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BAfiYAZI • 11

TDB GÜNDEM‹
ÇALIfiMAK ‹ST‹YORUM Kamunun muayenehanelerden hizmet almas›na yönelik meslek-

tafllar›m›z›n kat›l›m›yla TDB taraf›ndan bir giriflim bafllat›ld›. • 12

GENEL SA⁄LIK S‹GORTASI TBMM’DEN GEÇT‹ Yaklafl›k üç y›ld›r çal›flmalar›

süren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› yasa tasar›s› 19 Nisan 2006 günü TBMM’de

kabul edildi. • 12

PROF.DR. NERM‹N YAMALIK BAfiKAN YARDIMCISI 2001’den bu yana FDI

Dental Practice Komitesi’nde yer alan Nermin Yamal›k baflar›l› çal›flmalar›ndan dolay› Mart

ay›nda yap›lan komite toplant›s›nda Baflkan Yard›mc›l›¤›na seçildi. • 13
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giriflimlerimiz sonuç vermeye bafllad›. • 14
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seçimlerini yaparak yeni bir çal›flma dönemine bafllad›lar. Yo¤un emek ve özveriyle görev yapan

Oda yöneticilerimizin bir bölümü yerlerini yeni meslektafllar›m›za devrederken, bir bölümü de

görevlerine devam ediyor. • 108

D‹fiHEK‹ML‹⁄‹N‹N GÜNDEM‹ 
FDI’IN KOM‹TELER TOPLANTISI YAPILDI FDI Bilim Komitesi üyesi Prof.Dr.

Taner Yücel FDI’›n 15-27 Mart tarihleri aras›nda yapt›¤› toplant›da al›nan kararlarla ilgili bilgi

verdi. • 20

TDB YARDIMLAfiMA FONU KURULDU TDB MYK üyesi Mustafa Kemal Tafl’tan

Fonun nas›l olufltu¤u ve nerelerde kullan›laca¤›na dair bilgi ald›k. • 24

BÜTÜN YOLLAR SAMSUN’A ÇIKIYOR 19-24 Haziran 2006 tarihlerinde Samsun’da

yap›lacak TDB 13. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresi için son dönemece giriliyor. Programa son

rötufllar yap›l›rken biz de komitelerden çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›k. • 26

D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ CAM‹ASINDAN
FAKÜLTELERDEN Ülkemizdeki diflhekimli¤i fakültelerinin tan›t›m›na devam ediyoruz. Bu
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TDB Genel Baflkan› Celal K. Y›ld›r›m

ürkiye’nin kurulu bulundu¤u co¤rafya kimile-
rince ‘Tanr›n›n lanetledi¤i topraklar’ kimile-
rince de ‘Tanr›n›n kutsad›¤› topraklar’ ola-
rak an›l›r. Bana göre her iki tan›mlama da

do¤ru. Bu co¤rafya insana do¤an›n en güzel olanakla-
r›n› sunmas›na ra¤men bu topraklarda yaflayanlar se-
vinci, mutlulu¤u, bar›fl› yaflad›klar›ndan çok savafl›,
kederi ve y›k›m› yaflamak durumunda kalm›flt›r.

Ülkemizi on y›llard›r saran ekonomik ve sosyal sorun-
lara yenileri eklenmeye çal›fl›l›yor. Türkiye’nin çözüle-
meyecek hiçbir sorunu olmayan komflular›yla savafla
sürüklenmesi senaryosu her geçen gün daha da
görünür hale geliyor.

ABD; ‘Büyük Ortado¤u Projesi’nde ülkemizi figüran
olarak kullanmaya kararl›; ve buna yönelik bir dizi gi-
riflimde bulunuyor. Kürt halk› üzerinde oynanan oyun-
lar bu senaryonun önemli bir parças›. Türk ve Kürt
halklar›n›n birlikte yaratt›¤› Türkiye Cumhuriyeti; birbir-
leriyle et ve t›rnak gibi bütünleflen bu iki halk birbirle-
rine düflürülerek içinden ç›k›lmaz bir cendereye do¤ru
sokulmak isteniyor. Ve ne yaz›k ki her iki halk›n siya-
set arenas›ndaki temsilcileri bu süreci siyasi ç›karlar
aç›s›ndan kullanmaya çal›flarak atefle körükle gidiyor.

Yaflan›lan bu süreç, de¤il mesleki politikalar›n tart›fl›l-
mas›n›; mesleki uygulamalar›m›z› yapamayaca¤›m›z
bir dönemi bizlere yaflatabilir. Bu anlamda Türkiye
Cumhuriyeti’nin bir yurttafl› olarak iki halk aras›nda
yarat›lmaya çal›fl›lan güvensizli¤e karfl› gerekli duyar-
l›l›¤› göstermeliyiz.

Sosyal sorunlar›m›z›n temel tafllar›ndan biri olan sos-
yal güvenlik sistemleriyle ilgili TBMM’de geçen ay ka-
bul edilen Sosyal Güvenlik ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Yasas› Türkiye’nin gelecek on y›llar›na damgas›n› ba-
sacak çapta de¤ifliklikleri içeriyor.

Diflhekimi ve birey olarak bizleri yak›ndan ilgilendiren
bu düzenlemeyle ilgili TDB olarak görüfllerimizi, elefl-
tirilerimizi ilgili kurumlara ilettik.

Kay›t d›fl› ekonominin kay›t alt›na al›nmas›, vergi sis-
teminin kazanca göre belirlenmesi, kurulacak yap›lar-
da atanm›fllar kadar seçilmifllerin de yer almas› ve bu
yap›lar›n siyasetçilerin müdahalesine kapal› olmas›,
emeklilik yafl›n›n ülke koflullar›na göre düzenlenmesi
temel öneri ve elefltiri noktalar›m›zd›. 

Sa¤l›k hizmetleriyle ilgili yap›lan düzenleme, TDB ola-
rak bizim aç›m›zdan kabul edilebilir bir düzenlemedir.
Diflhekimli¤i hizmetlerinin kapsam› ve diflhekimli¤i
hizmetlerinin muayenehenelerden al›naca¤›na yönelik
düzenlemeler mesle¤imiz aç›s›ndan bir kazan›m ola-
rak de¤erlendirilebilir. Ancak yasayla ilgili ç›kar›lacak
yönetmelikler, yönetmeliklerin uygulanmas› ve diflhe-
kiminin eme¤inin karfl›l›¤›n›n nas›l belirlenece¤i; bu
düzenlemenin nihai olarak kazan›m olup olmad›¤›n›
gösterecektir. Bu anlamda birinci ad›mdaki kazan›-
m›n di¤er ad›mlarda da devam edebilmesi için duyar-
l›l›¤›m›z› sürdürmek ve meslek kuruluflumuzun yan›n-
da bulunmak zorunday›z.

Evet, mesle¤imizi ve ülkemizi zor günler bekliyor. Bü-
yük ozan Naz›m Hikmet’in ‘Güzel günler görece¤iz’,
‘Gelecek güzel günler ellerimizdedir’ dizelerinin ya-
flamdaki karfl›l›¤› toplumsal sorumluluklar›m›z konu-
sunda duyarl› olmaktan geçiyor.

Bu topraklarda çok zor ifller baflar›ld›, dahas›n› da
baflarmak mümkün. Herfley bizlerin ellerinde; biraz
daha duyarl›l›k ve biraz daha toplumsal sorumlulukla
bunu baflarabiliriz. 

Güzel günler dile¤iyle... 

Zor günler

T
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Kamunun muayenehanelerden hizmet almas›na yönelik
meslektafllar›m›z›n kat›l›m›yla bafllat›lan ve gazete ilanlar›yla
kamuoyuna duyurulan giriflim:

K
amunun muayenehanelerden
de hizmet almas›na yönelik
Bakanl›klar ve ilgili kurumlar

nezdinde yap›lan giriflimlerden son-
ra, konunun kamuoyu ile paylafl›lma-

s› ba¤lam›nda bas›na ve-
rilen ilan›m›z, 7 Nisan
2006 Cuma günü Sabah

ve Posta gazetelerinde yay›nlanm›fl-
t›r.
Bu giriflime destek olmas› amac›yla,
ekte örne¤i yay›nlanan “Çal›flmak ‹s-
tiyorum” bafll›kl› dilekçenin Diflhe-
kimleri Odalar› Genel Kurullar›nda
al›nacak kararla, meslektafllar›m›za
imzalat›larak topluca Birli¤e gönderil-
mesi ve dilekçede ifade bulan; “Çal›fl-
mak ‹stiyorum” talebimizin, yap›la-

cak bir bas›n toplant›s› ile aç›klanma-
s› kararlaflt›r›lm›flt›r.
Talebimizin hem yetkili makamlar
hem de kamuoyu nezdinde daha etki-
li olmas› aç›s›ndan, eme¤ini kullan-
mak isteyen, her fleyden önemlisi difl-
hekimli¤i mesle¤ine ve diflhekimli¤i
hizmetlerine üvey evlat muamelesi
yap›lmas›na art›k bir son verilmesini
isteyen tüm meslektafllar›m›z› bafllat-
t›¤›m›z bu giriflime destek vermeye
ça¤›r›yoruz. 

Türk Diflhekimleri Birli¤i

'Çal›flmak istiyorum'

Genel Sa¤l›k Sigortas› Meclis’ten geçti

Finansman› sa¤lanan sa¤l›k hiz-
metleri ve süresi
MADDE 63. Genel sa¤l›k sigortal›s›-
n›n ve bakmakla yükümlü oldu¤u ki-
flilerin sa¤l›kl› kalmalar›n›; hastalan-
malar› halinde sa¤l›klar›n› kazanma-
lar›n›; ifl kazas› ile meslek hastal›¤›,
hastal›k ve anal›k sonucu t›bben ge-
rekli görülen sa¤l›k hizmetlerinin kar-
fl›lanmas›n›, ifl göremezlik hallerinin
ortadan kald›r›lmas›n› veya azalt›lma-
s›n› temin etmek amac›yla Kurumca
finansman› sa¤lanacak sa¤l›k hizmet-
leri flunlard›r:
a) Kiflilerin hastalanmalar›na bak›l-
maks›z›n kifliye yönelik koruyucu
sa¤l›k hizmetleri ile insan sa¤l›¤›na
zararl› madde ba¤›ml›l›¤›n› önlemeye
yönelik koruyucu sa¤l›k hizmetleri,
..
d) Kiflilerin hastalanmalar› halinde
ayakta veya yatarak; a¤›z ve difl mu-
ayenesi, difl hekiminin görece¤i lü-
zum üzerine a¤›z ve difl hastal›klar›-
n›n teflhisi için gereken klinik muaye-
neler, laboratuvar tetkik ve tahlilleri
ile di¤er tan› yöntemleri, konulan tefl-

hise dayal› olarak yap›lacak t›bbî mü-
dahale ve tedaviler, difl çekimi, kon-
servatif difl tedavisi ve kanal tedavisi,
hasta takibi, travmaya ve onkolojik
tedaviye ba¤l› protez uygulamalar›,
a¤›z ve difl hastal›klar› ile ilgili acil
sa¤l›k hizmetleri, 18 yafl›n› doldurma-
m›fl kiflilerin ortodontik difl tedavileri
ile 18 yafl›n› doldurmam›fl veya 45 ya-
fl›ndan gün alm›fl kiflilerin difl protez-
lerinin 72 nci maddeye göre belirle-
nen tutar›n›n % 50'si. 
..
f) Yukar›daki bentler gere¤ince sa¤la-
nacak sa¤l›k hizmetleriyle ilgili teflhis
ve tedavileri için gerekli olabilecek

kan ve kan ürünleri, kemik ili¤i, afl›,
ilaç, ortez, protez, t›bbî araç ve gereç,
kifli kullan›m›na mahsus t›bbî cihaz,
t›bbî sarf, iyilefltirici nitelikteki t›bbî
sarf malzemelerinin sa¤lanmas›, ta-
k›lmas›, garanti süresi sonras› bak›m›,
onar›lmas› ve yenilenmesi hizmetleri.
Kurum, finansman› sa¤lanacak sa¤l›k
hizmetlerinin teflhis ve tedavi yön-
temleri ile (f) bendinde belirtilen sa¤-
l›k hizmetlerinin türlerini, miktarlar›-
n› ve kullan›m sürelerini Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›n›n görüflünü alarak belirleme-
ye yetkilidir. Kurum, bu amaçla bilim-
sel komisyonlar kurar, ulusal ve ulus-
lararas› tüzel kiflilerle iflbirli¤i yapabi-
lir. 
60 ›nc› maddede say›lan genel sa¤l›k
sigortal›s› say›lma flartlar›n›n yitiril-
mesi halinde, devam etmekte olan te-
davi nedeniyle sa¤lanacak sa¤l›k hiz-
metleri kiflinin iyileflmesine kadar sü-
rer.
Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin
usûl ve esaslar, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
görüflü üzerine Kurum taraf›ndan ç›-
kar›lacak yönetmelikle düzenlenir.

Yaklafl›k üç y›ld›r çal›flmalar› süren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› yasa tasar›s› 19 Nisan
2006 günü TBMM’de kabul edildi. Dergimiz bask›ya girdi¤i günlerde Meclisten geçen yasan›n diflhekim-

li¤iyle ilgili maddelerini aktar›yoruz. Önümüzdeki say›da konuyu daha genifl bir flekilde ele alaca¤›z. 
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Dünya Diflhekimleri Birli¤i (World
Dental Federation - FDI)  Ulusal

Diflhekimleri Birliklerinin üyeli¤i ile
oluflan ve Ulusal Diflhekimleri Birlikle-
rinin delegeler arac›l›¤› ile temsil edil-
di¤i uluslararas› güçlü bir mesleki ya-
p›d›r. Bu uluslararas› mesleki yap› bu-
gün itibar› ile 700.000’den fazla diflhe-
kimi temsil etmektedir. Her y›l gerçek-
lefltirilen genel kurullar ve bilimsel
kongreler, ve yay›mlanan dergiler, ma-
kaleler ve beyanatlar FDI’in önemli
aktiviteleri aras›nda yer almaktad›r. 
FDI’›n yap›lanmas›nda en önemli ka-
rar organ› genel kuruldur ve üye Ulu-
sal Birlik delegelerinin kat›l›m› ile ger-
çekleflmektedir. FDI konseyi (FDI Yö-
netim Kurulu) is FDI’›n genel organi-

zasyonel yap›lanmas› içinde kararlar›n
al›nd›¤› ve genel kurula tafl›nd›¤› bir
kurul niteli¤indedir. Öte yandan FDI
ismini tafl›yan makaleler ve beyanatlar
FDI’›n çeflitli mesleki konulardaki gö-
rüfl, tutum ve önerilerini yans›tmakta-
d›rlar ve genel olarak FDI komiteleri
taraf›ndan üretilmektedirler. FDI ko-
miteleri adaylar aras›ndan genel ku-
rulda seçilen delegeler ile FDI konseyi
(FDI Yönetim Kurulu) taraf›ndan ata-
nan üyelerden oluflmaktad›r. Komite-
ler y›lda iki kez toplanmakta ve bu
toplant›lardan birisi FDI merkezinde,
di¤eri ise FDI Kongresinde gerçeklefl-
mektedir.
Türk Diflhekimleri Birli¤i FDI komite-
lerinde Prof.Dr.Nermin Yamal›k ve

Prof.Dr. Taner Yücel arac›l›¤› ile temsil
edilmekedirler. Prof.Dr. Taner Yücel
FDI Bilimsel Kongresinde görev yap-
maktad›r ve bu göreve 3 y›ll›¤›na geti-
rilmifltir. Prof.Dr. Nermin Yamal›k ise
FDI Dental Practice Komitesinde 2001
y›l›nda bafllad›¤› görevini 2007 y›l›na
kadar devam edecek olan ikinci dö-
nemde de sürdürmektedir. Bu y›l Mart
ay›nda FDI Merkezinde yap›lan komi-
te toplant›s› s›ras›nda ise Dental Prac-
tice Komitesi’nin baflkan yard›mc›l›¤›-
na seçilmifltir. Komitenin baflkanl›¤›n›
Danimarkal› Dr. Claus Munck yürüt-
mektedir.
Türk Diflhekimleri Birli¤i’ni FDI’da ba-
flar›yla temsil eden Nermin Yamal›k’›n
baflar›lar›n›n devam›n› diliyoruz.

FDI Dental Practice Komisyonu üyeleri birarada

2001’de Malezya’da yap›lan 
FDI Kongresi’nde Dental
Practice Komitesi’ne seçilen
Nermin Yamal›k 2004 y›l›nda
görevine üç y›l için yeniden 
seçilmiflti. Yamal›k, baflar›l›
çal›flmalar›ndan dolay› Mart 
ay›nda yap›lan komite 
toplant›s›nda Baflkan
Yard›mc›l›¤›na seçildi.

Sevgili Meslektafllar›m ve Dostlar›m,

‹yi, mükemmelin düflman›d›r ve 
‘sadece iyi olma’ hastal›¤› devas›z de¤ildir.

Jim Collins, ‹yiden Mükemmele Do¤ru’nun Yazar›

Seçkinlik, üstün olman›n niteli¤idir.
Sadece kendi içinde bir kavram de¤il-
dir, ayn› zamanda di¤er iki FDI oda¤›
olan t›bbi konumland›rma ve eti¤in bir
bileflenidir.  Bu, bizim faaliyetlerimizin
bir iflareti olarak kullan›lmal› ve tüm
düzeylerde yapt›¤›m›z her fleyi kapsa-
mal›d›r. 

Mesle¤imizin günlük bireysel uygula-
mas›nda, bu kaliteye karfl›l›k ifllerimizi
ve taahhütlerimizi ölçmeliyiz.  Hepimi-
zin iyi bir diflhekimi veya  mükemmel
bir diflhekimi olma seçene¤i vard›r.
Kendimize mükemmel olmak için ça-
balay›p çabalamad›¤›m›z› veya mü-
kemmel olup olmad›¤›m›z› sormal›y›z.
Ayn› zamanda kendimizi “Bir diflheki-
mini iyiden mükemmele götürebilecek
teflvik unsurlar›, konular ve faktörler
nelerdir?” diye sorgulamal›y›z.  Bir ulu-
sal diflhekimli¤i birli¤ine ait olarak
kendimizi diflhekimli¤i mesle¤inden
ve ülkelerimizin oral sa¤l›¤›ndan so-
rumlu kifliler olarak düflünmeliyiz.  Bu
arenada üstün olmak demek oral sa¤-
l›kla ve diflhekimli¤i mesle¤i ile ilgili di-
yaloglarda aktif olarak kat›l›mc› ve hü-

kümet düzeyinde dahil olmak anlam›-
na gelmektedir.
FDI’da biz bir ekibiz, 900,000’i aflk›n
diflhekiminin mesleki örgütüyüz.   ‹yi-
den mükemmele do¤ru ilerlemek için
tohumlar› nas›l ekebiliriz? Jim Col-
lins’in tavsiyeleri  flunlar:
1. Do¤ru insanlar› seç
2. Sorumluluk ve mesuliyet duygusunu

gelifltir 
3. Finansta disiplin kültürünü afl›la
4. Do¤ru sorular› sor
5. Do¤ru fleyleri yap ve yanl›fl bir fley

yap›yorsan dur!
Bunlar bizim görevlerimizi baflarmada
en fazlas›n› gerçeklefltirmemize izin
verecektir. 
Hadi hep beraber mükemmeliyete
do¤ru ilerleyelim.

Prof.Dr. Nermin Yamal›k Baflkan yard›mc›s› oldu

FDI Baflkan› 
Michele
Aerden’in 
FDI yay›n organ›
Ferney-
Comminique’de
yay›mlanan
mesaj›:

‘‹yiden mükemmele do¤ru!’
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Çank›r›’da da yürütmeyi durdurma karar›

‘Saadet Zinciri’ kopuyor

H at›rlanaca¤› gibi, daha önceki say›-
lar›m›zda, Belediyeler ve Mahalli

‹dare Birlikleri’nin a¤›z ve difl sa¤l›¤› hiz-
metlerini yürüten birimlerinin tamam›y-
la ya da k›smen özel flah›slara devredil-
mesi sonucu, bu birimlerin belediye ve-
ya mahalli idare hizmet birli¤i sa¤l›k te-
sisi gibi nitelendirilmesi ve çal›flt›r›lmas›
yoluyla ortaya ç›kan hukuk d›fl› uygula-
malara ve Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin,
bu uygulamalara son verilmesi için yet-
kili makamlar nezdinde yapt›¤› idari ve
hukuki giriflimlere yer vermifltik.

Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin yapt›¤› gi-
riflimler olumlu sonuçlanm›fl; ‹çiflleri Ba-
kanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Say›fltay ve
SSK taraf›ndan  birer genelge yay›nlana-
rak uygulaman›n yasalara ayk›r›l›¤› ifade
edilmifltir.
Türk Diflhekimleri Birli¤i ve Ankara Difl-
hekimleri Odas›’n›n,  Çank›r› Belediyesi
A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi hakk›nda
yürütmeyi durdurma istemiyle açt›¤› da-
vada; Zonguldak Bölge ‹dare Mahkeme-
si, sa¤l›kla ilgili destek hizmeti de¤il asli
sa¤l›k hizmeti mahiyetinde oldu¤u kufl-

kusuz olan a¤›z ve difl sa¤l›¤› merkezi
kurma ve iflletme iflinin 5393 say›l› Bele-
diye Kanunu’nun 67. maddesi kapsa-
m›nda yüklenici üçüncü flah›slara gördü-
rülebilecek hizmetlerden olmad›¤› ve
dava konusu Çank›r› Belediyesi Meclis
karar›n›n bu k›sm› itibariyle yasal daya-
naktan yoksun oldu¤u sonucuna var›la-
rak yürütmenin durdurulmas›na oybirli-
¤i ile karar vermifltir.
Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin konuyla il-
gili açt›¤› di¤er davalar ise devam etmek-
tedir.

Türk Diflhekimleri Birli¤i ve Ankara Diflhekimleri Odas›’n›n, Çank›r› Belediyesi A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi
hakk›nda yürütmeyi durdurma istemiyle açt›¤› davada Zonguldak Bölge ‹dare Mahkemesi oybirli¤iyle
yürütmenin durdurulmas›na karar verdi.

SSK da ‘Dur’ dedi

S osyal Sigortalar Kurumu Baflkanl›¤›
Sa¤l›k ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Sa¤-

l›k Hizmetleri Sat›nalma Daire Baflkan-
l›¤› taraf›ndan, merkez ve taflra teflkila-
t›na gönderilen 17.03.2006 tarih ve
B.13.2.SSK.5.02.1O.OO /XVI-024 say›l›
yaz›da, Belediyeler ve Mahalli ‹dareler
Birlikleri taraf›ndan aç›lan a¤›z ve difl
sa¤l›¤› merkezlerinin talimat uygulama-
s› aç›s›ndan resmi sa¤l›k kurum ve ku-
rulufllar› gibi de¤erlendirilmemesi, bu
tür merkezlere yap›lacak hasta sevki ve
tedavisi uygulamalar›nda Bütçe Uygula-
ma Talimat›n›n 5.2 nci maddesinde yer
alan özel sa¤l›k kurum ve kurulufllar›n-
da difl tedavisine iliflkin esaslar›n ve
ödeme kriterlerinin dikkate al›nmas›
gerekti¤i belirtilmektedir.
‹çiflleri Bakanl›¤›n›n 24.11.2005 tarihli
ve 2005-121 say›l› genelgesine ve Mali-
ye Bakanl›¤› Bütçe ve Mali Kontrol Ge-
nel Müdürlü¤ünün 14.02.2006 tarih ve
2095 say›l› yaz›lar›na dayan›larak kale-
me al›nan yaz›da, Belediyelerin veya
Belediye birliklerinin kendilerine ait

kadrolu sa¤l›k personeli ile mahalli ihti-
yaca yönelik sa¤l›k hizmeti vermek
amac›yla bizzat ifllettikleri sa¤l›k tesisle-
ri d›fl›nda kalan ve mezkür genelge ve
ilgili mevzuat uyar›nca özel hukuk tüzel
kiflisi olduklar› halde belediyeye ait
amblem, kafle veya damgalar› kullanan
a¤›z ve difl sa¤l›¤› merkezlerinin ve di-
¤er sa¤l›k birimlerinin resmi sa¤l›k ku-
rumu olarak nitelendirilmelerinin
mümkün olmad›¤› ve dolay›s›yla bu
merkezlerde verilen tedavilere iliflkin
bedellerin resmi sa¤l›k kurumlar›nda
yap›lan tedavi hizmeti gibi de¤erlendi-
rilip, talimat›n 5.1 inci maddesindeki
esaslara göre faturaland›r›lmas›n›n
mümkün olmad›¤› ifade edilmifltir.
Merkez ve taflra teflkilat›na gönderilen
yaz›da ayr›ca, belirtilen hususlar çerçe-
vesinde olmak üzere an›lan A¤›z ve Difl
Sa¤l›¤› Merkezlerinden gelen faturala-
r›n ödemelerinin yap›lmamas›, yap›l-
m›fl olan ödeme varsa geri tahsil edil-
mesi yoluna gidilmesi gerekti¤i duyu-
rulmufltur.     

SSK Sat›nalma Daire Baflkanl›¤› merkez ve taflra teflkilat›na bir yaz›
göndererek özel hukuk tüzel kiflisi olduklar› halde belediyeye ait
amblem, kafle veya damgalar› kullanan a¤›z ve difl sa¤l›¤› 
merkezlerinin resmi sa¤l›k kurumu olarak nitelendirilmelerinin
mümkün olmad›¤›n› bildirdi.

Mahalli idareler eliyle yarat›lan haks›z rekabete karfl› giriflimlerimiz sonuç vermeye bafllad›:

Mahalli ‹dare
Birlikleri hakk›nda 
Say›fltay da bir 
duyuru yay›mlad›

S ay›fltay Baflkanl›¤›’n›n difl tedavi-
sine iliflkin kurum içi yay›nlad›¤›

duyuruda, Belediyeler ve Mahalli
‹dare Birlikleri bünyesinde oluflturu-
lan a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmeti veren
iflletmelere, bundan böyle resmi
sa¤l›k kurumu ve kuruluflu s›fat›yla
do¤rudan hasta sevki yap›lmayaca¤›
belirtildi.
Yap›lan aç›klamada, Maliye Bakanl›-
¤›’n›n 14 fiubat 2006 tarih ve B.07.
0.BMK.0.18.100 say›l› yaz›s›na göre;
söz konusu a¤›z ve difl sa¤l›¤› mer-
kezlerinin resmi sa¤l›k kurum ve
kuruluflu gibi de¤erlendirilmedi¤i
belirtilerek; difl tedavisi ile ilgili has-
ta sevk ve tedavi uygulamalar›n›n
bundan böyle 9 fiubat 2005 tarih ve
25722 mükerrer say›l› Resmi Gaze-
tede yay›mlanarak yürürlü¤e giren
2005 Mali Y›l› Bütçe Uygulama Tali-
mat›n›n 5.2’nci maddesinde yer
alan hükümlere göre yap›laca¤›  ifa-
de edildi.
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T rabzon Diflhekimleri Odas› Disiplin
Kurulu’nun 30 Eylül 2005 tarih ve 11

say›l› Karar’› ile verilmifl, Türk Diflhekim-
leri Birli¤i Yüksek Disiplin Kurulu’nun 4
Ocak 2006 tarih ve 2006/12 say›l› Karar’›
ile Serbest Meslek Uygulamas›ndan 3
(üç) Ay Geçici Al›konma fleklinde onay-
lanm›fl ve muhatab›na tebli¤ edilerek ke-
sinleflmifl Disiplin Cezas›’n›n infaz› için 9
fiubat 2006 Perflembe günü, saat
18.00’da Diflhekimi Hüsamettin Ko-
nak’›n Kundurac›lar Cad. Odabafl› Ç›k-
maz› Çapk›no¤lu ‹fl Merkezi No:64 Kat:
3 Trabzon adresindeki muayenehanesi-
ne gelindi.
Muhatap, Diflhekimi Hüsamettin Ko-
nak’›n haz›r bulundu¤u görüldü. Karar
bir kere daha yüzüne karfl› okundu ve
kendisine yaz›l› iletilmek üzere yukar›da
tarih ve say› ile belirtilen Disiplin Kurulu
Karar› gere¤i, muayenehanesinin mü-
hürlenerek 09 fiubat 2006 tarihinden 10
May›s 2006 tarihine kadar 3 (üç) ay sü-
reyle kapal› kalaca¤› ve hiçbir suretle aç›-
lamayaca¤›, kendisinin de bu süre zarf›n-
da hiçbir yerde mesle¤ini serbest olarak
icra edemeyece¤i ihtar edildi. 
Muayenehanenin elektri¤i ana sigorta-
dan elektrik fiflleri çekilmek suretiyle ke-
sildi.

Muayenehanenin suyu ana vanadan
musluklar tek tek s›k›lmak suretiyle ke-
sildi.
Gaz kaça¤› olmamas› için tüp ba¤lant›la-
r› söküldü, do¤algaz vanas› kapat›ld›.
Böylece olas› yang›n ve su basmas›na
karfl›n gerekli önlemler al›nm›fl oldu.
‹çeride canl› hayvan bulunmad›¤› kon-
trol edildi.
‹çeride bulanan canl› bitkiler ile buzdola-
b›nda bulunan bozulabilecek g›da mad-
deleri, ilaç, malzeme, v.s. ç›kar›larak Hü-
samettin Konak’a teslim edildi. 
Pencere, kap› türü d›flar›ya aç›labilecek
yerler tek tek kontrol edilerek kapat›ld›. 
Bu ifllemler s›ras›nda, mala ve mülke her-
hangi bir zarar ziyan verilmedi¤i görül-
dü. 
Girifl kap›s› d›flar›dan kapat›larak kilit-
lendikten sonra Türk Diflhekimleri Birli-
¤i Yüksek Disiplin Kurulu’nun karar› ka-
p› üzerine yap›flt›r›ld›. 
Bu tutanak 9 fiubat 2006 günü saat
18.00’da mahallinde 5 (befl) nüsha olarak
düzenlenip müflterek imza alt›na al›nd›. 

Yetkili Kurul Üyesi
Diflhekimi Öner Zengin
Diflhekimi Vedat Ocak 
Diflhekimi Özgür Paflao¤lu

Kayseri’de 
bu hep oluyor

Trabzon’da 
bir muayenehane mühürlendi 
Trabzon Diflhekimleri Odas› Disiplin Kurulu’nun üç ay meslekten
men cezas› verdi¤i ve TDB Yüksek Disiplin Kurulu’nun onaylad›¤› bir
diflhekiminin muayenehanesi 9 fiubat 2006 günü mühürlendi.
Disiplin Yönetmeli¤i’nde yap›lan de¤ifliklikle yapt›r›m›n Oda
taraf›ndan uygulanmas› gerekti¤inden ifllem flöyle gerçekleflti:

‹stemesek de...

Meslekten
al›koyma 
kararlar› 
art›k fiilen
uygulan›yor...
3224 say›l› Türk Diflhekimleri Birli¤i
Yasas›nda TDB taraf›ndan verilen
meslekten al›koyma kararlar›n›n
kim taraf›ndan nas›l uygulanaca¤›-
na iliflkin aç›k hüküm bulunmamak-
tad›r. Meslekten al›koyma cezalar›-
n›n uygulanmas›n›n mümkün olma-
mas› üzerine Disiplin Yönetmeli¤in-
de de¤ifliklik yap›larak meslekten
al›koyma cezalar›n›n ilgili oda tara-
f›ndan uygulanmas› yönünde hü-
küm getirilmifltir. 
Genellikle a¤›z içinde meslek d›fl›
personeli çal›flt›ran ya da diflhekimi
olmayan kiflinin hasta a¤z›nda çal›fl-
mas›na göz yumanlara verilen mes-
lekten al›koyma cezas› art›k uygula-
nabilir duruma gelmifltir. Diflhekim-
leri odalar›, meslekten al›koyma ce-
zas›n›, gerekti¤inde güvenlik güçle-
rinden de yard›m almak suretiyle,
muayenehanenin kapat›larak mü-
hürlenmesi ve ceza süresi bitti¤inde
aç›lmas› suretiyle uygulamaktad›r-
lar. Ayr›ca diflhekiminin meslekten
al›koyma cezas›n›n uyguland›¤› dö-
nem ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤üne de bildi-
rilerek diflhekiminin o dönemde
baflka bir yerde mesle¤ini uygula-
mas› engellenmektedir. 

Ne kadar ‘Etik, deontolojik davranmam›z gerekir’ desek de
bazen sa¤l›¤› bir meta gibi pazarlamaya çal›flan zihniyet
aradan kendini gösteriveriyor. Kayseri’deki bu bilboard
ilan›nda oldu¤u gibi...



TDBD / 20

D
ünya Diflhekimleri Birli¤i
(FDI) Yönetim Kurulu ile
Komiteler aras›ndaki ilifl-

kinin nas›l geliflti¤ini anlat›r m›s›-
n›z?
Diflhekimli¤i meslek örgütlerinin fe-
derasyonu olan Dünya Diflhekimleri
Birli¤i’nin (FDI) vizyonu “Optimal
Oral Sa¤l›¤›n Dünyadaki Liderli¤ini”
yapmakt›r. FDI’›n misyonunu tan›m-
layan, dört ana bafll›kta toplanan bir
deklarasyonu vard›r:
• Diflhekimli¤inin sesi olmak
• Herkes için optimal oral sa¤l›k
• Üyelerine destek vermek
• Bilgi al›fl-veriflini sa¤lamak
Bu hedeflere ulaflabilmek için
FDI Yürütme Kurulu; bu sene
tüm sürekli komiteleri FDI’n›n
merkezinin bulundu¤u Ferney
Voltaire (Fransa) da toplad›. 15-
27 Mart 2006 tarihleri aras›nda
arka arkaya olmak üzere 2 gün-
lük çal›flma toplant›lar› için mer-
kez ofise davet edilen komite üyeleri-
nin, kendilerinden önce ve sonra top-
lant› yapacak komite üyeleriyle, gerek
sabah kahvalt›lar›nda ve gerekse ak-
flam yemeklerinde de beraber olmala-
r› ve birbirlerini daha iyi tan›ma imka-
n› bulmalar›yla, baflar›l› bir aktivite
ortam› yarat›ld›.
FDI daha dinamik ve verimli bir yöne-
tim anlay›fl›n›n hayata geçirilmesini
sa¤layabilmek için tüzü¤ünde de¤i-
fliklik yapt› ve komite toplant›lar›na
yönetim kurulundan bir üyenin kat›l-
mas›n› kararlaflt›rd›. Böylece yatay bir
yönetim anlay›fl›yla, yönetim kurulu
ile komiteler aras›ndaki ba¤lant›n›n
artt›r›lmas› gerçeklefltirildi.
Bununla birlikte, FDI yönetim flema-

s›nda yer alan komitelerin ürettikleri
konular›n organize bir flekilde üst yö-
netime aktar›lmas›n› sa¤layan profes-
yonele de organizasyon kadrosunda
yer vererek; FDI’›n daha sa¤l›kl› ve di-
namik karar almas›na olanak sa¤la-
yan bir yap›lanma da hayata geçirildi.
‹flte aktarmaya çal›flt›¤›m bu yönetim
de¤ifliklikleri nedeniyle içinde yer al-
d›¤›m FDI Bilim Komitesi toplant›s›na
komite üyelerinin yan› s›ra FDI Bilim
Komite Menajeri ile IADR ve ISO
temsilcileri de kat›ld›lar. 

FDI Bilim Komitesi’nin çal›flma
yöntemi hakk›nda bilgi verir misi-
niz?
‹ki tam gün olarak programlanan FDI
Bilim Komitesi toplant›s›nda yo¤un
olan gündem 1 ay öncesinden üyelere
internet üzerinden gönderilmiflti. Da-
ha sonra yeni önerilen projeler üze-
rinde duruldu ve üye meslek birlikle-
rinden gelen istekler de göz önüne
al›nd›¤›nda; FDI Bilim Komitesi’nin
en baflta gelen görevinin statement-
beyanatlar oluflturmak oldu¤u belirti-
lerek, diflhekimli¤inin bütün alanlar›-
n› içermesi ve çok farkl› konular› kap-
samas› nedeniyle haz›rlanacak tüm
beyanatlar için komite üyelerince de

ciddi bir haz›rl›¤›n yap›lmas› gerekti¤i
ortaya ç›kt›. 
Komite toplant›s›nda flimdiye kadar
FDI genel kurullar›nda oylanarak ka-
bul görmüfl beyanatlar›n›n dört y›ll›k
bir periyod içerisinde güncellefltiril-
mesi yönünde karar al›nd›. FDI, difl-
hekimlerine standart oluflturmas› ve
ilgili kurum ve kurulufllara yol göster-
mesi bak›m›ndan çok önem verdi¤i
“Beyanat” oluflturma konusuna; üye
ülke meslek örgütlerinin sahip ç›kma-
s›n› ve diflhekimlerine duyurulma ko-

nusunda titizlik göstermesini is-
tedi. IADR ve ISO temsilcileri
komiteye bir rapor sunarak FDI
ile iliflkilerin nas›l geliflmesi
gerekti¤i konusunda görüfllerini
ilettiler.
2006 Schenzen Kongresi için
E¤itim Komitesi’nce konu ve ko-
nuflmalar›n saptand›¤› ifade edil-
di. Haz›rl›klar› bafllayan 2007
Dubai Kongresi için de Bilim Ko-

mitesi’nin haz›rlayaca¤› workshop
konular› üzerinde tart›fl›ld›. 
Avrupa’da Dental Amalgam’›n yasak-
lanmas›n›n güncelleflti¤i son aylarda
Bilim Komitesi’nin FDI’ya yapt›¤› kat-
k›n›n alt› çizildi ve FDI’›n AB Diflheki-
mi¤i ‹rtibat Komitesi’yle çok iyi iflbir-
li¤ine girdi¤i ve amalgam›n yasaklan-
mas› önerisinin geri çektirildi¤i ifade
edildi. Ancak konuyla ilgili politikala-
r›n sürekli gündemde tutulmas› ka-
rarlaflt›r›ld›. 
Her geçen gün FDI’›n diflhekimli¤i
mesle¤iyle ilgili konulardaki prestij ve
söz sahipli¤inin artt›¤› ve bunda di¤er
komitelerin yan› s›ra Bilim Komite-
si’nin önemli deste¤i oldu¤u vurgu-
land›. 

FDI’›n komiteler 
toplant›s› yap›ld›

TDB Genel Baflkan Vekili Prof.Dr. Taner Yücel ayn› zamanda FDI Bilim
Komitesi üyesi olarak FDI’›n çal›flmalar›na da katk› sunuyor. FDI’›n
çal›flmalar›n› daha verimli yürütebilmek amac›yla 15-27 Mart 
tarihleri aras›nda tüm komitelerle birlikte yapt›¤› toplant›ya kat›lan
Yücel’den geliflmelerle ilgili bilgi ald›k.
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D
ifl çürü¤ü, yayg›n bir
oral hastal›kt›r ve
Dünya Sa¤l›k Ör-

gütü (DSÖ) bu hastal›¤›n
önlenmesini bafll›ca görevleri
aras›nda kabul etmifltir. Difl
çürü¤ünün önlenmesinde
sa¤lanan büyük baflar›lara
ra¤men, restorasyon gereksi-
nimi gösteren çürükler hâlâ
meydana gelmektedir. Bu durumda,
hastal›kl› dokular kald›r›lmal› ve difl-
ler uygun malzemeyle (veya malze-
melerle) restore edilmelidir. C›va ve
gümüfl bazl› alafl›mlar›n bir bileflimi
olan dental amalgam, genifl çapta res-
toratif materyal olarak kullan›lmakta-
d›r. Dental amalgamlar dahil dental
restoratif malzemelerin güvenli ve et-
kin oldu¤unu ortaya koyan say›s›z bi-
limsel çal›flmalar varken, amalgam
içinde bulunan c›va hakk›nda endifle-
ler dile getirilmektedir. Farkl› kay-
naklardan bazen çeliflkili çok miktar-
da verinin de¤erlendirilmesini taki-
ben DSÖ, dental amalgam üzerinde
afla¤›daki bildiriyi oybirli¤iyle karar-
laflt›rm›flt›r.

1- Dental Amalgam›n Kullan›m›
Dental amalgam, çürüyen difllerin
restorasyonunda s›kça kullan›lan bir
malzemedir. Yüzy›l› aflk›n bir süredir
baflar›yla kullan›lmaktad›r ve kalitesi
y›llar boyunca artm›flt›r. Amalgam
restorasyonlar dayan›kl› ve uygun
maliyetlidir; ancak difl renginde de¤il-
lerdir. Dental malzemelerin restoras-
yonlar› üzerine birçok araflt›rma ya-
p›lmas›na ra¤men flu anda kullan›m
ve tedavi kolayl›¤› ve fiziksel özellik-
leri bak›m›ndan karfl›laflt›r›ld›¤›nda
amalgamdan daha iyi özellik gösteren
direkt dolgu malzemesi bulunma-
maktad›r. Dental amalgamlara alter-
natif olarak halen bulunan restoratif
malzemeler, dental tedavinin maliye-
tini önemli ölçüde artt›rmaktad›r.

2- Dental Amalgam›n Güvenli¤i
Dental amalgam›n güvenli oldu¤u dü-
flünülmektedir, ancak; amalgam bile-
flenleri ve di¤er restoratif materyaller
tedavi gere¤i kullan›mlar› s›ras›nda
lokal yan etkilere veya alerjik reaksi-
yonlara da neden olabilirler. Özellikle
amalgam restorasyonlar›n yerlefltiril-
meleri ve sökülmeleri s›ras›nda aç›¤a
ç›kan ufak miktarlardaki civan›n; sa¤-
l›kla ilgili kal›c› sistemik yan etkiye
neden oldu¤u saptanmam›flt›r.
Civan›n olabilece¤i düflünülen yan et-
kileri nedeniyle semptomlu yada
semptomsuz baz› hastalar mevcut
amalgam restorasyonlar›n›n sökülme-
sini talep edebilmektedirler. Baz› va-
ka bildirilerine ve bilgilendirici rapor-
lar›n varl›¤›na ra¤men; amalgam res-
torasyonlardan kaynakland›¤› göste-
rilen sistemik yan etkilerin yay›nlan-
d›¤› kontrol çal›flmalar› bulanmamak-
tad›r. Günümüzde; mevcut amalgam
restorasyonlar›n sökülmesi sonucun-
da genel semptomlar›n neden oldu¤u
s›k›nt›lar›n hafifledi¤ine iliflkin her-
hangi bilimsel bir veri bulunmamak-
tad›r.
Bu nedenle; kapsaml› bir klinik mu-
ayene ve uygun difl tedavileri sonra-
s›nda; hastalar›n semptomlar› devam
etti¤i taktirde diagnoz ve tedavi aç›-
s›ndan di¤er bir sa¤l›k uzman›na yön-
lendirilmesi düflünülmelidir.

3- Oral Sa¤l›k Personeli ‹çin Mesle-
ki Risk
Çal›flma koflullar› gerekti¤i flekilde or-
ganize edilmedi¤i taktirde; aç›¤a ç›-

kan civa nedeniyle a¤›z-difl
sa¤l›¤› personeli potansiyel
bir sa¤l›k riski tafl›r.
Diflhekimli¤i muayenehane-
lerindeki çal›flma ortam›nda
aç›¤a ç›kan civan›n kontrolü
ile civa için gerekli hijyenik
ihtiyaçlar›n birlikte karfl›la-
n›nca; a¤›z-difl sa¤l›¤› perso-
nelinin civaya maruz kalma

riski anlaml› ölçüde azalacakt›r.

4- Çevresel Endifleler
Diflhekimli¤inde kullan›lan c›va, difl-
hekimli¤i muayenehanelerinden at›k
ürünlerle beraber ç›kar›lmas›yla çev-
reyi kirletebilir. Dental amalgam›n
yerlefltirilmesi veya ç›kar›lmas› s›ra-
s›nda ortaya ç›kan metalik at›¤› topla-
mak için gereçler vard›r. Ayn› zaman-
da krematoryumdan kaynaklanan
kirlilik dahil, c›va kirlili¤inin çevreye
etkisini azaltmak için uygun toplama
ve geri dönüflüm teknolojisi bulun-
maktad›r.

5- Kamuoyu ve Medya
Bugün amalgam üzerinde dünya ça-
p›nda önemli bilgi de¤ifl tokuflu var-
d›r. Çevresel sebepler yüzünden baz›
ülkeler, dental amalgam dahil, c›va-
n›n her türlü kullan›m›n› k›s›tlamak-
tad›r. Medyada yer alan reklamlar yü-
zünden bu ülkelerde yüklenilen k›s›t-
lay›c› çal›flma ortam›n›n yanl›fl yo-
rumlanmas›, dental amalgam›n gü-
venli¤i ve amalgam dolgular›n ç›kar›l-
mas› konusunda çeflitli araflt›rmalara
yol açmaktad›r. Ça¤dafl restoratif
dental materyallerin, amalgam da da-
hil olmak üzere güvenli ve etkin oldu-
¤u bilimsel araflt›rmalarla ortaya kon-
mufltur. Ancak, malzemelere karfl›
yan etki fleklinde biyolojik reaksiyon-
lar ara s›ra oluflmaktad›r. Bunlar bi-
reysel bazda tedavi edilmelidir. DSÖ,
tüm restoratif malzemelerin güvenli¤i
ve etkinli¤inin sürekli izlenmesinin
önemini kabul etmektedir.

Amalgam›n henüz alternatifi yok
Dental amalgam üzerine DSÖ ve FDI’›n ortak beyanat›:
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Bu yönergenin amac› ve 
kapsam› nedir?
Türk Diflhekimleri Birli¤i kuruldu¤un-
dan bu yana gerek  toplumsal dayan›fl-
maya gerekse de meslektafllar aras› da-
yan›flmaya büyük önem verdi. Bu amaç-
la çeflitli  kampanyalar aç›ld› ama gönül-
lülük temelinde yürüyen çal›flmalarla is-
tenen verim al›namad›¤› için 1998’deki
7. Genel kurul’da bir Afet Fonu olufltu-
ruldu. Bu fonun aç›lan davalar sonucu
iptal edilmesi nedeniyle 10. Genel Ku-
rul’da ayn› amac› yerine getirmek üzere

yeni bir fon oluflturulmas› kararlaflt›r›ld›.
Amaç; do¤al afetler, a¤›r hastal›k, terör,
kaza vb sebeplerle mesle¤ini icra etme-
sinde büyük zorluk ortaya ç›km›fl oda
üyesi diflhekimleri ile diflhekiminin ölü-
mü sebebiyle acze düflen efl ve reflit ol-
mayan çocuklar›na yap›lacak yard›mlar-
la mesleki sosyal dayan›flmay› sa¤la-
mak. 

Yard›mlaflma Fonu nas›l olufluyor?
Üye aidat gelirlerinden gönderilen Bir-
lik Paylar›n›n %20’sini TDB bu fon için
ay›r›yor. Fonun ana gelir kayna¤›n› bu
%20’lik pay oluflturuyor.
Ayr›ca fon ad›na yap›lacak ba¤›fllar;
menkul ve gayrimenkul  sermaye  ba-
¤›fllar› gibi gelirlerden olufluyor.

Yard›mlaflma Fonu ile ne 
hedeflenmektedir?
Fonun temel amac› sosyal ve mesleki
dayan›flma. Öncelik ihtiyaç sahibi difl-
hekimleri ve aileleri olacak. Elimizdeki
imkanlar ölçüsünde bir nebze olsun ih-
tiyaç gidermeyi hedefliyoruz. Olufltura-
bilece¤imiz kayna¤› da, ileride oluflabi-
lecek do¤al afetlerde, meslektafllar›m›-
z›n yaralar›n› sarmak üzere de¤erlendi-
rece¤iz. 
Ülkemizin deprem kufla¤›nda oldu¤u
ve flimdi olmasa da yak›n bir gelecekte
yeni afetler yaflamas› ihtimalinin yük-
sek oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Yak›n
zamanda yaflad›¤›m›z Kocaeli ve Düzce
Depremleri, örgütümüzü daha duyarl›

olma konusunda hemfikir yapm›flt›r.
Afet Fonu dönem k›s›tl› bütçeyle mes-
lektafllar›m›z›n yaralar›n›n sar›lmas›nda
önemli bir ifllev gördü.

Yard›mlaflma Fonu’nda biriken 
para yeterli mi sizce?
Tabii ki yetersizdir. Örne¤in bu dönem
Yard›mlaflma Fonu’nda elde edilen gelir
107.681 YTL’dir. Fon kapsam›nda yap›-
lan ödeme miktar› 36.000 YTL’dir. fiu
anda hesab›m›zda bulunan miktar
81.000 YTL’dir. Herhangi bir afette bu
miktar yeterli olur mu?

Yard›mlaflma Fonu 
Komisyonu’nun çal›flmalar› 
hakk›nda bilgi verir misiniz?
Öncelikle komisyondaki arkadafllar›m,
Tatyos Bebek (‹stanbul), Muhittin Gül
(Kocaeli), Cenap Koflu (Sakarya), Os-
man Bülent Akgün (Ankara), ‹hsan
Gürsoy’a (‹stanbul) yapt›klar› özverili
çal›flmalar› için teflekkür ederim. Süreç
devam ediyor. Fonun kapsam›n› artt›r-
maya çal›fl›yoruz. Yard›mlarda tespit ve
standartlar getirmeye çal›fl›yoruz.
Özellikle vefat eden diflhekimlerinin ço-
cuklar› için burs ve yard›m kriterleri
oluflturmak istiyoruz. Çünkü evlatlar›-
m›z bizim için çok de¤erli. 
Sonuç olarak temennimiz; hiç kimsenin
yard›ma muhtaç olmamas›d›r. Sosyal
devlet ilkesinin ülkemizde kurumsallafl-
mas› ve devletin her ferdine sahip ç›k-
mas›d›r.

Kas›m 2004’te yap›lan TDB 10. Ola¤an Genel 

Kurulu’nda, Yard›mlaflma Fonu’nun kurulmas›na 

karar verilmiflti. Bu çal›flmalar› yürütmek üzere 

oluflturulan Yard›mlaflma Fonu Komisyonu 

taraf›ndan haz›rlanan Yard›mlaflma Fonu Yönergesi

13 Temmuz 2005 tarihinde kabul edilmiflti.

Komisyon sorumlusu TDB MYK üyesi Mustafa

Kemal Tafl’tan Fonun nas›l olufltu¤u ve nerelerde

kullan›laca¤›na dair bilgi ald›k.

Meslektafllar›m›z 
kötü günde yaln›z kalmayacak

1999’da yaflanan iki büyük depremin ard›ndan
bölge halk› ve meslektafllar›m›zla dayan›flma
amac›yla TDB bir dizi çal›flma yapm›flt›.
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S
ergimiz bu y›l da EXPODEN-
TAL2006-IDEX06 ad›yla TDB ve
D‹fiS‹AD iflbirli¤iyle yap›l›yor.

Sergi Komitesi’nde D‹fiS‹AD’dan Bekir
Mannaso¤lu ve Kemal Esti, Odam›zdan
dört arkadafl›m›z ve dan›flman›m›z Bü-
lent Öztürk yer al›yor. 
Sergi Komitesi olarak Kongre’nin Sam-
sun’da yap›laca¤› belirlendikten sonra
Eylül ay› itibariyle çal›flmalar›m›za bafl-
lad›k. ‹lk olarak kongre ve fuar alan›n›n
Atatürk Kültür Merkezi ve Büyük Sam-
sun Oteli olarak belirlenmesinden son-
ra fuar alan› olacak yerlerin krokileri çi-
zildi ve alandan maksimum düzeyde

yararlan›lmaya çal›fl›ld›. Her ay yapt›¤›-
m›z düzenli toplant›larda ve anlaflt›¤›-
m›z stand firmas› görevlileriyle stand
alanlar›n son çizimleri y›lbafl› itibariyle
tamamland›. Mart ay› itibariyle firmala-
ra faks ve internet arac›l›¤›yla duyuru
yap›ld›ktan sonra 13-18 Mart itibariyle
baflvurular› toplad›k. 21-22 Mart tarih-
lerinde ise firmalarla sözleflmeler imza-
lanmaya bafllad›. 
Bu y›l fuar alan› olarak 1100 m2 yerimiz
var. Bu alanlar 7 ayr› bölümden oluflu-
yor. Üst iki kat, girifl kat ve galeri salo-
nu sunum amaçl› kullan›lacak ve sat›fl
olmayacak. Alt katta bulunan kütüpha-
ne k›s›mlar› ise sat›fl için ayr›ld›. fiu ana
kadar 76 firma baflvuruda bulundu,
baflvurular devam da ediyor. ‹lgiden ol-
dukça memnunuz. Stand sat›fllar›nda

geçen seneki kriterler göz önüne al›nd›.
Bu sene yer k›s›tl› oldu¤u için bu biraz
daha önem kazand›. Fakat geçen sene-
ye göre fuar alan›yla bilimsel program
ayn› yerde olaca¤› için bu firmalara bir
avantaj olarak yans›yacak.
Otel bölümünde ise ilaç firmalar› ve ya-
y›nc› kurulufllar için yer ay›rd›k. Orada
da standlar›m›z büyük salonun hemen
önünde.
Bu sene fuar› 1500-2000 kiflinin gezme-
sini planl›yoruz. Bu, Samsun için iyi bir
rakam. Sadece fuara kat›lacak olanlar
için cüzi bir ücret al›nacak. Keyifli, e¤-
lenceli, firmalar için bol kazançl›, ziya-
retçiler için beklentilerini en kolay sa¤-
layacaklar› bir EXPODENTAL2006-
IDEX06 için meslektafllar›m›z› Ata-
türk’ün flehri Samsun’a davet ediyoruz.  

19-24 Haziran 2006 tarihlerinde Samsun Diflhekimleri Odas›’n›n ev sahipli¤inde
Samsun’da yap›lacak TDB 13. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresi için son dönemece
giriliyor. Kongre Organizasyon Komitesi programa son rütüfllar› yaparken biz de
komitelerden çal›flmalar hakk›nda bilgi ald›k.

Sergi Komitesi Baflkan› Alper Dilek:

TDB 13. Uluslararas› Diflhekim-
li¤i Kongresi aç›l›fl ve kapa-

n›fl törenindeki heyecan› hep birlikte
yaflayal›m.
Y›llard›r görmedi¤imiz arkadafllar›m›zla
buluflmak, unutulmufl hat›ralar›m›za ye-
nilerini eklemek için Kurtulufl Sava-
fl›’n›n bafllang›ç flehri Samsun’a bekliyo-
ruz. Sosyal Komite olarak arkadafllar›-
m›z› en iyi flekilde a¤›rlaman›n çal›flma-
lar› içerisindeyiz. K›s›tl› imkanlar içinde
en iyisini verebilmenin heyecan›n› yafl›-

yoruz. Arkadafllar›m›z›n mümkün olan
en k›sa zamanda kay›tlar›n› yapt›rmala-
r› konaklama yönünden menfaatlerine-
dir. Kongreyi en fazla 1300 kifliyle s›n›r-
l› tutaca¤›z. fiimdiden yo¤un bir taleple
karfl› karfl›yay›z. 
Konuflmac›lar›n ve davetlilerin Sam-
sun’a gelifli, transferleri, konaklamalar›,
sosyal ihtiyaçlar› Komitemizin çal›flma
alan› içinde. Bu konularda hiçbir aksa-
ma olmamas› için çabalarken di¤er yan-
dan misafirlerimize Karadeniz bölgemi-
zin do¤al güzelliklerini tan›tabilmek
amac›yla düzenledi¤imiz Ünye, Amasya
Borabay Gölü, Sinop Gerze gezisi, To-
kat Ball›ca Ma¤aras› ve Amasya, Trab-
zon Uzungöl gezilerimizle hoflca vakit

geçirtmeyi planl›yoruz. 
Aç›l›fl törenimiz Kongre’nin ilk günü
Atatürk Kültür Merkezi’nde yap›lacak.
Müzik eflli¤inde günün yorgunlu¤unun
at›laca¤› aç›l›fl kokteyli, eski arkadafllar-
la kaynaflmak ve an›lar› tazelemek için
bir f›rsat olacak. ‹kinci gün her y›l oldu-
¤u gibi bir sosyal konuflmac›m›z olacak.
Bu y›l konu¤umuz Anadolu gezgini Tay-
fun Talipo¤lu olacak.
Gala yeme¤imizi Samsun’un en güzel
mekanlar›ndan biri olan Yelken Klüp’te
yapaca¤›z ve ünlü bir sanatç›m›z konse-
riyle bize kat›lacak. Amac›m›z kat›l›mc›-
lar›n dönerken beraberlerindesadece
yeni bilgileri de¤il hofl an›lar› da götüre-
bilmesi.

‘Konuklar›m›z hofl an›larla dönecek’
Sosyal Komite Baflkan› Osman Öney:

Bütün yollar Samsun’a ç›k›yor

‘Firmalar›n talebini 
karfl›lamakta güçlük çektik’
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Öncelikle kolay gelsin diyo-
ruz. Yo¤un bir çal›flma süre-
ci yaflad›¤›n›z› biliyoruz; bi-
raz çal›flmalar›n›zdan bahse-
der misiniz?
Ondokuz May›s Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi olarak
TDB Kongresi’nin Samsun’da
gerçeklefltirilmesi konusu ne
zaman gündeme gelse biz hep
meslek örgütümüzü destekle-
mek yönünde heyecanl›, yü-
rekli ve duyarl› olduk. Sonun-
da 2006 y›l›nda 13. TDB Ulus-
lararas› Diflhekimli¤i Kongresi’nin Sam-
sun’da gerçeklefltiriliyor olmas›ndan Fa-
kültem ve Bilimsel Komite ad›na mutlu-
lu¤un ötesinde k›vanç duydu¤umuzu
belirterek bafllamak isterim.
Bilimsel Komite’miz 2005 Ekim ay›nda
çal›flmalar›na bafllad›. Ondokuz May›s
Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi, An-
kara Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi
ve Samsun Diflhekimleri Odas›’nda ya-
p›lan keyifli, uyumlu bir dizi yo¤un ça-
l›flman›n sonucunda Bilimsel Program
ortaya ç›kt›.

Konular nas›l belirlendi?
Konular, ilk aflamada; Samsun Diflhe-
kimleri Odas›’n›n meslektafllar›m›zla
elektronik ortamda gerçeklefltirdikleri
bir anket çal›flmas›n›n verilerinden ya-
rarlan›larak ortaya kondu. Ard›ndan Bi-
limsel Komite üyeleri en çok istenilen
bu konulara ilave olarak;
• Yeni baz› yasal düzenlemelere ba¤l›

sorumluluklar›m›z› ve buna ba¤l› ya-
flanacak olas› sorunlar›n neler oldu¤u-
nun tart›fl›laca¤›,

• Hasta-Hekim aras›nda etkili iletiflimin
öneminin vurgulanaca¤›, 

• Mesle¤imizi uygularken mutlu ve ba-
flar›l› olman›n s›rlar›n›n verilece¤i ve,

• 2008 y›l›nda bilimsel anlamda kurulu-
flunun 100. y›l›n› kutlayaca¤›m›z diflhe-
kimli¤inin; ilgili kurumlardan kat›lacak
çok de¤erli yetkililerce masaya yat›r›la-
ca¤›, gelecekle ilgili öngörülerin sunula-
ca¤› k›sacas› tümüyle bak›ld›¤›nda ›fl›k
tutacak, güdüleyecek, iyilefltirecek ve
gelifltirecek konu ve konuflmac›lar›n da
bilimsel programda yer almas› yönünde
özveriyle çal›flt›.

Öncelikleriniz oldu mu?
Kuflkusuz önceliklerimiz ol-
du. Bu Kongre’nin bilimsel
aç›dan as›l amac›; çok de¤erli
meslektafllar›m›z›n sürekli ge-
liflimlerine katk›da bulunmak
ve onlar› da iflin içine katmak
oldu¤undan, özellikle onlar›n istedi¤i ve
be¤enisini kazanan konu ve konuflmac›-
lara ulaflmaya çal›flt›k. Ayr›ca, Ülkemiz-
de hepimizin mesle¤imizi en iyi flekilde
yapma, en iyi e¤itimi verme çabalar›m›-
za karfl›n ulaflmay› arzulad›¤›m›z a¤›z
difl sa¤l›¤›nda yeterince iyileflmenin ol-
mamas›ndan kaynaklanan hoflnutsuzlu-
¤umuz ve rahats›zl›¤›m›z var: Bu neden-
le Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün diflhekimli-
¤i aç›s›ndan belirledi¤i politikalara ayak
uyduramamam›z›n nedenlerini ve çö-
züm önerilerini de aktaracak konu ve
konuflmac›lara yer vermeyi toplumsal
sorumlulu¤umuz gere¤i bir borç bildik. 
Baz› konu bafll›klar›n› s›ralarsam:
• Total ve Self-Etch Adezivlerin Seçi-

minde Klinik Biyomekanik ve Pulpal
S›n›rlamalar

• Horlama ve Obstrüktif Uyku Apne
Sendromunda Difl Hekiminin Rolü

• Yeni Yüzy›lda Yeni ‹mplant Uygula-
malar›

• Beyazlatman›n Günümüzdeki Yeri ve
Uygulama Çeflitleri

• Preslenebilir ve Dökülebilir Seramik
Restorasyonlar

• Endodontik Tedavilerde Karfl›lafl›lan
Komplikasyonlar ve Çözüm Yollar›

• Periodontal Sa¤l›k-Sistemik Sa¤l›k ‹lifl-
kisi

• TM Bozukluklarda Teflhisten Tedaviye 

• Direkt ve ‹ndirekt Laminate
Veneer Uygulamalar›
• Kanal Tedavili Difllerin Este-
tik Fiber Postlar Kullan›larak
Restorasyonu
• Restoratif Materyallerde Ren-
gin Kal›c›l›¤›
• Çocuk Hastada Davran›fl
Yönlendirme Teknikleri ve Bi-
linçli Sedasyon Uygulamalar›
• Hem Güçlü Hem Yak›fl›kl›…
Kron-Köprü Prensesinin Ümit-
sizce Bekledi¤i Kurtar›c› Prens
Zirkon mu?

Kongrenin Samsun’da yap›l-
mas›yla ilgili düflünceleri-
niz?
Ulu önder Atatürk’ün; 19 Ma-
y›s 1919’da milli mücadelenin
ilk ad›m›n› Samsun’da att›¤›n›,

“Hayatta En Hakiki Mürflit ‹lim-
dir” ve “E¤itimdir ki; bir milleti ya hür,
ba¤›ms›z, flanl›, yüce bir toplum halinde
yaflat›r ya da bir milleti esaret ve sefale-
te terk eder” özdeyifllerini Samsun’a
ikinci geliflinde ilk kez söyledi¤ini, milli
mücadele tarihinin temel kaynak eseri
olan Nutuk’a “1919 senesi May›s›n
19’uncu günü Samsun’a ç›kt›m” cümle-
siyle bafllad›¤›n› ve bu Kongre’nin Sam-
sun’da ilk kez yap›laca¤›n› bilmek bize
güç kat›yor, a¤›z-difl sa¤l›¤› ve diflhekim-
li¤i ad›na gelece¤e umutla bakt›r›yor. 

Bilimsel programda bu y›la özgü bir
farkl›l›k var m›? 
Karfl›l›kl› daha fazla bilgi al›flveriflinde
bulunmak için sadece sözlü bildiri olma-
s›n› tercih ettik.
Bir baflka farkl›l›k da; bir konuflmac›m›z
d›fl›ndaki tüm di¤er konuflmac›lar›m›z›n
yurt içi kat›l›ml› olmas›.
Sonuç olarak yaflam kalitesinde dünya-
da 96. s›rada olan ve buna ba¤l› olarak
da, a¤›z- difl sa¤l›¤› bilinci düflük büyük
bir nüfusa hizmet sunma çabas›nda olan
mesle¤imizin bu y›l Samsun’da gerçek-
lefltirilecek Kongre’sinin meslektafllar›-
m›z›n sürekli geliflimine katk› sa¤lama-
s›n›n ötesinde sonuçlar› ve önerileriyle
ulusal yarara dönük ad›mlar›n at›lmas›-
na rehber olaca¤› inanc›mla baflar›l› geç-
mesini diliyorum

Bilimsel Komite Baflkan› Prof.Dr. Hülya Köprülü:

‘Program› talepler do¤rultusunda oluflturduk’
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Neden ‘A¤›tlar ve An›tlar’?
‘A¤›tlar ve An›tlar’, son bir y›l içinde
gezdi¤im çeflitli felaket bölgelerinden
ve bat›daki görevlendirilmem esas›n-
da bat›da yapt›¤›m gezilerden elde et-
ti¤im foto¤raflarla oluflturdu¤umuz
bir konsept. Do¤unun ve güneyin
a¤›tlar›, bat›n›n ve kuzeyin an›tlar›d›r.
Çünkü e¤er bir taraftan bir zenginlik
haramice elde edilmiyorsa öbür taraf-
ta bir an›t›n yükselmesi mümkün de-
¤il. An›t olarak da ortaya koydu¤u-
muz fley yaln›zca heykeller de¤il. Bi-
nalard›r, sosyal yaflamd›r, her fleydir.
Bu aradaki z›tl›¤› da ortaya koyabile-
cek bir sergi tasarlad›k. Son bir y›l

içinde 15 ülkeden çekilmifl 150 foto¤-
raftan oluflan bir konsepti Ankara’da
açt›k. TBMM’yi üç hafta içinde ziyaret
eden 100 bin insandan afla¤› yukar›
70 bini sergimizi ziyaret etti. Ve ‹stan-
bul’dan bize bir talep geldi. Çok bü-
yük bir istek oldu. Biz de Dolmabahçe
Saray›’nda sergimizi açt›k. Bu mekan
da ilk defa sergi salonu olarak aç›l›-
yor. Dün 25 bini buldu izleyici say›-
m›z. Üç haftada 25 bin izleyicinin gel-
mifl olmas› son derece önemli bir ge-
liflmedir. Türkiye’deki foto¤raf sana-
t›yla ilgili de çok önemli bir geliflme-
dir. Art›k foto¤raf sanat›n› halk›n da
izleyebildi¤ini görüyoruz. Kald› ki bi-
ze b›rak›lan mesajlar› da gördü¤ümde
bu foto¤raf sergisinin asl›nda bir sos-
yolojik de¤erlendirmesinin de yap›l-
m›fl olmas› gerekti¤ini düflünüyorum.
‹nsanlara bir terapi gibi oluyor. 

Çal›flmalar›n›z genellikle ezilmifl,
d›fllanm›fl, unutulmufl halklar ve
insanlar› yans›t›yor ve bunun bir
tercih oldu¤unu düflündürüyor.
Yan›l›yor muyuz?
Do¤ru tabii. Dünyada bir ötekilefltir-
me hareketi var. Do¤u ve bat›, kuzey
ve güney. Do¤u ve güneyin a¤›tlar›
bat›n›n ve kuzeyin an›tlar›d›r dedik.
Yaln›z küresel anlamda de¤il yerel an-
lamda da bir karfl›l›¤›n›n varoldu¤u-
nu, insanl›k ailesinin moderniteden
yana tav›r tak›nanlar ve moderniteye
ulaflamayanlar yani ötekilefltirilenler
diye ayr›ld›¤›n› biliyorum. Ben Bosna
sorunuyla ilgilendim. Balkanlar’da
Boflnaklar ötekilefltirilenlerdi. Kosova
sorunuyla ilgilendim. Kosova’da da
ötekilefltirilenler Arnavutlard›. Çün-
kü tehcire, göçe ve bask›ya maruz kal-
m›fl olanlar, tecavüze maruz kalm›fl

Sakarya Milletvekili diflhekimi Süleyman Gündüz TBMM’nin ayr›ks› simalar›ndan. Milletvekili olmadan
önce ve sonra dünyan›n çeflitli sorunlu bölgelerinde çal›flmalar yapt›. Sosyoloji yüksek lisans› yapt›,

foto¤raf ve sinemayla ilgilendi, bir k›sa film çekti, son olarak da çeflitli ülkelere yapt›¤› gezilerde çekti¤i
foto¤raflardan oluflan ‘A¤›tlar ve An›tlar’ adl› bir foto¤raf sergisi açt›. Sergi vesile oldu, Süleyman

Gündüz’le sanattan siyasete, oradan da diflhekimli¤inin sorunlar›na uzanan bir söylefli yapt›k.

‘Do¤unun ve güneyin a¤›tlar› 
bat›n›n ve kuzeyin an›tlar›d›r’

Söylefli: Hakan Sürmen
Foto¤raflar: Emre Çayla
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olanlar, soyk›r›ma maruz kalm›fl olan-
lar bunlard›. Afrika’ya gitti¤imizde bu
sefer küresel anlamda Afrika’n›n öte-
kilefltirildi¤ini görüyorsunuz. Göz ar-
d› edildi¤ini, zenginliklerinin ellerin-
den al›nd›¤›n› ve kendilerine pay b›-
rak›lmad›¤›n› görüyorsunuz. Evet,
yeryüzündeki birçok imkan›n ortak
olarak paylafl›lmas› gerekiyor belki
ama bu, adaletçe, dürüstçe, mertçe ol-
mal›. Ne yaz›k ki böyle de¤il. Sergide
de bunu yans›tmaya çal›flt›m. Mesela
Ceneyna’da küçük bir kamptaki yafla-
m› koyarken hemen yan› bafl›nda
New York’un Manhattan’›n görkemli
binalar›n› koyduk. Ayn› flekilde belki
Viyana’da bir parktan çekilmifl olan
Johann Straus’un keman çalan bir
heykelini koyarken onun yan›nda
Muzafferabadl› bir k›z›n öfke dolu ba-
k›fllar›n› koyduk. Çünkü insanl›k aile-
si birbirine irtibatl›d›r. Dolay›s›yla
yeryüzündeki her türlü haks›zl›k ve
adaletsizli¤e karfl›, sömürüye karfl› in-
sanl›¤›n adaleti ve hakk› sahiplenme-
si için ortak mücadele etmesi, birbiri-
ne destek vererek mücadele etmesi
gerekiyor diye düflündük. Konsept
olarak da böyle konsept. Yani öteki-
lefltirmeye karfl› ç›kmak gerekiyor. 

Bu yabanc›laflt›rma nas›l afl›labi-
lir?
Küreselleflme karfl›s›nda iki tür davra-
n›fl biçimi var. Biri, ötekileflmemek
için global kültür neyse onun içinde
yer almak. ‹kincisi, kendi ulusal, milli
de¤erleriyle birlikte küreselleflmenin
içinde sizin de insanl›k ailesine bir
katk›da bulunman›z. Benim arzu etti-
¤im fley hiç bu ötekilefltirme korkusu
olmadan kendi kültürel de¤erlerimiz-
le insanl›k ailesine katk›da bulunma-
m›z. Dünyada 55-60 milyon Frans›z
var. Buna 70 milyon daha Frans›z ila-
ve etmenizin dünya kültürüne bir kat-
k›s› olmaz. Modernite insanl›¤› tek
tiplefltiriyor. Çünkü tek tiplefltirilirse
dünyay› da küresel bir pazar haline
getirebilecek. Mesela Çinli, Hintli ve-
ya Afrikal› bir kad›n kendi kozmeti¤i-
ni kendi giyimle kuflamla ilgili mater-
yallerini kendi olufltururdu. Ama ar-
t›k herkes Bulgari ya da Lancome kul-
lanmaya çal›fl›yor. Bu bir zenginlik
de¤il, insan›n ufkunu daraltan bir ko-
num. Buna karfl› sergilenen direncin
içinde bir çat›flma kültürü ortaya ç›k›-
yor. Oysa hiç ötekilefltirilmeye çal›fl›l-

madan, farkl›l›klar›n bir zenginlik ol-
du¤u bilince ç›kar›labilse bugün dün-
ya daha adil bir çerçevede olacak.
Paylafl›m da daha adil olacak. 

Söyleminiz solun kulland›¤› kav-
ramlardan olufluyor, çeflitli yerler-
de yay›mlanan röportajlar›n›zda
da solculuk, rockçuluk ve müslü-
manl›¤›n kimli¤inizin önemli ö¤e-
leri oldu¤unu söylüyorsunuz. Bu
sözleri ‘bunlar›n birarada olmas›
iyidir’ anlam›nda bir mesaj olarak
m› söylüyorsunuz yoksa gerçekten
sizde bunlar birarada m›?
Bunlar›n bir arada olabilirli¤ini iddia
ediyorum. Mesela, sol bir anlay›fla sa-
hip oldu¤unuz halde dindar olabilirsi-
niz. Hem solcu hem de Müslüman
olabilirsiniz. Bunlar birbiriyle kavga
eden unsurlar de¤ildir. Birbirleriyle
uzlaflabilecek unsurlard›r. Di¤er taraf-
tan Karadenizliyseniz Karadeniz insa-
n› hareketli bir dünyay› sever, kendi
atmosferi de böyledir. Karadeniz folk-
loruna bakt›¤›n›z zaman müthifl bir
hareketlilik gözlemlersiniz. Buna en
yak›n müzik de rock müzi¤idir. Ora-
daki protest kültürle sol anlay›fltaki
ortaya konulmak istenen düflünceyle
‹slam›n ortaya koydu¤u performans
senkronizedir. Benim ruhumda bir
bar›fl›kl›k sa¤l›yorlar. Ben bunun ola-
bilirlili¤ini göstermeye çal›fl›yorum. 

Birbiriyle yak›n iliflkili olarak gör-
dü¤ünüz kavramlarla bulundu¤u-
nuz siyasi ak›m uyufluyor mu siz-
ce?

Çok aç›k ve içtenlikle cevap verece-
¤im. Maalesef, Türkiye’de bir siyaset
anomalisi vard›r. Türkiye’de sol dedi-
¤imiz Cumhuriyet Halk Partisi asl›n-
da sa¤c› ve muhafazakar bir partidir.
Kendisini muhafazakar demokrat ola-
rak ifade eden AK Parti ise sosyal de-
mokrat ve sosyal adaletçi bir partidir.
Çünkü dünyada sosyal demokrat ha-
reketlerin tümü reformcudur ve dev-
letçi de¤ildir. 

Neoliberal iktisat politikalar›n›
yürüten bir partiye sosyaldemok-
rat demek mümkün mü?
‹ktisadi anlamda devletçi olan Mark-
sist düflüncedir, sosyal demokratlar
flu anda dünya ölçe¤inde bakarsan›z
sosyoliberaldirler. ‹ngiltere ‹flçi Parti-
si’ne, Almanya sosyal demokratlar›na
bakabiliriz. 
Bu ba¤lamda Türkiye’yi de¤erlendir-
di¤imizde ‹dris Küçükömer’in  düze-
nin yabanc›laflmas›yla ilgili tezlerine
bakt›¤›m›z zaman, Serbest F›rka’dan,
Terakkiperver Cumhuriyet F›rkas›’-
na, oradan Demokrat Parti’ye, oradan
Adalet Partisi’ne kadar süren gelene-
¤i sol, di¤erlerini de Türkiye’nin sa¤›
olarak de¤erlendirir. Ayn› çizginin
devam› olan AK Parti’nin muhafaza-
karl›¤› devlet muhafazakarl›¤› de¤il-
dir, millet muhafazakarl›¤›d›r.
CHP’nin muhafazakarl›¤› millet de¤il
devlet muhafazakarl›¤›d›r. 
Özgürlükler anlam›nda da bu böyle-
dir. Birkaç gün önce mecliste terörle
ilgili yap›lan oturumda CHP Genel
Baflkan›’n›n ‘polisin elinde silah olma-

‹stanbul Dolmabahçe Saray› Sergi Salonu’nda devam eden A¤›tlar ve An›tlar foto¤raf 
sergisinin 15 Mart 2006 akflam› yap›lan aç›l›fl törenine kalabal›k bir siyasetçi grubunun
yan›s›ra TDB ve ‹DO yöneticileri de kat›ld›lar.
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l›yd›, demokratik reformlar yapt›n›z
ve terör bu yüzden palazland›’ demifl
olmas›n› sosyal demokrat bir anlay›fl-
la bir talihsizlik olarak görüyorum. Bu
da Türkiye’de siyasi yelpazenin yanl›fl
adland›r›ld›¤›n› gösteriyor.

Türkiye’de muhafazakar gelenek
sanatla çok s›k› f›k› olan bir gele-
nek de¤ildir. Sizin yöneliminiz na-
s›l geliflti?
Ben diflhekimli¤ine giderken zaten
sanatla olan ba¤›m› kurmufltum. Difl-
hekimleri ayn› zamanda yontu sanat-
ç›lar›d›rlar. Çünkü onlar›n bir estetik
tarz ortaya koyma zorunluluklar› var-
d›r ve materyalleri de insand›r. En kü-
çük bir hatan›n bile çok fazla s›r›tabi-
lece¤i bir materyalleri vard›r. Bu ma-

teryal ki insand›r ve flikayetini dile ge-
tirebilir. Cans›z bir cisim üzerine ça-
l›flm›yorsunuz. Diflhekimli¤inde her
gün insan›n gülümsemesiyle veya ko-
nuflmas›yla birlikte sizin eseriniz orta-
ya ç›k›yor. Dolay›s›yla benim kiflisel
evrilme sürecimde bana göre hiçbir
k›r›lman›n olmad›¤›n› söyleyebilirim. 
A¤›tlar ve An›tlar sergimde de, El-
hamra Saray›’ndan veya Kordoba’da-
ki büyük camiden veya ‹stanbul silu-
etlerinden de görebiliriz, din ve sanat
her dönem içiçe geçmifltir. Mesela
1500’lerde Avrupa’da Rönesans Re-
formla birlikte bafll›yor. Yani içiçelik
tafl›yor burada. Özellikle ‹talya’daki
Rönesans hareketinin esas partneri
bir anlamda da dini unsurlard›r.
‹slam sanat›n›n do¤uflu ve geliflimine
bakt›¤›n›zda insanl›k ailesine çok
zengin eserler sunmufltur. Buradaki
talisizlik fludur. Modern tarih yaz›l›m›
1800’lü y›llardan sonrad›r. Oysa ‹s-
lam sanat› en parlak ça¤›n› 1800’lü
y›llara kadar yaflam›flt›r. 
Endülüs’teki kültür Hz. Peygamberin
ölümünden 150 y›l sonrad›r. Endülüs
uygarl›¤› bize ‹slam sanat›n›n bat›ya
neleri verdi¤ini gösterebilir. Bunu çok
iyi araflt›rmak gerekiyor. Kald› ki
Türklerin Anadolu’da oluflturduklar›
medeniyet de Selçuklulardan bafllay›p
Osmanl›lara devredilen o miras için-
de ve Rumeli’deki ortaya koydu¤u
performans› da bu ba¤lamda görmek
gerekiyor. 

Biraz da meslek politikalar›yla il-
gili konuflal›m isterseniz. Geçti¤i-
miz günlerde TDB ulusal gazetele-
re bir ilan verdi. ‹landa, sigortal›la-
r›n t›p hizmetlerini özel sa¤l›k ku-
rulufllar›ndan ilaçlar›n› eczaneler-
den alabildi¤ini ama a¤›z ve difl
sa¤l›¤› hizmetlerinin muayeneha-
nelerden al›nmas› yönünde hala
bir ad›m at›lmad›¤› belirtiliyor.
Hükümet bu konuda neden ad›m
atm›yor?
fiunu görmekte yarar var, sa¤l›kta çok
ciddi reformlar yap›l›yor. Tedavi hiz-
metlerinin sunumuyla finansman›
birbirinden ayr›ld›. Finansman da
teklefltiriliyor. SSK, Emekli Sand›¤›,
Ba¤-Kur gibi üniteler tek tip Genel
Sa¤l›k Sigortas› çerçevesinde de¤er-
lendirilecek. San›yorum diflhekimle-
riyle ilgili de en k›sa zamanda bu dü-
zenlemeler yap›lacak. Çünkü difl sa¤-

l›¤› alan›nda istismar edilen konular
çok oldu¤u için denetim anlam›nda
bir s›k›nt› yafland›¤›n› düflünüyorum.
Ama flunu da görmek gerekiyor, bu
devleti bir diflhekimi 32 kez aldatabi-
lir. Bunu da Maliye Bakan›’na iletmifl
olaca¤›m. Özelden hizmet al›m›n›
sa¤lam›fl olaca¤›z. TDB ile hükümeti-
miz, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve bizler çok
senkronize çal›fl›yoruz. Asl›nda TDB
ile çok baflar›l› fleyler yapt›k. Bundan
sonra da birçok fleyi birlikte aflaca¤›z.
Elbette baz› fleyler a¤›r ad›mlarla süre-
bilir. Çünkü hem bürokrasi hem hü-
kümet son derece ihtiyatl› yaklafl›yor. 

Arka planda a¤›z difl sa¤l›¤› hiz-
metlerinin o kadar önemli hizmet-
ler olmad›¤› gibi bir fikrin etkisi
var m›d›r?
Yok, hay›r. A¤›z difl sa¤l›¤› hizmetleri-
nin hepsinden daha önemli oldu¤unu
da görmek gerekiyor. Çünkü bir siya-
setçinin e¤er diflleri düzgün de¤ilse
konuflmas›na çok etki edece¤ini bil-
mesi gerekiyor. Yani insan›n foneti¤i
ve insan›n esteti¤iyle ilgili ve bir diflin
insan hayat›ndaki önemiyle ilgili bir-
çok fley söyleyebiliriz. Bunu hükümet
yetkilileri ya da bürokratik yetkililer
de kabul etmektedirler. Bunu böyle
alg›lamamak gerekiyor. Sa¤l›k hiz-
metlerinde çok h›zl› bir dönüflüm
olursa birçok suistimale sebebiyet ve-
rebilir. Son derece emin ad›mlarla gi-
diyor ve en k›sa zamanda da ben difl-
hekimlerinin sorunlar›n›n çözülece¤i-
ne inan›yorum. 

‘Benim arzu etti¤im 

fley kendi kültürel 

de¤erlerimizle insanl›k 

ailesine katk›da 

bulunmam›z. 

Dünyada 55-60 milyon

Frans›z var. Buna 70 milyon

daha Frans›z ilave 

etmenizin dünya kültürüne

bir katk›s› olmaz.’

Gündüz, görev gere¤i gitti¤i yerlerde
foto¤raf makinesini de yan›ndan ay›rm›yor.
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Fakültenizin kuruluflundan bugü-
ne kadarki tarihsel geliflimini özet-
leyebilir misiniz?
Hacettepe Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi, 1960 y›l›nda Ankara Üni-
versitesi bünyesinde, Hacettepe T›p
ve Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi’ne ba¤l›
Diflhekimli¤i Yüksekokulu ad› alt›nda
1 Eylül 1963 y›l›nda kuruldu. Karar, 3
Ekim 1963’te Resmi Gazete’de yay›m-
land› ve müdürlü¤e Dr. Erdem Yarkut
getirildi.
1968 y›l›ndan itibaren Hacettepe Ço-
cuk Hastanesi’nin ilk iki kat›nda ve
multidisipliner laboratuarlar›n  yer al-
d›¤› Morfoloji binas›n›n zemin kat›n-
da olmak üzere iki ayr› binada, birço-
¤u e¤itimini yurtd›fl›nda tamamlam›fl
olan bir akademik kadroyla e¤itim
vermeye bafllad›.
1971 y›l›nda al›nan kararla ba¤›ms›z
bir fakülte haline getirilerek, dekanl›-
¤›na Prof.Dr. Erdem Yarkut atand›.
1978’den bu yana Hacettepe Diflhe-
kimli¤i Fakültesi flu an bulundu¤u fa-
külte binas›nda büyük bir oran› kendi
mezunlar›ndan oluflan ve daimi bir

geliflim içinde olan üstün nitelikli bir
kadro ile e¤itim veriyor.

Ö¤rencilerinizin çal›flaca¤› hasta
bulma konusunda problem yafl›-
yor musunuz?
Ö¤renci e¤itimi amaçl› hasta bulma
konusunda ciddi boyutlarda hasta
problemi yaflam›yoruz.
Hasta profilimizi daha çok Emekli
Sand›¤›’na ba¤l› emekli hastalar, nor-
mal resmi hastalar ve kendi üniversi-
te personelimiz oluflturuyor.

Mezun olan ö¤rencilerinizle ileti-
fliminiz devam ediyor mu? Mezun-
lar›n›z ifl bulma aç›s›ndan s›k›nt›
çekiyor mu?
Mezun olan ö¤rencilerle ilgili olarak
Mezunlar Derne¤imiz ve mezunlar
büromuz var. Arzu etti¤imiz seviyede
iletiflimi kurmak için altyap› çal›flma-
lar›m›z devam ediyor. 
Özellikle web sayfam›zda
(www.dentistry.hacettepe.edu.tr) me-
zunlarla ilgili bir “forum” sayfam›z ha-
z›rland› ve yak›nda aktive edilecek.

Gerek lisans e¤itiminde, gerekse yük-
sek lisans e¤itiminde yüksek puanlar-
la ald›¤›m›z ö¤rencilerimiz, kalite yö-
nünden iyi bir performans sergiliyor-
lar ve mezunlar›m›z çal›flma ortam›n-
da tercih ediliyorlar.

Diflhekimli¤i fakültelerinin say›s›
hemen her y›l art›yor. Buna ba¤l›
olarak mezun olan diflhekimi say›-
s› da art›yor. ‹nsan gücü  planlama-
s› aç›s›ndan de¤erlendirdi¤inizde
bu olguyu do¤ru buluyor musu-
nuz? Bu durum e¤itiminde kalite-
sini etkiliyor mu?
Diflhekimli¤i fakültesi say›s› gün geç-
tikçe art›yor. Özellikle mezun ö¤ren-
cilerin kalitesi ve nüfusa oranl› co¤ra-
fi da¤›l›m konusunda s›k›nt›lar oldu-
¤u biliniyor. Buna ba¤l› olarak yeter-
siz say›da ö¤retim üyesiyle fakültele-
rin aç›lmas› bu kaliteyi olumsuz yön-
de etkiliyor. Belirli sosyal ve ekono-
mik imkanlar›n sunulmad›¤› yerlerde
diflhekimi istihdam› ciddi sorunlar ya-
rat›yor. Bu durum düzeltilmeden de
her yere hekim gönderilmesi müm-

‘Fakülte say›s›n›n artmas› 
e¤itim kalitesini olumsuz etkileyebilir’

Hacettepe Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi

Dekan› Prof.Dr. Osman Taha Köseo¤lu 1963’te

kurulan fakültelerinin bir yandan e¤itim ve

araflt›rma faaliyetlerini sürdürürken di¤er yandan da

Avrupa Birli¤i sürecine haz›rland›¤›n› belirtiyor. 

Yeni fakülte binas›n›n 2007’de tamamlanaca¤›n›

aktaran Köseo¤lu sürekli yeni diflhekimli¤i 

fakültelerinin aç›lmas› konusunda da kayg›l›:

Fakültelerden
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kün olam›yor.

Avrupa Birli¤i  sürecinde Fakülte-
nizi e¤itim ve fiziki altyap› aç›s›n-
dan nas›l de¤erlendiriyor sunuz?
Avrupa Birli¤i  sürecinde Fakültemi-
zin fiziki alt yap› aç›s›ndan yeterli
standartlara uygun oldu¤unu düflünü-
yoruz. Lisans ve lisansüstü e¤itim
program›m›zda gerek Erasmus prog-
ramlar› (ö¤renci ve ö¤retim eleman›
de¤iflimi) ve gerekse akrelitasyonla il-
gili çal›flmalar›m›z sürüyor. Bu çal›fl-
malar› yaparken ayn› zamanda kendi
program›m›z› da revize ediyoruz.

Avrupa Birli¤i sürecinde e¤itimde
akreditasyonla ilgili çal›flmalar›n›z
hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Me-
zunlar›n›zdan Avrupa’da çal›flmak
isteyenler ne gibi sorunlarla karfl›-
lafl›yor?
Mezunlar›m›z›n Avrupa’da diploma
denkli¤iyle birebir  sorunu olmamas›-
na ra¤men Avrupa ülkelerinin kendi
iç uygulamalar›ndan kaynaklanan
özel flartlar› yerine getirmede prob-
lem yaflan›yor. Mezunlar›m›z›n özel-
likle ABD’de üniversite kliniklerinde
çok baflar›l› olduklar›n› gözlemliyo-
ruz.

Bugün için yaflad›¤›n›z en önemli
sorunlar nelerdir? Elinizde

yeterli imkan olsa fakülteniz için
ne yapmay› düflünürsünüz?
Özellikle Fakültemizde di¤er birçok
fakülteden farkl› olarak kadrosuz
doktora ö¤rencisi çal›flm›yor. Bu ne-
denle mevcut ö¤retim üyesi say›s›na
göre flu anki araflt›rma görevlisi say›s›-
n›n iki kat›na yak›n say›da doktora
ö¤rencisine e¤itim verme imkan›m›z
var. En önemli sorun lisans ö¤renci
say›m›z›n fazla olup, lisansüstü (arafl-
t›rma görevlisi ve doktora) ö¤renci sa-
y›m›z›n az olmas›. Bunun çözümü de
yeterli say›da araflt›rma görevlisi kad-
rosu verilmesine ba¤l›.

Kuruldu¤u y›ldan itibaren simü-
latör uygulamalar›n›n temeli
olan Fantom e¤itimini gerçek-
lefltiren Fakültemiz, yap›lmakta
olan yeni binas›nda bu sistemi
tamamen simülatör uygulamala-
r› fleklinde yapacak. 2007 y›l›n-
da bitmesi planlanan yeni fakül-

te binam›z A¤›z, Difl, Çene Hastal›kla-
r› Uygulama ve Araflt›rma Hastanesi
olarak hizmete aç›lacak ve Hacettepe
Üniversitesi hastanelerine ba¤l› ola-
rak çal›flacak. 

Teknolojik yenilikleri takip etme
aç›s›ndan fakültenizi yeterli bulu-
yor musunuz?
Fakültemiz özellikle üniversitemizin
araflt›rma fonu kaynakl› projelerle en
son teknolojilere sahiptir. Özellikle
uzun y›llard›r A¤›z, Difl, Çene Hasta-
l›klar› ve Cerrahisi Anabilim Dal›’nda
kullan›lmakta olan lazer uygulamala-
r›, yak›n zamanda Difl Hastal›klar› ve

Tedavisi Anabilim Dal›’nda lazer üni-
tesinin aç›lmas›yla daha geniflletildi.
Endodonti Anabilim Dal›’m›zda ope-
rasyon mikroskobu ile mikro endo-
dontik tedavi uygulamalar› yap›l›yor.
Son dönemlerde kullan›lan digital
radyografiyle ilgili proje de yak›n za-
manda uygulamaya konulacak. Özel-
likle ö¤renci e¤itiminde kullan›lmak
üzere probleme dayal› e¤itimde kulla-
n›lan intraoral kameralar da her ana-
bilim dal›m›zda mevcut. Fakültemiz-
de A¤›z, Difl, Çene Hastal›klar› ve
Cerrahisi ve Pedodonti hastalar›na
genel anestezi alt›nda uygulamalar
yap›l›yor. Yine fakültemizde referans
merkezi say›labilecek bir sterilizasyon
merkezi bulunuyor. Merkezi sterili-
zasyon uygulamalar› ve infeksiyon
kontrolünde son geliflmeler takip edi-
liyor ve uygulan›yor. Güncel biliflim
teknolojisi olanaklar›na (bilgisayar,
internet vs.) e¤itimde yer veriyoruz;
ARGE laboratuarlar› oluflturulmas›yla
ilgili çal›flmalar da devam ediyor.
2004’te bafllad›¤›m›z stratejik plan ça-
l›flmalar› çerçevesinde, fakültemiz
koydu¤u hedefleri do¤rultusunda e¤i-
tim, bilim ve fiziki altyap› çal›flmalar›-
n› gerçeklefltiriyor.

TDB ile iliflkilerinizi de¤erlendire-
bilir misiniz?
TDB ile iliflkilerimiz her yönüyle
olumludur ve bu iliflkilerin hep sür-
mesi gerekiyor. Mesle¤in taraflar› ola-
rak pek çok ortak konuda yap›lan ça-
l›flmalarla mesle¤imize katk›y› sür-
dürmeye devam edece¤iz.

Hacettepe Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi 2007’de hizmete girecek yeni binas›nda tama-
men simülatörlü e¤itime geçecek.

Fakültelerden

Ö¤renci say›s› (2005-2006)
Tüm s›n›flarda toplam 
ö¤renci say›s›:  555
(310 k›z, 200 erkek TC uyruklu ö¤renci ve 
25 k›z, 20 erkek yabanc› uyruklu ö¤renci)
2004-2005’te mezun olan 
ö¤renci say›s›: 90
Bu y›lki kontenjan: 100

Akademik kadro
Profesör 46
Doçent 30
Yard. Doçent 2
Ö¤r. Görevlisi 11
Arafl. Gör. Dr. 6
Arafl. Gör. 74

Say›larla 
Hacettepe Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi
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Fakültenizin kuruluflundan bugü-
ne kadar tarihsel geliflimini özetle-
yebilir misiniz?
Bildi¤iniz gibi Yeditepe Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi, 19 diflhekimli-
¤i fakültesi aras›nda Türkiye’nin ilk ve
tek vak›f diflhekimli¤i fakültesidir.
1996’da ilk önce ‹stek Vakf›’na ba¤l›
olan Ac›badem ‹lkokulu’nun bodrum
kat›nda bafllad›. O günkü flartlarda 12
ö¤rencimiz vard›. ‹ki tane ünitle baflla-
d›k. Bugün ö¤renci say›m›z 400’e yak-
laflt›. ‹ilk mezunlar›m›z› 2001-2002
e¤itim y›l›nda verdik. Ve bugüne ka-
dar da 100 mezun verdik. 
Ça¤dafl, modern diflhekimli¤inin alt-
yap›s›n› haz›rlarken bir taraftan da ö¤-
retim üyesi kadromuzu genifllettik. fiu
anda ö¤retim üyesi kadromuz Türki-
ye’nin güzide kadrolar›ndan bir tane-
sidir. Yeditepe Üniversitesi’nin mer-
kez kampusu olan Kay›flda¤ yerleflke-
sinde birinci ve ikinci s›n›f ö¤rencileri-
mizin çal›flmalar›n› yapt›klar› temel
t›p bölümleri enstitümüz var. Temel
t›p bilimleri enstitüsünden iki sene sü-
ren çal›flmalar›n›n sonucunda baflar›l›
ö¤rencilerimiz Göztepe kampüsümü-
ze klinik bilimleri e¤itimini almak
üzere gelirler. Buradaki kampüsümüz

sadece klinik bilimler içermektedir.
Buraya geçti¤imiz 2000 senesinde o
dönemde Türkiye’nin hiçbir fakülte-
sinde olmayan 60 simülatörlük Türki-
ye’nin ilk laboratuvar›n› kurduk. Bu-
nu ikinci s›n›fta bafllat›yoruz, üçüncü
s›n›fta devam ettiriyoruz. Dördüncü
s›n›ftan itibaren iyi e¤itim alm›fl ola-
rak canl› hastalar üzerine geçiyorlar. 
Altyap›m›z› geliflmifl ülkelerin diflhe-
kimli¤i fakültelerini k›skand›racak fle-
kilde mükemmel bir düzeyde kurduk.
Burada ö¤rencilerimize dördüncü s›-
n›ftan itibaren bir muayenehane veri-
yoruz. Oraya özel resimlerini koyu-
yorlar, çiçeklerini sergiliyor ve aynen
muayenehanede oldu¤u gibi hasta gel-
di¤i zaman hastan›n a¤z›nda hangi te-
davi  ihtiyac› varsa o tedaviyi uygulu-
yorlar. Yani hasta klinik klinik gezmi-
yor. Bu Türkiye’de tektir diye tahmin
ediyorum. 
Di¤er taraftan, imkanlar›m›z›n Avru-
pa ölçütlerinde hangi standartta oldu-
¤umuzu ölçebilmek için de ISO belge-
si alabilmek için müracaat ettik. Ve
2001 senesinde çok büyük u¤rafllarla
ISO 9002 ve sonra da ISO 9001 belge-
si ald›k. fiu anda bütün kliniklerimiz
Avrupa kalite güvencesi alt›nda  çal›fl-

maktad›r. Hatta bundan bir hafta ön-
ce 2005-2006 e¤itim ve ö¤retim y›l›
için tekrar bir s›navdan geçtik. 
Bütün bunlara bak›nca 1996’da kuru-
lan bu fakültenin geçmifli dokuz sene-
ye dayanmas›na ra¤men dünyada ve
Türk diflhekimli¤inde çok büyük ses
getirdi¤ine inan›yorum. Ve fakülte-
mizle de kurucu dekan› olarak iftihar
ediyorum.

Ö¤renim ücreti ne kadar?
Geçen seneki ö¤retim ücretimiz
26500 YTL’ydi. Bunu ö¤renciler sekiz
taksitte ödüyorlar. Ayr›ca kliniklerde
laz›m olan malzemeleri biz veriyoruz
ama demirbafllar› mikromotor, aera-
tör, kavitron gibi ö¤rencilerimiz ken-
dileri al›yorlar. Bu flekilde ö¤rencileri-
mize malzemelerini nas›l koruyacak-
lar›n› ö¤retiyoruz ve kaybettikleri tak-
tirde de mesuliyeti tamamen ö¤renci-
lerimize veriyoruz. Bir de senede orta-
lama iki bin dolar civar›nda masraflar›
oluyor, 26500 YTL’nin d›fl›nda. Yal-
n›z, ö¤rencilerimize çeflitli burs im-
kanlar›m›z var. ‹ki tane burslu ö¤ren-
ci al›yoruz. Ayr›ca s›n›f baflar› bursu-
muz var. S›n›f birincisi ö¤rencimiz hiç
ücret ödemiyor. S›n›f ikincisi ö¤renci-

‘AB diflhekimli¤i surlar›nda  gedik açt›k’

Fakültelerden

Yeditepe Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi
Türkiye’de bir vak›f 
üniversitesine ba¤l› ilk
diflhekimli¤i fakültesi. 
Fakülte Dekan› Prof.Dr.
Türker Sandall›’dan 
fakültesiyle ilgili çeflitli 
bilgileri al›rken özel bir
diflhekimli¤i fakültesi 
olman›n farkl› yönlerini de
sorduk. Sandall›, özellikle 
AB akreditasyonuyla ilgili
çabalar›n›n ilk semerelerini
almaktan memnun:
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miz %25 ücret ödüyor. S›n›f üçüncüsü
ö¤rencimiz de %50 ücret ödüyor. Ay-
r›ca spor bursumuz var yani üniversi-
temizin spor tak›mlar›nda yer alan ö¤-
rencilerimiz burslu olarak okuyorlar. 

Özel üniversitelerin ö¤retim üyele-
rine yüksek maafllar ödeyerek ka-
mu üniversitelerini zay›flatt›¤› yo-
lunda elefltiriler var...
Bir kere flunu söylemek istiyorum ka-
mu üniversitelerinde büyük bir ö¤re-
tim üyesi fazlal›¤› var. Diflhekimli¤in-
de bugün ‹stanbul, Marmara ve Ha-
cettepe üniversitelerini ele al›n bu üç
büyük diflhekimli¤i fakültesinde daha
30 diflhekimli¤i fakültesi açabilecek
kapasitede fazla ö¤retim üyesi var.
Neden diyeceksiniz. Mesela, ‹stanbul,
Marmara ve Hacettepe üniversitele-
rinde art›k piramit tersine dönmüfltür.
Yukar›da bir anabilim dal›nda 15-20
tane profesör ve senede bir iki saat
ders yükümlülü¤ü olan profesörler ka-
labal›¤›, altta bir veya iki tane araflt›r-
ma görevlisi veya yard›mc› doçent. Bi-
zim fakültemiz genellikle di¤er büyük
üniversitelerden emekli olanlar baflta
olmak üzere yurtd›fl›nda master
yapm›fl, Türkiye’ye dönme hasreti ya-
flayan genç ö¤retim üyesi kadrosuyla
kurulmufltur. 
Ayr›ca, herkes bizim ö¤retim üyeleri-
ne üç-dört misli maafl verdi¤imizi sa-
n›yor ama flu andaki bizim ö¤retim
üyelerimiz neredeyse devletin ö¤retim

üyeleriyle ayn› maafl› al›yorlar. O ka-
dar cazip de¤il yani. 

Mezunlar›n›z ifl bulma ya da mu-
ayenehane açma sürecinde ne tür
s›k›nt›lar yafl›yor?
Biz genç bir fakülte oldu¤umuz için
henüz mezunlar›m›z hakk›nda bir fi-
kir sahibi de¤iliz ama flunu söy-

lemekte yarar var, gelen ö¤rencilerin
yar›s›ndan fazlas› meslektafllar›m›z›n
çocuklar›. O nedenle mezun olduklar›
zaman anne babalar›n›n muayeneha-
nelerinde çal›fl›yorlar. Geri kalanlar›
da master ve doktora programlar›na
devam ediyor. 

Hasta profilinizi kimler oluflturu-
yor? Ö¤rencilerinizin çal›flaca¤›
hasta bulma konusunda problem
yafl›yor musunuz?
Hasta profilimizin %80’i Emekli San-
d›¤› mensuplar›, geri kalan %20’si de
kurumlardan sevkli hastad›r. Hasta
sorunumuz yok. ‹stanbul’da emeklile-
rin büyük ço¤unlu¤unun kiralar veya
gayrimenkullar daha ucuz diye Ana-
dolu yakas›nda oturdu¤u için ö¤renci-
lerimizden çok yüklü puanlar isteme-
mize ra¤men hasta sorunumuz yok. 

Diflhekimli¤i fakültelerinin say›s›
hemen her y›l art›yor. Buna ba¤l›
olarak mezun olan diflhekimi say›-
s› da art›yor. ‹nsan gücü  planlama-
s› aç›s›ndan de¤erlendirdi¤inizde
bu olguyu do¤ru buluyor musu-
nuz? 
Senelerden beri TBD ile yapt›¤›m›z
dekanlar toplant›s›nda da Odan›n bir

Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi’nde ö¤renciler dördüncü s›n›ftan itibaren kendi
muayenehanelerine sahip oluyor. ISO 9002 amblemi, bu çal›flman›n gere¤i olarak tüm klinik
kap›lar›nda yer al›yor.

Fakültelerden

Ö¤renci say›s› (2005-2006)
Tüm s›n›flarda toplam 
ö¤renci say›s›:  301
2004-2005’te mezun olan 
ö¤renci say›s›: 33
Bu y›lki kontenjan: 50 + 2 (Burslu ö¤renci)
(Ayr›ca master program›nda 22,  doktora
program›nda da 49 adet lisansüstü ö¤rencisi var)

Akademik kadro
Profesör 10
Doçent 6
Yard. Doçent 16
Ö¤r. Gör. 15
Uzm. diflhekimi 1
Arafl. Gör. 6

Say›larla 
Yeditepe Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi 
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Fakültelerden

üyesi olarak hep flunu
savundum: Ben yeni aç›lan

diflhekimli¤i fakültelerine karfl›y›m.
Çünkü bunun ac›s›n› hep birlikte yafl›-
yoruz. fiu anda hükümette görev alan
ve bugüne kadar diflhekimli¤inin en
büyük flans› olan çok say›daki diflhe-
kimli¤i parlamenterlerimizin de bir-
likte yapt›¤›m›z toplant›da bize ver-
dikleri sözleri tutmad›¤›n› düflünüyo-
rum, bundan da üzüntü duyuyorum.
Çünkü bundan üç dört sene önce yap-
t›¤›m›z toplant›da bu parlamenterleri-
miz bize söz vermifllerdi, ‘biz elimiz-
den geldi¤i kadar yeni diflhekimli¤i fa-
kültelerinin aç›lmamas› için u¤rafl ve-
rece¤iz’ diye. Ama bu hükümet döne-
minde de ›srarla yeni diflhekimli¤i fa-
kültelerinin aç›ld›¤›n› görüyoruz. Yeni
kurulan diflhekimli¤i fakültesinin ku-
rucu dekanlar›n›n ö¤retim üyesi bul-
makta ne kadar zorland›klar›n› ve
devletin imkanlar›n› bildi¤im için
mesle¤im ad›na üzüntü duyuyorum. 
fiu anda Türkiye’nin diflhekimi ihtiya-
c› var m›? Bana sorarsan›z yok. Bir, se-
nede bine yak›n olan mezunlar›m›z›n
ço¤u büyük flehirlerde muayenehane
aç›yorlar. E¤er Anadolu’da muayene-
hane açm›fl olsalard› belki Türkiye’nin
o kesiminde yaflayan hastalar›m›z›n
diflhekimi ihtiyac› karfl›lanabilirdi.
TDB’nin önlem almas› antidemokra-
tik gibi gözüküyor ama Avrupa’da bü-
tün ülkelerde, ABD’de öyle isteyen
diflhekimi istedi¤i yerde muayeneha-
ne açamaz. Oradaki diflhekimi odas›
karar verir. Bir kere bunu çözüme ka-
vuflturmam›z laz›m. Bunun bir tek çö-
zümü olabilir: Art›k yeni bir diflhe-
kimli¤i fakültesinin aç›lmamas› laz›m.
Söyledi¤im gibi Türkiye’nin diflheki-
mine ihtiyac› yok. Türkiye’nin iyi, ni-
telikle diflhekimine ihtiyac› var. Onun
için her aç›lan fakültenin ilk mezunla-
r› hep diflhekimli¤i mesle¤ine uzak
mezunlar olmufltur.  Yani üç dört ünit
koymakla diflhekimli¤i fakültesi bitmi-
yor. Bir yard›mc› doçent, iki tane dok-
toral› ö¤retim üyesi bulmakla diflhe-
kimli¤i fakültesi oluflmuyor. Ben iddia
ediyorum ki Türkiye’nin en büyük so-
runlar›ndan bir tanesi endodontik te-
davinin bilinmemesidir diflhekimleri
taraf›ndan. Çünkü bu ö¤renciler en-
dodontik tedavi görmeden mezun
oluyor. Onun için buna elbirli¤iyle

karfl› ç›kmam›z laz›m ama nas›l yapa-
ca¤›z bilemiyorum. 

Avrupa Birli¤i sürecinde e¤itimde
akreditasyonla ilgili çal›flmalar›n›z
hakk›nda bilgi alabilir miyiz? Me-
zunlar›n›zdan Avrupa’da çal›flmak
isteyenler ne gibi sorunlarla karfl›-
lafl›yor?
AB, Avrupa üyelerindeki diflhekimli¤i
e¤itiminin ve diflhekimli¤inin kalitesi-
ni yükseltmek için ADE dedi¤imiz Av-
rupa Diflhekimli¤i E¤itimi Derne¤i’ni
kurdu. 1997 y›l›ndan beri çal›flmalar›-
n› devam ettiriyor. Türkiye’den ADE
üyesi olan dört veya befl fakülteden bi-
risi fakültemizdir. 
ADE diflhekimli¤ini mesle¤i e¤itimi-
nin daha yüksek standartlara ulaflma-
s›nda ortak paydan›n sa¤lanmas› ama-
c›yla 2010 y›l›na kadar sonuçland›r›la-
cak bir program bafllatt›. 
E¤er bu e¤itim program›n› bafllata-
mazsak 2010 senesinden sonra Türki-

ye’deki fakültelerden mezun olan hiç-
bir ö¤renci AB’de master veya dokto-
ra programlar›na baflvuramayacak ve
AB’de çal›flma müsaadesini alamaya-
cak. 
Biz AB entegrasyon çal›flmalar› kapsa-
m›nda h›zl› bir flekilde ilerliyoruz.
Tam üç seneden beri her hafta toplan-
t›lar yapt›k. Neredeyse 2008 hedefleri-
mizi 2007’ye çekmeye bafllad›k. Yine
iftiharla söylüyorum. Pilot olarak seç-
ti¤imiz periodontoloji anabilim dal›n-
da akreditasyon program›n› hedefine
ulaflt›rd›k ve Avrupa’yla denkli¤i al-
d›k. Türkiye’de bu bir milatt›r bana
göre. Türkiye’de 19 diflhekimli¤i fa-
kültesi aras›ndan ilk akredite edilen
program fakültemize nasip olmufltur.
fiimdi çal›flmalar›m›z› büyük bir keyif-
le sürdürüyoruz. Çünkü eskiden bir
flüphemiz vard› acaba Türkiye’yi oya-
lad›klar› gibi diflhekimli¤i fakültelerini
de oyalayabilirler mi diye. Art›k bu
kuflkuyu yaflam›yoruz, çünkü diplo-
may› ald›k ve AB diflhekimli¤i surla-
r›nda iki tane gedik açt›k, içeri girdik. 

TDB ile olan iliflkilerinizi de¤er-
lendirir misiniz?
TDB Türkiye’de bugüne kadar çok
önemli çal›flmalara imza att›. Ama ya-
pacak daha çok fley oldu¤una inan›yo-
rum. Örne¤in  k›sa, hafta sonu gibi bir
hafta, bir ay, üç ayl›k k›sa kurslarla bü-
tün mevcut diflhekimlerimizi moder-
nize etmemiz laz›m. Yani modern tek-
niklerden, modern aletlerden, mo-
dern malzemelerden haberdar etme-
miz laz›m. Burada hem sizlere hem de
bizlere görevler düflünüyor. Çünkü
ö¤retim üyeleri olarak diflhekimlerin-
den bize a¤r›yla müracaat eden hasta-
lar›m›z›n 2006 senesinde yap›lan teda-
vilerini hakikaten yüz k›zart›c› bulu-
yoruz. Bu Türk diflhekimli¤inin ay›b›-
d›r. Hala kanal tedavileri eksik yap›l›-
yor. Hala yanl›fl difller çekiliyor. O de-
rece ileri gidiliyor ki bir köprü söker-
ken sa¤l›kl› diflleri birlikte ç›kar›lan
hasta müracaat ediyor. Cerrahi ope-
rasyonlarda enfeksiyon say›m›z son
derece fazla. Hepatitli, A‹DSli hasta
say›m›z son derece fazla.  Onun için
TDB ile diflhekimli¤i fakültelerinin da-
ha ileri projelere imza atmak üzere da-
ha s›k toplanmalar› gerekti¤ine inan›-
yorum. 

‘Bunca zamand›r

yürüttü¤ümüz çal›flmalar

yüzümüzü güldürdü. 

Pilot olarak seçti¤imiz 

periodontoloji anabilim

dal›nda akreditasyon 

program›n› hedefine

ulaflt›rd›k ve Avrupa’yla

denkli¤i ald›k. 

Türkiye’de bu bir milatt›r.’



• Baflkan – 4 üncü s›rada, ‹stanbul Mil-
letvekili Ercüment Konukman’›n,
Türkiye Difl Tabipleri Odalar› ve Difl
Tabipleri Odalar› Birli¤i Kanun Tekli-
fi ve Sa¤l›k ve Sosyal ‹fller Komisyonu
Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 
Söz isteyen?..

• Ercüment Konukman (‹stanbul) – 
Grup ad›na söz istiyorum.

• Baflkan – Buyurun Say›n Konukman.
• ANAP Grubu ad›na Ercüment Ko-

nukman (‹stanbul) – Say›n Baflkan,
say›n milletvekilleri; Türk Diflhekim-
leri Birli¤i Kanun Teklifini ANAP
Grubu ad›na savunmak üzere huzur-
lar›n›zday›m; hepinizi, sözlerimin ba-
fl›nda sayg›yla selamlar›m. (ANAP s›-
ralar›ndan alk›fllar)
Diflhekimleri bugüne kadar meslek
kuruluflu olarak 6023 say›l› Kanunla
kurulan Türk Tabipler Birli¤i içerisin-
de yer al›yor ve kanundaki belli kon-
tenjanlar oran›nda tabip odalar› or-

ganlar›nda görev yapabiliyorlard›.
1953 y›l›ndan beri yürürlükte olan
Türk Tabipler Birli¤i Kanunu zama-
n›n ihtiyaçlar›na cevap veremez hale
gelmifl, 1970, 1974 ve 1978’de yeni
kanun tasar›lar› haz›rlanarak bunlar
Büyük Millet Meclisi’ne takdim edil-
mifl; ancak çeflitli sebeplerle ç›kama-
m›fl ve kadük kalm›fllard›r. 
T›p mensuplar›n›n sorunlar›n› bile
halletmekte s›k›nt› çeken Türk Tabip-
ler Birli¤i’nin, bütün hüsnüniyetine
ra¤men, mevcut kanun çerçevesi içe-
risinde, çok az bir biçimde temsil edi-
len diflhekimlerinin sorunlar›n› hal-
letmelerinin imkans›zl›¤› karfl›s›nda,
diflhekimleri kendi mesleki sorunlar›-
n› kendilerinin halledebilmeleri için
bir oda ve birli¤e kavuflma arzusunu
duymaktad›rlar.
T›bb›n vazgeçilmez unsurlar›ndan
olan eczac›lar ve veteriner hekimler
bu ihtiyac› daha önce duymufllar ve

kendi müstakil oda ve birliklerine ka-
vuflmufllard›r.
Diflhekimleri, odalar›na ve birlikleri-
ne kavuflmalar› için müspet görüflleri-
ni ileri süren Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m
Bakanl›¤›m›za, teklifin olgunlaflma-
s›nda büyük katk›lar› bulunan Sa¤l›k
ve Sosyal ‹fller Komisyonu Baflkan› ve
parti fark› gözetmeksizin teklifimizi
ittifakla kabul eden komisyon üyesi
milletvekili arkadafllar›m›za ANAP
Grubu, flahs›m ve meslektafllar›m ad›-
na teflekkürler arz eder, sayg›lar›m›
sunar›m. (Alk›fllar) 

• Baflkan – Teflekkür ederiz.
Tasar›n›n tümü üzerinde baflkaca söz
isteyen?..
Yok.
Tasar›n›n maddelerine geçilmesini
oylar›n›za sunuyorum: 
Kabul edenler... 
Etmeyenler... 
Kabul edilmifltir.

TBMM tutanaklar›nda kurulufl görüflmeleri

Türk Diflhekimleri Birli¤i
20. y›l›n› kutluyor

Türk Diflhekimleri Birli¤i bundan tam 20 y›l önce 19-20 Nisan 1986 tarihlerinde Ankara’da

o zamanki ad›yla Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› tesislerinde düzenlenen Kongreyle kurul-

du ve 23 Nisan’da da tüzel kiflili¤e kavufltu. Yirmi y›l sonra bugün, 18 bine yak›n üyesiyle

Türkiye’deki tüm diflhekimlerinin sayg›n örgütlü gücü haline gelen TDB’nin kurulufl döne-

mindeki ve sonraki çal›flmalar›n› derledi¤imiz, bu süreçlerde büyük emekleri bulunan ilk

yöneticilerinin görüflleriyle zenginlefltirdi¤imiz bir dosya sunuyoruz.

Türk Diflhekimleri Birli¤i ve diflhekimi odalar›n›n kurulmas›na dair 3224 say›l› yasa 7 Haziran 1985 TBMM’de kabul edildi.
Meclis tutanaklar›ndan aktar›yoruz:

TDB Y‹RM‹ YAfiINDA
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25 Haziran 1985 tarihinde yürürlü¤e giren

3224 say›l› Türk Diflhekimleri Birli¤i Kanu-

nu’na uygun olarak 19 Nisan 1986 tarihinde,

I. Türk Diflhekimleri Birli¤i Genel Kurul Toplan-

t›s› yap›lm›flt›r. 

Diflhekimli¤i mesle¤inin sayg›nl›¤›n› artt›rmak,

meslektafllar›m›z› daha iyi çal›flma koflullar›na

kavuflturabilmek ve toplumumuzun a¤›z ve difl

sa¤l›¤› sorunlar›n›n çözümlenmesi için Genel

Kurulumuzda demokratik bir flekilde tart›flma-

lar yap›lm›fl ve bu konular›n ilgili kurum ve ka-

mu oyuna duyurulmas›na karar verilmifltir.

• S.S.Y. Bakanl›¤›nda A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Ge-

nel Müdürlü¤ü’nün kurulmas› ve Yüksek

Sa¤l›k fiuras›’nda bir diflhekimine yer veril-

mesi.

• Diplomas› olmad›¤› halde hasta kabul

edip, a¤›z ve difle ait müdahaleler yapan

“sahte diflçilere” en k›sa zamanda engel

olunmas› ve halk›m›z›n sa¤l›¤›n›n bu kiflile-

rin elinden kurtar›lmas› gerekmektedir. Bu

konunun ivedilikle çözümlenmesi için ge-

rekli yasal önlemlerin de al›nmas› kaç›n›l-

mazd›r.

• Diflhekimlerinin yard›mc› personeli olan

protez teknisyenlerinin yetifltirilmesi için

orta e¤itim düzeyinde meslek okullar›n›n

aç›lmas› gerekmektedir. 

• Yurdumuzda A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Hizmetleri-

nin daha etkin yürütülmesi için resmi ve

özel çal›flanlar ayr›m› yap›lmadan tüm difl-

hekimlerinden yararlan›lmal›.

• Mezuniyet sonras› e¤itim zorunlulu¤u geti-

rilmeli. 

• Diflhekimli¤inde kullan›lan alet ve malze-

melerin standardizasyonu sa¤lanmal›.

• Diflhekimlerine, grup meslek sa¤l›k sigor-

tas›, vak›f ve kooperatif kurularak sosyal

güvenliklerinin sa¤lanmas›.

• Diflhekimlerinin muayenehane açabilmele-

ri için kredi imkanlar›n›n gelifltirilmesi ve

artt›r›lmas›.

• Üyelerle, Birlik aras›nda iletiflim sa¤lanma-

s› için merkezi yay›n organ›n›n ç›kart›lmas›.

• Koruyucu a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetlerinin

artt›r›lmas› ve bu konuda halk›n ayd›nlat›l-

mas› için gerekli çal›flmalar›n yap›lmas›. 

• Difl tedavi ve protez merkezlerinden sevkle-

rin düzenlenmesi, faturalar›n odalar tara-

f›ndan onaylanmas› ve resmi kurumlar›n

ödemelerini do¤rudan diflhekimlerine yap-

mas› sa¤lanmal›d›r.

• S.S.Y. Bakanl›¤› ve kamu kurulufllar›nda

diflhekimi istihdam›n›n artt›r›lmas›.

• Türkiye’deki sa¤l›kla ilgili hizmetleri yürü-

ten üst meslek kurulufllar› Türk Tabipleri

Birli¤i, Türk Diflhekimleri Birli¤i, Türk Ecza-

c›lar Birliklerinin kat›lmas›yla oluflan üst

düzey federasyonu (T›p Meslekleri Fede-

rasyonu) oluflturulmal›d›r. 

1. Ola¤an Genel 
Kurul Sonuç Bildirgesi

Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤›
ad›na Dr. Utku Ünsal (SSYB Temel
Hizmetler Genel Müdürü) – De¤erli
konuklar, say›n meslektafllar›m; 3224
say›l› Türk Difl Tabipleri Birli¤i Kanunu-
nun Geçici 1 inci Maddesi, 23 ve 34 ün-
cü maddeler gere¤ince ilk genel kurulu
Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› ad›na
aç›yorum.
‹mzalarla ço¤unlu¤un oldu¤u tespit
edilmifltir. Kongrenin faaliyetine mani
bir hal yoktur.
Gündem gere¤ince, önce sizleri, Ata-
türk’ün, Türk flehitlerinin ve ebediyete
intikal eden difl tabipleri için sayg› du-
rufluna davet ediyorum. 
Divan oluflturmak için yap›lan seçimde
Say›n Y›lmaz Manisal› Baflkanl›¤a, Sa-
y›n Cemil Altay ‹kinci Baflkanl›¤a, Say›n
Metin Bozkurt, Say›n Kenan Eratalay
divan üyeli¤ine seçilmifltir.
Kongremize kat›lan say›n misafirlerimi-
zi, say›n misafirimiz Prof.Dr. Ercüment
Konukman’› ve di¤er misafirlerimizi he-
piniz nam›na yürekten selaml›yor ve
hofl geldiniz diyorum. (Alk›fllar)
Birli¤imiz, odalar›m›z kurulmufltur, ya-
sal ifllemler yerine getirilmifltir ve bu-
gün Birli¤i kurmak üzere burada top-
lanm›fl bulunuyoruz. Önümüzde mesle-

¤imizi bekleyen büyük ifllemler var. Ön-
ce flunu belirtmek istiyorum; Türk Difl-
hekimleri Odalar› uzun y›llar Türk Ta-
bipler Birli¤i ile birlikte çal›flt›, bugüne
kadar hizmet verdi. Bu hizmetlerde bu-
güne kadar Türk diflhekimlerinin so-
runlar› Türk tabiplerinin sorunlar›yla
birlikte mütalaa edilerek en ufak bir ay-
r›nt› gösterilmeksizin gündemlere al›n-
d› ve uyguland›. Bu nedenle bugüne ka-
dar bize yard›mc› olan, bize hizmet ve-
ren, bizim haklar›m›z› ilgili kurulufllar-
da savunan Türk Tabipler Birli¤i’ne
minnet ve flükranlar›m›z› hepiniz ad›na
bildirmekten onur duyar›m. 
Türk Diflhekimli¤i Odalar› olarak ve
Türk Diflhekimleri Birli¤i olarak Tabip-
ler Odas›ndan ve Birlikten ayr›lmakla
ondan kopmufl demek de¤ildir. ‹leride
do¤acak ve mesle¤e hizmet getirecek
olan ifllemlerde art›k kendi bafl›na bu ifl-
lemleri yürütebilece¤ine inand›¤› için
ve ifllemleri bir yerde kolaylaflt›rmak,
bir yerde de deste¤i art›rmak amac›yla
sa¤l›k birimleri bünyesi içerisinde bu ifl-
lemleri yürütece¤ine inand›¤› için bu-
günkü formel durum ortaya ç›km›flt›r. 
O nedenle mesle¤imizin bundan sonra
karfl›laflaca¤› büyük sorunlarda gerek
odalar›m›za, gerek Türk Diflhekimle-

TDB 1. Ola¤an Genel Kurulu
tutanaklar›

1. Dönem TDB Merkez Yönetim Kurulu: 
Hüseyin Elmac›, Cemil Altay, M. Atefl Erinanç (Genel Sekreter), Cengiz Özyalç›n,

Y›lmaz Bilgin (Genel Baflkan), Eser Cilasun (Genel Baflkan Vekili), 
Haluk Poçan, Nazif Yurdakul (Genel Sayman), Demir Temuçin, Avni Aydemir.

Yasan›n Meclis’ten geçmesinin ard›ndan önce illerde diflhekimi odalar› kurul-

du ve yapt›klar› genel kurullarla hem kendi yönetimlerini hem de TDB’nin ilk

genel kurulunu oluflturacak delegasyonlar› seçtiler. 19-20 Nisan 1986 tarih-

lerinde Ankara’da Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› tesislerinde TDB’nin 1.

Ola¤an Genel Kurulu topland›. Tutanaklardan aktar›yoruz:

TDB Y‹RM‹ YAfiINDA
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ri Birli¤i’ne büyük görevler düflmekte-
dir. Bunu yine baflta da belirtti¤im gibi,
sa¤l›k birimleri çerçevesi içinde hekim-
lerle ve eczac› arkadafllar›m›zla ve vete-
riner arkadafllar›m›zla birlikte daha ra-
hat yürütebilece¤imize inan›yorum. 
Say›n Nusret Fiflek’i konuflmak üzere,
bizlere ö¤ütte bulunmak üzere kürsüye
davet ediyorum. (Alk›fllar)

Prof.Dr. Nusret Fiflek – Say›n meslek-
tafllar›m, 30 y›l› aflk›n bir süre ayn› Bir-
lik içerisinde iyi günler, kötü günler ge-
çirdik ve mesleklerimizin geliflmesi, hal-
k›m›za sa¤l›k hizmetleri sunulmas› ala-
n›nda iflbirli¤i yapt›k.
Bugün yasal olarak iki Birli¤e bölündük.
Yaln›z biz bunu bir ayr›lma saymad›¤›-
m›z›, çeflitli zamanlarda belirttik. Biz,
bundan önce oldu¤u gibi yine beraber
çal›flaca¤›z yine beraber u¤raflaca¤›z, yi-
ne beraberce meslektafllar›m›za, halk›-
m›za hizmet için u¤raflaca¤›z. fiunu he-
men belirtmek isterim ki, bu beraberli-
¤imizin sözde kalmas› bahis konusu
olamaz, çünkü yasalar›m›z bizi, dernek-
lerle, sendikalarla, siyasi partilerle iflbir-
li¤i yapmakta yasaklar. Yaln›z kamu ku-
ruluflu niteli¤indeki meslek örgütlerinin
birbirleriyle iflbirli¤i yapmalar› ve bera-
ber çal›flmalar›n› önlemez. Binaenaleyh,
bizim eskisi gibi ifl ve gönül birli¤i yap-
mam›z kaç›n›lmazd›r. Bu bize onur ve-
rir. 
Meslek kurulufllar› Anayasam›zda de-
mokratik düzenin en güzel örneklerin-
den birisidir. Demokrasi, sonunda hal-
k›n, toplumun kendi kendine idare et-
me rejimidir ve karar mekanizmas›n›n
mümkün oldu¤u kadar yayg›nlaflt›r›l-
mas›n› gerektiren bir rejimdir. Bunun
için Anayasam›z meslekle ilgili, hizmet-
lerle de ilgili konularda bu genifl imkan-
lar› vermifltir. Bu imkanlar› baflar›l› ola-
rak kullanabilmemiz için yaln›z seçti¤i-
miz organlar›n çal›flmalar›na bel ba¤la-
mak yetersizdir. Türk Tabipler Birli-
¤i’ne seçilen bir Oda, Yönetim Kurulu,
Türk Tabipler Birli¤i’nin seçti¤i bir Mer-
kez Konseyi ne kadar yetenekli olsa, ne
kadar gayret sarfetse beklenen sonucu
alamaz. E¤er bütün hekimler, bütün
diflhekimleri birlikte hareket edip, yö-
neticileri desteklemiyorlarsa ve benim
gözlemim biraz evvel de¤indin, hem
Türk Tabipler Birli¤i Baflkan› olarak,
hem ondan önce Türk Tabipler Birli-
¤i’nin üyesi olarak, bu destek istenen
ölçüde yeterli de¤ildir. bu zannediyo-
rum Türkiye’de demokratik rejimin biz-
ler taraf›ndan dahi tamamen benimsen-
memesinin bir sonucudur. E¤er, hekim

olarak ve diflhekimi olarak Birli¤imizde
seçti¤imiz yöneticileri destekler ve bir
arada hareket etmeyi ö¤renirsek ancak
baflar›l› olabiliriz. Bu san›yorum ki, ül-
kemizin en büyük sorunudur. 
Umuyorum ki, yeni kurulan Diflhekim-
leri Birli¤ini üyeler destekler ve bir bü-
tün olduklar›n› hem halka hem yöneti-
cilere gösterirler. 
Hepinize baflar›lar dilerim. (Alk›fllar)
Yasan›n ç›kmas›nda çok büyük katk›s›
bulanan parlamenter arkadafl›m›z Say›n
Prof.Dr. Ercüment Konukman’dan da
bir konuflma rica ediyoruz. 
Prof.Dr. Ercüment Konukman - Söz-
lerimi bugünlere getiren Tanr›ya flük-
retmekle bafllamak istiyorum. 
1909lardan beri mesle¤imiz pek çok
merhaleler katetti. Türk Tabipler Birli¤i
içerisinde mesle¤imizin figüre edilmesi
ve sorunlar›m›za çare bulunamamas›
problemi yeni de¤ildir. Say›n meslekta-
fl›m ve büyü¤üm Türk Tabipler Birli¤i
Baflkan› Say›n Fiflek’in, burada gelip gü-
zel bir hitabette bulunmas›n› memnuni-
yetle karfl›l›yorum. Ancak say›n meslek-
tafllar›m›z›n bir k›sm›n›n bildi¤i gibi
Oda olma teflebbüsümüz senelerden be-
ri realize edilmeye çal›fl›ld›¤› halde bir
türlü neticelenmiyordu. Bu, geçen par-
lamenter dönemler içerisinde de böyle
idi, maalesef bu parlamento içerisinde
de böyle oldu. burada aç›klamakta bir
mahzur görmüyorum. 
Oda teflekkülümüz yani müstakil bir
hale gelebilmemiz ve kendi imkanlar›-
m›z›, kendi meslek haysiyet ve onuru-
muzu, kendi çal›flmalar›m›z› bir arada
toparlayabilme imkanlar›m›z› sa¤layan
mesle¤imizin Oda haline gelmesi tefleb-
büslerimizin karfl›s›nda olan arkadaflla-
r›m›z›n bafl›nda maalesef Türk Tabipler
Birli¤i gelmekteydi. Bunu komisyonlar-
da gönderdikleri meslektafllar›m›z ve
Türk Tabipler Birli¤i temsilcileriyle yasa
ç›kt›ktan sonra Say›n Baflkanl›¤a ve Sa-
y›n Cumhurbaflkanl›¤›na yaz›l› öneriler
ve dilekçelerle baflvurular yapmalar›n-
dan anl›yoruz; ama akl›n yolu bir oldu-
¤una göre, bizim bu yasaya karfl› olan
arkadafllar›m›z›n da burada bulunmala-
r›n› görmemizden ortaya ç›kan bu güzel
kompozisyona ancak alk›fl tutma duru-
munday›z. Bu arkadafllar›m›za o fikirle-
rinden döndükleri ve Türk Tabipler Bir-
li¤i’nden ayr›lmakla diflhekimlerinin
haysiyetlerinden, mesleklerinden ve
onurlar›ndan hiçbir fley kaybetmedikle-
rini ispat etti¤iniz için hepinize içten te-
flekkür eder, bu baflar›n›zdan dolay› siz-
leri kutlar›m. 

2. Genel Kurulda verilen arada  
bir tart›flma an›

‹lk Yönetim Kurulu 
Cumhurbaflkan› Kenan Evren’i 

ziyaretinde

Sa¤l›k Yasa Tasar›s› tart›fl›l›yor

Sahte diflhekimli¤i ile ilgili toplant›
(21 Eylül 1986)
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1986 – 1988 Dönemi

Merkez Yönetim Kurulu: Y›lmaz Bil-
gin (Genel Baflkan), Eser Cilasun (Genel
Baflkan Vekili), M. Atefl Erinanç (Genel
Sekreter), Cengiz Özyalç›n (Genel Say-
man), Demir Temuçin, Kazmir Pamir,
Haluk Poçan, Cemil Altay, Hüseyin El-
mac›, Nazif Yurdakul, Avni Aydemir. 
Yüksek Disiplin Kurulu: Metin Boz-
kurt, Nihat Ar›kan, Yakut Eltutar, Yük-
sel Metin, Burhanettin Kurtdemir, Gül-
çin Erseven, ‹lker Pozan, fianal Türköz,
Rasih Vard›m.
Denetleme Kurulu: A. Metin Bilgin,
Necati Hilmi Küçüky›ld›z, Hüsamettin
Bilgen, Kaz›m Pekmezci, Soner Kun. 

Dönemin önemli geliflmeleri
• TDB Merkezi kiraland›. Sekreterya
oluflturuldu. Muhasebe ve hukuk bürola-
r› kuruldu. 
• Tabela standard› ç›kar›ld›. 
• TDB kimlikleri haz›rland›.
‹çiflleri ve Emniyet Genel Mü-
dürlü¤ü ile görüflülerek uygu-
lamaya konulmas› sa¤land›. 
• 3224 say›l› yasan›n uygulan-
mas› için yönetmelik taslakla-
r› haz›rland›. 
• Devlet protokolünde
TDB’nin yeri belirlendi. 
• Parti baflkanlar› ziyaret edile-
rek 1219 say›l› yasan›n 41. mad-
desinin (daha sonra 3575 olarak yasalafl-
t›) ivedilikle de¤ifltirilmesi talepleri su-
nuldu.
• 21 Eylül 1986 – Ankara’da Türk Eczac›-
lar Birli¤i binas›nda toplant› salonunda
TDB taraf›ndan sahte diflhekimleri top-
lant›s› yap›ld›. Baz› oda temsilcilerinin ö-
zetle söyledikleri:
As›m Savafl (Adana): Diflhekimli¤i fatu-
ralar› oda taraf›ndan mutlaka onaylan-
mal›d›r. Biz bunu Adana’da sa¤lad›k.
Ayr›ca ülke çap›nda tek tip fatura kulla-
n›m› sa¤lanmal›d›r. 
Hüsnü Çuhadar (Ankara): Genç diflhe-
kimlerinin sahte diflhekimleriyle çal›fl-
mak zorunda kalmamalar› için, muaye-
nehane açabilecekleri uygun koflullara
sahip kredi sa¤lanmal› ve kamu kurulufl-
lar›nda istihdam olanaklar› geniflletilme-

lidir.
Mahmut Cömert (Mersin): Polis ve Sa¤-
l›k Müdürlü¤ü konu hakk›nda ilgisiz.
Urfa bölgesinde Sa¤l›k Müdürlü¤ü tara-
f›ndan difl teknisyenlerine difl taramas›
yapt›r›l›yor. 
Ali Kalayc›o¤lu (Bal›kesir): Sahte diflhe-
kimlerinin suçüstü yakalanmas›na yöne-
lik çal›flmalar h›zland›r›lmal›d›r. 
• YÖK Baflkan› ziyaret edilerek, fakülte
kontenjanlar›n›n düflürülmesi talep edil-
di.
• 1986 Aral›k ay›nda Sa¤l›k Hizmetleri
Temel Kanun Tasar›s› paneli yap›ld›. Pa-
nele Türk Diflhekimleri Birli¤i ad›na Ge-
nel Baflkan Y›lmaz Bilgin, Türk Tabipleri
Birli¤i ad›na Prof.Dr. Nusret Fiflek, Türk
Veteriner Hekimleri Birli¤i Baflkan› Do-
çent Dr. Yücel Ak›nc› ve Türk Eczac›lar›
Birli¤i Baflkan› Prof.Dr. Mekin Tanker
kat›ld›lar. Türk Barolar Birli¤i Baflkan›
Av. Teoman Evren’in baflkanl›¤›n› yapt›-

¤› panelde Sa¤l›k Hizmetleri Te-
mel Kanun Tasar›s›n›n genel
bir de¤erlendirmesi yap›larak,
aksayan yönleri üzerinde du-
ruldu.
• TDB Merkez Yönetim Kuru-
lu baz› illeri birlefltirerek mer-
kez olarak kullan›lacak odalar›
belirlediler. Buna göre oda sa-
y›s› 24 olarak belirlenmifl ol-
du. 

• 1987 Haziran’›nda ilk amblemi-
miz belirlendi.
Grafiker Hasan Çak›r taraf›ndan çizilen
amblem TDB taraf›ndan kabul edilerek
kullan›lmaya baflland›. 
• Van, Bursa ve Adana’da üç bölge top-
lant›s› yap›ld›. 
4-5 Temmuz 1987’de Van’da TDB Oda-
lar› temsilcileri ulusal sa¤l›k politikas›n›
tart›flt›lar ve bir sonuç belgesi haz›rlad›-
lar. Yap›lan ilk bölge toplant›s›nda bafl-
kan olarak Kazmir Pamir, raportör Celal
Y›ld›r›m, üyeler Tayfun ‹rfan, Avni Ay-
demir, Hüsnü Çuhadar, Haluk Çeliko¤-
lu, Sinan Y›ld›z ve ‹brahim Ay’›n olufl-
turdu¤u komisyonun haz›rlad›¤› sonuç
bildirgesinde ‘diflhekimli¤i kurultay›n›n’
toplanmas›na, bunu takiben sa¤l›k mes-
lek kurulufllar›yla ortak bir kurultaya gi-
dilerek, ulusal sa¤l›k politikas›n›n yafla-

Her sat›r› 
emekle yaz›lm›fl bir tarih

De¤erli Meslektafllar›m, 

Bir çocuk do¤du.

Ailenin y›llardan beri do¤mas›n› hasret-

le bekledi¤i bir çocuk, Türk Diflhekim-

leri Birli¤i...

Teflekkür borçlu oldu¤umuz do¤uma

yard›mc› olanlar›, iyi niyetli ve özverili

çabalar› sonucunda, ufak tefek aksak-

l›klar olmas›na karfl›n, do¤um normal

oldu say›labilir.

Ana karn›ndaki beslenme yetersizli¤i

sonucu, do¤umdan sonra yavrunun se-

si pek kuvvetli ç›kmad›. Henüz etraf›

rahats›z edecek kadar sesli a¤layam›-

yor. Ama ailenin bebe¤e olan büyük

sevgisi ve özenli bak›m› sonucu çok

yak›n bir zamanda bebek kesinlikle,

güçlenecek ve sesi de gürleflecek. 

Uykular›na düflkün olan ailenin kiflileri

ve bekli de komflular rahats›z olup, is-

temeseler de, uyanacaklar. Elinizdeki

dergi bu konuda ilk ad›m›n›zd›r. Bebe-

¤in ailesine, vatan›na yararl› olacak bir

delikanl› olabilmesi için, hepimizin so-

rumluluklar› ve görevleri var.

Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin üyelerine

ve halk›m›za en üst düzeyde hizmet

vermesi, kurulufl ve çal›flma bak›m›n-

dan güçlü olmas›, hepimize gurur ve

mutluluk verecektir.

Odalar›m›z›, diflhekimi meslektafllar›-

m›z› kutlar, Türk Diflhekimleri Birli-

¤i’nin ve Türk Diflhekimleri Birli¤i Der-

gimizin uzun ömürlü, yurduna, ulusuna

hay›rl› olmas›n› dilerim.

‘Bir çocuk do¤du’
TDB’nin ilk Genel Baflkan› 
Y›lmaz Bilgin dergimizin ilk
say›s›nda yay›mlanan yaz›s›nda
TDB’nin kuruluflunu böyle 
ifade ediyor:

Grafiker Hasan Çak›r
taraf›ndan çizilen ilk

TDB amblemi
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ma geçirilmesine” karar verilmifltir. 
• Maliye Bakanl›¤› ile görüflülerek sa¤l›k
hizmetlerinde KDV’nin kald›r›lmas› ser-
best meslek makbuzlar›n›n Oda yöne-
timleri taraf›ndan onaylanmas› istemleri
iletildi. 
• FDI’ya (Dünya Diflhekimleri Birli¤i)
üyelik gerçeklefltirildi. 

1988-1990 Dönemi

Merkez Yönetim Kurulu: Y›lmaz Bil-
gin (Genel Baflkan), Kazmir Pamir (Ge-
nel Baflkan Vekili), Eser Cilasun (Genel
Sekreter), Nazif Yurdakul (Genel Say-
man), Cemil Altay, ‹brahim Ay, Do¤an
Baflöz, Cihat Do¤an, Hüseyin Elmac›,
Numan Kuzanl›, As›m Savafl. 
Yüksek Disiplin Kurulu: fianal Tür-
köz, Metin Bozkurt, Nihat Ar›kan, Ce-
mal Azmi Bayraktar, Rumi Karg›, Burha-
nettin Kurtdemir, Mehmet Kutlu, ‹lker
Pozan, Ekrem Ünlü.
Denetleme Kurulu: Necati Hilmi Kü-
çüky›ld›z, Hidayet Çolako¤lu, Mustafa
Dü¤encio¤lu, Faruk Erisev, Emin Yaflar.

Dönemin önemli geliflmeleri
• 15 Ekim 1988’te Sa¤l›k Meslek Birlikle-
ri Dan›flma Kurulu oluflturuldu. 
• Trabzon bölge toplant›s› yap›ld›. (May›s
1989)  
• 22-23 Eylül 1989’da TDB Marmara Böl-
ge toplant›s› yap›ld›. Toplant›da “Sa¤l›k
hizmetleri temel yasas›” konulu panel
gerçeklefltirildi. Panel akabinde Prof.Dr.
Mehmet Beyli baflkanl›¤›nda “diflhekim-
li¤i muayenehanesi alet ve malzemeleri
yönetmeli¤i” hakk›nda görüflme yap›ld›. 
• 4-7 Eylül 1989’da FDI Kongresine TDB
ad›na Prof.Dr. Gülümser Koçak kat›ld›. 
• 3224 say›l› yasayla ilgili de¤ifliklik öner-
geleri Meclise iletilmek üzere Prof.Dr.
Ercüment Konukman’a verildi. 

1990-1992 Dönemi

Merkez Yönetim Kurulu: Y›l-
maz Bilgin (Genel Baflkan),
Prof.Dr. Gülümser Koçak
(Genel Baflkan Vekili), Eser
Cilasun (Genel Sekreter), Na-
zif Yurdakul (Genel Sayman),
O¤uz Üçok, Taner Önal, Nu-
man Kuzanl›, Mahmut Palaz,
Hüseyin Elmac›, Salih Gül,
Mahmut Cömert. 
Yüksek Disiplin Kurulu: Al-
tan Gülhan, Metin Bozkurt, Ünal
Süzgün, Metin Ulusoy, Mehmet Egeli,
Tan Sezel, Mehmet Kutlu, Rasih Var-
d›m, Ekrem Ünlü.

Denetleme Kurulu: A. Hamdi Erol, Fa-
ruk Erisev, Mustafa Dü¤encio¤lu,
Prof.Dr. ‹lter Uzel, ‹brahim Akkufl

Dönemin önemli geliflmeleri
• Anlaflmal› Diflhekimlerinin Çal›flma
Esaslar› Hakk›ndaki Yönetmelik Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
(23 Mart 1991)
• 8-13 May›s’ta ‹srail’de yap›lan ERO
(Diflhekimleri Birlikleri Avrupa Bölgesel
Organizasyonu) toplant›s›na Prof.Dr.
Gülümser Koçak, Demir Timuçin kat›l-
d›lar. ERO ‹stanbul toplant›s› bu toplan-
t›da gündeme al›nd›. 
• TDB ve Diflhekimi Odalar›n›n Disiplin
Yönetmeli¤i 20 May›s 1991’de Resmi
Gazete’de yay›mland›. 
• 4-14 Ekim 1991’de Milano’da yap›lan
FDI Kongresine TDB genifl bir ekip ola-
rak kat›ld›. TDB olarak ilk kez kat›ld›¤›-
m›z FDI kongresinde çeflitli resmi temas-
larda bulunuldu.
• 31 Ekim – 3 Kas›m 1991 tarihlerinde
TDB ‹stanbul Diflhekimleri Odas› ve
Türk Oral ‹mplantoloji Derne¤i taraf›n-
dan Expodent 91 diflhekimli¤i fuar› ve
bilimsel etkinlikleri düzenlendi. TDB ve
çeflitli oda yöneticilerinin, Türk ve ya-
banc› bilimadamlar›n›n, de¤iflik illerden
gelen diflhekimlerinin kat›ld›¤› törende
aç›l›fl konuflmas›n› yapan Oda Baflkan›
Celal Korkut Y›ld›r›m; “Nitelikli sa¤l›k
hizmetinin, ancak bilimsel ve teknolojik
geliflmeleri izlemekle verilebilece¤ini ve
ça¤›m›za damgas›n› vuran iletiflim saye-
sinde bu geliflmelerin ülkemiz bilim
adamlar› ve diflhekimleri taraf›ndan ya-
k›ndan izlendi¤ini” vurgulayarak, “Mes-
lek odalar›, e¤itim kurum ve kurulufllar›
ile üretici ve ithalatç› diflhekimli¤i firma-
lar›n›n birlikte ifl yapmalar›n›n önem ta-
fl›d›¤›n›” belirtti. 
• Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n düzenledi¤i 1. Ulu-
sal Sa¤l›k Kongresi’nde dört ana grupta
sekiz komisyona yirmi diflhekimi kat›ld›. 
• Nisan 1992’de Birli¤imizi iyi temsil et-

medi¤i yolunda elefltirilen amb-
lemimiz de¤ifltirilerek yeni
bir amblem oluflturuldu. Yeni
amblemde t›bb› temsil eden
k›rm›z› yuvarlak zemin üze-
rinde Yunan alfabesinde difl-
hekimli¤inin sembolü olan
beyaz renkteki ∆ (delta) ve
Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin
bafl harflerini siyah y›lanla

gösteren amblem kabul edildi. 
• May›s 1992’de Ürgüp’te bölge

toplant›s› yap›ld›. Oda sorunlar›n›n da
tart›fl›ld›¤› toplant›da ana gündem mad-
deleri genel sa¤l›k sigortas› ve diflhekim-

TDB’nin 1992-2005 y›llar›
aras›nda kulland›¤› 

ikinci amblemi 

Ürgüp bölge toplant›s› (May›s 1992)

Ulusal A¤›z-Difl Sa¤l›¤› 
Günleri bafllarken  (1993)

Oda Baflkanlar› toplant›s› (1991)

TDB 3. Dönem Merkez Yönetim Kurulu 
1992’de ‹zmir’de yap›lan ilk 
TDB Diflhekimli¤i Kongresi’nde

Prof.Dr. Gülümser Koçak, Eser Cilasun  FDI
Direktörü Ake Z‹llen ile FDI Milano Kongresinde
(1991)



lerinin flirketleflmesiydi. 
• May›s 1992’de Türk Dentsic kuruldu. 
Uzun süredir eksikli¤i duyulan ve temel-
de Türk diflhekimli¤i ö¤rencilerinin mes-
leki bilgi ve görgülerinin artt›r›lmas›
amac›n› güden Türk Dentsic, 2 May›s
1992 tarihli yönetim kurulu toplant›s›n-
da onaylanarak kuruldu. 
• 23 Haziran 1992’de Türk Diflhekimleri
Vakf› kuruldu. 
• 26 Haziran 1992’de TDB Baflkan› Yük-
sek Sa¤l›k fiuras› Asil Üyeli¤ine seçildi. 
• Eylül 1992’de Türkiye’de ilk kez
TDB’nin çeflitli ön araflt›rmalardan sonra
“Signal diflmacununu tavsiye etti¤i” nin
televizyon ve di¤er medya organlar›nda
halka duyurulmas› Sa¤l›k Bakanl›¤›nca
onayland›. 
• Ekim 1992’de TDB 1. Uluslararas› Difl-
hekimli¤i Kongresi ‹zmir’de yap›ld›.
Böylece ilk kongremiz gerçekleflmifl ol-
du. ‹lk kongremize Dünya Sa¤l›k Örgü-
tü’nden I.J. Möller kat›ld›. 

1992-1994 Dönemi 

Merkez Yönetim Kurulu: Eser Cilasun
(Genel Baflkan), Celal Korkut Y›ld›r›m
(Genel Baflkan Vekili), Hüsnü Çuhadar
(Genel Sekreter), Prof.Dr. ‹lter Uzel (Ge-
nel Sayman), Süha Alpay, Cihat Do¤an,
Faruk Erisev, Mehmet Çakmakç›, Salih
Gül, Tayfun ‹rfan, Köksal Piyade. 
Yüksek Disiplin Kurulu: Numan Ku-
zanl›, Metin Bozkurt, Yavuz Elitez, Hü-
seyin Elmac›, Ziya Özer, Tan Sezel, Ek-
rem Ünlü, Rasih Vard›m, ‹smet Kemal
Yüce.
Denetleme Kurulu: Kadir Ö¤üt, Nazif
Günay, Ersan Kale, Mehmet Kutlu, Mah-
mut Palaz

Dönemin önemli geliflmeleri
• Hatay bölge toplant›s› yap›ld›. (25-26-
27 Haziran 1993) 
• A¤ustos 1993’de Türk diflhekimli¤inin
85. y›l dönümünde 1. Ulusal A¤›z ve Difl
Sa¤l›¤› Günleri Kampanyas› (TDB-Sig-
nal) organize edildi. 2600 diflhekimi ka-
t›ld› ve 120 bin baflvuru yap›ld›. Koruyu-
cu toplum a¤›z ve difl sa¤l›¤› çal›flmalar›-
n› Türkiye’nin her köflesinde bu kam-
panyayla daha iyi duyurabilme, toplu-
mun tutum ve davran›fl›n› de¤ifltirebil-
mek için önemli bir ad›m at›lm›fl oldu. 
• Sa¤l›k Bakanl›¤› 2. Ulusal Sa¤l›k Kon-
gresi’ne kat›l›nd›. 
• Eylül 1993’de FDI’n›n Göteborg’da ya-
p›lan toplant›s›na TDB Genel Baflkan›
Eser Cilasun, Genel Baflkan Vekili Celal
Y›ld›r›m ve Demir Temuçin kat›ld›. Top-
lant›da ERO Kongresi’nin 1996 y›l›nda

‹stanbul’da yap›lmas› kararlaflt›r›ld›. 
• Kufladas› Bölge Toplant›s› yap›ld›. (28-
29-30 Ocak 1994) 
• Haziran 1994’te TDB II. Uluslararas›
Diflhekimli¤i Kongresi ‹stanbul’da ger-
çeklefltirildi. 2000’e yak›n diflhekiminin
kat›ld›¤› kongrenin fuar› 5000 diflhekimi
taraf›ndan ziyaret edildi. 
• Diflhekimli¤inde flirketleflmeyle ilgili
genelgenin ç›kar›lmas› sa¤land›. 
• Asgari ücretin y›lda iki kere artt›r›lma-
s› teklifi Sa¤l›k Bakanl›¤›’na iletildi ve
uygulamaya geçildi. 

1994 – 1996 Dönemi 

Merkez Yönetim Kurulu: Celal Korkut
Y›ld›r›m (Genel Baflkan), Süha Alpay
(Genel Baflkan Vekili), Murat Ersoy (Ge-
nel Sekreter), Faruk Erisev (Genel Say-
man), R›fat Yüzbafl›o¤lu, Mehmet Çak-
makç›, Kazmir Pamir, Filiz Tafll›o¤lu,
Hüseyin Elmac›, Muharrem Armutlu,
Niyazi Gençay.
Yüksek Disiplin Kurulu: Eser Cilasun,
Metin Bozkurt, M. Ziya Özer, Ekrem
Ünlü, ‹smet Kemal Yüce, Ahmet Ifl›ldak,
M. Kemal Hanc›, Salih Gül, Cihat Do-
¤an.
Denetleme Kurulu: Oktay ‹pekçi, Ad-
nan M›s›rl›o¤lu, Yakup Nurdo¤du, Mah-
mut Palaz, Metin Pamukçu. 

Dönemin önemli geliflmeleri
• 2. Ulusal A¤›z Difl Sa¤l›¤› Günleri Kam-
panyas› (TDB-Signal) 21 Kas›m – 3 Ara-
l›k tarihleri aras›nda yap›ld›. 3300 diflhe-
kimi kat›ld›. 
• Malta’da yap›lan ERO toplant›s›na
TDB’yi temsilen Celal Korkut Y›ld›r›m,
Rifat Yüzbafl›o¤lu, Demir Temuçun ve
Emine Nay›r kat›ld›lar. (May›s 1995) 
• Haziran 1995’te TDB 1. Dan›flma Mec-
lisi Malatya’da topland›. Toplant›da TDB
kongrelerinin yan›nda meclis gündemin-
deki “sa¤l›k reformu yasa tasar›s› taslak-
lar›” görüflüldü. Diflhekimli¤inde uz-
manl›k di¤er bir gündem maddesiydi.
Konuyla ilgili söz alan konuflmac›lar
a¤›rl›kl› olarak uzmanl›k yerine daha iyi
yetiflmifl genel diflhekimine gereksinim
oldu¤unu, uzmanl›k say›lar›n›n bilimsel
verilere göre saptanmas›n› dile getirdi-
ler. 
• Eylül 1995  TDB I. Ulusal Diflhekimli¤i
Kongresi ‹zmir’de yap›ld›. 
• Ocak 1996’da TDB a¤›z ve difl sa¤l›¤›
alan›nda özellikle koruyucu ürünlere ge-
rekli bilimsel kontrollerden geçirildikten
sonra onay vermeye bafllad›. Ve bir onay
logosu belirlendi. 
• Mart 1996’da TDB 1. Diflhekimli¤i E¤i-

Dönemin TTB Baflkan› Prof.Dr.

Nusret H. Fiflek dergimizin ilk

say›s›na yazd›¤› yaz›da TDB’nin

kuruluflunu kutluyor ve 

tecrübeleriyle öngördü¤ü baz›

konularda uyar›yor:

‘Difl sa¤l›¤› 
hizmetlerinde 
yeni umudumuz’

TDB Y‹RM‹ YAfiINDA

H ekimler için 1827 y›l› ne ise difl-

hekimleri için de 1909 y›l› odur.

1827 y›l›nda ülkemizde orta ça¤ he-

kimli¤inden ça¤dafl hekimli¤e geçifl

kap›s› aç›lm›flt›. Ülkemizde diflhe-

kimli¤i tarihinde 1909 y›l› kadar

1953 ve 1986 y›llar› da hat›rlana-

cakt›r.

Ülkemizde hekimlerin ve diflhekim-

lerinin karfl›laflt›klar› en önemli so-

run, sunma gücünde olduklar› hiz-

metin halk›m›z taraf›ndan gerekti¤i

düzeyde kullan›lmamas›d›r.

Türk Tabipleri Birli¤i bu konuda ve

di¤er konularda hükümeti etkileme-

yi baflaramam›flt›. Türk Diflhekimle-

ri Birli¤i, tek amaçl› bir örgüt oldu¤u

için hükümeti etkilemeyi baflarabi-

lir. Bu tüm diflhekimlerinin Birlikleri-

ni desteklediklerini her f›rsatta gös-

termeleriyle mümkün olur. Serbest

seçim ile bir hükümetin kurulmas›y-

la nas›l demokratik düzen kurulmufl

olmuyor ise Türk Diflhekimleri Birli-

¤inin kurulmas› ile de diflhekimleri-

nin ve halk›n difl sa¤l›¤› sorunlar›

çözümlenemez. 

Bat› ülkelerinde dernekler -özellikle

hekim birlikleri- hükümetler karfl›-

s›nda çok güçlüdür. Bunun nedeni

hekimlerin seçtikleri yöneticiler ile

güç birli¤i yapt›klar›n› her f›rsatta

göstermeleri ve halk ile bütünlefl-

melerinde de engel olmamas›d›r.
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tim Kurultay› ‹stanbul’da yap›ld›. Temel
diflhekimli¤inin sorunlar›yla ilgili etkin-
likler bu kurultayla devam etti. Kurultay-
da diflhekimli¤i e¤itimi enine boyuna
tart›fl›ld›. 
• Haziran 1996’da TDB 3. Uluslararas›
Diflhekimli¤i Kongresi Ankara’da yap›l-
d›. Kongrede Prof.Dr. Ercüment Konuk-
man, Prof.Dr. Y›lmaz Manisal› ve Nejat
Eczac›bafl›’na TDB onur üyeli¤i payesi
verildi. 
• Eylül 1996’da TDB 1. Toplum A¤›z Difl
Sa¤l›¤› Kurultay› Bursa’da topland›. Ku-
rultayda; toplum a¤›z difl sa¤l›¤› e¤itimi,
a¤›z difl sa¤l›¤› hizmetlerinin örgütlen-
mesi ve finansman›, koruyucu hekimlik
ve birinci basamak a¤›z ve difl sa¤l›¤› hiz-
metleri nas›l olmal›d›r konular› tart›fl›ld›. 

1996-1998 Dönemi

Merkez Yönetim Kurulu: Celal Korkut
Y›ld›r›m (Genel Baflkan), Onur fiengün
(Genel Baflkan Vekili), Murat Ersoy (Ge-
nel Sekreter), Muharrem Armutlu (Ge-
nel Sayman), Murat Akkaya, fiükrü Kan-
demir, Behzat Özbozda¤, Ali Yakar, Tat-
yos Bebek, Muzaffer Demirci, Hayri Sal-
tan.
Yüksek Disiplin Kurulu: M. Ziya
Özer, Hamit Selim Bostanc›, Faruk
Erisev, Niyazi Gençay, M. Kemal Hanc›,
Salih Gül, Kahraman G. Güzel, Hasan
Memifl, Ekrem Ünlü.
Denetleme Kurulu: Süha Alpay, Necip
Enver Demirer, Hüseyin Elmac›,
Mustafa Kocabey, Metin Pamukçu.

Dönemin önemli geliflmeleri
• Tüketici Haklar› protokolü firmalar ta-
raf›ndan imzalanmaya baflland›. Bu pro-
tokol, Diflhekiminin mesleki al›flveriflle-
rinde de tüketici oldu¤u gerçe¤inden ha-
reketle, kimi sorunlarla karfl›laflt›¤›nda
s›k›nt›ya düflmemesi, meslek örgütünü
yan›nda hissetmesi, diflhekimiyle  sat›c›
aras›ndaki iliflkilerin uygar bir düzeyde
seyretmesini sa¤lamak için haz›rland›.
• “A¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤itim program›” pi-
lot uygulamalara ‹stanbul, Ankara, ‹zmir
ve Marafl’ta 806 ilkö¤retim okulunda bir-
den bafllad›. TDB, Milli E¤itim Bakanl›¤›
ve ‹pana ile birlikte haz›rlanan proje ile
Türkiye’de a¤›z ve difl sa¤l›¤›n›n bilinci-
ne varm›fl, tutum ve davran›fl de¤iflikli¤i-
ni özümsemifl kuflaklar yetifltirebilmek
amaçland›. 
• ERO Liaison Commitee Toplant›s› ‹s-
tanbul’da yap›ld›. FDI ve ERO’dan
önemli isimlerin kat›ld›¤› toplant› bafla-
r›yla gerçeklefltirildi. 
• TDB 4. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kon-

gresi ‹stanbul’da yap›ld›. Kongreye 2500
diflhekimi kat›ld›. Kongre çerçevesinde
yap›lan Meslek Sorunlar› Sempozyu-
mu’nda 2. Diflhekimli¤i E¤itim Kurultay›
gerçeklefltirildi. 
• Ekim 1997’de Konya’da 1. Diflhekimli-
¤i Özlük Haklar› Kurultay› yap›ld›. 3
Ekim’de bafllayan ve 21 Oda temsilcisi,
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›,
SSK ve diflhekimli¤i fakültelerin temsil-
cilerinin kat›ld›¤› kurultayda birlikte tar-
t›flarak üretmenin keyfi yafland›. 
• Xylitol içeren sak›z›n difl çürüklerini
önlemede etkili oldu¤u ve bu etkisinden
dolay› Xylitollü Vivident sak›zlar›na
onay verilmesine karar verildi. Onayla-
nan ürünlerde kullan›lmak üzere yeni
bir onay logosu belirlendi. 
• 24 Ekim’de TDB’nin bafllatt›¤› 8 y›ll›k
kesintisiz e¤itime destek için “Bir difl çe-
kimi ücreti” katk› kampanyas›ndan top-
lanan iki milyar lira Milli E¤itim Bakanl›-
¤›’na verildi.  
• 22 Kas›m Diflhekimli¤i Günü ve A¤›z
Difl Sa¤l›¤› Haftas› nedeniyle diflhekim-
leri önlükleriyle sokaklarda insanlar›n
yakalar›na “Diflinizdeki Canavar› Dur-
durun” yaz›l› kokartlar› takt›lar.
• 1998 May›s’›nda Sürekli Diflhekimli¤i
E¤itim (SDE) Yönergesi yürürlü¤e girdi.
Yönerge, Fakültede edinilen bilgi ve be-
cerilerin unutulmamas›, diflhekimli¤i
alan›ndaki bilimsel ve teknolojik gelifl-
melerin izlenmesi ve topluma daha nite-
likli diflhekimli¤i hizmeti verilmesini
sa¤lamak amac›yla haz›rland›. 
• Yine A¤›z Difl Sa¤l›¤› Haftas› nedeniyle
“Sa¤l›kl› bir yaflam a¤›z ve difl sa¤l›¤› ile
bafllar” sloganl› afifl Colgate’nin katk›la-
r›yla bast›r›larak tüm Odalar›m›za gön-
derildi. 
• TDB taraf›ndan Marmara Üniversite-
si’ne haz›rlat›lan “‹stanbul Diflhekimleri-
nin Profili” adl› çal›flma kamuoyuna su-
nuldu. 
• 1998 Haziran ay›nda Bursa’da TDB 5.
Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresi
yap›ld›. Kongre öncesi gerçeklefltirilen
Etik Kurultay›’nda Deontoloji Tüzük
Tasla¤› haz›rland›. 
• TDB 8 – 12 Ekim tarihlerinde Barselo-
na’da yap›lan FDI Kongresi’ne kat›ld›.
1999’da ‹stanbul’da yap›lacak ortak kon-
greye kat›l›m› artt›rmak ve baz› istiflare-
lerde bulunmak amac›yla TDB ve FDI
yöneticileri çeflitli görüflmeler yapt›. 

1998 – 2000 Dönemi 

Merkez Yönetim Kurulu: Celal Korkut
Y›ld›r›m (Genel Baflkan), Onur fiengün
(Genel Baflkan Vekili), Murat Ersoy (Ge-

Eser Cilasun,  Celal Y›ld›r›m 
ve Demir Temuçin 

FDI Göteborg Kongresinde (Eylül 1993) 

5. Dönem Merkez Yönetim Kurulu (1994) 

TDB 2. Uluslararas› 
Diflhekimli¤i Kongresi

(‹stanbul 1994) 

TDB 1. Ulusal Diflhekimli¤i Kongresi
(‹zmir 1994) 
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nel Sekreter), Muharrem Armutlu (Ge-
nel Sayman), Murat Akkaya, Tatyos Be-
bek, Gülser K›l›nç, Necati Hilmi Küçük-
y›ld›z, Behzat Özbozda¤, Hayri Saltan,
Nezih Yavuz Tan.
Yüksek Disiplin Kurulu: Necdet Avc›,
M.Ayhan Berk, Hamit Selim Bostanc›,
Hüseyin Elmac›, Gürol Gökgül, Kahra-
man Gündüz Güzel, Salih Gül, Barbaros
M. Onat, M. Ziya Özer.
Denetleme Kurulu: Serap çetiner, Ne-
cip Enver Demirer, A. Ersan Ersoy, Kaan
Kaya, H. Rifat Yüzbafl›o¤lu. 

Dönemin önemli geliflmeleri
• “A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› E¤itim Program›”
resim yar›flmas› ödülleri Bar›fl Man-
ço’nun da yer ald›¤› bir törende ö¤renci-
lere da¤›t›ld›. 
• Afet Fonu Yönergesi haz›r. 7. Ola¤an
Genel Kurul’da al›nan karar gere¤i olufl-
turulan Afet Fonu ve bu fonun yönerge
tasla¤› haz›rlanarak odalar›m›za görüfl ve
önerileri al›nmak üzere gönderildi. 
• Poliklinik tabela standard› belirlendi.
(15 Aral›k 1998) 
• TDB 1. Baflkanlar Konseyi Toplant›s›
22-25 Nisan 1999 tarihlerinde Abant’ta
yap›ld›. Toplant›n›n ana gündemi T›bbi
Deontoloji Nizamnamesi’nin güncellefl-
tirilmesiydi. 
• FDI ve TDB’nin ortaklafla düzenlendi¤i
TDB 6. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kon-
gresi Dental Forum’99, 21–26 Haziran
tarihleri aras›nda ‹stanbul’da gerçekleflti-
rildi. Kongrenin bilimsel program öncesi
yap›lan Meslek Sorunlar› Sempozyu-
mu’nda TDB 1. A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Ba-
k›m Ürünleri Kurultay› gerçeklefltirildi.
FDI Baflkan› Katsua Tsurumaki’nin de
kat›ld›¤› kongrenin sosyal konuflmac›s›
Erdal ‹nönü’ydü. 
• 17 A¤ustos Marmara Depremi’nde Sa-
karya Diflhekimleri Odas› Baflkan› Aziz
Kubilay Demir ile birlikte 10 meslektafl›-
m›z› yitirdik. TDB tüm bölgedeki acil
diflhekimli¤i hizmetlerinin organizasyo-
nunda önemli rol oynad›. Depremzede-
lere a¤›z difl sa¤l›¤› hizmeti verilirken,
depremden zarar gören meslektafllar›m›-
za da ayni ve nakdi yard›mlarda bulunul-
du. 
• A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Hizmeti Sunulan
Özel Sa¤l›k Kurulufllar› Hakk›nda Yö-
netmelik 14 Ekim 1999 tarihinde Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
A¤›z difl sa¤l›¤› hizmeti verilen muaye-
nehanelerin ve özel sa¤l›k kurulufllar›n›n
aç›lmas› çal›flmas› ve denetlenmesiyle il-
gili usul, esas ve standartlar›n› belirleyen
bu yönetmelik dünyada bir ilk olarak
Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün web sitesinde

de yay›nland›. 
• TDB 2. Baflkanlar Konseyi Toplant›s›
22-23 Ekim 1999 tarihinde Antalya’da
yap›ld›. Toplant›da “Ö¤retmen E¤itim
Projesi” ve “Marmara depreminde TDB
afet komisyonun çal›flmalar›” gündemin
ana maddelerini oluflturuyordu. 
• 12 Kas›m 1999 Düzce Depreminde 3
meslektafl›m›z› yitirdik.
• TDB 3. Baflkanlar Konseyi Toplant›s› 12
fiubat 2000 tarihinde ‹zmir-Çeflme’de ya-
p›ld›. Yine yeni yönetmeli¤in enine bo-
yuna tart›fl›ld›¤› toplant›da y›llardan beri
SSK’da çal›flan meslektafllar›m›z aç›s›n-
dan sorun olan ve mesleki onurumuzu
zedeleyen ek ödeme karar›yla, a¤›z difl
sa¤l›¤› merkezlerinde full time çal›flan
meslektafllar›m›z›n ek ödeme göstergele-
rinin yükseltilmesinin, ilk kez meslek-
tafllar›m›z›n meslek onuruna yak›flan bir
düzenleme oldu¤u vurguland›. 
• TDB Merkez Yönetim Kurulu, diflhe-
kimli¤inde uzmanl›kla ilgili geliflmeler
konusunda bilgi al›flveriflinde bulunmak
üzere bilimsel dernek baflkanlar›yla ‹s-
tanbul’da bir toplant› yapt›. 
• TDB ve Odalar›n diflhekimli¤i fakültesi
ö¤rencilerine verecekleri burslar› kurala
ba¤layan Burs Yönergesi TDB Yönetim
Kurulunda kabul edilerek tüm Odalara
gönderildi. 
• TDB 7. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kon-
gresi Mersin’de yap›ld›. Kongrenin Mes-
lek Sorunlar› Sempozyumu bölümünde
TDB 1. A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Hizmetlerinin
Örgütlenme, Finansman ve Sunum Ku-
rultay› gerçeklefltirildi. 
• Marmara Üniversitesi Sa¤l›k E¤itim
Araflt›rma Enstitüsü Baflkan› Prof.Dr.
Osman Hayran ve çal›flma arkadafllar›
taraf›ndan; “A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Hizmet-
lerinden Yararlanma Araflt›rmas›”, “Has-
ta Memnuniyeti Araflt›rmas›”, “Diflhe-
kimlerinin Mesleki Doyum Araflt›rmas›”
bafll›kl› üç araflt›rma TDB ad›na gerçek-
lefltirildi. 
• TDB 5. Baflkanlar Konseyi Toplant›s›
22-23 Eylül 2000’de Antalya-Belek’de ya-
p›ld›. TDB ve Diflhekimi Odalar› Disiplin
Yönetmeli¤i’nin görüflülmesi, asgari üc-
ret tarifesi belirleme yöntemlerinin görü-
flülmesi, sahte diflhekimli¤i ilgili müca-
dele yap›lmas› gerekenler, diflhekimli¤i
unvan kullan›m› ana gündem maddele-
riydi. 
• Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 21. yüzy›ldaki sa¤-
l›k politikalar›n›n belirlenmesi için yapt›-
¤› “Ulusal Sa¤l›k 21” adl› çal›flman›n a¤›z
difl sa¤l›¤›yla ilgili bölümüne TDB kat›l-
d›. 
• 2-21 Ekim 2000 “Difl Koruma Günleri”
gerçeklefltirildi. TDB, Colgate ve Sa¤l›k
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6. Dönem Merkez Yönetim Kurulu 
(Kas›m 1996) 

TDB 1. Diflhekimli¤i E¤itim Kurultay› 
(Mart 1996-‹stanbul)

TDB 1. Toplum A¤›z Difl Sa¤l›¤› Kurultay› 
(Eylül 1996-Bursa)



Bakanl›¤›’n›n ortaklafla düzenledi¤i Difl
Koruma Günleri koruyucu diflhekimli¤i
hizmetlerinin yayg›nlaflt›r›lmas›, toplu-
mu a¤›z difl sa¤l›¤› konusunda bilinçlen-
dirilmesi ve muayenehaneye gitme al›fl-
kanl›¤›n›n sa¤lanmas› amac›yla gerçek-
lefltirilen projeye 2967 gönüllü diflhekimi
kat›ld›. 

2000-2002 Dönemi

Merkez Yönetim Kurulu: Onur fien-
gün (Genel Baflkan),  Tatyos Bebek (Ge-
nel Baflkan Vekili), Nezih Yavuz Tan
(Genel Sekreter), Hüseyin Emino¤lu
(Genel Sayman), Salih Gül, Tar›k ‹flmen,
Hüseyin Elmac›, Necati Hilmi Küçüky›l-
d›z, Metin Pamukçu, T. Tamer Taflkan,
Ali Yakar.
Yüksek Disiplin Kurulu: M.Ayhan
Berk, ‹. Hürriyet Aslan, Necdet Avc›, Er-
flan Ayd›n, Muammer Ertan, Gürol Gök-
gül, Eyüp Gümüfl, Hüseyin Mefleci, M.
Barbaros Onat.
Denetleme Kurulu: Muharrem Armut-
lu, Mehmet Akbulut, Birol Karaibifl, Gül-
ser K›l›nç, Mustafa Tatar.

Dönemin önemli geliflmeleri
• TDB, sahte diflhekimiyle mücadelede
verilen hapis cezalar›n›n paraya çevrile-
memesi ve ertelenmemesi yönünde ya-
sada de¤ifliklik önerdi. 
• TDB toplumun a¤›z difl sa¤l›¤›n›n sevi-
yesinin yükseltilmesi amac›na yönelik
olarak Signal’in sponsorlu¤unda TRT ile
ortak bir proje haz›rlad›. Bu proje çerçe-
vesinde TRT Radyo 1 ile her pazartesi sa-
at 15:05’te a¤›z difl sa¤l›¤›yla ilgili bir
program yay›nlanmaya bafllad›. 
• Ulusal A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Konseyi ku-
ruldu. Konseyin amac›, toplum a¤›z ve
difl sa¤l›¤› e¤itimiyle ilgili kurumlar›n ko-
ordinasyonunu sa¤layarak ortak projeler
üretmek ve güç birli¤i yapmakt›r. 
• Sa¤l›k Bakanl›¤›, TDB’nin büyük u¤rafl-
lar sonucu yay›nlanmas›n› sa¤lad›¤› mu-
ayenehane standardizasyonuyla ilgili yö-
netmelikte yer alan odalara verilen yetki-
leri geri almaya çal›flt›.
• Antakya’daki selden zarar gören dört
meslektafl›m›za afet fonundan katk›da
bulunuldu. 
• 2001 TDB 8. Uluslararas› Diflhekimli¤i
Kongresi ‹stanbul’da gerçeklefltirildi.
FDI Baflkan› Jacques Monnot’un da kat›l-
d›¤› kongrenin MSS program›nda “Üre-
timden Tüketime Diflhekimli¤i Ürünleri
Kurultay›” gerçeklefltirildi. Ayr›ca diflhe-
kimli¤inde uzmanl›k çal›flma grubu top-
lant›s› yap›ld›. 
• Malezya’da yap›lan FDI Kongresinde

TDB Delegesi Prof.Dr. Nermin Yamal›k,
Dental Practice Komisyonu’na seçildi.
Böylece Türkiye’den ilk kez bir delege-
miz FDI kurullar›nda seçimle görevlen-
dirilmifl oldu. 
• Hatay Diflhekimleri Odas› Baflkan› Ne-
bil Seyfettin’in muayenehanesinin yak›l-
mak istenmesi üzerine TDB ve Oda yö-
neticileri Hatay Odas›’na destek vermek
üzere Antakya’da bir araya geldiler. 
• Asgari ücretin bilimsel yöntemlerle tes-
piti için Hacettepe Üniversitesi Sa¤l›k
‹daresi Yüksek Okulu Ö¤retim Üyesi
Yard›mc› Doçent Doktor Çetin Akar so-
rumlulu¤unda bir proje bafllat›ld›. 
• Ülkede yaflanan ekonomik kriz diflhe-
kimli¤i hizmetlerini de önemli ölçüde et-
kilemiflti. Gün geçtikçe ayakta kalmalar›
zorlaflan meslektafllar›m›zla dayan›flma
içinde olmak, yaflad›klar› s›k›nt›lar› ha-
fifletebilmek amac›yla 1-20 Mart 2002 ta-
rihlerinde organize edilen Özel ‹ndirim
Günleri meslektafllar›m›z›n yo¤un ilgi-
siyle karfl›laflt›. 
• TDB 9. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kon-
gresi 18-22 Haziran tarihlerinde ‹zmir’de
yap›ld›. Kongrenin meslek sorunlar› bö-
lümünde kamu ve özel sa¤l›k kuruluflla-
r›nda a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmet sunu-
munda sorunlar ve çözüm önerileri ku-
rultay› gerçeklefltirildi. Ayr›ca anlaflmal›
diflhekimlerinin çal›flma esaslar› hakk›n-
da yönetmeli¤in uygulamas›nda karfl›la-
fl›lan problemler tart›fl›ld›. 
• TDB Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan yeni
oluflturulan A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Dan›flma
Komisyonu’na davet edildi. 
• TDB Baflkanlar Konseyi toplant›s› 6-7-8
Eylül 2002 tarihlerinde Ankara-K›z›lca-
hamam’da yap›ld›. Toplant› gündemi
t›pta uzmanl›k tüzü¤ü, asgari ücret tari-
fesinin bilimsel metotlarla maliyet temel-
li olarak yeniden belirlenmesi, a¤›z ve
difl sa¤l›¤› alan›nda sosyal güvenlik ve si-
gorta sistemleri, TDB-D‹fiS‹AD iliflkileri,
Sa¤l›k Bakanl›¤› ve hükümetle iliflkiler-
den olufluyordu. 

2002-2004 Dönemi

Merkez Yönetim Kurulu: Celal Y›ld›-
r›m (Genel Baflkan),  Taner Yücel (Genel
Baflkan Vekili), Murat Ersoy (Genel Sek-
reter), Mustafa Kemal Tafl (Genel Say-
man), Tar›k ‹flmen, T. Tamer Taflkan, Sa-
lih Gül, Hanife Özdamar, Mehmet Eski-
cio¤lu, Tuncer Taflk›n, U¤ur Yapar.
Yüksek Disiplin Kurulu: Erflan Ayd›n,
M.Barbaros Onat, Mehmet Çakmakç›,
Muammer Ertan, Eyüp Gümüfl, Mustafa
K›yak, Hüseyin Mefleci, Hüseyin Onur,
‹. Do¤an Tuncer.

22 Kas›m için haz›rlanan kokartlar
sokaklarda halk›n yakas›na tak›ld›

(1997)

TDB’nin 1997’den itibaren kullanmaya
bafllad›¤› onay logosu

7. dönem Merkez Yönetim Kurulu

‹stanbul’da yap›lan ERO toplant›s›ndan 
(1997)
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Denetleme Kurulu: Tatyos Bebek, Ce-
lal Erdo¤an, Mahmut Cömert, Zeliha Si-
bel Güner, Süleyman Taflkazan.

Dönemin önemli geliflmeleri
• ‹lk Genel Baflkan›m›z Y›lmaz Bilgin’i 23
Aral›k 2002 günü yitirdik. Y›lmaz Bilgin
TDB’nin kuruluflundan itibaren üç dö-
nem baflkanl›k yapt›. 
• Dan›fltay Uzmanl›k Tüzü¤ünün yürüt-
mesini durdurdu. (21 Kas›m 2002)
TDB’nin tüm itirazlar›na ra¤men, Hazi-
ran 2002’de Resmi Gazete’de yay›mlana-
rak yürürlü¤e giren T›pta Uzmanl›k Tü-
zü¤ü üzerine TDB hemen harekete geç-
mifl, tüzü¤ün diflhekimli¤ine iliflkin mad-
delerin iptali ve yürütmenin durdurul-
mas› için dava açm›flt›. 
• Diflhekimleri savafla karfl› meydanday-
d›. D‹SK, KESK, TMMOB, TTB ve
TDB’nin organizasyonunda 1 Mart
2003’te savafl karfl›t› platformun Anka-
ra’da gerçeklefltirdi¤i mitingde onbinler-
le birlikte diflhekimleri de savafla karfl›
yürüdü. 
• Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Ka-
nun’da yap›lan de¤iflikliklerle TDB’nin
Reklam Kurulu ve Tüketici Konseyi’nde
temsili sa¤land›. 
• Sa¤l›k platformu oluflturuldu. TDB,
Türk Eczac›lar Birli¤i (TEB), Türk Tabip-
leri Birli¤i (TTB) ve Sa¤l›k ve Sosyal Hiz-
met Emekçileri Sendikas› (SES) gibi sa¤-
l›k meslek örgütleri belirli konularda or-
tak tav›r al›nabilmesini sa¤lamak üzere
bir araya geldi. 
• Irak’taki savafla ve iflgale karfl› yap›lan
mitingde TDB de yerini ald›. 
• Bingöl depreminde zarar gören iki mes-
lektafl›m›za ve Samsun’da muayeneha-
nesi yanan meslektafl›m›za TDB Afet Fo-
nu’ndan yard›m eldi. 
• 19-21 Haziran tarihlerinde Antalya’da
TDB 10. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kon-
gresi “Dentalya 2003” gerçeklefltirildi.
FDI Baflkan› Ratnanesan ve Seçilmifl Bafl-
kan› Yoon’nun da kat›ld›¤› toplant›dan
önce 1. Diflhekimli¤inde Uzmanl›k Ku-
rultay› yap›ld›. Kurultay diflhekimli¤inin
tüm bileflenlerinin bir araya getirmesiyle
oldu¤u kadar, ulafl›lan sonuçlar itibariyle
de tarihi önemde bir toplant› oldu. 
• 19-20 Eylül’de 28 Odan›n kat›l›m›yla
TDB Baflkanlar Konseyi Toplant›s› Gazi-
antep’te yap›ld›. 1219 say›l› yasa tasla¤›
haz›rl›klar›n›n görüflülmesinin yan› s›ra
genel sa¤l›k sigortas› ve sa¤l›k sigortas›
kurumu kanun tasar› tasla¤› detaylar›yla
tart›fl›ld›. Ayr›ca yeni diflhekimli¤i fakül-
telerinin aç›lmamas› için eylem progra-
m› görüflüldü. 
• Sakarya Diflhekimleri Odas› Baflkan›

Necip Enver Demirer ve Genel Sekreteri
Sait Cenk Acar’› Gaziantep’te yap›lan
TDB Baflkanlar Konseyi Toplant›s› dönü-
flünde geçirdikleri bir trafik kazas›nda
yitirdik. 
• Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› personele dö-
ner sermaye gelirlerinden ek ödeme ya-
p›lmas›na iliflkin yönergeler yay›nland›.
Uygulama 2004 y›l› bafl›ndan itibaren
tüm ülkede yayg›nlaflacak. Yönergelerde
TDB’nin yaklafl›mlar›n›n dikkate al›nma-
d›¤› görüldü. 
• Devlet memurlar›n›n 1 Haziran 2003
tarihinden itibaren kamu kurumlar›n›n
yan› s›ra muayenehaneler d›fl›nda kalan
özel sa¤l›k kurum ve kurulufllar›ndan da
hizmet sat›n alabilmesine olanak tan›n-
d›. Muayenehanelerin kapsam d›fl› b›ra-
k›lmas› üzerine TDB taraf›ndan Dan›fl-
tay’da dava aç›ld›. 
• 2004 Bütçe Uygulama Talimat› ile dev-
let memurlar›n›n sadece özel poliklinik
ve hastanelerden a¤›z ve difl sa¤l›¤› hiz-
meti almalar›na iliflkin karar iptal edildi. 
• TDB Baflkanlar Konseyi Toplant›s› 27-
28 fiubat tarihlerinde Nevflehir’de ger-
çekleflti. ‹lk gündem maddesi olarak,
a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmeti sunulan özel
sa¤l›k kurulufllar› hakk›ndaki yönetmeli-
¤in de¤ifltirilen 6. maddesi tart›fl›lmaya
baflland›. Buna göre meslek odalar›, va-
k›flar, dernekler, a¤›z difl sa¤l›¤› merkezi
ve poliklinik açabileceklerdi. ‹kinci gün-
dem maddesi olarak, döner sermaye uy-
gulamalar›ndaki sorunlar tart›fl›ld›. Bu-
nun d›fl›nda genel sa¤l›k sigortas› sistemi
ve sa¤l›k sigortas› kurumu kanun tasar›-
s› bir kez daha tart›fl›ld›. 
• TDB, 9 Mart 2004 günü ‹stanbul’da bir
bas›n toplant›s› düzenleyerek baflkanlar
konseyinde al›nan kararlar do¤rultusun-
da taleplerimiz kamuoyu yoluyla bakan-
l›¤a iletildi. Bakanl›k taraf›ndan taleplere
kulak verilmedi¤i taktirde eyleme geçile-
ce¤i belirterek Sa¤l›k Bakanl›¤› uyar›ld›. 
• Tüm diflhekimlerinin ferdi kaza sigorta-
s› kapsam›na al›nmas› sa¤land›. 
• TDB Genel Baflkan› Celal Y›ld›r›m, yap-
t›¤› bas›n aç›klamas›yla NATO’ya seslen-
di: “Sizsiz bir dünya istiyoruz”
• Art›k sahte diflhekimlerine kaç›fl yok.
Türk diflhekimleri için tarihsel önemli
bir yasa de¤iflikli¤i gerçeklefltirildi. 1219
say›l› yasada yap›lan de¤iflikli¤in 10 Ha-
ziran 2004 tarihli Resmi Gazete’de ya-
y›mlanmas›yla sahte diflhekimlerine 3
y›ldan 5 y›la kadar hapis cezas› geliyor. 
• 17-22 May›s 2004 tarihlerinde TDB 11.
Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresi ‹s-
tanbul’da yap›ld›. Toplant›da yeni diflhe-
kimli¤i fakülteleri aç›lmamas› ve kamu-
nun serbest çal›flan diflhekimlerinden

A¤›z Difl Sa¤l›¤› E¤itim Program› için 
düzenlenen resim yar›flmas›nda ödülleri 

Bar›fl Manço da¤›tm›flt›.

TDB 6. Uluslararas› Diflhekimli¤i 
Kongresi Dental Forum FDI’la birlikte 

‹stanbul’da yap›ld›. (Haziran 1999)

FDI Baflkan› Tsurumaki 
Kongrede halay çekerken.

TDB 1999’daki Marmara depremi sonras› 
uzunca bir süre bölgede acil a¤›z difl 

sa¤l›¤› hizmeti verdi.
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hizmet sat›n almas›na iliflkin taleplerimi-
zi ifade etti¤imiz mektup meslektafllar›-
m›z›n imzas›na aç›ld›. Toplanan binlerce
imza ilgili bakanl›klara gönderildi. 
• “Ulusal a¤›z difl sa¤l›¤› program›” haz›r-
lan›yor. 15 yafl öncesi çocuklara ve gebe-
lere yönelik olarak düflünülen ulusal
çaptaki program›n gelifltirilmesi için
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›,
TDB ve konunun uzman› akademisyen-
ler 30-31 Temmuz 2004 tarihlerinde bir
araya geldiler. 
• Toplu çal›flma birimlerinin gelecekte
yayg›nlaflaca¤› öngörüflünden hareketle
TDB taraf›ndan konunun çeflitli boyutla-
r›n› ele alan bir rapor haz›rland›. 
• 16 Eylül 2004’te TDB Merkez Yönetim
Kurulu, sa¤l›k alan›nda yap›lmas› düflü-
nülen de¤ifliklerle ilgili TDB’nin görüflle-
rini aktarmak üzere Sa¤l›k Bakan›’n› zi-
yaret etti. 
• TDB ‹llere Göre Diflhekimi Da¤›l›m› ki-
tapç›¤› tamamland›. 
• TDB Baflkanlar Konseyi Toplant›s› 1-2
Ekim tarihlerinde Çanakkale’de yap›ld›.
• Prof.Dr. Nermin Yamal›k geçti¤imiz üç
y›ldaki baflar›l› çal›flmalar› nedeniyle Ye-
ni Delhi’deki FDI Kongresinde Dental
Practice komisyonuna yeniden seçildi. 

2004-2006 Dönemi 

Merkez Yönetim Kurulu:
Celal Y›ld›r›m (Genel Baflkan),
Taner Yücel (Genel Baflkan
Vekili), Murat Ersoy (Genel
Sekreter), Mustafa Kemal Tafl
(Genel Sayman), Murat Akka-
ya, Süha Alpay, Mehmet Ça-
l›k, Mehmet Eskicio¤lu, K.Tü-
may ‹mre, Tar›k ‹flmen, Tuncer Taflk›n.
Yüksek Disiplin Kurulu: Ahmet Ataç,
Gökhan Ba¤c›lar, Mehmet Çakmakç›,
Ahmet Ayd›n Demirer, Erdinç Ergun,
Mustafa K›yak, Hüseyin Onur, Turgay
Seçkinn, Süleyman Taflkazan. 
Denetleme Kurulu: Nurettin Ayebe,
Birol Karaibifl, Levent Özses, Bülent Öz-
türk, Cengiz Tamtunal›. 

Dönemin önemli geliflmeleri
• 4 Kas›m 2004 tarihinde, TDB’de y›llar-
ca yönetim kurulu üyeli¤i, yüksek disip-
lin kurulu üyeli¤i ve denetleme kurulu
üyeli¤i yapm›fl olan Hüseyin Elmac›’y›
yitirdik. 
• 24 Kas›m 2004 günü aile hekimli¤iyle
ilgili yasa TBMM’de kabul edildi. Yasa-
n›n 7. maddesi a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmet-
lerinin de belirlenecek pilot illerde kap-
sama al›nmas›n› öngörüyor. 
• TDB, ‹pana’n›n Çocuk Esirgeme Ku-

rumlar›na yönelik kampanyas›na destek
veriyor. TDB deste¤iyle bafllat›lan “Yeni-
leyin...Gülümseyin...Gülümsetin...”
kampanyas› 22 Aral›k 2004’te bas›na ta-
n›t›ld›. Bu çerçevede tüketicilerin ald›¤›
her ‹pana difl f›rças› SHÇEK’lerde “Sa¤-
l›kl› Gülüfller Odas›” kurulmas›na katk›-
da bulunacak.
• 29 Aral›k 2004 tarihli Resmi Gazete’de
yay›nlanarak yürürlü¤e giren Bakanlar
Kurulu karar›yla diflhekimli¤i hizmetle-
rinde KDV %8’e düflürüldü. 
• TDB Baflkanlar Konseyi Toplant›s› 19
fiubat 2005 günü Ankara’da yap›ld›.
Toplant›da Genel Sa¤l›k Sigortas› siste-
mi ele al›nd›. Ayr›ca TDB’nin GSS ile il-
gili sunaca¤› öneriler kapsam›nda diflhe-
kimli¤i hizmetlerinin bilimsel verilerle
maliyet analizi konusunda yap›lan çal›fl-
ma da sunuldu. 
• 19 fiubat 2005 tarihinden itibaren SSK
hastaneleri Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devir
edildi. 
• Muayenehane prati¤inde yo¤un olarak
uygulama imkan› bulan konularda bilim-
sel etkinlikler firmalar›n sponsorlu¤un-
da oda bölgelerinde organize edilecek.
Uygulaman›n ilki Dentsply ile bu y›l on
ilde yap›lacak etkinliklerle gerçeklefltiri-

lecek. 
• 13 Nisan 2005 itibariyle TDB
amblem ve logosu de¤iflti. Bu-
güne kadar kullan›lan amblem-
lerin gerek tasar›m›ndan ge-
rekse renk ayr›m›ndan kaynak-
lanan sorunlar nedeniyle ileti-
flim araçlar›nda kullan›m›nda
zorluklar yaflan›yordu. 
• “Stajyer ö¤renci program›”

hayata geçiriliyor. Ö¤rencilerin
uluslararas› iliflkilerini ve deneyimlerini
artt›rmay› amaçlayan ve 33 ülkenin difl-
hekimi birliklerinin kat›l›m›yla sürdürü-
len stajyer ö¤renci program› Türkiye’de
de TDB ve Dentsply iflbirli¤iyle organize
edilecek. 
• TDB organizasyonu ve diflhekimi oda-
lar›m›z›n ödentileriyle meslektafllar›m›z
ferdi kaza sigortas›n›n yan› s›ra kazaya
ba¤l› “‹flgörememezlik sigortas›” kapsa-
m›na al›nd›. Sigorta kapsam› 15 Mart
2005 tarihinde bafllay›p 12 Temmuz
2006 tarihinde sona erecek. 
• Mücadelemiz sonuç verdi. Sahte diflhe-
kimlerine verilen cezalar›n azalt›lmas›na
iliflkin önerge Türkiye genelinde TDB ve
diflhekimi odalar›n›n yürüttü¤ü tepki ey-
lemleri  üzerine geri çekildi. 
• 9 Nisan’da Kayseri Diflhekimi Odas›
Ni¤de ‹l Temsilcisi Sevgi Özbek’in oto-
mobili sahte diflhekimi oldu¤u tahmin
edilen kifliler taraf›ndan yak›ld›. 

2005 y›l›ndan itibaren 
kulland›¤›m›z 
amblemimiz

TDB Baflkanlar Konseyi Toplant›s›
(fiubat 2000-Çeflme)

TDB 8. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresi’nde
Meslek Sorunlar›  Sempozyumu 

sonras› (Haziran 2000-Mersin).

8. Dönem TDB Merkez Yönetim Kurulu Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n› ziyaretlerinde (Ocak 2001).

TDB ve Colgate 
Milli E¤itim

Bakanl›¤›’n›n
deste¤iyle 

“Difl Koruma Günleri”
projesine bafllad›

(Ekim 2000).

TDB 9. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresi
kapan›fl töreni (Haziran 2001-‹stanbul)
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• Difl teknisyenli¤i e¤itimini tamamlaya-
rak difl teknisyenli¤i belgesi almaya hak
kazananlar, belgelerini 18 May›s 2005
günü düzenlenen törenle ald›lar. 
• TDB Ak›ll› kimlik kartlar› odalara gön-
derildi. Kimlik kart› ifllevinin d›fl›nda
özellikle SDE’lerde form doldurma iflle-
mine gerek b›rakmamas› ve an›nda kay-
da geçmesi sayesinde kartlar hayat›m›z›
biraz daha kolaylaflt›racak. 
• Türk Ceza Kanunu 1 Haziran’da yürür-
lü¤e girdi. Yasa varolan haliyle sa¤l›k
hizmeti sunan hekim ve diflhekimlerini
zor durumda b›rakabilecek bir çok mu¤-
lak maddeyi içeriyor. 
• TDB ve Türk Atom Enerjisi Kurumu
aras›nda varolan uzlaflma sonucu mes-
lektafllar›m›z›n muayenehanelerinde bu-
lanan röntgen cihazlar›n›n ölçümlerinin
yap›lmas›na pilot uygulama olarak Sa-
karya ilinden baflland›. TAEK görevlileri
ölçümlerin yan› s›ra cihazlar›n sa¤l›kl›
bir flekilde kullan›m› konusunda da difl-
hekimlerini bilgilendirecek. 
• Prof.Dr. Taner Yücel FDI Bilimsel Ko-
mitesi’nde. 24-27 A¤ustos 2005 tarihle-
rinde Montreal’de yap›lan FDI Kongre-
sinde TDB Baflkan Vekili Prof.Dr. Taner
Yücel’in FDI Bilimsel Komitesine seçil-
mesiyle FDI’n›n TDB çal›flmalar›na ver-
di¤i de¤er bir kez daha görüldü. 
• Sa¤l›k kurulufllar› ruhsatland›rma yö-
netmeli¤i kabul edilirse meslek birlikleri
ve odalar›n birçok yetkisi ellerinden al›-
nacak. 
• fiirket olarak faaliyet gösteren muaye-
nehaneler kapat›lmaya baflland›. Diflhe-
kimleri 90’lar›n bafl›ndan itibaren flirket-
leflmeye bafllam›fllard›. Bu durum çeflitli
resmi yaz› ve yönetmeliklerde de yer ala-
rak kabul görmüfltü. Ancak 2001 aniden
görüfl de¤ifltiren Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n aksi
yönünde verdi¤i karar sonucu muayene-
hanesi olan ve flirket fleklinde bir araya
gelmifl meslektafllar›m›z›n muayeneha-
neleri kapat›lmaya baflland›. 
• TDB 12. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kon-
gresi 20-25 Haziran tarihlerinde ‹stan-
bul’da yap›ld›. Kongreye paralel olarak
yeni bir uygulamayla Expodental 2005 –
‹DEX’05 fuar› da TDB ve D‹fiS‹AD iflbir-
li¤i ile organize edildi. Kongrenin ilk üç
günü yap›lan MSS’de “AB Sürecinde
Diflhekimli¤i Hizmetleri Kurultay›” ger-
çeklefltirildi. MSS kapsam›nda sosyal si-
gortalar ve genel sa¤l›k sigortas› kanunu
yasa tasar›s›nda yer alan maddeleri difl-
hekimli¤ini ilgilendiren bölümleri tek
tek ele al›narak incelendi. 
• FDI’n›n ilk kad›n baflkan› Michele Aer-
den ‹stanbul’daki kongreye kat›ld›. 2400
meslektafl›m›z›n kat›ld›¤› kongrede 3000

metrekarelik fuar alan› yer ald›. 
• TDB Merkez Yönetim Kurulu belediye-
lerin ve M‹B’lerin a¤›z difl sa¤l›¤› birimle-
ri oluflturmalar› sorunu ve sahte diflhe-
kimleriyle mücadelede karfl›lafl›lan so-
runlarla ilgili görüflmek üzere ‹çiflleri Ba-
kan› Abdülkadir Aksu’yu ziyaret etti. 
• TDB Pakistan’da 8 Ekim’de meydana
gelen depremden sonra Pakistan halk›
ve oradaki meslektafllar›m›za yard›m
kampanyas› düzenledi. 
• Hatal› hekimlik uygulamas› yasas› ve
genel sa¤l›k sigortas›n›n yürürlü¤e gir-
mesi ile çok önem kazanacak olan “tan›
ve tedavi protokolleri”nin haz›rlanmas›
çal›flmalar› h›zla devam ediyor. 
• TDB Baflkanlar Konseyi Toplant›s› 11-
12 Kas›m 2005 tarihlerinde Safranbo-
lu’da yap›ld›. Toplant›da diflhekimli¤i
alan›nda yerel yönetimleri vas›tas›yla ba-
z› sermaye gruplar›na ç›kar sa¤lanmas›
ve yine çeflitli sermaye gruplar›n›n etik
de¤erlerinin d›fl›na ç›karak oluflturmaya
bafllad›klar› özel difl hastaneleri de gün-
deme al›nd›. Toplant›da al›nan en önem-
li karar kamunun muayenehaneden hiz-
met sat›n ald›¤›nda BUT üzerinden fiyat-
lar›n kabul edilemeyece¤iydi. 
• 21-22 Kas›m tarihlerinde Özbekis-
tan’da düzenlenen ve Kafkaslardan Orta
Asya’ya uzanan 5 ülkenin diflhekimli¤i
birliklerinin kat›ld›¤› bilimsel kongrede
Türkiye’den TDB, diflhekimli¤i fakültele-
ri, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve TBMM’yi temsilen
isimlerin oldu¤u bir delegasyon haz›r bu-
lundu. 
• Toplumun a¤›z difl sa¤l›¤› hizmetleri ta-
lebini karfl›layamayan kamunun muaye-
nehanelerden de hizmet almas›n›n önü-
nün aç›lmas› amac›yla TDB yetkilileri
Emekli Sand›¤›, Ba¤kur, SSK, Maliye Ba-
kanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve diflhekimi
milletvekilleriyle çeflitli giriflimlerde bu-
lunmaya devam ediyorlar. 
• 24 Kas›m’da ‹çiflleri Bakanl›¤› valilikle-
re bir yaz› göndererek belediyelerinin
yetki alanlar› içerisinde kalmalar›n› iste-
di. 
• TDB Genel Baflkan› Celal Korkut Y›ld›-
r›m muayenehanelerden hizmet al›nma-
s›yla ilgili olarak Baflkan Recep Tayip Er-
do¤an’a bir mektup gönderdi. “Önce va-
tandafl›n ve diflhekimlerinin ma¤duriyeti
çözülsün.” 
• Maliye Bakanl›¤› 15 fiubat tarihinde ya-
y›nlad›¤› genelgeyle baz› belediyeler ve
mahalli idari birliklerinin yasan›n kendi-
lerine tan›d›¤› ayr›cal›klar› kötüye kulla-
narak haks›z rekabete yol açmalar› üzeri-
ne söz konusu kurulufllar›n özel sa¤l›k
kuruluflu olarak de¤erlendirilmesi gerek-
ti¤ini belirtti.

Muayenehanesi yak›lmak istenen Hatay 
Diflhekimleri Odas› Baflkan› Nebil Seyfettin’e

destek için Oda yöneticileri Hatay’da (2001).

ABD’nin Irak’a sald›r›s›n›n gündemde oldu¤u 
günlerde TDB di¤er meslek örgütleriyle birlikte

‘Savafla Hay›r’ dedi (Mart 2003).

Antalya’daki TDB 10. Uluslararas› Diflhekimli¤i
Kongresi s›ras›nda yap›lan Diflhekimli¤inde 

Uzmanl›k Kurultay› (Haziran 2003).

TDB 9. Dönem Merkez Yönetim Kurulu 
diflhekimi milletvekilleriyle birlikte (2003).

Sahte diflhekimlerine verilecek cezalar›n
indirilmesine karfl› TBMM’ye yap›lan 

yürüyüfl s›ras›nda (Mart 2005).
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Diflhekimlerinin ayr› bir Birlik ola-
rak örgütlenmesini öngören böyle
bir yasa fikri nas›l ortaya ç›kt›?
Bir meslek grubunun reform niteli¤inde
bir kanuna sahip olmas› çok ideal bir
fleydi. Bu ideali gerçeklefltirdi¤imiz için
ben mesle¤im ad›na ve meslektafllar›m
ad›na gurur duyuyorum. Diflhekimli¤i-
ne 25 y›l fiilen hizmet ettim. Diflhekim-
li¤i fakültesinde ö¤retim üyesiyken
1983’te, bir ça¤r› üzerine siyasete at›l-
d›m. 1983’te ‹stanbul milletvekili oldum
ve iktidar grubunun meclisteki grup
baflkanvekilli¤ini üstlendim. Dolay›s›yla
hem mesleki bilgi birikimim hem de si-
yasetteki -bu biraz abart›lm›fl da oldu-
güçlü durumum, beni mesle¤imin so-
runlar›n› bir kanun yoluyla çözme nok-
tas›na itti. Haz›rl›klar›m›z, meslektaflla-
r›m›zla beraber çal›flmam›z neticesinde
olgunlafl›nca bir kanun teklifi olarak
ben hasbelkader kendi ismimle meclise
bu teklifi sundum ve komisyonlara gel-
di¤i andan itibaren de bir reaksiyonla
karfl›laflt›m. 
Bu, meslektafllardan gelen bir reaksi-
yondu. O zaman Türk Difl Tabipleri Ce-
miyetleri vard›. Bizim teklifimiz komis-

yonlarda görüflülmeye bafllad›¤› andan
itibaren baflta ‹stanbul’daki Türk Difl
Tabipleri Cemiyeti Yönetimi ve idareci-
leri, ‹stanbul’daki fakülte yönetimi,  pek
çok diflhekimli¤i örgütü bu kanuna kar-
fl› gelmeye çal›flt›lar. Dediler ki, biz t›p
mensubuyuz. T›p camias› içerisinden
diflhekimlerini koparmaya çal›fl›yorlar,
bu olmaz. Ayr›ca  dediler ki ‘biz meslek
icab› henüz olgunlaflm›fl bir kitle de¤i-
liz. Diflhekimlerinin bir oda kurmas› ve
birlik tesis ettirmesi daha çok zaman
al›r. Dolay›s›yla biz TTB içerisinde yeri-
mizi muhafaza edelim’. 
Ancak bu noktada bir baflka tehlike be-
lirdi. Bu tehlike de bütün Anadolu’da
yayg›n olarak yasad›fl› faaliyet gösteren
sahte diflhekimleriydi. Bunlar grup grup
organize olmufllar ve mevcut siyasi par-
tilerin milletvekillerine tesir etmeye
bafllam›fllard›. Bunlar  ‘aman diflhekim-
leri birli¤i kanununu ç›kartmay›n, ç›-
kart›rsan›z bizim mesleki ehliyetimiz
elimizden gider. Bunlar bizim ma¤dur
olmam›z› istiyorlar’ diyorlard›. Milletve-
killeri konuyu çok iyi bilmedikleri için
‘bu adamlar›n ekme¤iyle niye oynuyor-
sunuz’ diye bize geliyorlard›. Ancak bi-

zim tek partili iktidar›n vermifl oldu¤u
avantaj, mesleki sorunlar› çok iyi bilme-
nin verdi¤i avantaj›m›z› kullanarak bu
kanunun -56 maddeyi galiba- bir an ev-
vel ç›kar›lmas›n› temin ettik ve rahatla-
d›k. 

Tabipler Birli¤i içinde yer almaya
neden karfl›yd›n›z?
Mesle¤in sorunlar›n›n TTB içerisinde
çözülemedi¤inin, çözülmesinin de im-
kans›z oldu¤unun fark›ndayd›m.
TTB’nin Merkez Konseyi’nde yedide iki
diflhekimiyle temsil ediliyorduk. O za-
man TTB siyasetle u¤raflan kendi mes-
lek sorunlar›n› ikinci plana atan bir ya-
p›dayd›. Orada bizim sorunlar›m›z› hal-
letmenin imkan› ihtimali yoktu. Mes-
lektafllar›m sahte diflhekimleriyle u¤ra-
flam›yorlard›. TTB hiç u¤raflm›yordu.
Dolay›s›yla mesleki sorunlar›m›z› bir di-
siplin alt›na alabilmek için böyle bir ör-
güt içerisinde organize olmak laz›m gel-
di¤ine inand›m. Bu arada teknisyen ar-
kadafllar›m›zla ve bürokrat arkadafllar›-
m›zla bir ön temas kurdum. Onlardan
bir tanesi Orhan Özkan’d›r. Altyap›n›n
haz›rlanmas›nda Orhan Özkan ve ekibi

Meslek odas›n›n siyasete uzak durmas›n› istiyorduk

TDB yasas›n› haz›rlayan ve TBMM’den geçmesini sa¤layan dönemin Devlet Bakan›, Prof.Dr. Ercüment Konukman:

TDB Y‹RM‹ YAfiINDA
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bize büyük bir destek oldu. Bir de solcu
olarak bilenen ama iflinin ehli oldu¤unu
bildi¤im Tonguç Görker’in kanun met-
ninin haz›rlanmas›nda bize büyük fay-
das› vard›. Tonguç’un bürokrat olarak
çok yetene¤i vard›r. Redaksiyon esna-
s›nda, tasla¤›n haz›rlanmas›nda etkinli-
¤i fazla oldu. 
Tonguç Görker, Orhan Özkan benim
emrimde çal›flan insanlard›. Öyle bir
komisyon yoktu. Haz›rl›klar› bizim
önümüze getiriyorlard›. Bu iki arkadafl
süper gayret içerisindeydiler.  Böylece
dört bafl› mamur diye düflündü¤ümüz
günün koflullar›nda çok baflar›l› gördü-
¤ümüz bir kanun metni ortaya ç›kt›. 
Nitekim karfl› olanlar da kanun ç›kt›k-
tan sonra birdenbire sahip ç›kmaya ça-
l›flt›lar. Do¤rusunu da yapt›lar. Odalar-
da seçim mücadelesine girdiler. Ço¤un-
da seçimleri kazand›lar. Birlik baflkanl›-
¤›n› da kazand›lar. Yerlerine oturdular
ama bazen de gene eski huylar› deprefl-
ti; di¤er Birlik temsilcileriyle birlikte ba-
s›n toplant›lar› yapmaya bafllad›lar, si-
yaset yapmaya çal›flt›lar. Halbuki mak-
sad›m›z, bu mesle¤in sorunlar›n› dile
getirmek, çözmek ve onlar› meslektafl-
lar›m›z› da imkanlar› iyi hale getirebil-
mekti. Siyaset yapmak her baba yi¤idin
harc›d›r ama meslek birliklerinin harc›
olmamal›d›r diye düflünüyorum. 

Meslek sorunlar› ülke sorunlar›n-
dan ayr› düflünülebilir mi?
Do¤rudur ama bunda afl›r› giderlerse s›-
k›nt› çekiyorlar. Dozunu iyi ayarlarsa-
n›z sempatiyle karfl›lanabilir ama hep
siyaset yap›yorsan›z, mesleki sorunlar›-
n›z› bir kenara at›yorsan›z bu da olmaz.
Ama ifl ray›na oturdu. Görüyorum ki
son y›llarda idarecilerimiz hep kendi
meslektafllar›n›n sorunlar›yla içiçedir-
ler. Onlar›n çözümleri için gayret sarf
etmektedirler. Çok güzel bir Birli¤imiz
olufltu. Hani 20 sene evvel siz bu ifli be-
ceremezsiniz, Oda da kuramazs›n›z,

Birlik de yapamazs›n›z diyenler flimdi
iyi ki zaman›nda ad›m at›lm›fl diyorlar.
Ben de bununla mutluluk duyuyorum.

Yasan›n ç›kma aflamas›nda camia
içinde sürdürülen tart›flmalar hangi
minvalde gelifliyordu?
Anlad›¤›m kadar›yla benim bu iflte ön-
cülük etmem bir tak›m kimseleri rahat-
s›z etmiflti. Çünkü daha önce benim fa-
külteden ayr›l›fl›m›n bir altyap›s› vard›.
Bu altyap› içerisinde birileri ile fikri aç›-
dan ters düfltü¤ümüz herkesin bildi¤i
bir fleydi. Benim de akl›mdan siyaset
geçmezdi. Pat diye bir yerlere geldik.
ANAP’a girince herkes bana deli dedi.
Dediler ki, asker parti kuruyor. ‹stifa
ediyorsan MDP’ye gir, onlar iktidar ola-
cak, belli zaten. Turgut Özal’›n kuraca-
¤› partiyi iktidar etmezler. Ederlerse de
sizi bir yere getirmezler. Bir kumar oy-
nad›k belki, bu kumar tuttu. Çok da iyi
oldu. Üç devre milletvekili oldum. ‹ki
devre bakanl›k yapt›m. Dolay›s›yla siya-
sette belirli noktalarda söz sahibi olabil-
dim. 

Odalar›n ve TDB’nin kurulmas›n-
dan sonra herhangi bir sürtüflmeniz
oldu mu? ‹liflkileriniz nas›ld›?
Hay›r olmad›. Y›lmaz Bilgin ve ekibi, si-
yasi görüflleri benden farkl› olmas›na
ra¤men çok ciddi bir zemin haz›rlad›lar.
Benimle temas kurdular, ben de onlara
yard›mc› oldum. Güzel bir organizas-
yonla seçimler mücadeleli fakat seviyeli
bir flekilde geçti ve Birlik seçimleri de
çok mükemmel, bize yak›flan bir tarzda
bitti. 

Odalarda ve TDB’de yönetimi ala-
l›m diye bir çaban›z olmad› m›?
Hay›r olmad›. Olmas› da laz›m gelmez-
di. Rahmetli Turgut Özal da bizim
adamlar›m›z olsun diye bask› yapmad›.
Çünkü bir mesleki gruptu. Ama bir ara
hakikaten arkadafllar›m›z siyasi fikirle-
rini ön plana ç›kartan aç›klamalar yapt›-
lar. TDB kongresinde ben ç›kt›m ‘Biz bu
Birlik’i siyasi iktidarlara karfl› muhalefe-
te alet olsun diye kurmad›k. Yanl›fl ya-
p›yorsunuz. Bilginiz olsun’ dedim. 
Mesleki sorunlara bu kadar vak›f olma-
sayd›m bu iflin pefline düflmezdim. Bana
ne derdim. Bana ne getirecek. Bundan
sonra mesle¤i yapmayaca¤›m, oy olarak
da birfley getirmez. Kaç tane oy getirir
bana ki. Hiçbiri vermezdi. Bana ne, ni-
ye u¤raflay›m ki diyebilirdim ama öyle
demedim. Ben hakikaten mesle¤ini se-
ven bir insan›m. Yani ben nas›l koptum
onu Allah bilir. Dedim ya, birisi arkam-
dan itti siyasete. Yoksa ben 24 saatimi
mesle¤imde geçirmeyi heveslenen, ki-
tap yazan bir insand›m. Ben 83’te siya-
sete girdim ama mesle¤imi b›rakma-
d›m, 86’da Oral Diagnoz ve Hastal›kla-
r›nda Teflhis’i yazd›m. 

Meslektafllar›m›za iletece¤iniz bir
mesaj›n›z var m›?
Biz bir rüyay› gerçeklefltirdik. Bu rüya
kendi mesleki örgütlenmemiz içerisin-
de sorunlar›n çözülmesiydi. Eksiklikle-
rimiz oldu,  ideali yakalayamad›k ama
bizden sonrakiler inflallah bu ifli daha
ileri götürür ve daha ideal bir meslek
birli¤i kanununun ç›kmas›na yard›mc›
olur.

1989’da Hacettepe Üniversitesi’nde düzenlenen bir bilimsel toplant› sonras› TDB Genel
Sekreteri Eser Cilasun, dönemin Sa¤l›k Bakan› Halil fi›vg›n ve Devlet Bakan› Ercüment
Konukman görülüyor.

Konukman, 1996’da Prof.Dr. Y›lmaz Manisal›
ve Nejat Eczac›bafl›’yla birlikte TDB onur
üyeli¤ine seçildi.
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Türk Tabipleri Birli¤i içerisinde yer
al›rken neden böyle bir ayr›flma ha-
reketi baflladi?
Ülkelerin siyasal yap›s›ndaki de¤ifliklik-
ler ekonomik, sosyal ve kültürel yap›la-
r› da etkiler. Bunun sa¤l›k ve sosyal ko-
nularda örnekleri çoktur. Özellikle sa¤-
l›k hizmetlerinde gelenek ve görenekle-
re karfl›, bir kültür de¤iflimi u¤rafl› da
verilir.
Osmanl› döneminde 1908 Meflrutiyeti
22 Kas›m’da “Diflçilik Mektebi”nin ku-
rulmas›nda, 1932 Darülfünundan üni-
versiteye dönüfl reformu e¤itim prog-
ramlar›m›zda ve kadrolarda de¤iflimlere
neden olmufltur.
14 May›s 1950 genel seçimleri sonras›
de¤iflen iktidarla; ekonomide liberallefl-
me, sa¤l›k hizmetlerinde de (Dr. Behçet
Uz ile) tam devletlefltirme politikas› be-
nimsendi. 23 Ocak 1953 tarihinde de
TTB kanunu (6023 say›l›) yürürlü¤e gir-
di.
1961’deki seçimlerden sonra Anayasa
(1960) de¤iflikli¤i ve buna ba¤l› olarak
devlet kurumlar›ndaki yeni yap›lanma-
lar dolay›s›yla (DTP, sendikalar, grev,
lokavt, 224 say›l› sosyallefltirme vb.) de-
¤ifliklikler oldu. Ancak, 1953’deki TTB
kanunu gereksinmelere yan›t veremez
oldu¤undan 1970, 1974 ve 1978 y›lla-
r›nda de¤ifltirilmek istendi. Haz›rlanan
yasa tasar›lar›n›n tümü kanunlaflmadan
kadük oldu. Diflhekimlerinin sorunlar›-
n›n çözümü gibi...
Tabip odalar›n›n yedi kiflilik yönetim
kurullar›nda iki difl tabibiyle temsil edi-
lebiliyorduk. Bu da sorunlar›m›z›n çö-

zümünde etkimizi azalt›yordu.
Halk›m›z›n a¤›z ve difl sa¤l›¤›n› koru-
mak için, say›lar› diflhekimlerinden en
az 5 kat fazla olan sahtecilere karfl› ye-
terli mücadele verilmiyordu. Kamu ku-
rumlar›ndaki diflhekimli¤i kadrolar›n›n
da art›r›lmas›na çal›fl›lm›yordu. 1960’da
ç›kar›lan “T›bbi Deontoloji Tüzü¤ü” ye-
terince uygulanam›yor, meslektafllar›-
m›z aras›nda etik ve disiplin suçlar› art›-
yordu. 
Sa¤l›k örgütlenmesi ise da¤›l›m, ulafl›la-
bilirlik, personel, araç-gereç ve etkinlik
bak›m›ndan yetersizdi. Hekimlerin da-
¤›l›m›ndaki dengesizlik ve toplumun
sa¤l›k e¤itimindeki noksanl›k gibi genel
nedenler sa¤l›k sorunlar›m›z› artt›r›yor-
du. 
TTB geneldeki bu sorunlarda ve tabiple-
rin branfllar›na özel sorunlarda gerekli
politikalar› üretemiyordu. Bu koflullar-
da diflhekimlerinin de sorunlar›na ye-
terli ilgiyi gösteremiyordu. Tabip odas›
olmayan illerde oda temsilcileri sadece
tabiplerden görevlendiriliyordu. Oralar-
daki diflhekimlerinin say›s›, odaya kay›t
ve disiplin durumlar› izlenmiyordu. Ge-
nelde bir meslek flovenizmi içinde difl-
hekimlerinin bilimsel çal›flmalar› bile
yeterli ilgi ve deste¤i görmüyordu.
Bu koflullar içinde sorunlar› ile yaln›z
b›rak›lan meslektafllar›m›z, eczac›lar ve
veteriner hekimleri gibi ba¤›ms›z bir ör-
gütlenmenin gere¤ini duymaya baflla-
m›fllard›r. Bu örgüt; cemiyet ve dernek
d›fl›nda “Tüzel kiflili¤i” ve özel kanunu
olan bir örgüt olmal› idi. 1964 y›l›nda
diflhekimli¤i yüksek okulunun fakülte-

ye dönmesi, bilimsel özgürlükten sonra
“Örgütsel Özgürlük” düflüncesine de
kuvvet kazand›rd›.
Türk Difl Tabipleri Cemiyeti’nden ba-
¤›ms›z baz› diflhekimleri cemiyet ve der-
nekleri vard›. Onlarda da konu güncel-
leflti. Genel kurullar›nda gündeme gir-
di. Örne¤in baflkan› oldu¤um ‹zmir Difl-
hekimleri Derne¤i 1974 Genel Kuru-
lu’nda diflhekimleri odas› ve Birli¤i ku-
rulmas› karar› al›nd›. Ayn› Genel Kurul-
da diflhekimlerinin “Röntgen fiua ‹znin-
den ve Emeklilikte K›demden” yarar-
lanmas› için gerekli giriflimlerin yap›l-
mas› karar› al›nm›flt›r.
Bu konuda yap›lan giriflimler sonucu
Türk Difl Tabipleri Cemiyeti ve ‹zmir
Diflhekimleri Derne¤ince Emekli Sand›-
¤›’nda ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda yap›lan
görüflmeler olumlu sonuçland›r›ld›. An-
cak, kamu diflhekimlerinin kazand›¤›
bu hak, maalesef yine baz› diflhekimle-
rince kötüye kullan›ld›¤›ndan sonradan
kald›r›ld›. TTB bu konuda da hiçbir kat-
k› ve kat›l›mda bulunmam›flt›r...
12 Eylül 1980’den sonra kurulan hükü-
met ve Dan›flma Meclisi’nce, meslek
kurulufllar› kanunlar›n›n yenilenmesi
karar›n› al›nd›. Bu kararla ilgili olarak
SSY Bakanl›¤› Müsteflar›, rahmetli Dr.
Ertu¤rul Aker baflkanl›¤›nda bir komis-
yon kuruldu. TTB Kanunu yeniden ya-
z›lacakt›. Komisyonda sa¤l›k hizmeti
veren tüm kurum ve kurulufllar›n (Ba-
kanl›klar, SSK gibi) temsilcileri ile TTB
Gen.Bflk.Dr. Erdal Atabek, sonralar›
Bflk. Vekili Dr. Fikret Pamir ve Ankara
Tabip Odas› Baflkan› Doç.Dr. Nevzat
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Eren yer al›yordu. Bende komisyonun
raportörlü¤üne seçildim. O zaman,
“Sa¤l›k Propagandas› ve T›bbi ‹statis-
tik” Genel Müdürü’ydüm. 8-9 ay süren
çok ciddi ve detayl› bir çal›flma sonu-
cunda TTB kanun tasla¤› haz›rland›.
Ancak kanunlaflmas› için Dan›flma
Meclisi’ne sevk edilmedi. “1982 Anaya-
sa çal›flmalar› bitsin, sa¤l›k (56) ve kamu
kurumu niteli¤indeki meslek kuruluflla-
r› (135) maddeleri son fleklini al›p Ana-
yasa halk oylamas›ndan geçsin ve on-
dan sonra TTB kanun tasar›s› meclise
sevk edilsin” denildi. Anayasa oyland›k-
tan sonra da yeni kanun ç›kar›lmak ye-
rine Bakanlar Kurulu’nun iste¤iyle,
6023’ün sadece baz› maddelerinin de-
¤ifltirilmesi ile yetinildi. Siyasi olaylar ve
tercihler sosyal yap›lanmada yine, etki-
sini göstermiflti...

Türk Diflhekimleri Birli¤i kurulur-
ken herhangi bir mesleki örgütle ba-
¤›n›z var m›ydi?
SSY Bakanl›¤› Mesleki Ö¤retim Genel
Müdürlü¤üne (1978) atanmamdan son-
ra, Cemiyet’in Ankara flubesine kaydol-
dum. 1983’te yap›lan genel kurulda flu-
be baflkanl›¤›na Prof.Dr. Hüsnü Yavuz
Y›lmaz, baflkan vekilli¤ine de ben seçil-
dim. Ayn› genel kurul TTB’den ayr› ola-
rak Oda ve Birlik kurulmas› için gerekli
çal›flmalar›n bafllat›lmas› karar›n› ald›. 
TDB kanun tasla¤› haz›rlanmak üzere
benim baflkanl›¤›mda Doç.Dr. Cem
Baykan ve flubemiz genel sekreteri Os-
man Özyürek’ten oluflturulan komis-
yon çal›flmalar›na bafllad›. TTB için ha-
z›rlanm›fl, bakanl›klar›n ve kurumlar›n
(SSK, belediyeler vb) ve TTB’nin ona-
y›ndan geçmifl eski taslak üzerinde ça-
l›flt›k. Ankara d›fl›ndaki baz› illerin, ce-
miyetlerin ‹zmir ve Samsun gibi görüfl-
lerini ald›k. TTB’den ayr› bir örgütlen-
meye gitme karar›m›z› Cemiyet Genel
Merkezi’ne bildirdik. Genel Baflkan
Prof.Dr. Özen Tuncer ilgi gösterdi.
Cemiyet’in tüm flubelerinin, ba¤›ms›z
derneklerin ve SSY Bakanl›¤›n›n temsil-
cilerinin kat›l›m› ile ‹stanbul Ü. Diflhe-
kimli¤i Fakültesi’nde toplant›lar yap›l-
d›. TBMM’de giriflimlerimiz oldu. 
1984 y›l›nda ‹stanbul Milletvekili
Prof.Dr. Ercüment Konukman’›n, TDB
kurulmas›yla ilgili bir kanun teklifinin
sa¤l›k komisyonu gündeminde oldu¤u-
nu ö¤rendik. Bu teklifi kimin yazd›¤›n›
bilmiyoruz. Ancak diflhekimleri için ge-
rekli yarar› sa¤lamaktan uzak oldu¤unu
gördük. Say›n Konukman da görüflleri-
mize kat›ld›. Uzmanlarca haz›rlanm›fl
ve bizim redakte etti¤imiz teklifin sa¤-

l›k komisyonuna girmesi sa¤land›. 3224
say›l› kanun böyle ç›kt›...

Tabipler Birli¤I'nden ayr›l›rken ay-
r›lmaya taraf olan ya da karfl› ç›kan-
lar kimlerdi, gerekçeleri nelerdi?
TTB’den ayr›l›fl›m›z›n bir k›sm›n› yuka-
r›da özetledim. Baflta Prof.Dr. Ercüment
Konukman olmak üzere, TBMM Sa¤l›k
ve Sosyal ‹fller Komisyonu Baflkan› Eski-
flehir Milletvekili Eczac› Mustafa Balc›,
Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakülte-
si Dekan› Prof.Dr. Köksal Balofl, ‹zmir
Baflkan› Rahmetli diflhekimi Sevim Er-
man ile birçok meslektafl›m›z›n, baz›
milletvekillerimizin yak›n ilgi ve deste-
¤ini gördük. 30 y›l› aflk›n bir u¤rafl için-
de destek gördü¤ümüz meslektafl›m›z-
dan isimlerini unuttuklar›mdan özür di-
lerim. 
Ba¤›ms›z örgütlenmemize karfl› ç›kanla-
r›, TBMM komisyonunda aleyhte konu-
flanlar› ve bunlara kat›lan diflhekimleri-
ni bugün için aç›klamay› uygun görmü-
yorum. O zamanki TTB Genel Baflkan›
ve yöneticileri, TTB odalar›nda görevli
meslektafllar›m›zdan baz›lar› ve
Cemiyet’in o günkü yöneticileri bu yeni
örgütlenmeye karfl› idiler. Kazan›lm›fl
ve bugün yararlar› yads›namayacak bu
u¤rafl›m›za karfl› ç›kanlar›n hatalar›n›,
k›sa zamanda olmasa da anlad›klar›n›
görmenin mutlulu¤unu yaflad›k. Çünkü
ayn› meslektafllar›m›z TDB ve odalar›n-
da görev almak için bizlerden de fazla
u¤rafl vererek görevler ald›lar. Yeni olu-
fluma karfl› olmalar›ndaki gerekçeleri-
nin bafl›nda; aidatlar›n› düzenli ödeyen,
genel kurullarda ço¤unluk sa¤layan, us-
lu diflhekimlerini kaybetmek; TTB’den
ayr›lmalar›n› istememeleri do¤ald›. Ay-
r›l›fl›m›zla ilgili karikatürlerinde bizleri
“ayak” tabipleri ise “bafl” olarak göster-
mek duygusall›¤›ndan da kurtulamad›-
lar.
3324 say›l› kanunumuzun aleyhinde
TTB yay›n organlar›nda
yazd›klar› makaleler-
den baflka, kanunumu-
zun ‘veto’ edilmesi için
Cumhurbaflkan›’na bile
gittiler. Onlar›n ka-
zançlar› da 6023 say›l›
kanunlar›ndaki antide-
mokratik ve günümüze
uymayan 15 maddeleri-
nin bizim kanunumuza
konulan hükümlerle
de¤ifltirilmesi oldu.
Böylece TTB ve odalar›
daha sa¤l›kl› bir yap›ya
kavuflturdular...

‹lk seçimler yap›l›p TDB yönetimi
oluflturulurken yaflananlarla ilgili
an›lar›n›z...
TDB’nin kurulmas› için 10 odam›z›n
oluflturulabilmesi, bu amaçla baz› illere
yapt›¤›m›z geziler, teflvik ve destek ko-
nuflmalar›m, yeterli maddi olana¤› sa¤-
lamaktaki güçlüklerimiz, kendimize bi-
na buluncaya kadar Ankara Tabip Oda-
s›’n›n tüm imkanlar›ndan yararlanma
deste¤ini veren 1985-1986’daki baflkan›
rahmetli Prof.Dr. Ahmet Yayc›o¤lu’nun
ilgisini ve 270 meslektafl›m› tek tek do-
laflarak odam›za üye olman›n gere¤ini
anlatmaktaki zorluklar› ve yorgunlukla-
r›m› unutam›yorum. 

TDB'nin ilk y›llar›nda yaflanan zor-
luklar nelerdi?
TDB ve odalar›n›n ilk y›llar›nda; böyle
kurulufllarda deneyimi az olan meslek-
tafllar›m›z, yetenekli personel ve yeterli
maddi olanak bulunmamas›, baz› mes-
lektafllar›m›z›n ise odaya kay›tl› olmak
zorunlulu¤una uymamalar›, baz›lar›n›n
da y›llarca çözülmemifl sorunlar›na he-
men çare bulunmas›n› istemeleri karfl›-
laflt›¤›m›z zorluklar›n önemlileridir.

20. y›l›nda TDB'yi nas›l de¤erlendi-
riyorsunuz?
Kanunumuzun en önemli özelliklerin-
den birisi, TTB’den farkl› olarak, taban-
dan tavana olarak kurulmas›d›r.
3224’de esas ve öncelikli odalar oldu¤u
için, önce odalar›m›z kurulmufl ve onlar
da TDB’yi kurmufltur. Birçok maddele-
rimizle TTB Kanunu’ndan daha demok-
ratik bir yap›ya sahibiz. 
Bugün 32 Odam›z ve TDB; ekonomik
olarak sorunsuz, bilimsel ve özlük hak-
lar› için ciddi çal›flmalar› olan,  güçlü ve
güvenilmesi gereken kamu kurumu
niteli¤inde bir meslek örgütüdür. 
K›vanç duyuyor ve baflar›lar diliyorum.

Eser Cilasun, Metin Pamukçu ve Orhan Özkan bir TDB
Kongresi s›ras›nda
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Diflhekimlerinin ayr› bir yap›da ör-
gütlenmesi fikri nas›l ortaya ç›kt›?
Bu tart›flma çeflitli düzeylerde hep yap›l-
m›flt›r. Tabipler Birli¤i içinde sorunlar›-
m›z›n yeterince üzerine gidilmedi¤ine
dair elifltiriler yap›lagelmifltir. Türk Difl
Tabipleri Cemiyeti döneminde de bu
do¤rultuda çeflitli giriflimlerimiz olmufl-
tu. Tabii o dönemler Cemiyet’in kendisi
de merkezi bir yap›lanma de¤ildi. ‹stan-
bul’da Türk Difl Tabipleri Cemiyeti var-
ken di¤er büyük illerde de ayr› birer ör-
güt olarak difl tabipleri cemiyetleri ku-
rulmufltu. O dönemde bunlar› ayn› çat›
alt›nda toplamak için uzun görüflmeler
yap›ld› ve nihayetinde Ankara’n›n da
özverili davranmas› sayesinde di¤er il-
lerdeki bütün cemiyetler ‹stanbul’daki
Türk Difl Tabipleri Cemiyeti’nin flubele-
ri haline dönüfltüler.
68’de falan yine bu ayr› örgütlennme
konusu gündeme geldi. Ben bir kanun
tasla¤› haz›rlad›m ama gene tereddütler
var. O s›ra ben TTB Baflkan› oldum,
Merkez Konseyi’nde. 
Daha önce Rüknettin Tözüm baflkand›
ama bir iki küçük hadiseden sonra isti-
fa etti gitti. ‘Ben o komünistle çal›fl-
mam’ demifl beni kastederek. Allah al-
lah. Biz komünizmden falan bahsetme-
dik. Siyaset bile konuflmad›k. Neyse ye-
dekleri ça¤›rd›k, hiçbiri gelmek isteme-
di. Yedi kiflilik yönetim kurulu kald›k
alt› kifli, baflkan da yok. 
En sonunda patlad›lar. Necdet (Çoruh)
vard›, ‘Bana bak’ dedi, ‘biz zor durum-
day›z. Çünkü seni baflkan seçmemiz la-
z›m. ‹flleri iyi yürütüyorsun, baflka biri-
ni seçme riskine giremeyiz. Ama seni
de seçersek bizi yuhalarlar. Ne biçim
adamlars›n›z, diflçiden baflka baflkan ç›-
karamad›n›z m› diye surat›m›za tükü-

rürler’. Dedim o zaman ikinci baflkan-
l›ktan da istifa edeyim. ‘Hay›r, istifa et-
me, vekaleten yürüt’. Bak›n dedim beni
onore ediyorsunuz teflekkür ederim
ama benim mesle¤imi afla¤›l›yorsunuz.
Ben bu flekilde devam edemem. Ona
ra¤men seçmediler. Öncesindeki hika-
ye budur. 

Sonra nas›l baflkan oldunuz?
Ayn› durum Erdal Atabek’in Ankara’ya
görevli gitmesiyle beraber ortaya ç›kt›.
O zaman kanun flöyle; ‹stanbul d›fl›nda
görevli olanlar baflkan olam›yor. Bu de-
fa Erdal Atabek baflkan, istifa etmesi is-
tenmiyor.  Formül üretildi, ‘Erdal Ata-
bek’in yoklu¤u sürecinde dönem sonu-
na kadar Tonguç Görker’in vekalet et-
mesine karar verildi’ diye karar ç›kar›l-
d›. Buna bir fley diyemedim. Burada
‘diflhekimi baflkan olamaz’dan gidilmi-
yordu çünkü. Ondan sonra üç sene bafl-
kanl›¤› yürüttüm. Sonra Erdal döndü,
ben de zaten o s›ra art›k örgütleri ay›r-
ma haz›rl›¤›ndayd›m. Ben baflkanken
de bunu konufluyorduk aram›zda. Ar-
kadafllar dedim ‘ayr›lmam›z laz›m. Ben
flu anda TTB baflkan›y›m. Sahiden çok
fazla ifl var. Ben gündeme diflhekimleri
maddesini koyam›yorum. Onlar›n faali-
yetleri içerisinde bizimki araya s›k›fl-
maz. Biz de bu adamlara yüküz bana
göre, kendi örgütümüzü kural›m. So-
nunda arkadafllar›n ak›llar› yatt›. Yeni-
den kanunu elden geçirdik. Çeflitli te-
maslar yap›yoruz. Ben bunu tamamla-
yamadan Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflarl›-
¤›ndan ayr›ld›m. Sa¤l›k Bakan› Mete
Tan’la birbirimize girdik. Adam beni
izole etmifl, yetkilerimi kald›rm›fl. Müs-
teflar olarak protokolde var›m ama hiç-
bir fley bana sorulmuyor. Ben niye otu-

ray›m burada. Osman Yaflar befl sene
oturmufl bu flekilde. Ben adam› elefltir-
dim senelerce, flimdi kendim oturur
muyum? Seni dediler Londra’ya veririz.
Bunald›m kaçt›m bir süre Londra’ya.
Döndükten sonra da Bingöl’e sürdüler.
Bingöl’deyken bir ara geldi¤imde
Özen’le (Tuncer) bu ayr›lma iflini tekrar
konufltuk, Cemiyet baflkan›yd› o s›ra.
‘Biz vazgeçtik, istemiyoruz’ dedi. ‹kna
etmeye çal›flt›m, bu vaziyetteki s›k›nt›la-
r›m›z› anlatt›m ama olmad›.  
O s›rada ben mahkeme karar›yla geri
döndüm. 12 Eylül döneminde geldim,
bir daha giriflimde bulundum, yine ni-
yetleri yok. O dönem seçimler yap›ld›,
yeniden parlamento olufltu. Milletvekil-
lerinden tan›d›klar›m›z var. Ercüment
(Konukman) Bakan o zaman, meteoro-
lojiye filan bak›yor. Niye olmas›n, Ercü-
ment verebilir bunu dedik. Haz›rlad›k
dilekçeyi, Ercüment de sundu Meclis’e.
Kanun teklifi verildikten sonra Orhan
Özkan da onlarla birlikte u¤raflmaya
bafllad›. Bu yandan burada bana bask›
yap›l›yor, bizim arkadafllar›m›z taraf›n-
dan. Geri ad›m atmad›m inan›yordum
çünkü buna. Sahiden faydal› olaca¤›n›
biliyorum. Bu defa Nusret Fiflek devre-
ye girdi. Nusret Fiflek benim tapt›¤›m
hocam, beni planlamaya sokturan
adam.  Tart›flma yapmad›m hiç, Nusret
Hoca’yla ben tart›flmam. Hemflehrilik
de var ayr›ca, o da Malatyal› ben de Ma-
latyal›y›m. Ama o konuda hakl›yd›k.
Gitmedim görüflmeye, utand›m hoca bu
konuyu açacak diye. 

Peki neden karfl›yd›lar?
Camia büyük oluyor, aidat al›yorlar.
Daha güçlü olsun diye. Ama kardeflim,
olmuyordu. Çünkü bizi temsil edemi-

1960’lardan beri 
bu yasa üzerinde 
çal›fl›yordum
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yordu. Edemezdi de. Ben baflkanken
edemedim. Diflhekimlerinin bir konu-
sunu götüremedim. Tabipler Birli¤inin
görülmemifl konular› vard›. Hakl›lard›
kendilerine göre. Nihayetinde Ercü-
ment sahip ç›kt›, Ankara örgütü u¤rafl-
t›, ben buradan yaz›yla destekledim.
Tek tük destekleyen arkadafllar oldu ya-
ni. 
Kanun böyle ç›kt› ama ben bir kanun
daha verdim Ercüment’e, teknisyenler-
le ilgili. Yan›nda hemflire kanunu da
var. O hemflire kanunu engellenmifl
Ankara’da. Teknisyen kanunu ç›kt›
sonra. O kanun duruyor fakat ifllemedi.
fiimdi kanunun ç›kma hikayesi bu. Ben
örgütte de¤ildim ç›karken. D›flar›dan
u¤raflt›m. Bunu namus meselesi yapt›m
aç›kça söyleyeyim. Merkezi Ankara
yapt›lar ama gene de baflkan›n Anka-
ra’dan seçilmesi kaide yoktur. TTB ya-
sas›nda bafllad›lar o ifle, genel merkez
Ankara’da olacak diye. Ama orada bafl-
kan› da Ankara’dan seçilecek flekilde
yapt›lar. Bizim yasan›n bir avantaj› da
flu oldu. TTB’nin aidat›n›n belirlenmesi-
ni onlara b›rakmad›lar. Hala onlar›n ai-
dat› yetersiz. Bizim yasada Genel Kurul
karar verir demifltik. Ona dokunmad›-
lar. Dikkatlerini çekmedi herhalde iyi
oldu. 

TDB’nin çal›flmalar›n› genel olarak
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Sizinle görüfl fark›m flu. Siz yaln›z mu-
ayenehane hekimli¤iyle u¤rafl›yorsu-
nuz, ilgileniyorsunuz. E¤er kamu hiz-
metindeki diflhekimine siz bir fley sa¤-
larsan›z muayenehanedeki diflhekimi-
nin de yarar›na olur bu. Neden? Çünkü
kamu hizmetlerinde diflhekimine flunu
veriyorsa onun alt›nda muayenehanede
çal›flmaz bofluna. Beni devlet ça¤›rd›¤›
zaman ben o paray› isterim. Tam gün
yasas› ç›kt›¤› zaman belki hat›rlayacak-
s›n›z birdenbire muayenehaneler çok
daha fazla para kazand›lar. Neden?
Çünkü adam devletten hizmet isteyece-
¤im diye oraya koflup yalvarmaya lü-
zum kalmad›. Devlete girdi¤i zaman
alaca¤› para budur. Daha çok paraya
gitmedi adam. Kamuda e¤er diflhekimi-
ne bir yer sa¤larsan›z o bütün diflhekim-
lerine yans›r. 
Her oca¤a en az bir diflhekimi verdirir-
siniz, ünit koydurursunuz. On bin difl-
hekiminin ifli haz›rd›r. Bir iflsizlik soru-
nu var flu anda. Bunu çözmüfl olursu-
nuz. On bin hekim yaln›z oca¤a. Ayr›ca
merkezler oluyor, protezin, ameliyat›n
yap›ld›¤› yerler. On befl bin diflhekimi-
nin ifli kamuda haz›r olur. 

Türk Tabipleri Birli¤i (TTB) çat›s›
alt›ndayken diflhekimlerinin örgüt
içindeki a¤›rl›¤› nas›ld›?
TTB Merkez Konseyi  yedi kifliden olu-
fluyordu. Bunlardan ikisinin diflhekimi
olmas› gerekiyordu.  Böyle bir konten-
jan vard›. Merkez Konsey ‹stanbul’day-
d›. 83’e kadar böyle devam etti ve
TTB’nin merkezini yasa de¤iflikli¤iyle
Ankara’ya ald›lar. Gücünü k›rmak, mu-
halefetini zay›flatmak istiyorlard›. ‹stan-
bul’da Erdal Atabek’in baflkanl›¤›nda
güçlü bir Tabipler Birli¤i vard› ama An-
kara’ya geçtikten sonra da Nusret Fiflek
ve ekibinin yönetiminde devam etti¤i
için 12 Eylül yönetiminin istedi¤i fley
gerçekleflmedi. O y›llar siyasi terörün
kol gezdi¤i, ortal›¤› birbirine katt›¤› y›l-
lard›. TTB Merkez Konseyi’nde birlikte
çal›flt›¤›m›z Diflhekimi Sevinç Özgüner
ve daha birçok meslektafl›m›z teröre
kurban gitti. Bundan dolay› can güven-
li¤i sorunu olsun demokrasiyle ilgili ta-
lepler olsun, mezuniyet sonras› e¤itim
vs. gibi taleplerden çok daha öne ç›k-

m›flt›. Bunun do¤ru olup olmad›¤› tart›-
fl›labilir tabii. O günün koflullar›nda
meslek örgütünden çok demokratik kit-
le örgütü gibi çal›fl›yorduk. 

Genel Merkez neden Ankara’ya
al›nd›?
Tümüyle siyasi nedenlerden kaynakla-
n›yordu. Daha sonra diflhekimlerinin
ayr›lmas› yönündeki yasan›n ç›kar›lma-
s› da bana göre öyle bir çabayd›. Çünkü
Erdal Atabek ve arkadafllar› y›llard›r
TTB’yi yönetiyorlard›, b›raksalar daha
uzun y›llar yönetebilirlerdi, büyük bir
destekleri vard›. Genel Merkezi Anka-
ra’ya alarak  Erdal Atabek’i baflkanl›k-
tan uzaklaflt›rm›fl oldular. Erdal a¤abe-
yin Bar›fl Derne¤i davas› nedeniyle üze-
rine geliyorlard›. TTB uzun süre
faaliyetten men edildi. Daha sonra
TTB’ye dava aç›ld›, gerçi beraat etti ama
iktidar Tabipler Birli¤i’ni zay›flatmak is-
tiyordu. Dedi¤im gibi belki bu örgütler
bugünün ölçülerine göre biraz fazla po-
litiktiler ama bu onlar›n meslek örgütü

Türk Tabipleri Birli¤i döneminde Merkez Konsey’de 

diflhekimlerini temsilen bulunan Sinan Y›ld›z:

‘Diflhekimlerinin ayr›lmas›n› 
siyasi nedenlerle istiyorlard›’
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niteliklerini kaybettikleri anlam›na gel-
mez. 
TTB döneminde diflhekimlerinin öz-
gül sorunlar›yla ilgili çal›flmalar ya-
p›l›yor muydu?
Bir muayenehanenin geliri nas›l art›r›-
l›r, nas›l daha iyi kazan›r gibi çal›flmalar
yoktu ama sa¤l›k politikalar› ilgi alan›-
m›zd›. Ölüm cezalar›n›n kald›r›lmas›,
düflünce özgürlü¤ünün sa¤lanmas› yö-
nündeki çabalar›m›z›n yan› s›ra Barolar
Birli¤i’yle T›p Hukuku Kurultay› gibi et-
kinlikleri içeren çal›flmalar da yap›ld›.
Tam Gün Yasas›’n›n haz›rlanmas› ve sa-
vunulmas›n›n, ard›ndan maafllar›n art›-
r›lmas› gündeme geldi¤inde ‘Tamam
tam gün yasas›n› ç›kard›n›z ama bunun
devam edebilmesi için maafllar› enflas-
yon oran›nda artt›rman›z gerekir. Baflka
türlü bu yasay› uygulayamazs›n›z’ de-
dik. O anlamda bakt›¤›m›zda diflhekim-
lerinin hakk› savunulmad› de¤il. Ama o
dönemde diflhekimlerinin % 70’ini olufl-
turan serbest çal›flanlar›n sorunlar› bi-
raz gözard› edildi.
Dedi¤im gibi o dönemde  daha genel
problemlerle ilgilenildi¤i için ne bizim
ne de tabiplerin mesleki sorunlar›yla ye-
terince ilgilenildi¤ini söylemek müm-
kün. Asl›na bakarsan›z bütün meslek
odalar›n›n yönetimleri ve aktif çal›flan-
lar› için geçerli olan tav›r buydu. Neden
böyle diyorum? Önceki dönemde, diye-
lim 1974-75 y›llar›na kadar 14 Mart’lar
daha çok baloyla falan kutlanan t›p bay-
ram› havas›nda günlerken art›k kamu
sa¤l›¤›n›n, iflçi sa¤l›¤›n›n, iflyeri hekimli-
¤inin, sa¤l›k emekçilerinin  sendikalafl-
ma taleplerinin daha fazla tart›fl›ld›¤›
aç›klamalar›n yap›ld›¤› bir hafta halini
ald›. 
O dönemde en çok üzerinde çal›flma ya-
p›lan konulardan birisi de 1219 say›l›
yasan›n de¤ifltirilerek o günün koflulla-
r›na uygun hale getirilmesiydi. Bunun
için afla¤› yukar› üç ay süreyle bakanl›k-
lar aras› bir kurulla birlikte çal›fl›ld›. Ça-
l›flmaya kat›lanlardan bir tanesi de Or-
han (Özkan) a¤abeydi. Çünkü bakan-
l›kta görevliydi. Fikret Ifl›k diye bir dok-
tor vard›, bakanl›kta görevli. Bu çal›fl-
malar afla¤› yukar› üç ay sürdü. Bir y›¤›n
ortak toplant›lar yap›ld› ve sonunda or-
tak bir noktaya var›ld›. Ama sonuçta
üzerinde anlaflt›¤›m›z fley ç›kmad›. On-
lar apayr› bir fley ç›kartt›lar. 
Siyasi erk TTB’yi yeniden flekillendirme
çabas›n›n içindeydi ama bu bizim des-
tekledi¤imiz bir olayd›. Muhalefet etti-
¤imiz bir olay de¤ildi. Biz sadece o de¤i-
flikliklerin kendi düflündü¤ümüz biçim-
de olmas›n› istiyorduk. Sonuçta da de-

di¤im gibi ortak belli noktalara da var›l-
d›. Ama buna ra¤men o flekilde de¤iflik-
lik ç›kmad›. 
1982 y›l›nda Milli Güvenlik Konseyi
Ankara’da Meclis’te sa¤l›k sorunlar›n›n
tart›fl›ld›¤› bir toplant› düzenledi. Bu
toplant› tam üç hafta sürdü. TTB buna
dört kifliyle kat›ld›. Üçü Merkez Kon-
sey’den bir tanesi Ankara Tabip Oda-
s›’ndan; Nevzat Hoca vard› o zaman.
Sa¤l›k modelinden tut, finansman›na
kadar, çal›flma yasas›, tam gün yasas›,
yani sa¤l›kla ilgili ne varsa hepsi tart›fl›l-
d› orada. Bir rapor haline getirildi ama
bu rapor da ortadan kayboldu.

Tabipler Birli¤i çat›s› alt›nda da difl-
hekimlerini ilgilendiren Asgari Üc-
ret Tarifesi’nden disiplin cezalar›na
kadar birçok konu vard›. Diflhekim-
leriyle iliflkilerinizi nas›l kuruyor-
dunuz?

Tabip Odas› çal›flmalar› içerisinde aktif
olarak yer alan  diflhekimleri vard›. Difl-
hekimli¤iyle ilgili sorunlar› bu meslek-
tafllar›m›z kanal›yla gündeme getiriyor-
duk ama o çal›flmada olmayan, daha
do¤rusu eksik olan nokta fluydu: Diflhe-
kimlerinin ço¤unlu¤u serbest çal›fl›yor-
du ama biz Tabipler Birli¤i’nde çal›flan
diflhekimleri olarak serbest çal›flanlar-
dan daha fazla kamuda  çal›flanlar›n hak
ve sorunlar›yla ilgiliydik.

Tabipler Birli¤i’nden ayr›lma süre-
cinde ne tür tart›flmalar yafland›?
Tart›flmalar›n temel nedeni flu, biz  di-
¤er hekimlerle birlikte bir kamu sa¤l›¤›
modeli oluflturma düflüncesiyle ve
sendikalaflma hareketinin birlikteyken
daha güçlü olaca¤› inanc›yla birlikte ör-
gütlenmeyi savunuyorduk. Bunun bö-
lünmesinin her iki taraf›n güçten düfl-
mesini getirece¤ini düflünüyorduk ve
bu anlamda da ayr›lma olay›n›n do¤ru

olmad›¤›n› savunuyorduk.

Türk Difl Tabipleri Cemiyeti’yle ilifl-
kiniz nas›ld›?
Cemiyetle çok fazla iliflkimiz yoktu ama
zaten Cemiyet de pek aktif de¤ildi. Ce-
miyetin ilk aktif hale gelmesi de gene
bizim arkadafllar›n çabalar›yla olmufl-
tur. 1982-83 s›ralar›d›r. 

O dönem sizin de içinde bulundu-
¤unuz ekibin TDB’nin kurulmas›na
karfl› ç›kmas›na ra¤men kurulunca
da örgütü sahiplenip yönetimi ald›-
¤›n›z noktas›nda bir elefltiri de var...
Do¤ru ama yasay› biz ç›karmad›k, bu
elefltirileri yapan insanlar ç›kard›lar.
Üye olmak mecburiyetinde oldu¤umuz
bir örgüt var, yani burada sahip ç›kma-
y›p ne yapacakt›k? Üye olacakt›k. Üye
olunca da mecburen bunun genel ku-
rullar›na da seçimlerine de kat›l›yorsu-
nuz. Ayr›ca bu ifl tepeden inme flekilde
de olmad›. Örne¤in ‹stanbul’da rekor
oranda kat›l›m›n oldu¤u bir kongre ya-
p›ld›. Üstelik bu insanlar sadece seçime
de¤il genel kurul tart›flmalar›na da kat›l-
d›lar. San›r›m ondan sonra biz dahil
hiçbir meslek örgütünde o düzeyde bir
kat›l›m sa¤lanamam›flt›r. Erken davran-
mak denince, herhalde yasay› ç›karan-
lar›n erken davranma flanslar› bizden
çok daha fazlayd›. Bizim çok erken dav-
ranma flans›m›z yoktu. Burada yanl›fl
anlafl›lan nokta flu: Biz zaten daha önce
de sahip ç›k›yorduk meslek sorunlar›-
na. Daha önceki çal›flmalar›m›zda eksik
b›rakt›¤›m›z baz› noktalar olsa da diflhe-
kimlerinin sorunlar›na sahip ç›kan yine
bizdik. 

Ayr›lman›n diflhekimlerine yarar› ya
da zarar› konusunda bugün bakt›¤›-
n›zda nas›l düflünüyorsunuz?
Yarar› zarar› farkl› yönlerden de¤erlen-
dirmek laz›m. fiu olmad›; Türkiye’de
sa¤l›k çal›flanlar›n›n ortak bir sa¤l›k po-
litikas› oluflturulamam›flt›, halen de ger-
çekleflmifl de¤il. Tam tersine o anlamda
bizim düflündü¤ümüz fleyler  yar›m kal-
d›. Bu anlamda bakt›¤›m›zda olumsuz
oldu. Ama öte yandan diflhekimlerinin
daha çok özellikle serbest çal›flan diflhe-
kimlerinin sorunlar›na yo¤unlafl›lmas›
anlam›nda önemli ilerlemeler sa¤land›.
Bilimsel çal›flmalar geliflti, uluslararas›
kongreler düzenlenmeye baflland›. O
anlamda bakt›¤›m›zda geliflme var. Poli-
tik tart›flmalar daha azald›, bu yanl›fl di-
ye söylemiyorum ama sonuçta daha
azald›.  Genel sa¤l›k politikalar›na ilifl-
kin çal›flmalar daha a¤›rl›k tafl›yordu.
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Odalar›n ve Birli¤in kurulmas›ndan
önceki tart›flmalardan biraz bahse-
der misiniz? Sizin o dönemdeki tav-
r›n›z nas›l geliflti?
Daha önce Türk Difl Tabipleri Cemiyeti
vard›. Türkiye’de bilimsel diflhekimli¤i
e¤itiminin bafllad›¤› 1908’den san›r›m
üç y›l kadar sonra kurulmufl bir dernek-
tir.  Odam›z kuruluncaya kadar Türki-
ye’de diflhekimleriyle ilgili bütün konu-
larda gerekli giriflimleri yapm›fl, ülkeyi
yurtd›fl›nda temsil etmifl, ülkemizde
meslekle ilgili panel, kongre, konferans
düzenlemesinde yararl› giriflimlerde bu-
lunmufl dernektir. Odalar kuruluncaya
kadar da çok baflar›l› bir süreç geçirmifl-
tir. Genel merkezi ‹stanbul’dayd›, belli
flehirlerde de flubeleri vard›. Onun için
küçük çapta bir Diflhekimleri Birli¤i gibi
görülebilir. Odalar›n ve TDB’nin kurul-
mas› sürecinde ben tam olarak karfl›t
de¤ildim. Ama Türkiye sa¤l›k meslekle-
rinin müflterek bir oda kurmas› fikrini
daha do¤ru buluyordum. Daha genifl
kapsamda hizmet verebilecek kurulufl
olacakt›. Yoksa fikir olarak ‘bu uygula-
namasa bile bizim bir odam›z olmas›n’
diye bir düflüncemiz yoktu.
Ayr›lmak isteyen arkadafllar›m›z›n tek

üzerinde durduklar› nokta, ‘hekimler
bizim hakk›m›z› yiyorlar, ayr› bir oda
oluflturacak olursak o zaman biz kendi
aidatlar›m›z› toplayacak ve kendimize
hizmet edebilece¤iz.’ Yani daha ziyade
bilimsel etkenler de¤il de maddi ç›kar-
lar öne ç›kar›l›yordu. Oda kurulmadan
evvel birçok defalar tart›flma olmufltur
aram›zda. Ve neticede arkadafllar›n
önemli bir k›sm›n›n ayr› bir oda kurul-
mas›na taraftar oldu¤unu gördüm. O
nedenle bunu engellemek için bir tefleb-
büsüm olmad›. O dönemde parlamen-
toda olan meslektafllar›m›z bu konu
üzerine e¤ildiler ve parlamentodan ç›-
kar›lmas› için gayret sarfettiler. Onu da
takdirle anmak gerekir. Oda kurulmufl
ve zaman içinde iyi sonuçlar alm›flt›r.
Ben de bunu görmekten memnunum.

‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n› kur-
dunuz ve Genel Kurul sonucu ilk
Baflkan› siz oldunuz. ‹lk Genel Ku-
rul’da ortam nas›ld›? Herhangi bir
bask›ya maruz kald›n›z m›?
Ben mesle¤in hemen hemen her alan›-
na gereken ilgiyi göstermifl ve hizmeti
yapm›fl bir insan olman›n huzuru içeri-
sindeyim. ‹DO kurulmadan bir dönem

önce  Cemiyet’in baflkanl›¤›n› yürütü-
yordum. Oda kurulurken arkadafllar›m
Baflkan olmam› istediklerinde oradaki
deneyimlerim nedeniyle bir tak›m kat-
k›lar›m ve tavsiyelerim olabilir düflünce-
siyle görevi kabul ettim. 
Bu tür örgütlerin genel kurullar›na  vali-
ler genellikle muavinlerini veya bir tem-
silcilerini yollarlar. O günkü atmosfer
içerisinde ‹stanbul Valisi bizzat gelerek
toplant›n›n, seçimlerin sonuna kadar
orada kald›. Bu biraz da o günkü iktida-
r›n bir gövde gösterisiydi diyebiliriz. Se-
çimler, adeta o dönemde Türkiye’de
mevcut olan ilerici ve tutucu görüfllerin
bir yar›flmas› flekline dönüfltü. Ama tüm
bunlara ra¤men, d›fltan yap›lan bir ta-
k›m giriflimlere ra¤men seçimleri çok
büyük bir ekseriyetle ilerici görüflü sa-
vunan meslektafllar›m›z ald›. 
Bu iki grup hangi eksenlerde ayr›l›yor-
du derseniz bir sa¤-sol farkl›l›¤›ndan zi-
yade tutucularla toplumsal görüflleri
olan insanlar fleklinde bir ayr›m olufl-
mufltu. O zaman da öyleydi bugün de
öyle. O zaman bu ilerici kesimde yer
alan arkadafllar›m›z›n oylar› sonucu ta-
yin etti. Bu süreçte dedi¤im gibi devle-
tin ‘gözümüz üzerinizde’ anlam›nda bir

Türkiye’de örgütlülük bilinci hâlâ zay›f

Yasa ç›kt›¤›nda ‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Dekan› olan Prof.Dr. Y›lmaz Manisal›:
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tavr› vard› ama do¤rudan bir müdahale
olmad›.
Genel Kurul’dan önce di¤er gruptan ba-
z› arkadafllar bana geldiler, ‘Hocam, biz
sizi çok takdir ediyoruz, seçimi de zaten
biz kazanaca¤›z, sizin de bizim listemiz-
de yer alman›z› istiyoruz’ dediler. Arala-
r›nda sevdi¤im, taktir etti¤im insanlar
vard›. Ben de dedim ki ‘Biz bu seçimi
%90’l›k bir ço¤unlukla alaca¤›z, o yüz-
den isterseniz siz bize kat›l›n’. Sonuçta
da % 90 olmasa da ezici bir ço¤unlukla
bizim liste kazand›.

Daha sonra TDB Genel Kurulu ya-
p›ld›. O Genel Kurul sürecinden de
biraz bahseder misiniz?
Orada da ayn› faktörler etkili oldu.
Özellikle ‹stanbul’dan giden arkadafllar
evvelce Cemiyet’te çal›flma yürütmüfl
insanlar olarak bu ifllerde oldukça dene-
yim sahibiydi. Cemiyet’in flubeleri olan
illerde görev yapan insanlarla da iliflki-
de olduklar› için TDB Genel Kurulu’nda
da zorlukla karfl›laflmad›k. Yine ayn›
bask› demeyelim de telkinler orada da
devam etti. Ercüment Konukman var, o
zaman bakand›. Baz› bürokrat diflhe-
kimleriyle birlikte etkili olmak istediler-
se de delegasyonun ço¤unlu¤u ilerici
düflüncelere daha yatk›n ve demokrasi
kültürünü benimsemifl insanlard›. Do-
lay›s›yla o platformda da baflar›l› olama-
d›lar. Büyük bir ekseriyetle bahsetti¤im
ilerici grup yönetime seçildi ve o za-
mandan bu zamana da kifliler de¤iflse
de ayn› demokrat anlay›fl TDB’yi yönet-
mifltir. Bunun kolay kolay de¤iflece¤ine
de inanm›yorum. Diflhekimleri her za-
man mesleklerinde oldu¤u gibi fikirle-
rinde de yenili¤i, do¤rulu¤u kendilerine
prensip edilmifl insanlar toplulu¤udur.

Oda kurulmas›n›n eski döneme  gö-
re ne gibi faydalar› oldu?
Cemiyet gibi gönüllü olarak üye olunan
bir kuruluflla, Oda gibi yasayla kurulan
bir örgüt aras›nda ifllerin yürüyüflünü
kolaylaflt›ran baz› farklar var tabii. Ce-
miyet zaman›nda tüm rutin iflleri yürü-
ten bir muhasebecimiz vard›. Bu ele-
man hem muhasebesini tutar, hem de
bütün aidatlar› toplama iflini üstlenirdi.
Bir hafta Beyo¤lu’na bir hafta Kad›köy’e
ç›kar, toplayabildi¤i kadar aidat toplar-
d›. ‹fller o toplanan parayla yürütülmeye
çal›fl›l›rd›. Oysa bir kurulufl ifl görebil-
mek için ekonomik bak›mdan güçlü ol-
mal›d›r. ‹flte bu gücü temin edebilmek

için organize olma iflini baflarm›flt›r.
Ekonomik bak›mdan mesele  %100 ol-
masa bile çözülmüfltür.
Onun d›fl›nda sosyal alanda ihtiyaç du-
yulan fleylerin hepsi gerçeklefltirileme-
mifltir. Bir dayan›flma fonu kurulmas› ya
da diflhekimlerinin çal›flamad›klar› za-
manlarda desteklenebilmesi gibi sosyal
konularda tam baflar›l› oldu¤unu söyle-
yemeyiz. ‹leride umar›m bu konularda
da baflar›l› olunur. Mesela Almanya’da
diflhekimlerinin bankas› var. Diflhekim-
leri oradan daha kolayl›kla ve uygun ko-
flullarla kredi alabiliyor. Bunlar da ilerde
yap›labilir. Sahte diflhekimleriyle ilgili
meselede özellikle ‹stanbul gibi büyük
illerde önemli bir geliflme sa¤land› ama
Türkiye genelinde bu sorunun tama-
miyle ortadan kalkt›¤›n› söyleyemeyiz.
Tabii burada TDB’nin  ve odalar›n çaba-
lar›n›n yan›nda devletin de çaba sarfet-
mesi gerekiyor.  

Diflhekimleri zaman içerisinde ken-
di meslek örgütlerini sahiplendiler
mi?
Türkiye’de hiçbir meslek grubunda in-
sanlar kendi kurumlar›na karfl› sorum-
luluklar›n› yerine getirmezler. Aidatlar›-
n› zaman›nda ödemezler, herhangi bir
nedenle yard›m kampanyas› açacak
olursan›z çok küçük bir yüzdesi kat›l›r,
ilgisizlerdir. Ayn› durum bizim odalar›-
m›z için de  TDB için de geçerlidir. E¤er
s›k›flt›rmazsan›z aidatlar ödenmez. ‹s-
tanbul’da bildi¤im kadar›yla 6 bin difl-
hekimi var. Zorunluluk getirmeyip ai-
datlar›n› siz lütfen yollay›n›z deyin. Elli-
den fazla aidat toplanacak olursa ben
mahcup olurum. Dolay›s›yla Türkiye’de
insanlar bu tür faaliyetlere genel olarak
ilgisizdir. Ama bizim Odam›z da, TDB
de yapt›¤› kongrelerle, toplant›larla, pa-

nellerle meslektafllar› aktive etmeye ça-
l›flm›flt›r ve bunda oldukça da baflar›l›
olmufltur. 
Meslektafllar›n ço¤u gündelik ihtiyaçla-
r›n› di¤er konulardan daha fazla önem-
serler. Bu Cemiyet zaman›nda da böy-
leydi. Mesle¤e büyük katk›lar› bulun-
mufl bir hocam›z›n anma töreni var de-
seniz on kifli gelirdi, ama o zamanlar
Cemiyet vas›tas›yla da¤›t›lan yeni bir
akrilik ya da amalgam›n geldi¤ini du-
yurdu¤umuzda 600 diflhekimi baflvu-
rurdu. Bu bir gerçek. Ama y›llar içinde
bu bilinçte de  benim gördü¤üm kada-
r›yla büyük bir geliflme var. 

Avrupa ülkelerindeki diflhekimi ör-
gütleriyle k›yaslars›n›z ne gibi fark-
lar var?
Birçok aç›dan fark kalmam›flt›r. Geçen
Odadan aidatla ilgili bir yaz› gelmiflti,
açt›m telefonu, nedir diye sordum, he-
men bilgisayardan bakt›lar ve sorunun
ne oldu¤unu an›nda ö¤rendik. Teknik
aç›dan son derece iyi örgütlenmifl du-
rumda. Bizde örgütlülük bilincinin zay›f
olmas›ndan kaynaklanan sorunlar var.
Onlar orada bu bak›mdan okuldan iti-
baren spor kollar›nda, düflünce kulüple-
rinde aktif olarak yer al›yorlar ve daha
sosyal olarak mezun oluyorlar. Oralar-
daki meslek örgütlerinin de imkanlar›
daha güçlüdür. Mesela ‹ngiltere tabiple-
rin büyük bir binas› vard›r. ‹çinde kü-
tüphaneleri falan olan çok güzel bir
merkezdir. Ben  Cemiyet döneminden
beri bir lokalimiz olsun diye düflünmüfl,
böyle bir fleyin özlemini duymuflumdur.
Meslektafllar›n biraraya gelebilecekleri
böyle bir lokal ihtiyac› vard›r bence. Ya-
p›labilir mi? Yap›l›r ama meslektafllar›n
biraz daha ilgili biraz daha sosyal olma-
s› laz›m.
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Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin kurul-
mas› gündeme geldi¤inde siz ve ar-
kadafllar›n›z nas›l tepki verdiniz?
84 y›l›nda Ercüment Konukman’›n giri-
flimiyle diflhekimlerinin ayr› birlik ola-
rak örgütlenmesi yasa çal›flmalar› yap›-
l›rken bafllang›çta karfl› ç›kt›k. Asl›nda
karfl› ç›kt›¤›m›z, 12 Eylül’ün böl, parça-
la, yönet zihniyetiydi. Biz dedik ki Türk
Tabipler Birli¤i içinde olal›m, orada sa-
y›m›z› artt›ral›m. Tabipler de, biz de,
üye say›s› oran›nda temsil edilelim.
Hatta eczac›lar da, veterinerler de bi-
zimle birlikte örgütlensin ve bir sa¤l›k
meslek birli¤i olufltural›m diye düflünü-
yorduk. O nedenle ayr› bir diflhekimleri
birli¤i kurulmas›n›n do¤ru olmayaca¤›-
n› düflündük bafllang›çta. Dedi¤im gibi,
12 Eylül mant›¤› da çok önemliydi, çün-
kü 12 Eylül sonras› meslek örgütlerine
kay›tl› olma zorunlulu¤unu da kald›rd›-
lar, meslek örgütlerini zay›flatmak ama-
c›yla. Örne¤in, 12 Eylül’den önce Ta-
bipler Birli¤i döneminde askerler de bi-
ze üye olmak zorundayd›. Askeri he-
kimlerin odalara üye olmas›n› yasakla-
d›lar vs. O nedenle biz güçlerimiz bö-
lünmesin, tek çat› alt›nda buluflal›m di-
ye çabalad›k ama olmad›. O dönemin
ANAP’› bask›n ç›kt›. Ayr› bir yasa ç›kar-
d›. Ve o yasay› ç›karanlar zannettiler ki
biz ayr›lmak istemedi¤imiz için sonra-

dan meslek örgütüne de sahip ç›kmaya-
ca¤›z. ‹kisi farkl› fleyler, bunu anlamala-
r› çok zor oldu. Bizi hep ‘karfl› ç›kanlar
flimdi yönetime talip’ diye elefltirdiler.
Kuvvetin bölünmesine karfl› ç›kmak
baflka bir fley, oluflan bir örgüte sahip
ç›kmak baflka bir fley. 85 Haziran’›nda
yasa ç›kt›ktan sonra ‘madem bize ra¤-
men yasa ç›kt›; o halde sahip ç›kal›m,
burada yerimizi alal›m’ diye düflündük
ve örgütlenmenin içerisinde yer ald›k.
Olabildi¤ince daha ileri görüfllü insanla-
r›n, demokrat insanlar›n bu yönetimle-
re gelmesini sa¤lamaya çal›flt›k. ‹lk Ge-
nel Kurul’umuzda Ercüment Konuk-
man bizzat gelerek benim aleyhimde
propaganda yapt›, bizim seçilmemizi
engellemek için. Benim ad›m› kullana-
rak ‘Bu, eski komünist. Ne ifli var yöne-
timde...’ fleklinde benimle iliflkisini bil-
medi¤i bir arkadafl›ma söylüyor, bana
oy vermesinler diye. 

TDB yasas› ç›karken yürütülen tar-
t›flman›n taraflar› aras›nda kimler
vard›?
Encüment Konukman ile birlikte u¤rafl
veren Orhan Özkan ve Cemal Meriç
vard› benim tan›d›¤›m. Karfl› ç›kan eki-
bin içinde, ‹stanbul’dan Y›lmaz Manisa-
l›, Ankara’dan ben, o zamanki TTB Bafl-
kan› Nusret Fiflek vard›. Nusret Fiflek

‘diflhekimlerini ay›rarak, kuvvetimizi
parçalayarak haks›zl›k yap›yorsunuz bi-
ze’ dedi. Meclis komisyonuna gidip
kuvvetler bölünmemeli fleklinde savun-
ma yapt›. O da bizim gibi 12 Eylül man-
t›¤›yla ç›kan yasalar›n kötü olaca¤›n› ve
diflhekimlerinin ma¤dur olaca¤›n› düflü-
nüyordu. Sonradan Nusret Fiflek ile
sa¤l›k meslek birlikleri platformu nede-
niyle de çok yak›n mesaimiz oldu. Öyle
bir baflkan hiçbir meslek birli¤ine gel-
medi daha. Sonra derece uygar, demok-
rat ve ayd›n bir insand›. Sonra bir gün
ikili bir sohbetimizde o da benim gibi
itiraf etti: ‘Ben buna çok karfl› ç›kt›m
ama bak flimdi güzel bir Birlik olufltur-
dunuz ve beni yan›lt›n›z’ dedi. Çok za-
rif bir insand›. 
Sa¤l›k bakanlar› de¤ifltikçe meslek bir-
likleri baflkanlar› olarak birlikte ziyaret
ediyorduk sa¤l›k bakanlar›n›. Mustafa
Kalemli Bakan olal› 10-12 gün gibi bir
fley olmufltu, ziyarete gittik. Nusret Fi-
flek, ben, Y›lmaz a¤abey ve bir iki kifli
daha var. Nusret Fiflek, ‘Say›n Bakan,
ben bilim adam›y›m, bir istatistiksel ça-
l›flma yapt›m. Bu ülkede sa¤l›k bakanla-
r›n›n bakanl›k ömrü ortalama on bir ay’
dedi. Çok sinirlendi Kalemli. F›rlad›
aya¤a ‘hocam ne demek istiyorsunuz’
dedi. Kolundan tuttu ‘o¤lum otur, niye
sinirleniyoruz. Söyledim, ben bir bilim
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adam›y›m. Bir istatistiksel çal›flma yap-
t›m. Bunda sinirlenecek ne var ki’. ‘Ho-
cam daha on gün oldu koltu¤a otural›’
dedi Kalemli, ‘böyle laf m› söylenir’.

Sonra ne kadar kald› bakanl›kta?
On ay.

Yasa ç›kt›ktan sonra neler yap›ld›?
85 Haziran’da yasa ç›kt›. Önce odalar
oluflturuldu. Bir kurucu yönetim kurulu
olufltu Ankara’da. Ben o kurucular ara-
s›nda önce yer almad›m, bir göreyim ge-
liflmeleri diye. Kurucu olmak için gidip
vilayete baflvurmak gerekiyordu. Aç›k-
ças› a¤›r›ma gitti kurucu olmak için va-
liden izin almak. Sonra gidip odaya
kayd›m› yapt›rd›m. Ankara Diflhekimle-
ri Odas›’n›n ilk kongresinde ben Türk
Diflhekimleri Birli¤i delegeli¤ine seçil-
dim. Ondan sonra di¤er illerle irtibat
kurduk. ‹stanbul’a, ‹zmir’e gidip arka-
dafllar›mla görüfltüm. Yanl›fl hat›rlam›-
yorsam alt› veya yedi oda kurulduktan
sonra diflhekimleri birli¤i kongresi yap›-
labiliyordu geçici maddeye göre. Bunu
sa¤layabilmek için çeflitli bölgelerde
TTB döneminde çal›flt›¤›m arkadaflla-
r›mla görüfltüm. Orada demokrat, ayd›n
diflhekimi kim var, kiminle görüflebili-
rim oda kuruluflu için diye. Böyle ön re-
feranslarla, diflhekimleriyle konuflup bir
örgütlenmeye gittik. 

Bu ilk yönetimdeki diflhekimleri ör-
gütlü yap›lardan gelen insanlar m›y-
d›?
Ço¤u de¤ildi. Mesela Y›lmaz Bilgin ha-
yat›nda hiçbir dernek çal›flmas› yapma-
m›flt›. Ama son derece dürüst, ayd›n,
temsil niteli¤i olan birisiydi. Önce seçil-
mek istemedi Y›lmaz a¤abey. ‘Ben
emekliyim, beni halime b›rak›n’ dedi.
Ama biz Y›lmaz a¤abeyin kiflili¤inin ku-
rulufl aflamas›nda çok önemli oldu¤unu
düflündük. O sakin, birlefltirici yap›s›-
n›n çok önemli oldu¤unu düflündük.
Hakl›yd›k da; üç dönem baflkanl›¤›m›z›
yapt› ve bizi çok güzel temsil etti. 

‹lk genel kurulda nas›l liste olufltur-
dunuz, kimlerle daha çok iliflki kur-
dunuz?
‹zmir ve ‹stanbul odas›ndaki arkadafl-
larla görüfltük. ‹stanbul’u daha çok tan›-
yordum. Oralardan genel kurul delege-
li¤ine seçilmifl arkadafllarla, oda yöneti-
cileriyle görüfltük. Konya’da Haluk Po-
çan vard›, Haluk da geçmiflte TTB’nin
içerisinde örgütlenmifl, örgütçü bir ar-
kadaflt›r. Haluk’la görüfltüm. Ve bu ar-
kadafllarla ilk yönetim kurulunu olufl-

turduk. O yönetim kurulunda örgüt de-
neyimi anlam›nda Nazif Bey’in parti ça-
l›flmalar› vard›. O anlamda bir örgütçü-
lük deneyimi vard›. Benim ve Kazmir’in
örgütçülük deneyimimiz vard›. Cengiz
Özyalç›n bir yönetim kurulu toplant›s›-
na kat›ld›, sonra istifa etti. Onun d›fl›n-
da Ankara’da olanlar›n özellikle çok
fazla örgütçülük deneyimi yoktu. Ama
çok k›sa sürede ayak uydurdular ve bu
ifli çok sevdiler. 

‹lk Genel Kurul haz›rl›klar›n› kim
yapt›?
Ankara Odas› yapt›. Her ne kadar oda
yönetimi tam bizim istedi¤imiz gibi ol-
mad›ysa da Birlik delegeli¤i daha çok bi-
zim istedi¤imiz flekildeydi. Çünkü karfl›
listedeki arkadafllar daha çok oda yöne-
timine önem verdiler, Birlik delegeli¤ini
önemsemediler. Ama sonuçta Anka-
ra’da yap›lacakt› genel kurul ve Ankara
Odas›n›n imkanlar›yla yapt›k. Genel
Kurul delegeleri geldi¤i zaman benden
baflka iki tane daha kad›n vard›, çok
üzülmüfltüm. Feminist de¤ilim ama bu
meslekte o tarihte dahi %45 civar›nda
kad›n vard›. Kad›nlar›n yönetime istek-
li olmamalar› beni üzüyordu. Meslekte
isteklisin ama yönetimde bizi erkekler
yönetsin diyorsun. 
Yönetim kurulu seçildik, Kenan Evren’i
ziyarete gittik. Cumhurbaflkanl›¤›n› zi-
yaret etmenin bir prosedürü var. ‹sim,
görev bildiriyorsunuz, kimler gelecek
onu söylüyorsunuz. Randevu için bafl-
vuruyorsunuz, 15-20 gün sonraya ran-
devu veriyorlar. O aradaki sürede de gi-
decek kifliler için güvenlik soruflturma-
s›, M‹T soruflturmas› yap›yorlard›. Yö-
netim olarak Kenan Evren’i ziyarete git-
tik. Bana döndü, siz de mi diflhekimisi-
niz dedi. Ben de ‘Say›n Cumhurbaflka-
n›m›z, malumunuz sizi TDB Yönetim
Kurulu ad›na ziyaret ediyoruz. Diflheki-

mi olmayan›n bu yönetimde yer almas›
söz konusu de¤il. Ama e¤er arzu eder-
seniz size hekimli¤imi ispatlayay›m.
Muayenehane adresimi vereyim. Buyu-
run, difllerinizde bir sorunuz varsa gide-
reyim.’ Çok utand› o zaman, ‘Kusura
bakmay›n, ben asker kökenli oldu¤um
için askeri hastanelerde hep erkek he-
kim görmeye al›flt›¤›m›z için flafl›rd›m’
diye düzeltmeye çal›flt›. Yani ülkenin
cumhurbaflkan› olmufl adam bir kad›-
n›n diflhekimi olabilece¤ini düflünemi-
yor. 

Size herhangi bir zorluk ç›kard›lar
m› ilk yönetim döneminde? 
Hay›r. Örgütlenme konusunda bir zor-
luk ç›karmad›lar. Ama ilk yönetim ku-
rulunda odalarla yaz›flmalar›m›z çok ko-
mikti. Birlik kuruldu, çok güzel yöneti-
mimiz var, disiplin, denetleme kurulu-
muz var ama bir tane bask›l› ka¤›d›m›z
yok. Asl›nda bask›s›z ka¤›d›m›z da yok,
hiçbir fleyimiz yok. Param›z da yok, top-
lant› yapacak yerimiz de yok. Y›lmaz
a¤abeyin muayenehanesi Atatürk Bul-
var› üzerindeydi. Yeri gayet güzel, çok
merkezi, hepimizin ulafl›m› için kolay.
Benim salonum müsait, orada yapabili-
riz toplant›lar› dedi. Ve oray› TDB bina-
s› gibi kullanmaya bafllad›k.

Amblem çal›flmas› nas›l oldu?
‹lk amblem çal›flmas› efl-dost kanal›yla
oldu. Kim bir amblem yapar TDB’ye di-
ye. ‹lk olarak papatya gibi bir amblemi-
miz vard›. Difllerin köklerini merkeze
yönlendirerek bir logo çal›flmas› yap›l-
m›flt›. O çal›flma zannediyorum Y›lmaz
Bilgin’in efline aitti. Her birimiz kendi
çevremizden, çocuklar›m›z, ye¤enleri-
miz, akrabalar›m›z, elinden çizim gelen
herkese rica ettik bize bir amblem çal›fl-
mas› yap›n diye. Aram›zda para topla-
yarak TDB’ye yaz›lar› yazabilmek

TTB Genel Baflkan› Nusret Fiflek, TEB Genel Baflkan› Mekin Tanker, TDB Genel Baflkan›
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Meslek Birlikleri Dan›flma Kurulu toplant›s›nda.
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için bir daktilo ald›k. Birkaç ay Y›lmaz
a¤abeyin muayenehanesinde toplant›la-
r›m›z› yapt›k. Klasörlerimizi, dosyalar›-
m›z› muayenehanesinde bize ay›rd›¤›
bir dolapta muhafaza ettik. Odalarla ya-
z›flmalar›m›z için o adresi verdik. 

Masraflar nas›l karfl›lan›yordu? Ya-
z›flma, posta paralar›...
Cepten. Herkes üç befl kurufl bir araya
getiriyor, cepten harc›yoruz. Daha son-
ra odalardan %25’lik pay›m›z› istemeye
bafllad›k. Ama onlardan para gelinceye
kadar hep cepten harcad›k. Kim üstün-
de ne kadar para varsa veriyordu. Bir
top ka¤›t almak laz›m, birimiz gidip bir
top ka¤›t al›yorduk. 

Birlik yönetim kuruluna Ankara d›-
fl›nda gelen insanlar nas›l geliyorlar-
d›? Onlara harc›rah ödenebiliyor
muydu? 
‹lk zamanda yol paras› nereden verece-
¤iz? Herkes kendi cebinden verip geli-
yordu. Odalar›ndan alabiliyorlarsa al›-
yorlard›, ona biz kar›flm›yorduk. Birlik
harc›rah falan vermiyordu. Bir de üstü-
ne cebimizden para verip Birli¤in harca-
malar›n› yap›yorduk. Tabi-
i ki büyük bir özveriyle oldu bu ifller.
Hepimiz hem maddi hem manevi ola-
rak çok ciddi özveride bulunduk. 
Daha sonra Y›lmaz a¤abeyin bir kat üs-
tünde Numan a¤abeyin muayenehane-
sinin karfl›s›ndaki daire boflald›. Numan
a¤abey oray› Birli¤e ucuza kiralad›. Ora-
s› kiraland›ktan sonra ifller biraz daha
hal yoluna girdi.

Bu arada mesleki çal›flmalara hangi
konularla bafllad›n›z?
O sene sonbaharda ilk Ola¤anüstü Yö-
netmelik Kongresi yapt›k. ‹lk yönetme-
likleri ç›kard›k. Ekim ya da Kas›m ay›y-
d›. Alt› ayda biz üç dört tane yönetme-
lik yapt›k. Benim iki avukat arkadafl›m
herhangi bir ücret almaks›z›n mevzuat
konusunda bize yard›m ettiler. ‹lk ihti-
yac›m›z bir disiplin yönetmeli¤iydi.
Onun bir an evvel ç›kmas› gerekiyordu.
Çünkü da¤›n›k bir meslek grubunu di-
sipline etmemiz gerekiyordu. 
Odalarla ilk yaz›flmalar›m›z çok komik-
ti. Çünkü odalarda da yönetime gelen
arkadafllar›m›z›n ço¤unun geçmiflte ör-
gütsel deneyimi yoktu. Kamu kurumu
niteli¤inde meslek örgütü nedir dedi¤i-
mizde, tan›mlayabilecek kifli say›s› bile
bir elin parmaklar› kadar azd›. Metin
Bozkurt’un bu konudaki bir deyimini
çok seviyorum. Komflu k›z›na mektup
yazar gibi bize resmi yaz› yaz›yordu ar-

kadafllar›m›z. Bir odadan yaz› gelmifl,
de¤erli meslektafl›m diye bafll›yor. Res-
mi bir yaz›, TDB diye bafllamay› ak›l et-
miyor. Sonunda da çal›flmalar›n›zda ba-
flar›lar diler, gözlerinizden öperim diye
bitiriyor. Ve bu yaz›lar› hiç arflivleme-
dik. Çünkü arfliv, tarihi bir belge. Böyle
yaz›lar›n arflive girmesi çok ay›p. O yüz-
den bu tür yaz›lar› hemen resmi yaz›fl-
ma üslubu bu de¤ildir diye bir notla ia-
de ettik kayda dahi almadan. 

O dönem bölge toplant›lar› yap›lma-
ya baflland›. Bundaki amac›n›z ney-
di?
TTB içerisinde örgütlendi¤imiz dönem-
de her tabip odas›nda diflhekimleri ayn›
derecede etkin de¤ildi. Odalarda bir ki-
fliyle temsil ediliyorduk. TTB’de iki ki-
fliyle temsil ediliyorduk. Orada yöne-
timdeki etkinlik oradaki diflhekiminin
becerisine kalm›fl bir fleydi. Dolay›s›yla
diflhekimlerinin sorunlar›yla yeterince
ilgilenilemiyordu. Ben sonra bir toplan-
t›da söyledim; ben dedim bu yasan›n
ç›kmas›na karfl› ç›km›flt›m ama yan›lm›-
fl›m. Hepinizden özür diliyorum, yan›l-
m›fl›m. Demek ki diflhekimlerinin ken-
dine özgün sorunlar›n› çözmesi için
böyle bir örgütlenme gerekliymifl. Ama
o günün flartlar› bizi öyle düflünmeye it-
miflti. 
Bir de flundan da kayg›land›k. Tabip
Odas›nda ve TTB’de bir ya da iki kifliyi
temsilci bulmakta dahi zorlan›yorduk.
Dedik ki bir iki tane temsilci bulmakta
zorlan›rken biz odalar› nas›l yönetece-
¤iz. Nas›l olacak bu ifl? ‹yice keflmekefl

olacak, kimse sahip ç›kmayacak diye
düflündük ama yan›lm›fl›z. Ayr› örgüt
olunca demek sahip ç›k›l›yormufl. 
Sorunuza dönersek, diflhekimlerinin
da¤›n›kl›¤› toparlamak ve ortak politi-
kalar› aktarmak için bölgelere gitmek
gerekti¤ini düflündük. ‹lk bölge toplan-
t›s›n› Van’da yapt›k. ‹nsanlar iletiflim
anlam›nda yüz yüze geldiklerinde bir-
çok fley çok daha kolay çözülüyor. ‹lk
bölge toplant›s› gündemsiz bir tan›flma
toplant›s› oldu. Herkes çok doluydu,
çok konuflmak istiyordu. Ola¤an Genel
Kurul’da da yönetmelik genel kurulun-
da da içini yeterince dökemedi¤inden
yak›n›yorlard›. Onun için dedik ki ser-
best kürsü gibi bir fley olsun bu. Kim ne
konuflmak istiyorsa iki gün boyunca ko-
nuflsun, herkes ne söylemek istiyorsa
söylesin, sorunlar› tart›flal›m. Böyle kar-
fl›l›kl› yüz yüze geldi¤imizde insanlar
birbiriyle daha güzel bir iliflki kuruyor-
lar. Bizim mesle¤imizde, flimdi çok da-
ha azald› ama, geçmiflte birbirini karala-
ma faaliyeti çok yo¤undu. Ama insan
tan›d›¤› birini zor karalar. Yüzünü gör-
dü¤ü, oturup birlikte yemek yedi¤i in-
san› zor karalar. Bölge toplant›lar› o aç›-
dan çok yararl› oldu diye düflünüyo-
rum. Meslektafllar aras› sayg› çok daha
iyi durumda flimdi. 

O günlerde size en çok gelen sorun-
lar neydi? Birli¤in u¤raflt›¤› sorunlar
neydi?
En çok sahte diflhekimleriydi, hat›rlad›-
¤›m kadar›yla. ‹kinci s›rada, tabela.
Herkes çünkü befl metrelik tabela asma-

Eser Cilasun TDB 2. Genel Kurulu’nda konuflmas›n› yaparken (1988)
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ya hevesliydi. Önce tabela kurallar›n›
belirledik. Buna bir çok insan tepki gös-
terdi. Sahte diflhekimleri çok ciddi bir
sorunumuz ama bana göre birinci sorun
buydu. 

Odalarla iliflkileriniz nas›l geliflti?
Bizi Birlik olarak görmeleri bir y›ldan
fazla bir zaman ald›. Ondan sonra evet
bu bizim Birli¤imiz demeye bafllad›lar.
Sonra biz Baflbakanl›k’la ve D›fliflleri Ba-
kanl›¤›’yla yaz›flarak odalar›n ve Birli¤in
protokoldeki yerini kurala ba¤lad›k.
Bunlar bizim toplumda yerimizi alma-
m›z için önemli fleylerdi. Daha sonra ilk
asgari ücret tarifesini haz›rlad›k. Haz›r-
lad›k ama, yasa gere¤i bunu Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›’nca onayland›ktan sonra Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e gir-
mesi laz›m. Baflbakanl›¤a Resmi Gaze-
te’de yay›mlanmak üzere bir üst yaz›yla
gönderdik. Birbuçuk ay geçti, yay›mla-
m›yorlar. Defalarca arad›m, müsteflar
yard›mc›s› telefonuma ç›km›yor. Bir
gün ç›kt› telefonuma. Dedi ki, ‘paral›
ilan olarak yay›mlar›m’. ‘Allah Allah, ni-
ye paral› ilan olarak yay›mlayacaks›n›z’
dedim. ‘Ne alakas› var?’ ‘Valla’ dedi ‘pa-
ral› ilan yapmam›z laz›m. Diflhekimleri
bu kadar para kazan›yor, bir ilana vere-
cek paran›z yok mu sizin’ dedi. Dedim
ki, ‘birincisi, diflhekimlerinin kazand›¤›
para ne benim meslek Birli¤imi ilgilen-
dirir ne de sizi. ‹kincisi, yasa, Resmi Ga-
zete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girer
diyor. Böyle bir fley yapamazs›n›z, yasa-
ya ayk›r› olur.’ ‘Yok efendim, biz paral›
ilan yaparsan›z yay›nlar›z, baflka türlü
yay›nlamay›z’ dedi kapatt› telefonu.
Ben tekrar bu sefer saat bafl› aramaya
bafllad›m. On gün falan da böyle bir ko-
valamaca sürdü. En sonunda gene bir
gün ç›kt› telefonuma. Dedi ki ‘bunun
yay›mlanmas› gerekti¤ine inand›¤›m
için de¤il ama sizin telefonlar›n›zdan
b›kt›¤›m için yay›ml›yorum, b›kt›m beni
araman›zdan’. Ve ondan sonra yay›n-
land›. Böyle bir kovalamaca, böyle bir
ikna etme çabas› verdik. 

TDB’nin bafltaki durumuyla bugünü
aras›nda bir de¤erlendirme yapt›¤›-
n›zda...
Tabii ki çok fark var. fiimdi yerini bul-
mufl durumda. TDB, kurulduktan k›sa
bir süre sonra Hacettepe Üniversite-
si’nde bir bilimsel kongre yap›ld›. Bilim-
sel kongreye TDB’yi davet etmediler. O
zaman Dekan Aytekin Bilge, benim de
ö¤rencili¤imden hocam. Arkadafllara
dedim ki ben bu kongreye kat›laca¤›m
ama diflhekimi olarak. Kongrenin aç›l›-

fl›na ça¤›r›lmad›k. Ben kongreye gittim.
Kürsüden Aytekin Bilge, ‘Türk Diflhe-
kimleri Birli¤i de burada’ dedi. Hemen
laf›na müdahale ettim yerimden, arka-
larda bir yere oturmufltum. Siz TDB’yi
Birlik olarak kabul edip davet etmediniz
ki, ne ifli var TDB’nin burada. Ben difl-
hekimi Eser Cilasun olarak kongreden
bilimsel anlamda yararlanma amac›yla
geldim. Bafllang›çta fakülteler çok tepki-
lilerdi bize. Fakülteler, sanki TDB’yi
kendilerine ve uzmanl›k derneklerine
alternatifmifl gibi gördüler. Tepki gös-
terdiler. Oysa buras› sizin de Birli¤iniz
diye anlatt›k onlara. Fakülte dekanlar›y-
la bir toplant› yapt›k ve kendimizi anlat-
t›k. ‹zmir’de yap›lan ilk uluslararas›
kongremiz çok önemliydi bu iliflkilerin
yumuflamas› aç›s›ndan.

Bilimsel kongre organizasyonlar›
nas›l bafllad›?
‹lki, bahsetti¤im ‹zmir Kongresiydi,
1992’de. FDI kongrelerine gidip gelir-
ken ‘madem FDI bilimsel kongre yap›-
yor, biz de Türkiye’de TDB olarak yapa-
biliriz’ düflüncesi do¤du. ‹zmir’de de o
tarihte Efes Oteli’nin Convention Cen-
ter’i infla ediliyordu. ‹zmir’de yapal›m
dedik. 91’in Ekim’inde buna haz›rl›k
anlam›nda ‹zmir’den kongrede görev
yapacak grubu da alarak ‹talya’ya gittik,
Milano Kongresine. 12 kiflilik bir grup-
tuk. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir odalar›n-
dan, TDB’den arkadafllar vard›. Fakat
sonra ‹zmir’deki inflaat›n bitip bitmeye-
ce¤i belirsizli¤ini yaflad›k. Arkadafllar
deneyimsizlikleri nedeniyle çok s›k›nt›
yaflad›lar. Ve bir gün Gülümser Ha-
n›m’›n morali bozuldu, iptal edelim ‹z-
mir Kongresi’ni dedi. Binan›n bitip bit-
meyece¤i belli de¤il, ekipte problemler
var, iptal edelim dedi. Uzun u¤rafllar-
dan sonra ikna ettik Gülümser Han›m’›.
Kongreye bir hafta kalm›fl hala kongre
salonu ortada yok. Yalvar yakar, adam-
lar›n hastalar›na bakarak, özel ifllerini
takip ederek, araya bir y›¤›n arac› koya-
rak o salonu bitirttik. Bizim kongre ya-
p›lmasayd› o salonun bitece¤i de yoktu.
Bir akflam evvel hepsi yap›ld›. Öyle bir
kongre serüveniyle bafllad›k. Ama o bi-
rinciyi yapmasayd›k bugün onüçüncü-
yü yapamazd›k. 

FDI’la iliflkiler nas›l kuruldu?
Birlik kurulduktan sonra yurtd›fl› iliflki-
leri kurmam›z gerekti¤ini düflündük. O
zaman Demir Temuçin vard› yönetim-
de. Demir’in yabanc› dili çok iyidir.
Onun yaz›flmalar›yla biz FDI’ya üyelik
için baflvurmal›y›z dedik. Kendimizi

hem Türkiye’de hem de eflzamanl› ola-
rak yurtd›fl›nda kabul ettirmek duru-
munday›z. Ama ciddi bir aidat ödemesi
vard›. Onu ödemekte zorlan›yorduk.
FDI’n›n ülkedeki diflhekimi say›s›na gö-
re tespit etti¤i bir aidat vard› o zaman.
Biz bunu düflük ödemek için Türki-
ye’deki diflhekimi say›s›n› çok az göster-
dik FDI’ya. Bir hile yapt›k, baflka çare-
miz yoktu. Tabii bu yaz›flmalar, kabul
ediliflimiz bir hayli zaman ald›. ‹lk kat›l-
d›¤›m›z FDI Kongresi Singapur Kongre-
si’dir. Öyle öyle FDI ile iliflkilerimiz pe-
kiflti. Gitti¤imiz zamanlarda ilk günden
bafllayarak Türkiye’de de biz kongre ya-
pabiliriz dedik. Bizi kongre yapacak ül-
keler aras›na al›n dedik ve sonuçta geli-
nen nokta flimdi FDI ile iliflkilerin oldu-
¤u noktad›r. O zaman çabalamasayd›k
y›llar sonra bu iliflkileri pekifltirmek çok
daha zor olacakt›. 

TDB’nin geldi¤i noktay› nas›l de¤er-
lendiriyorsunuz?
Gayet sa¤l›kl› büyüyor bana göre. Mese-
la, mevzuatlar› aç›s›ndan di¤er sa¤l›k
meslek örgütlerinden çok daha iyi du-
rumda. Kuruluflumuzdan k›sa bir süre
sonra tüm sa¤l›k meslek birliklerini bir
araya getiren Sa¤l›k Meslek Birlikleri
Dan›flma Kurulu diye bir kurul olufltur-
duk. Üst birlik oluflturamad›k yasa ol-
mad›¤› için ama böyle bir dan›flma ku-
rulu kurduk. Ve iki tane sa¤l›k meslek
sorunlar›n›n tart›fl›ld›¤› ve bir ço¤unun
da sorunlar›n›n ortak oldu¤u iki tane
genel kurul tarz›nda toplant› yapt›k bü-
yük salonlarda. 

1992’de TDB Genel Baflkan› oldu-
nuz...
Evet, üçüncü dönemden sonra Y›lmaz
a¤abey yorulmufltu, ben baflkanl›¤a
aday olmaya karar verdim arkadafllar›-
m›n da deste¤iyle ve dördüncü genel
kurulda Genel Baflkanl›¤a seçildim.
Türkiye’nin ilk kad›n meslek örgütü
baflkan›y›m. Türkiye’de hiçbir meslek
örgütü bizden önce kad›n baflkan seçe-
medi. Benden bir hayli sonra Füsun Sa-
yek TTB baflkan› seçildi. 
Bir dönem Genel Baflkanl›ktan sonra
bir dönem Yüksek Disiplin Kurulu bafl-
kanl›¤› yapt›m. Ondan sonra da ayr›l-
d›m. fiimdi bana ihtiyaç oldu¤u her yer-
de destek oluyorum. Reklam Kuru-
lu’nda çal›fl›yorum. TDB’nin mevzuat
komisyonunda görev yap›yorum. Ak›l
sa¤l›¤›m, vücut sa¤l›¤›m yerinde oldu¤u
sürece de elimden gelen deste¤i sunma-
ya devam ederim.
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Siz diflhekimlerinin Tabipler Birli-
¤i’nden ayr›lmas›na pek s›cak bak-
mam›flt›n›z. Kayg›n›z neydi?
Türk Tabipleri Birli¤i yasayla kurulmufl
güçlü bir kurulufltu ve bunun içinde de
diflhekimlerinin bir yeri vard›. Yedi kifli-
lik yönetim kurulunda iki tane diflheki-
minin olmas› gibi. Birlikten kuvvet do-
¤ar fikriyle ayn› sa¤l›k sorunlar›n› pay-
laflan hekim grubunun içinde kalmay›
daha do¤ru buluyorduk. Tabipler Birli¤i
çeflitli sorunlarda hükümete karfl› ç›kan
muhalif bir örgüt. Hükümet de yandafl
bir örgüt kurma hevesindeydi. Bizim
ayr›lmamak istemememizin bir nedeni
buydu. ‹stanbul Üniversitesi Diflhekim-
li¤i Fakültesi’nde Türk Difl Tabipleri Ce-
miyeti’nin flube baflkanlar›yla, bütün fa-
kültenin dekanlar› ve ilgili kiflileriyle bir
toplant› yapt›k. O toplant›da TTB’den
ayr›lmama tezini savunduk. Ama so-
nunda yasa ç›kt›. Önce odalar kuruldu
ve TDB de ilk Genel Kurulunu 19-20 Ni-
san tarihinde yapt›. Ben o zaman hem
‹stanbul Diflhekimleri Odas› Yönetim
Kurulu’ndayd›m hem de delege olarak
seçilmifltim. TDB kurulmadan önce, ‹z-
mir’den Levent Özses ve Ankara’dan

Eser Cilasun bir gün bizi ziyareti geldi-
ler. Bir toplant› yapt›k ve TDB genel ku-
rulunda ayn› görüflü paylaflan insanla-
r›n birlikte hareket etmesi için bir çal›fl-
ma program› haz›rlad›k. Yani TDB ne
yapmal›, beklentilerimiz neler, e¤er ka-
zan›rsak neler yapaca¤›z gibi... Onu da
Genel Kurulda ben okumufltum. Di¤er
odalardan gelen arkadafllar çal›flmay›
çok be¤endiler ve tebrik ettiler. Çok iyi
bir konuflmayd› dediler. 
Ercüment Konukman da oradayd›. Ko-
nuflmam›zda yasa konusunda bizlere
hiç dan›fl›lmad›¤›n›, yasada baz› eksik-
likler oldu¤unu söyledi¤imizde bir ara
biraz sinirlendi ama sonunda nas›l olsa
kazan›r›z diye düflünüyorlard›. Fakat
sonuçta bizim liste kazand› ve zannedi-
yorum on dönemdir yak›n görüflte olan
arkadafllar yönetimi devam ettiriyorlar.
Büyük bir baflar›, özellikle diflhekimli¤i
alan›nda kolay olmayan bir fley. 
Yasada eksik yanlar vard›, hala da var:
Delege say›s›n›n üye say›s›na göre belir-
lenmesi,  küçük odalardaki toplanacak
parlar›n tüm gelirinin %25’inin TDB’ye
iletilmesi gibi. Bunlar›n de¤ifltirilmesi
gerekti¤ini o zamandan beri söyledik.

Bir k›sm› sonradan baz› genelgelerle dü-
zeltilmeye çal›fl›ld›. 
TTB’nin tavr› ne olmufltu?
TTB de o dönemde ayr›lmamam›z ge-
rekti¤i görüflündeydi genel olarak. Biz o
dönem çocuk sakat do¤mas›n diye çal›-
fl›yorduk. Do¤duktan sonra bu çocu¤u
en iyi biz büyütürüz dedik ve 20 yafl›n-
da bir delikanl›m›z var flimdi. fiimdi
TTB de memnun, çünkü ço¤u sorunda
ayr› yasalar› olan iki güçlü örgüt ayn› fle-
yi söyledi¤i zaman tek örgütün söyle-
mesinden daha etkili oluyor. Hatta ec-
zac›lar ve veteriner hekimleri de içeren
dört meslek grubunun birlikte hareket
etmesi daha da etkili olmufltur. Bunun
için hem genel merkezler düzeyinde
hem de ‹stanbul düzeyinde koordinas-
yon kurullar› kurup birlikte çal›flmalar
belirli eylemler yapt›k ve ses getirdi. 
Onlar›n daha çok kamuda çal›flan üye-
lere sahip olmas› nedeniyle baz› detay-
larda ayr›l›yor olabiliriz ama genel tavr›-
m›z hep birlikte hareket etme yönünde
oldu. 

Yasay› ç›karan hükümet kanad› da-
ha avantajl› olmas›na ra¤men diflhe-

Madem bebek do¤du, 
onu en iyi biz büyütürüz dedik

‹lk Dönem TDB MYK üyesi Kazmir Pamir:

TDB Y‹RM‹ YAfiINDA
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kimleri ilk Genel Kurul’da sizi des-
teklediler. Bu nas›l gerçekleflti?
Dedi¤im gibi yasa ç›kt›ktan sonra belli
bir çal›flma yapmaya bafllam›flt›k. Ortak
toplant›lar yapt›k. Üye say›s› az olan
Odalar genel konuflmalar›n sonunda
mant›kl› ve gelece¤e yönelik diflhekim-
lerinin yarar›na önerilerde bulundu¤u-
muz için bize oy verdiler. Mesela Anka-
ra kendi içinde zaten üç ayr› gruptan
oluflan bir delegasyondu. ‹stanbul’da iki
grup ç›km›flt› ama tüm delegasyon bi-
zim gruptan seçilmiflti. ‹zmir ayn› flekil-
de gelmiflti. Di¤er grup ilk günden itiba-
ren sadece kiflisel pazarl›klar yürütüyor-
du. Yani beni seçersen biz de sizinle be-
raber oluruz. Halbuki biz ilkelerimizi
koyduk. Böyle oldu¤u zaman insanlar
sizin görüfllerinize ve onlar› hayata geçi-
rebilece¤inize ikna olduktan sonra size
oy veriyorlar. Seçimde de hemen he-
men bizim grubun tamam› kazand›. 

Bahsetti¤iniz Çal›flma Program›’nda
neler vard›? Bunlarda zaman içinde
ne gibi ilerlemeler sa¤land›?
Türk Tabipler Birli¤i, Türk Eczac›lar Bir-
li¤i, Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i ile
birlikte Sa¤l›k Meslek Birlikleri Dan›fl-
ma Kurulu’nu oluflturduk. Dünya Difl-
hekimli¤i Birli¤i’ne üye olduk ve ilk se-
ne bile Dünya Diflhekimli¤i Birli¤i Ge-
nel Kurulu’na TDB’den temsilci yolla-
d›k. ‹lk günden beri uzmanl›k dallar›yla
ilgili sorunumuz vard›. Difl protez tek-
nisyenlerinin görev ve yetkilerinin be-
lirlenmesini istedik. Muayenehanelerin
birinci basamakta olmas› gerekti¤ini be-
lirttik. Yüksek Sa¤l›k fiuras›’nda en az
bir diflhekiminin olmas›n›n sa¤lanmas›-
n› istemifltik, bu sa¤land›. Bakanl›kta
A¤›z Difl Sa¤l›¤› Genel Müdürlü¤ü ku-
rulmas›n› istemifltik, hala kurulamad›.
Diflhekimleri kamu ve kadro idari gö-
revlerde hekimlerle eflit tutulmal› demi-
fliz. Bu da k›smen sa¤lanm›fl k›smen
sa¤lanamam›fl. Diflhekimleri eskiden
baflhekim yard›mc›l›¤›na bile getirile-
mezken bu dönemde müsteflarl›¤a bile
gelen diflhekimleri oldu. Belirli fleyler
sa¤lanabilmifl. 
Mezuniyet sonras› e¤itime büyük önem
verilmesini istemifliz ve flu anda geldi¤i-
miz noktayla hakikaten k›vanç duyabili-
riz. TDB her y›l dünyadaki son yenilik-
leri tüm diflhekimlerine aktaran büyük
kongreler yap›yor.  Sürekli Diflhekimli-
¤i E¤itimi puan›n›n zorunlu hale getiril-
mesini istemifltik, zorunlu olmad› ama
yine de meslektafllar›m›z bunun önemi-
ni kavramaya bafllad›. Bütün diflhekim-

li¤i alet ve malzemelerinin ithali konu-
sundaki yetki TDB’ye verilmeli demifliz.
Tabii bunda da sorun ç›km›fl. Sa¤l›kta
KDV kald›r›lmal› demifliz, kalkmasa da
uzun zaman sonra % 8’e indi ve bir ra-
hatlama sa¤lad›.
O dönem TDB’nin yapt›¤› en güzel ça-
l›flmalardan biri bölge toplant›lar›.
Van’a gittik. Van’daki diflhekimleriyle
beraber bir toplant› yapt›k. Ve bu top-
lant›n›n çok yarar›n› gördük. Bölgesel
toplant›larda Birlik Yönetim Kurulu’-
nun o bölgeye gidip oradaki diflhekim-
lerinin sorunlar›n› dinlemesi yararl› olu-
yor. Diflhekimlerinin her yerde sorunla-
r› ayn› de¤il. Onlar bize gelece¤ine biz
gidelim bir bakal›m diyorduk. 
Geri kalm›fl bölgelerde diflhekimi olma-
yan yerlerde meydan› difl teknisyenleri-
ne b›rakmamak için özel müsaade ile
ikinci muayenehane aç›lmas›na için
TDB’nin çal›flma yapmas›n› gündeme
alm›fl›z ama diflhekimi say›s› gittikçe
artt›¤› için gerek kalmam›fl. 
Muayenehanelerin standardizasyonun
sa¤lanmas› ve ruhsata tabi olmas›n› sa-
vunuyorduk. Bu, aradan epey zaman
geçtikten sonra 1999’da sa¤land› ama
k›sa süre sonra ayn› Sa¤l›k Bakan› tara-
f›ndan baz› maddeleri budand›. 
Burada hayata geçirilemeyen hedeflerin
ço¤unlu¤u hükümetlerin olumsuz yak-
lafl›mlar›ndan kaynaklan›yor. Sa¤l›kla
ilgili yasalar› ç›kar›rken konuyla ilgili
tüm taraflardan bilgi ve önerilerin al›n-
mas› gerekti¤ini sürekli yinelememize
ra¤men bu antidemokratik ifl yapma
yöntemini de¤ifltiremedik. 
Kaynak israf›n› önlemek için hizmet tek
elden yürütülmelidir demifliz ki flimdi
bunu yap›yorlar. Kifli bafl›na sa¤l›k hiz-
meti harcamas› artt›r›lmal›d›r demifliz.

Sa¤l›k hizmetlerinde diflhekimlerinin
yeri ve yönetimdeki yeri belirlenmelidir
demifliz. Sa¤l›k politikas› di¤er politika-
lardan ayr›lamaz demifliz. 

Hep hükümetler mi engel oldu?
Hükümetler de zaman zaman iyi fleyler
yapmaya çal›flt›. Her dönemde gelen
Sa¤l›k Bakan› kendine göre politika iz-
lemeye çal›flt›. Bülent Akarcal› zama-
n›nda özel sa¤l›k sigortas› gibi genel
sa¤l›k sigortas› getirmeye çal›flt›lar  ama
olmad›. Y›ld›r›m Aktuna zaman›nda
çok genifl, hemen hemen tüm sa¤l›k ke-
simlerinden öneriler alarak çok iyi fley-
lerin yap›lmas›na yak›n Sa¤l›k Bakanl›-
¤›ndan ayr›ld›. Yani hiçbir fley yap›lma-
d› de¤il, bir fleyler yap›lmaya çal›fl›ld›
ama hiçbir zaman hayata geçirilemedi. 

TDB’nin 20 y›ll›k bilançosunu ç›kar-
d›¤›n›zda baflar›l› buluyor musu-
nuz?
Bana sorarsan›z hedeflerine varmada
TDB %80’e yak›n baflar›l›d›r. Kendi gü-
cünü aflan bir baflar› elde etmifltir. Kalan
%20’de de hükümetlerin pay› büyüktür.
Ama onun d›fl›nda TDB’nin yönetim
kurulunda çal›flanlar›n›n hakikaten çok
özverili çal›flt›klar›n› ve büyük emek
harcad›klar›n› söylemek laz›m. Bunun
sonucu olarak bana göre çok baflar›l›lar,
karneleri pek iyi. Eksikler olabilir, onlar
da sonraki dönemlerde genç arkadaflla-
r›m›z›n katk›lar›yla tamamlan›r. Mesela
web sayfas› daha etkili hale gelebilir.
Çok güzel bir dergisi var. 20 senedir dü-
zenli ç›kan say›l› mesleki yay›ndan biri.
Bu büyük bir baflar›. Ve her dönem da-
ha da gelifliyor. Genel baflar›y› sorarsa-
n›z tüm meslek gruplar› aras›nda TDB
birinci s›radad›r.

‹zmir’de ilk kongresini yapmaya haz›rlanan TDB ekibi 1991 FDI Milano Kongresi’nde. Orta
s›rada sol bafltaki Kazmir Pamir. 
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TDB’nin kuruluflunda yer almadan
önce herhangi bir örgütlü çal›flmada
yer alm›fl m›yd›n›z?
Diflhekimli¤iyle ilgili örgütlü bir çal›fl-
mam yoktu. 3224 say›l› yasa ç›kt›ktan
sonra Ankara Diflhekimleri Odas›’n›n
kuruluflunda görev ald›k. Tabii bunun
öncesi Türkiye’de baz› illerde Difl Ta-
bipleri Cemiyetleri vard›. O cemiyetler
içerisinde de Ankara’da Orhan a¤a-
bey(Özkan) ve Cemal Meriç gibi isimler
vard›. Onlar da bu 3224 say›l› yasa için
oldukça u¤raflt›lar. Ankara Odas› ku-
rulduktan sonra Orhan a¤abey ve Ce-
mal Meriç oldukça muhalif davrand›lar.
Bu bir gerçek. Ankara’da oda seçimleri-
ne biz Ça¤dafl Grup olarak girdik. Ça¤-
dafl Grubu çok y›pratmaya çal›flt›lar
ama yapamad›lar. Birlik yönetimine
geldikten sonra hem Oda da hem de
Birlik içerisinde oldukça muhalif dav-
rand›lar. 

TDB kurulup ilk yönetimi olufltur-
duktan sonra ne gibi zorluklar yafla-
d›n›z?
O dönemde para yok, pul yok. Diflhe-
kimlerinde de duyars›zl›k var odalara
karfl›. Yasa ç›kt› ne olacak, oda bize ne
verecek filan gibi olumsuz düflünceler
var. Toplan›yorsunuz ka¤›t yok, sekre-
ter yok, bilgisayar yok bir daktilo bile
yok. Bir yerden daktilo bulunuyor. Y›l-
maz a¤abeyin muayenehanesinde top-
lan›yorduk. Sonra bir yer kiraland›. Yö-
netim kurulunun oturup toplanaca¤›
bir masa yok. fiuradan buradan eflyalar
topland›. Bir yandan toplant›lar yap›l›-
yor, kararlar al›n›yordu, bölgelere gidi-
liyordu. Herkes harcamas›n› cebinden
yapmak durumundayd›. Harc›rah vere-
miyorduk, Birlik’in kasas›nda para yok-
tu. Bu tür zorluklarla ifli götürmeye gay-
ret ediyorduk. Tüzükler ç›kacak, topla-
n›yoruz, sa¤a sola yaz› yaz›yoruz ama

insanlar organize olmam›fllar tabii, ge-
len cevaplar yetersiz. Yönetim kurulu-
nun düflüncesinin, yapmak istedikleri-
nin gerisinde fleyler geliyor. Taslak yol-
luyorsunuz kavgalar ç›k›yor. ‹lk dönem
çok çok zorluk içerisinde geçen bir dö-
nemdi. 

Odalarla iliflkileriniz nas›ld›?
‹liflkiyi bölge toplant›lar› yaparak gelifl-
tirdik. Ça¤dafl grup olarak girdi¤imiz
için ça¤dafl gruba yak›n olanlar ve ol-
mayanlar vard›. Yak›n olanlar bize yar-
d›mc› olmaya çal›flt›lar. Yak›n olmayan-
larsa kongreler de dahil devaml› ket
vurmaya çal›flt›lar. 
Dergiyi, TDBD’yi ç›karmaya bafllam›fl-
t›k. Dergiyi bast›racak paray› bulmak
büyük problemdi. ‹ki say› ç›kar bir say›
ç›kmaz, yaz› gelir, gelmez. Fakülteye gi-
dersin, hocalardan yaz› istersin. Onlar-
da da TDB’ye bir karfl› durufl var. Yaz›
vermezler. Bir ara yaz› iflleri müdürlü-
¤ünü de yapt›m TDBD’nin. Velhas›l,
inan›lmaz zorluklarla TDB bugünlere
geldi. Birinci dönem özellikle çok zor
oldu. ‹kinci dönemde art›k yavafl yavafl
toplamaya bafllam›flt›k. Odalar art›k ai-
dat paylar›n› göndermeye bafllad›lar.
Paralar gelmeye bafllay›nca iki sekreter
ald›k, büro eflyalar›, bilgisayard›, ma-
sayd›, sandalyeydi al›nd›. Daha genifl
bir daire tutuldu, sonra da kendi yerini
ald›. 

Yeni bir örgüttünüz, mevzuat›n›z›
nas›l oluflturdunuz?
3224 say›l› yasan›n içerisinde bu olay
yönetmelik veya tüzüklerle belirlene-
cektir denildi¤i halde yönetmelik ve tü-
zük nas›l haz›rlan›r bilmiyorduk. Bütün
arkadafllar taslaklar haz›rl›yordu. O tas-
laklar üzerinde tart›flmalar yap›l›yor ve
ondan sonra ortaya ana bir tüzük tasla-
¤› ç›k›yordu. Tabii bu tasla¤› haz›rlad›k-

tan sonra ifl geliyor hukuk taraf›na. Hu-
kukçumuz yok. Yan›lm›yorsam Eser
ablan›n tan›d›¤› bir avukat yard›mc› ol-
du. Onda sonra da tüzükler, kanunlar,
genel müdürlü¤üne gidiyor, orada yan-
l›fllar› oluyor geri dönüyor. Tekrar otu-
ruluyor, konufluluyor. 

Tabipler Birli¤i’nden ayr›lma duru-
munu nas›l de¤erlendiriyordunuz?
Etle t›rna¤›n birbirinden ayr›lmas› pek
kolay bir fley de¤ildi. Ancak o dönem-
deki Tabipler Birli¤i içinde diflhekimle-
rinin sorunlar› yeterince ele al›nm›yor-
du. Diflhekimlerinin kendi örgütleri
içerisinde flahsiyetlerini bulmalar› da
çok anlaml› bir fley. Sonuçta TDB’nin
TTB’den ayr›lmas› iyi oldu. 

TDB’nin bugün geldi¤i noktay› na-
s›l buluyorsunuz?
TDB bugün yönetimiyle, kadrosuyla,
verdi¤i hizmetle ilk dönemin veya ikin-
ci dönemin hayal edemeyece¤i bir yer-
de. Gençler keflke bu tarihi biraz okusa-
lar, bilseler de flu anda TDB’nin nerele-
re gelmifl oldu¤unu daha iyi kavrasalar.
Uluslararas› sempozyumlar, kongreler
yap›yor. B›rak›n uluslararas›n› biz flehir
içinde o dönemde toplant› düzenleye-
miyorduk. Türkiye içerisinde toplant›
düzenleyemiyorduk. Bölge toplant›lar›
oldu¤u zaman tabii o dönemde diflhe-
kimlerinin de bu tür etkinliklere açl›-
¤›ndan çok güzel ilgi oluyordu ama bu
kalite yoktu. Yani dergisinden tutun
uluslararas› toplant›lara kadar, bugün-
kü TDB’nin vard›¤› nokta American
Dental Assosication ile yar›flabilecek
düzeydedir. Temeli iyi at›lm›flt›r. Altta
hakikaten belki befl dönemin yo¤un
eme¤i vard›r. Kolay kolay Türkiye’de
su kat›lamayacak sivil toplum örgütle-
rinden birisi oldu¤unu görüyorum d›fla-
r›dan. 

‹lk Dönem TDB Genel Sekreteri Atefl Erinanç:

Temeli yo¤un emekle 
at›ld›¤› için güçlü
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TDB’nin kurulufl sürecinden biraz
bahseder misiniz?
TDB’nin kuruluflu gündeme geldi¤i s›-
rada ben Yenimahalle’de diflhekimli¤i
yap›yordum. Biz grup olarak birbirimizi
tan›yorduk. Ça¤dafl grup diye çal›flma
yürütmeye bafllad›k. Grubumuz ilk
kongrede yönetime seçildi. ‹lk kuruldu-
¤unda ne maddi imkan›m›z vard› ne de
yerimiz. Hatta birçok cihaz›m›z› vadeli
senet vererek ald›k. Hiçbir imkan yok-
tu. Ama o zaman kuvvetlenmeye baflla-
yan Birlik gittikçe geliflti ve bugünlere
geldi.

Siz yönetimde saymanl›k görevini
yürütüyordunuz galiba...
Ben daha evvel CHP Yenimahalle yöne-
timinde de saymanl›k görevini yürütü-
yordum. Zaten baz› arkadafllarla birbiri-
mizi parti dolay›s›yla tan›yorduk. Orga-
nizasyonu böyle oldu. 

Paras›z bir örgütte saymanl›k nas›l
bir fley?
Zor de¤il. Üstelik bazen para veriyor-
sun fatura alam›yorsun, zaman zaman
cebimizden koyarak kapat›yorduk he-
sab›. Yani büyük zorluklar içinde yürüt-
tük ve bizden sonra gelen arkadafllar
daha da büyüttüler, gelifltirdiler. TDB
bugünkü mutlu gününe geldi. 

Dergi ç›kmas›nda çok zorland›n›z
m›?
Yönetim Kurulu olarak bütün diflhe-
kimlerine ulaflabilmek için bir dergi ç›-
karal›m dedik. Ama dergi karar› ald›k-
tan sonra finansman› bizi düflündürdü.
Hat›r gönülle reklamlar toplanmaya
baflland›. Difl depolar›ndan, difl macunu
firmalar›ndan, baz› t›bbi firmalardan ri-
ca ederek finanse ettik. Hatta bazen pa-
ra kal›yordu, kiraya katk› yap›yorduk. 

Devlet kurumlar›yla iliflkileriniz na-
s›ld›?
O dönem bütün kurumlarla temas kur-

duk biz. SSK Genel Müdürlü¤ü, Vak›f-
lar Genel Müdürlü¤ü, Sa¤l›k Bakanl›¤›,
Maliye Bakanl›¤›n› hatta Cumhurbafl-
kanl›¤›n› iki üç defa ziyaret ettik. Dert-
lerimizi anlatt›k. Hepsi gayet iyi karfl›l›-
yorlard›. Yani politik bak›m›ndan bize
ters olanlar bile olumsuz davranm›yor-
lard›. A¤›rl›¤›m›z› koyabiliyorduk.

TDB’nin TTB’den ayr›lmas› iyi oldu
mu sizce?
Bence iyi oldu. Sonradan, bir araya ge-
lerek kanun müsait olmamas›na ra¤-
men eczac›lar, tabipler ve diflhekimleri-
nin üst birli¤ini kurduk. O zaman
Mekin Tanker vard› Eczac›lar Birli¤i

Genel Baflkan›. TTB Baflkan› Nusret Fi-
flek ve bizden de Y›lmaz Bilgin vard›.
Fakat kanunda böyle bir fley olmad›¤›
için üst kurulufl, federasyon gibi bir fle-
yi kabul ettiremedik bakanl›¤a. Tabi-
i politik olarak da s›cak bakm›yorlard›. 

Meslektafllar›m›za söylemek istedi-
¤iniz bir fley var m›?
Ben flunu isterim. Biz okurken bize flu-
nu çok iyi ö¤rettiler: Meslek onurunu
koruyun. Meslektafllar aras›ndaki iliflki-
de, hastalarla iliflkide mesle¤e ayk›r› bir
fley yapmamalar›n›; buna dikkat etme-
lerini isterim ben. Yani deontolojiye uy-
sunlar. 

Para olmay›nca 
saymanl›k yapmak zor olmad›

‹lk Dönem TDB Genel Sayman› Nazif Yurdakul:

TDB ilk Merkez Yönetim Kurulu üyesi Haluk Poçan:

D aha önce yönetici olarak görev ald›¤›m Konya – Karaman Tabip Odas›’nda
diflhekimli¤inin ve diflhekimi arkadafllar›m›z›n sorunlar›na yeterince ilgi gös-

terilmedi¤i gibi bizlerin kendilerine yük oldu¤umuz yönünde bir kanaat oluflmufl-
tu. Yaflanan s›k›nt›lar›m›zdan hareketle mesle¤imizin ve meslektafllar›m›z›n sorun-
lar›na daha kal›c› çözümler bulabilmek amac›yla tüm meslektafllar›m›z› tek bir
özerk çat› alt›nda birlefltirmeyi düflünüyordük. O dönemde TBMM’de görüflülmek-

Tüzü¤ümüzü
haz›rlamak 
için aylarca çal›flt›k
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S evgili Meslektafllar›m,
Yafl altm›flbefl yolun yar›s› eder di-

yelim ve geçmifl y›llar› sizinle yad ede-
lim.
‹nsan yaflam›nda güzel anlar vard›r; sev-
giler, baflar›lar, ferdi veya toplumsal he-
yecanlar, varolman›n getirdi¤i koflufltur-
malar...
Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin kurulu-
flunda katk›m›n olmas› da bu heyecan-
lardan biridir. Çocuklar›ma ve siz mes-
lektafllar›ma b›rakt›¤›m en büyük miras-
t›r. Yani tarih yazmak gibi bir fley. O
günlerin heyecan› ve zevki hala dama-
¤›mdad›r.
Y›llard›r Türk Tabipleri Birli¤i çat›s› al-
t›nda yaflamaya çal›flan mesle¤imiz ve
meslektafllar›m›z, flimdi kendi birlikleri-
ni kuracak ve yeni bir güç olacak, yani
Türk Diflhekimleri Birli¤i kurulacak. Biz
bu kuruluflun do¤um sanc›lar› içinde gö-
rev alan kiflileriz. Sizler ise flu anda bü-
yüyen, güçlenen Birli¤imizi daha büyük
hedeflere koflturan kiflilersiniz. Yeni
ufuklara do¤ru koflun, koflun, koflun di-
yorum. 
Gelin hep beraber 1986’n›n Nisan ay›na
gidelim. Ankara’n›n bahar havas›nda
Birli¤imizin nas›l kuruldu¤unu beraber

yaflayal›m. O y›llar çok aktif y›llar›md›.
Hatay’da SODEP’i kurmufltum. ‹sken-
derun Çevre Koruma Derne¤i Baflkanl›-
¤›’n› ve Türk Tabipleri Birli¤i’nin ‹sken-
derun temsilcili¤i görevini yap›yordum.
Toplumun, yasalar›n, hayat›n içindey-
dim. Hatayl› say›n meslektafllar›m beni
TDB’ye delege seçerek Birli¤in kurulma-
s› için onurlu bir görev vermifllerdi. Böy-
lece büyük bir heyecanla Ankara’ya gel-
dim. Beni Eser Cilasun karfl›lad›. Orada-
ki bulunan de¤erli meslektafllar›mla ta-
n›flt›rd›. Herkeste bir heyecan vard›. ‹n-
sanlar birbirini tan›yor, birbirlerine bilgi
aktar›yor, TDB’nin politikalar›n› tart›fl›-
yorlard›. Hava art›k ›s›nmaya bafllam›flt›.
Tipik Ankara kulislerini yafl›yorduk.
Ve o gün geldi. Toplant› salonu insan ve
heyecan doluydu. Yap›lan kulislere göre
seçimlere iki liste girecekti. Divan bafl-
kanl›¤›na Prof.Dr. Y›lmaz Manisal›,
ikinci baflkanl›¤a ben seçilmifltim. Kon-
gre çok olgun geçti. Seçimleri bizim liste
kazanm›flt›. 
Ertesi gün rahmetli baflkan›m Y›lmaz
Bilgin’in muayenehanesinde bulufltuk.
Görev taksimi yapt›k. Her onbefl günde
bir toplant› yapma karar› ald›k. 
Hat›rlad›¤›m kadar›yla alt› ay muayene-

hanelerde toplanarak görevimizi yürüt-
tük. Bir müddet yol param›z› da kendi-
miz karfl›lad›k.
Seçildik ama, zaman›n hükümeti ve üni-
versiteler bizi bir türlü kabullenemiyor-
lard›. Çünkü seçimlerin sonucu onlar›n
istedi¤i gibi olmam›flt›. Bize bu kanunu
ç›karan hükümet bizi sahiplenmiyordu.
Ama biz y›lmad›k çal›flt›k.
Alt› ay sonra bir yer kiralad›k. Art›k ma-
sam›z, sandalyemiz vard›. Yavafl yavafl
büyümeye bafll›yorduk. Bir taraftan Tür-
kiye’yi teflkilatland›r›yor, di¤er taraftan
yönetmelikler ç›kar›yorduk. Bölge top-
lant›lar› yap›yor, oda baflkanlar›n› ça¤›r›-
yor, görüfllerini al›yorduk. Böylece Birlik
art›k start alm›flt›.
Yaz›m›n bafl›nda söyledi¤im gibi TDB
kuruluflunda bulunmak, yönetiminde
çal›flmak ve ikinci baflkanl›k görevini yü-
rütmek benim ve ailem için bir onurdur.
Bu gururla bu günümü yafl›yorum. O
gün yönetimde görev alan ve aram›zda
bulunmayan arkadafllar›m› rahmetle
an›yorum. Bu yasan›n ç›kmas›nda eme-
¤i geçen baflta Prof.Dr. Ercüment Ko-
nukman kardeflim olmak üzere herkese
teflekkür edyorum. ‹yi günler sizlerin ol-
sun...

te olan 3224 say›l› kanunun da öncülü¤ünde Türk Diflhekimle-
ri Birli¤i’nin ilk ad›mlar› at›ld›. Kanunun görüflmeleri s›ras›nda
Konya’daki kurucu arkadafllar›m›zla çal›flmalara bafllad›k. 
Konya’daki de¤erli meslektafllar›m›z Ahmet Birlik, Naci Gür-
din, Necati Hilmi Küçüky›ld›z, Rasih Yard›m öncülü¤ünde si-
yasetten gelen bir al›flkanl›k olarak “erken davranan yol al›r
mant›¤›yla” Konya Diflhekimleri Odas›’n› oluflturduk. 
Konya Diflhekimleri Odas›’n›n kuruluflunu takiben meslektafl-
lar›m›z›n sorunlar›na makro düzeyde çözüm bulabilmek ama-
c›yla TDB’nin çal›flmalar›na h›z verdik. Bu dönemde 1969’lar-
dan beri tan›d›¤›m ça¤dafl, demokrat, politik yap›s›ndan ödün
vermeyen kiflili¤ine sayg› duydu¤um say›n Eser Cilasun’la te-
maslar›m›z oldu. Ayn› dönemde TDB’nin ilk baflkan›, birli¤in
bu günlere gelmesinde kilometre tafl› olan merhum Y›lmaz Bil-
gin’le tan›flt›k. 
Sanc›l› bir dönem içerisinde Y›lmaz Bilgin önderli¤inde kuru-
lan TDB yönetimine bu de¤erli arkadafllar›m›z›n özverisiyle

birlik yönetimine girdim.
TDB’nin kurulufl dönemi gibi emekleme dönemi de sanc›l› ve
s›k›nt›l› oldu. TDB’nin toplant›lar› Y›lmaz Bilgin’in muayene-
hanesinde yap›lmaktayd›. Daha sonra Atatürk Bulvar›’ndaki
kendi yerimize tafl›nd›k ve yeni kurulan Birli¤imiz kendi yerin-
de çal›flmalara bafllad›. Özellikle Ankara’da yönetime giren
meslektafllar›m›z›n özverili çal›flmalar› ve birlik avukat›m›z›n
görüflleri ›fl›¤›nda her ay yap›lan uzun soluklu toplant›larda en
ince detaylar›na kadar emek harcayarak tüzü¤ümüz yürürlü¤e
girdi. Kuruluflumuzdan bu yana TDB’de görev alan tüm mes-
lektafllar›m›z›n temel amac›, mesle¤imizi ve meslektafllar›m›z›
daha ileriye tafl›mak ve ülkemize a¤›z ve difl sa¤l›¤› konusunda
daha bilinçli bir toplum yaratmak olmufltur.
Bu ba¤lamda gerek TDB’nin kurulufluna büyük emek sarfeden
mesai arkadafllar›ma ve bu bayra¤› bizlerden devir alarak ç›ta-
y› daima yukar›ya tafl›yan bizden sonraki yönetim kurullar›na
sayg› ve flükranlar›m› sunuyorum.

TDB ilk Merkez Yönetim Kurulu üyesi Cemil Altay:

‹lk alt› ay 
muayenehanelerde topland›k
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TDB kurulurken diflhekimlerinin
ayr› bir örgütlenme gibi bir talepleri
var m›yd›?
Bir bölümün böyle bir iste¤i vard›. Bun-
lar da, Ercüment Konukman kanal›yla
bu isteklerini dile getirdiler ve böyle bir
yasa ç›kmas›n› sa¤lad›lar. Bizim karfl›
ç›kmam›za ra¤men yasa ç›kt›. Yasa ç›k-
t›ktan sonra yeni örgütlenmeye sahip
ç›k›lmas› gerekti¤ine inand›k. Askeri
yönetimin son dönemleriydi. Ankara
Diflhekimleri Odas› ilk kurulan odalar-
dan biriydi, Genel Kurulda biz Ça¤dafl
Diflhekimleri Grubu ad› alt›nda seçimle-
re kat›ld›k. Bu, o flartlar içinde cesaret
isteyen bir olayd›. Daha sonra di¤er
odalar ve son olarak Birlik kuruldu. Ben
daha sonra TDB yönetimine geçtim. 
Birlik’in ilk kurulufl sürecinde bir sürü
sorunumuz vard›. En önemlisi tabi-
i maddi yetersizlik vard›. Bu ifllerle ilgi-
lenmeyen bir kitleyi sorunlar›m›z›n çö-
zümü için meslek örgütü çal›flmas›na
katmak ve sorunlar›m›z› anlatmak gere-
kiyordu. Bu bak›mdan çal›flacak arka-
dafl bulmakta da zorlan›yorduk. Fakat
zaman içinde bunlar›n hepsi tabii
yavafl yavafl halloldu.

Örgütlenmek zor oldu mu?
Diflhekimlerini üye yapmak çok
zor olmad›. Zaten özellikle mu-
ayenehaneci hekimler daha önce
de muayenehane açmak için Ta-
bip Odas›’ndan ayn› flekilde izin
al›rd›. Kurulduktan sonra da difl-
hekimleri odas›ndan izin alacak-
t›. O konuda pek sorun yaflama-
d›k. Daha çok arkadafllar› bilgi-
lendirip, bu konularda çal›flmaya
yöneltmek zaman ald›. 
Bu arada  diflhekimlerinin birik-
mifl bir sürü sorunlar› oldu¤u or-
taya ç›kt›. O zaman en önemli so-

run sahte diflhekimi sorunuydu. Kamu-
da çal›flan diflhekimlerinin özlük hakla-
r›, doktorlarla ayn› kategoride say›lma-
malar› gibi problemler gündemimizdey-
di. TDB’nin uluslararas› platformda FDI
nezdinde kabulünü sa¤lamaya çal›flt›k.
Daha evvel Cemiyet zaman›nda göz-
lemci üye olarak kaydolmufllard›, fakat
biz Birlik olarak üyeli¤imizi gerçeklefl-
tirdik. 

Yönetimde iller nas›l temsil edildi?
‹lk Yönetim Kurulu çal›flmalar›nda bü-
tün odalardan arkadafllar yönetimde
temsil edilmek istiyorlard›. Fakat ‹stan-
bul ve Ankara gibi büyük illerin odalar›-
n›n üye say›s›n›n çok olmas› bu tip oda-
lara temsilde daha a¤›rl›k verilmesi fik-
rini do¤urdu. Böyle bir formül bulun-
maya çal›fl›ld›. Belirli bir miktar Ankara,
‹stanbul, ‹zmir’den, kalan belli bir mik-
tar› da s›ras›yla isteyen di¤er illerden se-
çilmeye çal›fl›ld›. 
Tabii yeni örgütlenmenin getirdi¤i çe-
flitli teknik aksakl›klar, problemler, sek-
reter bulmadan tutun da gelen delege-
lerle nerede, nas›l toplant› yapaca¤›m›z
konusunda bir sürü sorun ç›kt›. ‹kinci
sorunumuz diflhekimli¤i fakülteleriyle
oldu. Çünkü TDB yokken diflhekimleri
problemlerini daha çok fakülteler kana-
l›yla dile getirip, fakülteler kanal›yla
hallediyorlard›. Fakülteler bunu  kendi-
lerinde do¤al bir hak olarak görüyorlar-

d›. Onlar›n bize al›flmas› gerekti biraz.
Beraber çal›flmam›z gerekti¤ini anlatt›k.
Zaman içinde bunlar›n hepsini aflt›k. 
Bu süreçte, TDB’nin Tabipler Birli-
¤i’nden ayr›lm›fl oldu¤unu ayr› bir örgüt
oldu¤unu insanlara anlatmak gerekti.
Bütün devlet kurumlar›nda kendimizi
tan›tmaya çal›flt›k. Özellikle asgari ücret
tarifesi ve bunun Resmi Gazete’de ya-
y›mlanmas›n›n sa¤lamak için baya¤› u¤-
rafl vermemiz gerekti. Fakat sonunda
hepsini yapt›k. Zaman içerisinde bence
arkadafllar, meslektafllar bu iflleri sahip-
lendi. Birisinin yukar›dan problemleri
çözmesini beklemek yerine kendi ör-
gütleriyle problemlerini çözmeyi ö¤ren-
diler, anlad›lar. Bu dönemden kaybetti-
¤imiz arkadafllar›m›z oldu. ‹lk baflkan›-
m›z Y›lmaz Bilgin ve ilk yönetimde yer
alan Hüseyin Elmac› çok de¤erli katk›-
lar sunan iki arkadafl›m›zd›. fiimdi ara-
m›zda de¤iller. Epey bir zaman geçti ve
bence flu anda iyi bir noktaya geldi Bir-
lik. Problemlerin ne kadar› halloldu ne
kadar› hallolmad›, o ayr› bir fley. Fakat
bir mesleki örgütlenme olarak bence
diflhekimleri kendilerini ispat ettiler. 
Bu ilk kurulufl döneminde Sa¤l›k Ba-
kanl›¤›’n› ve gerekli bütün bakanl›klar›
ziyaret ettik. Cumhurbaflkan›na ç›kt›k.
Devletin bu tip örgütlenmelere çok s›-
cak bakt›¤› söylenemez. Biz sa¤l›k so-
runlar›n› da bildi¤imiz gibi hallederiz
mant›¤›yla yaklaflt›klar› için zaman za-

man bu kurulufllarla çal›flmam›z
zor oldu fakat bir yerde de mec-
burduk. Biz de elimizden geldi¤i
kadar›yla etkin olmaya çal›flt›k.
Hala da ayn› fleklide sürüyor ben-
ce bu ifl. Burada bence en önem-
lisi her fleyden önce böyle bir
meslek grubunun kendi içinde
örgütlenip, problemlerini dile ge-
tirip, problemlerine çözüm aray›-
fl› ve buradan ç›karak ülkenin
sa¤l›k sorunlar›na ve de daha da
ileri giderek ülkenin genel sorun-
lar›na çözüm aramas›yd›. Çal›fl-
mayan bir saatin içinde bir parça-
y› iyi çal›flt›rsan›z bile saatin do¤-
ru gitmesini sa¤layam›yorsunuz
çünkü. 

‹lk Dönem TDB MYK üyesi Demir Temuçin:

En büyük güçlük 
diflhekimlerini sürece katmakt›

Göteborg FDI Kongresi s›ras›nda Eser Cilasun ve Demir
Temuçin bir klinik ziyaretinde.
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eliflmifllik örne¤i say›labilecek
sivil toplum örgütleri güçlen-
dikçe, demokratik kat›l›m hak-

lar›n› kullanabildikleri süreçte; hem
kendi sorunlar›na daha do¤ru yaklafl›m-
larla çözüm arad›lar hem de yaflad›klar›
toplumun sorunlar›na çözüm önerileri
üretebildiler.
Diflhekimleri de bundan ayr› düflünüle-
mez. Bilimsel kuruluflumuzun ilk y›lla-
r›ndan beri meslektafllar›m›z cemiyet ve
derneklerde kendilerini ifade ettiler.
TTB’nin 1953’te kurulmas›yla diflhe-
kimleri de bu Birli¤in içinde yer ald›lar.
TTB yönetiminde bir  ya da iki üyelikle
temsil edilen diflhekimleri, ülkemizin
genel sa¤l›k politikalar›na çözüm arar-
ken diflhekimli¤i sorununa da çözüm
aramaya çal›flt›. Ancak, ulusal sa¤l›k po-
litikalar› kapsam›ndaki çal›flmalarda
mesle¤imizin sorunlar› daha az yer ald›.
Di¤er yandan 1963 y›l›nda 224 say›l›
sa¤l›k hizmetlerinin sosyallefltirilmesi
adl› yasan›n gerçek anlam›yla uygulan-
mas›n›n TTB taraf›ndan savunulmas› ile
birlikte genel sa¤l›k sigortas›n›n yaflama
geçirilmesini isteyen görüfllerin var ol-
mas› meslektafllar›m›z›n tabip odalar›
d›fl›nda da dernek ve cemiyetlerde ör-
gütlenmeye devam etmesine sebep ol-
du.
1960’l›, 1970’li y›llar ülkenin tüm birey-
leri gibi meslektafllar›m›z›n da kendini
politik olarak daha kolay tan›mlayabil-
di¤i, bireyci de¤il toplumcu bakabildi¤i,
meslek örgütlerinin bask› unsuru olabil-
di¤i zamanlard›.
Ben o dönemde daha fazla kat›l›m sa¤-
layarak, çözüm önerileri üreterek güçlü
bir Birli¤in içinde kalman›n ulusal sa¤-
l›k politikas› içinde diflhekimli¤i sorun-
lar›na ve halk›n a¤›z difl sa¤l›¤› sorunla-
r›na çözüm bulanaca¤›na inan›yordum.
Çünkü ‹zmir Tabip Odas›’na kayd›m›
yapt›rd›¤›m günden itibaren oda çal›fl-
ma gruplar›nda yer ald›m. O zamanlar
diflhekimi, tabip ayr›m› görmemifltim ve
sorunlar›m›z›n ulusal sa¤l›k sorunlar›n-
dan ayr› düflünülemeyece¤ini görmüfl-
tüm. Yönetimde yasa gere¤i bir diflheki-
mi vard› ama çal›flma gruplar›nda bir s›-
n›rlama yoktu. 1979-1980 y›llar›n da
TTB Merkez Konseyi ‹zmir delegeli¤i,
1980-1981 y›llar›nda ‹zmir Tabip Odas›
Yönetim Kurulu üyeli¤i yaparak mesle-

¤imizi temsil edebilmifltim.
1980’li y›llar›n bafllar›nda TTB ile yuka-
r›da belirtilen nedenlerle görüfl ayr›l›¤›
olan meslektafllar›m›z ayr› bir Birlik ve
oda örgütlenmesi çal›flmalar›n› bafllatt›-
lar. Mesle¤ini seven, mesle¤in sorunla-
r›n›n çözümlerinin kendi meslektafllar›-
m›zda oldu¤una inanan ve bunlar için
çaba harcayan, örgütlülü¤e inanan say-
g› ile anmam›z gereken meslektafllar›-
m›z›n çabalar›yla Türk Diflhekimleri
Birli¤i Kanunu yürürlü¤e girdi.
Bu olay da örgütlü mücadelenin milad›
olarak 22 Kas›m gibi unutulmayacak
günlerden biriydi. Tüm meslektafllar bu
olufluma destek verip güç katmal›yd›.
Yeni oluflumu geçmifl birikimlerimizle
dinamik k›lmal›yd›k.
Yasam›z öncelikle odalar›n oluflturmas›-
n› gerekli k›l›yordu. Farkl› görüflte olsa-
lar da meslektafllar oda seçimlerine he-
yecanla haz›rland›lar. 
Diflhekimli¤i tarihinde belki de daha
sonra olamayacak kadar büyük kat›l›m-
la ve listelerle seçimlere girildi. Bu çok
güzel bir ivmeydi, kim kazan›rsa kazan-
s›n yap›lacak çok ifl vard› ve yakalanan
dinami¤i düflürmemek gerekiyordu.
Hepimizin politik görüflleri vard›, do¤al
olarak görüfllerimizin do¤rultusunda
belirlenen politikalar›m›z vard›. 
O dönemlerde odalar› politikaya alet et-

meyelim sözleri bazen karalamaya bile
varan tenkitlere sebep oluyordu. Esas
olan Ulusal Sa¤l›k Politikas› içinde A¤›z
Difl Sa¤l›¤› diye adland›r›labilece¤imiz
politikay› do¤ru saptamal›yd›k. Evet, ne
olursa olsun politika yapmal›yd›k ve du-
ruflumuzu belirlemeliydik, bunun için
birlik ve dayan›flmamam›z› yükseltme-
liydik. Politikam›z  Oda ve Birli¤imizi
politikaya alet etmek de¤il, onlar› daha
ileriye tafl›mam›za yön vermekti.
23 Nisan 1986’da tüzel kiflili¤ine kavu-
flan TDB’nin ilk yönetim kuruluna seçi-
lenlerden birisi de bendim.
Birlik yönetiminde yer alan tüm arka-
dafllar›m gibi ben de bizi bekleyen so-
runlar›n bilincindeydim. Öncelikle Ta-
bip Odalar› deneyimlerimizden gelen
birikimlerimizle kurumsal olmay›, de-
mokratik yap›laflmay› sa¤lamay› ve en
önemlisi kat›l›mc›l›¤› artt›rmay› hedefli-
yorduk.
Mali sorunlar›m›z nedeniyle ilk günler-
de Ankara Odas›n›n binas›n› kullanma-
ya bafllad›k. Görev ve temel sorunlar›-
m›z belliydi. 
O günlerdeki heyecanlar nedeniyle san-
ki Birli¤imiz oluflturulmam›fl gibi baz›
odalar›m›z›n kendi bafllar›na ya da bir-
kaç odayla beraber hareket etmeleri
TDB Yönetim Kurulu’nu biraz daha
merkeziyetçi bir yap›da çal›flmaya itti.
Tepki de alsak o gün için yeni bir Birli-
¤in içinden yeni yeni birliklerin do¤ma-
s›n› engellemifltik.
Birlik ve Odalar aras›ndaki iletiflimi art-
t›rmak, bölgesel sorunlar› yerinde sap-
tamak ve Ulusal Sa¤l›k Politikas› konu-
lar›nda ortak bir görüfl oluflturmak ama-
c›yla Van’dan bafll›yarak Bursa, Trab-
zon ve Adana’da bölge toplant›lar› yap-
t›k.
‹lk yönetim kurulunu oluflturdu¤umuz
tüm arkadafllar›m›n yan› s›ra rahmetle
and›¤›m k›ymeti a¤abeyim ve Baflkan›m
Y›lmaz Bilgin ve de¤erli dostum, mesa-
i arkadafl›m Hüseyin Elmac›’ya bu gü-
zellikleri paylaflma f›rsat›n› bana verdik-
leri için teflekkürlerimi borç bilirim.
Bugün, TTB’den ayr›larak kendi birli¤i-
mizin kurulmufl olmas›n›n A¤›z Difl
Sa¤l›¤› politikas›n›n oluflmas›nda, özlük
sorunlar›n›n çözülmesinde, kendimizi
tan›mlayabilmemizde ne kadar önemli
oldu¤unu hep beraber yafl›yoruz.

‹lk Dönem TDB MYK üyesi 

H. Avni Aydemir

Ayr› bir örgüt kurman›n gereklili¤i 
sonraki süreçte daha iyi anlafl›ld›
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DBD (Türk Diflhekimleri Birli¤i
Dergisi) TDB kurulduktan çok k›-
sa bir süre sonra yay›mlanmaya

baflland›. ‹lk say›s›ndan itibaren hep üye
say›s› kadar yay›mland›, baflta odalar
arac›l›¤›yla da¤›t›l›rken, sonradan do¤-
rudan üyelere postalanarak da¤›t›lmaya
baflland›. Kimi zaman ayl›k gecikmeler
olmuflsa da genelde düzenli bir yay›n ya-
flam›na sahip oldu ve giderek geliflti.
TDB’nin çok meslektafl›m›zca bilinme-
yen kurulufl dönemi göz önüne al›nd›-
¤›nda böyle bir derginin ç›kar›lmas›n›n
hiç de kolay olmad›¤› görülür. 1985 y›-
l›nda, Türk Diflhekimleri Birli¤i Kanunu
Meclis’ten ç›karken ben Türk Tabipleri
Birli¤i Merkez Yay›n Organ› Haber Bül-
teni’nde yay›n ku-
rulu üyeli¤ine he-
nüz bafllam›flt›m.
1986 y›l›nda ilk ge-
nel kurulunu yapa-
rak ilk yönetimine
kavuflan TDB, be-
nim için de yeni bir
ilgi alan› oldu. O za-
man›n Birlik kasa-
s›nda hiç para yoktu, Birli¤in bir mekan›
bile yoktu. Dergi düflüncesini ortaya at-
t›¤›mda çok gerçekçi görülmemiflti ama
henüz dört y›ll›k hekim olmama bak›l-
maks›z›n yönetimce tam destek veril-
miflti. Derginin ilk sorumlu yaz› iflleri
müdürü olmufltum. ‹lk yay›n kurulumuz
bütün sektörü dolaflarak reklam topla-
maya bafllad›. Bir yandan da dergi içeri-
¤ini tamamlamaya çal›fl›yorduk. ‹lk say›
bas›l›rken bafl›nda beklemifltik düz mavi
renkte bir kapa¤› vard›, boyalar› kar›flt›-
rarak özgün bir renk yakalamaya çal›fl-
m›flt›k. Her fleye ayr› bir özen gösterdik.
fiimdi ayr› bir dergi olarak ç›kan bilim-
sel bölüm “Diflhekimli¤i Klinikleri” için
ayr› bir ara kapak haz›rlam›flt›k. Bu ka-
pakta diflhekimli¤inin ayr› bilim dallar›-
n› simgeleyen flekiller çizmifltim. Bunlar
d›fl kapakta yer ald›lar. 
‹flte bu derginin hikayesi böyle bafllad›.

TDBD, sa¤l›k politikalar›ndaki giriflimle-
re tan›k oldu, Odalar›n kurulufl sürecin-
deki zorluklarda yard›mc› olmaya, yol
gösterici olmaya çal›flt›. Birli¤in üyelere
sesini duyurma arac› oldu. 86 da Özal
Hükümeti döneminde Temel Sa¤l›k Ka-
nunu ç›kt›. Bu yasa dergide uzun boylu
tart›fl›ld›, farkl› görüfllere yer verildi.
Sonraki hükümetler yeni sa¤l›k politika-
lar›yla karfl›m›za ç›kt›¤›nda TDBD en iyi
tart›flma platformuna dönüfltü. Uzman-
l›k ve benzeri birçok konuda politikala-
r›m›z TDBD’nin sayfalar›nda geliflti, boy
verdi ve en önemlisi meslektafllar›m›zla
paylafl›ld›. Diflhekimli¤inde etik de¤er-
ler, benzeri kurallar, hep dergi arac›l›-
¤›yla meslektafllarla paylafl›ld›. TDBD ol-

masayd› eminim
bugün diflhekimli¤i
daha olumsuz bir
noktada olurdu;
mesleki dayan›flma
belki daha az olur,
etik sorunlarla da-
ha fazla bo¤ufluyor
olurduk.
Dergi ayn› zaman-

da TDB’nin vitrini olarak görülmeli.
Karfl›l›ks›z olarak mesle¤imiz için çaba
gösteren kiflilerin çal›flmalar›n›n, dergi
arac›l›¤›yla duyurulmas› önem tafl›mak-
tad›r. 
Sahte diflhekimleriyle ilgili bir kanun ta-
sar›s› için tam gün zaman›n› mecliste ge-
çiren meslektafllar›m›zdan, bu s›rada
bürosunda çal›flan di¤er meslektafllar›-
m›z›n haberdar olmas› önem tafl›yor
bence. Derginin, meslek için görev üst-
lenip çaba gösteren meslektafllar›m›z›n
tan›n›p teflvik edilmesinde önemli bir
rol oynad›¤›n› düflünüyorum.
Dergi, TDB ile birlikte büyüdü geliflti bu-
günlere geldi. Yar›n da bu önemi süre-
cek. Kuflkusuz iletiflim devrimi tüm h›-
z›yla sürüyor ve internet ortam›nda ha-
berleflme giderek önem kazan›yor. Bu
dinamik süreç derginin güncelli¤ini de
olumlu yönde etkiliyor.

TDBD’nin ilk Sorumlu 

Yaz› ‹flleri Müdürü 

Süha Alpay:

Dergimiz de 
TDB’yle birlikte
geliflti

O dalar›m›z›n TDB’nin kuruluflunun
20. y›l›n› tamamlad›k. Kurulufl ev-

velinde ve aflamalar›nda büyük müca-
deleler verildi. En büyük engeller siya-
siler ve meslektafllar›n ilgisizli¤i idi. Si-
yasilerin (flimdi de oldu¤u gibi) üç bü-
yük hesab› vard›. REY... REY... REY...
Kamu kurumu niteli¤inde olan odala-
r›n, ifllerine kar›flaca¤›, siyasilerin güç-
lerini azaltacaklar› endiflesinde idiler.
Bu yüzden oda ve birliklerin kurulmas›
bir k›s›m kimselerle engellenerek y›l-
larca geriye at›lm›flt›r. TBMM içinde
içinde ve d›fl›nda pek çok sa¤duyulu
meslektafl ve bürokrat›n katk›lar›yla
y›llarca mücadele verildi. Birli¤imiz öy-
le kolayca kurulmad›. Esasen kamu ku-
rumu olan birlikler, hizmetlerin bilinçli
organizasyonlar›nda büyük yararlar
sa¤larlar. Ama (hangi partiye mensup
olurlarsa olsun) siyasetçiler her fleyi
kendilerinin iyi bildi¤ini memleket ve
millet yarar›na yapt›klar›n› söylerler.
Mahalli ‹dare Birlikleri (M‹B) belediye
ortakl›¤› ad› alt›nda a¤›z-difl sa¤l›¤› po-
likliniklerinin yaratt›¤› kaosu ve olum-
suzluklar› da bir defa daha gördük.
TDB kurulmadan evvel 1984-1986 iki
y›l Türk Tabipleri Birli¤i Yüksek Disip-
lin Kurulu Raportörlü¤ü yapt›m. Birli-
¤imizi kurduktan sonra bir y›l TDB
Yüksek Disiplin Kurulu Raportörlü¤ü,
dört y›l TDB Yönetim Kurulu üyeli¤i,
alt› y›l TDB Dergisi Yay›n kurulu
üyeli¤i ve baflkanl›klar›nda bulundum.
Meslek içi e¤itim yönetmeli¤i haz›rla-
yan komisyonun baflkanl›¤›n› yapt›m.
Ad› geçen yönetmeli¤in yasallaflmas›n›
sa¤lad›k. Bu dönem içerisinde pek çok
özverili çal›flkan ve de¤erli meslekta-
fl›mla tan›flma f›rsat› elde ettim. Bu be-
nim için büyük zevk ve k›vanç oldu.
Gelin hep beraber odam›z için çal›fla-
l›m. ‘Oda bizim için ne yapt›?’ diyece¤i-
mize biz odaya mesle¤imize bir fleyler
yapal›m. 

TDB Y‹RM‹ YAfiINDA

‘Oda bizim için 
ne yapt›’

‹lk dönem 
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Odalar›n ve TDB’nin kuruldu¤u dö-
nemdeki çal›flmalar›n›zdan biraz
bahseder misiniz?
Yasa ç›kt›¤› dönemde ben Trabzon’da
çal›fl›yordum. Yaklafl›k 15 y›ld›r orada
yürütüyordum diflhekimli¤ini. Eser Ci-
lasun’un efli U¤ur Cilasun arkadafl›md›.
Tabip odas›nda çal›fl›yorlard›. Odalar
kurulmaya bafllad›¤›nda Trabzon’da bu
ifli kim yapar diye düflünmüfller. Yapsa
yapsa Taner yapar deyip beni aram›fllar.
Telefon açt› olur dedim. 
Oda kurmak için en az 100 diflhekimi-
nin olmas› laz›m. O dönem Trabzon’da
60-70 civar›nda diflhekimi  vard›. Gire-
sun, Artvin, Gümüflhane ve Bayburt
illerini de ald›m. Ahmet Armutçu vard›,
yard›mc›m. Onunla birlikte epey çaba
harcayarak bütün bu illerdeki diflhe-
kimlerini üye yapt›k. Yeni kurulan, taze
bir örgüttük. Daha diflhekimleri bu iflin
tam fark›nda de¤illerdi. Diflhekimlerini
bu ifle inand›rmak çok zordu bizim ora-
da. Bir de bizim oradaki meslektafllar›n
ço¤u Erzurum mezunuydu, bize göre
daha muhafazakar e¤ilimliydiler, sosyal
yönleri de pek geliflkin de¤ildi. O yüz-
den biraz kan uyuflmazl›¤› oldu ama sa-
¤olsunlar bana a¤abey olarak hürmet
ettikleri için pek bir sorun ç›kmad›
desek de ikinci genel kurulda beni dü-
flürmek için falan liste oluflturdular ama
baflaramad›lar. 

Örgütlenme sürecinde çok s›k›nt›
çektiniz mi?
Trabzon Diflhekimleri Odas›’n› kurduk-
tan sonra çok büyük bir para s›k›nt›m›z
vard›. Aidatlar›n› ödemiyordu ço¤u.

Ayaklar›na kadar gidip kay›t paralar›n›,
aidat paralar›n› falan topluyorduk. Bir-
lik paylar›n›  yollamad›m, sa¤olsunlar
bizi bir süre idare ettiler. 
Meslektafllar› bir araya getirmek ama-
c›yla balolar düzenliyorduk. Birbirlerini
tan›s›nlar sosyal iletiflim arts›n diye...
Ama diflhekimlerinden kat›l›m çok az
oluyordu. Biletleri gene doktorlara falan
satmak zorunda kal›yorduk. Balodan
kazand›¤›m›z paralarla bir Oda Merkezi
tuttuk. O zaman maddi imkan›m›z çok
yoktu ama kredimiz geniflti. Valiyle ta-
n›fl›yordum, Vilayetin bütün imkanlar›-
n› etkinlikler için kullanabiliyordum.
Diflhekimlerinin ço¤u oral›yd›. Ben de
ana taraf›ndan Ofluydum ama o pek ka-
bul edilmiyordu. Yabanc› gibi görülü-
yordum. D›flar›dan gelip nas›l bu Bafl-
kan olur diye düflünüyorlard›. Onu da
a¤abeyli¤imizle samimi yaklaflarak afl-
t›k; seviyorlard› beni sa¤olsunlar. Hala
22 Kas›mlarda falan ça¤›r›rlar beni gide-
rim, hasret gideririm. Unutmad›lar sa¤
olsunlar. 

‹lk dönemde en çok hangi sorunlar-
la karfl›laflt›n›z?
Anadolu’da diflhekimli¤i yapmak çok
ayr› bir olay. Baz›lar› diplomalar›n›
sahte diflhekimlerine veriyorlard›. Onla-
ra mani olduk. Sahte diflhekimlerini ya-
kalatt›m, kapatt›rd›m. Bir gün bir tanesi
yeni ald›¤› cihazlar› falan kapt›rm›fl, ba-
ya¤› da borca girip alm›fl. Benim habe-
rim yok, tan›m›yorum da. Beline taban-
cay› takm›fl, beni vurmaya gelmifl. ‹çeri
girdi, ben ilk baflta görmedim tabanca-
y›, konuflmaya bafllay›nca çekmedi. Ya
dedi, a¤abey ben seni vurmaya gelmifl-
tim. Neyse sonra olay tatl›ya ba¤land›,
sonra da herfleyi b›rak›p ‹stanbul’a gitti. 

TDB’ye hangi dönem geçtiniz?
1986’da Trabzon Diflhekimleri Odas›
kurulduktan sonra 1990’a kadar iki dö-
nem baflkanl›k yapt›m. Üçüncü dönem
baflkanl›¤› yürüttü¤üm s›rada TDB Yö-
netim Kurulu’na seçilince ikisini birara-
da yürütmenin do¤ru olmayaca¤›n› dü-
flünerek Oda baflkanl›¤›ndan ayr›ld›m.

3. Dönem TDB MYK üyesi Taner Önal:

Tabancayla 
muayenehaneme geldiler

Taner Önal, üç ay önce k›r›l›p bir türlü tam
iyileflmeyen kolu nedeniyle ask› tak›yor.

3. Dönem TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun sanayinin temsilcileriyle yapt›¤› bir toplant› 
sonras›; sa¤dan ikinci (beyaz ceketli) Taner Önal.
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TDB yirminci y›l›n› kutluyor. Sizce
TDB’nin mesle¤e yapt›¤› en önemli
katk›lar nelerdi?
Öncelikle TDB’nin 20. y›l›n› kutluyor ve
tüm meslektafllar›ma mesleklerinde da-
ha nice y›llar diliyorum. 
TDB, 1986’daki kuruluflundan günümü-
ze kadar hem ürettikleri aç›s›ndan hem
kazan›mlar› aç›s›ndan çeflitli aflamalar
geçirdi. Öncelikle bir mesle¤in tan›m›-
n›n yap›lmas›, çal›flma alanlar›n›n belir-
lenmesi, kendi örgütlenmesini tamam-
lamas›, meslektafllar›n›n etik kurallar›n-
dan bafllayarak tüm davran›fllar›na ka-
dar neler yapaca¤›na dair yönetmelikle-
rin, kanunlar›n ve tüzüklerin haz›rlan-
m›fl olmas› ve bunlar›n da uygulama yö-
nergeleriyle bütünlefltirilmifl olmas›, en
köklü kazan›m›d›r TDB’nin. 
Meslek örgütlerini birarada tutan en
önemli fley, sorunlar›n›n meslek örgütü-
nün katk›lar›yla çözüldü¤ünü gören
meslektafllard›r. Sorunlar ad›m ad›m
meslek örgütünün katk›lar›yla çözül-
dükçe örgütün etraf›ndaki bütünleflme
çok daha güçlü olacakt›r. 

TDB E¤itim Komisyonu’ndaki çal›fl-
malardan da biraz bahseder misiniz?
O dönemdeki çal›flmalar›m›z›n en
önemlisi Sürekli Diflhekimli¤i E¤itimi
sisteminin genelgesinin haz›rlanmas› ve
bunun çal›flmalar›n›n bafllat›lmas›yd›. O
y›llarda tüm Türkiye’de y›l içerisinde 20
civar›nda bilimsel etkinlik yap›l›yordu.
fiu anda ise bu say› 200’ün üzerine ç›k-
m›fl durumda. Hem bilimsel etkinlikler
artm›fl hem Türkiye’deki bilimsel dergi-
ler kredilendirilmifl ve kredilendirme
henüz bir zorunluluk olmad›¤› halde
meslektafllar bu sistemi büyük bir mem-
nuniyetle karfl›lam›fl ve bu sisteme
uyum göstermifltir. 

TDB’nin di¤er meslek örgütlerine
göre kamuoyundaki sayg›nl›¤›n› na-

s›l de¤erlendiriyorsunuz?
70’li y›llardan kalma bir korkuyla mes-
lek örgütü denilince birçok insan irkili-
yor. Toplumun geliflmesinin önündeki
engelleri ortadan kald›rmaya yönelik bu
tür sivil toplum kurulufllar›yla meslek
kurulufllar›n›n etkisi Türkiye’de henüz
tam olarak anlafl›labilmifl de¤il. 
TDB, iktidarlar› hakl› gördü¤ü uygula-
malarda desteklemifl ama elefltirece¤i
yerlerde de elefltirisinden geri kalma-
m›flt›r. Pek çok konuda devletle birlikte
çal›flm›fl, iflbirli¤i yapm›fl, yönetmelikler
haz›rlam›fl ama ‘iflbirlikçi’ olmam›flt›r.
fiu anda hâlâ halk›m›z›n TDB’yi çok faz-
la tan›d›¤›n› zannetmiyorum. Bu, kamu-
da çal›flan meslektafllar›m›z›n say›s›n›n
t›p hekimlerinde oldu¤u gibi büyük top-
lumsal olaylar› peflinden sürükleyebile-
cek kadar yüksek olmamas›ndan kay-
naklan›yor. 

Diflhekimlerinin meslek örgütüne
güveni ve ba¤l›l›¤›yla ilgili gözlem-
leriniz nas›l?
TDB meslektafllar taraf›ndan art›k ta-
n›nd›. Burada problem birçok meslekta-
fl›m›z›n Oda ya da Birlik ne yapar, bu-
nun fark›nda olmamas›ndan kaynakla-
n›yor. Bunun haricinde meslektafllar da
herhalde Birliklerinin kendileri için bü-

yük çabalar içerisinde oldu¤unu, bir
fleyler gerçeklefltirdi¤ini -özellikle dergi-
mizi takip eden meslektafllar- biliyorlar-
d›r. Her zaman her örgütte oldu¤u gibi
bizde de elefltiriler ve karfl› fikirler, ka-
bul edilmeyen fleyler olacakt›r. Bunlar
demokratik bir ortamda de¤erlendirilir
ama hiçbir zaman bu de¤erlendirmenin
de belden afla¤› vurur tarzda olmamas›
gerekir. 

Uluslararas› plandaki çal›flmalar› ve
FDI ile olan iliflkileri nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz?
TDB, FDI’›n her toplant›s›nda temsil gö-
revini yerine getirmifl, orada görevlerini
baflar›yla sürdürmüfltür. Prof.Dr. Ner-
min Yamal›k FDI’›n Dental Practice Ko-
misyonu’na seçilerek çal›flmalara katk›
yapm›flt›r. fiu anda da baflkan yard›mc›-
s› olarak çok büyük bir baflar›yla görevi-
ni sürdürüyor. TDB, Türkiye’deki difl-
hekimli¤ini d›flar›da FDI toplant›lar›nda
olsun, ERO toplant›lar›nda olsun, bafla-
r›yla temsil ediyor ve gücünün de öte-
sinde bir temsil görevi üstlenerek so-
rumlulu¤unu yerine getiriyor. Toplant›-
lar›n hiçbirisinde TDB’ye yönelik hiçbir
elefltiriyi hem kendi dönemimde hem
de daha sonraki dönemde duymad›m. 

8. Dönem TDB Genel Baflkan› Prof.Dr. Onur fiengün:

Bilimsel etkinlik say›s› 
y›lda 20’den 200’e ç›kt›

TDB’nin 1996’da düzenledi¤i 1. Toplum A¤›z Difl Sa¤l›¤› Kurultay›’ndan

TDB Y‹RM‹ YAfiINDA

TDBD / 96



Odalar ve TDB kurulurken siz karfl›
m› ç›km›flt›n›z?
Tam olarak karfl› ç›kt›¤›m›z söylene-
mez, biz sa¤l›k mesleklerinin birlikte
örgütlenmesinden yanayd›k. Bu, eksik
bir de¤erlendirmeydi. O zaman bizim
yapmam›z gereken, bir üst birlik olufltu-
rulmas›na yönelik öneriler sunmakt›.
Bu yasan›n eksiklerine yasalaflma süreci
içerisinde müdahale edebilseydik, öneri
sunabilseydik daha sa¤l›kl› bir yasa or-
taya ç›kabilirdi. Ama Türkiye’de hakim
olan külliyen reddetme ya da külliyen
kabul fleklinde bir zihniyet oldu¤u için
biz o sürecin d›fl›nda kald›k. 
3224 say›l› yasayla bu meslek grubu
kendi özgüvenini sa¤lam›fl durumda.
Ama di¤er sa¤l›k meslek kurulufllar›yla
birlikteli¤imiz konusunda bir tak›m s›-
k›nt›lar›m›z var. Bu ancak örgütlerin
özel çabalar›yla gerçekleflen bir birlikte-
lik oluyor. Biz ve eczac›lar a¤›rl›kl› ola-
rak özel çal›flan meslek grubuyuz. He-
kimler ise a¤›rl›kl› olarak kamuda çal›-
flan bir meslek grubu oldu¤u için farkl›
politik önermeler söz konusu olabiliyor
ama bu yap›lar›n hepsinin amac› toplu-
ma daha kaliteli ve eriflilebilir sa¤l›k hiz-
meti sunulmas›. Sa¤l›k alan›nda da mü-

hendislerde oldu¤u gibi TMMOB tarz›
bir üst birlik olsayd›  Türkiye’deki sa¤-
l›kla ilgili de¤iflikliklerini etkileme süre-
ci çok daha iyi olurdu.

Kurulurken temel sorunlar neydi?
Süreç içinde bunlar›n ne kadar› çö-
zümlenebildi?
Diflhekimi odalar› ve TDB kurulup yola
ç›kt›¤›m›zda  ben 30 yafl›ndayd›m. Ken-
di ad›ma sorunlara o kadar hakim, so-
runlar›n çözümüyle ilgili politik analiz-
lere sahip bir insan de¤ildim aç›kças›.
Türk Difl Tabipleri Cemiyet’inde  1983
y›l›nda yönetim kurulu üyeli¤i görevin-
de bulunmufltum. Ama flunu gördüm,
bizden daha yafll› olan meslektafllar›m›-
z›n da birço¤unun bizden çok farkl› ol-
mad›¤›n›  gördüm. Bunun temel nedeni
biz diflhekimleri olarak TTB ve Tabip
odalar›nda  bir kifliyle temsil edilebili-
yorduk. Çok do¤al olarak  tabipler oda-
lar›n›n yönetim kurullar›nda; tart›flma-
lar›n›n a¤›rl›k noktas›n› tabiplerin so-
runlar› iflgal ediyordu. Do¤al bir fley.
Bunun d›fl›nda Cemiyet vard› ama o da
gönüllü bir örgütlenmeydi, yapabildi¤i
çal›flmalar s›n›rl›yd›.
TDB kurulurken önce sorunlar›n ve çö-

züm yollar›na yönelik olarak hangi
araçlar›n kullan›laca¤›n›n tespit edilme-
si süreci yafland›. Bana göre bu süreci
çok h›zl› toparlad›k. Sahte  diflhekimle-
rine yönelik düzenleme geç de olsa ya-
p›ld›. Uzmanl›k konusuyla ilgili yo¤un
bir tart›flma sürecine bafllad›. Diflhekim-
li¤i fakültelerindeki e¤itim sistemiyle il-
gili e¤itim kurultaylar› yap›ld›. Kamuda
ve özelde çal›flan meslektafllar›m›z›n öz-
lük haklar›na yönelik kurultaylar ger-
çeklefltirildi. Sürekli diflhekimli¤i e¤iti-
minin zorunlu olmas› için önergeler ha-
z›rlad›. Bunlar gibi meslekle ilgili onlar-
ca konuda politikalar üretildi Bizim o
ilk befl-on y›ll›k sürecimiz ayaklar›m›z›n
üzerine kalkma süreciydi. 
Türkiye’deki mevzuat› ö¤rendik. Biz
kalk›p sürekli diflhekimli¤i e¤itiminin
zorunlu olmas› için bir yönetmelik ha-
z›rlad›k. Ama o yönetmeli¤imiz redde-
dildi. Böyle bir yönetmelik anayasaya
ayk›r› dediler. Zorunlu sürekli e¤itimin
ancak ilkö¤retim dönemi için geçerli
olabilece¤i söylendi. Bu da flunu gösteri-
yor; biz aya¤a kalkarken, bir yandan ö¤-
reniyor bir yandan da üretmeye çal›fl›-
yorduk. Karfl›nda sevsen de sevmesen
de uymak zorunda kald›¤›n yasalar, yö-

Politikalar›m›z› sadece 
muhalefet üzerine kurmad›k

TDB Genel Baflkan› Celal Y›ld›r›m:
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netmelikler ve tüzükler var. Bu kuralla-
r›n bir k›sm› günün koflullar›na cevap
vermiyordu. Bunlar› de¤ifltirme sürecini
yaflad›k. Ö¤renme süreci içerisinde
TDB zaman zaman kafas›n› duvara vu-
rarak, zaman zaman da yan›lmadan çok
ciddi ifller yapt›. Hem  diflhekimlerinin
özlük haklar›yla ilgili düzenlemeler
hem toplumun a¤›z, difl sa¤l›¤›n›n bilin-
cinin gelifltirilmesine yönelik çok ciddi
çal›flmalar yapt›. 

Siz ‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n
kuruluflunda da görev ald›n›z. O
günlerde karfl›laflt›¤›n›z güçlükler-
den biraz bahseder misiniz?
‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n ilk ge-
nel sekreteriyim. Biz di¤er odalara göre
daha iyi olanaklara sahiptik. Cemiyet’in
merkezi ‹stanbul’dayd›, faaliyete orada
bafllad›k, bu çok önemli bir ekonomik
destekti. Ayr›ca ‹DO en çok üyeye sa-
hip odayd›. Buna ra¤men ben çok iyi
hat›rl›yorum, yapt›¤›m›z yönetim kuru-
lu toplant›lar›nda yiyecek-içecek masra-
f›n› kendimiz karfl›lard›k. Hatta kendi
aram›zda bir kural koymufltuk. Toplan-
t›ya en son gelen bir sonraki toplant›n›n
yemek masraf›n› karfl›lamak zorunday-
d›.  TDB’nin durumu daha da zordu. O
dönemde Y›lmaz a¤abey var, Eser Cila-
sun var. TDB çok ciddi anlamda ekono-
mik kriz içerisinde. Eser abla zaman za-
man telefon açard›, param›z yok,
TDB’ye destek istiyoruz derdi. Biz de
‹DO olarak %25lik pay›m›z› ödeyip
ödemedi¤imize bakmadan imkanlar›-
m›z ölçüsünde destek ç›kard›k. 
Bu yirmi y›lda ac›-tatl› birçok olay ya-
fland›. Ac› an›lar›m›zdan biri, biliyorsu-
nuz 22 Kas›m’larda sertifika törenleri
düzenlenir. Bir keresinde yine meslekte
25., 40. ve 50. y›l›n› dolduran meslek-
tafllar›m›za sertifikalar› verildi. 50. y›l›n›
dolduran bir meslektafl›m›z konuflmas›-
n› yaparken çok duyguland›, çok heye-
canland› ve kalp krizi geçirdi.  Bu duru-
mu gören dönem arkadafllar›ndan biri
daha kalp krizi geçirdi ve ayn› anda iki
meslektafl›m›z› orada kaybettik. Sonra-
ki y›llarda da bu törenlerde tam dona-
n›mla bir ambulans bulundurmaya bafl-
lad›k. 

Bugün gelinen nokta tatmin edici mi
sizce?
Örgütsel anlamda o ekonomik koflullar-
dan flimdi çok farkl› noktalara geldik.
Ankara’ya toplant›lara giderken yol pa-

ram›z›, konaklamam›z› kendi cebimiz-
den karfl›lard›k. Odalar›m›z›n ya da Bir-
li¤in bir deste¤i olamazd›. Daha sonra-
lar›  yapt›¤›m›z harcamalar  bir iki ay
sonra bize verilmeye baflland›. fiimdi
bak›yorum, toplant›ya gönderilen yöne-
ticinin ulafl›m, konaklama bedelini ken-
di odas› karfl›layabiliyor. Odalar›m›z›n
neredeyse %70’i idari ifllerini yürüttü¤ü
kendilerine ait dairelere sahip .  
Meslek politikalar› noktas›nda kaza-
n›mlar›m›za bakt›¤›m zaman iyi bir
noktada m›y›z? 20 y›l›n sonunda daha
iyi noktada olabilirdik. Türkiye’de siya-
set biraz daha kat›l›mc› bir flekilde yürü-
tülebilseydi bunu baflarmak da müm-
kündü. Yoksa benzer kurulufllarla kar-
fl›laflt›rd›¤›m›z zaman biz onlara göre
daha iyi pozisyonday›z. Ama daha iyi
bir noktada olabilirdik. 
Oturuyorsunuz Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bü-
rokratlar›yla muayenehanelerin stan-
dardizasyonuyla ilgili bir yönetmelik ç›-
kart›yorsunuz. Sa¤l›k Bakan› Osman
Durmufl döneminde bu yönetmelik ç›-
k›yor. Ayn› Bakan bir buçuk sene sonra
kendi imzalad›¤› yönetmelikte Odalar›n
yetkilerini t›rpanl›yor. Dolay›s›yla, ken-
di yetkilerini paylaflmayan ama kendi
yetki ve sorumluluklar›n› da yerine ge-
tirmeyen bir zihniyet hakim oldu¤u sü-
rece ileriye dönük at›l›mlar yapmak çok
mümkün olmuyor. 
Kendi inisiyatifimizle yapaca¤›m›z ifller-
de ise TDB çok büyük baflar›lara imza
atabiliyor. Örne¤in uluslararas› kongre-
ler kendi inisiyatifimizle yapabildi¤i et-
kinlikler. Bunu herhangi bir siyasetçi-
nin engelleme olana¤› da yok, herhangi
bir siyasetçiden, siyasi partiden bir des-
tek istemek gibi pozisyon da yok. Ken-
din, eme¤inle, gücün-
le, ciddi anlamda pro-
fesyonelce organizas-
yon yap›yoruz. 

Diflhekimli¤i fakül-
teleriyle iliflkiniz
nas›l geliflti?
Odalar ve TDB kurul-
du¤u zaman fakültele-
rin bir duruflu vard›
bize karfl›. Cemiyet,
ö¤retim üyelerinin
a¤›rl›kl› oldu¤u bir ya-
p›lanmayd›. Odalar
kurulduktan sonra zo-
runlu üyelik nedeniy-
le serbest çal›flanlar›n

a¤›rl›kl› oldu¤u bir yap›lanma oluflunca
ne yaz›k ki baz› fakülteler bu yap›lan-
maya karfl› tepki duydular. ‹stanbul
Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Oda
ile çok s›cak iliflkiler içerisinde olurken
baflka bir fakültenin dekan› karfl›t bir
pozisyon ald›. Baflka illerde de benzer
durumlar yafland›. Biz bu süreci aflmak
için çok ciddi giriflimlerde bulunduk.
Diflhekimi odalar›n›n sadece serbest ça-
l›flan diflhekimlerinin de¤il, fakültele-
rin, kamuda çal›flan meslektafllar›m›z›n
da örgütü oldu¤unu anlatmaya çal›flt›k.
O süreci bizler sab›rla, iyiniyetle, fakül-
telerle iliflkilerimizi diri tutarak aflmaya
çal›flt›k. Bizimle görüflmeyen, bizi mu-
hatap almayan insanlar y›llar sonra bu
yapt›klar›n›n yanl›fl oldu¤unun ifade et-
tiler. 
Hükümetlerde de böyle bir tav›r vard›.
Hükümetlerin klasik tavr›d›r; meslek
örgütlerine hep önyarg›yla yaklafl›rlar.
Meslek kurulufllar› da kendilerini hükü-
mete, iktidara karfl› muhalefet olarak
konumland›r›r. Biz bu noktada kendi-
mizi farkl› konumland›rd›k: Sen kendi
ilkelerini, politikan› belirlersin; politi-
kan›n hükümetlerin uygulamalar›yla
uyuflan ve çat›flan noktalar› vard›r. Uyu-
flan noktalarda hükümetlerle iflbirli¤i
yapars›n, çat›flan noktalarda da hükü-
metlere karfl› ç›kars›n. Baz› meslektaflla-
r›m›z iyi ifl yapabilmek için hükümetle
iflbirli¤i içerisinde olmak laz›m diye dü-
flünüyor. Baz› meslektafllar›m›z da mes-
lek kurulufllar›n›n muhalefet örgütü ol-
mas› gerekti¤ini düflünüyor. Bu iki  z›t
görüfl asl›nda birbirine benziyor. Biz
çizgimizi bu  yandafl ve karfl›t olma iki-
lemine girmeden belirlemeye çal›fl›yo-
ruz.

Celal Y›ld›r›m bir TDB genel kurulunda Birlik çal›flanlar› ve TDB
yöneticileriyle birlikte.
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B
ir meslek, “uzmanl›k hizmeti
sa¤lay›c›lar›n›n hizmet ettikleri
toplumun var olan ihtiyaçlar›na

ve menfaatlerine her zaman öncelik
vererek kendi menfaatlerinin üzerin-
de tutacaklar›n› aç›kça ve ortaklafla
olarak taahhüt ettikleri ve bunun kar-
fl›l›¤›nda toplum taraf›ndan bu flekilde
hareket edeceklerine dair güven sa¤-
lad›klar› kolektif bir uzmanl›k hizme-
ti” olarak tan›mlanabilir1. Bu tür ta-
n›mlanm›fl bir mesleki statü, toplumla
bir meslek aras›nda karfl›l›kl› bir an-
laflman›n sonucu olarak toplum tara-
f›ndan verilir (bahfledilir). Diflhekim-
lerinin mesleki statüsü ve bununla
iliflkili mesleki otonomileri ve kamu

güveni sadece mesleki yeterliliklerine
de¤il ayn› zamanda tedaviye iliflkin
etik de¤erlere, ve mesle¤in kendi gö-
nüllü yükümlülüklerine, ahlaki de¤er-
lerine ve temel standartlar›na de da-
yanmaktad›r1-5.  Bu de¤erler, standart-
lar ve yükümlülükler mesleki statü-
nün sürdürülmesi için hayati önem
tafl›maktad›r, çünkü bunlar verilen
hizmete güvenlik ve de¤er katmakta-
d›rlar, kaliteli tedaviyi temin etmekte-
dirler, oral sa¤l›¤› gelifltirmektedirler
ve kamunun güveninin sürdürülmesi-
ni sa¤lamaktad›rlar2-4. Bunlar ayr›ca
diflhekimlerinin yasal görevlerine be-
lirli mesleki ve etik sorumluluklar› da
ekledikleri için özellikle önemlidirler.
Öte yandan, mesleki yeterlilik, bilgi
ve becerinin yan› s›ra entelektüel ol-
gunlu¤a, özgüvene ve mesleki de¤er-
lere de dayanmaktad›r5. Yasal görev-
lerinin yan› s›ra, diflhekimleri için
mesle¤in gönüllü yükümlülüklerinin,
mesleki sorumlulu¤unun standartlar›-
n›n anlafl›lmas› ve bu sorumluklar›n

bir bütünlük içind eyerine getirilmesi
de çok önemlidir 2,5,8.
Ancak, meslekle toplum aras›ndaki
sosyal sözleflme kat› de¤ildir ve hatta
yaz›l› bile de¤ildir1. Mesleki etik kod-
lar ve kamu taahhütleri, dinamik, ol-
gunlaflan ve yeni durumlara adapte
olmak için sürekli de¤iflen bir “sosyal
sözleflme” ile sonuçlanmaktad›r1-2.
Diflhekimlerinin hastalar›na, kamuya
ve mesle¤e iyi tan›mlanm›fl, profesyo-
nel ve etik görevleri olmas›na ra¤-
men3,4,7, sosyal sözleflmenin dinamik
do¤as›ndan dolay› bu sorumluluklar
sürekli de¤iflime tabidir1. Meslek veya
toplum taraf›ndan yeni talepler veya
yorumlamalar ortaya ç›kt›¤›nda bu
alanda düzenli de¤erlendirmeler ya-
p›lmas› gereklidir. Ayr›ca, meslekler
zamanla gelifltikçe ve de¤ifltikçe,  de-
¤iflim sürecini katalize eden d›fl ve iç
güçleri ve bu güçlerin profesyonelli-
¤in idealleri üzerinde potansiyel etki-
lerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Bu süreç hiç kuflkusuz ki sa¤l›k mes-

* Prof.Dr., Bu makale dizisi FDI-Dental Practice Komitesi projesi olarak Prof.Dr.Nermin Yamal›k taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. International Dental
Journal'da bas›m›na bafllanm›fl olan ve 3 bölümden oluflan bu makale dizisi derginin editöründen al›nan izin do¤rultusunda tercüme edilerek
dergimizde de ayn› s›ra ile yay›mlanmaktad›r (Yamalik N. Diflhekimli¤i profesyonellerinin  sorumluluklar› ve haklar›. Int Dent J 2006:56 Number:2
:109-111).

Diflhekimlerinin sorumluluklar›

Diflhekimlerinin sorumluluklar› ve haklar› - 1

Diflhekimlerinin hastalar›na, kamuya ve mesle¤e iyi tan›mlanm›fl, profesyonel ve etik görevleri vard›r. 

Ancak, bu alanda düzenli de¤erlendirmelerin yap›lmas› gereklidir, çünkü diflhekimlerinin rolleri ve sorumluluklar› 

çeflitli iç ve d›fl güçlerin etkisiyle sürekli de¤iflmektedir ve meslek gelifltirildikçe bunlar daha fazla genifllemektedir.

Diflhekimlerinin sorumluluklar› üzerinde önemle durulmas›na ra¤men, mesleki haklar› da özel bir ilgi hak etmektedir,

çünkü bunlar diflhekimlerinin sorumluluklar›yla çok yak›ndan ilgilidirler.  Ayr›ca, bu haklar diflhekimlerine hastalar› ve

toplumu koruma amaçlar›n› yerine getirmede, tedavi kalitesini sa¤lamakta ve genifl sorumluluklar›n› yerine 

getirmede yard›mc› olmaktad›rlar.  Bu üç serilik makalelerin ilk bölümünde diflhekimlerinin sorumluluklar› analiz 

edilirken ikinci bölümde diflhekimlerinin mesleki haklar› üzerine odaklan›lm›flt›r. 

Nermin Yamal›k*
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lekleri için çok daha fazla önemli-
dir1,9,10.

Düzenli analiz gereklidir 
Teknoloji patlamas›, de¤iflen pazar
güçleri, hasta haklar›n›n artan önemi,
tedavi içeri¤indeki de¤ifliklikler ve te-
davinin sunumu ve mesle¤in artan ta-
lepleri, yenilenmifl bir bak›fl aç›s›n›n
gereklili¤i ve “t›bbi profesyonellik”
kavram› giderek daha fazla tart›fl›l-
maktad›r9,10. Son dönemdeki giriflim-
ler, t›bbi profesyonelli¤i idealleriyle,
temel prensipleriyle ve taahhütleriyle
birlikte yeniden tan›mlamay› amaçla-
maktad›r10. Profesyonelli¤in de¤erleri-
ni tehdit eden ve hekimlerin mesle¤in
de¤erlerine ve sosyal sözleflmeye ba¤-
l› kalmalar›n› zorlaflt›ran faktörler
üzerinde özellikle durulmaktad›r10.
Di¤er yandan, mesleki gayeler ve yü-
kümlülükler aras›ndaki farklar nede-
niyler hekimlerin kamusal görevleri-
nin aç›kl›¤a kavuflturulmas› ve makul
bir tan›mlama gerekti¤i ileri sürül-
mektedir9. Benzer güçlerin tüm sa¤l›k
meslekleri üzerinde etkisi oldu¤un-
dan diflhekimlerinin görev tan›mla-
mas› ve sorumluluklar›n›n düzenli bir
analizi gereklidir1,2,5.
“Profesyonellerin genelde kamunun
menfaatini koruduklar›n› ve güçlen-
dirdikleri (destekledikleri) varsay›l-
maktad›r”1. Kamu ile olan sosyal söz-
leflmeleri, sa¤l›k profesyonellerinin
toplumsal rollerine ve sorumluluklar›-
na daha fazla yer vermektedir, çünkü
bu sorumluklar asl›nda sa¤l›k alan›n-
daki meslekleri di¤er ticari ifllerden

farkl› k›lmaktad›r1,2,9,10. Hastalara ve
kamuya karfl›l›ks›z hizmet etmeye
adanan bir mesle¤in üyeleri oldukla-
r›ndan4,7,8 diflhekimlerinin sosyal söz-
leflmeden do¤an genifl sorumluluklar›
ve bir diflhekimi olmakla ilgili ayr›ca-
l›klar› vard›r1,2.  Hastalar› için oral sa¤-
l›k tedavisi sa¤lamalar›n›n yan› s›ra
bireysel veya kolektif  olarak, diflhe-
kimlerinden oral sa¤l›¤› savunucu  ta-
raf olarak davranmalar› ve toplum dü-
zeyinde oral sa¤l›¤› gelifltirmeleri bek-
lenmektedir11. Oral flartlar›n do¤as›,
düzeyi ve önem derecesi; toplum oral
sa¤l›k statüsünün önemli belirleyicile-
ri oldu¤undan sosyal ve mesleki so-
rumluluklar›n›n bir sonucu olarak po-
pülasyonun oral sa¤l›k durumunun,
bir ülkedeki belirli dental koflullar›n,
toplumsal demografinin ve toplumun
oral sa¤l›¤a iliflkin tutumunun bilin-
cinde olmal›d›rlar6. Karfl›lanmayan ih-
tiyaçlar› vurgulamak, karfl›lamaya ça-
l›flmak ve koruyucu programlar›n›n
planlanmas›na ve de¤erlendirilmesi-
ne kat›lmak, ihtiyaç duyanlar için te-
davinin sa¤lanmas›nda yeni yöntem-
ler bulmak ve toplumu e¤itmek, difl-
hekimlerinin as›l sorumluluklar›d›r7.
Ancak, oral sa¤l›¤›n tan›m›ndaki de-
¤ifliklikler (yeni tarif sadece sa¤l›kl›
difllerle s›n›rl› de¤il) ve oral sa¤l›kla
genel sa¤l›k aras›ndaki yak›n etkilefli-
min daha iyi kavranmas›, diflhekimle-
rinin görev tan›mlamas›n› de¤ifltire-
cek gibi görünmektedir. Bir ülkede
toplum sa¤l›¤›n› korumak, tüm sa¤l›k
tedavi sa¤lay›c›lar›n›n ulusal bir so-
rumlulu¤u oldu¤undan7, diflhekimle-

rinden toplumun genel sa¤l›¤› için da-
ha fazla sorumluluk almalar› için bek-
lentiler muhtemelen artacakt›r11. Bu
diflhekimli¤inin mesleki statüsü ile de
yak›ndan iliflkili oldu¤undan dolay›,
diflhekimli¤i mesle¤inin gönüllü ola-
rak yükümlülüklerini kolektif bir so-
rumlulukla yerine getirmedeki baflar›-
s› çok önemlidir2. Ayr›ca, diflhekimli¤i
'global' bir mesle¤e do¤ru gelifltikçe
diflhekimlerinin küresel sorumluluk-
lar›n› art›racak ve diflhekimleri için
muhtemelen oldukça “yeni” bir rol or-
taya ç›kacakt›r6. 
Sayg› duyulan meslekler olarak kal-
mak için, sa¤l›k meslekleri kamunun
güvenini hak etmeli ve sürdürmelidir-
ler4,7-9,12. Sa¤l›k profesyonellerine olan
güven ile kurumsal güven aras›ndaki
iliflki profesyonelli¤in ideallerini, te-
davinin etik de¤erlerini, profesyonel
bütünlü¤ü, ve daha ileri önemin ko-
lektif olarak verilen sözler ve kolektif
sorumlulu¤u daha da önemli k›lmak-
tad›r8,12. Meslekle ilgili yeterliliklere
vurgu yapan diflhekimli¤inin iyi ta-
n›mlanm›fl standartlar› ve idealleri,
toplumun mesle¤e olan güvenini sür-
dürmeyi ve mesle¤i daha fazla gelifl-
tirmeyi amaçlamaktad›r2,4,8. De¤iflim
süreci içinde, bireysel diflhekimleri ve
örgütlü diflhekimleri 'gerçek profesyo-
nelli¤in' önemini vurgulamaya devam
etmelidirler ve konuyla ilgili olarak
gelece¤e iliflkin projeksiyonlar  yap-
mal›d›rlar1,2,4,7,8. “Profesyonellik terimi-
nin genel veya keyfi kullan›m›na da-
yanmak yerine”1, “diflhekimli¤inde
meslek teriminin ve profesyonelli¤in



kalite iflaretlerinin (damgalar›n›n)
kavramsal analizi gereklidir”.

Hasta haklar›n›n artan etkisi
Diflhekimli¤inin tek bafl›na çal›flan
diflhekimlerinden  diflhekiminin bir li-
der olarak görev yapt›¤› nitelikli tak›-
ma do¤ru yön de¤ifltirmesi, diflhekim-
lerinin sorumluluklar›n›n ve rol ta-
n›mlamas›n› etkileyen di¤er bir ger-
çektir4,7,11. Kalite, mesleki standartla-
r›n gelifltirilmesi için sürekli ihtiyaç,
hastalar›n oral sa¤l›k için de¤iflen an-
lay›fllar› ve beklentileri, rekabetçi or-
tam ve diflhekimli¤inin profesyonel
ve ticari yönleri aras›ndaki olas›  geri-
lim, di¤er önemli belirleyicilerdir1,2.
Bir diflhekiminin hastalar›na olan so-
rumluluklar› çok genifl oldu¤undan
tedavinin her yönünü kapsar nitelikte
görünmektedir4,7. Bilimsel ve teknolo-
jik geliflmelerin yan› s›ra, diflhekimli¤i
mesle¤i ayn› zamanda hasta talepleri
ile de yönlendirilmektedir. “Profesyo-
nellik en genifl anlam›nda hastayla ba-
flar›l› bir iliflkiyi teflvik eden imge” ol-

du¤undan diflhekimlerinin hastalar›-
n›n gözündeki mesleki imaj›  önemli-
dir13. Böylece, hastalar›n anlay›fllar›n-
da, taleplerinde, beklentilerinde ve
kalite ölçülerinde (örne¤in: bilgi ileti-
flimi teknolojisi veya yeni tüketicilik
e¤ilimleri geliflmelere ba¤l› olarak)
gerçekleflen bir de¤iflim ve toplumun
mesle¤e profesyonelli¤e iliflkin tutu-
mu gözlem takip gerektirir3,13. Hasta-
lara karfl› olan sorumluluklar› içinde
hasta haklar›n›n artan önemi dikkate
de¤er bir önem tafl›maktad›r14. Hasta-
lar kendi otonomileri ve haklar› için
daha bilinçli hale geldikçe hasta hak-
lar›n›n tan›nmas› do¤al olarak daha
çok önemli hale gelmektedir.
Hastalar›n sorumluluklar› ve haklar›
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda sa¤l›k profesyo-
nellerinin haklar›n›n daha az üzerin-
de durulmaktad›r4,7,14,15. Bu mant›kl›-
d›r, çünkü hastalar›n daha fazla ko-
runmaya ihtiyac› vard›r15. Ancak, te-
davi hastalar› da birer ortak olarak
kapsad›¤›ndan, hastalar›n da tedavi-
de belirli sorumluluklar› vard›r14,16.

Diflhekimlerinin haklar› ve sorumlu-
luklar›yla hastalar›n hak ve sorumlu-
luklar› aras›nda çok yak›n bir iliflki de
vard›r.  Di¤er yandan, görev ve so-
rumluluklar›n›n yan› s›ra diflhekimle-
rinin haklar›n›n dikkate al›nmas› ge-
rekmektedir, çünkü diflhekimlerinin
imtiyazlar› ve haklar›yla yükümlülük-
leri aras›nda kuvvetli bir ba¤lant› var-
d›r.  Hatta bunlar birbirinden ayr›l-
maz niteliktedirlerr1,4-8. Bu yüzden, bu
haklar›n ne sadece diflhekimlerine
hizmet etti¤i ne de yaln›zca imtiyazlar
olmad›¤›n›n kabul edilmesi gerekli-
dir. Asl›nda, bu haklar, diflhekimleri-
nin hastalar›na ve toplumlara hizmet
ederken genifl yükümlülüklerini ve
sorumluluklar›n›  yerine getirmeyi
mümkün k›lan de¤erli araçlard›r. 

Teflekkür
Yazar, Amerika Diflhekimleri Birli-
¤i'ne, Kanada Diflhekimleri Birli¤i'ne
ve ‹sviçre Diflhekimleri Birli¤i'ne bu
makale dizileri için sa¤lad›klar› belge-
ler için müteflekkirdir.
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Nükleer enerjinin tart›fl›lan baflka
meseleleri ve en temel açmazlar› ne-
ler?
Nükleer enerjinin açmazlar› aras›nda;
yat›r›m-finansman-kredi-garanti-iflletme

maliyetlerinde ekonomik-ticari olarak
tam bir baflar›s›zl›k yaflanmas›; di¤er
enerji kaynaklar› ile rekabet edememesi,
at›klar›n nas›l bertaraf edilece¤inin hala
çözümsüz olmas› ve flimdiden birçok ül-

kenin bafl›na çok büyük sorunlar açmas›;
ar›zalar nedeniyle s›k s›k devre d›fl› kal-
mas›, normal iflletme an›nda bile çevreye
s›zan ve iflletmede çal›flanlara da zarar
veren radyasyon yay›l›m›; s›kça yaflanan
ve milyonlarca kifliyi etkileyen nükleer
kazalar; yüksek güvenlik nedeniyle li-
sanslama ve yap›m sürelerinin 15-20 y›la
uzamas›; nükleer silahlanma ve “11 Ey-
lül” sald›r›s› gibi uluslararas› asimetrik
tehditlerin artmas›; uranyum yak›t› ifllet-
mecili¤inin sorunlar›; nükleer enerjiye
karfl› geliflen yurttafl tepkisi ve oluflan gü-
vensizlik say›labilir. 
Bunlara dayanarak nükleer enerjiye
karfl› ç›k›fl noktalar› aras›nda yenilenebi-
lir, alternatif, temiz enerji kaynaklar›n›n
geliflmesi; enerji verimlili¤i, enerjinin et-
kin kullan›m› ve tasarrufu yaklafl›mlar›-
n›n yayg›nlaflmas›; enerji yo¤un üretim
yerine, düflük enerji kullan›ml› teknolo-
jilere ve üretime geçifl; enerji tüketim
al›flkanl›klar›n›n de¤iflmesi gibi birçok
konu say›labilir. 

Nükleer enerji konusu bugünlerde iki vesileyle tekrar gündeme geldi. Birincisi hükümetin aç›klad›¤›
flekliyle Sinop’ta ilki yap›lmak üzere befl nükleer santral yap›m›n›n kararlaflt›r›lmas›yd›. Tam biz bu konuya

yer vermeyi düflünürken yirminci y›ldönümü nedeniyle Çernobil kazas› medyan›n gündemine girdi.
‘Çernobil’e ra¤men nükleer santraller yap›lmal› m›?’ sorusunu bilen birine soral›m dedik. ‘Neden Nükleer

Santrallara Hay›r’ kitab›n›n yazar› Arif Künar’la e-mail yoluyla duyurucu bir röportaj yapt›k.

Nükleer kabusu yine gündemde

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisli¤i

Bölümü’nünden mezun oldu. 1986 Çer-

nobil Nükleer Santral Facias›ndan son-

ra onlarca konferans-panele kat›ld›, ga-

zete ve dergilerde enerji-çevre üzerine

yaz›lar yazd›, yazmaya devam ediyor.

“Neden, Nükleer Santralarla Hay›r?” ve

“Donkiflotlar Akkuyu’ya-anti nükleer hi-

kayeler” ismindeki 2 kitab›; EMO tara-

f›ndan yay›nland›. Hali haz›rda; Tüketici

Haklar› Derne¤i Enerji Komisyonu Bafl-

kan›, Elektrik Mühendisleri Enerji Ko-

misyonu Üyesi, TMMOB Nükleer Eneri

Komisyonu Üyesi, Dünya Enerji Konse-

yi Türk Milli Komitesi Çevre ve Enerji

Komisyonu Üyesidir.
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Nükleer santral kurulmazsa, enerji-
miz yeterli mi? 
Bu sorunuzun cevab›n›, içinde Enerji Ba-
kanl›¤› bürokratlar›n›n ve sektörün en
önemli temsilcilerinin yer ald›¤› Dünya
Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi’nin
23 Mart 2006 tarihli görüflünden
özetlersek;
Mevcut olanaklar; linyitten 120, taflkö-
müründen 10, hidroelektrik enerjiden
129 milyar kwh olmak üzere toplam 259
milyar kwh’t›r.
Ek olanaklar olarak de¤erlendirilen he-
nüz etüdü yap›lmam›fl küçük hidroelek-
trik tesislerden 61 milyar kwh ek olanak
yarat›labilir. 2030 y›l›na kadar hiç yeni
do¤algaz santral› kurmasak bile mevcut
100 milyar kwh’lik do¤algaz santral›m›z
vard›r. Yenilenebilir enerji kaynaklar›-
m›z›n 2030 y›l›nda toplam elektrik üreti-
mi içindeki pay›n›n %25’e eriflece¤i ka-
bulü ile buradan ek olarak 140 milyar
kwh üretim olana¤› do¤abilecektir. Böy-
lece toplam ek kapasite 286 milyar
kwh’e, toplam üretim kapasitemiz 578,5
milyar kwh olmaktad›r.
Bunlar›n d›fl›nda enerjinin verimli kulla-
n›lmas› ve kay›p kaçaklar›n önlenmesi
ile % 20 tasarruf sa¤lanabilecektir.
Bütün bunlar› hesaba katt›¤›m›zda 2030
y›l› için talep tahminleri yüksek senaryo-
da 732 milyar kwh’a, düflük senaryoda
561 milyar kwh’a düflmektedir.
Böylece birincil kaynaklar›m›z artan
elektrik enerjisi talebini karfl›lamada
yüksek senaryoda 2025 y›l›na, düflük se-
naryoda ise 2030 y›l›na kadar yeterli gö-
rülmektedir.
Görülüyor ki, birincil kaynaklar yönün-
den elektrik enerji üretiminde nükleer
santrallara çok acil ihtiyac›m›z bulunma-
maktad›r.

Nükleer yanl›lar›n›n yeni dönemde
kulland›klar› söylemlerden biri de
‘do¤algaz›n d›fla ba¤›ml› bir enerji
kayna¤› oldu¤u’. Nükleer santrallar
d›fla ba¤›ml› bir enerji kayna¤› de¤il
mi? 
Do¤algaz, petrol, ithal kömür d›fla ba-
¤›ml› da, nükleer teknoloji ve uranyum
“içe” mi ba¤l›d›r? Fosil kaynaklar tükeni-
yor da, uranyum tükenmiyor mu? Petrol
ve do¤algazda krizler yaflan›yorsa, fiyat-
lar› art›yorsa yak›n gelecekte uranyumda
ya da zenginlefltirilme iflleminde kriz ya-
flanmayaca¤›n›n, fiyat›n›n artmayaca¤›-
n›n (nitekim uranyum fiyatlar›nda eskisi
kadar üretim olmad›¤› için; 2004 y›l› so-
nu itibariyle, bir önceki y›la göre %49 ci-
var›nda bir art›fl olmufltur), ambargo uy-
gulanmayaca¤›n›n garantisini kim vere-

bilir? ‘Do¤algazda ham madde nakli için
boru hatlar›na ihtiyaç varsa’, nükleer ya-
k›t ve at›klar›n tafl›nmas› için ‘nakle’ ihti-
yaç yok mu? Üstelik Almanya’da yaflan-
d›¤› üzere; hem de 30-40 bin polis eflli-
¤inde, 3-4 ay süren ‘belal›’, ‘riskli’ bir
nakle ihtiyaç olacakt›r. Ayr›ca sürekli
öne sürülen; ‘Toplam enerji maliyetinde-
ki yak›t maliyeti oran›n›n düflük olmas›’
neyi de¤ifltirir? ‹lk yat›r›m, finansman,
kredi maliyetleri; yap›m süresinden kay-
nakl› faizler; güvenlik, kaza, ar›zalardan
kaynakl› maliyetler, söküm ve at›k mali-
yetleri zaten o kadar büyük ki; yak›t ma-
liyetinin ‘flimdilik’ düflük olmas› bir
‘avantaj’ olamaz.

Nükleer yanl›lar› nükleer santralle-
rin güvenli oldu¤unu söylüyor. Nük-

leer santrallerin bugüne kadarki vu-
kuatlar› nelerdir? 
Nükleer enerji yandafllar›n›n öne sür-
dükleri gibi dünyada yaln›zca 3 önemli
nükleer santral kazas› yaflanmad›. En
büyükleri olan 1957 Windscale (‹ngilte-
re), 1979 Three Mile Island (ABD) ve
1986 Çernobil (Sovyetler Birli¤i) felaketi
d›fl›nda, her an Çernobil felaketine dö-
nüflebilecek büyüklükte yüzlerce kaza
yafland›. Nükleer Fizikçi Prof.Dr. Hay-
rettin K›l›ç’›n aktard›¤›na göre; “Sadece
ABD’de, bugüne kadar Nükleer Denetle-
me Komisyonu’nun (NRC) kay›tlar›na
göre, felakete yol açabilecek derecede
169 kaza olmufltur. Japonya’da 1992 y›-
l›nda tam 20 tane önemli kaza rapor
edilmifltir. 1992 y›l›nda Rusya, uluslara-
ras› kurulufllara 205 kaza rapor etmek

ÇERNOB‹L’de
ne olmufltu?

D ünya, felaketten birkaç gün son-
ra haberdar oldu. ‹sveçli yetkili-

ler ölçümlerde ola¤anüstü düzeyde
radyasyon tespit edince Sovyet yetki-
lilerine anormal bir durum olup olma-
d›¤›n› sordular; Sovyet yetkililerinin
daha fazla saklama flanslar› kalmam›fl-
t›. Kiev yak›nlar›ndaki Çernobil Nük-
leer Santralinde bir kaza oldu¤unu
aç›klad›lar. 
25 Nisan 1986’da ö¤le yeme¤ire ç›kan
bir mühendis bir elektrik denemesi
için nükleer reaktörün acil so¤utucu
sistemlerini kesiyordu. Teknisyenler,
akflamüstüne do¤ru reaktörün gücü-
nü minimuma indirmiflti. Amaçlar›,
kendi gücüyle dönen türbinlerin elek-
trik debisini kontrol etmekti. Ancak
bu durumda reaktörlerin müthifl bir
istikrars›zl›k kazanaca¤›ndan haberle-
ri yoktu. Gece yar›s› saat 1’i 23 geçe
ard› ard›na gelen iki patlama duyul-
du. Santralin dam› fiflek gibi gökyüzü-
ne f›rlad›, ard›ndan da tüm gücüyle
santralin üstüne düfltü. Patlamada Hi-
roflima’ya at›lan atom bombas›n›n
500 kat› radyoaktif toz atmosfere ka-
r›flt›. Kaza an›nda ölen 31 kifli d›fl›nda,
binlerce kifli ald›klar› yüksek dozdaki
radyasyon sonucu aradan geçen 20 y›l
içinde öldü ve gelecek nesiller de öl-
meye, sakat kalmaya devam ediyor.

1992’de Rio de Janerio’daki Dünya
Zirvesinde, Ukrayna Çevre Bakan›
Dr. Yuri Scherbak, ülkesinde 1986 y›-
l›nda meydana gelen Çernobil felake-
ti sonucunda 6000 kiflinin öldü¤ü ve
ölü say›s›n›n 40.000’e varaca¤›n›, ayr›-
ca yüzbinlerce insan›n da kansere ya-
kalanaca¤›n› söylemifltir. Ukrayna ve
Rusya d›fl›nda, baflta Türkiye ve Ku-
zey Avrupa olmak üzere milyonlarca
insan, hayvan ve toprak kirlendi, etki-
lendi. Özellikle maalesef Karade-
niz’de kanser vakalar› artmaya baflla-
d›. 
RMBK tipi nükleer santraller Sovyet-
ler Birli¤i’nin gurur kayna¤›yd›. Bun-
lardan biri olan Çernobil, ülkedeki 51
nükleer santral içinde en önemlilerin-
dendi ve ‘K›z›l Meydan’a bile dikilebi-
lecek kadar güvenli oldu¤u söyleni-
yordu. 

Kaza sonras› Çernobil santralinin etraf› 
beton bloklarla kapat›ld›
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mecburiyetinde kalm›flt›r”. ‹ngil-
tere’de ise gizlenen ve sonra or-
taya ç›kar›lan 17 ciddi nükleer
kaza yaflanm›flt›r. 
30 Eylül 1999 günü Japonya’n›n
Tokaimura Nükleer Santral›’nda
meydana gelen ve yine dünya-
n›n yüre¤ini a¤z›na getiren kaza-
da, 49 iflçi yüksek radyasyon ala-
rak tedavi alt›na al›nd›; 1 teknis-
yen öldü. Santral civar›nda yafla-
yan 310 bin kifli evlerinden d›fla-
r› ç›kar›lmad›, 10 kilometrelik
bölge yasak alan ilan edildi. Radyasyon
oran› normalin 15 bin kat›na ç›kt›. ‹leri,
güvenilir, yüksek teknolojilere sahip Ja-
ponlar bile, bafltan savma iflletme anlay›-
fl›na sahip olduklar›n› itiraf ettiler. San-
tral›n yetkilisi Hideki Motoki; “Son 4 y›l-
da kurallara ayk›r› fleyler yap›ld›.” itira-
f›nda bulundu ve kaza ile ilgili yap›lan
araflt›rmalar sonucunda, tesisteki iflçile-
rin ve yetkililerin e¤itimlerinin, dene-
yimlerinin iyi olmad›¤› ortaya ç›kt›.

Örne¤in Almanya’n›n 2020 y›l›na ka-
dar tüm reaktörlerini kapataca¤› ka-
rar› var. Di¤er ülkeler için durum ne-
dir?
ABD’de 1978 y›l›ndan, Almanya’da 1982
y›l›ndan, Kanada’da 1978 y›l›ndan itiba-
ren yeni bir nükleer santral siparifli yok.
Ülkemizdeki nükleercilerin gözbebe¤i
olan Fransa ise, 1997 y›l›ndan itibaren
2010 y›l›na kadar nükleer program›n› as-
k›ya ald›. 
Mart 1997 Monju’dan sonra, Eylül
1999’da Tokaimura’da yaflanan Japon-
ya’n›n en büyük nükleer kazas› nedeniy-
le, Japonya halk› da nükleer santrallara
karfl› ç›kmaya bafllad›. Japonya’da, 1996
y›l›nda Maki Kasabas›’na yap›lmak iste-
nen nükleer santral için, halk; referan-
dumda hay›r dedi.
Avusturya’da yap›m› 1978 y›l›nda biten
Zwentendorf Nükleer Santral’›, referan-
dum sonucu hiç çal›flt›r›lmadan kapat›l-
d›. Brezilya ise, yap›m› bitmekte olan
ikinci santral›ndan ve 1.1 milyar dolar
harcad›¤› üçüncü nükleer santral›ndan
vazgeçti. ‹sveç, 1980 y›l›nda yap›lan refe-
randum sonucunda 2010 y›l›nda, elektri-
¤inin %46’s›n› elde etti¤i tüm nükleer
santrallar›n› kapatma karar› ald›. ‹talya,
Kas›m 1987’de yap›lan referandum so-
nucu, nükleer enerjiden vazgeçti ve %70
bitmifl olan Montalto di Castro dahil 4
nükleer santral›n› kapatt›. Almanya,
1991’de bitirilen SNR-300 Kalkar santra-
l›n› ve Hanau MOX tesisini hiç iflletme-
den kapatt›. ‹spanya 1984 y›l›nda %92’si
bitirilen Lemoniz 1-2 ve Valdecaballeros

1-2 santrallar›n› kapatt›.  ABD, 1984 y›-
l›nda bitmifl olan Shoreham santral›n›,
iflletmeye almadan kapatt›. Avrupa’da
yaln›zca Finlandiya Parlamentosu; 92’ye
karfl› 107 oyla, ülkenin 5. nükleer santra-
l›n› onaylam›flt›r.

Nükleer santrallerin at›klar› her za-
man elefltiri konusu oldu. Nükleerci-
ler at›k sorunun çözüldü¤ünü söylü-
yorlar. Nükleer karfl›tlar› ne diyor?
Ortalama gücü 1000 MW olan bir nükle-
er santral, y›lda yaklafl›k 27 ton yüksek
düzeyli, 250 ton orta düzeyli, 450 ton dü-
flük düzeyli at›k üretir. Bu at›klar ve tü-
kenmifl yak›t çubuklar›, 30-40 y›l reaktö-
rün içindeki ya da yan›ndaki havuzlarda
bekletilir. Radyasyon düzeyinin düflmesi
beklenir. TAEK’in web sayfas›nda Serpil
Aktürk ve Ayflen Tongal taraf›ndan ya-
y›nlanan bir raporda; “Birçok ülke son
depolamayla ilgili olarak çok fazla ar-ge
yapm›fllarsa da, bu konuda uygulama he-
nüz gerçekleflmemifltir.” denilmektedir.
2010 y›l›nda ABD’de, 2020 y›l›nda da
Finlandiya’da devreye girmesi planlanan
yaln›zca “teorik” çözümler ve depolama
alanlar› vard›r. 
1998 y›l›nda ‹stanbul’daki bas›n toplan-
t›s›nda, Akkuyu Nükleer Santral› ihalesi-
ne Frans›zlarla ortak olarak giren Sie-

mens Firmas›’n›n temsilcisi;
“Türkiye radyoaktif at›klar›n›
Toroslar›n alt›na gömebilir” ve
“Türkiye’nin parlak zekal› in-
sanlar›, gelecek 20 y›lda nükle-
er at›klar›n çözümünü bulacak-
t›r” aç›klamas›nda bulunmufl-
tur. 

Neden Sinop seçiliyor? Tür-
kiye, 2012’de nükleer santral
kurmufl olabilir mi?
Öncelikle, nükleer tercih özün-

de siyasi bir tercihtir; teknik ve ekono-
mik de¤il. Bu nedenle, Sinop veya tek-
nik olarak uygun olmayan bir yer seçile-
bilir. Sinop’un seçilmesinde, Akku-
yu’daki karfl› ç›k›fllar, Antalya-Mersin
bölgesindeki turizmin geliflmesi, nüfus
art›fl› ve depremler etkin olmufl olabilir.
Sinop;  Hükümet’e göre; daha az nüfus-
lu, turizmin zay›f oldu¤u, iflflizli¤in fazla
oldu¤u, uluslararas› tehditlerin görece az
oldu¤u bir bölge olarak düflünülmüfl ola-
bilir. Bu özelliklerinden ötürü, yöre hal-
k›n›n fazla karfl› ç›kmayaca¤› hesaplan›-
yor. Ancak yer lisans› al›nabilmesi için;
3-4 sene çok ciddi araflt›rmalar›n yap›l-
mas› gerekiyor. ÇED gerekiyor. 
“2009 y›l›nda oluflmas›n› beklenen elek-
trik aç›¤›n›n kapat›lmas› için nükleer
santral kurulmas›n›n gündemde tutuldu-
¤u ve zorunlu oldu¤u“ söylemi de art›k
inand›r›c› de¤ildir. Çünkü bu ülkenin in-
sanlar› acilen nükleer santral yap›lmazsa
karanl›kta kalaca¤›z “masal›n›” 30 y›ld›r
çok dinledi. Ayr›ca ABD’deki nükleer
santral yap›mlar› en az 15 y›l, Arjantin
ve Brezilya’daki son nükleer santral ya-
p›mlar› ise 25 y›l sürmüfltür. Siz flartna-
mesini bile kendi haz›rlayamayan bir ül-
kede; 5 y›lda nas›l “h›zland›r›lm›fl” nük-
leer santrallar kurabileceksiniz? 
Daha endüstrisindeki tehlikeli at›k mik-
tar›n› bilmeyen ve %5’ini bile toplayama-
yan, radyoaktif röntgen cihazlar›n› kon-
trol edemeyen, nükleer santral kurulma-
s› için TAEK, EPDK mevzuat› haz›r ol-
mayan, Hazinesinin garanti vermedi¤i,
yer lisans›n›n haz›r olmad›¤›, daha önce-
ki hükümetlerin “al ya da öde”, “al›m ga-
rantisi”ni elefltiren ancak “nükleer san-
tral” için ayn› yolu öneren, ihalesiz ve fla-
ibeli bir siparifl verilebilece¤i kuflkusu-
nun olufltu¤u, özellefltirmelerin, serbest-
lefltirmenin baflar›s›z oldu¤u, “Yüce Di-
van”lar›n, lisans iptallerinin yafland›¤›
“güvensiz-garantisiz” bir enerji piyasa-
s›nda, en az 15 y›ll›k bir süreç gerektiren
ve en 15 milyar dolar› bulabilecek 3 adet
nükleer santral›; ne devlet, ne de özel
sektör yat›r›m yap›p, kuramaz.    

‘Çernobil felaketi d›fl›nda,

her an Çernobil felaketine

dönüflebilecek büyüklükte

yüzlerce kaza yafland›. 

Sadece ABD’de, bugüne 

kadar Nükleer Denetleme

Komisyonu’nun (NRC) 

kay›tlar›na göre, felakete yol

açabilecek derecede 169

kaza olmufltur.’ 
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ANTALYA 
Diflhekimeri Odas›

Mehmet Akgün
fiahinder Çengil
Odman Ertekin
M. Caner Güleç
‹lhan Gülmez 
Hakan Kaputlu
Huriye Özderin
Serdar Özkan
Hülya Sat›
Hüseyin Tunç
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Zuhal Abukan
Mehmet Demirayak
Konuralp Öztekin
Ayhan Tipi
Burhan Yazar
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Gülfidan Kahriman
Orhan Karada¤
Filiz U¤ur
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uRukselen Selek

Mehmet Akgün
fiahinder Çengil
Odman Ertekin
M. Caner Güleç
Hakan Kaputlu
Serdar Özkan
Hülya Sat›
Hüseyin Tunç
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BALIKES‹R 
Diflhekimeri Odas›

Okan Ergün
Ak›n Gürcanl› 
Orhan Karakoç
Cavit Karanfil
Tamer Ölçer
Bilkan Uçkan
Funda Ugün
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Mustafa Çavdar
Tamer Ölçer
Savc› Ricalo¤lu
Adil Söylem
Emin Yaren
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Mesut Göktepe
Orhan Karakoç
H. Banu Öztürk
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fi. Korkmaz Tuzcuo¤lu
Ercan Bozac›
Ça¤›l Çall›o¤lu
L. Sabri Ovac›k
Funda Ugün
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Oda genel kurullar› yap›ld›
Diflhekimleri odalar› Ola¤an Genel Kurul ve seçimlerini yaparak yeni bir çal›flma dönemine bafllad›lar.
Yo¤un emek ve özveri ile görev yapan Oda yöneticilerimizin bir bölümü yerlerini yeni meslektafllar›m›za

devrederken, bir bölümü de görevlerine devam ediyor. Dergimizin bask›ya haz›rland›¤› s›rada bize ulaflan
sonuçlar› afla¤›da bulacaks›n›z. TDB olarak görevini tamamlayan meslektafllar›m›za katk›lar›ndan dolay›

teflekkür eder, yeni çal›flma döneminde görev alan yöneticilerimize baflar›lar dileriz. 

BURSA
Diflhekimeri Odas›

Serdar Aln›aç›k
Mehmet Ayd›n
Emel Coflkun
Y. Tunay Çelik
Abdulkadir Day›o¤lu
Ali Durmazo¤lu
Cem Ersoy
‹. Haluk Köse
Hakan Özdündar
Ahmet Tunahan

TD
B

 D
el

eg
el

er
i 

Nuri Demirci
Ifl›k Güven
‹smail Özgörgen
Hüsnü Öztürk
A. Ifl›l Sezer
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Osman Nuri Altunay
Bahriye Eren
Ferhat Satan
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uMetin Bozkurt

Mehmet Ayd›n
Emel Coflkun
Y. Tunay Çelik
Ali Durmazo¤lu
Hakan Özdündar
Kevser Kutay Pala
M. Emin Sevi
Ahmet Tunahan
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ISPARTA
Diflhekimeri Odas›

Osman Açan
fiükran Alpa¤an
Nilgün Çökelek
U. Emre Karaturgut 
Ahmet Örmeci
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Mehmet Ark›l›ç
Nam›k Kemal Ayd›n
Orhan Babacan
H. Hilal K›l›ç
Rukiye Vural
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Mutlu Erdal
Adil Konu
Zuhal Ulutafl
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Hüdayi Kartöz
Hakan Çetin
M. Alparslan Ekinci
Süleyman Faki
U. Emre Karaturgut
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DEN‹ZL‹
Diflhekimeri Odas›

Necdet Avc›
Salih Gündo¤du
S. Hilmi Güngör
M. Bayram ‹lkimen
Mehmet Kabayuka
Ünal Kaçar
Kaz›m Müftüler
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Mesut Gündüz
Kemal Gürsel
Bilge Öncel
Zehra Sar›kaya
Suat Temizkalay
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Asuman Bardan
Mehmet Böbeci
‹hsan Özgüç

D
en

et
le

m
e 

K
ur

ul
u

Metin Had›ml›
‹rfan Karababa
‹lker Özkan
Belgin Özünal
M. R›za Soytekin
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ED‹RNE 
Diflhekimeri Odas›

Veli Akyol
Ali Dinçer
Ayten Eren
Faruk Etker
Abdi Takkeci
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Nezih Ats›z
Munise Eren
Müjdat Özdurak
Barsi Öztürk
Z. Nefle Turan
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Uygar Çeflme
Hakan Genç
fiadiye Yayak
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Ayten Eren
Agah Tümay Akgün
S. Yalç›n Atay
Mustafa Özbay
Hayrani Tabak
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ÇANAKKALE
Diflhekimeri Odas›

Haldun Erdem
Sebahattin Erkan
Naci K›nran
Aflk›n fiimflek
Metin Tunal›
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Adnan Bayraktar
Levent Bingöl
Haldun Erdem
Naci K›nran
Hüsnü fiekero¤lu
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Ifl›k A¤z›temiz K›l›çer
Halil Berksoy
Evren Erbafl
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Bilge fiimflek
Süleyman Sami Do¤angün
Emine fiengören
Aflk›n fiimflek
Metin Tunal›
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ERZURUM
Diflhekimeri Odas›

Halit Alada¤
Cemil Atalay
Yüksel Ayaz
Ertunç Day›
F.Filiz Kocamangil
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Ziyattin Ayan
‹smail Ceylan
Vahit Erdem
Hüsamettin Oktay
Gelengül Urvas›zo¤lu
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Ahmet Ayd›n
Abubekir Harorl›
Osman Uzundumlu
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Alper Emino¤lu 
Yüksel Ayaz (‹fl)
F.Filiz Kocamangil
Mehmet Karakuzulu
Keskin Tunas
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GAZ‹ANTEP
Diflhekimeri Odas›

‹. Muzaffer Balo¤lu
Zafer Çolako¤lu
Ü. Bülent Gökseven
M. Kutay Güçlü
Nizamettin Özgül
Ali Say›n
T. Tamer Taflkan
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R›dvan Ça¤dafl
Ergün Filik
Mehmet Göksel
M. Eray Tatar
Abdi U¤ur
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Cemil Karsl›gil
Özlem Özbiçki
Hamza Yar›c›lar
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Ahmet Fehmi Batur
M. Kutay Güçlü
Fatofl ‹pekçio¤lu
Murat K›l›ç
Can Özmen
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UfiAK 
Diflhekimeri Odas›

Mustafa Akflit
Emel Ar›k
Emine Çavdar
Niyazi Eren
Ö. As›m Gündüz
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Ergin Durusu
Mustafa Gümüfl
A. Mustafa Günel
Yavuz ‹nal
Okan Önelge
‹sa Peker
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Nihal Ar›
Ali Dombac›
Hasan Duran
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Fatma Özkumur
Cenk Celep
Mustafa Ç›rac›
‹. Bilgin Erdem
Aylin Özçelik
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KONYA
Diflhekimeri Odas›

Arif Acar
Hüseyin Babao¤lu
Mustafa Ceran
Osman Elvan
M. Kemal Hanc›
Abdurrahman Karatafll›
Necati H. Küçüky›ld›z
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Ali Metin Bilgin
Hasan Bu¤dayc›
Güngör Gönlüm
Kemal fiahin
Mustafa Tuncer
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‹shak Do¤ru
Nebil Ertüzün
Haluk Kaya
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uBirol Karakaya

M. Özgür Gönlüm
Ahmet H. Gülbahçe
Alper Irk›l Karaçor
Tamer Küçükarap
Kenan Sevinçhan
Ya¤mur fiener
Nimet Ünlü
Sultan Yavuzer

Y
ön

et
im

 k
ur

ul
u

MALATYA
Diflhekimeri Odas›

Vedat Çavdar
Cimflit Demir
Münir Karaca
Akif Karl›da¤
Burhaneddin Kömüro¤lu
Volkan Önen
Ömer Özaslan
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Yücel Afl›k Altunsuyu
Adil Aytekin
Hasan Hac›evliyagil
Bilkay Özcan
Behçet fiener
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Ercan Hakverdi
Bekir Kerem Kurttafl
Volkan Önen
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Agah Altunsuyu
Samet Ata
fieniz Bad›ll› Vanl›o¤lu
Münir Karaca
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MAN‹SA
Diflhekimeri Odas›

‹brahim Ay
Serpil Deniz
Recai Öz
M. Ziya Özer
‹lkay Polat
Kaz›m Tezgin
Burhan Tolanay
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Murat Bayramo¤lu
Bilgin Çetin
Serhat Ç›narc›k
Köksal Gürsoy
Hüseyin Simav
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Selim Dindi
Özay Erdo¤an
Bahri Y›lmaz
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Zihni Hoflkar
Sevgül Bora
Ertan K›l›nç
Yusuf Köseli
M. Hakan fianl›

Y
ön

et
im

 k
ur

ul
u

SAKARYA
Diflhekimeri Odas›

Ufuk Aralp
Rahime Dedeo¤lu
Ufuk Güngör
Cenap Koflu
Berrin Kulez
Nilüfer fiifllio¤lu
Savafl Vurall›
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Turan Çetiner 
Cenap Koflu 
Tamer Özgüner
Nilüfer fiifllio¤lu
Savafl Vurall›
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Ömer Faruk Dilaver
Teoman Erkol
Vildan Ürdem
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Yeflim Saraç
Ufuk Aralp 
Rahime Dedeo¤lu 
Savafl K›l›nç 
Mahir Raci Timur
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TRABZON 
Diflhekimeri Odas›

Rasim Aktürk
Mustafa Baflkan
Cem fiükrü Demet
Çetin Ifl›k
Gença¤a Kaya
Önder Taflan
Öner Zengin
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Mustafa Baflkan
Gülfem Ifl›k
Mecit Özayd›n
Zehra Özçelik
Sema fien
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Ebru Hoflver (Ayd›n)
Ahmet Salih ‹skender
Erol ‹skendero¤lu
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uIfl›k Aktürk

Efran Baltac›o¤lu
Bülent Baflaran
Adnan Günnar
Züleyha Gürsoy
Vedat Ocak
Müfit Gürsel Paflao¤lu
Önder Taflan
Elif Yard›m Eyübo¤lu
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ükü devrimci bir genç olan
Band›rma vapuru, ‹stan-
bul’dan Samsun’a ç›kt›¤› yol-

culu¤unda 18 May›s 1919 günü Sinop
iskelesine de u¤ram›flt›. Bu genç
adam kendilerini takip eden ‹ngiliz
donanmas› nedeniyle buradan Sam-
sun’a karayolu ile devam etmek iste-
mifl, ancak ne yol ne de vas›ta oldu-
¤undan tekrar Band›rma Vapuru ile

deniz yolculu¤una devam etmiflti.
Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusal mü-
cadeleyi bafllatt›¤› Samsun’a yolculu-
¤unu, ya da Sinop’a kadarki seyrini
sizin bugünün flartlar›nda da yapma-
n›z olas› de¤ildir! Nedeni ise; üç tara-
f› deniz olan yurdumun, yine üç tara-
f› deniz olan bu yar›madas›na bugün
deniz yoluyla ulaflman›z mümkün de-
¤il. (Tabii  özel deniz tafl›t›n›z yoksa!)
‹ki y›l öncesine kadar liman›na, yazla-
r› da olsa haftada bir kere Karadeniz
seferi olan Deniz Yollar›’n›n bir yolcu
gemisi u¤ramaktayd›. Ama,özellefltir-
me kapsam› içinde buraya gelen o ge-
mi de özelleflince flimdi Karadeniz’de
ülkemize ait bir yolcu gemisinin baca-
s›ndan duman› tütmez oldu. fiimdi
büyükler, küçüklere bofl iskelelere ba-

karak Karadeniz’de bir zamanlar bir
kültür olan vapur yolculuklar›n› an-
latmaktalar. 
K›sacas› Sinop’a denizden ulaflamaz-
s›n›z. ‹stanbul’dan 9 saat, Ankara’dan
5 saat süren yorucu ve maceral› bir
kara yolculu¤undan sonra Sinop’a va-
r›yorsunuz. Maceral› diyorum; Sam-
sun taraf›ndan gelirseniz Kanl›çay
mevkiinde, di¤er taraftan gelirseniz
Dranas mevkiindeki virajl› ve bol t›r-
man›fll› yollardan sonra yolculuk ma-
cera ad›n› al›yor. Dranas’tan sonra
deniz seviyesine geldi¤inizdeyse yük-
seklik ve bas›nç nedeniyle t›kanan
kula¤›n›z aç›lacak. Dalga seslerini du-
yacak ve Sinop’u uzaktan gördü¤ü-
nüzde bu sefer kalp yollar›n›zda heye-
candan bir t›kanma olacak. 

Sinop:

Yaz› ve foto¤raflar: 

Fatin Hazinedar

y
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Ay tanr›ças›n›n kenti
Sinop nedense hep bana diflil bir kent
olarak gelir. Bunun nedeni ad›n› Ay
tanr›ças› Sin’den alm›fl olmas›  olabi-
lir. Biraz önce, Sinop’un güzelli¤ini
uzaktan gördü¤ünüzde demifltim;
yaklafl›p çirkin yap›laflmay› gördükçe,
binalar›n bir güzelin yüzündeki kötü
makyaj gibi  s›r›tt›¤›n› göreceksiniz ve
içiniz burkulacak. Ama yine de Si-
nop’un güzelli¤ine gölge düflüremedi-
¤ini söylemekte fayda var. Ve bu ince
belli güzeli Karadeniz’in yeflili ve ma-
visi içinde seyretmeye doyamayacak-
s›n›z. Bu yorucu yolculuktan sonra ilk
ifl olarak limana gidip “Yal› Kahve-
si”ne oturun, ayaklar›n›z› Karadeniz’e
do¤ru uzat›p Yal› Kahvesi’nin o güzel
çay›n› yudumlamaya bafllay›n. Hatta
karfl›s›ndaki f›r›ndan ald›¤›n›z s›cak
simiti de kat›k yaparsan›z de¤meyin
keyfinize...

Gölge etme baflka ihsan istemem
Siz çay›n›z› yudumlay›p s›cak simiti-
nizi yerken ben de size Sinop’un tari-
hiyle ilgili k›sa bilgiler vereyim. Sinop
ilk ça¤da “Paflagonya” ad› verilen böl-
ge içinde önemli bir do¤al liman ko-
numdad›r. Yap›lan kaz›larda ilk Tunç
Ça¤› dönemine ait buluntular ortaya
ç›km›fl. Sinop’un yaz›l› tarihi Hitit
devleti döneminden bafll›yor. (M.Ö
XIV.yy) Sinop topraklar›nda Frigle-
rin, Kimmerlerin, Lidyal›lar›n ve
Perslerin s›rayla hakim olduklar›n›
görüyoruz. Bunlara ait buluntular ve
eserleri Sinop Müzesi’nde görmek
mümkün. Daha sonra Hellen dönemi
bafllar ki bu dönemde “Gölge etme
baflka ihsan istemem” sözünün sahibi
Diyojen burada do¤uyor. Sonra da
Pontos Krall›¤› dönemi bafll›yor, bu
dönemde Sinop IV. Mithridates za-
man›nda baflkentlik yap›yor. Daha
sonra Roma devri bafll›yor ki bu döne-
me ait Sinop’ta çok eser bulunur.
Özellikle Demirci köyü yak›nlar›nda-
ki köprü  görülmesi gereken eserler-
den birisi. Bizans döneminde ise H›-
ristiyanl›k  inanc› Sinop’ta yay›ld›. Bu
inanç do¤rultusunda bir çok dinsel
yap› ve eser infla edilir. Bunlar›n en
güzellerinden biri de “Balatlar Kilise-
si”. 
Selçuklular‘›n gelmesiyle Türklerin
idaresine geçen Sinop, Selçuklu mi-
marisine göre sil bafltan yeniden imar
edilir. Önce Pervaneo¤ullar› daha

sonra Candaro¤ullar› Türk egemenli-
¤ini hüküm sürdürür. Sonralar› da
Osmanl› Devleti’nin idaresi alt›na gi-
rer. Bir liman flehri olarak kullan›lan
Sinop’ta tersanede gemi yap›m› bu
dönemde bafllar. Bu k›sac›k tarih an-
lat›m›nda bile bir y›¤›n kültüre ev sa-
hipli¤i yapm›fl olan Sinop’ta bu dö-
nemlerin küçük de olsa izlerini gör-
memiz mümkün.  

D›flar›da deli dalgalar
Simit ve tarihi bilgileri sindirdikten
sonra Sinop’un merkezinde gezmeye
bafllay›n. Ad› Sinop ile bir an›lan mefl-
hur hapishanesini mutlaka gezin. Ha,
yan›n›za Sabahattin Ali’nin fliir kitab›-
n› da al›rsan›z hofl olur. Ko¤ufllar› ge-
zerken duvardaki yaz›lar› okuyunca
her bir yaz›n›n bir hayat›, bir ac›y› an-
latt›¤›n› göreceksiniz. Hapishanenin
avlusuna geçip dut a¤ac›n›n alt›na
oturun. Denizin dalgas› araya sahil
yolunun girmesi nedeniyle hapisha-
nenin duvar›na art›k vuramasa da Sa-
bahatin Ali’nin “Hapishane fiark›s›”
fliirlerini okuyun.

D›flar›da deli dalgalar
Gelip duvarlar› yalar,
Seni bu sesler oyalar,
Ald›rma gönül, ald›rma...

Görmesen bile denizi
Yukar›ya çevir gözü;
Deniz gibidir gökyüzü;
Ald›rma gönül, ald›rma...

Hapishanenin hüzünlü ve ürpertici
havas›ndan kurtulmak için hemen
hapishanenin karfl›s›na geçin otoga-

Ne hapisaneleri 
Ne de düflünce suçlar›ndan yatanlar›
Gösterir okul
duvarlar›na as›lm›fl
Siyasi Haritalar
Eski bir mahkum
Ne zaman Sinop'u duysa
Önce hapisaneleri hat›rlar

Bu kaç›nc› flelale acaba?
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r›n yan›ndan yürüye-
rek adan›n di¤er tara-
f›ndaki eski surlar› ge-
zin.Ve Karadenizi de¤i-
flik aç›lardan seyretme-
nin zevkini ç›kart›n.Sa-
k›n manzaran›n güzel-
li¤ine fazla tak›l›p kal-
may›n, Sinop’un mefl-
hur rüzgar› Gündo¤ru-
su sizi çarpmas›n. Si-
noplu flair Ahmet Mu-
hip Dranas, Gündo¤ru-
su rüzgar› için flöyle de-
mifltir. ”Sinop’un Gün-
do¤rusu eflk›ya gibidir,
kalenin kap›s›n› geçti-
¤inizde aniden karfl›n›-
za ç›kar”. Manzaran›n
tad›na vard›ktan sonra
flehir merkezine do¤ru
on dakika yürüyün ve
Selçuklu zaman›ndan
kalma Alaadin Camii
ve Süleyman Pervane
Medresesini görün.
Özellikle medresenin
ortas›ndaki flad›rvan
görülmeye de¤er. Bura-
dan yine on dakikal›k
bir yürüyüflle ama biraz
da yokufl ç›karak Balat-
lar Kilisesi’ni ziyaret
edin. Burada biraz nefeslenirken bel-
ki Sinoplular›n bile bilmedikleri Si-
nop do¤umlu Ermeni flair Armen Do-
rian’dan bugünlerde dil, din, ›rk ayr›-
m› yapanlara inat flu dizeleri okuyun:
...
Temmuzun huzur ve sükun dolu akflam-
lar›nda
‹ner bir karanl›k her yana ve hemen bir 
Ses yükselir semaya
‹slam alemini ibadete davet eden
Müezzinin sesidir o
Ak bir minarenin tepesinden seslenir
‹lahi bir aflk havas›yla dopdolu

Tabyalar flimdi gözlemecileri 
koruyor
2 km uzakl›kta daha buruna do¤ru
Karakum tesislerine yak›n Nisi köyü
civar›nda Rus donanmas›na karfl› sa-
vaflacak olan Osmanl› donanmas›n›,
liman› ve tersaneyi korumak amaçl›
yap›lm›fl olan Pafla Tabyas›n› görme-
den olmaz. ‹ki katl› olan yap›n›n ikin-
ci katlar›nda top yuvalar› vard›r. Alt
bölümde ise birbirinden ba¤›ms›z me-

kanlara aç›lan odalar yer almaktad›r.
fiimdilerde bu odalar turizm amaçl›
olarak flah›slara kiralanm›fl, gözleme-
cilere rastlayacaks›n›z. Akflamüstü
güneflin bat›fl›n› izlemek için limana
gidip oradaki bal›k lokantalar›ndan
birine oturabilir, bal›¤›n›z›, içkinizi
seçtikten sonra kendinizi gecenin ve
Sinop’un kollar›na b›rakabilirsiniz.
Sabah erken uyan›n ve do¤ruca deni-
ze gidin. Aya¤›n›z› denize sokmadan
kahvalt› sofras›na oturmay›n. Ard›n-
dan yine Yal› Kahve’sine oturup ya si-
mit-peynir ya da Nokul denilen Si-
nop’un meflhur pastas›ndan yiyerek
güne bafllayabilirsiniz. Gazetenizi
okuduktan sonra yar›maday› gezme-
ye devam edin. Bu geziyi yürüyerek
yap›n diyece¤im ama... Siz yine de
araba ile turunuzu at›n. Aday› gezer-
ken Eski Amerikan radar›n›n yan›n-
dan geçeceksiniz. Orada araban›z›
durdurun ve tepeden Karadeniz’e bir
bak›n. Mevsim yazsonuna yaklaflt›ysa
bö¤ürtlen yemeyi de unutmay›n.
Özellikle fenerin oldu¤u uçurumdan

afla¤›ya bakmak insan›
hem ürpertiyor hem de
flafl›rt›yor. 
Haz›r arabaya atlam›fl-
ken di¤er fenere Türki-
ye’nin en kuzeydeki
ucuna yani ‹nceburun
Feneri’ne yolculuk yap-
mal›s›n›z. Denize ve fe-
nere bir selam ve-
rin.Yoksa en kuzeyde
yaln›zl›k çeken bu fe-
ner size dar›l›r. Ad› gibi
ince olan 250 y›ll›k fe-
nerin bekçili¤ini, bu
görevi 20 y›l önce baba-
s›ndan devralan Erol
Çilesiz ve ailesi yap-
maktad›r. 3 çocuklar›y-
la fenere arkadafll›k ya-
pan Çilesiz ailesi sizi
görünce çok sevinecek-
tir. Çünkü onlar›n tek
misafirleri mart›lar, di-
¤er kufllar ve uzaktan
geçen gemilerin ›fl›kla-
r›d›r. Buradan 8 km
uzakl›kta, kuzeybat›
sahilinde yer alan ve ki-
lometrelerce ince be-
yaz kuma sahip Akli-
man Plaj›’na da u¤ra-
madan olmaz. Sualt›

denizcili¤ine ilginiz varsa buras› ol-
dukça  uygun bir bölge. Yine Akli-
man’›n 1 km ilerisinde tam bir do¤a
harikas›yla karfl› karfl›ya  kalacaks›-
n›z; Hamsilos Fiyordu. Denizle orma-
n›n kucaklaflt›¤›  dünyan›n en ilginç
fiyordlar›ndan biridir. Osmanl›-Rus
savafllar›nda zaman zaman Osmanl›
gemileri bu fiyorda saklanarak Rus
gemilerini aldat›rm›fl. Burada daha
fazla kalmak isteyeceksiniz ama daha
gezecek yerleriniz var. 

Erfelek’te sular›n dans›
Arabayla 42 km’lik bir yolculuk son-
ras›nda Erfelek Tatl›ca fielalelerine va-
racaks›n›z. Erfelek’ten flelaleye giden
yol biraz bozuk olsa da görece¤iniz
do¤a güzelli¤ini düflünerek bu yola
katlanacaks›n›z. fielalelere geldi¤inde
zerrecikleri serinli¤i yüzünüze vura-
cak. Yaklafl›k 2 km’lik vadide dünya-
da bir efli bulunmayan,  say›s› kimine
göre 28, kimine göreyse 35’i bulan fle-
lale bulunuyor. Buray› iki flekilde ge-
zebilirsiniz: Birincisi, flelalelerin içeri-

Nükleer santralin Sinop'a kurulmas› karar›ndan sonra Sinoplu flair
Dranas'›n dizelerini hat›rlayal›m; "Umutlar›n mola verdi¤i yerde/ geceler
nehir gibi ak›p gidiyor
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sinden ipler ve halatlara, zaman za-
man da 10 metre yüksekli¤i bulan ka-
yalara tutunarak t›rman›lan yol, ikin-
cisi ise flelalelerin yan› boyunca giden
patika yol. ‹kisi de tehlikelidir. Birin-
cisini tavsiye ederim, flelalelerle bü-
tünleflmenin ve do¤an›n tad›n› ç›kar-
man›n güzel yolu budur. 15. flelaleye
yani de¤irmenin yan›na kadar geldi¤i-
nizde flelalelerin hemen hemen yar›s›-
n› görmüfl oluyorsunuz. ‹sterseniz bu-
radan dönebilirsiniz, çünkü bundan
sonraki etap daha tehlikelidir. Mutla-
ka bir rehber eflli¤inde ç›k›lmal›d›r.
Siz bence çimenlere oturup biraz din-
lenin biraz fliir okuyun; ister do¤a fliir-
leri, ister ‹stanbul fliirleri, ama fliir iyi
gider. Biraz geç oldu ama t›rman›rken
su ve yiyecek almay› da unutmay›n!
Geriye de¤irmenin yan›ndaki patika
yoldan dönmenizi söyleyebilirim.
Oradaki et lokantas›nda karn›n›z› do-
yurduktan sonra araban›za  atlad›¤›-
n›z gibi flehre geri dönebilirsiniz.
Döndü¤ünüzde flelaleler sizi yeter-
ince yormad›ysa Yal› Kahvesinin arka
soka¤›nda Ayhan Kotra veya Galeri
Ülgen’e u¤ray›p kendiniz ve dostlar›-
n›z için Sinop’a özgü ahflap tekne ma-
ketleri alabilirsiniz.‹flin en zoru da bu,
o kadar çeflit var ki neyi alaca¤›n›za
karar veremiyorsunuz. Çektirmeler,
yelkenliler, guletler, bal›kç› tekneleri,
Karadeniz takalar› hepsi bir vitrinde

bir masa ve sehpa üzerindeki denizle-
rinde yüzdürülmeyi bekliyor.
Sinop’un bu güzelliklerini görüp tat-
t›ktan sonra, yurdumuzu çok iyi tan›-
mad›¤›n›z› anlayacaks›n›z. Karayo-
lunun zorlu virajlar› akl›na gelse de
Sinop’a yine gelmek isteyeceksiniz.
Gezip gördü¤ünüz yerler akl›n›zdan,
yedi¤iniz bal›klar›n tad› dama¤›n›z-
dan gitmeyecek. Bir daha geleceksiniz
belki de denizden. 
Sinop’a gelirken yan›n›za Sabahattin
Ali’nin, Ahmet Muhip Dranas’›n, Ar-
men Dorian’›n fliirlerini almay› unut-
may›n, gerisi size kalm›fl. 

Hamsilos Fiyordu; tarihte nice gemileri,
nas›l düflman savafl gemilerinden
korudu¤unu anlat›r heyecanla size...(üstte)
Feneri de t›pk› Sinop gibi saklanm›fl en 
kuzeye(altta).
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Sürekli Diflhekimli¤i E¤itimi kredilendirilmifl sorular›
1- Travma nedeniyle 12 yafl›nda
sol üst santral diflini kaybeden bir
çocu¤a erken sabit protez uygula-
mas›n›n yarataca¤› problemler ne-
lerdir?

a) Pulpan›n expoz edilmesi
b) Çene gelifliminin engellenmesi
c) Difletinin zamanla çekilmesi 
d) b ve c
e) Hepsi 

2- Hava yolu obstrüksiyonu ve
bafl postürü ile afla¤›daki anomalile-
rin hangisi iliflkili de¤ildir?

a) Maksiller darl›k ve posterior 
çapraz kapan›fl.

b) Ön aç›k kapan›fl.
c) Uzun yüz büyüme modeli.
d) Daimi difl eksikli¤i.       

3- Afla¤›dakilerden hangisi kom-
pozit dolgularda polimerizasyon
büzülmesini etkileyen faktörlerden
birisi de¤ildir?

a) doldurucu - monomer oran›
b) uygulanan ›fl›k yo¤unlu¤u
c) kompozit polimerizasyon 

tekni¤i
d) cila uygulamas›        

4- Ast›m hastal›¤› olanlarda afla-
¤›daki ilaçlardan hangisinin kulla-
n›m› risk oluflturabilir?

a) Amoksisilin
b) Difenhidramin HCl

c) Klorheksidin
d) Diflunisal
e) Klindamisin

5- Metal-porselen restorasyonlar-
da  metal alt yap› tasar›m› ile ilgili
olarak yanl›fl olan› iflaretleyiniz.

a) Keskin köfle ve kenarlardan 
kaç›n›lmal›d›r

b) Metal, porselen birleflimi 
mutlaka lingual yüzde olmal›d›r

c) Karfl›t tüberküller metal-
porselen birleflim alanlar›yla 
temasa gelmemelidir

d) Porselen metalle bütün olarak 
desteklenmelidir.

e) Metal alt yap› kal›nl›¤› 
0,3-0,5 mm olmal›d›r.

6- Anterior difller düflünüldü¤ün-
de florun en erken hangi dönemden
sonra fazla al›nmas› florozis için
risk oluflturmaz?

a) 1 yafl 
b) 2 yafl
c) 3 yafl
d) 4 yafl
e) 5 yafl

7- Horlama ve uyku apnesi sen-
dromu vakalar›nda afla¤›dakilerden
hangisi do¤rudur.

a) Hafif ve orta fliddetli vakalarda 
a¤›z içi ayg›t tedavisi 
(mandibuler ilerletme ayg›t›) 
söz konusudur.

b) Bu vakalarda tedavi gerekli 
de¤ildir.

c) Bu bozuklu¤un kardiyo - 
vasküler sistem üzerinde yan 
etkileri mevcut de¤ildir.

d) Bu konuda difl hekimli¤i 
uygulamalar› söz konusu 
de¤ildir.       

8- Kompozit dolguda dentine
adezyonu olumsuz yönde etkileyen
faktör afla¤›dakilerden hangisidir?

a) Dentinin afl›r› kurutulmas› 
b) Dentinin sklerotik yap›da olmas›
c) Dentinin afl›r› ›slak olmas›
d) Dentine uzun süre asit 

uygulanmas›
e) Hepsi    

9- Afla¤›dakilerden hangisinin
analjezik etkisi yoktur. 

a) Kodein
b) Meperidin
c) Metadon
d) Diazepam
e) Propifenazon 

10- Afla¤›dakilerden hangisi por-
selen inley ve onleylerin siman-
tasyonu s›ras›nda kullan›lan ma-
teryallerden  de¤ildir?

a) Polikarboksilat
b) Fosforik asit
c) Hidroflorik asit
d) Silan bonding ajan
e) Dentin bonding
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1. D Bu diflteki renkli sert
dentin dokusu tamir dokusunun
olufltu¤unun göstergesidir. Bu
nedenle indirekt kuafaj yap›lma-
l›d›r.

2. C A¤›z solunumu yapan bi-
reylerde oluflan negatif a¤›z içi
bas›nç nedeniyle, dil ve yanak
bas›nçlar› aras›ndaki dengenin
bozulmas› neticesinde maksiller
darl›k meydana gelebilmektedir.

3. C Di¤er fl›klardaki de¤erler
subjektif ve bireysel farkl›l›klar›
yans›tmad›¤› için daha objektif
bir kriter olan “Epitelyal atafl-
mandan en az 0.5mm uzakta”ifa-
desi

4. E Kollagenazlar, hyalüro-
nidazlar, elastazlar, toksinler gibi
mikrobiyal virulans faktörler
spesifik bakteriyel patojenlerin
yay›l›m›n› kolaylaflt›r›r. Fibro-
nektin ise yara iyileflmesi s›ras›n-
da fibrin stabilizasyonuna yar-
d›m etmek ve immün sistem ta-
raf›ndan uzaklaflt›r›lacak yabanc›
materyalin tan›mlanmas›na yar-
d›mc› olmak amac›yla fibroblast-
lar  taraf›ndan salg›lanan prote-
indir.

5. A Stratum spinosumun en

üstteki hücreleri keratinozom ve-
ya Oddland cisimcikleri denilen
yo¤un granüller içerir.

6. D Yedi yafl›nda daimi 1.az›-
n›n apeksi aç›k oldu¤u için kalsi-
yum hidroksit ile apeksifikasyon
yap›lmal›d›r.

7. B Erken süt difli kayb› so-
nucunda oluflan bofllu¤a komflu
daimi difllerin kaymas› veya sür-
mesi ile yeni sürecek daimi diflin
yeri iflgal edilmifl olur. Bu neden-
le erken süt difli kayb› olan vaka-
larda yer tutucu endikasyonu söz
konusu olabilmektedir.

8. C Periodontal sorunlu difl-
lerde di¤er fl›klarda belirtilen di-
fleti alt› sonlanma flekli difleti sa¤-
l›¤›n›n devaml›l›¤› aç›s›ndan do¤-
ru de¤ildir. Ayr›ca bizotajl› tasa-
r›mlar klinik kron boyu uzam›fl
olan periodontal sorunlu difller-
de uygun bir tercih olamaz.

9. D Hatal› ampirik antibiyo-
tik kullan›m› bakteri direncine,
super infeksiyonlara, toksik re-
aksiyonlara veya allerjik reaksi-
yonlara yol açabilir. Ancak a¤r›
ve ödem oluflumunda etkili de-
¤ildir.

10. D Difletinin fleklini vermez.

TDBD 92. Say› CEVAP ANAHTARI

Estetik DiflhekimliÛi Tel: 0212.230 16
99
Akademisi DerneÛi EDAD   
Etkinli¤in Ad› : EDAD May›s Etkinli¤i 2006
Etkinli¤in Tarihleri : 05-06.05.2006

ITI EÛitim ve ÖÛretim Komisyonu Tel: 0312.434 20
00 
Etkinli¤in Ad› : Straumann Dental ‹mplant Sistemi 

Temel Kursu May›s 2006
Etkinli¤in Tarihleri : 06-07.05 2006

Sivas Diflhekimleri Odas› Tel: 0346.221 14
19
Etkinli¤in Ad› : Çorum 6.Bahar Sempozyumu 
Etkinli¤in Tarihleri : 06-07.05.2006

ITI EÛitim ve ÖÛretim Komisyonu Tel: 0312.434 20
00 
Etkinli¤in Ad› : Özel Konu Kursu - Estetik
Etkinli¤in Tarihleri : 19.05 2006

ITI EÛitim ve ÖÛretim Komisyonu Tel: 0312.434 20
00 
Etkinli¤in Ad› : 3.ITI Türk Bilimsel Kongresi
Etkinli¤in Tarihleri : 20-21.05 2006

Gazi Ünv. DiflhekimliÛi Fakültesi Tel: 0312.213 83
44
Etkinli¤in Ad› : Mezuniyet Sonras› E¤itim Programlar› ve 

Kredilendirilen etkinlikler
TDB – SDE Yüksek Kurulu’nun 26 Nisan 2006 
tarihli toplant›s›nda de¤erlendirilen etkinlikler:
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Uzun zamand›r diflhekimlerinin de
gündeminde olan iflyeri açma izni
harc› ile ilgili olarak yeni bir karar ve-
rildi. 
‹çiflleri Bakanl›¤›nca ç›kar›lan 4
Haziran 2000 tarih ve 48119 say›l› ge-
nelgenin iptali ve yürütülmesinin dur-
durulmas› istemiyle Ankara Barosu
Baflkanl›¤› taraf›ndan aç›lan dava Da-
n›fltay 9. Dairesi taraf›ndan 9 Aral›k
2004 tarih ve 2004/6517 K.say›l› ka-
rarla reddedilmifltir. Bu karar›n tem-
yizi üzerine Dan›fltay Vergi Dava Da-
ireleri Genel Kurulu 27 May›s 2005
tarih ve 2005/128 E. say›l› karar ile
temyiz incelemesi sonuçlan›ncaya ka-
dar Dan›fltay 9. Dairesi 9 Aral›k 2004
tarih ve 2004/6517 K. say›l› karar›n›n
yürütmesinin durdurulmas›na karar
vermifltir.
2464 say›l› Belediye Gelirleri Kanu-
nu’nun 81. maddesinde  “Belediye s›-
n›rlar› veya mücavir alanlar içinde bir ifl-
yerinin aç›lmas› ‘‹flyeri Açma ‹zni Harc›-
na’ tabidir” hükmü yer almaktad›r. Ay-
r›ca 2464 say›l› Belediye Gelirleri Ka-
nunu’nun Çeflitli Harçlarla ‹lgili Hü-
kümlerinin  Uygulanmas›na ‹liflkin
Yönetmeli¤in 10.maddesi uyar›nca “
Belediye s›n›rlar› veya mücavir alanlar
içinde bir iflyeri açmak, ‹flyeri Açma ‹zni
Harc›na tabidir. Bu harc›n uygulanma-

s›nda iflyeri, ma¤aza, yaz›hane, idareha-
ne, muayenehane, ........mesleki bir fa-
aliyetle baflka bir ifl ve giriflimin yap›lma-
s›na ayr›lan ya da bu faaliyet, ifl ve tefleb-
büslerde kullan›lan yerlerdir.” hükmü
ile doktor ve diflhekimi muayeneha-
nelerinin de iflyeri açma izin harc›na
tâbi oldu¤u  belirtilmektedir. 
Harç, idarenin sundu¤u belli bir hiz-
mete karfl›l›k olarak hizmetten ya-
rarlananlardan al›nan parad›r. Diflhe-
kimleri taraf›ndan aç›lan iflyerlerinde,
sa¤l›k kuruluflunun bulundu¤u bele-
diyeden izin al›nmas›n› gerektiren bir
düzenleme bulunmamaktad›r. Dola-
y›s›yla diflhekimlerinin iflyeri açmalar›
ile ilgili hiçbir katk› sunmayan beledi-
yelerin –verilmeyen- iflyeri açma izni
nedeniyle harç almas›n›n hukuka uy-
gun olmad›¤› aç›kt›r. 
Dan›fltay 1. Daire’nin 29 Mart 1990
tarih ve 1990/30 E., 1990/46 K.say›l›
istiflari karar›nda da “1219 say›l› Teba-
bet ve fiuabat› Sanatlar›n›n Tarz› ‹cras›-
na dair Kanunun`un 5`inci maddesinde
de özel muayenehane açmak veya evinde
muayenehane tesis etmek suretiyle sana-
t›n› icra etmek isteyen her doktorun has-
ta kabulüne bafllamas›ndan itibaren en
çok bir hafta içinde isim ve hüviyetini,
diploma tarih ve numaras›n› ve muaye-
nehane açt›¤› yer ve var ise ihtisas diplo-
mas›n› mahallin en büyük sa¤l›k memu-
runa kaydettirmeye ve muayenehanenin
nakli halinde de en az yirmidört saat ön-
ce durumu bildirmeye mecbur oldu¤u be-
lirtilmifltir.
Görüldü¤ü üzere, doktor muayenehanele-
riyle ....... aç›lmalar›nda da belediyelerce
yap›lan herhangi bir hizmet bulunma-
maktad›r.
.....
Noterlik daireleri, avukatl›k bürolar›,
doktor muayenehaneleri ve eczaneler için
mevzuatta öngörülen gerekli ve zorunlu
hususlar› denetleme veya belirli hizmetle-
ri yapma gibi harç al›nmas›n› gerektire-
cek bir belediye faaliyetinin olmamas›, ifl-
yerinin kazanç amac› gütmesinin harç

al›nmas›n› gerekli ve hakl› k›lmamas› ne-
denleriyle sözü edilen daire, büro, muaye-
nehane ve eczanelerin belediyeden iflyeri
açma izni almas›na gerek bulunmad›¤› ve
2464 say›l› Yasan›n 81`inci maddesinde
yaz›l› iflyeri açma izni harc›na tabi ola-
mayaca¤›” belirtilmifltir. 
Dan›fltay’›n bu istiflari görüflünden de
anlafl›laca¤› üzere doktor ve diflhe-
kimlerinin muayenehanelerinin aç›l-
mas›nda belediyenin herhangi bir gö-
rev ve yetkisi bulunmamaktad›r.  
‹flyeri açma izin harc›na iliflkin Anka-
ra Barosu Baflkanl›¤› taraf›ndan aç›lan
davan›n reddi sonras›nda Dan›fltay
Vergi Dava Daireleri Genel Kuru-
lu’nca verilen yürütmenin durdurul-
mas› karar› da Dan›fltay 1.Daire’nin
istiflari karar›n› destekler mahiyette-
dir. 
Buna ra¤men baz› belediyeler taraf›n-
dan muayenehane sahibi diflhekimle-
rinden iflyeri açma izin harc› talep
edildi¤i bilinmektedir. Yukar›da belir-
tilen hususlar sakl› olmak üzere, 2464
say›l› Belediye Gelirleri Kanunu
84.maddesi uyar›nca belediyelerin, ifl-
yeri açma izni harc› ad› alt›nda, alabi-
lecekleri harç miktar›n›n (beher met-
rekare için iflin mahiyetine göre) 0,10
YTL ile 1,00 YTL aras›nda olabilece¤i-
ni de belirtmek gerekir. 
2464 say›l› yasa uyar›nca belediyele-
rin diflhekimlerinden, iflyeri açma izin
harc› talep etmesi halinde, bu talebe
iliflkin ifllemin bildirim tarihinden iti-
baren 30 gün içinde vergi mahkeme-
lerinde aç›lacak dava ile iptal edilebi-
lece¤i gibi ifllemin iptali isteminin, da-
yanak Yönetmeli¤in 10. maddesinde-
ki muayenehane ibaresinin de iptali
istemiyle birlikte Dan›fltay’da aç›lacak
davada da talep edilebilir.  Belediye
taraf›ndan istenen harc›n yat›r›lmas›
halinde ödemenin ihtirazi kay›tla ya-
p›lmas›ndan sonra aç›lacak istirdat
(geri alma) davas› ile ödenen harc›n
iadesinin sa¤lanabilece¤i de düflünül-
mektedir.

‹flyeri açma izin harc›...
Baz› belediyeler taraf›ndan muayenehane sahibi diflhekimlerinden iflyeri açma izin harc› talep edildi¤i

biliniyor. Dan›fltay 1. Daire’nin 29 Mart 1990 tarihli  istiflari karar›ndan da anlafl›laca¤› üzere doktor ve
diflhekimlerinin muayenehanelerinin aç›lmas›nda belediyenin herhangi bir görev ve yetkisi 

bulunmamaktad›r.

Mustafa Güler*

* Avukat, TDB Hukuk Dan›flman›
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OptraPol modern dolgu tek-
niklerinin ihtiyac›n› karfl›la-

mak üzere Ivoclar Vivadent tara-
f›ndan gelifltirilen yeni jeneras-
yon kompozit dolgu parlatma
lasti¤idir. Tek aflamada etkili bir
parlatma sistemi, diflhekiminin
bu aflamada uç de¤ifltirerek za-
man kaybetmeden mükemmel
bir parlakl›k elde etmesini sa¤-
lar. 
Parlatma sonras›nda, restoras-

yon kal›c› olarak plak birikimini
engelleyen minimal yüzey pü-
rüzlülü¤ü gösterir. OptraPol
parlatma lastikleri Tetric EvoCe-
ram benzeri  universal kompo-
zitler ile kullan›lmak üzere  özel
olarak gelifltirilmifltir. 
Bu yeni tek aflamal› sistemin en
önemli özelliklerinden biriside
defalarca kullan›labildi¤i için bi-
rim fiyat›n›n uygun olmas›d›r.
Optrapol klasik parlatma lastik-
leri ile k›yasland›¤›nda kolayca
otoklavlanabilir ve yüksek afl›n-
ma direnci sayesinde 20 sefere
kadar kullan›labilir. OptraPol
alev uç, küçük alev uç, kap ve
disk fleklinde mevcuttur.   

Güney Difl Deposu 
Tel: 0.232 339 74 35

Dentin tübüllerindeki s›v›-
n›n hareketi sonucu olu-

flan a¤r›, dentinin hidrodina-
mik mekanizmas›na ba¤l› ola-
rak ortaya ç›kmaktad›r.  
Bisblock dentin tübülleri içersinde oxalate kris-
talleri oluflturarak s›v› hareketini durdurdu¤un-
dan dolay› a¤r›y› önlemektedir .
Bisblock’un içinde gluteraldehit maddesi bulun-
mamaktad›r Gluteraldehit içermedi¤i için yu-
muflak doku ve pulpaya oldu¤u gibi çevreye ve
kullan›c›ya da zarar› yoktur. Dentin tübüllerinin
içini doldurdu¤undan dolay› adhesivelerin ba¤-
lant› kuvvetlerini azalt›c› yönde bir etki yapma-
d›¤› tespit edilmifltir.
Bisblock dentin hassasiyetinin ortaya ç›kt›¤›
afla¤›dakidurumlarda güvenle kullan›r.
• Aç›¤a ç›km›fl kök yüzeylerinde.
• Dentin hassasiyeti.
• Direkt restorasyonlar›n alt›nda
• ‹ndirekt restorasyonlarda
• Geçici restorasyonlarda 

Pafla Dental Tel: 0.212 531 29 71

Composi-Tight bölümlü matris siste-
mi, özellikle yeni GOLD serisi ile

dolgular›n›zda arad›¤›n›z mükemmel
arayüz konta¤›n› elde edebilmenize ola-
nak veriyor. Yeni tasar›m› ve güçlendi-
rilmifl paslanmaz çelik yap›s› sayesinde
ay›rma kuvveti ve deformasyon direnci
en üst seviyeye ç›kar›lan G-Ring halka-
lar, dünyan›n en ince matris bantlar› ile
birlikte (30 mikron) anatomik bir ara-
yüz konta¤› sa¤l›yor. Çeflitli flekil ve
ebatlarda 130 bant ve 4 halkadan olu-
flan set içerisinde özel tasar›m uygula-
ma forsepsi de ücretsiz olarak sunulu-
yor. 
‹deal uzunluk ve flekilde üretilmifl olan

anatomik ve esnek
WedgeWands plastik
kamalar, tüm arayüzlere
tam adaptasyon için dört
ayr› ebatta sunuluyor.
Kaman›n kolay uygulan-
mas› ve yutulma riskinin
ortadan kald›r›lmas› için ta-
sarlanan sap k›s›mlar›, yerlefl-
tirme sonras›nda bükülerek ko-
par›labiliyor. 
Kompozit dolgular›n flekillendirilmesi
için yüksek kalitede paslanmaz çelikten
imal edilen oldukça hafif ve ergonomik
el aletlerinin titanyum kapl› uç k›s›mla-
r› kompozite yap›flm›yor. Çeflitli fonksi-

yonel uçlara sahip enstrümanlar yedi
farkl› modele sahip.  

Yi¤it Difl Deposu 
Tel: 0.232 339 74 35

Bölümlü matris sistemi

Calcium Oxlate içerikli 
hassasiyet giderici

Yeni jenerasyon 
kompozit dolgu 
parlatma lasti¤i

Optrapol

Composi-Tight 

BisBlockTM
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Kerr'in yeni yap›flt›r›c› siman› Max-
cem üstün yap›sal özelliklerinin ya-

n›nda hekimlere büyük kolayl›k sa¤l›-
yor. Her türlü kron, veneer, lamineyt,
inley veya onley yap›flt›rma ifllerinde
kullan›l›yor. 5 farkl› renk seçene¤i ile
estetik olarak sorun yaflanm›yor. En bü-
yük kolayl›¤› resin bazl› olmas›na ra¤-
men asitleme ve bonding ifllemlerine
gerek kalmamas›. Klasik simanlar gibi
uyguland›¤›ndan sorunla karfl›lafl›lm›-
yor. Resin ve katalizatörü ayn› ikili fl›-
r›ngadan kar›flt›r›c› kanül yard›m›yla di-
rek difle veya proteze uygulayarak ya-
p›flt›rmaya bafllan›yor; artan ve dolay›-
s›yla s›zan malzeme jel k›vam›nda oldu-
¤undan çok kolay temizlenebiliyor. Du-

al-cure yap›s› nedeniyle ister ›fl›n uygu-
layarak istenirse ›fl›ns›z Dark-cure ola-
rak yap›flt›rma iflini sorunsuz halledi-
yor. Kuvvetli yap›s› nedeniyle hem mi-
neye hemde dentine seramik veya alt›n
gibi malzemeleri s›rad›fl› bir güçle yap›fl-
t›r›yor. 
2 ayr› ambalajda piyasada. Standard
Kit'inde 5gr'l›k 5 adet farkl› renklerde
fl›r›nga, 50 kar›flt›rma kanülü ve 12 ad.
Geçici yap›flt›c› simanlar›n temizlenme-
si için özel frez var. Mini kit'inde ise
Clear renkte 1 ad 5gr'l›k fl›r›nga, 10 ad.
Kanül ve gene 3 ad temizleme frezi var.

Güney Dental 
Tel: 0.216.466 83 83

Pafla Dental A.fi. ve da¤›t›c›s› oldu¤u Bisco firmas› ortakla-
fla seminer düzenledi. Alama Üniversitesi Ö¤retim Görev-

lisi Dr. Rolando Nunez taraf›ndan verilen “Kompozit ve Ad-
hesive Sistemlerinde Son Teknolojiler (Nano Teknoloji) ve Fi-
ber Post Sistemleri” konulu seminer ‹stanbul’da üç farkl› üni-
versitede gerçeklefltirildi.
‹lki 6 Mart 2006 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi’nde, ikincisi 7 Mart 2006 tarihinde ‹stanbul Üniver-
sitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Prof.Dr. Altan Gülhan Özerkan
Toplant› Salonu’nda gerçeklefltirilen seminerlerin sonuncusu
da 8 Mart 2006 tarihinde Marmara Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi’nde yap›ld›. Kat›l›m›n ücretsiz oldu¤u seminerlerde
Dr. Nunez’in s›cak ve esprili anlat›m› dinleyicilerden olumlu
tepkiler ald›. Seminerde, kat›l›mc›lar son sistem kompozit ve
adheziv sistemler ile ilgili bilgi sahibi oldular.

G.U.M. Gingidex Difl Macunu

Yap›flt›rma siman›

G.U.M. Gingidex Gargara

G.U.M. Gingidex Difl Macunu, Chlorhexidine, Cetylpyridini-
um Chloride (CPC) Aloe Vera ve Isomalt içerir. Chlorhexi-

dine ve Cetylpyridinium Chloride (CPC) difleti sa¤l›¤›n› koru-
maya ve kötü a¤›z kokusunu önlemeye yard›mc› olur. Isomalt,
difller için güvenli, çürük oluflturmayan bir tatland›r›c›d›r. %
0,06 Chlorhexidine oran›yla uzun dönemli kullan›ma uygun-
dur. Aniyonik köpüren madde içermez.

G.U.M. Gingidex Gargara, içeri¤indeki Chlorhexidine ve
Cetylpyridinium Chloride (CPC) difleti sa¤l›¤›n› korumaya

ve kötü a¤›z kokusunu önlemeye yard›mc› olur. % 0,06 Chlor-
hexidine oran›yla uzun dönemli kullan›ma uygundur.  Alkol
içermez.

Maxcem

Kompozit ve Adhesive
Sistemlerinde Son Teknolojiler
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Kurs

Kongre, 

Sempozyum

ISTANBUL
HONGKONG
fiENZEN
HONGKONG
ISTANBUL

‹ki kiflilik oda konaklama

1.195 Avro 

Tek kiflilik odada konaklama

1.375 Avro  

18-24 EYLÜL 2006

1

‹ki kiflilik odada 
kifli bafl› konaklama

675 Avro 

Tek kiflilik odada 
konaklama

765 Avro  

23-25 May›s 2006 

HONGKONG
fiENZEN
PEKIN
XIAN
fiANGAY

‹ki kiflilik oda konaklama

1.950 Avro 

Tek kiflilik odada konaklama

2.345 Avro  

18-29 EYLÜL 2006

2

EMOTOUR
Tel: (212) 254 84 63-64 
fax: (212) 254 84 69
info@emotour.com

94Dünya 
Diflhekimleri 
Birli¤i Kongresi

Lizbon

‹ki kiflilik odada 
kifli bafl› konaklama

745 Avro

Tek kiflilik odada 
konaklama

845 Avro  

25-27 May›s 2006 

Almaata

SHENZEN 2006

TDB Organizasyonuyla FDI Etkinlikleri 
TDB Genel Merkezi Tel: 0312 435 93 94 ve www.tdb.org.tr adresinden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

FDI Avrupa Bölgesel
Organizasyonu (ERO) 
Toplant›s›

Kazakistan Uluslararas›
Diflhekimli¤i Kongresi

Britanya Diflhekimli¤i Kongre ve

Fuar›

18 - 20 May›s 2006

International Convention Centre

(ICC), Birmingham

Tel: +44 20 7935 0875

Faks: +44 20 7487 5232

e-mail: enquiries@bda.org

FDI Avrupa Bölgesel

Organizasyonu (ERO) 

Toplant›s›

23-25 May›s 2006 
Lizbon-Portekiz
www.fdiworldental.org

Türk Diflhekimleri Birli¤i 

13. Uluslararas› Diflhekimli¤i 

Kongresi 

19-24 Haziran 2006 
Samsun
Tel: 0.362.435 44 78
Fax: 0.362.435 95 21

Avrupa Ortodonti Derne¤i 82.

Kongresi

5-8 Temmuz 2006
Viyana-Avusturya
www.eoscongress2006.at

IADR 3. Avrupa Toplant›s›

13-16 Eylül 2006

Dublin -‹rlanda

www.pef2006.com

Dünya Diflhekimli¤i Birli¤i 

(FDI) 94. Kongresi 

22-25 Eylül 2006 

fienzen-Çin

Tel: +33 4 50 40 50 50

Faks: +33 4 50 40 55 55

www.fdiworldental.org congress

ADA Y›ll›k Toplant›s›

16-20 Ekim 2006

Las Vegas- ABD

www.ada.org 


