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14  ADALET YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK VERDİK
 Türk Dişhekimleri Birliği ve dişhekimleri odalarının yönetici ve 
 temsilcileri ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi.

15 KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ KONGRESİ
 TDB, TTB, TEB ve Barolar Birliği tarafından düzenlenen ‘Kişisel 
 Sağlık Verileri 2. Ulusal Kongresi’, 3-4 Haziran 2017 tarihlerinde 
 İstanbul’da gerçekleştirildi.

16 ERO GENEL KURULU CENEVRE’DE 
 YAPILDI
 Dünya Dişhekimleri Birliği’nin (FDI) Avrupa Bölge Örgütü 
 ERO’nun Genel Kurulu, 21-22 Nisan 2017 tarihlerinde İsviçre’nin 
 Cenevre kentinde gerçekleştirildi.

18 TDB, DEKANLAR KONSEYİ 
 TOPLANTISINA KATILDI
 Dişhekimliği fakültelerinin dekanları toplantısı, 25-26 Mayıs 
 2017 tarihlerinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği 
 Fakültesi’nde yapıldı.  

20  YÖK BAŞKANI SARAÇ’LA GÖRÜŞME
 TDB heyeti 20 Haziran’da  Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı 
 Prof.Dr. Yekta Saraç ile dişhekimliği fakülteleri ve kontenjan 
 sayılarının artmasının neden olduğu sorunları görüştü.

23 TDB ÖYKÜ YARIŞMASI’NA SON KATILIM 
 TARİHİ 3 AĞUSTOS 2017
 Türk Dişhekimleri Birliği’nin dişhekimlerindeki edebiyat 
 potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflediği ‘Yara’ temalı öykü 
 yarışması katılımınızı bekliyor. 
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24 İLÇELERDE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ
 Antalya Dişhekimleri Odası  Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu 
 Kaş ilçesinde Sütleğen ve Gömbe ortaokulu öğrencilerine ağız 
 ve diş sağlığı eğitimi verdi. 

25  YAZ DÖNEMİNDE DE EĞİTİME DEVAM  
 İDO eğitim programına yeni eklenen kursları 20’şer kişilik 
 katılımlarla yaz döneminde de sürdürüyor.

28 GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZIN 
 YANINDAYIZ
 Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu geçtiğimiz ay 
 dişhekimliği fakültelerinde yapılan mezuniyet törenlerine 
 katılarak genç meslektaşlarımızın yanında olacağını hissettirdi.

30 TDB BAŞKANLAR KONSEYİ 
 İSTANBUL’DA TOPLANDI
 14-15 Haziran 2017 tarihlerinde toplanan Başkanlar 
 Konseyi’nin gündeminde TDB kongrelerinin uluslararası 
 boyutunun güçlendirilmesi çalışmaları vardı.

36 ‘ARTIK YENİ BİR BOYUTA GEÇMEMİZ 
 GEREKİYOR’
 Kongre ve Fuarlardan sorumlu TDB Merkez Yönetim Kurulu 
 üyesi Mustafa Oral’dan TDB kongrelerinin geleceğini nasıl 
 planladıklarıyla ilgili bilgi aldık. 

40 ÇOK GÜZEL HÂLÂ; İSTANBUL’DA 
 SONBAHAR...
 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacak TDB 23. Uluslararası 
 Dişhekimliği Kongresi hazırlıklarıyla ilgili Dış İlişkiler Komitesi 
 Başkanı Doç.Dr. Hande Şar Sancaklı, Basın Yayın ve Halkla 
 İlişkiler Komitesi Başkanı Özgür Başar Varoğlu ve Kayıt Komitesi 
 Başkanı İbrahim Doğan’dan bilgi aldık. 

46 İNGİLTERE • NHS’TEN GERİYE KALAN 
 Uzun yıllar boyunca toplumsal sağlık sistemlerine örnek 
 gösterilmiş NHS’ten bugün geriye fazla bir şey kalmasa da 
 Birleşik Krallık ağız diş sağlığı sisteminden de ilham alınacak 
 bazı noktalar var. 

52 DİŞHEKİMLİĞİNDE MESLEKİ SOLUNUM 
 HASTALIKLARI
 Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. İbrahim Akkurt

56 SÜREKLİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİ 
 KREDİLENDİRİLMİŞ SORULARI

58 ‘BİZİM İÇİN EN ANLAMLI HEDİYE 
 ALKIŞLAR’ 
 Akademisyenler Tiyatro Topluluğu’nun kurucularından Gazi 
 Ü.D.F. öğretim üyesi Prof.Dr. Hülya Erten’le dişhekimliğinden 
 tiyatroya uzanan bir söyleşi yaptık. 

60 CESUR DENİZCİLERİN LİMANI: LİZBON
 Burası dünya tarihini değiştiren büyük denizcilerin çıktığı, bir 
 zamanların güçlü krallığının başkenti... Dişhekimi Hasan 

 Feyzullah Karaslan yazdı.
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eğerli Meslektaşlarım,

Klasik söylemlerdir:

“Eğitim en önemli şey!”

“Adalet mülkün temelidir”

Tüm dünyadaki tutuklu gazetecilerin üçte biri 
kadarı Türkiye’de. Türkiye Gazeteciler Sendikası 
verilerine göre 159 gazeteci ve medya çalışanı 

tutuklu.

“Adalet mülkün temelidir”

Herhalde bir bildiği olan Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2019 
yatırım planında fen liselerine 109.6 milyon lira, imam hatip 
liselerine 1.7 milyar lira bütçe ayırdı.

“Eğitim en önemli şey!”

Aynı mantıkla düşündüğümüzde son 15 yılda dişhekimliği 
fakültelerinin sayısının 74 olması da bir bildiği olan hükü-
metin eğitim için müthiş uygulaması herhalde. Sanırım biz 
anlayamıyoruz durumu. Yoksa 2006-2016 arasında yaklaşık 
%13.5 artan nüfusa karşılık dişhekimliği öğrencisi sayısının 
aynı aralıkta % 290 civarında artmasının mutlaka bir açıkla-
ması vardır.

Tabii ki nüfusu bizden biraz fazla olan (82 milyon) Alman-
ya yılda 2300 mezun verirken bizim 4000’den fazla yıllık 
mezun kapasitemizin 74 fakültenin 51’inin aktif eğitimiyle 
sağlanmasının da bir mantığı vardır.

Toplamda ülkemizde dişhekimliği alanında aktif olarak 
eğitimin içinde yer alan profesörlerin sayısı YÖK verilerine 
göre 601 iken 338 tanesinin Ankara, İstanbul ve İzmir’deki 6 
fakültede olması da mantıklı. Ne olacak; geri kalan 71 fakülte 
de 263 profesörle idare ediversin. Hoş, 338 hocamız bile 6 
fakültede arttırılan kontenjanlarla başa çıkamıyor, eğitime 
yetişemiyorlar ama çok sorun değil. Bir de hasta bakıp 
performansı tutturup para kazanmaları lazım ki eve ekmek 

Her alanda
adalet

A.R. İlker Cebeci / TDB Genel Başkanı
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götürülsün, e biraz da uzmanlık öğrencisi yetiştirsinler, 
araştırma yapacak zaman da ayırsınlar, kitap da yazacaklar 
pek tabii ki. Ama kalan 263 hoca 71 fakültede 8 anabilim 
dalında bu işleri nasıl yapacak? Bu soru zor mu? Umursa-
yan bir sistem var mı? 338 hocamıza 116 doçent hocamız 
6 fakültede eşlik ediyorken, 263 hocamıza 181 doçent 
hocamız 71 fakültede eşlik ediyorlar.

“Eğitim en önemli şey!”

Bu arada Ankara, İstanbul ve İzmir’deki vakıf üniversite-
lerinde yoğunlaşan bir grup öğretim üyesini de sayarsak 
Anadolu’muzun her bir köşesindeki fakültelerdeki öğretim 
üyelerinin sayılarını da hayal etmek ve buralarda eğitim 
faaliyetlerinin, araştırmaların, uzmanlık eğitiminin ne 
durumda olduğunu sorgulamak fikri bile insanın içini 
daraltıyor.

“Eğitim en önemli şey!”

Her pırıl pırıl gencin, istenen koşulları sağladığı için 
okuma hakkı elde ettiği dişhekimliği fakültelerinde çağdaş 
bir eğitim alma hakkı olmalıdır.

Her vatandaşımızın iyi yetişmiş hekimlerden en iyi sağlık 
hizmetini alma hakkı olmalıdır.

Bunların gerçekleşmesi için sermayeye işgücü olacak 
bol bol dişhekimi yetiştirme çabası yerine yeterli eğitim, 
öğretim, araştırma altyapıları oluşturularak ihtiyaçla uyum-
lu sayıda dişhekimi yetiştirilmesi hedef olmalıdır. Sayıya 
değil niteliğe odaklanılmalıdır.

Eğitimde de adalet sağlanmalıdır.

Türkiye’de her alanda adalete ihtiyacımız olduğu, örnek-
ler inceledikçe ortaya çıkmaktadır.

O halde tüm hakların sağlanması için “Acil Adalet, 
Hemen Adalet, Her Alanda Adalet”.

Sağlıkla kalın değerli meslektaşlarım.



21-24 Eylül’de İstanbul’da buluşalım
Bu yıl ilk kez Eylül ayında yapacağımız TDB 
23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi için 
artık hazırlıklar tamamlanmak üzere. Orga-
nizasyonu üstlenen İstanbul Dişhekimleri 

Odası’ndan meslektaşlarımız 
sorunsuz bir kongre yaşama-
nız için hummalı bir çalışma 
içerisindeler. 

Kongrede her biri kendi 
alanlarında dünyaca tanınan 
yerli ve yabancı onlarca bilim 
insanı konferanslar, kurslan 
sunacak, panellerde yer ala-
cak. Bu yıl sosyal programda 

da önceki yılları aşan bir zenginlik var. Üs-
telik bu zengin programın Erol Evgin konse-
rinin yer alacağı gala yemeği hariç tümü ek 
bir ücret alınmadan tüm katılımcılara açık 
olacak. Fuar alanından daha verimli yararla-
nabilmeniz için oturumların araları ve yemek 
saatleri daha uzun tutuldu. Bu değişikliğin de 
hem meslektaşlarımız hem de fuar katılımcı-
sı firmalar açısından olumlu karşılanacağını 
düşünüyoruz.

Katılım ücretlerinin ciddi 
biçimde aşağıya çekilmesinin 
de etkisiyle rekor bir katılım 
yaşanacağını tahmin ettiğimiz 
Kongre’yle ilgili detayları say-
falarımızda alt komite başkan-
larıyla yaptığımız söyleşiler-
den takip edebilirsiniz.

Başkanlar Konseyi İstanbul’da toplandı
14-15 Haziran 2017 tarihlerinde İstanbul’da 
bir araya gelen TDB Merkez Yönetim Kurulu 
ve Oda başkanlarının gündeminde TDB 
kongrelerini uluslararası düzeyde güçlendir-
mek için atılabilecek adımlar vardı. 
Türkiye’nin en önemli dişhekimliği organi-

zasyonu olan kongrelerimizin uluslararası 
düzeyde en üst ligde yer alabilmesi için her 
yıl aynı yerde ve aynı tarihlerde yapılması 
gibi birçok detay değerlendirildi ve Oda baş-
kanlarının görüşleri alındı. Yapılan teknik 
çalışmalar ve Oda başkanlarının görüşleri 
de değerlendirilerek bu konuda yeni bir hat 
çizilecek.

Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu olarak 
16. Genel Kurul’umuzdan bu yana yaptığımız 
çalışmalar hakkında da Oda başkanlarını 
bilgilendirdik. Genel Kurul’un önümüze 
koyduğu görevlerinden ne kadarını yerine 
getirdiğimizi, nelerin yapılması gerektiğini  
ve karşılaşılan güçlükleri meslektaşlarımızla 
paylaştık.

Toplumumuzun ağız diş sağlığı gösterge-
lerinin gelişmiş ülkelerin hatta Türkiye’yle 
aynı sosyoekonomik düzeyde yer alan bazı 
ülkelerin de epey gerisinde olduğu gerçe-
ğinden hareketle toplumun bilinç düzeyini 
geliştirmeye yönelik bazı projeler üzerinde 
çalışıyoruz. Bu konuyu da Başkanlar Konseyi 
toplantısına getirdik ve onlardan aldığımız 
görüşler doğrultusunda detaylı bir planlama 
yapacağız.

Kişisel Sağlık Verileri 2. Ulusal Kongresi
Sağlık Bakanlığı ile hekimler ve sağlık mes-
lek örgütleri arasında kişisel sağlık verileri-
nin paylaşılması talebi üzerinden sürdürülen 
mücadeleyi sayfalarımızda yıllardır payla-
şıyoruz. Meselenin hasta-hekim ilişkisinin 
mahremiyetiyle ilgili etik bir mesele olduğu-
nu ve çok olumsuz sonuçlara yol açabileceğini 
sürekli dile getiriyoruz.

Konunun bu kadar yoğun bir şekilde sağ-
lıkçıları rahatsız etmesi üzerine kişisel sağlık 
verileri konusunda bireyleri ve tüm toplumu 
bilgilendirmek adına geçtiğimiz yıl ilki dü-
zenlenen Kişisel Sağlık Verileri Kongresi ya-

TDB 23. Uluslararası 
Dişhekimliği Kongresi 
2013 FDI Kongresi’nin 
de yapıldığı İstanbul 
Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek.

TDB Başkanlar Konseyi 
toplantısı İstanbul’da 
yapıldı.

Neslihan Sevim / TDB Genel SekreteriTDB Gündeminden

Ekmek, su gibi ihtiyacımız: 

Adalet
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pılmaya başlandı.
Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri 

Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Türkiye Ba-
rolar Birliği’nin organize ettiği ikinci ‘Kişisel 
Sağlık Verileri Ulusal Kongresi’ 3 – 4 Hazi-
ran 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

Genel Başkanımız Dr. İlker Cebeci de da-
hil olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu ve 
Merkez Denetleme Kurulu üyelerimizin ka-
tıldığı toplantı, yürüttüğümüz mücadelenin 
etik ve hukuki dayanaklarını uzmanların or-
taya koyması açısından önümüzdeki günlere 
ışık tutacak bir çalışma oldu.

Dekanlar Konseyi
Türkiye’deki dişhekimliği fakültelerinin de-
kanlarından oluşan Dekanlar Konseyi’nin 
olağan toplantısı, 25-26 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş-
hekimliği Fakültesi’nde yapıldı.  

Dekanlar Konseyi’nin daveti üzerine TDB 
Genel Başkanı İlker Cebeci, Genel Başkan 
Vekili Hüseyin Tunç ve Genel Sekreter olarak 
benim katıldığım toplantıda ev sahibi olarak 
Erzurum Dişhekimleri Odası Başkanımız 
Alper Eminoğlu da yer aldı. 45 dişhekimliği 
fakültesinden dekan ve dekan yardımcıları-
nın katıldığı toplantıda Genel Başkan İlker 
Cebeci güncel çalışmalarımızdan bahsederek 
Konsey’in sorularını yanıtladı ve beraber ça-
lışmanın önemini vurguladı.

YÖK Başkanı Prof.Dr. Saraç’la görüştük
Geçtiğimiz 20 Haziran’da TDB delegasyonu 
olarak Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof.
Dr. Yekta Saraç ile görüştük. TDB Genel Baş-
kanı İlker Cebeci ve TDB Hukuk Danışmanı 
Mustafa Güler’le birlikte katıldığımız görüş-
mede YÖK Başkanvekili Prof.Dr. Safa Kapı-
cıoğlu da yer aldı.  Görüşmede uzun yıllardır 
çözüm aradığımız, dişhekimlerinin sürekli 
dişhekimliği eğitimine katılımlarını özendir-
mek için neler yapılabileceği, dişhekimliği 
fakültelerinin ve kontenjan sayılarındaki ar-
tışların neden olduğu sorunlar başta olmak 
üzere birçok konuyu ele aldık. 

Öykü Yarışması için zaman daralıyor
Geçtiğimiz sayımızda duyurduğumuz TDB 
Öykü Yarışması için eserlerin 3 Ağustos’a 
kadar teslim edileceğini tekrar hatırlatmak 
istiyorum. Bu yarışmaya katılımın artma-
sını ve meslektaşlarımızda var olan yaratıcı 
potansiyelin açığa çıkması için bir vesile ol-
masını çok arzuluyoruz. İlk üçe giren mes-
lektaşlarımızın 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde 
yapılacak TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği 
Kongresi’ne ücretsiz katılım hakkı kazanaca-

ğı yarışmayla ilgili şartnameye www.tdb.
org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Göz göre göre ölmesinler
Olağanüstü Hal Kanun Hük-
münde Kararnameleriyle iş-
lerinden atılan binlerce kamu 
çalışanından ikisi, akademis-
yen Nuriye Gülmen ve öğret-
men Semih Özakça işlerine 
geri dönmek için başladıkları 
açlık grevinin 120. gününü 
geride bıraktılar. 

Amacı yaşatmak olan sağ-
lıkçılar olarak son derece haklı ve meşru 
talepleri için iki genç insanın gözlerimi-
zin önünde ölüme sürüklenmelerine razı 
gelemiyoruz. Sağlık Emekçisi Meslek Ör-
gütleri olarak “Geriye dönüşü olmayan 
sonuçlar ortaya çıkmadan, dolayısıyla geç 
kalmadan, haksız ve hukuksuz biçimde 
ihraç edilen Nuriye Gülmen, Semih Özak-
ça ve tüm kamu emekçilerinin görevleri-
ne iadesini talep eden” basın açıklamamı-
zı yaptık. Umarız göz göre göre hayatlar 
sönmez.

Adalet istiyoruz
Türkiye’de son 10 yılda en çok 
güven kaybeden kurumun 
yargı olduğunda artık hemen 
herkes birleşiyor. 12 Eylül as-
keri darbesi döneminde bile 
bu kadar çok sayıda gazeteci-
nin hiçbir kanıt öne sürülmeden, kanaat-
lere dayalı olarak aylarca hapiste tutuldu-
ğu görülmemişti.

Gazeteciler gerçeği yazamıyorsa, yazsa 
bile yayamıyorsa ve nihayet siyasetçiler, 
milletin vekilleri hapsediliyorsa güvene-
bileceğimiz ne kalıyor geriye? 

Bütün bu kurumların elleri 
kolları bağlı olduğuna göre 
bugün artık bütün talepleri-
mizin temeli olan adalet için 
toplumun gücüne güvenmek-
ten başka çıkar yol görünmü-
yor. Bu doğrultuda ‘Adalet’ 
talebiyle başlatılan İstanbul 
yürüyüşünde Türk Dişhekim-
leri Birliği temsilcileri olarak 
yer aldık. 

Umarız toplumun bu yürü-
yüşe gösterdiği ilginin arkasındaki adalet 
açlığı iyi anlaşılır. Çünkü o gün yaptığımız 
açıklamada da dediğimiz gibi: “Adalet in-
sanın en önemli ihtiyacıdır. Ekmek, su, 
hava gibi… Daha az önemli değil.”

Açlık grevinin120. gününü 
geride bırakan Nuriye Gülmen 

ve Semih Özakça’nın bu 
fotoğrafı henüz sağlıklıyken ve 
henüz cezaevine girmemişken 

çekilmişti.

Kişisel Sağlık Verileri 2. Ulusal 
Kongresi’nde sağlık verilerinin 

korunması mücadelesinin 
etik ve hukuki dayanakları ele 

alındı.

Adalet yürüyüşüne 29 Ha-
ziran’da TDB yöneticileri de 

destek verdi.

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi 13



Haberler

  Dişhekimleri Birliği Dergisi14

T ürk Dişhekimleri Birliği ve dişhekimleri odala-
rının yönetici ve temsilcileri, 18 Haziran 2017 
tarihinde Ankara’dan başlatılan ve İstanbul’da 

sona erecek olan ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi.
TDB Genel Başkanı İlker Cebeci, Genel Başkan 

Vekili Hüseyin Tunç ve Genel Sekreteri Neslihan 
Sevim, Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Serhat 
Özsoy, Bursa Dişhekimleri Odası eski Başkanı Metin 
Bozkurt, İstanbul Dişhekimleri Odası eski Genel 
Sekreteri Muzaffer Demirci, Eskişehir Tepebaşı 
Belediye Başkanı meslektaşımız Ahmet Ataç ve CHP 
24. dönem İstanbul Milletvekili meslektaşımız Kadir 
Gökmen Öğüt ‘Adalet’ yürüyüşü kortejine 29 Hazi-
ran’da Gümüşova’dan katıldılar.

Genel Başkan İlker Cebeci TDB Merkez Yönetim 
Kurulu adına yaptığı açıklamada “sağlık kavramının 
tüm bileşenlerinin sağlanmasının mücadelesini veren 
Türk Dişhekimleri Birliği, sosyal iyilik halinin temeli 
olan ADALET’in eksiksiz, yalansız dolansız, bağımsız 
olması gerektiğini kuvvetle dile getirmektedir.

Adalet insanın en önemli ihtiyacıdır. Ekmek, su, 
hava gibi… Daha az önemli değil” ifadelerini kullandı.

Herkes için Adalet
Adalet yürüyüşüne destek verdik
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Kişisel Sağlık Verileri 
2. Ulusal Kongresi yapıldı

Sağlık Çalışanlarına Yönelik 
Şiddet Çalıştayı

K işisel sağlık verileri konusunda 
bireyleri ve tüm toplumu bilgi-

lendirmek, farkındalık ve duyarlılık 
oluşturmak, çözüme yönelik öneriler 
geliştirmek adına Türk Dişhe-
kimleri Birliği, Türk Tabipleri 
Birliği, Türk Eczacıları Birli-
ği ve Türkiye Barolar Birliği 
tarafından düzenlenen ‘Kişisel Sağlık 
Verileri 2. Ulusal Kongresi’, 3-4 Ha-
ziran 2017 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi.

Kongreye TDB Genel Başkanı 
İlker Cebeci, Merkez Yönetim ve 
Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, 
İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı 
Prof.Dr. Turhan Atalay ve TDB 
Hukuk Danışmanı Mustafa Güler 
katıldı.

TDB Genel Başkanı İlker Cebeci 
konuşmasında “Dişhekimliği mesle-
ğini yaparken sadece yazılı kuralların 
ne emrettiği değil aynı zamanda 
bunların etik  değerler  açısından 
nerede  yer  aldığı  da  gözetilmelidir. 
Bu  kurallar  arasında  çatışma  ol-
duğunda  yapacağımız  seçimde  her  

Türk Tabipleri Birliği Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 
Şiddet Alt Çalışma Grubu tarafından organize 

edilen Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı 28 
Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirildi. 

24 Haziran 2016 tarihinde katledilen Eczacı Gürsu 
Ulaşan, Eczacı Hikmet Türk, Eczacı İlknur Yüce, 
Eczacı Özler Kiriş ve diğer kaybedilen sağlık çalışan-
ları anısına düzenlenen Çalıştaya; TDB ve Odalarımız 
adına TDB Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa 
Oral ve Murat Mustafa Çağlar, TDB Yüksek Di-
siplin Kurulu üyesi Mürüvvet Turhan, TDB Kadın 
Komisyonu üyesi Tülün Çelik, TDB Sağlık Çalışan-
larının Sağlığı Çalışma Grubu üyesi Helin Aras, 
Ankara Dişhekimleri Odası adına Hatice Çelik ve 
Sibel Kepez Ülkü, Hatay Dişhekimleri Odası adına 
Meltem Akemoğlu ile TDB Hukuk Danışmanı Av. 
Mustafa Güler katıldı.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin esas nedeninin 
uygulanan sağlık sisteminden kaynaklandığı vurgu-

su yapılan çalıştayda; ayrıca yönetsel/idari şiddet 
uygulamalarının da dikkate alınması ve buna karşı da 
mücadele yürütülmesi gerektiği belirtildi.

TDB adına katılan katılımcılar ADSM’lerin yapısı, 
performans sistemi ve standardizasyonun bulunma-
ması nedeniyle ortaya çıkan yapısal şiddete dikkat 
çektiler. 

Kongre’de TDB Genel Başkan Vekili 
Hüseyin Tunç “Kişisel Sağlık Verileri ve 
Uygulamalar” başlıklı oturumun başkanlığını 
yaptı.

zaman  evrensel mesleki kuralları 
içeren etik değerleri öncelemek 
gerekir” dedi.

Kongrede çeşitli oturumlarda 
kişisel sağlık verileri konusu hukuki, 
tıbbi, teknolojik ve etik yönleriyle 
irdelendi ve bugünden geleceğe hak-
ların saptanması ve korunmasının 
yolları değerlendirildi.
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Dünya Dişhekimleri Birliği’nin 
(FDI) Avrupa Bölge Örgütü 

ERO’nun Genel Kurulu, 21-22 Nisan 
2017 tarihlerinde İsviçre’nin Cenev-
re kentinde gerçekleştirildi.

Toplantıya ERO Yönetim Kurulu 
üyesi Prof.Dr. Taner Yücel ve 
Türk Dişhekimleri Birliği’ni temsi-
len Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri 
Doç.Dr. Hande Şar Sancaklı, 
Dr. Duygu İlhan, Dr. Uğur 
Ergin ve Zekeriya Doruk Alp 
katıldı.

ERO Başkanı Dr. Anna Lella 
konuşmasında ADEE (Avrupa Diş 
Eğitimi Birliği) Başkanı Prof. Cor-
rado Paganelli ve TDB Dış İlişki-
ler Komisyonu üyesi Prof. Nermin 
Yamalık tarafından hazırlanan 
ADEE ve ERO’nun işbirliği konu-
sundaki final raporlarını aldıklarını 
belirtti.

FDI Başkanı Patrick Hescot da 
yaptığı konuşmada,  ERO’nun FDI’a 
projelerin uygulanması konusun-

ERO Genel Kurulu Cenevre’de yapıldı

TDB Merkez Yönetim Kurulu’nda 
üye değişikliği

Türk Dişhekimleri Birliği 16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu üyesi H. Ergin Kuyumcu’nun 
istifası nedeniyle TDB 16. Olağan Genel Kurulu seçim sonuçlarına göre ilk yedek üye olan 

Sevgi Hüşan Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

Sevgi Hüşan
1962 Trabzon doğumludur. 1984’te İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun 
olmuştur. Çanakkale Dişhekimleri Odası’nda 2002-2004 Döneminde Genel Sekreter, 2004-
2006, 2008-2010, 2012-2014, 2014-2016  ve 2016-2018 dönemlerinde üst kurul delegesi 
olarak görev yapmıştır. 22 yıl Çanakkale Devlet Hastanesi’nde çalıştıktan sonra 2008’de emekli 
olup,  mesleğine özel muayenehanesinde devam etmektedir. 26 yaşında bir oğlu vardır.

ERO Yönetim Kurulu’nda TDB temsilcisi 
Prof.Dr. Taner Yücel de görev alıyor 

da çok yardımcı olduğunu dile 
getirdi. Hescot ayrıca önümüzdeki 
yıllarda gerçekleştirilecek olan FDI 
kong     Bir sonraki ERO toplantısı 
FDI Kongresi sırasında İspanya’nın 
Madrid şehrinde 30 Ağustos 2017 

tarihinde, gelecek yıl ise 13-14 Nisan 
2018 tarihlerinde Avusturya’nın Sal-
zburg şehrinde gerçekleştirilecek.

ERO Dişhekimliğinde Sürekli Medikal Eğitim 
Çalışma Grubu Başkanı Doç.Dr. Hande Şar 
Sancaklı Grubun raporunu sundu



Avukatınızı 
kendiniz 
belirleyebilirsiniz
Hekim ve dişhekimlerinin zorunlu olarak yaptırdı-

ğı mesleki sorumluluk sigortası uygulamasında 
sigortacının belirlediği avukata vekalet verme zorunlu-
luğunun yürütmesi durduruldu.

16 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına 
İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’de Değişik-
lik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ile hekim ve dişhe-
kimlerine karşı açılan malpraktis davalarının bütün 
kontrolü sigorta şirketlerine verilmişti.

Danıştay: Menfaatler çatışabilir
Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği’nin 
(TTB) birlikte açtığı davada, Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu sigortalının avukat seçme hakkının 
sınırlandırılmasının ancak yasal düzenleme ile yapı-
labileceği ve bu tür davalarda sigortacı ile sigortalının 
menfaatlerinin çatışabileceği, bu bakımdan sigorta-
lının avukatının sigortacı tarafından belirlenmesinin 
ve sigortalının bu avukata vekalet vermesi halinde 
yargılama giderlerinin ödeneceği yolundaki düzenle-
menin hukuka aykırı olduğunu saptayarak yürütmenin 
durdurulmasına karar verdi.

Sahte dişhekimlerine 
hapis cezası

Tıbbi Atık Yönetim Planı
25 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan Tıbbi Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliğine göre meslektaşlarımız, 
tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktiril-
mesi, atıkların toplanması ve taşınmasında kullanıla-
cak ekipman ve araçlar, atık miktarları, toplama sıklığı, 
toplama rotası, geçici depolama sistemleri, toplama 
ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu, kaza anın-
da alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, bu atıkların 
yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri başta ol-
mak üzere detaylı bilgilerin yer aldığı ‘Tıbbi Atık Yöne-
tim Planını’, 25 Temmuz 2017 tarihine kadar hazırlamak 
ve uygulamakla yükümlüler.

TDB tarafından hazırlanan, muayenehane, ağız diş 
sağlığı poliklinik ve merkezlerinde kullanılabilecek ör-
nek ‘Tıbbi Atık Yönetim Planı’na www.tdb.org.tr adre-
sinden ulaşabilirsiniz.

Antalya’da sahte dişhekimliği yaptığı tespit edilen 
ikisi Suriye vatandaşı sanıklar K.G, A.K ve M.G’nin 

1219 sayılı  Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrası-
na Dair Kanun’a muhalefet nedeniyle görülmekte olan 
davası sonuçlandı. Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesi 
ceza davasının 17 Mayıs tarihli duruşmasında, suçu iş-
lediği sabit olan sanıkların her birini ayrı ayrı 3 yıl 6 ay 
hapis ve 100’er TL adli para cezasına çarptırdı.

TDB, Dekanlar Konseyi 
toplantısına katıldı
Türkiye’deki dişhekimliği 

fakültelerinin dekanlarının 
oluşturduğu Dekanlar Konseyi’nin 
15. olağan toplantısı, 25-26 Mayıs 
2017 tarihlerinde Erzurum Atatürk 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakülte-
si’nde yapıldı.  

Dekanlar Konseyi’nin daveti 
üzerine TDB Genel Başkanı İlker 
Cebeci, TDB Genel Başkan Vekili 
Hüseyin Tunç, TDB Genel Sekreteri 
Neslihan Sevim ve ev sahibi olarak 
Erzurum Dişhekimleri Odası Baş-
kanı Alper Eminoğlu’nun yer aldığı 

toplantıya Konsey üyeleri olarak 45 
dişhekimliği fakültesinden dekanlar 
ve dekan yardımcıları katıldı.    

Türk Dişhekimleri Birliği’ne ay-
rılan oturumda Genel Başkan İlker 
Cebeci TDB’nin çalışmalarını akta-
rarak Konsey’in sorularını yanıtladı.   

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi18

Haberler

Mesleki Sorumluluk Sigortasında



Haberler

YÖK Başkanı 
Saraç’la görüşme

Eş durumundan atama 
sağlıkçılar için de haktır

Genel Başkan İlker 
Cebeci, Genel Sek-

reter Neslihan Sevim 
ve Hukuk Danışmanı  
Av. Mustafa Güler’den 
oluşan TDB heyeti 20 
Haziran’da  Yüksek Öğ-
retim Kurulu Başkanı 
Prof.Dr. Yekta Saraç ile 
görüştü. 

YÖK Başkanvekili 
Prof.Dr. Safa Kapı-
cıoğlu’nun da katıldığı 
görüşmede dişhekimle-

rinin sürekli dişhekim-
liği eğitimine katılım-
larını özendirmek için 
neler yapılabileceği, 
dişhekimliği fakülteleri 
ve kontenjan sayıları-
nın artmasının neden 
olduğu sorunlar ve TDB 
Akademi faaliyetleri 
hakkında görüş alışve-
rişinde bulunuldu.

Verimli geçen top-
lantı sonunda  dişhe-
kimliği lisans eğitimleri 
ve sürekli dişhekimliği 
eğitimiyle ilgili ko-
nularda YÖK-TDB ve 
dişhekimliği fakültesi 
dekanlarının işbirliği 
yapması kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Atama 
ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’n-

de 3 Haziran 2017 tarihinde yapı-
lan değişiklikle, eşi kamu görevlisi 
olmayan dişhekimlerinin eş durumu 
mazeretinden yararlanabilmesi fiilen 
imkansız hale getirildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 
eş mazeretinden yararlanmak iste-
yen dişhekimin kamu görevlisi olma-
yan eşinin son dört yıl içindeki sosyal 
güvenlik prim ödeme gün sayısı 
1440 gün (4 yıl) olarak belirlendiği 
ve atama talep edilen yerin de 5. ve 
6. hizmet bölgesi veya C ve D hizmet 
grubu il olması şartı getirildi.

Eş durumu mazeretinden yararla-
nabilme şartları, Devlet memurları 
için genel olarak düzenlenmiş ve 

eşin son iki yıl içinde 360 gün sosyal 
güvenlik primi ödemesi ve halen 
çalışıyor olması yeterli sayılmış iken 
Sağlık Bakanlığı’nın talebiyle, bir 
kısım sağlık çalışanı için şartları 
daha ağırlaştıran istisnai düzenleme 
yapılabilmesi olanağı tanınmıştır.

Ağır şartlar da yetmedi
Bakanlık, bu hükme dayanarak, eşi 
kamu görevlisi olmayan bir kısım 
sağlık çalışanı için söz konusu süreyi 
son dört yıl içinde 720 gün olarak 
belirlemiş; stratejik personel olarak 
nitelenen, hekim, dişhekimi ve ecza-
cıların ise bu haktan hiçbir şekilde 
yararlanamayacaklarını belirtmiştir.

Açılan davalarda, Danıştay 2. 
Daire tarafından verilen kararlarda, 

genel olarak Devlet memurları için 
istenen şartların zaten ağırlaştırılmış 
olduğu saptaması yapılarak stratejik 
personel için eş durumu mazeretin-
den yararlanma hakkının bütünüyle 
ortadan kaldırılması hukuka aykırı 
bulunmuştu.

Yargıya götürülecek
Şimdi yapılan değişiklikle, stratejik 
personelin eş durumu mazeretinden 
yararlanabilmesi, yerine getirilmesi 
neredeyse imkansız şartlarla fiilen 
yasaklanıyor. TDB, hukuka aykı-
rı olan Yönetmelik değişikliğinin 
yürütmesinin durdurulması ve iptali 
istemiyle en kısa zamanda gerekli 
hukuksal girişimde bulunulacağını 
açıkladı.
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TDB, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde 3 Haziran 2017 tarihinde yapılan değişiklikle, eşi kamu 
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getirilmesini yargıya taşıyacak.
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Komisyon çalışmalarından

Genç Dişhekimleri Komisyonu 5 Mayıs’ta toplandı. (Soldan sağa) Özge-
can Öcal, Aydan Tunca, Mehmet Can Acar, Hüseyin Tunç (Sorumlu MYK 
üyesi), Selin Çelebi, Orhan Kazan, Sina Saygılı.

Sahte Dişhekimleri İle Mücadele Komisyonu 4 Mayıs’ta toplandı. (Soldan 
sağa) Melahat Türkmen, Hüseyin Öney, Samuray Ülgen, Yusuf Küçük, 
Umut Kural, Hüseyin Tunç (Sorumlu MYK üyesi), F. Bülent Koyuncu, 
Serkan Altuntaş, Emel Şen, Ünal Akdoğan.

TDB Akademi Yönetim Kurulu 8 Mayıs ve 5 Haziran’da iki toplantı yaptı. 
(Soldan sağa) Prof.Dr. Atilla Stephan Ataç (Koordinatör), Prof.Dr. Tülin 
Ufuk Toygar Memikoğlu, Prof.Dr. Gürcan Eskitaşçıoğlu, Prof.Dr. Onur 
Şengün, Prof.Dr. Murat Akkaya (Başkan), Dr. Ali Rıza İlker Cebeci, Prof.
Dr. Ayşe Gülşahı (Muhasip Üye), Prof.Dr. Zafer Cavit Çehreli, Prof.Dr. 
Mehmet Ali Kılıçarslan.

Ulusal Dişhekimliği Çekirdek Eğitimi Komisyonu 7 Haziran’da toplandı. 
(Soldan sağa) Dişhekimi Fatih Güler, Prof.Dr. Murat Akkaya, Dişhekimi 
Gökmen Kenan Özdal, Prof.Dr. Atilla Stephan Ataç (Sorumlu MYK üyesi), 
Prof.Dr. Sevi Burçak Çehreli, Prof.Dr. Elif Ünsal, Prof.Dr. Ufuk Toygar 
Memikoğlu, Prof. Dr. Pelin Güneri.

SDE Yüksek Kurulu 5 Mayıs’ta toplandı. (Soldan sağa) Prof.Dr. Metin 
Orhan, Prof.Dr. Hülya Erten, Prof.Dr. Orhan Güven, Prof.Dr. Mehmet Ya-
lım, Prof.Dr. Neşe Akal, Prof.Dr. Onur Şengün  (Başkan), Prof.Dr. Ferudun 
Şaklar, Dişhekimi Necdet İmaç.

Etik Kurul 16 Haziran’da toplandı. (Soldan sağa) Sevgi Hüşan, Mustafa 
Ziya Özer, Mustafa Oral (Sorumlu MYK üyesi), Süha Alpay, Prof.Dr. Umur 
Sakallıoğlu, Yrd.Doç.Dr. Funda Gülay Kadıoğlu, Dr. Bülent Özdoğan, Yrd.
Doç.Dr. Zehtiye Füsun Yaşar, Yeşim Saraç, Dr. Burcu Kurtiş.
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Zonguldak davasında ikinci duruşma yapıldı

Geçtiğimiz yıl yaşanan darbe giri-
şiminin olduğu saatlerde yaşa-

nan olayı anlama çabasıyla bir sosyal 
paylaşım sitesinde arkadaşlarıyla yaptığı 
yazışmanın silahlı terör örgütü propa-
gandası olduğu iddiasıyla Zonguldak 
Dişhekimleri Odası Başkanı Doç.Dr. 

Ferhat Mısır hakkında açılan davanın 
ikinci duruşması yapıldı.

TDB davayı takip ediyor
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 
yapılan duruşmaya TDB Genel Başkanı 
İlker Cebeci ve TDB Hukuk Danışmanı 

Av. Mustafa Güler katıldı.
Cumhuriyet Savcısının, yapılan yazış-

maları bağlamından kopartıp haksız an-
lamlar yüklediği görüşlerine karşı çıkan 
savunma avukatları ayrıntılı savunma 
hazırlamak için süre talep etti. Duruşma 
bu sebeple 26 Ekim’e ertelendi.



“TDB Öykü Yarışması” 

söyleyecek çok sözümüzün olduğu bu 

günlerde dertleşme çabamızdır.

Toplumu da insanı da şekillendiren izler vardır. Bu izler aslında 

gelişigüzel gibi görünse de sonunda ortaya bir eser çıkar. 

Bu eser yaşantımızdır. Eğer yaşamın sonunda “yaşamak 

ayrıcalıktı” diyebiliyorsak ortaya koyduğumuz yaşama, sanırım 

“sanat eseri” demek mümkün.

Ortaya çıkan eseri oluşturan izler birer “yara” dan kalmadır. 

Açılan yaraların bıraktığı izler sonunda eseri resmeder.

Yaralar vardır bizzat sen açarsın kanasın diye; âşık olursun 

mesela.
Yaralar vardır o açar, kanasın can acıtsın, unutma diye.

Yaralar vardır kimseye anlatamazsın, saklamak istersin izlerini, 

kimseler görmesin diye.  Yaralar vardır haykırmak istersin 

herkes duysun diye.

Yaralar vardır insanlığı kanatır, hayvanlığını hatırlatan izler bırakır 

insanda.
Yaralar vardır ilkokuldan koparır törenin elleriyle çocukluğunu 

kanatır, oyuncakları rüyalarına iz olarak bırakır.

Yaralar vardır vatanımda, bugünden geçmişine açılan, kurucu 

devrimlerine dadanan, geleceğine şark çıbanı izi bırakan.

Yaralar vardır, tercihlerini yıkar döker, seçimlerinde delik açar. 

Ahlakta, etikte, felsefede izler bırakır.

Hayatımız, yaralar ve bıraktığı izlerden ibaret, 

daha da çok yaramız ve izimiz olacak elbet.

A.R. İlker Cebeci
TDB Genel Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,

Berna Durmaz
Istanbul Universitesi Siyasal 
Bilgiler Fakultesi Kamu 
Yönetimi bölümünü bitirdi.  
Öyküleri Kopuş, Patika, Aykırı 
Sanat, Adam Öykü, Sözcükler, 
Notos ve Sarnıç Öykü 
dergilerinde yer aldı. 2011 
yılında ilk kitabı Tepedeki Kadın 
yayımlandı. Onu, Bir Hal Var 
Sende (2012), Bir Fasit Daire 
(2013) ve Karayel Üşümesi 
(2016) izledi. Bir Fasit Daire 
2014 yılı Haldun Taner Öykü 
Ödülü’ne değer bulundu. 

Yarışma Jürisi
Hakkı İnanç 
Marmara Üniversitesi 
İşletme Bölümü’nü 
bitirdi. Öyküleriyle Varlık, 
Kitap-lık, Sözcükler, Sarnıç 
Öykü, Dünyanın Öyküsü, 
Öykülem gibi dergilerde 
göründü. Kırmızı Kedi 
Yayınları’nca yayımlanan ilk 
kitabı Bozuk, 2013 Selçuk 
Baran Öykü Ödülü’ne, 
ikinci kitabı Ateş Atme 
Silahsızım, 2015 Ankara 
Üniversitesi Öykü Ödülü’ne 
layık görüldü.

Mehmet Fırat Pürselim
İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi’ni 
bitirdi. İlk kitabı Hayat 
Apartımanı, 2012 Naim 
Tirali Öykü Ödülü’ne 
layık görüldü. İlk romanı 
Emanetimdeki Hayatlar 
2014 yılı Haziran ayında 
yayımlandı. 2016 yılında 
Akılsız Sokrates isimli 
öykü kitabı ve Kumsalda 
isimli gençlik romanı 
okurların beğenisine 
sunuldu. 

Özcan Karabulut
Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nde istatistik 
okudu. Hüzünle Bazı Günler, 
Baştan Sona Yalnızlık, Belki 
de Kaybeden Zaman, 
Aşkın Halleri ve Muhteşem 
Tutkularımızın Bir Sonraki 
Saati adlı öykü kitapları 
ve Amida, Eğer Sana 
Gelemezsem adlı romanı 
Can Yayınları tarafından 
yayınlandı. Bu romanıyla 
2009 Yunus Nadi Roman 
Ödülünü kazandı.

Emel Eroğlu
1968 Akşehir Konya 
doğumlu. İstanbul 
Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi’nden 1991’de 
mezun oldu. Mesleğini 
farklı şehirlerde özel 
muayenehanesinde 
ve 2007’den itibaren 
Bursa’da kamu 
hastanesinde icra etti. 
Çocukluğundan bugüne 
yazmaktan çok okumayla 
ilgili oldu ve iyi bir okur 
olmaya çalıştı.

Türk Dişhekimleri Birliği

Yarışması
Öykü

Yarışma 
teması:

Son başvuru tarihi:

Yarışma sonucunda ilk üçe girenler 
TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’ne 

ücretsiz katılım ve konaklama hakkı kazanacak
Yarışma şartnamesine www.tdb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

3 Ağustos 2017

Bundan sonraki yaralarımızın, kendi de 

aslen bir yara izi olan göbek deliğimiz gibi,  

aydınlığa çıkışımızın izi olması dileklerimle…



İzmir’de 
yaza yoğun 
etkinliklerle 
girildi

oda etkinlikleri
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İzmir Dişhekimleri Odası yaz 
dönemine girerken Mayıs ayını 

da eğitimler açısından yoğun bir 
tempoda geçirdi. 15 Mayıs’ta TDB 
Akademi işbirliğiyle düzenlenen 
ve Prof.Dr. Atilla Sertgöz’ün 
verdiği ‘İmplant Üstü Protezlerde 
Hastaya Özel Dayanaklarla Este-
tik Çözümler”  konulu konferans 
Oda binasında gerçekleştirildi. 

27 Mayıs’ta Prof.Dr. Raif 

Erişen’in yine Oda binasında 
verdiği ‘Endodonti Pratiğinde 
Yeni Dönem’ konulu kurs mes-
lektaşlarımız tarafından büyük 
ilgi gördü, bitiminde katılımcılara 
katılım sertifikaları sunuldu.

Perşembe Seminerleri
İzDO’nun gelenekselleştirdiği 
Perşembe Seminerleri Mayıs ayın-
da yapılan üç etkinlikle sezonu 

kapattı. 11 Mayıs’ta Dr. Orhun 
Bengisu’nun sunduğu ‘Dental 
Sohbetler’, 18 Mayıs’ta Dr. Uğur 
Ergin’in sunduğu ‘İmplant Üstü 
Protezlerde Dayanak Savaşları / 
Kişiseller ve Fabrikasyonların Ça-
tışması’ ve 25 Mayıs’ta  Doç.Dr. 
Nejat Nizam’ın sunduğu ‘Estetik 
Bölge İmplantasyonunda Pratik 
Çözümler’ seminerleri Oda konfe-
rans salonunda gerçekleştirildi. 

25 Mayıs’ta  Doç.Dr. Nejat Nizam’ın sunduğu ‘Estetik Bölge İmplantasyonunda Pratik Çö-
zümler’ başlıklı seminerden.

İlçelerde ağız diş sağlığı eğitimi
Antalya Dişhekimleri Odası 

bilimsel etkinliklerine Ma-
yıs ayında da Oda’nın seminer 
salonunda devam etti. 9 Mayıs’ta 
Prof.Dr. Bülent Gökçe ‘İmplant 
Destekli Protezlerde Oklüzyon: 
Doğru Bildiğimiz Yanlışlar, Yanlış 
Bildiğimiz Doğrular’, 16 Mayıs ta 
Dr. Özgür Bultan ‘İmplant Üstü 
Restorasyonlarda Öngörülebilir 
Estetik İçin Uygun Teknik ve Mal-
zeme Seçimi’ ve 27 Mayıs’ta da Dr. 
Seyit Yılmaz ve Uzman Dişhe-
kimi Gökhan Uzel ‘Tam Dişsiz 
Çenelerde, Gecikmiş ve İmmediat 
İmplant Yükleme Protokollerinin 
Cerrahi Açıdan Kıyaslanması’ ko-
nulu konferansları verdiler.

Toplum ağız diş sağlığı 
eğitimleri
Oda’nın Toplum Ağız Diş Sağlığı 
Komisyonu Kaş ilçesinde Sütle-
ğen ve Gömbe ortaokulu öğren-
cilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi 

Antalya Dişhekimleri Odası Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu üyeleri Kaş Sütleğen 
Ortaokulu’nda verilen eğitim sonrası öğrencilerle.

Antalya’da 

verdi. Toplum Ağız Diş Sağlığı 
Komisyonu üyeleri Türk Hava Ku-
rumu Kaş Şubesi Yönetim Kurulu 

üyesi Mehmet Zorlu, öğretmen-
ler ve okul müdürlerine konukse-
verlikleri için teşekkür ettiler.
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Kocaeli Dişhekimleri Odası 29 Nisan’da TDB Akademi 
işbirliğiyle Prof.Dr. Esra Can’ın konuşmacı olduğu 
‘Preperasyondan Simantasyona Lamina’ başlıklı bir 
konferans düzenledi. Oda, 13 Mayıs’ta da TDB Hukuk 
Danışmanı Mustafa Güler ve TDB Merkez Yönetim 
Kurulu üyesi Murat Mustafa Çağlar’ın katılımıyla 
‘Dişhekimliğinde Hukuki Sorunlarımız’ konulu bir 
panel düzenledi. 20 Haziran’da da meslektaşlarımız ve 
ailelerine yönelik bir iftar yemeği düzenlendi.

Kocaeli’de hukuki 
sorunlar ele alındı

Tekirdağ Dişhekimleri Odası geçtiğimiz Kasım ayında 
hizmete giren kendi binasında 3 Haziran günü ‘Porselen 
Lamine Venerler’ konulu ilk etkinliğini gerçekleştirdi. 
TDB Akademi işbirliğiyle organize edilen konferansı Doç.
Dr. Uğur Erdemir sundu. 

Porselen lamine 
vener eğitimi

Tekirdağ’da 

Yaz döneminde de eğitime devam
Bilimsel etkinlikler
İstanbul Dişhekimleri Odası’nın 
‘Konsensüs Toplantıları’nın sonun-
cusu periodontoloji alanında yapıldı. 
7 Mayıs’ta yapılan ‘Periimplantitis’ 
başlıklı toplantıda Prof.Dr. Aslan 
Yaşar Gökbuget, Prof.Dr. Ba-
har Kuru ve Prof.Dr. Korkud 
Demirel konuşmacı olarak yer 
aldılar. 

Kurslar yeni eğitim salonunda
İDO eğitim programına yeni eklenen 
kursları yeni düzenlenen eğitim 
salonunda gerçekleştiriyor. 20’şer 
kişilik katılımlarla gerçekleştirilen 
kursların yaz döneminde de sürdü-
rülmesi planlanıyor.
Bu kapsamda 2 Mayıs’ta Dişhekimi 
Sinan Emre Şekerci’nin sunduğu 
‘Anterior Kırık Restorasyonlarında 
Başarıya Ulaşmanın Pratik Yolları’, 
23 Mayıs’ta Prof.Dr. Sedat Küçü-
kay ve Yrd.Doç.Dr.Elif Çiftçioğ-
lu’nun sunduğu ‘Kök Kanallarında 
Minimal Invaziv Şekillendirme ve 
Biyoseramik Sealer’la Kök Kanalla-
rının Doldurulması’ ve 2 Haziran’da 
da Doç.Dr.Hande Şar Sancak-
lı’nın sunduğu ‘Doğal Estetik İçin 

23 Mayıs’ta Prof.Dr. Sedat Küçükay ve Yrd.Doç.Dr.Elif Çiftçioğlu’nun verdiği kursun konusu ‘Kök 
Kanallarında Minimal Invaziv Şekillendirme’ydi.

Görünmez ve Fonksiyonel Kompo-
zit Restorasyonlar’ konulu kurslar 
hayata geçirildi.

Sevinç Özgüner Ödülü ‘Barış İçin 
Akademisyenler’e verildi
Demokrasi düşmanları tarafından 
1980 yılında İstanbul’daki evinde 
katledilen Dişhekimi Sevinç Özgü-
ner 37. yılında İstanbul Tabip Oda-
sı’nda düzenlenen etkinlikle anıldı. 

İDO adına yönetim kurulu üyeleri 
Feride Aktan ve Sevil Arslan’ın 
katıldığı anma töreninin ardından 
konuşan Dr. Fuat Akgül her yıl 
Sevinç Özgüner anısına düzenlenen 
‘İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi 
Ödülü’nün bu yıl ‘Barış İçin Aka-
demisyenler’e verildiğini duyurdu. 
Hazırlanan plaket Barış İçin Aka-
demisyenler adına Prof.Dr. Zelal 
Ekinci tarafından alındı. 
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Edirne’de
implant konferansı
Edirne Dişhekimleri Odası’nın TDB Akademi işbirliğiyle 
düzenlediği ‘İmplant Üstü Protezler, Oral İmplantoloji 
Sonucu Oluşabilecek Komplikasyonlar ve Giderilmesi’ 
konulu konferans 26 Mayıs’ta yapıldı. Hilly Otel’de 
düzenlenen konferansı Prof.Dr. Selim Ersanlı verdi. Oda 
Başkanı Ahmet Haluk Çaylı katkıları nedeniyle TDB 
Akademi Yönetim Kurulu’na, Prof.Dr. Selim Ersanlı’ya ve 
katılan meslektaşlarımıza teşekkür etti.

Zonguldak Dişhekimleri Odası 6 Mayıs’ta TDB Akademi 
işbirliğiyle Bartın Amasra’da Dr. Volkan Arıcı’nın konuş-
macı olduğu ‘Maksillanın Mahseni’ başlıklı bir konferans 
düzenledi. Oda Başkanı Doç.Dr. Ferhat Mısır uzun za-
mandır bakım onarım yapılmayan Oda binasında tadilat 
ve bakım  yapıldığı bilgisini de verdi.

Zonguldak’ta TDB
Akademi konferansı

Eskişehir Dişhekimleri Odası 27 Mayıs’ta TDB Akademi 
işbirliğiyle Dr. Arzu Taş’ın konuşmacı olduğu ‘Yüzey 
Özelliklerinin ve Kemik Greftlerinin Biyolojik Olarak 
Değerlendirilmesi’ başlıklı bir konferans düzenledi.

Eskişehir’de 
konferans

Sakarya Dişhekimleri Odası bu yılki iftar programını 
1 Haziran akşamı Picasso STK Sapanca’da 
gerçekleştirdi.

Sakarya’da iftar 
yemeği

Çanakkale Dişhekimleri Odası’nın TDB Akademi konfe-
ransları kapsamındaki üçüncü etkinliği 10 Haziran’da 
Çanak Otel’de gerçekleştirildi. Ege Ü.D.F. Restoratif Diş 
Tedavisi Anabilim Dalı’ndan Dr. Çiğdem Atalayın’ın 
sunduğu ‘Posterior Kompozit Uygulamalarında Güncel 
Yaklaşımlar’ konulu konferansa 20 dişhekimi katıldı.

Restoratif diş 
tedavisi konferansı

Çanakkale’de 
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Prof.Dr. Nurdan Özmeriç 
Kurtuluş’a ziyaret
Ankara Dişhekimleri Odası (ADO)
Yönetim Kurulu 11 Mayıs’ta Gazi 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Dekanı Prof.Dr.Nurdan Özmeriç 
Kurtuluş’u ziyaret etti. Ziyarette 
Fakülte ve Oda ilişkileri de ele alındı.

Polatlı’da ağız diş sağlığı eğitimi
Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin 6 
Mayıs’ta Polatlı Esentepe Ortao-
kulu’na yaptıkları sağlık gezisinde 
Hacettepe Ü.D.F.’den Alperen Öz, 
Begüm Yener ve Gökçe Kork-
maz da yer alarak öğrencileri ağız ve 
diş sağlığı konularda bilgilendirdiler.

Mezuniyet törenleri
ADO Yönetim Kurulu geçtiğimiz ay 
dişhekimliği fakültelerinde yapılan 
mezuniyet törenlerine katılarak genç 
meslektaşlarımızın yanında olacakla-
rını hissettirdi.  

22 Mayıs’ta MEB Şura Salonu’nda 
yapılan Gazi Ü.D.F. mezuniyet töre-
nine Oda Başkanı F.Serhat Özsoy, 

Yönetim Kurulu üyeleri Burcu Kut-
lay Kurtiş ve Sibel Kepez Ülkü 
ile TDB Genel Sekreteri Neslihan 
Sevim katılarak yeni mezun meslek-
taşlarımıza diplomalarını sundular.

19 Haziran’da yapılan Başkent 
Ü.D.F. mezuniyet törenine ADO 
Başkanı F. Serhat Özsoy, Yönetim 
Kurulu üyesi Sibel Danışman Uz-
bilek ve TDB Genel Başkanı İlker 

Cebeci katıldı. Özsoy ve Cebeci 
konuşmalarında Oda ve TDB’nin her 
zaman yanlarında olacağını belir-
terek onların da aynı şekilde Odaya 
destek olmalarını istediler. 

Mezunlar arasında yer alan ADO 
Yerel Öğrenci Komisyonu Başkanı 
Alptuğ Kendirci’ye çalışmaların-
dan dolayı Oda Başkanı Özsoy tara-
fından teşekkür plaketi sunuldu.

Genç meslektaşlarımızın yanındayız

Hatay Dişhekimleri Odası’nın 
organize ettiği ‘Dişhekim-

liğinde Tomografi Kullanımı’ 
konulu bilimsel toplantı Oda 
binasında gerçekleştirildi.

Oda Başkanı Nebil Seyfettin 
toplantı açılışında mesleğimizle 
ilgili son gelişmeler hak-
kında meslektaşlarımızı 
bilgilendirdi.

Toplantının bilim-
sel bölümünde Okan 
Ü.D.F.’nden Prof.Dr. 
Tamer Lütfi Er-
dem ‘Dişhekimliğinde 
Tomografi Kullanımı’ 
konusunda dişhekimle-
rine dört saat süren bir 
sunum yaptı.

Toplantıya serbest ve kamuda 
çalışan meslektaşlarımız, Mustafa 
Kemal Ü.D.F. öğretim üyeleri ve 
öğrencileri de katıldı.

10 Haziran’da Prof.Dr. Tamer Lütfi Erdem’in verdiği  
‘Dişhekimliğinde Tomografi Kullanımı’ konulu konferanstan 
(üstte). Anneler Günü kahvaltısı yeni ve eski üyelerin 
kaynaşmasına vesile oldu (yanda).

Hatay’da eğitimler devam ediyor

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin mezuniyet töreninde Ankara Dişhekimleri Odası genç 
meslektaşlarımızı yalnız bırakmadı.

Anneler Günü’nde 
Dayanışma Kahvaltısı 
Oda’nın her yıl Anneler Günü’nde 
düzenlediği dayanışma kahvaltısı 
bu yıl 14 Mayıs’ta tüm ilçelerden 

meslektaşlarımızın katılımıyla 
yapıldı. Samimi bir ortamda yeni 
ve eski üyelerin kaynaştığı orga-
nizasyonda tüm annelere ve anne 
adaylarına çiçekler sunuldu.



Denizli’de 
dolu dolu 
geçen iki ay
Denizli Dişhekimleri Odası bilimsel ve sosyal et-

kinliklerle dolu iki ayı geride bıraktı. 4 Mayıs’ta 
Doç.Dr. Bilal Yaşa’nın verdiği ‘Anterior Diastamala-
rın Kompozit Restoratif Düzenlemeleri’ konulu ve 6 
Mayıs’ta Prof.Dr. Tülin Arun’un verdiği ‘Mix Dentis-
yonda Dikkat Edilmesi Gerekenler’ konulu konfe-
ranslar Oda binasında gerçekleştirildi.

23 Mayıs’ta Denizli Dedeman Park Otel’de yapılan 
Oda’nın geleneksel  ‘Yaza Merhaba Yemeği’ çok sayı-
da meslektaşımızın katılımıyla gerçekleştirildi. 

27 Mayıs’ta Doç.Dr. Atilla Gökhan Özyeşil’ in ver-
diği ‘Laminate Restorasyonlar’ konulu konferans Oda 
binasında, 16 Haziran’da Prof.Dr. Atilla Sertgöz’ün 
verdiği ‘İmplant Üstü Protezlerde Hastaya Özel 
Dayanaklarla Estetik Çözümler’ konulu konferans ise 
Denizli Şiir Butik Otel’de gerçekleştirildi.

16 Haziran’da yapılan ve Prof.Dr. Atilla Sertgöz’ün konuşmacı ol-
duğu  ‘İmplant Üstü Protezlerde Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik 
Çözümler’ başlıklı konferanstan.

6 Mayıs’ta ‘Mix Dentisyonda Dikkat Edilmesi Gerekenler’ konulu 
konferans sonrası Oda Başkanı Musa Akyol ve katılımcılar konfe-
ransı veren Prof.Dr. Tülin Arun’la birlikte.



Mustafa Oral bu çalışmayı Başkanlar Konseyi 
katılımcılarıyla paylaştı. Bugüne kadar yapılan 
kongrelerle ilgili çeşitli verileri aktaran Oral, 
Kongre ve fuarların paydaşlarla birlikte ve sabit 
bir kentte, sabit bir mekanda, sabit bir tarihte 
yapılması konusunda bir görüş birliği olduğunu, 
bu özelliklere uygun mekan araştırmalarını yaptık-
larını ifade etti. 

Uluslararası bir kongre ve fuar için İstanbul 
dışında bir seçeneğin pek mümkün olmadığın 
söyleyen Oral, İstanbul’da bulunan kongre ve fuar 
merkezlerini yerinde incelediklerini belirtti ve 
bunlarla ilgili avantaj ve dezavantajları katılımcı-
lara aktardı. 

TDB Merkez Yönetim Kurulu ve Dişhekimle-
ri Odalarının başkanlarını biraraya getiren 
Başkanlar Konseyi toplantısı 14-15 Haziran 

2017 tarihlerinde Başkanlar Konseyi toplantısı ya-
pıldı. Toplantı açılışını yapan TDB Genel Sekreteri 
Neslihan Sevim katılımcıları saygı duruşuna 
davet ettikten sonra geçtiğimiz ay istifa eden Er-
gin Kuyumcu’nun yerine ilk sıradaki yedek üye 
olarak Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirilen 
Çanakkale Dişhekimleri Odası delegesi Sevgi 
Hüşan’ı katılımcılara tanıttı.

Toplantının Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde yapılmasının bir amacının da TDB 
kongrelerinin yapılacağı mekanlar konusunda yeni 
bir deneyim yaşamak olduğu-
nu, toplantının ilk gündemi-
nin de bu olduğunu aktaran 
Genel Başkan İlker Cebeci, 
toplantı gündemine alınan 
diğer konularla ilgili olarak da 
kısa değinmelerde bulundu. 

Hedef, kongre ve fuarların 
uluslararası boyutunu 
güçlendirmek
TDB kongrelerinin gelece-
ğiyle ilgili bir çalışma yapan 
Kongre Sorumlusu MYK üyesi 

TDB Başkanlar Konseyi İstanbul’da toplandı

Başkanlar Konseyi

TDB Kongreleri yeni bir boyuta 
sıçrayacak
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14-15 Haziran 2017 tarihlerinde İstanbul’da toplanan TDB Başkanlar Konseyi’nin gündeminde 
TDB dişhekimliği kongre ve fuarlarının uluslararası boyutunun güçlendirilmesi, topluma yönelik 
halkla ilişkiler projeleri ve TDB Ulusal Ağız Diş Sağlığı Stratejisi çalışmaları vardı.

Toplantıda Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de sorumlulukları altındaki konularla ilgili yaptıkları 
çalışmaları özetleyen birer sunum yaptılar.



ve kararların daha geniş tabana yayılması açısında 
bir Genişletilmiş Yönetim Kurulu oluşturulmasına 
yönelik çalışmaları olduğunu dile getiren Sevim, 
diğer bazı konularda da yönergeler hazırladıkları 
bilgisini verdi. Ardından diğer Merkez Yönetim 
Kurulu üyeleri de sorumlu oldukları alanlarla ilgili 
sunumlar yaptılar. 

Mehmet Çalık, tıbbi atıklarla ilgili yaşanan 
sorunların ve konuda yapılan girişimleri aktardı. 
Eğitim Komisyonu sorumlusu Prof.Dr. Atilla 
Stephan Ataç SDE ile ilgili çalışmalar ve TDB 
Akademi faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi. Buket 
Uğuz özel sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyiş 
kurallarıyla ilgili hazırlanması düşünülen 

TÜYAP Genel Müdürü Ali Muharremoğlu 
da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ni tanıtan bir 
sunum yaptı ve TDB Kongresi düzenlenirse nasıl 
bir organizasyon yapacaklarını anlattı. Ulaşım 
ve kentsel cazibe gibi dezavantajlar konusunda 
da alternatifleri aktaran Muharremoğlu kentin 
merkezinin de artık bu bölgelere doğru kaydığını 
ifade etti. 

MYK üyelerinden başkanlara bilgilendirme
Kasım 2016’da yapılan TDB 16. Genel Kurulu’n-
da alınan kararlarla ilgili yürütülen çalışmaları 
TDB Genel Sekteri Neslihan Sevim özetledi. TDB 
çalışmalarının daha fonksiyonel yürütülebilmesi 
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S on bir yıl içerisinde ülkemizde demokrasinin 
askıya alınarak OHAL kurallarının getirdiği 
ve yargının gün geçtikçe daha çok siyasal-

laştığı anti demokratik bir ortamı yaşamaktayız.
İnsanların hiçbir soruşturmaya tabi tutulmadan 

bir gece yayınlanan listelerle kamu görevinden 
çıkartıldığı, aileleriyle birlikte pasaportlarının 
iptal edildiği; soruşturmalarda ise yasal savunma 
haklarının dahi ellerinden alınarak yargılandığı bir 
süreçten geçiyoruz.

Özgürlüklerin bu derece ağır bir biçimde kısıtlan-
dığı, ekonomik ve siyasi istikrarsızlık ortamında 
gelecek planları yapmakta zorlanan bizler, mesle-
ğimizi daha ileri taşıyabilmek için Ulusal Ağız Diş 
Sağlığı Politikalarını belirlemek adına elimizden 
geleni yapıyoruz. Bu politikalar ışığında Sağlık Ba-
kanlığı, dişhekimliği fakülteleri, SGK, belediyeler ve 

diğer kurumlarla görüşmeleri sürdürüyor; ağız diş 
sağlığı hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sürdü-
rülmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Bu kapsamda bir yandan meslektaşlarımızın 
şiddete uğramadan çalışabilmesinden, mesleğin 
nitelikli sunum olanaklarının artırılmasına diğer 
yandan hastalarımızın kişisel verilerinin korunma-
sını sağlamaya bütün gayretimizle çalışıyoruz.

Meslektaşlarımızın dişhekimliğinde hızla ger-
çekleşen bilimsel gelişmeleri takip edebilmeleri ve 
çağı yakalayabilmeleri için kongrelere, sempozyum 
ve fuarlara katılımlarının arttırılmasına yönelik 
yapılması gerekenler üzerine planlamalar yapmaya 
çalışmakla birlikte, bilimin ancak demokratik or-
tamda gelişebileceğini, eğitim, hukuk ve sağlığın en 
temel insan hakları olduğunu bir kez daha hatırlat-
mak istiyoruz.

Adalet İstiyoruz
TDB Başkanlar Konseyi sonuç bildirgesi: 

➔



Başkanlar Konseyi
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dı. Kongre’nin sosyal, bilimsel 
ve fuar ayaklarıyla ilgili bilgiler 
veren Gürlek ücretlerin düşük 
tutulmasının katılımı artıraca-
ğını düşündüğünü ifade etti. 

Sağlık alanında yapılan ve 
yapılacak kongre ve çalıştay-
larla ilgili olarak TDB Genel 
Sekreteri Neslihan Sevim 

çeşitli bilgiler verdi. TDB’nin bu 
yıl organizasyonun üstlendiği 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Kongresi’ne 
özel bir vurgu  yapan Sevim, Haziran ayı başla-
rında gerçekleştirilen Kişisel Sağlık Verileri 
Kongresi’nin de konunun güncelliği açısından 
çok önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Topluma yönelik projeler
Toplum ağız diş sağlığının geliştirilmesine yönelik 
olarak hayata geçirilmesi planlanan halkla ilişkiler 
çalışmasıyla ilgili olarak Genel Başkan İlker Cebeci 
kısaca bilgiler verdi ve başkanlardan görüş istedi. 
Genel olarak olumlu bulunan çalışmayla ilgili 
olarak oda başkanları da bölgelerinde yapılan ve 
ihtiyaç duyulan bilgilendirme türleri hakkında 
önerilerde bulundular. 

Önceki gün alınan bilgiler doğrultusunda TDB 
kongrelerinin yapılacağı mekanın niteliklerinin ne 
olması gerektiğine ilişkin Oda başkan ve yönetici-
lerinin görüşleri tek tek alındı. 

Toplantı oluşturulan komisyonun hazırladığı 
sonuç bildirgesinin okunması ve oybirliğiyle kabul 
edilmesinin ardından sona erdi.

kılavuz ve dişhekimleri için 
bir web sayfası formatı oluş-
turulması hakkında, Gülay 
Özdoğan hastaya uygulanacak 
herbir işlem için ayrı bir form 
yerine genel bir onam formu 
kullanılmasını ve en önemlisi 
de hastanın kişisel bilgilerini 
korumayı amaçlayan Aydınla-
tılmış Onam Formu çalışmaları 
hakkında, Genel Sayman Can 
San da Ferdi Kaza sigortası, Burs Fonu ve Yar-
dımlaşma Fonu gibi başlıklar altında toplanan 
meblağın ne şekilde ve ne miktarda harcandığına 
dair bilgiler verdi. 

Ulusal Ağız Sağlığı Politikası için grup 
çalışmaları
Ulusal Ağız Sağlığı Politikası oluşturma çalışma-
ları kapsamında Prof.Dr. Zeliha Aslı Öcek ge-
linen noktayı aktardı ve yapılması planlanan grup 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Grup çalışmaları-
nı Başkanlar Konseyi toplantısında başlatacakları-
nı söyleyen Öcek, grupların oluşturulma esaslarını 
da belirterek çeşitli kriterlere göre oluşturdukları 
ilk çalışma grubunu açıkladı. Çalışma grubu top-
lantısını hemen aynı gün gerçekleştirdi. Toplantı-
nın ilk günü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nin 
gezilmesiyle sona erdi. 

İkinci gün TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği 
Kongresi hazırlıklarıyla ilgili olarak Kongre Genel 
Sekreteri Ali Gürlek’in yaptığı konuşmayla başla-

Denizli Dişhekimleri Odası Başkanı Musa Akyol:

Kongre düzenli olarak 
İstanbul’da yapılmalı

Kongrelerin her yıl sabit bir 
yerde yapılması çok önemli. 

TDB şimdiye kadar bir yıl İstan-
bul’da, bir yıl Anadolu’da bir şehir-
de yapıyordu; bu da uluslararası 
katılım ve kongrenin takvimlere 
girebilirliği açısından sıkıntı yara-
tıyordu. Sürekli olarak İstanbul’da 
yapılması büyük oranda benimsen-
miş görünüyor artık. Zaten kongre 
katılım sayılarına baktığımızda 
da her zaman İstanbul’da yapılan 
kongrelere katılımın daha fazla 
olduğunu görüyoruz. O nedenle 
bizim de düşüncemiz dünyada ismi 

olan bir kongre olması hedefini 
gözeterek İstanbul’da ve sabit bir 
tarihte yapılması yönünde.

Aslında bu konuda mutabakat 
var gibi ama şehir merkezinde mi 
olsun yoksa fuar alanı daha büyük 
olan ama şehir dışında bir yerde 
mi olsun gibi bir tartışma yürüdü. 
Şimdiye kadar yapılan kongrelerde 
yaklaşık 5 bin m2 civarında bir fuar 
alanı talebi olmuş. Bu da İstan-
bul’un merkezinde Kongre Vadisi 
denilen bölgede sağlanabilen bir 
alan. Ayrıca kongrelerin sosyal bir 
yönü de var; şehir dışındaki bir 

mekanın ne İstanbul’dan gele-
cekler için, ne İstanbul dışından 
gelecekler için ne de yabancılar için 
cazip olmayacağını düşünüyorum.

Diğer gündem maddelerimizden 
biri toplum ağız diş sağlığı konu-
sunda halka yönelik yapılması 
düşünülen bir bilinçlendirme ça-
lışmasıydı. Biz dişhekimleri olarak 
sadece var olan problemleri çöz-
meye değil koruyucu dişhekimliği 
çalışmalarıyla genel ağız diş sağlığı 
düzeyini de yükseltmeye çalışmalı-
yız. O nedenle bu çalışmayı önemli 
buluyorum.

Ulusal Ağız Sağlığı Politikası oluşturma çalışmaları 
kapsamında yapılması planlanan grup çalışmalarının ilki 
Başkanlar Konseyi toplantısı sırasında yapıldı.



Başkanlar Konseyi
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Eskişehir Dişhekimleri Odası Başkanı Cihat Arkan:

Büyük bir fuar alanı olmalı

TDB kongrelerinin bir üst 
düzeye çıkarılması amacıyla 

yapılması düşünülen bu çalışma-
lar bence çok önemli ve geç bile 
kaldığımız bir konu. Bu kongreleri 
diğer ülkelerde olduğu gibi marka-
laştırmalıyız. Yerimiz belli olmalı, 
tarihimiz belli olmalı tüm uluslara-
rası kongreler arasında yer almalı. 

Ulaşım gibi bazı konuları zor 
olsa da İstanbul en çekici, en doğru 
yer gibi görünüyor. İstanbul için 
de iki yaklaşım var. Ben bir kereye 

mahsus kent merkezinden biraz 
uzak da olsa fuar alanı büyük bir 
merkezde yapılmasını istiyorum. 
Tüm paydaşları bir araya getirme-
miz böyle daha kolay olacaktır. Bu 
denenmeli, denenmeden görülmez. 
Beklediğimiz verimi alamazsak 
sonraki sene başka bir formül dü-
şünülebilir ama bunu bir görme-
miz lazım. Kent dışında olmasının 
turistik cazibeyi ortadan kaldırdığı 
yaklaşımı doğru değil. Nihayetin-
de bir kongre yapıyoruz. Turistlik 

amaçlı 
düşünen-
ler kongre 
öncesi veya 
sonrasını 
değerlendirebilirler.  

Ulusal ağız diş sağlığı politikası 
oluşturulmasına yönelik çalışma 
grupları güzel bir hazırlıkla ortaya 
çıktı. Burada gördüğümüz taslaklar 
odalara gönderilecek. O taslakları 
görünce eksileri artıları hakkında 
daha fazla söz söyleyebileceğiz. 

Antalya Dişhekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel:

Bütün meslektaşlarımızı 21-24 
Eylül’de İstanbul’a çağırıyoruz
Merkez Yönetim Kurulu çok 

güzel çalışmış ve bu iki günü 
çok etkili bir şekilde kullanmışlar. 
Hiçbir zamanımız boşa geçmedi; 
çok değerli çalışmalar yapmışlar 
onları paylaştılar, hepsine teşekkür 
etmek istiyorum. 

Kongrelerle alakalı benim fikrim, 
kongreye katılacak olan hekim her 
yere gelir. İstanbul dışından gelen 
dişhekimleri açısından da sorun 
olmaz; Antalya’dan uçağa bindim, 

Yeşilköy’de havaalanından çıktıktan 
yirmi dakika sonrada buradaydım. 
Benim için çok rahat oldu. Sosyal 
aktiviteleri kongre öncesi veya son-
rasına bırakmak lazım.

Onun dışında Ulusal Ağız Diş 
Sağlığı Politikası gündemdeydi. 
Onunla ilgili çalışma gruplarında 
biz de vardık. Toplantının ikinci 
günü bir buçuk saatimizi bu işe 
ayırdık. 12 pilot bölgede bir çalışma 
yapılacak. 

Kamu-
da, özelde 
ve ücretli 
çalışan 
hekimlerin çalışma şartlarıyla 
alakalı anket tarzı bir çalışmayla 
Türkiye’deki dişhekimlerinin profili 
tespit edilmeye çalışılıyor.

Bu arada, 21-24 Eylül tarihleri 
arasında Kongremiz İstanbul’da ya-
pılacak. Oraya da bütün dişhekim-
leri arkadaşlarımızı davet ediyoruz. 

B ilimsel kongrelerin başarının 
temel ölçütlerinden biri katılım-

cı sayısıdır. Tabii katılımın artması  
için konuşmacıların yetkinliğinden 
ulaşıma kadar birçok şartın bir araya 
gelmesi gerekiyor.
İstanbul bilindiği gibi pek çok açıdan 
dünya çapında önemli bir merkez. 
Ben yılda bir kez yapılan uluslararası 
kongremizin İstanbul’da yapılması 
taraftarıyım. Bu, diğer illerimizde 

bilimsel toplantıların yapılmaması 
anlamına gelmez. TDB Akademi’nin 
kurulmasıyla bu toplantıların düzen-
lenmesi daha da kolaylaştı. 
Benim kanaatim şimdiye kadar 
İstanbul’da yapılan uluslararası 
kongreler kongre yeri olarak da 
fuar alanı olarak da yetersiz değildi. 
Çok büyük bir fuar alanının olması 
kongreye katılımı artıracak bir unsur 
değil. Fuar için yapılmış alanlarınsa 

kongre için 
hiç uygun olmadığını düşünüyorum.
TDB’nin hayata geçirmeye düşündü-
ğü toplum ağız diş sağlığına yönelik 
tanıtım projeleri çok önemli.
Malatya Dişhekimleri Odası’nda biz 
bunu yıllardır tartışıyoruz. Böyle bir 
bilinçlendirme çalışmasında ağız 
diş sağlığının genel sağlığa etkileri 
vurgulanırsa toplum üzerinde daha 
etkili olacaktır. 

Malatya Dişhekimleri Odası Başkanı Murat Canbek:

Bilinçlendirme çalışmalarında 
genel sağlığa yapacağı 
etki vurgulanmalı



hedeflerini ortaya koyarak üyelerini belirledik. 
Bu dönemde diğer dönemlerden farklı olarak, 16. 
Genel Kurul Merkez Yönetim Kurulu’na kongre-
lerimizin geleceğini belirleme yönünde çalışma 
yapma sorumluluğu vermişti. 

Daha önceki dönemlerde başlayan kongrelerimi-
zin geleceği çalışmalarının değerlendirmesi doğ-
rultusunda artık karar vermenin zamanı gelmişti. 
İşe buradan başladık, alınmış kararlar gözden 
geçirildi. Gerçekten uluslararası nitelikte, tüm 
paydaşlarımızla beraber yapılan, takvimi ve adı 
belli olan, tarihi ve şehri değişmeyen, tüm Avrasya 
ülkelerinin tercih ettiği, içeriği, ücreti, fuarı mes-
lektaşlarımız için cazip hale getirilmiş bir kongre 
noktasında görüşler büyük oranda ortaklaşıyordu. 

Bu çalışmalarda deneyimi olan organizasyon 
şirketlerinin görüş ve önerilerini değerlendir-
dik. Paydaşlarımızdan en önemlisi CNR-İDEX’i 
düzenleyen Dişsiad’la, Diş Teknisyenleri Der-
nekleri Fedarasyonu ve diş teknisyeni odalarıyla, 
bilimsel dernek yetkilileriyle görüşmeler yaptık. 
Bu çalışmalar devam ederken, 15. dönem MYK ta-
rafından alınan karar gereği İstanbul’da yapılması 
planlanan TDB 23. Uluslararası Kongre ve Fuar 
Sorumluluğu görevi de bana verildi. Bir yandan da 

TDB komisyonları
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Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1975-76 dönemi Ege Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi mezunuyum. Mesleğime serbest olarak 
başladım ve halen öyle devam ediyorum. Meslek 
örgütü çalışmalarım İzmir’de 1986 öncesi Dernek 
döneminde başladı. İzmir Dişhekimleri Odası’nın 
kurulmasıyla ilk dönem Yönetim Kurulu üyesi ola-
rak sonraki üç dönem de Oda Başkanı olarak görev 
yaptım. 1992 yılında yapılan TDB 1. Uluslararası 
Dişhekimliği Kongresi’nin Genel Sekreteriydim. 
14. dönemde Merkez Yönetim Kurulu’na seçildim. 
Bu dönemde organize edilen TDB 21. Uluslararası 
Dişhekimliği Kongresi’nin MYK Sorumlusu idim. 
Geçtiğimiz Kasım ayında da 16. dönem MYK üye-
liğine seçildim. Gerek Oda’mın gerekse TDB’nin 
birçok komisyonunda görev aldım. 1986 yılında 
başlayan meslek örgütü sevdam hala devam edi-
yor. 

Kongre ve Fuar Komisyonu’ndan 
sorumlusunuz. Komisyonunuzun görev 
kapsamını ve bugüne kadar yaptığınız 
çalışmaları kısaca özetleyebilir misiniz?
16. dönemde Kongre ve Fuar Komisyonu Sorum-
lusu olarak, öncelikle komisyon çalışmalarının 

TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi 
Mustafa Oral:

Artık yeni 
bir boyuta
geçmemiz 
gerekiyor

Artık yeni 
bir boyuta
geçmemiz 
gerekiyor
TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi yaklaşırken Kongre ve Fuarlardan sorumlu TDB Merkez Yönetim Kurulu 
üyesi Mustafa Oral’dan hem Kongre hazırlıklarıyla ilgili hem de TDB kongrelerinin geleceğini nasıl planladıklarıyla 
ilgili bilgi aldık. Oral, TDB kongrelerinin bugüne kadar her yıl kendini geliştirerek ulusal çapta geleceği noktaya 
geldiğini, artık uluslararası boyutunu güçlendirecek bir atılım yapılması gerektiğini ifade ediyor.



İstanbul Kongresi’ni konuşmaya başladık. Ko-
misyonumuz toplanarak gerek İstanbul Kongresi 
ve gerekse kongrelerimizin geleceği konularında 
birçok kararlar aldık. 

Kongrelerimizin geleceği ile ilgili çalışmaları-
mızda ilk yıl hedefi olarak kayıtlı 3 bin dişhekimi 
ve en az 12 bin m2 fuar alanını koyduk. Bu hedef 
doğrultusunda Dişsiad’la yaptığımız toplantılar 
sonucunda ilkesel olarak kongreleri birlikte ve 
İstanbul’da yapma konusunda epeyce yol katet-
tik. İstanbul’da yapılması tüm kesimlerin ortak 
beklentisiydi. Bu defa da hedefimizi karşılayacak 
mekan sorunuyla karşılaştık. 

İstanbul’daki tüm kongre ve fuar alanlarını 
bizzat gezerek araştırdım. Sadece kongre düşü-
nüldüğünde birkaç mekanın olduğunu (ICC, Lütfi 
Kırdar, Haliç) saptadık. Ancak hem kongre hem 
fuar olduğunda ciddi anlamda değerlendirebilece-
iğimiz fazla mekan olmadığını gördük. Bu nedenle 
de 14-15 Haziran günlerinde Başkanlar Konseyi’ni 
Tüyap’ta düzenleyerek, mekan konusunda tüm 
Oda Başkanlarımızın ve Genel Sekreterlerimizin 
bizzat yaşayarak karar vermelerini  kolaylaştırmak 
istedik.

Söz açılmışken 21-24 
Eylül 2017 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenecek 
TDB Kongresi’yle ilgili 
çalışmalarınızdan da biraz 
bahseder misiniz?
23. Kongre katılımını arttır-
mak için, başta kayıt ücreti-
nin düşük tutulması, bilimsel 
program içeriği, fuar alanı 
ziyaretlerinin rahatlatılması 
olmak üzere birçok konudaki 
görüş ve önerilerimizi İDO Yönetim Kurulu ve 
Kongre Organizasyon Komitesi ile paylaştık. 
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2013 FDI Kongresi sırasında kabul edilen İstanbul Deklarasyonu sonrası 
ağız diş sağlığının genel sağlıkla ilişkisi TDB’nin tüm etkinliklerinde öne 
çıkarılan bir olgu oldu.

Bu Kongrede önemli bir değişiklik daha yaptık, 
Meslek Sorunları Sempozyumu’nu Kongre dışında 
tuttuk. Gider kalemlerimizi gözden geçirerek 
önemli tasarruflarda bulunduk ve bunu da meslek-

taşlarımıza yansıtmaya çalıştık. 
Her hafta yapılan Organizasyon 
Komitesi toplantılarına imkanım 
olduğunca katılarak katkı koy-
maya çalışıyorum. 

Bilimsel programın zengin-
liği ve muayenehane pratiğine 
yönelik konulardan oluşması, 
fuar alanımızın doluluğu, sosyal 
programlar, kayıt ücretinin ilk 
kez bu kadar uygun fiyatlı olması 
ve otel konaklamalarındaki cazip 
ücretlerin meslektaşlarımızın 
Kongreye ilgisini arttıracağını 

umuyoruz. Kongre çalışmalarında İDO Yönetim 
Kurulu, Kongre Organizasyon Komitesi ve alt ko-
miteleri çalışanlarına ve tüm emeği geçenlere TDB 
ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 

TDB Kongrelerinin bundan böyle sabit bir 
tarihte ve sabit bir yerde yapılmasına yönelik 
çalışmalardan bahsettiniz. Neden böyle bir 
ihtiyaç hissedildi?
Uluslararası bilinen, başarıyı yakalamış kongre 
ve fuarlara baktığımızda tarihlerinin, yerlerinin 
ve adının artık sabitlendiğini görüyoruz. Bu tür 
organizasyonların uluslararası takvimde yer al-
madan başarılı olması beklenemez. Tüm bağlan-
tılar ve katılımlar çok daha önceden belirlenerek 
yapılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre küçük 
bir kongre hazırlığı bile 16 haftada ancak yapı-
labiliyor. Sektörün tüm bileşenleri artık etkinlik 
takvimlerini önceden bilmek istiyorlar. 

Geldiğimiz nokta kötü olmamakla birlikte doğru 
bir tarihin belirlenmesi bile kolay olmayacak-

Binlerce dişhekiminin katılımıyla sadece Türkiye’de değil dünya çapında 
da sayılı organizasyonlardan biri olan TDB kongrelerinin uluslararası bir 
çekim merkezi haline getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

‘Tüm paydaşlarımızla beraber 
yapılan, takvimi ve adı belli olan, 
tarihi ve şehri değişmeyen, tüm 
Avrasya ülkelerinin tercih ettiği, 

içeriği, ücreti, fuarı meslektaşlarımız 
için cazip hale getirilmiş bir kongre 
noktasında görüşler büyük oranda 

ortaklaşıyor.’ 

➔



başladı. Kurul Başkanı Sayın 
Funda Kadıoğlu başta 
olmak üzere tüm üyelerine 
teşekkür ediyorum. Bu kurul 
tam bir eğitim kurulu gibi 
çalışır. Bu sene gençleştirme 
çalışmaları da yaptık. Her 
komisyonda olması gereken 
nöbet değişimini önemsi-
yoruz. 

Çoğu zaman etik değerler 
ve disiplin kuralları birlikte 
teaffuz edilir. Hatta birçok 
disiplin cezası gerektiren 
vakalardan ‘etik değil’ diye 
söz edilir. Ancak ikisi çok 
farklı anlayışla çalışır. Etik 
kurallar hayatımızın her 
alanında olduğu gibi mesleki 
uygulamalarda da vardır. 
Bizlerin meslektaşlarımı-
za, hastalarımıza, mesle-
ğimize ve topluma karşı 
sorumluluklarımızı söyler. 
Yapmamız ve yapmamamız 
gerekenleri anlatır. 

Disiplin kuralları ile 
bağını şöyle anlatabiliriz: Herkes etik kurallara 
göre göre davransa disiplin uygulamalarına gerek 
kalmaz. Cezai müeyyidesi yoktur. Oysa disiplin 
kuralları, çerçevesi yasal düzenlemelerle çizilmiş, 
ihlal ettiğimizde cezai karşılığı olan kurallardır. Sa-
yın Kadıoğlu’nun ‘biz disiplin konularıyla uğraşa-
caksak, etik kurulda bulunmamıza gerek yok’ sözü 
herşeyi çok iyi anlatıyor. 

Meslek örgütünde ya da gönüllülük esasıyla 
çalışılan herhangi bir sivil toplum kuruluşunda 
görev almak sizin için nasıl bir tatmin sağlıyor? 
Fakülteye adımımı attığım günden bu yana öğrenci 
temsilciliğiyle başlayan meslek örgütümle ilgili 
serüveni çok çok özet olarak girişte anlatmaya 
çalıştım. Biz Etik Kurul’da meslek örgütlerinde so-
rumluluk almayı, gönüllük esasına dayandığı için, 
görev değil ödev olarak tanımlıyoruz. 

Toplumsal sorumluluk anlayışı ve örgütlenme 
bilincinin bu tür çalışmalarda en önemli faktör 
olduğunu düşünüyorum. 1970’li yıllarda başlayıp 
hâlâ bazı ödevleri üstlenmiş olmak sanırım kolay 
olmasa gerek. Asla şikayetçi değilim ama zaman 
zaman yılgınlıklarım ve yorgunluklarım olmuyor 
değil. Çaba harcamadan üretim olmuyor. Üzün-
tüm, ülkemizde her geçen gün örgütlenme bilinci-
nin erozyona uğraması hatta kalmaması, toplumsal 
sorumluluk bilinci yerine bireysel çıkarcılığın geliş-
mesidir. Cümlemi bitirirken, örgütlenme bilinci ve 
toplumsal sorumluluk taşıyanlara da teşekkürleri-
mi iletmek istiyorum. 

TDB komisyonları
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tır. Bu da kendi başına bir 
gündem maddesi olarak 
önümüzde duruyor. Tüm 
bileşenlere uygunluk, 
mekan doluluğu, ithalat ve 
ihracat faktörleri, komşu 
ülkelerdeki etkinlikler ve 
diğer önemli fuar takvim-
leri, ülkemize özel iklimsel, 
dinsel, eğitimsel faktörler 
birlikte değerlendirilerek 
sonuçlandırılmalıdır. Adı-
nın konulması bile bizim az 
zamanımızı almayacaktır. 

Sorumlu olduğunuz bir 
diğer TDB Komisyonu 
da “Genel Sağlık/
Ağız Diş Sağlığı 
İlişkileri Komisyonu”. 
Özellikle ‘İstanbul 
Deklarasyonu’yla birlikte 
bu konu giderek daha 
fazla gündeme gelmeye 
başladı. Bu konuda da 
bugüne kadar hangi 
adımların atıldığını 
ve önümüzdeki yıllara ilişkin vizyonunuzu 
bizimle paylaşırsanız seviniriz. . . 
Genel sağlık ve ağız sağlığı ilişkisi Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) ve Dünya Dişhekimleri Birliği’nin 
(FDI) artık vazgeçilmez konusu. TDB bu konuda 
Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki meslektaşlarımı-
zın etkin çalışmalarıyla oldukça iyi durumda. Bu 
konudaki katkıları nedeniyle Sayın Prof.Dr. Taner 
Yücel’e çok şey borçluyuz. 

Bulaşıcı olmayan 150 hastalık ve dişhekimliği 
konularında, en önemlilerinden başlayarak her 
dönemde meslektaşlarımıza rehber olacak yazılı 
kitapçıklar hazırlamak ve meslektaşlarımızın 
konulara ilişkin farkındalığını arttırmak en önemli 
hedeflerimizden. Bir başka hedefimiz de meslek-
taşlarımız ve diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte 
toplumu bilgilendirerek hem ağız sağlığını hem 
de genel sağlığını geliştirmeye katkı sağlamak. Bu 
sonuç SGK’nın sağlık harcamalarında da % 30’lara 
varan tasarruf anlamına gelecektir. Toplum 
sağlığına yapılan paha biçilmez katkının yanında 
ekonomik olarak da böyle bir katkı sağlayacaktır. 

Etik Kurul daha önce de görev aldığınız 
bir organ. Etik Kurul’un Yüksek Disiplin 
Kurulu’ndan farkı nedir? Ne tür çalışmalar 
yapar?
Sorumluluğunu yürüttüğüm Etik Kurul çalışmala-
rına katılmaktan gerçekten büyük bir zevk alıyo-
rum. TDB Etik Kurulu son yıllarda çok başarılı ça-
lışmalara imza atıyor ve artık yorumlar da çıkmaya 

‘Etik kurallar bizlerin 
meslektaşlarımıza, hastalarımıza, 

mesleğimize ve topluma karşı 
sorumluluklarımızı söyler. Yapmamız 
ve yapmamamız gerekenleri anlatır. 

Ancak disiplin kurallarından farklı 
olarak cezai müeyyidesi yoktur.’



her yıl TDB kongreleri sırasında Prof.Dr. Taner 
Yücel’in başkanlığında ve Dış İlişkiler Komisyonu 

üyelerinin katılımıyla gerçekleştiril-
di. Bu yıl da TDB Genel Başkanı Dr. 
İlker Cebeci’nin davetiyle bölgenin 
dişhekimleri birliklerini temsilen Baş-
kanlarının katılımıyla toplanacak. 

Platformun Kongre sırasında ger-
çekleşiyor olması, Türkiye’nin özellik-
le dişhekimliği alanında bölgenin en 
aktif ve en büyük katılımlı kongreleri 
düzenliyor olması, önümüzdeki yıllar-
da bu bölgenin dişhekimliği etkinlik-
lerinde lider pozisyona gelebilmesi ve 
uluslararası katılımın artması için çok 
önemli.

Meslektaşlarımıza mesajınız?
Gerek akademisyen kimliğimle 
katıldığım konferans ve kongreleri, 
gerekse FDI Eğitim Komitesi’ndeki 

görevim dolayısıyla bilimsel programının  
hazırlanmasında yer aldığım yüksek katılımlı 

ve bilimsel açıdan değerli kongreleri gözönünde 

Dış İlişkiler Komitesi olarak görev tanımınız 
nedir?
Öncelikle, uluslararası alanda kong-
relerimizi her geçen gün daha fazla 
sayıda yabancı dişhekiminin günde-
mine sokmak. Bunun yanı sıra TDB 
olarak bugüne dek Dünya Dişhe-
kimleri Birliği (FDI) ve FDI’ın 
Avrupa Bölge Örgütü (ERO) 
başta olmak üzere pek çok farklı 
alanda  oluşturduğumuz saygınlığı 
kongrelerimizle de perçinlemeye 
çalışıyoruz. Kongremizin uluslarası 
alanda tanıtımı, uluslararası organi-
zasyonlarla ilişkilerin yürütülmesi, 
ilgili konukların belirlenmesi ve 
geleceğe yönelik uluslararası bölgesel 
katılımın artmasına yönelik faaliyet-
ler içerisinde bulunuyoruz.

Uluslararası temaslarınızda aldığınız tepkiler 
nasıl?
Uluslararası tanıtımlarda kongremizin bilimsel 
programın zenginliğini ve alanlarında tanınan 
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Dış İlişkiler Komitesi Başkanı 
Doç.Dr. Hande Şar Sancaklı:

TDB 23. Uluslararası 
Dişhekimliği Kongresi 
21-24 Eylül’de

21-24 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacak TDB 23. 
Uluslararası Dişhekimliği Kongresi hazırlıklarında 
sona yaklaşıldı. Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Doç.
Dr. Hande Şar Sancaklı, Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Komitesi Başkanı Özgür Başar Varoğlu 
ve Kayıt Komitesi Başkanı İbrahim Doğan’dan 
hazırlıklarla ilgili son gelişmeleri öğrendik.

Diğer koşullar 
düzeldiğinde 
İstanbul 
mutlaka 
öne çıkacak

‘Kongre merkezinin 
İstanbul içindeki 

konumu da dünyada 
benzerine kolay 

rastlanmayacak bir 
noktada. Boğaziçi’nin 

yanıbaşında, büyük 
oditoryumları ve geniş 

Expodental alanıyla 
katılımcılara her açıdan 

avantaj sağladığını 
görüyoruz.’ 



bulundurduğumda TDB kongrelerinin uluslararası 
standartlarda bir bilimsel yapıya kavuştuğunu 
mutlulukla söyleyebilirim. Bunun yanında ulusla-
rası dental sektörün gözdesi haline gelen Expo-
dental ile de yakın gelecekte çok daha fazla ses 
getirecek bir organizasyon olacağı kesin… Ulus-
lararası alanda bilinen pek çok yerli ve yabancı 
konuşmacının yer alacağı Kongremizde buluşmak 
üzere başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’den 
ve yabancı ülkelerden meslektaşlarımızı Eylül 
ayında İstanbul’a bekliyoruz.

akademisyenlerin yer aldığını vurguluyoruz. 
Bunun yanı sıra her yıl gerek alan olarak gerekse 
katılımcı firma sayısı açısından büyüyen Expo-
dental’den bahsediyoruz. 2013’ten sonra işimiz 
biraz daha kolaylaştı. 2013’te İstanbul’da düzen-
lediğimiz FDI Dünya Dişhekimliği Kongresi bizim 
gururla taşıdığımız bir marka olmamızı sağladı. 

2013 İstanbul Kongresi’nin başarısını FDI 
Başkanı Patrick Hescot her konuşmasında TDB 
eski Genel  Başkanımız Prof.Dr. Taner Yücel’e 
teşekkür ederek dile getiriyor. Uluslarası alanda 
iletişime geçtiğimiz kişilerden aldığımız coşkulu 
tepkiler günümüzde umudumuzun kırılmasına 
neden olabilecek birçok etkenin aksine bizleri çok 
mutlu ediyor. 

Kongre’nin İstanbul’da olması yurtdışından 
katılacak dişhekimi ya da akademisyenler için 
teşvik edici bir unsur oluyor mu?
Kongre’nin İstanbul’da gerçekleşiyor olması 
katılımcılara 
mutlaka olum-
lu etki ediyor. 
Gerek farklı 
illerden katılan 
kişilerin konakla-
ma avantajları gerekse 
İstanbul’un hem yerli hem 
yabancı katılımcı için cazibesi 
davetli akademisyenler ve konuşmacılar 
için de büyük bir istek uyandırıyor diye düşünüyo-
rum. Üstelik Kongre merkezinin İstanbul içindeki 
konumu da dünyada benzerine kolay rastlan-
mayacak bir noktada. Çevremizden aldığımız 
tepkilere baktığımızda, Boğaziçi’nin yanıbaşında, 
büyük oditoryumları ve geniş Expodental alanıyla 
İstanbul Kongre Merkezi’nin de katılımcılara her 
açıdan avantaj sağladığını görüyoruz.

Komşu Ülkeler Dişhekimliği Birlikleri İşbirliği 
Platformu toplantısı bu yıl da yapılacak mı?
Komşu Ülkeler Platformu 2011 yılından itibaren 
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Bütün kuşaklara 
seslenebilen 
harika şarkılarıyla
 Erol Evgin 
22 Eylül Cuma 
akşamı gala 
gecesinde 
bir konser 
verecek.

Estetikten uzak yapılarla zedelense de İstanbul hala dünyanın en 
güzel manzaralarından birine sahip.

TDB Kongreleri her yıl dünyanın en tanınmış bilim insanlarının katıldığı 
en saygın uluslararası toplantılar arasında yer alıyor. 



BASIN YAYIN ve 
HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ

Özgür Başar Varoğlu (Başkan)
Şirin Aral Yenici

Deniz Ayman
Mete Hanzade

Alev Özkefeli Özkan
Özlem Yaşar 

mesi gerekiyordu. O süreç tamamlandı. Kongrenin 
başlamasına yakın bir basın toplantısı yapacağız. 
3 binden fazla dişhekiminin katılacağı Türkiye’nin 
en önemli dişhekimliği organizasyonu hakkında 

bilgiler vereceğiz. Ana akım medyada 
yer bulmak çok zor; bunun için sosyal 
programımız kapsamında konser 
verecek olan Erol Evgin’i de biraz öne 
çıkaracağız. 

Meslektaşlarımıza yönelik bir me-
sajınız var mı?
Şunu söyleyebilirim; biz Türkiye’deki 
bütün dişhekimleri adına bu görevi 
aldık ve organizasyonu yapıyoruz. 
Gerek Türkiye’de gerekse uluslararası 
platformlarda bu Kongreyi tanıtmaya 
çalışıyoruz. Ama bu, bütün dişhekim-
lerinin, bütün meslek bileşenlerinin 
hatta bütün sektör bileşenlerinin 
sorumluluğu. Çünkü bu Kongre bizim 
vitrinimiz, vizyonumuz. 

Bunu tüm toplumla, tüm dünyayla 
paylaşmak, mesleğimizin geldiği nok-
ta, yenilikler, bunu topluma ve hasta-
ya sağlayabileceği imkanlar, konforlar 

nelerdir, halk sağlığına katkısı neler olacaktır; bu 
bilgilendirmeler aslında bütün meslektaşlarımı-
zın bir parça sorumluluğu diye düşünüyorum. Ve 
meslektaşlarımızın bu anlamda ilgisini ve hatta 
çabasını bekliyorum.

Öncelikle Komitenizin oluşumundan 
başlayarak bugüne kadar yaptığınız 
çalışmalardan biraz bahseder misiniz?
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komitesi daha önce 
kongre deneyimi olan arkadaşlarla birlikte bu 
sürece yeni dahil ettiğimiz arkadaşlardan oluştu.

Çalışmalarımız bir kaç başlık altında devam 
ediyor. TDB ve dişhekimleri odalarının etkinlikle-
rinde ve uluslararası fuar ve kongrelerde yürüttü-
ğümüz tanıtım çalışmaları var. Buralarda temsil-
cilerimiz büyük posterlerimizi açıp broşürlerimizi 
dağıtıyor. Buralarda kullanılan materyalleri de biz 
hazırlıyoruz. TDBD ve Oda dergimiz 
vasıtasıyla meslektaşlarımıza ulaştırı-
lan birinci ve ikinci duyuruları da yine 
biz hazırladık.

Yeni medya kanallarını kullanıyor 
musunuz?
Elbette, sosyal medyayı, internet or-
tamını yoğun kullanmaya çalışıyoruz. 
Düzenli olarak mailing yapıyoruz; hem 
kayıda yönlendirmek hem de içerik 
hakkında bilgilendirmek için. Bunun 
yanında sosyal medya hesaplarımızı 
aktif olarak kullanıyoruz. Dişhekim-
lerinin paylaşım ortamlarını, bazı 
portalları, sosyal medyadaki grup ve 
sayfaları kullanıyoruz. Düzenli olarak 
SMS’lerle de haberdar ediyoruz. 

Kongremizi daha yaygın duyura-
bilmek için çeşitli radyo kanallarıyla 
sponsorluk görüşmelerimiz de var. 

O konuya değinmişken, halkla ilişkiler 
çalışmaları nasıl gidiyor?
Aslında bu çalışmalar daha çok bugünlerden 
itibaren başlayacak. Medyayı sağlıklı bilgilendire-
bilmek için bilimsel ve sosyal programın netleş-
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Kongre tanıtımında 
meslektaşlarımızın da 
desteğini istiyoruz

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komitesi 
Başkanı Özgür Başar Varoğlu:

Kongre’nin başlaması-
na beş ay kala ilk 1000 
kaydın tamamlanması 

çok başarılı bir Kongrenin 
sinyallerini veriyor.

TDB 23. Uluslararası 
Dişhekimliği Kongresi 
21-24 Eylül’de



mizi, önceki kongrelerde yaşadığımız bazı sorun-
ları yaşamamak için daha da geliştirdik. Sistem 
katılımcının kayıt anında hata yapma riskini en 
aza indiriyor. Bu da katılımcıların kongre kayıt 
masalarında sorun yaşamaması anlamına geliyor.

Katılımcılar bilimsel kurslar, sosyal program, 
konaklama gibi hizmetleri de online sistem 
kullanarak gerçekleştirebiliyor mu?
Kayıt sistemimiz bunların hepsini mümkün kılı-
yor. Kurslar ve sosyal program üzerinde görevli 
komitelerin çalışmaları devam ediyor. Ek prog-
ramlar belirlendiğinde daha önceden kayıt olan 
katılımcılar online sistem üzerinden tekrar form 
doldurmadan, yalnızca istedikleri bilimsel kursları 
veya sosyal programları ek olarak satın alabiliyor.  

Bugüne kadar ki tecrübelere bakarak 
kayıtlarda sorun yaşanmaması açısından 
meslektaşlarımıza bir çağrınız olacak mı?
Aslında sorun yaşayacaklarını pek düşünmüyo-
rum. Sadece, geçmiş kongrelerde elde ettiğimiz 
tecrübelere dayanarak Kongre dışında katılacak-
ları kurs ve sosyal programların tarih ve saatlerine 
dikkat ederek programlarını bu yönde yapmalarını 
öneriyorum.

Komitenizin oluşumundan itibaren yaptığınız 
çalışmaları kısaca özetleyebilir misiniz? 
İlk iş olarak kayıt tiplerinin ve ücretlerinin belir-
lenmesini gerçekleştirdik.  Ardından Kongre orga-
nizasyon şirketiyle birlikte kongre katılımcılarının 
kayıtlarını gerçekleştirebilecekleri online kayıt 
sistemi üzerinde çalışmaya başladık. 

Online kayıt sistemi, katılımcıların kayıtlarını 
kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesi için basitleş-
tirilerek katılımcının hata yapmasını engelleyen 
bir sistem olarak tasarlandı. Bununla beraber 
katılımcıların daha önceki yıllarda karşılaştıkları 
sorunları asgariye indirmeyi hedefledik ve başarılı 
da olduğumuzu düşünüyoruz.  

Ayrıca bu sene ilk defa gerçekleşen indirimli ka-
yıt kampanyasını oluşturduk. Kongre kayıt ücret-
leri için çok uygun rakamlar belirlendi. İndirimli 
kayıt kampanyasıyla meslektaşlarımız ilk kez bu 
kadar düşük bir ücretle kongreye katılabilecekler.

Kayıtların ne kadarı internet üzerinden ne 
kadarı konvansiyonel yöntemlerle yapılıyor? 
Kayıt sisteminde önceki yıllardan farklı bir 
uygulamanız var mı?
Online kayıt sistemi, katılımcının kayıt işlemini 
çok daha kolay ve hızlı hale getirdiğinden, kayıtla-
rımızın çoğunu online sistem üzerinden alıyoruz.  
Online kaydı arttırmak için % 5 indirim uyguluyo-
ruz. Bununla birlikte az sayıda da olsa konvansiyo-
nel kayıt alıyoruz. 

Katılımcılar mobil cihazlarına da uyumlu olan 
kayıt sistemine cep telefonlarından da ulaşabile-
cekler. Önceki yıllardan farklı olarak kayıt sistemi-
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için, çoğunlukla 
uzman ya da has-
tane hizmetlerine 
GP sevki ile erişim 

amacıyla 
‘kapı görev-
lisi’ olarak görev yapmaktadır.

NHS, ilaç bedellerinin ödenmesi, dişhe-
kimliği ve optik hizmetleri aşamalı olarak, 
nüfusun çoğunun şu sıralar bu hizmetlere 
belirgin bir katılım payı ödediği nokta-
ya getirilmiştir. Gerçekten de, özel ağız 
sağlığı hizmetlerinde hastalar tarafından 
yapılan harcamanın artması ve bu has-
taların NHS dişhekimliği hizmetlerinde 
tedavi olurken ek ödeme olarak ödedikleri 
yüksek ücret, hastaların dişhekimliğindeki 
tüm harcamaların yaklaşık %60’ını ken-
dilerinin ödedikleri ve yalnızca %40’ının 
genel vergilerden karşılandığı anlamına 
gelmektedir.

Dünya deneyimleri
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Aneurin Bevan'ın 1948'de kurduğu ve uzun yıllar boyunca 
toplumsal sağlık sistemlerine örnek gösterilmiş NHS'ten 

bugün geriye fazla bir şey kalmasa da Birleşik Krallık ağız 
diş sağlığı sisteminden de -dezavantajlı gruplara yönelik 
hizmetler gibi- ilham alınacak bazı noktalar var. Avrupa 

Dişhekimleri Konseyi'nin (CED) 2015 tarihli kılavuzundan 
meslektaşımız Zuhal Çokaktaş Yandımata ve TDB çevirmeni 
Özge Türkdağ'ın yaptıkları çeviriyi kısaltarak yayımlıyoruz.

BİRLEŞİK KRALLIK’TA SAĞLIK HİZMETLERİ
İngiltere’nin 1948’den beri büyük ölçüde genel 
vergilerle desteklenen ve herkes için sağlık hizmeti 
sunan kapsamlı bir Ulusal Sağlık Sistemi 
(NHS) bulunmaktadır. NHS fon-
larının yaklaşık %95’i reçeteler, 
dişhekimliği ve optik hizmetler için 
hastalardan alınan dengeleme payları 
ile birlikte genel vergilerden sağlan-
maktadır.

NHS’ye yapılan desteğin miktarı 
Parlamentolar ve Meclisler tarafın-
dan belirlenmektedir. Politika, dört 
anavatan ülkedeki Sağlık Birimleri 
tarafından uygulanmaktadır. Uy-
gulama sistemleri değişiklik göster-
mektedir. İngiltere’de, NHS İngiltere 
diye adlandırılan yasal bir kuruluş ve 
onun alan takımları sağlık hizmetinin 
kabul edilmesini ilerletirken; İskoçya, 
Kuzey İrlanda ve Galler’de bu, böl-
gesel sağlık müdürlükleri tarafından 
yapılmaktadır.

Temel tıbbi bakım hizmetlerinin tüm biçimleri, 
tüm erişkinler ve çocuklar için verildiği noktada 
ücretsizdir ve ulus çapında genel tıp doktorları ile 
hasta kaydı sistemi bulunmaktadır. Bu tıp dok-
torları (GP’ler) aynı zamanda NHS’nin geri kalanı 

‘Belirli gruplar bir 
genel dişhekiminden 
herhangi bir ödeme 

yapmadan dişhekimliği 
hizmeti alabilir; 
örneğin 18 yaşın 

altındaki çocuklar, 
hamile ya da emziren 
anneler, sosyal yardım 

alan bireyler ve 19 
yaşın altında ve tam 

zamanlı eğitim alanlar.’ 

Birleşik Krallık'ta* 

ağız diş

* ‘Birleşik Krallık’ adı İngiltere’yi de kapsayan dört ülkeyi tanımladığı halde, Türkiye’de resmi olarak ‘İngiltere’ olarak tanımlanmaktadır; bu 
nedenle anlam ayrımı olmayan yerlerde İngiltere olarak kullanılmıştır.

Yıl Kaynak

Tüm sağlığa harcanan 
GSYH %’si

%9.4 2011 OECD

Bu harcamanın devlet 
tarafından karşılanan %’si

%83.2 2010 OECD

sağlığı
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Nüfus (2016): 65.1 milyon

Satın alma gücü paritesine göre kişi başına GSYH (2015): 
41.159 USD

Ana dil: İngilizce, ayrıca Galce ve Gaelce

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) büyük ölçüde genel vergilerle 
desteklenmektedir ve herkes için sağlık hizmeti sunmaktadır. 
NHS fonlarının yaklaşık %80’i, reçeteler, dişhekimliği ve optik 
hizmetler için hastalardan alınan dengeleme payları ile birlikte 
genel vergilerden desteklenmektedir. Tüm temel dişhekimliği 
hizmetlerinin yaklaşık %40’ı devlet sistemi tarafından 
ödenmektedir ve dengeleme hastaların ek ödemeleri ve 
tamamen özel muayeneler tarafından yapılmaktadır. Birleşik 
Krallıktaki her bir devletin NHS için kendi düzenlemeleri 
bulunmaktadır.

Dişhekimi sayısı: 38,934

Nüfus / (aktif ) dişhekimi oranı: 1.936

Dişhekimleri Birliği üyeleri: %50

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ
Birleşik Krallık’ta ağız sağlığı hizmetleri NHS 
tarafından veya özel olarak sağlanmaktadır. Diğer 
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, hizmetin büyük 
çoğunluğu hastaneler dışında, genellikle özel mu-
ayenehanelerde çalışan dişhekimleri 
tarafından sağlanmaktadır. Bu Genel 
Dişhekimleri (GDPler), NHS hastaları-
nı kabul ederlerse, bölgesel olarak sağ-
lık kurumları tarafından düzenlenen 
Genel Dişhekimliği Hizmetleri’nin 
parçasıdır. 

Belirli gruplar bir GDP’den herhan-
gi bir ödeme yapmadan dişhekimliği 
hizmeti alabilirler, örneğin 18 yaşın al-
tındaki çocuklar, hamile ya da emziren 
anneler, sosyal yardım alan bireyler ve 
19 yaşın altında ve tam zamanlı eğitim 
alanlar. Sıklıkla GDP’ler tarafından 
sağlanan, eve bağlı hastalar için evde 

bakım hizmeti ve protez tamiri gibi bazı NHS 
tedavileri, tüm hastalar için ücretsizdir.

NHS ücretleri genellikle, özel ödenen ücretten 
daha azdır. 

Bir NHS GDP’ye erişim, ilke olarak herkes için 
mümkündür. Bununla birlikte, birçok diş-
hekimi NHS kurallarına göre tedavi olmak 
ve ödeme yapmak isteyen herkesi kabul 
etmeyebilir. İsterlerse NHS sözleşmelerine 
bağlı olarak daha az ya da daha çok NHS 
tedavisi ve yapabildikleri kadar özel tedavi 
yapabilirler.

Ayrıca bir Maaşlı Temel Diş Bakımı 
Hizmeti (SPDCS) bulunmaktadır. Bu 
servis maaşlı dişhekimleri aracılığıyla diğer 
dişhekimliği hizmetlerine kısıtlı erişimi olan, 
örneğin engelli çocuklar ve erişkinler ile az 
sayıda GDP olan bölgeler için kamu sağlığı 
dişhekimliği hizmeti sunmaktadır. 

Son olarak, dişhekimliği hizmetleri büyük 
genel hastanelerin çoğunda ve dişhekimliği 

eğitim hastanelerinde de sunulmaktadır. İngilte-
re’de uzman dişhekimi tedavilerinin büyük kısmı 
Hastane Dişhekimliği Servisi’nde (HDS) ve 
genellikle bir genel dişhekiminin ya da kamu diş-
hekimliği servislerinin sevkiyle yapılmaktadır.

Hastaneler tarafından sağlanan tüm dişhekimli-
ği hizmetleri ve SPDCS tarafından sağlanan birçok 
hizmet ücretsizdir.

‘NHS, ilaç bedelleri, 
dişhekimliği ve 
optik hizmetleri 
aşamalı olarak, 

nüfusun çoğunun 
şu sıralar bu 

hizmetlere belirgin 
bir katılım payı 

ödediği noktaya 
getirilmiştir.’ 

İngiltere'de ağız diş sağlığı hizmetleri NHS tarafından düşük 
de olsa bir ücret karşılığı sağlanıyor. Ancak çocuklar, hamile 
ya da emziren anneler, sosyal yardım alanlar gibi gruplar bu 
hizmetlerden ücretsiz yararlanıyor. Yine, eve bağlı hastalar için 
evde bakım hizmeti ve protez tamiri gibi bazı NHS tedavileri 
ücretsiz karşılanıyor.

Genel bir bakış

Yıl Kaynak

Ağız sağlığına harcanan 
GSYH %’si

%0,50 2007 CECDO

Ağız sağlığı harcamalarının 
özel olarak karşılanan %’si

%55 2012 BDA

DİŞHEKİMLİĞİ HİZMETLERİ İÇİN 
ÖZEL SİGORTA
İngiltere’de, nüfusun %10’undan azı diş tedavi üc-
retlerini ödemek için özel hizmet planları ya da si-
gorta kullanmaktadır. Bu sigorta ayrı bir poliçe ya 
da özel sağlık sigortasına bir ek şeklinde olabilir. ➔



Kalite güvencesi
Okullardaki kalite güvencesi sorumluluğu, mezu-
niyet öncesi dişhekimi ve dişhekimliği çalışanları 
derslerinde verilen eğitimin içeriğini ve 
niteliğini denetlemek amacıyla dişhekim-
liği okullarına düzenli bir ziyaret progra-
mı uygulayan Genel Dişhekimleri Konseyi 
tarafından üstlenilmektedir.

KAYIT
İngiltere’de dişekimliği yapmak isteyen 
tüm dişhekimlerinin Genel Dişhekimliği 
Konseyi’ne (GDC) kaydolması gereklidir. 
GDC ‘yetkili makam’dır ve dişhekimleri-
nin, diğer ağız diş sağlığı profesyonelleri-
nin ve uzmanların kayıtlarını tutmaktadır.
Kayıt ücreti (2013) : 685 €

Dil gereksinimleri
AB vatandaşlarının kayıt aşamasında bir İngilizce 
sınavını geçmesi gerekli değildir.
AB vatandaşı olmayanların kaydolabilmek için ge-
nellikle IELTS kazanması ve daha sonra GDC’nin 
Yurtdışı Kayıt Sınavı’nı (ORE) geçmesi gerekmek-
tedir.

Dünya deneyimleri
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HİZMETİN NİTELİĞİ
Dişhekimliği hizmetleri standartlarının denetlen-
me biçimi, hangi servisin hizmeti sağladığına göre 
değişmektedir. NHS aracılığıyla ödeme alan NHS 
GDPleri, tedavi istatistiklerini ulusal normlarla 
karşılaştırarak tutmaktadır. İskoçya'da, sonuçlar 
normal sınırların dışındaysa, bir Dişhekimliği 
Başvuru Memuru (DRO) muayenehanedeki bir ya 
da birkaç hastayı inceleyebilir.

➔

NHS'in uluslararası düzeydeki saygınlığının bilincinde olan İngiltere, 2012 
Londra Olimpiyatları açılış töreninin önemli bir bölümünü NHS'in sunduğu 
kamusal sağlık hizmetlerine ayırmıştı.

Sağlık Verileri Yıl Kaynak

12 yaşında sıfır DMFT 0,7 2011 WHO

12 yaşında DMFT % 62 2007 CECDO

65 yaşında dişsiz %36 2005 OECD

12 yaşında sıfır ÇKDD” 12 yaşındaki, sıfır ÇKDD’li çocukların 
sayısını belirtmektedir. “65 yaşında dişsiz” 64 yaşın üzerinde ve 
hiç doğal dişi olmayan kişilerin sayısın belirtmektedir.

Veri yılı 2013

Okul sayısı 16

Alınan öğrenci 1.100

Mezun sayısı (2012) 1.052

Kadın oranı %56

Birçok okul son 10 yılda öğrenci alımını arttırmıştır. 2013'te tüm 
okullar devlet okulu olup hiçbir özel okul bulunmamaktadır. 

ÖĞRETİM, EĞİTİM VE KAYIT
Mezuniyet Öncesi Eğitim
Birleşik Krallık’ta, tümü devlet üniversitelerinin 
tıp fakültelerine bağlı 16 dişhekimliği okulu bulun-
maktadır. İskoçya – Aberdeen’deki en yeni okul 
Eylül 2008’de açılmıştır.

‘Tüm dişhekimleri 
(uzmanlar ve 
çalışmayan 

dişhekimleri dahil 
olmak üzere) beş 

yılda 250 saat 
olmak üzere sürekli 

eğitime katılmak 
zorundadır.’ 

MEZUNİYET SONRASI VE UZMANLIK EĞİTİMİ
Sürekli Eğitim
Tüm dişhekimleri (uzmanlar ve çalışmayan diş-
hekimleri dahil olmak üzere) beş yılda 250 saat 
olmak üzere sürekli eğitime katılmak zorundadır. 
Bu zorunluluk, 75 saatlik doğrulanabilir mezuniyet 
sonrası eğitim ve 175 saatlik genel (yaygın) mezu-
niyet sonrası eğitim olmak üzere ayrılmıştır. Doğ-
rulanabilir etkinlikler kurslara katılım, etkileşimli 
uzaktan eğitim, klinik denetim ve eşdüzeyli gözden 
geçirmeyi kapsamaktadır ve tümünün tanımlan-
mış öğrenim hedefleri ve sonuçları bulunmalıdır. 

Uzmanlık Eğitimi
Tüm uzmanlıklar için eğitim tanınmış 
hastanelerin eğitim kadrolarında veril-
mektedir, Medical Royal College’lar 
tarafından denetlenmekte ve en az iki 
yıllık lisansüstü eğitimin (VT/DFT yılını 
kapsayan) ardından üç ila beş yıl sür-
mektedir. Buna göre, uzmanlığa bağlı 
olarak, tanınmış bir uzman olmak beş ila 
yedi yıl sürebilir.

İki dişhekimliği uzmanlığı, Ağız 
Cerrahisi ve Ortodonti, AB tarafından 
tanınmıştır ancak Birleşik Krallık yasa-
ları GDC’ye, kamunun ve dişhekimliği 

mesleğinin çıkarları konusunda haklı bir gerekçesi 
olduğunda, herhangi bir uzmanlığı tanıma hakkı 
vermektedir. Ancak herhangi bir kayıtlı dişhekimi-
nin, dişhekimliğinin herhangi bir belirli alanında 
çalışma hakkını ya da herhangi bir uzmanın, 
dişhekimliğinin diğer alanlarında çalışma hakkını 
kısıtlamamaktadır.



Dünya deneyimleri
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İŞGÜCÜ
Dişhekimleri
Kırsal alanlarda hâlâ dişhekimine ihtiyaç olmasına 
rağmen, Birleşik Krallık'ta dişhekimi sayısının ye-
tersizliği son yıllarda büyük oranda giderilmiştir.

Veri yılı 2014

Toplam kayıtlı 38.934

Aktif çalışan* 33.000

Dişhekimi/nüfus oranı** 1.936

Kadın oranı %45

Yurtdışı yeterlilik *** 10,273

* tahminen
**yalnızca aktif dişhekimleri ***2013 verileri 

Dişhekimlerinin Birleşik Krallık’a giriş çıkışı

Birleşik Krallık’ta yeterlilik almış 29.136

İrlandalı 747

AB/AEA yeterliliği almış 5.868

AB olmayan-sınavla yeterlilik almış 2.531

Diğer yeterlilik sahipleri 1.874

Veri yılı 2013

Genel (özel) dişhekimliği 31.615

Kamu dişhekimliği hizmeti 1.800 

Üniversite 566

Hastane 2.084

Silahlı Kuvvetler 2.144

İdari 250

Genel dişhekimliği oranı %92

Genel dişhekimi muayenehane sayısı 12.000

Yeni yeterlilik almış dişhekimlerinin, gözetim ol-
madan (NHS’de) çalışabilmeleri için NHS’de mes-
leki eğitim almaları gereklidir ve İngiltere çapında 
uygun kadrolar açılıncaya kadar genellikle yeni 
yeterlilik almış dişhekimleri uygun olan bölgelere 
gidememekte ya da gitmek istememektedir.

YARDIMCILAR 
(DİŞHEKİMLİĞİ HİZMETLERİ ÇALIŞANLARI)
İngiltere’de, dişhekimi yardımcıları Dişhekimliği 
Hizmetleri Çalışanları (DCPler) olarak bilin-
mektedir. Dişhekimliği hemşireleri (dişhekimi 
asistanları) dışında altı çeşit dişhekimi yardımcısı 
bulunmaktadır:
• Oral hijyenistler
• Dişhekimliği terapistleri
• Ortodonti terapistleri
• Diş teknisyenleri
• Klinik diş teknisyenleri

Tüm DCPlerin Genel Dişhekimliği 
Konseyi’ne (ya da örgün bir eğitim 
programına) kaydolması gereklidir ve GDC tarafın-
dan belirlenen, dişhekimliği uygulamalarına ilişkin 
tüm düzenlemelerin bilincinde olmayı kapsayan 
etik ilkelere sıkı bir biçimde uymalıdır.

İNGİLTERE’DE ÇALIŞMA
Genel Dişhekimliğinde Çalışma
İngiltere’de, hastane ya da sağlık merkezleri dışında 
kendi başlarına ya da küçük gruplar olarak çalışan ve 
tedavilerin geniş bir bölümünü sunan dişhekimleri 
'genel dişhekimliği' kapsamındadır. 
Genel dişhekimlerinin çoğu cepten ödeme yapan 
hastaların yanı sıra NHS vasıtasıyla gelen hastalarla 
da ilgilenmektedir. Artan sayıda genel dişhekimi 
yalnızca özel ücret ödeyen hastaları kabul etmekte-
dir ancak 2013’te bunun halen %20’den az olduğu 
düşünülmektedir.

Tedavi ücretinin tümünü kendileri ödeyen özel 
hastalar için, alınan ücretlerle ilgili herhangi bir 
sınırlama bulunmamaktadır.

Birleşik Krallık 
genelinde tüm 

dişhekimleri (uzmanlar 
ve çalışmayan dişhekimleri 

dahil olmak üzere) beş 
yılda 250 saat olmak
 üzere sürekli eğitime 

katılmak 
zorunda. 

Bir muayenehaneye katılmak ya da bir 
muayenehane açmak
Dişhekimi muayenehanelerinin kuruluş yerini 
denetlemeyi amaçlayan belirlenmiş düzenlemeler 
bulunmamaktadır. NHS kapsamında çalışma girişi-
mi olmayan bir dişhekimi muayenehanesi, bölgesel 
planlama mevzuatına uygun olarak herhangi bir 
yerde açılabilir.

İngiltere’de dişhekimliğine başlamadan önce, 
dişhekimliği hizmetlerini sağlayan kişiler yarı özerk 
devlet kurumu olan Hizmet Kalitesi Komisyonu’na 
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(CQC) kayıt olmak zorundadır. Sonrasında da dü-
zenli olarak en azından 3 yılda bir denetlenmelidir. 
Eğer CQC muayenehanenin halka risk teşkil eden, 
güvensiz bir yer olduğunu düşünürse, muayeneha-
neyi kapatma yetkisi bulunmaktadır.

Yeni bir muayenehane için, yerel sağlık ku-
rumunun ilk açılıştan önce mülkleri denetleme 
hakkı vardır. Dişhekimi muayenehanesi için yasal 
talepleri yerine getiren herhangi bir tipte bina kul-
lanılabilir. Ortak dişhekimleri ya da diğer personel 
sayısı bakımından bir dişhekimi muayenehanesinin 
büyüklüğünü sınırlayan herhangi bir kural bulun-
mamaktadır. 

Çalışmaya başlayan dişhekimle-
ri genellikle ortak olarak bir genel 
dişhekimi için çalışmaktadır. Daha 
sonra ya bu muayenehaneden hisse 
almakta ya da kendisininkini açmak-
tadır. 

Dişhekimi muayenehanelerinin sa-
hibi yalnızca GDC’ye kayıtlı çalışan-
lar olabilir. Bununla birlikte dullar, 
eşlerinin ölümünden sonra üç yıla 
kadar muayenehanenin sahipliğini 
sürdürebilirler.

Bir dişhekimi NHS hizmet sunu-
cularına katılmak için yerel sağlık 
kurumuna başvurduğunda, sorum-
luluk sigortasını belgelemeli ve bir 
muayenehane adresi bildirmelidir.

NHS genel dişhekimleri haftada ortalama 160 
hasta bakmakta ve NHS 'liste'lerinde yaklaşık 
2.500 hasta bulunmaktadır. 

Kamu Kliniklerinde Çalışma
Kamu dişhekimliği servisi Maaşlı Temel Dişhekim-
liği Hizmeti Servisi (SPDCS) olarak bilinmektedir 
ve çoğunlukla çocuklar için bakım, evde bakım, 
engelliler ve başka bir kaynaktan dişhekimliği hiz-
meti almakta sorunları olanlar için tedavi hizmeti 
sunmaktadır. Servis, dişhekimlerini klinik memur 
dişhekimi, kıdemli memur dişhekimi ya da dişhe-
kimliği servis yöneticisi olarak istihdam etmekte ve 
giderek küçülmektedir.

Kamu dişhekimliği servisi Maaşlı Temel Dişhekimliği Hizmeti 
Servisi (SPDCS) olarak bilinmektedir

Hastanelerde Çalışma
Hastanelerde çalışan dişhekimleri NHS tesisleri-
nin maaşlı çalışanlarıdır. Hastane dişhekimleri, 
yarı zamanlı çalışıyorlarsa ve kazanç sınırlaması 
yoksa, işverenlerinin izniyle hastane dışında hasta 

bakabilir.

MESLEK ÖRGÜTÜ
Birleşik Krallık’ta dişhekimleri için temel 
dişhekimleri birliği Britanya Dişhekimle-
ri Birliği’dir (BDA). 2012 verilerine göre 
19.736 üyesi olan BDA'ya dişhekimlerinin 
yaklaşık %50’si (aktif dişhekimlerinin 
%57'si) üyedir. BDA bir meslek birliği olma-
sının yanı sıra, dişhekimleri için bir sendika 
gibidir ve NHS’de çalışan dişhekimleri için 
dört Birleşik Krallık ülkesi hükümetiyle 
görüşmelerden sorumludur. 

BDA aynı zamanda bir bilimsel dernektir. 
Genel Dişhekimliği, Hastane Dişhekimliği 
Servisleri, Kamu Dişhekimliği Servisleri ve 
Klinik Akademik Personel olmak üzere, her 
biri bir merkezi komite tarafından yöneti-

len dört meslek kolu bulunmaktadır. BDA bölgesel 
kollar ve yerel şubelerden oluşan yaygın bir yapıya 
sahiptir.

‘Britanya 
Dişhekimleri Birliği 

(BDA) bir meslek 
birliği olmasının yanı 

sıra, dişhekimleri 
için bir sendika 

gibidir ve NHS’de 
çalışan dişhekimleri 

için hükümetle 
görüşmelerden 

sorumludur.’ 



doku reaksiyonunun genel adıdır. Silika, silikatlar 
gibi doku reaksiyonunun fibrozise dönüştürme 
potansiyeli olan pnömokonyozlara kollajenöz pnö-
mokonyozlar denilmektedir. Oluşan doku reak-
siyonunun maruziyetin sonlanması ile iyileşmesi 
şeklindeki pnömokonyozlra da inert ya da benign 
pnömokonyozlar denilmektedir. 

Diş protez yapımında, özellikle yontma ve 
parlatma işlemleri sırasında silika, krom, nikel, 
aluminyum, kobalt, molibden, berilyum, metil 
metakrilat, alginat gibi metal ve akril tozlarına 
bağlı geliştiği için bu tip pnömokonyoza mikst toz 
pnömokonyozu da denilmektedir. 

Pnömokonyozlar başlangıçta semptom verme-
yebilirler. İlerleyen olgularda nefes darlığı, hırıltılı 
solunum, öksürük, balgam şikayetleri başlayabilir 
ki bunun sonunda solunum yetmezliği de gelişe-
bilir. O nedenle diş teknisyenleri de dahil olmak 
üzere pnömokonyoz yapıcı riskli işlerde çalışanlar-
da işe girişte ve işteki toz durumuna göre yılda ya 
da iki yılda bir mutlaka ILO (Uluslararası Çalışma 
Örgütü) kriterlerine göre akciğer grafilerinin çekil-
mesi ve kodlanması gerekir. 

Pnömokonyozlarda klinik sinsidir, uzunca bir 

T üm hekimlik alanlarında olduğu gibi dişhe-
kimliği uygulamaları da bir ekiple yürütü-
lür. Bu ekipte dişhekimi doğaldır ki motor 

güçtür. Ancak diş teknisyenlerinden, hemşirelere, 
hizmetlisine kadar bu ekibin elemanlarıdır. Bu ele-
manların hemen hepsinin de dişhekimliği uygula-
malarındaki tehlikelerle karşılaşma riskleri vardır, 
bu durum da etkilenme ve hastalıklara yol açabilir. 
Dişhekimliği uygulamalarında birçok fiziko-kim-
yo-biyo-psiko-sosyal riskler vardır. Bu risklere 
tekrarlayan maruziyet meslek hastalıklarına yol 
açar. Bu yazıda dişhekimliği uygulamalarındaki 
mesleki solunum sistemi hastalıklarından özellikli 
olanları kısaca özetlenecektir.

I. Pnömokonyoz
İlk zamanlarda silikozis olarak adlandırılmış olsa 
da silika ve silikatlar dışında birçok inorganik 
maddeye maruziyet de söz konusu olduğundan 
artık bu tablo dişhekimliğindeki pnömokonyoz ya 
da bu tozlara sıklıkla diş teknisyenleri daha fazla 
maruz kaldıklarından diş teknisyeni pnömokon-
yozu olarak isimlendirilmektedir. Pnömokonyoz 
akciğerde toz birikmesi ve buna karşı gelişen 

meslek hastalıkları

Dişhekimliğinde 
mesleki solunum hastalıkları
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siyanoz ve çomak parmak görülebilir. Bu dönemde 
de tedavinin esasını maruziyyetten uzaklaşma ve 
genel destek tedavisi şeklindedir.

 
IV. Mesleki astım 
Mesleki astım riski dişhekimliği uygulamalarında 
Metil Metakrilat (MMA), nikel, paladyum, kobalt 
gibi duyarlılık gelişme potansiyeli olan ajanlara 
karşı olur. Diğer mesleki astım tiplerinde olduğu 
gibi maruziyetle ilk semptomların ortaya çıkma 
süresi arasında ortalama 3-6 aylık bir latent süre 
geçer. Çoğu kişide bu semptomların iş yerinde art-
masıyla kişi erkenden ortamdan uzaklaşma zorun-
luluğu duyarak olanağı varsa iş değişikliği yoluna 
gider ki buna sağlıklı işçi etkisi denir. Ortamı terk 
etmeyenlerde ilk zamanlarda sadece işe başlarken 
(erken etki) ya da sadece evde (geç etki) öksürük, 
nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, hışıltılı solu-
num yakınmaları başlar. Bunlar zamanla hem işte 
hem de evde olur. 

Tanı klinik ve basit solunum fonksiyon testleri, 
reversibilite,spesifik ve nonspesifik bronş pro-
vokasyon testleri gibi fonksiyonel incelemelerle 
konulur. 

 Tedavinin ilk şartı maruziyetin tamamen son-
landırılmasıdır. İlaç tedavisi hastanın kliniğinin 
evresine göre değişkenlik gösterir. 

V. KOAH
Dişhekimliği uygulamalarında maruz kalınan tüm 
tozların ve kimyasallara uzun süreli maruziyetin 
KOAH yapıcı riski vardır. Ki kişi bir de sigara içi-
yorsa bu risk daha da artar ve hızlanır. Belirtiler, 
klinik bulgu tanı ve tedavi ilkeleri mesleki olmayan 
KOAH’la aynıdır. Öksürük, balgam, nefes darlığı, 
hışıltılı solunum semptomlarından biri veya bir 
kaçı başlayabilir. 

dönem kişide hiçbir solunumsal yakınmanın 
olmadığı sessiz bir dönem vardır. Şikayetler baş-
ladığı anda da çoğunlukla geri dönüşü olmayacak 
şekilde sonu solunum yetmezliğine gidecek dere-
cede akciğerlerde progressif masif fibrozis denilen 
oksijen alınımını kısıtlayacak derecede nasırlaş-
malar başlar. Pnömokonyozlarda spesifik ve etkin 
bir tedavi olmadığından etkilenme başlayanlarda 
maruziyetin sonlandırılması kısmen de olsa ilerle-
meyi önleyecektir.

Pnömokonyozun oluşumundaki en önemli fak-
törler: çalışma ortamında yetersiz havalandırma, 
tozun kaynağında solunum seviyesine ulaşmadan 
bertaraf edilmesindeki güçlük, yetersiz kişisel 
koruyucu kullanımı, uzun süreli ve yoğun marizi-
yet vb. dir. Bu nednele pnömokonyozda esas olan 
birincil korunma denilen pnömokonyoz yapıcı 
koşulları ortadan kaldırmaktır 

II. Dişhekimliğinde Berilyozis
Dişhekimliğinde yoğun berilyum maruziyeti 
olmadığından akut berilyozis çok nadirdir. Ancak 
tekrarlayan ve düşük miktarlardaki 2 yıldan uzun 
süreli maruziyetlerde kronik berilyum hastalığı ge-
lişebilir. Fakat maruziyet sonlansa bile yıllar sonra 
da hastalık ortaya çıkabilir. İlk tutulan organ akci-
ğerlerdir ve ilerleyicidir; zaman içinde lenf bezleri, 
karaciğer, dalak ve diğer organlar da etkilenebilir. 

Kronik berilyozis hastalığında en belirgin semp-
tomlar eforla artan nefes darlığı, öksürük ve ateş-
tir. Geç dönemde halsizlik, kilo kaybı vardır. Tanı 
maruziyet öyküsü, klinik ve radyolojik bulgular ile 
akla gelmelidir ancak kesin tanı berilyum spesifik 
lenfosit proliferasyon testi ile konulur. Tedavi 
semptomatiktir.

III. Sert metal hastalığı
Dişhekimliği uygulamalarında en sık maruz 
kalınan sert metal kobalttır. Kobalt’a ani ve yoğun 
maruziyette akut rinit, laringotrakeit, bronş 
irritasyonuna bağlı ani ve dinmeyen öksürükler, 
alerjik alveolitden pulmoner ödeme kadar giden 
fatal tablolar görülebilir. Tekrarlayan düşük doz 
maruziyetlerde sert metal pnömokonyozu, mesleki 
astım ve akciğer kanseri gelişme riski vardır.

Ani ve yoğun maruziyette mesai başlangıcından 
4-6 saat sonra öksürük, hırıltılı solunum, dispne, 
göğüste sıkıntı hissi, burun akıntısı olur. 

Orta dereceli maruziyette etkiler subakut şek-
lindedir. Sinsi başlangıçlı öksürük, eforla artan 
dispne, kilo kaybı ilk belirtilerdir. Semptomlar 
iş yerinde artabilir. Hastalığın erken döneminde 
işten uzaklaştırma ile düzelip, işe tekrar dönünce 
ortaya çıkabilir. 

Düşük dozlardaki tekrarlayan maruziyetlerde 
kronik değişiklikler görülür. Bunların başlıcaları 
ilerleyici dispne, kuru öksürük, göğüste sıkıntı 
hissi, yorgunluk, kilo kaybı; ileri dönemlerde 
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meslek hastalıkları
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VII. Akciğer kanseri
Dişhekimliği uygulamalarında maruz kalınan krom, 
nikel, silika ve asbest dahil diğer silikatlar ın kanse-
rojen olduğu gösterilmiştir. Bunlara ilk maruziyet 
ile akciğer kanseri gelişmesi arasında geçen latent 
süre ortalama 20-40 yıl olduğundan ve kişi özellikle 
sigara da içiyorsa ortaya çıkan akciğer kanserinin bu 
ilk maruziyetlere bağlı olduğunu gösterme güçlük-
leri nedeniyle tanının mesleki ilişkisini göstermek 
oldukça güçtür. 

Klinik tablo ve tedavi ilkeleri tüm akciğer kanser-
lerinde benzerdir.

Dişhekimliğinde mesleki solunum 
hastalıklarında korunma ilkeleri
Tüm meslek hastalıklarında olduğu gibi dişhekimliği 
uygulamalarında da korunma ilkelerinin 4 temel 
komponenti vardır:

Birincil Korunma
Birincil korunmanın esasını mühendislik önlemleri 
ile tehlike ve çalışan insanın karşı karşıya gelme 
riskini ortadan kaldıracak mühendislik önlemleri-
dir. Maruzyetin kaynağında kesilmesi, ikame, ıslak 
çalışma vb. önlemler işin türüne göre belirlenecek 
yollardır. 

İkincil Korunma
İkincil korunma işe giriş muayenelerinin tam yapıl-
ması, riskin durumuna göre belirlenecek aralıklara 
göre çalışanın periyodik muayenelerinin yapılarak 
henüz hastalık oluşmadan etkilenme şüphesinde 
gerekli önlemlerin alınmasıdır.

Üçüncül Korunma
Semptomatik kişilerin sağlık kurumlarına başvur-
maları halinde iyi bir meslek ve maruziyet öyküsü 
alınarak erken tanı ve tedavi planlanmasının er-
kenden yapılması progresyonu yani maluliyet dahil 
morbidite ve mortaliteyi azaltacaktır.

Dördüncül korunma
Maalesef klasik kitaplarımızda henüz geçmeyen bu 
aşama bugün için pnömokonyozlar başta olmak 
üzere meslek hastalıklarına erkenden tanı konulma-
sını önündeki en büyük engeldir. Etkilenme sonucu 
hastalanmış olup da belli derecede fonksiyonel kaybı 
olan kişilerde çalışma kapasitesinin tamamen yada 
kısmen azalması ya da ortadan kalkması durumunda 
kişinin yaşamını sosyal sürdürebilirlik ilkeleri doğ-
rultusunda tazmin, rehabilitasyon çalışmalarıdır. 

Tanı maruziyet öyküsü, klinik ve Solunum fonk-
siyon testleri ile konulur. 

Tedavi de sigara dahil maruziyetlerin sonlandı-
rılması, hastanın kliniğinin evresine göre sempto-
matik yaklaşımdır. 

VI. Hipersensitivite pnömonisi (HSP) 
Allerjik alveolit olarak da isimlendirilen HSP diş-
hekimliği uygulamalarında başlıca Metil Metak-
rilat (MMA), Kobalt, Berilyum maruziyetlerinde 
görülmektedir. Ani yoğu maruziyetlerde birkaç 
saatle birkaç gün arasında ortaya çıkan ateş, öksü-
rük, nefes darlığı tablosunda hem parankimal hem 
de hava yolu bulguları vardır. Çoğunlukla düşük 
doz maruziyetlerden yıllar sonra sinsi başlangıçlı 
ancak giderek artan nefes darlığı, öksürük ile ken-
disini gösteren tabloda akciğer grafisinde interstis-
yel akciğer hastalığı bulguları hastalığın evresine 
göre değişkenlik gösterir. 

Tanıda akciğer grafileri, basit SFT tetkiklerine 
ilaveten Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomog-
rafi (YRBT) ile Akciğer Diffüzyon Kapasitesi ve 
volümlerin tayini de oldukça önemlidir.

Tedavide diğer mesleki solunum sistemi has-
talıklarında olduğu gibi ilk kural maruziyetin 
sonlandırılmasıdır. Akut tabloda steroidler olduk-
ça etkin iken kronik tabloda YRBT’deki alveolit 
durumu tedavide yol göstericidir.
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1  Sekiz yaşındaki çocuk hastanın 75 
numaralı dişine uygulunan süt dişi 
pulpotomisinden sonra dişte yeterli 
mine desteği yoksa varsa aşağıdaki 
restoratif materyallerden hangisi 
kullanılmalıdır?

[a] Amalgam restorasyon 
[b] Kompomer restorasyon
[c] Kompozit restorasyon
[d] Paslanmaz çelik kuron
[e]  Geleneksel cam iyonomer siman

2  Maksiler dental arkta erken süt 2.azı 
(V) çekimi sonucu hangi ortodontik 
problemler görülebilir?

[a] 6 no.lu diş distale devrilir, Sınıf III 
ilişkiye neden olur

[b] 6 no.lu diş mesiale devrilir, Sınıf III 
ilişkiye neden olur

[c] 6 no.lu diş distale devrilir, Sınıf II 
ilişkiye neden olur 

[d] 6 no.lu diş mesiale devrilir, Sınıf II 
ilişkiye neden olur 

[e] 6 no.lu diş distale devrilir, Sınıf I 
ilişkiye neden olur

3  Kök kanallarının irrigasyonu ile 
alakalı olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

[a] Debridman sağlanır.
[b] Dokuların çözülmesi sağlanır.
[c] Mikroorganizmaların 

eliminasyonunu sağlanır.
[d] Smear  tabakasının uzaklaştırılması 

sağlanır.
[e] Serbest dentikellerin çözülmesi 

sağlanır.

4  Aşağıdakilerden hangisi miyokard 
infarktüsünün bulgularından biri 
değildir?

[a] Halsizlik, solukluk, bitkinlik
[b] Hipoglisemi

[c] Retrosternal bölgede ağrı
[d] Bulantı, kusma, terleme
[e]  EKG’ de T dalgasının yükselmesi

5  Aşağıdakilerden hangisi pişirilme 
ısılarına göre dental porselen 
sınıflaması için yanlıştır?

[a] Yüksek, orta, düşük ve ultra düşük ısı 
porselenleri olarak sınıflanırlar.

[b] Yüksek ısı porselenlerinde en az 
%50’lik kuartz ile desteklenen 
feldspar bulunmaktadır.

[c] Borik oksit, lityum oksit veya alkali 
karbonatların ilavesiyle orta veya 
düşük ısı porselenleri elde edilir.

[d] Hazır köprü gövdelerinin üretiminde 
genellikle orta ısı porselenleri 
kullanılmaktadır.

[e] Düşük ve ultra düşük ısı porselenleri, 
yüksek ve orta ısı porselenlerine 
göre, karşıt dentisyonda daha az 
aşındırma etkisine sahiptir.

6  Ultrasonik cihazlarla ilgili olarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisi 
yanlıştır      

[a] Bu cihazlarla çalışırken güç mümkün 
olduğu sürece düşük veya orta 
seviyede olmalıdır. 

[b] Tüm güç seviyelerinde 
Magnetostrictive ultrasonik aletler 
Piezoelektrik ultrasonik aletlerden 
daha fazla miktarda kök substansı 
kaldırmaktadır.

[c] Ultrasonik aletlerde etkinlik ve 
güvenilirlik lateral yüklere ve ucun 
açılandırılmasına bağlı değildir. 

[d] Ultrasonik aletlerin implant 
yüzeylerinde kullanılmak üzere özel 
uçları vardır. 

[e] Tedavi seanslarında 
kullanıldıklarında bakteriyal 
biyofilmi kaldırdıkları gibi minimal 
düzeyde de olsa kök substansını da 
kaldırabilirler.

7  Aşağıdakilerden hangisi x 
ışınlarının özellikleri arsında yer 
almaz? 

[a] X-ışınları kısa dalga boyludur 
[b] Maddelere penetre olma yeteneği 

çok fazladır 
[c] Işın demetinin tam ortasından 

geçtiği varsayılan ışına merkezi 
ışın denir 

[d] Homojen ışın demeti şeklinde 
yayılım gösterirler

[e] Bazı element ve bileşiklere 
çarptıklarında, bu maddelerin ışık 
yaymasına neden olurlar 

8  Amalgamın üst yüzeyinde oluşan 
siyahlaşmaya ne isim verilir ? 

[a] Amalgam kını
[b] Post amalgam
[c] Preamalgamasyon
[d] Tarnish
[e] Discolaration 

9  İnsanlarda risk hesaplamasında 
kullanılan ve değişik dokuların 
radyosensitivitesini kanser 
oluşma riski açısından 
değerlendirmeye yarayan birim 
hangisidir?

[a] Rem
[b] Rad
[c] Gray
[d] Röntgen
[e] Sievert 

10  Mine yüzeyine uygulanan fosforik 
asidin kaç farklı etkisi vardır

[a] 1
[b] 2
[c] 3
[d] 4
[e] 5 
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Antalya Dişhekimleri Odası Tel: 0242 237 52 52
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Balıkesir Dişhekimleri Odası Tel: 0266 243 34 29
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ÇUKUROVA

www.hataydishekimleriodasi.org
hdohatay@hotmail.com
Tel: 0 326 214 68 16
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Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 
1988 yılında dönem birincisi olarak mezun oldum. 
Bir yıl serbest dişhekimi olarak çalıştıktan sonra 
aynı Fakültede Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana-
bilim Dalı’nda doktora çalışmalarına başladım. 
1997’de yardımcı doçent, 1999’da doçent, 
2005 yılında profesör kadrosuna atan-
dım. Halen aynı üniversitede çalışma-
larıma devam ediyorum. 

Neden tiyatro? 
Çünkü hepimiz aslında yaşam sahnesin-
de her gün başka bir oyundayız ve başka bir 
rolümüz var. Bir gün yaramaz bir çocuğuz, bir 
süre sonra bir anne-baba ya da kitleleri etrafında 
birleştiren bir lider… Bunların hepsinde yaşam 
sahnesinde birer oyuncuyuz diye düşünüyorum. 

Çok klasik olacak ama, tiyatroya ilgim çok küçük 
yaşlarda başladı. Okul öncesi dönemde, kendim 
bir şeyler hayal ederek, okuma yazma öğrendikten 

Söyleşi: Neslihan Sevim* 

sonra da hikayelerdeki kişilerin yerlerine geçerek 
küçük oyunlar sergilemeye çalışırdım. İlk izleyicim 
de annemdi ve ondan zorla oturup, beni izlemesini 
isterdim.

Oyuncu olmak ne gibi özelliklere 
sahip olmayı gerektiriyor?
Profesyonel oyuncu olmak için ne gibi 

özellikler gerektiği sorusunu tabii ki bu işin 
üstatları ve bu eğitimi veren hocalarımızın 

yanıtlaması daha doğru olacaktır. Ancak tiyat-
roya ilgisi olan ve tiyatroyu seven herkes amatör 
olarak tiyatro oyuncusu olabilir; benim gibi.

Akademisyenler Tiyatro Topluluğu 
fikri nasıl doğdu?
Fakültemizde böyle bir grubun kurulma düşüncesi 
2010 yılında doğdu. O dönemde bir hizmet içi eği-
tim programında iletişim ve beden dili kullanmay-
la ilgili dersler alıyorduk. Dekanımız olan Prof.
Dr. Derviş Yılmaz hocamızın istek ve destekle-
riyle Topluluğumuz kuruldu.

‘Bizim için 
en anlamlı hediye 
alkışlar’

* Dişhekimi, TDBD Genel Yayın Yönetmeni

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde 2010’da kurulan 
Akademisyenler Tiyatro Topluluğu o tarihten bu yana sessizce 
ama disiplinli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Grubun 
kurucularından Gazi Ü.D.F. öğretim üyesi Prof.Dr. Hülya Erten’le 
dişhekimliğinden tiyatroya uzanan bir söyleşi yaptık.

Gazi Ü.D.F. Restoratif Diş Tedavisi 
Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Hülya 
Erten aynı zamanda TDB Sürekli 
Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu üyesi.



Ekibin bu yıl sahnelediği oyun, Atila Oğultekin’in uyarlayıp 
yönettiği ‘İçimizden Biri Atatürk’.
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Bugüne kadar hangi 
oyunları sahnelediniz?
Akademisyenler Tiyatro 
Topluluğu’muz 2010 yılın-
dan bu yana 7 dönemdir 
aralıksız çalışıyor. Sahne-
lediğimiz oyunlar sırasıyla,
2010-11 ‘Peki Ya Siz’ (Ya-
zan: Oktay Arayıcı), 2011-
12 ‘Rumuz Goncagül’ 
(Yazan: Haldun Taner), 
2012-13 ‘Kes ve Kaç’ 
(Yazan: Peter Horsler), 
2013-14 ‘Deli Bayramı’ 
(Yazan: Haldun Taner), 
2014-15 ‘Aşk olsun, 
Yasaklar’ (Yazan: Haldun 
Taner), 2015-16 ‘Güler 
misin, Ağlar mısın’ 
(Yazan: Haldun Taner) ve 
2016-17’de ‘İçimizden 
biri Atatürk’ (Uyarlayan: 
Atila Oğultekin).

Nerelerde 
sahneliyorsunuz 
oyunlarınızı? Odalar sosyal 
etkinliklerinde sizden 
destek alabilirler mi?
Yurt içinde Gazi Üniversitesi’nin Mimar Kema-
leddin Salonu, Dişhekimliği Fakültesi, İletişim 
Fakültesi, Teknoloji Fakültesi gibi salonlarında, 
geçen yıl da aldığımız davet üzerine Makedon-
ya’nın başkenti  Üsküp’te sahneledik. TDB’nin 
yapacağı sosyal etkinliklerde elimizden gelen tüm 
desteği vermeye hazır olduğumuzu da belirtmek 
istiyorum.

Biraz da bu yıl 
sahnelediğiniz ‘İçimizden 
Biri Atatürk’ oyunundan 
bahsedelim...
‘İçimizden Biri Atatürk’ü yıl-
lardır bizleri büyük özveri ve 
sabırla çalıştıran, tiyatro ho-
camız Atila Oğultekin uyar-
layıp yönetti. Oyunda yakın 
tarihimiz, Kurtuluş Savaşı’nın 
hemen öncesi dönemden baş-
layarak Cumhuriyet’in nasıl 
kurulduğu, ulu önderimiz 
Atatürk’ün sadece asker yönü 
değil, özellikle ikinci perdede 
çoğumuzun bilmediği yönleri 
de anlatılıyor.

Gençlerimize yakın tari-
himizin ve Cumhuriyetin ne 
kadar güç koşullarda kazanıl-
dığının ve bu uğurda çocuk, 
genç, yaşlı ne kadar çok insa-
nın hayatını kaybettiğini bir 
kez daha hatırlatmak istedik.

Oyunumuzu bu yıl Gazi Ü. 
Teknoloji Fakültesi ve Dişhe-
kimliği Fakültesi salonlarında 
sahneledik. İzleyicilerimizin 

ilgisinden oldukça memnun kaldık ve çok duy-
gulandıklarını hatta bazı sahnelerde birçoğunun 
ağladığını gözlemledik; benim oynarken ağladığım 
gibi.

Oyunumuzu yeni sezonda gelen istekler üzerine 
tekrar oynamayı düşünüyoruz. Genelde üniver-
sitemizde 2-3 oyun oynuyoruz, sonrasında gelen 
davetler üzerine planlamalarımızı yapıyoruz. 
TDB’den davet gelirse, tüm dişhekimi meslektaş-

larımıza da oyunumuzu sahnelemekten 
onur duyarız. 

Tiyatroseverlere ve meslektaşlarımıza 
bir mesajınız olacak mı?
Tüm tiyatroseverlerden tiyatroları sessiz, 
alkışsız, koltukları boş bırakmamaları-
nı, destek olmalarını istiyoruz. Tiyatro 
oyuncusu olmak isteyenlere, ister profes-
yonellik ister amatörlük hedefiyle olsun, 
bu konu çekinmemeleri, en azından 
denemeleri gerektiğini söylemek isterim. 
Özellikle meslek olarak insanla uğraşan 
kişilerin, tiyatro eğitimi içinde olan, dik-
siyon, beden dili, ikna yeteneği, düzgün 
duruş… gibi birçok eğitimden çok fayda-
lanacaklarını düşünüyorum.

Bizim gibi amatör tiyatro toplulukla-
rını ve tüm tiyatroları desteklemenizi 
istiyoruz. Bizler için en anlamlı hediye 
alkışlarınızdır.

2010 yılında oluşturulan Akademisyenler Tiyatro Topluluğu her sezonda bir oyun 
sahnelemeyi başararak bugüne kadar yedi eseri sahneye koydu.



Portekiz vaktine göre -Türkiye saatine göre yaz 
aylarında iki, kış aylarında üç saat daha erken- öğ-
len olmadan güneşli bir havada uçağımız Lizbon 
semalarından inişe başlıyor. İlk gözüme çarpan 
şey yüksek bir tepede bulunan devasa Hz. İsa 
heykeli ve de bizim İstanbul’daki iki kıtayı birleş-
tiren köprülere benzer bir köprü. 

Grup içinde daha önce Lizbon’u ziyaret edip 
köşe bucak öğrenmiş iki arkadaşımız var. Gönüllü 
rehberliğimizi yapacak olan arkadaşımın yaptığı 
gezi planını sürpriz olması için okumadan geldim. 
Atlantik okyanusuna sınır olan bu şehirde şehrin 
içinden geçen Tejo nehrine yakın Rossio meyda-
nında bir otelde konaklıyoruz. 

Gezi

Bugünlerde hemen herkesin yeni trend 
iletişim yollarından biri olan whatsapp’ta 
oluşturulmuş bir ya da birden fazla grubu 

mevcut. Üniversite sınıf arkadaşlarımızdan oluş-
muş ama çok derin şeyler paylaşılmayan mini-
mum düzeyde birbirimizden haber aldığımız ve 
kimseyi rahatsız etmemek için adeta parmak ucu 
yürüyüşü gibi ses çıkarmadan dahil olduğumuz 
benim de bir grubum var. 

2016 yılının Haziran’ın 24’ünde bir akşamüstü 
bir arkadaşımın gezmek için ayrı bir grup kuralım 
önerisiyle ‘gez gel’ isimli sadece üniversite sınıf 
arkadaşlarımızdan oluşan bir gezi grubu kur-
maya karar verdik. Üniversiteden kalma çocuk 
genç arası ruhla dolaşmak için ailemizden çoluk 
çocuğunuzdan kendimizi yalıtarak gezi planları 
yapıyoruz. Bu defa rotamız yurtdışı…

Avrupa’nın en uzak noktası
Grubumuzun ilk yurtdışı deneyimi olarak Porte-
kiz’i seçiyoruz. Hafta sonunun başına perşembe 
ve cuma günlerini de ilave ederek Atatürk Hava-
limanı Dış Hatlar terminalinde Lizbon’a gidecek 
on kişilik arkadaş grubumuzla buluşuyoruz. Gru-
bun geri kalanlarına ve sosyal ağlara ‘biz geziyo-
ruz’ mesajı niteliğinde çektirdiğimiz mutlu mesut 
fotoğraflarımızı gönderdikten sonra bizi dört saat 
süren yolculukla hedefimize götürecek uçağımıza 
oturuyoruz. 

Yazı: Hasan Feyzullah Karaslan*     Fotoğraflar: Filiz Kır Yücel*

* Dişhekimi
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Lizbon
Cesur denizcilerin limanı:

Burası dünya tarihini değiştiren büyük denizcilerin 
çıktığı, bir zamanların güçlü krallığının başkenti. 
Topoğrafyası ve asma köprüleriyle İstanbul’u 
andıran bu mütevazı kentin son yüzyıla kadar 
dünyanın her yerinde sömürgeleri bulunan bir 
gücün merkezi olduğuna inanmak zor.

Rua Augusta Takı, Lizbon’un en ünlü alışveriş caddesinin kıyıya açıldığı noktada.



hir hatları vapuru veya 25 Nisan köprüsü ile sağla-
nıyor. Nehrin böldüğü bulunduğumuz otelin karşı 
yakasında ise görkemli bir İsa heykeli duruyor. 
Bu heykelin aynısını Brezilya’nın Rio da Janeiro 
kentinde görmüştüm; o da Portekizlilerin eseriydi. 
Burayı ziyaret ediyoruz bir nevi hacı oluyoruz. 

Portekiz kadınının türküsü: 
Fado
Portekiz deyince akla ‘fado’ gelir. 
Kelime anlamı alınyazısı ya da 
kader olan fado, danssız flamen-
ko diyebileceğimiz, bir yandan 
bizim halk türkülerini de hatırla-
tan acıklı bir müzik türü. Por-
tekizli kadınların denize açılan 
ve aylarca bekledikleri eşlerine 
karşı özlem acı ve mutluluklarını 
anlatır. Bu müziğin yapıldığı çok 
sayıda ‘fado evi’ var. Biz kendi-
mize Parreirinha de Alfa-
ma’yı seçiyoruz. Kalbe dokunan 
şarkılar dinleyip, solistlerin aşk 
atışmalarını izliyoruz. 

Rossio meydanından trenle 
yaklaşık yarım saat süren Sint-
ra denen soyluların yaşamış 

olduğu saraylar yeni hedefimiz… Çok geniş 
alana yayılmış olan birçok sayıdaki saray-
dan ikisini seçip geziye koyuluyoruz. 

Sayfiye sarayları: Sintra
İlki Pena Sarayı. Şu anda müze ulan bu saray-
da dikkatimi çeken bir üslup karmaşası ve renk 
cümbüşü. Kategori dışı bir yapı. Atlas Okyanu-
su’na ve geniş bir ormana yukarıdan bakıyor, 

Dik yokuşlara asansör çözümü
Lizbon’da insanları yürürken dik yamaçlarla 
mücadele eder halde gördük. Otelimize yakın 
Eiffel Kulesi’nin minisi sayılacak bir asansörle 
(Santa Justa) bulunduğumuz bölgeyi tepeden 
seyrettik ama iki bölgeyi birbirine birleştirmek 
için yapıldığını öğreniyoruz. Lizbon diğer Avrupa 
kentlerine göre bir parça daha pahalı… Sokakla-
rında yere saptadıkları bir demirin ucuna asıl olan 
elbisenin içinde havada duruyormuş imajı vererek 
şov yapan insanları, ülkemizde çok rastladığımız 
işportacıları her yerde görmek mümkün…

Hediyelik eşya olarak en sık göze çarpan irili 
ufaklı çeşitli renklere boyanmış horoz figürleri... 
Horozun bu kadar yaygın olmasının hikayesi şöy-
le: Hacı olmak için yola düşmüş bir din adamına 
konakladığı handa hancının karısı aşık olur. Aşkın 
karşılık bulamayan kadının attığı hırsızlık iftirası 
sonucu din adamı hapse düşer. Yargıç yargılama 
esnasında bir şeyler yiyormuş. ‘Madem bu kadar 
düzgün bir insansın bir mucize göster’ dediğinde 
yediği şeylerin horoza dönüşmesi sebebiyle horoz 
kutsal kabul edilmiş. 

Mantar üretiminin çok fazla olması her türlü 
malzemenin mantardan yapılmasına sebep olmuş. 
Çeşit çeşit şapka, çanta, kemer, cüzdan; mantar-
dan yapılmış birçok ürün görmek mümkün. Hafif 
alkollü bir şey içmek ve gün içinde rahatlamak için 
Portekiz’in meşhur vişne likörünü tavsiye ederim. 
1 Avro karşılığında içinde iki tane 
vişneyle ‘shot’ yapmak mümkün, 
bardağınıza vişne konmadıysa şu 
kelimeyi aklınızda tutunuz: com 
cereja. Uyarın, asıl tat vişnenin 
içinde çünkü. Bardakların küçük 
olduğuna bakıp fazla içmeyin 
çarpabilir. 

Bir başka Yeditepe
Klasik alışveriş caddesi Rua 
Agusta İstanbul’un İstiklal 
Caddesi’ni andırıyor. Aslında 
Lizbon birçok açıdan İstanbul’u 
andırıyor. Üzerinde asma köp-
rüsüyle Tejo nehri de bunlardan 
biri. Avrupa kentlerinin çoğu 
gibi düz ayak olmaması, tepelere 
kurulmuş olması da benzerliği 
artırıyor. 

Akşam yemekleri için rezervasyon 
neredeyse şart. Alışık değilseniz bazılarını 
yutmakta güçlük çekeceğiniz deniz ürün-
leri revaçta, balıklı kek bile mevcut! Ama şu tespit 
yerinde olacak sanırım, beslenme pahalı. 

Harry Potter filmi çekilirken Portekizli öğrenci-
lerin giydiği siyah pelerinden esinlenilmiş diye bir 
bilgi hafızamda kalmış ama bu tarz öğrenci birkaç 
tane görebildim. Nehri iki yakasının bağlantısı şe- ➔
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1966’da ‘Salazar Köprüsü’ adıyla açılan ve sonradan Karanfil Devrimi’ne 
ithafen adı ‘25 Nisan’ olarak değiştirilen köprü Avrupa’nın en uzun asma 
köprüsüdür. 

Bir çeşit milföy hamurunun 
içine konan muhallebiden 

oluşan ‘Nata’ Lizbon’un 
ulusal tatlısı statüsünde.



engebeli bir arazisi var. Sintra’ya giderken içim-
den Avrupa’nın en batı noktasından geçtiğimizi 
düşünüyorum: Cabo da Roca. Sanki bu kıtayı 
ben keşfetmişim gibi bir parça heyecanlanıyorum. 
Ayrıca okyanusun bir ucu da Portekiz tarafın-
dan Afrika’ya bakıyor. Bunu da trende karşımda 
oturan Senegalli kadın anlatıyor. Kafamızda uzak 
zannettiğimiz yerler aslında birbirine çok yakın. 
Bana değişik bir keyif veriyor, kendimi çile çekme-
miş kaşif gibi hissediyorum.

Gezi
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Tepelik Alfamo bölgesi hem 
panoramik manzaralar hem 
de ilginç detaylar barındırıyor.

Şehrin dik yokuşlarına çözüm olarak özellikle 
turistik bölgelerde yapılan asansörlerin en 

ünlüsü ‘Elevador De Santa Justa’

Kaşifler tamam da peki ya ‘keşfedilenler?’
Belem bölgesindeki kaşifler anıtı kaşiflerin bu 
meydandan ayrılıp okyanustan bilinmezlik sayılan 
kara parçalarına gitmelerini anlatılan, cesaretleri 
övülerek sembolize edilen Portekizlilerden Bar-
tolomeu Dias Ümit Burnu’nu Vasko da Gama 
Hindistan rotasını, Pedro Alvarez Brezilya’yı 
‘keşfetmiştir’. Ferdinand Magellan ise dünya 
etrafını ilk kez dolaşan Portekizli kaşif olarak 
bilinir. 

16. Yüzyıl’ın 
başlarında Vasco 
da Gama anısına 
yapılan Belem 
Kulesi kentin 
sembollerinden 
biridir. 

▲ ▲
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İşte ekibimiz!Lizbon’da dolaşırken bunun gibi gösterişsiz sanat eserlerini her 
tarafta görebilirsiniz.

Madalyonun öbür yüzü olarak aklıma Batı 
Afrika’daki Goree adası geldi. Portekizli kadın-
lar denize açılmış eşlerine fado denen müzikleri 
yaparken karşı tarafta derin acılara sebep oldukla-
rına da tarih tanıklık etmiştir. Afrika’nın içinden, 
hayatlarından koparılarak toplanan köleleri bu 
adaya hapsedip Amerika ve Avrupa’ya satan Fran-
sızlar ile Portekizlilerdi nihayetinde. 

Gece hayatı
Birkaç satırla gece hayatını da anlatacak olursak; 
gençlerin takıldığı bütün büyük şehirlerde görülen 
Hard Rock cafeler, kafeteryalar ve yetişkinlere hi-
tap eden gece kulüpleri burada da bulunuyor. Bazı 
gece kulüplerine girişte kadınlardan ücret alınmı-

yor fakat içeride içkilerin fiyatın hayli yüksek ola-
bileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Show 
işlerinde genelde kıvrımlı hatlara sahip oldukları 
için Brezilyalı kadınlar çalışıyor. 

Lizbon’da Arap izlerini de görmek mümkün. 
Alfemo bölgesinde dar sokaklar, bakımsız evler 
bunların göstergesidir. Kış mevsiminde yaptığımız 
bu seyahatte Lizbon bizi sıcak karşıladı. Bunun 
sebebi okyanusta oluşan Gulfstream etkisi. 

Pazar günü dönüş uçağımız içinde mutlu bir 
şekilde seyahatimizi değerlendirirken kendimize 
yeni rotalar bakıyoruz ve antidepresan almış gibi 
bir etkiyle ülkemize dönüyoruz.

Lizbon’un her yerinde ülkenin emperyal denizcilik tarihini hissettiren sanat eserlerine rastlamak mümkün.

▲
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SOLDAN SAĞA
1. Geçtiğimiz 15 Mayıs’ta yitirdiğimiz 
Ankara Dişhekimleri Odası Kurucu 
Başkanı meslektaşımız • 21-24 Eylül 
2017 tarihlerinde TDB 23. Uluslarara-
sı Dişhekimliği Kongresi’nin yapılaca-
ğı kent 2. Bir kimsenin egemenliğini 
tanıma • Yitikler, kayıplar • Çıkış yeri 
kolay bulunamayacak kadar karışık 
koridorları olan yapı 3. Gözlemevi • 
Özerk • ABD’nin iç istihbarat ve gü-
venlik gücü 4. Avuç içi • Baader - Me-
inhof Grubu olarak da bilinen Alman 

Kızıl Ordu Fraksiyonu  • Eşi olmayan, 
biricik • Ah bir ataş ... cigaramı ya-
kayım (İzmir türküsü) • Eski Mısır’da 
tanrı 5. Güç, takat, mecal • ... Witt, 
Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Doğu 
Alman buz patencisi • Rütbesiz asker 
6. Argoda esrar • Mustafa Ünlü’nün 
10 Ekim 2015 Ankara Garı Katliamını 
anlatan belgesel filmi • Selenyumun 
simgesi • Ölüm töreni 7. Bir düşünce-
yi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir 
biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz • 
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, 

üzüntü • Yatık durmayan 8. Piyango-
da bir kimseye çıkan para veya nesne 
• Kadının çocuk sahibi olma durumu 
9. Nauru’nun internet uzantısı • Bela-
rus’un Uluslararası Olimpiyat Komi-
tesi kısaltması • Bir TV yayın formatı 
10. Bülent ..., geçtiğimiz 19 Nisan’da 
yitirdiğimiz tiyatro ve sinema oyuncu-
su • Otomobilerde kullanılan Elektro-
nik Denge Programı (kısaltma) • Pişir-
me, ısınma vb. amaçlarla kullanılan 
yer 11. İsveç’in internet uzantısı • Bi-
nek hayvanı • Mirasta hak sahibi olma 
• Ben sevmişem hem okuru yazanı / 
Ben bilirem bu yerlerde ... (Erzurum 
türküsü)  12. İki gözü de görmeyen 
• Man Adası’nın internet uzantısı • 
Pişmanlık • Yüksek düzeydeki devlet 
adamlarının kurduğu büyük meclis 
13. Köktenci • Fakir gibi, fakire uygun 
düşen • Telefon sözü 14. Lahza • Ame-
rikan Ulaştırma Güvenliği İdaresi (kı-
saltma) • Yapıştırma ve dolgu amaçlı 
kullanılan bir dişhekimliği malzemesi 
• Yozgat’ta kurulmuş devlet üniver-
sitesi 15. Yevgeni Aleksandroviç ..., 
geçtiğimiz 1 Nisan’da yaşamını yitiren 
Sovyet şairi • Öğretme ve yetiştirme • 
Galatasaray’ı simgeleyen harfler.

Hasan N. Aktay- Çanakkale

Şahin Büyükçıkrıkçı- K.Maraş

Ahmet Güvenç- İzmir

Merve Kışla - Muğla

Elvan Koç- Ankara

Dündar Alparslan- Denizli

Anıl Elvan- Kocaeli

Sultan Burcu Kara - Ankara

Semiha Gül - Denizli

Ayşe Saatman- İstanbul

159.
Sayı

rmağan kazananlarA

Doğru yanıtı 25 Ağustos 2017 akşamına kadar 
sayfayı tarayarak (konu kısmına ‘bulmaca’ yazarak) 

nisaniletisim@gmail.com adresine ya da 
0.212.327 84 43 nolu faksa gönderen 

okuyucularımız arasından yapacağımız çekilişle 
10 okuyucumuz 

3M’den “RelyX U200 Clicker”  Self-Adeziv, 
Dual-Cure Universal Rezin Simanı kazanacak. 

Hediyeleriniz kargoyla adresinize teslim edilecek.

kişiye

Ödüllü Bulmaca
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YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Željko ..., geçtiğimiz günlerde Fener-
bahçe’ye EuroLeague’i kazandıran Sırp 
Basketbol Koçu • Hükümdarların otur-
duğu büyük yapı 2. Uyma, boyun eğme 
• Keman ve kemençe yayı 3. Herhangi 
bir olayın yol açtığı zarar • Darijo ..., 
Şahtar Donetsk ve Hırvatistan forması-
nı giyen  futbolcu • İsim 4. Cet • Sıtma 
• Amerikan telekomünikasyon devi 5. 
Tedavi edilmediğinde körlükle sonuç-
lanabilen bulaşıcı bir göz hastalığı • 
Evlerden, sanayi tesislerinden kulla-
nıldıktan sonra boşaltılan sular 6. Ah-
met ..., çeşitli filmlerde de rol alan Türk 
Sanat Müziği solisti • Bee Gees müzik 
grubunu oluşturan üç kardeşin soyadı 
• Aylık 7. İrade zayıflığı • Milletvekili, 
mebus 8. Birine karşı duyulan öç alma 
isteği, garaz • Hababam Sınıfı, Züğürt 
Ağa gibi filmleriyle tanınan sinema ve 
tiyatro oyuncusu • Senegal’in internet 
uzantısı 9. Kutsal kitaplardaki cümleler 
• Arkadaş, dost 10. Sodyumun simgesi 
• İlave • Salvatore ..., üzerine Türkçe 
söz yazılan şarkıları bir dönem Türki-
ye’de çok popüler olan İtalyan-Belçi-
kalı şarkıcı 11. Saçları bir arada tutma-
ya yaraya araç • Küçük, ötücü bir kuş 
türü 12. Yatık ..., Ömer Kavur’un 1974 
tarihli ilk filmi 13. Orta Avrupa’da bir 
ülke • Hekimlikte kullanılan, renksiz ve 
kendine özgü kokusu olan bir sıvı 14. 
... Öngür, Moğollar’ın bas gitarcısı • ... 
Berberoğlu, geçtiğimiz 13 Haziran’da 
25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tu-
tuklanan gazeteci ve siyasetçi • Bağımlı 
15. Avustralya yerlileri • Papua Yeni 
Gine’nin internet uzantısı  16. Taş, 
kibrit çöpü, boncuk gibi küçük şeylerle 
masa üstünde oynanan matematiksel 
bir strateji oyunu • Soy, baba soyu • 
Yazınsal 17. Brezilya’nın plaka işareti 
• Nazım Hikmet’in soyadı • Taoizmin 
kurucusu kabul edilen Çin filozofu • 
Umman’ın internet uzantısı 18. Avru-
pa Futbol Federasyonları Birliği • Bit-
lis’in bir ilçesi 19. Uydu anteninin odak 
noktasına gelen sinyalleri işleyen parça 
(kısaltma) • Olaylar ve hayat şartları 
karşısında güçsüz ve sıkıntılı duruma 
düşmüş olan • Köken bakımından deği-
şik olmakla beraber aynı görevi yapan 
yapılardan her biri 20. “O gece şu çini-
lerin üstünde ... mum ışıkları kim bilir 
ne korkunç gölgeler koşturdu”  (R. E. 
Ünaydın) • Gün-gece eşitliği.

Kongre Kurs Sempozyum

CED - IADR 
Ağız Sağlığı 
Araştırmaları 
Kongresi

AEEDC 
22. Uluslararası 
Dişhekimliği 
Konferansı

21-23 Eylül 2017
Viyana - Avusturya
www.ced-iadr2017.com

6-8 Şubat 2018
Dubai - BAE
www.aeedc.com
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Dünya 
Dişhekimleri Birliği 
FDI 105. Kongresi
FDI 2017

Sağlık Çalışanlarının 
Sağlığı 6. Ulusal 
Kongresi

29 Ağustos - 
1 Eylül 2017 
Madrid - İspanya
www.world-dental 
-congress.org

21-22 Ekim 2017 
Ankara Ü. Tıp Fakültesi 
Morfoloji binası
www.saglikcalisanisag-
ligi.org

25-28 Eylül 2017 
Moskova - Rusya
www.dental-expo.com

42. Uluslararası 
Moskova Dental Fuarı
DentalExpo

TDB 
23. Uluslararası
Dişhekimliği 
Kongresi

21-24 Eylül 2017
İstanbul 
www.tdbkongreleri.org

Amerikan 
Dişhekimleri Birliği 
Kongresi
ADA 2017

19-23 Ekim 2017
Atlanta - ABD
www.ada.org/en/meeting

Fransa Dişhekimleri 
Birliği Kongresi

28 Kasım - 
2 Aralık  2017
Paris - Fransa
www.adfcongres.com
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