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Yaman YAMANGİL
İzmir Dişhekimleri 
Odası Başkanı

Saygıdeğer Meslektaşlarım,
18. Genel Kurul ve seçimleri sonrası 
gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nda gerçekleştirilen  görev 
dağılımı ile İzmir Dişhekimleri Odası’nın 
Yönetim Kurulu Başkanlığına layık 
görüldüm. Bu onurlu görev sebebiyle 
genel kurula katılan, oy vermeye gelen 
ve dönemin özel koşulları nedeni ile ge-
lemeyen tüm meslektaşlarıma teşekkür 
ediyorum.
Bu zor dönemde Yönetim Kurulumuzda-
ki arkadaşlarımız ve oda bünyesinde 
gönüllü çalışan diğer meslektaşlarımızla 
birlikte, sorunlarımıza çare aramak 
üzere buradayız.
Dünya genelinde ve ülkemizde 
yaşadığımız genel sorunlar içerisinde 
başta Covid 19 pandemisi olmak 
üzere ekonomik sorunlar, siyasi ge- 
rilimler, savaş riskleri hepimizin hem 
yaşam standardını hem de gelecek 
beklentilerini olumsuz etkiliyor. Diğer 
yandan pandemiden direk etkilenen 
bir mesleğin mensupları olarak hem 
kendi sağlığımızı hem de hastalarımızın 
sağlığını korumak yükümlülüğü ile 
kamu kurumlarında ve özel muayene-
hanelerimizde hastalarımıza hizmet 
vermeye çalışıyoruz. 
Pandeminin ilk zamanlarında muayene-
hanelerimizi bir süreliğine kapatmak zo-
runda kaldık. Şimdi ise bulaşma riskini 
en aza indirmek için aldığımız önlemler, 
yaptığımız ek yatırımlar, hasta muayene 
saatlerinin uzaması ve diğer koruyucu 
ekipmanların kullanılma zorunluluğu 
sağlığımızla ilgili risklerin yanında 
ekonomik yükleri de getirdi.
Kamu kurumlarında çalışan ve bu 
dönemde filyasyon ekiplerinde görev-
lendirilen meslektaşlarımız da çok ciddi 
sorunlar yaşıyor. 
Diğer yandan tüm uyarılarımıza karşın 
gerekli ihtiyacın çok üzerinde kamu ve 
özel diş hekimliği fakültelerinin açıl-
ması, açılan fakültelere yeterli öğretim 
üyesi desteğinin sağlanamaması bir 
başka sorunlar dizini yaratmaktadır. Bir 
yandan kaynakların gereksiz israfına iyi 
birer örnek teşkil ederken mezun olan 
binlerce genç Diş Hekiminin de iş bul-
ma konusunda sıkıntılara sokmaktadır. 
Bu  durum Diş Hekimlerinin gördükleri 
eğitim ve bilgi birikimleri ile orantılı bir 
ücret almalarına engel olmaktadır.
Yaşadığımız sorunları özetleyecek 
olursak;

1. Sağlıkta dönüşüm sürecinde 
Diş Hekimleri sürekli mağdur olmuşlar, 
kamuda ve özel muayenehanelerinde 
görev yapan meslektaşlarımız çok zor 
şartlar altında çalışmaktadırlar.
2. Özlük hakları verilmeyen Diş 
Hekimleri kamuda hekimler kadar itibar 
görmemiş, aşırı hasta yükü getiren 
sistemde mağdur olmuşlardır.
3. Kamuda iş bulamayanlar 
klinikler açmış ancak sürekli değişen 
mevzuat ve devletin rekabeti yüzünden 
geleceğe güvenle bakamaz hale 
gelmişlerdir. Muayenehane ve klinik 
açan hekimlerimiz; vergi yükü, yüksek 
kiralar ve yüksek maliyetler altında 
hizmete devam etmeye çalışmaktadır.
4. Diş Hekimliği planlaması yapıl-
madan açılan Diş Hekimliği fakülteleri 
sayısal olarak gelecekte de işsizliğe 
sebep olacaktır.
5. Artan Hekim sayısı ve düşen 
alım gücü meslek dışı kişilerin gizli or-
taklıklar kurarak hatta kamuda çalışan 
hekimlerin Limited Şirket kurarak po-
liklinikler açmasına sebep olmuştur. Bu 
durum etik ve ahlaki değerlerin kaybına 
neden olmaktadır.
6. Yardımcı personel ve teknisyen 
yetiştirmeyen sistem, hasta memnuniyet-
sizliği konusunda Diş hekimlerini yalnız 
bırakmıştır. Sektörün tüm sıkıntısı Cimer 
ve benzeri şikayet mekanizması üzerin-
den Diş hekimine yansıtılmıştır.

7. Diş Hekimliği hizmetleri ve ku-
ruluş maliyetleri oldukça yüksektir. TL’nin 
değer kaybetmesi hizmet kalitesinin 
düşmesine sebep olmaktadır. Artan 
maliyetler Diş Hekimlerinin fahiş fiyat 
aldığı algısını yaratmaktadır.   
 Sonuç olarak;
Diş Hekimleri de sağlık ordusunun 
bir parçası olarak bugün diğer sağlık 
çalışanları kadar risk altında çalışmak-
tadır. Bu göz ardı edilemez bir durum-
dur.
Bütün bu sorunlarla baş edebilmenin 
zorluklarını biliyoruz ancak öncelikle 
İzmir Dişhekimleri Odası  olarak sağlay-
acağımız birliktelikler ve bunun merkez 
örgütümüz Türk Dişhekimleri Birliği’ne  
taşınması sonrası etkin çalışmalar-
la pek çok sorunu halledeceğimizi 
düşünüyoruz. 
Saygılarımla
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Ersin ATİNEL
eatinel@hotmail.com

Sevgili Meslektaşlarım Merhaba,
Öncelikle hepinizin, değerli ailelerinizin 
ve sevdiklerinizin yeni yılını kutlar; 2021 
yılının umutların yeniden yeşerdiği yep- 
yeni sağlıklı bir yıl olmasını dilerim. 

18. Genel Kurul ve seçimleri sonrası 
gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu 
Toplantısı’nda gerçekleştirilen  görev 
dağılımı ile İzmir Dişhekimleri Odası’nın 
Yönetim Kurulunda yeniden görev 
aldım.  Genel kurula katılan ve bize 
destek olan tüm meslektaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.

Tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de 
etkileyen korona virüs salgınının, mil- 
yonlarca emekçi üzerinde sağlık, ekono-
mik ve psikolojik açıdan olumsuz etkileri 
ortaya çıktı.. Bu sebeple üyelerimizin 
bu süreçte karşılaşabilecekleri her türlü 
olumsuzluk için elimizden geldiğince 
yanlarında olmaya çalışıyoruz.
İlerleyen günlerde yaşanacak sorunlar 
ve merak edilenleri Whatsapp iletişim 
hattımız üzerinden öğrenebilirsiniz.
 Uzun yıllardır  meslektaşlarımıza kılavuz 
olan dergimizi, biliyorsunuz pandemi 
sebebiyle dağıtım ve baskı aşamasının 
zor koşullar altında olması sebebiyle 
online olarak sizlere ulaştırıyoruz. Bu 
sayı da sizlere online ulaşıyoruz.
Gelelim bu sayı dergimizde hangi konu-
lar yer alıyor;
Odamız Genel Kurul ve seçimleri alınan 
Covid-19 tedbirleriyle tamamlandı. İzmir 
Dişhekimleri Odasının tek listeyle gidilen 
Seçimli Genel Kurulu sonrası yapılan ilk 
toplantıda Yönetim Kurulu Başkanlığına  
Yaman Yamangil seçildi.
Deprem sebebiyle muayenehane 
ve klinikleri kullanılamaz hale gelen 
meslektaşlarımız için TDB ile ortak 
gerçekleştirilen ‘’Gün Dayanışma 
Günüdür ‘’ kampanyası ile toplanan 
yardımlar 18 meslektaşımıza ulaştırıldı. 
Katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza 
herkes adına teşekkür ediyorum. Bu 
konuyla ilgili ayrıntıları haberimizde 
okuyabilirsiniz.
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu 
üyeleri ile İlçe temsilcileri İzmir Dişhe- 
kimleri odası Mustafa Oral Bilimsel 
Etkinlik salonunda bir araya geldi. Pan-
demi tedbirleri alınarak gerçekleştirilen 
toplantıya sınırlı sayıda katılım sağlandı.
Pandemi gölgesinde, Diş Hek-
imliğinin 112’nci yılını kutladık.                       

Bilimsel diş hekimliğinin112’nci kuruluş 
yıl dönümüyle ilgili bir açıklama yayın-
ladık. Ağız diş sağlığının genel sağlığın 
ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği 
vurgulanarak topluma verilen mesajların  
yanında pandemi döneminin diş hekim-
lerinin karşısına çıkardığı sorunları da 
bir kez daha hatırlattık ve çözüm istedik.

2021 yılında uygulanacak yıllık üye ai-
datları belirlendi ayrıntıları haberimizde 
bulabilirsiniz.

İzmir Sağlık Meslek Odaları Platformu 
(Samop), Dönem Toplantısını İzmir 
Dişhekimleri Odası Mustafa Oral Bil-
imsel Etkinlik Salonunda gerçekleştirdi. 
Uzun zaman sonra katıldığımız oluşum-
da pandemi döneminde sağlık çalışan-
larının çalışma koşulları, yaşadığı sorun-
lar ile ilgili çözüm önerileri konuşuldu.

İzmir Sağlık Platformu, sağlık emekçi- 
lerinin sorunlarını ve taleplerini basın 
açıklaması ile duyurarak acil çözüm 
beklediklerini dile getirdi.  İzmir Tabip 
Odasında yapılan basın açıklamasını 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yaman 
Yamangil okudu.

TDB COVID-19 Pandemisi ve Dişhe- 
kimlerinin yaşadıkları, çözülmesi gere- 
ken sorunları sıraladı. 
Pandemi nedeniyle uzun bir süredir 
yapılamayan Bilimsel Etkinliklerin 
Online yapılması kararının ardından ilk 
online etkinlikler  gerçekleştirildi. İlgi 
gören etkinlikler online olarak devam 
edecek gelişmeleri web sayfamızdan 
takip edebilirsiniz.
Bunların yanı sıra; TDB tabela stan-
dartlarında değişiklik yapıldı, Mes- 
lektaşlarımızın ferdi kaza sigortaları 
yenilendi, Sağlık verileriyle ilgili Cum-
hurbaşkanlığı kararnamesi Anayasa 
Mahkemesinde  haberleri ile ilgili ay-
rıntıları sayfalarda bulunan haberlerden 
öğrenebilirsiniz. 
Son olarak köşelerimizin en büyük 
destekçileri  Serdar Sıralar, Müge 
Kökdamar, Mavisel Yener  ve ödüllü ka-
rikatürleriyle Mete Ağaoğlu’na buradan 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Tabi ki dergide emeği geçen tüm 
arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim.
 Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle... 

editörden notlar
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Odamız Genel Kurul ve seçimleri alınan 
Covid-19 tedbirleriyle tamamlandı
İzmir  Dişhekimleri Odasının tek listeyle gidilen Seçimli 
Genel Kurulunda Başkan Yaman Yamangil seçildi

İzmir Diş Hekimleri Odası, yönetim,  disiplin 
ve denetleme kurulu ile delege seçimleri için 
sandık başına gitti. Seçime önceki dönem 
yönetim kurulu üyelerinin çoğunlukta yer 
aldığı Dayanışma Grubu tek liste ile katıldı. 
Seçimler pandemi sebebiyle olağanüstü ted-
birler ile gerçekleştirildi. 
Toplam 1845 üyesi bulunan İzmir Diş 
Hekimleri Odası’nın 18. Olağan Genel Ku-
rul ve seçimi, Diş Hekimleri Odası binasının 
da bulunduğu Tepekule Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Tek listeyle yapılan seçimde 
Yaman Yamangil İzmir Diş Hekimleri Odası 
Başkanlığına seçilirken, yönetim kurulu ise 
Ümran Kâya, Cenker Aktaş, Ersin Atinel, 
Prof. Dr. Murat Türkün, Özlem Kekeç, Deniz 
Çağında, Serdar Devrim Erkmen ve Hüseyin 
Akarsu’dan oluştu.
İzmir Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Yaman Yamangil yaptığı konuşma-
da;
‘’ 18. Genel Kurul ve seçimleri sonrası 
gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu Top-

lantısı’nda gerçekleştirilen  görev dağılımı 
ile İzmir Diş Hekimleri Odası’nın Yönetim 
Kurulu Başkanlığına layık görüldüm. Bu 
onurlu görev sebebiyle genel kurula katılan, 
oy vermeye gelen ve dönemin özel koşulları 
nedeni ile gelemeyen tüm meslektaşlarıma 
teşekkür ediyorum.
Bu zor dönemde Yönetim Kurulumuzdaki 
arkadaşlarımız ve oda bünyesinde gönüllü 
çalışan diğer meslektaşlarımızla birlikte, so-
runlarımıza çare aramak üzere buradayız.
Dünya genelinde ve ülkemizde yaşadığımız 
genel sorunlar içerisinde başta Covid 19 
pandemisi olmak üzere ekonomik sorun-
lar, siyasi gerilimler, savaş riskleri hepimizin 
hem yaşam standardını hem de gelecek 
beklentilerini olumsuz etkiliyor. Diğer yandan 
pandemiden direk etkilenen bir mesleğin 
mensupları olarak hem kendi sağlığımızı 
hem de hastalarımızın sağlığını korumak 
yükümlülüğü ile kamu kurumlarında ve özel 
muayenehanelerimizde hastalarımıza hizmet 
vermeye çalışıyoruz. 
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Pandeminin ilk zamanlarında muayene-
hanelerimizi bir süreliğine kapatmak zorun-
da kaldık. Şimdi ise bulaşma riskini en aza 
indirmek için aldığımız önlemler, yaptığımız 
ek yatırımlar, hasta muayene saatlerinin uza- 
ması ve diğer koruyucu ekipmanların kul-
lanılma zorunluluğu sağlığımızla ilgili riskle- 
rin yanında ekonomik yükleri de getirdi.
Kamu kurumlarında çalışan ve bu dönemde 
filyasyon ekiplerinde görevlendirilen meslek-
taşlarımız da çok ciddi sorunlar yaşıyor. 
Diğer yandan tüm uyarılarımıza karşın 
gerekli ihtiyacın çok üzerinde kamu ve özel 
diş hekimliği fakültelerinin açılması, açılan 
fakültelere yeterli öğretim üyesi desteğinin 
sağlanamaması bir başka sorunlar dizi- 
ni yaratmaktadır. Bir yandan kaynakların 

gereksiz israfına iyi birer örnek teşkil ederken 
mezun olan binlerce genç Diş Hekiminin de 
iş bulma konusunda sıkıntılara sokmaktadır. 
Bu  durum Diş Hekimlerinin gördükleri eği- 
tim ve bilgi birikimleri ile orantılı bir ücret 
almalarına engel olmaktadır.
Diş Hekimleri de sağlık ordusunun bir 
parçası olarak bugün diğer sağlık çalışanları 
kadar risk altında çalışmaktadır. Bu göz ardı 
edilemez bir durumdur.
Bütün bu sorunlarla baş edebilmenin zor-
luklarını biliyoruz ancak öncelikle İzmir Diş 
Hekimleri Odası  olarak sağlayacağımız bir-
liktelikler ve bunun merkez örgütümüz Türk 
Diş Hekimleri Birliği’ne  taşınması sonrası 
etkin çalışmalarla pek çok sorunu hallede-
ceğimizi düşünüyoruz’’ dedi.
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Depremde ‘’Gün Dayanışma Günüdür‘’ kampanyası 
ile toplanan yardımlar meslektaşlarımıza ulaştırıldı

Deprem sebebiyle muayenehane ve klinikleri kullanılamaz hale gelen meslektaşlarımız 
için gerçekleştirilen  ‘’Gün Dayanışma Günüdür ‘’ kampanyası ile toplanan yardımlar  

18 meslektaşımıza ulaştırıldı

30 Ekim tarihinde İzmir Seferihisar’da yaşanan 
deprem büyük kayıplara sebep olmuş,  kaybet-
tiğimiz meslektaşlarımızın yanı sıra bir çok meslek- 
taşımızın  muayenehane ve kliniği zarar görmüş 
kullanılamaz hale gelmişti. Yaşanan felaketin ilk 
gününden itibaren gelişmeleri yakından takip eden 
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetimi, depremden 
etkilenen meslektaşlarımızla yakın temas halinde 
oldu. Türk Dişhekimleri Birliği ile sürekli temas 
halinde olan yönetimimiz kriz masası kurarak 
gelişmelerden tüm meslektaşlarımızı bilgilendirdi.   
‘’Gün Dayanışma Günüdür ‘’ kampanyası
Deprem yaralarını sarmak ve meslektaşlarımızın 

acil ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Türk 
Dişhekimleri Birliği ve İzmir Dişhekimleri Odası 
işbirliğinde nakdi yardım kampanyası gerçekleştiril-
di. 
Gün Dayanışma günüdür adı altında gerçekleşti -
rilen nakdi yardım kampanyası ve TDB yardımlaş-
ma fonundan gelen toplam 89.066 TL meslek-
taşlarımıza gönderildi. Toplanan yardımlar muay-
enehane ve klinikleri kullanılamaz hale gelen, zarar 
gören 18 meslektaşımıza ulaştırıldı.  
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaman Yamangil yaşanan depremin yaralarını 
sarmak için tüm camianın kenetlendiğini                   
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vu

vurgularken şunları söyledi;
‘’İzmir Seferihisar’da yaşanan ve büyük kayıplara 
sebep olan deprem nedeniyle büyük acı ve keder 
duyduk. Depremde kaybettiğimiz meslektaşlarımız 
ve yardımcı personel arkadaşlarımızın acısını daha 
derinden hissettik. Pek çok arkadaşımızın muaye-
nehane ve kliniği kullanılamaz hale geldi zarar 
gördü. Bir nebze olsun destek olmak amacıyla Türk 
Dişhekimleri Birliği işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz 
kampanyaya meslektaşlarımız yoğun destek verdi. 
Bu kampanya sonucu toplanan nakdi yardımlar 
meslektaşlarımıza en kısa sürede ulaştırıldı. Gün 
gerçekten dayanışma günüydü ve bunu hep birlikte 
gerçekleştirdik. Yardım kampanyasına katılan tüm 
meslektaşlarıma teşekkür ediyorum’’ dedi.

FİRMALARDAN GELEN FIRÇA VE MACUNLAR 
DEPREMZEDELERE ULAŞTIRILDI
30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de yaşanan deprem 
felaketinin ardından COLGATE ve Glaxo Smith 
Kline(GSK) tarafından gönderilen fırça ve macun 
ve sabunlar  Mansuroğlu Bölgesi 75.Yıl Parkı Çadır 
Alanı, Bornova Aşık Veysel Çadır Kentte ve Bay-
raklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde 
kalan vatandaşlarımıza İzmir Büyükşehir belediyesi 
desteğinde dağıtıldı. İzmir Dişhekimleri Odası Yöne-
tim Kurulu Üyesi Serdar Devrim Erkmen, Hüseyin 
Akarsu ve Dişkemi H. Nursun Özler teslimat konu-
sunda ekiplere destek oldu. 
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaman Yamangil tüm meslektaşları adına firmalara 
göstermiş oldukları ilgi ve destek için teşekkür etti.
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Cumhuriyetimizin 97. Yılı kutlamaları 
kapsamında çelenk sunma törenine katıldık
Her sene büyük bir coşku ve gururla kutlanan Cumhuriyet Bayramımızın 
geleneksel  çelenk sunma töreni , Cumhuriyet Meydanında Pandemi koşulları 
gözetilerek yapıldı

Gerçekleştirilen programlar dâhilinde ilk ola- 
rak,  Valimiz Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve 
Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer; Millet-
vekilleri, askeri, adli ve mülki erkân, kamu kurum 
ve kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum ve mesleki 
kuruluş temsilcileri ve gazilerden oluşan heyetin 
tebriklerini kabul etti.
Tebrik kabulünün ardından tören kısmına geçildi. 
Saygı duruşu ve hep bir ağızdan coşku ve gururla 

İstiklal Marşımızın hep okunmasıyla şanlı bay-
rağımız göndere çekildi.  Konuşmaların ardından 
sona eren tören sonrası sivil toplum ve meslek 
kuruluşlarının temsilcileri  çelenk sundular.
İzmir Dişhekimleri Odası adına çelenk sunma töre-
nine Yönetim Kurulu Başkanımız Yaman Yaman-
gil ile Genel Sekreterimiz Cenker Aktaş katıldı.   
Yamangil ve Aktaş meslektaşlarımız adına  Cum-
huriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuri-
yet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundular.
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Corona virüsü ile mücadelede yeter-
siz kalınmasına dikkat çekmek için 
siyah kurdele eylemi düzenleyen Türk 
Tabipleri Birliği’nin (TTB) kapatılması 
çağrısına bir tepkide İzmir Diş Hekim-
leri Odası’ndan geldi.  Yönetim kurulu 
Ortak kararı ile yapılan yazılı çağrıda; 

‘’Hipokrat yemini etmiş bir hekim olan 
Sayın Sağlık Bakanından TTB’ye yöne-
lik hakaretlere ve kapatılması gerektiği 
konusundaki görüşlere karşı duruş 
göstermesini ve net bir ifade ile he- 
kimlik mesleğine ve TTB’ye sahip çık-
masını bekliyoruz’’ denildi.
İşte o çağrı metni;

T.C Sağlık Bakanı 
Sayın Fahrettin Koca’ya çağrımızdır
2020 yılı başından bu yana bütün 
dünyayı etkisi altına alan COVID 19 
pandemisi  ülkemizde de her geçen 
gün etkisini artırarak devam etmek-

tedir. Çok zor koşullarda görevlerini  
yapan sağlık çalışanları günler geceler 
boyu  ailelerinden, çocuklarından ayrı 
kaldıkları gibi pek çoğu da salgın ne- 
deniyle yaşamını yitirmiştir.
Bu çok zor koşullar altında yaşamını 
riske atarak görev yapan sağlık 
çalışanlarının sesini duyurmaya çalışan 
Türk Tabipler Birliği’ne (TTB)  karşı 
son günlerde bir siyasi parti lideri 
tarafından asla kabul edilemeyecek 
hakaretler yapılmış ve TTB’nin kapatıl-
ması gerektiği söylenmiştir.

TTB’nin kuruluş amaçları arasında 
hem hekimlerin özlük haklarını ko-
rumak hem de hekimlik mesleğinin 
toplum yararına gelişmesini sağlam-
ak vardır. Dolayısıyla görevi hekimleri 
korumak ve onların seslerini duyurmak 
olan TTB’nin bu görevini yapmasına 
karşı çıkmak ve  son derece kutsal 
hekimlik mesleğinin onur ve saygın-
lığını zedelemek kabul edilemez bir 
davranıştır.

Biz İzmir’de Diş Hekimlerinin kamu ku-
rumu niteliğindeki meslek örgütü olan 
İzmir Diş Hekimleri Odası  olarak ken-
disi de Hipokrat yemini etmiş bir hekim 
olan sayın Sağlık Bakanından TTB’ye 
yönelik hakaretlere ve kapatılması 
gerektiği konusundaki görüşlere karşı 
duruş göstermesini ve net bir ifade ile 
hekimlik mesleğine  ve TTB’ye sahip 
çıkmasını bekliyoruz. 

Saygılarımızla
İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI
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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ölümünün 82. Yıl Dönümü sebebiyle çelenk 
sunma törenine katıldık

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 82. 
Yıldönümü düzenlenen anma programına Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakan 
Yardımcısı İsmail Çataklı ve Valimiz Yavuz Selim 
Köşger’in yanı sıra, Ege Ordusu ve Garnizon 
Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekilleri, 
askeri, mülki ve adli erkân, üniversite rektörleri, 

siyasi parti, meslek örgütü, dernek ve vakıfların 
temsilcileri katıldı.
Törene İzmir Dişhekimleri Odası adına pandemi 
koşulları sebebiyle sadece Genel Sekreterimiz Cen-
ker Aktaş katıldı. Tören sonrası meslek örgütlerinin 
çelenk sunma törenine katılan Aktaş, Cumhuri-
yet  Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtına  çelenk 
sundu.

Odamız, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ölümünün 82. Yıl Dönümü nedeniyle Cumhuriyet  Meydanı’nda bulunan 

Atatürk Anıtına  çelenk sundu
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Yönetim Kurulumuz İlçe temsilcileri 
ile bir araya geldi
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile İlçe  temsilcileri 
Mustafa Oral Bilimsel Etkinlik salonunda bir araya geldi. Pandemi 
tedbirleri alınarak gerçekleştirilen toplantıya sınırlı sayıda katılım sağlandı

İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaman Yamangil’in başkanlığında bir araya gelen 
oda Yönetim Kurulu Üyeleri ve meslektaşlarımız 
ilçelerde yaşanan problemler ve Covid 19  tedbir- 
leri kapsamında yaşanan sorunlar hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. 
Covid 19 pandemisi sebebiyle sahalarda yaşanan 
bir çok sorunun  konuşulduğu toplantı sonunda 
Covid 19 sebebiyle kaybettiğimiz önceki dönem 
başkanlarımızdan Mustafa Oral’ın ailesine bir 
plaket verildi. Geçmiş dönem başkanımız Dr. Mu-
rat Sütpideler’in sunduğu plaket duygu dolu anlar 
yaşattı. Bilindiği gibi İzmir Dişhekimleri Odası kon-
ferans salonunun ismine merhum Mustafa Oral’ın 

ismi verilmiş ve Mustafa Oral Bilimsel Etkinlik Sa-
lonu olarak değiştirilmişti. 
Plaket takdimi sırasında bir konuşma yapan Sütpi-
deler; Mustafa Oral’ın İzmir Dişhekimleri Odası’na 
ve Dişhekimliği için  yaptığı katkıların çok önemli 
olduğunu vurgulayarak; dişhekimliği mesleğinin 
çok değerli bir hekimi yitirdiğini, büyük üzüntü 
duyduklarını kaydetti. İzmir Dişhekimleri Odası  
Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Yamangil ise herkes 
tarafından sevilen, herkesin Mustafa abisi sevgi-
li Mustafa Oral’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü 
yaşadıklarını. Adını verdikleri bilimsel etkinlik salonu 
ile ismini ölümsüzleştirdiklerini söyledi. 
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22 Kasım Diş Hekimliği Günü sebebiyle 
çelenk sunma töreni gerçekleştirdik

Bu yıl 16-22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, 
pandemi nedeniyle etkinlikler iptal edilmesine 
karşın bilinçlendirme çalışmalarına yer verildi. 
Hafta boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 
İlçe belediyelerinin katkılarıyla gerçekleştirilen 
billboard çalışmasında, ‘’Sağlıklı bir gelecek 
için günde 2 kez dişlerinizi fırçalayın’’ sloganı ile 
ağız diş sağlığının önemi vurgulandı. 

Tüm dünyayı sarsan pandemi ve İzmir depremi 
nedeniyle buruk bir şekilde kutladığımız bu 
günümüzde kaybettiğimiz tüm sağlık çalışan-
larını  anıyoruz. 
Filyasyonda çalışan Dişhekimleri başta olmak 
üzere canı pahasına herşeye rağmen  mesleğini 
sürdüren tüm meslektaşlarımızın Diş Hekimliği 
Günü kutlu olsun.

Bilimsel Diş hekimliğinin 112’nci yılı kutlamaları kapsamında, 22 Kasım Diş Hek-
imliği Günü sebebiyle çelenk sunma töreni gerçekleştirdik. Pandemi sebebiyle 
kısıtlı katılımla gerçekleştirilen törene İZDO Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Devrim 
Erkmen katıldı. 
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Pandemi  gölgesinde, Diş Hekimliğinin 112’nci yılı
Pandemi gölgesinde, Diş Hekimliğinin 
112’nci yılı İzmir  Dişhekimleri Odası, 
bilimsel diş hekimliğinin112’nci kuruluş 
yıl dönümüyle ilgili bir açıklama yayın-
ladı. Ağız diş sağlığının genel sağlığın 
ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği 
vurgulanarak topluma verilen mesajların 
yanında pandemi döneminin diş hekim-
lerinin karşısına çıkardığı sorunları da bir 
kez daha hatırlattı ve  çözüm istedi. 
Bilindiği üzere Bilimsel Diş Hekimliğinin 
kuruluşunun yıldönümü olan 22 Kasım, 
1996 yılından itibaren Sağlık, Milli 
Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının oluru ile 
“Diş Hekimliği Günü”  22 Kasımı içine 
alan hafta da  ‘Toplum Ağız Diş Sağlığı 
Haftası’ olarak bütün yurtta kutlanıyor. 
COVID-19  ve İzmir depremi sonucu 
kaybettiklerimizin acısı yüreğimizdeyken 
bu haftamızı farkındalık yaratmaya 
yönelik etkinliklerle  hatırlatıyoruz. Ağız 
diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir 
parçası olduğu gerçeğinin vurgulandığı 
açıklamada Kovid-19 hastalığı sebebiy 
le, sağlık çalışanları içinde en riskli 
gruplardan birisinin diş hekimleri olduğu 
aynı zamanda hem azalan hizmetler 
nedeniyle hastaların sorunları, serbest 
çalışan diş hekimlerinin ekonomik ve 
malzeme temin sorunları içerisinde göre-
vini yürütmek zorunda kaldığı vurgu-
landı. Bunun yanı sıra yaşanan İzmir’de 
arasında meslektaşlarımızın da bulun-
duğu çok sayıda vatandaşımızın hayatını 
kaybettiği deprem sebebiyle zor günler 
geçirildiği paylaşıldı. 
Açıklama şöyle;
COVID-19  ve İzmir depremi sonucu 
kaybettiklerimizin acısı yüreğimizdeyken 
bu haftamızı farkındalık yaratmaya 
yönelik etkinliklerle  hatırlatıyoruz. Bağlı 
olduğumuz Türk Dişhekimleri Birliği’nin 
tespit ettiği tüm sorunları  bir kez daha 
İzmir Dişhekimleri Odası olarak yineli-
yoruz.
Ağız diş sağlığının genel sağlığın ayrıl-
maz bir parçası olduğu gerçeğini  her 
yıl vurgulayarak topluma verdiğimiz 
mesajların yanında pandemi döneminin 
karşımıza çıkardığı sorunları da bir kez 
daha hatırlatmak istiyoruz.
Kamuda hizmet veren diş hekimlerinin 
filyasyon görevlendirmeleri, filyasyonda-
kilerin sorunları, ağız ve diş sağlığı 

merkezlerinde hizmet vermeye devam 
edenlerin sorunları ve azalan hizmetler 
nedeniyle hastaların sorunları, serbest 
çalışan diş hekimlerinin ekonomik ve 
malzeme temin sorunları bunlardan 
bazılarıdır.
Kovid-19 salgınının ilk karşılayıcıları, 
doğaldır ki tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de sağlık çalışanlarıdır. 
Kovid-19 salgınının başlangıcından 
bugüne 148 sağlık emekçisini kaybettik. 
Acımız sonsuzdur. Kovid-19 hastalığın-
da mesleki maruziyet açısından, sağlık 
çalışanları içinde en riskli gruplardan 
birisi diş hekimleridir. Ne yazık ki 
Kovid-19 ülkemizde halen resmi olarak 
meslek hastalığı olarak kabul edilmeme-
ktedir.”
Çözüm bekliyoruz;
Pandemi, üretimde var olan krizi daha 
da derinleştirmiştir. Ekonomik çözülmeler 
tüm dünyada ve ülkemizde halkın yaşam 
standartlarında köklü yıkılmalara neden 
olmaktadır. Buna bağlı olarak da kamu 
ve özelde çalışan diş hekimleri de bu 
krizden fazlasıyla etkilendiler. Hazine 
ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakan-
lığı, tarafımızdan defalarca gündeme 
getirilen çözüm önerilerimizi hayata 
geçirmelidirler.
COVID-19 Pandemisin yaşandığı bu 
dönemde halkımız ağız diş sağlığı 
tedavilerinde büyük sıkıntılar yaşamakta 
ve ADSM’ lerde hasta birikimi gözlen-
mektedir. Bunu gidermek için; tüm sağlık 
hizmetlerinin özelden satın alındığı 
sistemde, ağız diş sağlığı hizmetlerinin 
özelden de alınmasının tekrar gündeme 
getirilmesini istiyoruz. 
Komşularımızdan gelen göç dalgası 
ülkemizi ve bizi hem ekonomik hem 
sosyokültürel olarak olumsuz etkileme-
ktedir. Son dönemlerde Ülkemizde diş 
hekimi olduğunu iddia eden denetimsiz 
çalışan Suriyeli göçmenlerin yarattığı 
sorunların bir an önce çözülmesini 
bekliyoruz.  
Toplumun ağız diş sağlığında gerçek 
anlamda düzelme; ancak diş hekim-
lerinin özelde ve kamuda emeklerinin 
karşılığını alabildiği, insanca çalışma ve 
yaşama taleplerinin karşılandığı zaman 
görülecektir. Son dönemlerde yaşanan 
ekonomik kriz, döviz kurlarındaki artışın 

bütün girdi maliyetlerine yansıması mesl-
ektaşlarımızın büyük gelir kaybına neden 
olmaktadır.
Kamuda  çalışan Diş hekimleri, yük-
sek enfeksiyon riski, fiziksel yorgunluk 
ve maddi kayıpların yanında, görev 
tanımında yer almayan, iş sağlığı ve 
güvenliğinden yoksun, meslek tanımına 
ve onuruna yakışmayan görevlendirme-
lerle karsı  karsıya kalarak tükenmişlik 
sendromuna sürüklenmişlerdir. Halkın 
sağlığa ulaşma hakkı kapsamında den-
tal tedaviler yapılamamaktadır.
Döner sermaye uygulaması ve per-
formans sistemindeki yanlışlıklar; bu 
pandemi döneminde tüm acı sonuçları 
ile ortaya çıkmıştır. Ödenemeyen veya 
eşit dağıtılmayan döner sermaye ile karşı 
karşıya kalınmıştır. Reel maaş düşüşü ve 
geçim sıkıntısı yaşanmaktadır.
Sorunların tespit ve çözümüne ilişkin 
talebimiz,  meslek örgütlerinin  sürece 
derhal dahil edilmeleridir. Meslek 
örgütleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluna 
alınmalı, Odalarımız İl Pandemi Kurul-
larında muhakkak temsil edilmelidir. 
Alınacak önlemlerde ve  görevlendirme-
lerde  görüşleri alınmalı, karar mekaniz-
malarında söz sahibi olmalıdırlar.
Anayasa’nın 135. Maddesi ile kamu 
kurumu niteliğinde kurulmuş meslek bir-
liklerinin ve odalarının görevlerini yerine 
getirebilmesi için kamusal yetkilerinin 
korunması zorunludur ve bu zorunluluk 
demokrasinin güvencesidir.
Meslek kuruluşlarının özerkliği kamu 
idaresinden bağımsız olarak karar ve 
yürütme organlarını seçebilme hak 
ve yetkisini içermektedir. Özerklik, 
kurumların dış etkilere karşı korun-
masını güvence altına almaktır. Meslek 
kuruluşlarının zayıflatılmasının hiçbir 
toplumsal yararı yoktur. Gündeme getiri- 
len Meslek Birlikleri Kanunlarına yönelik 
müdahale söylem ve eylemlerinden 
kesinlikle ve geri dönüşümsüz olarak 
vazgeçilmelidir.
Türk Dişhekimleri Birliği ve 37 Diş he-
kimleri Odası, 35 yıllık geçmişlerinden 
gelen birikimle  halkın ağız diş sağlığı 
ve mesleğin sorunları ve çözümleri 
konusunda yeterli bilgi ve tecrübeleri 
ile ulusal ağız diş sağlığı politikalarının 
oluşmasında katkı yapmaya hazırdır.
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Diş fırçalamanın önemi vurgulandı

Toplum Ağız Diş Sağlığı 
Haftası boyunca İzmir’in 
çeşitli bölgelerinde afişler 
ve billboardlar ile halkımızı 
ağız diş sağlığıyla ilgili 
bilinçlendirme ve farkın-
dalık yaratma çalışmaları 
yapıldı. İzmir Dişhekim-
leri Odası tarafından 
belediyelerin katkılarıyla 
gerçekleştirilen farkındalık 
çalışmasında, diş fırçala-
manın önemine dikkat 
çekildi. 

 Başta İzmir Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere ilçe 
belediyelerinin katkılarıyla 
billboardlarda yerini alan 
afişlerde, ‘’Sağlıklı bir 
gelecek için günde 2 kez 

dişlerinizi fırçalayın’’ ifadesi 
yer aldı.

İzmir Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yaman Yamangil; ‘’Toplum 
Ağız Diş Sağlığı Haftası 
boyunca İzmir’in çeşitli 
yerlerinde diş fırçalamanın 
sağlıklı bir yaşam için ne 
kadar önemli olduğunu 
vurgulayan bilinçlendirme 
ve farkındalık yaratma 
çalışmaları yaptık.

Afişlerin İzmirlilere 
ulaşması için iş birliği ya-
pan tüm Belediye Başkan-
larımıza ve emeği geçen-
lere Yönetim Kurulu olarak  
teşekkür ediyoruz’’ dedi. 

İzmir Dişhekimleri Odası, farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir 
ve İlçe belediyeleri ile yapılan işbirliğiyle kentin çeşitli noktalarında bulunan 
billboardlara Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için afişler asıldı
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2021 Yılı üye aidatları belirlendi

TDB Birlik Genel Kurulu COVID-19 Pandemi-
si nedeniyle 2020 Ekim ayında  yani normal 
zamanında yapılamamıştı. Pandeminin sosyal 
hayatımıza ve çalışmalarımıza  getirdiği belir-
sizliğin devam etmesi  Birlik Genel Kurulunda 
alınması zorunlu bazı kararların alınmasına 
neden oldu.  Bunlardan biri de yeni dönem 
aidatlarının belirlenmesiydi. 
Anayasa’nın 135. Maddesi ve 3224 sayılı 
Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu uyarınca Türk 
Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarına 
verilmiş olan görevlerin yerine getirilebilmesi 
için, mücbir sebep nedeniyle toplanamayan 
Genel Kurul’un toplanıp karar  alıncaya kadar 
Odaya kayıt ücreti ve üye aidatlarının tedbiren 
Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenme- 
sine mecbur kalındı.    
2021 yılında uygulanacak yıllık üye aidatları şu 
şekilde belirlendi. 

* Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 
çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların 
sahibi veya ortağı dişhekimleri için 800,00 TL, 
* Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekim-
leri ayrıca özel sağlık kurum ve kuruluşlarının 
sahibi veya ortağı olmaları durumunda birinci 
maddede belirtilen miktarda, 
* Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekim-
leri için 400,00 TL
* Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk 
kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa 
özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya or-
tağı olan dişhekimleri için 400,00 TL 
* Kayıt Ücreti 400,00 TL olacaktır. 
Üye aidatları Odalar tarafından yılın ilk günü 
tahakkuk ettirilecek olup, Mart ayı sonuna ka-
dar ödenmesi gerekmektedir.
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İZMİR SAĞLIK MESLEK ODALARI PLATFORMU 
(SAMOP) TOPLANTISI ODAMIZDA YAPILDI

İzmir Sağlık Meslek Odaları Platformu (Samop),   Dönem  Toplantısını İzmir 
Dişhekimleri Odası Mustafa Oral Bilimsel Etkinlik Salonunda  gerçekleştirdi  

İzmir Dişhekimleri Odası Başkan vekili Üm-
ran Canay Kaya ve Yönetim Kurulu Üye-
leri’nin  ev sahipliği yaptığı toplantıya İzmir 
Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çam-
lı’nın yanı sıra  Türk Hemşireler Derneği 
İzmir Şubesi, Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir 
Şubesi, Türk Psikologlar Derneği,  İZAHED, 
İZASED, SHUDER, TAHUD İzmir Şubesi, 

Sağlık İş Sendikaları İzmir Şubesi, SES İz-
mir Şubesi temsilcileri katıldı. Toplantıda 
pandemi döneminde sağlık çalışanlarının 
çalışma koşulları, yaşadığı sorunlar ile ilgili 
çözüm önerileri konuşuldu. Önümüzdeki 
dönem yapılacak çalışmalar ile ilgili karar-
lar alındı.

2
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İzmir Sağlık Platformu: 
‘’Tedbirler alınmalı, talepler karşılanmalı, 
Sorunlarımıza acil çözüm bekliyoruz’’
İzmir Sağlık Platformu, sağlık emekçilerinin sorunlarını ve taleplerini 
basın açıklaması ile duyurarak acil çözüm beklediklerini dile getirdi. 
İzmir Tabip Odasında yapılan basın açıklamasını Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Yaman Yamangil okudu

İzmir Dişhekimleri Odası’nın da içinde 
yer aldığı İzmir Sağlık Platformu, İz-
mir’de artan vakaların ardından yeni 
önlemlerin alınması gerektiğini ve sağlık 
emekçilerinin taleplerinin karşılanması 
gerektiğini belirten bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi. 
Basın açıklamasının açılış konuşması 
İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı 
tarafından yapıldı. Sonbahar mevsimiyle 
vakaların artacağını ve yeni tedbirlerin 
alınması gerektiğini, bir takım hazırlıklar 
yapılması gerektiğini söylediklerini be-
lirten Dr. Çamlı, “Sağlık çalışanlarına 
hala düzenli olarak test yapılmıyor. 
Bunun dışında Covid-19 hastalığının 
meslek hastalığı sayılması konusunda bir 

girişim yapılmadı. 
Bizim bu konudaki ısrarlarımız devam 
edecek.
Bu süreçteki ek ödemeler ya hayata geç-
medi ya da adaletsiz bir şekilde dağıtıldı. 
Sağlık çalışanlarının birçok talebi 
gerçekleştirilmedi.
Sağlık çalışanları da bu süreçte tükendi. 
Bunun en önemli sebeplerinden biri de 
pandemi döneminde sağlıkta şiddetin 
devam etmesi” dedi.
Fabrikalarda ve iş yerlerinde sadece HES 
kodu zorunluluğunun yeterli olmadığını 
vurgulayan Dr. Çamlı, “Kemeraltı ve 
Alsancak nasıl denetleniyor da sanayi 
bölgelerinin ve fabrikaların da o şekilde 
denetlenmesi gerekiyor. 
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İşçilerin servisleri, çalışma şartları, mola 
yerleri hepsi sürekli olarak denetlenmeli 
ve işçilere düzenli test yapılmalı. 

Pozitif temaslılar kesinlikle takip altına 
alınmalı. Ekonomik kaygılar önemli evet 
ama hiçbir şey toplum sağlığının önüne 
geçmemeli. İzmir’de günlük yaklaşık 
1000’e yakın pozitif vaka var. 
Test sayısının artırılması ve yaygın test 
olması oldukça önemli. 

Yaşanan sıkıntılar bir türlü çözüm getiril-
meyen sorunlarımız için İzmir Sağlık Plat-
formu olarak birlikte mücadele etmeye 
devan edeceğiz. Toplum sağlığı ve sağlık 
çalışanlarının sağlığı için doğruları söyle-
meye devam edeceğiz. dedi.

İzmir Tabip Odası’nda yapılan açıkla-
mayı, İzmir Diş Hekimleri Odası Başkanı 
Yaman Yamangil okudu. Yamangil, “Sonu 
görünmeyen ve başa çıkılamaz bir boyu-
ta ulaşmış olan iş yükü altında, tükenme 
noktasına gelen sağlık çalışanlarının. 
Emeklilik ya da istifa sayısındaki artış dik-
kat çekici boyutlardadır. 

Emeklilik ve istifaların yakın bir gelece-
kte ciddi bir iş gücü kaybı doğuracağı 
ve kamu sağlık hizmetinin aksayacağı 
aşikârdır. 
Bununla birlikte yaklaşmakta olan bu 
tehlike, akılcı yöntemlerle çözümlene-
bilir olmasına karşılık en azından devlet 
tarafından atanma için bekleyen on bin-
lerce sağlık çalışanının bekletilmesi bile 
akıldışı görünmektedir. 

Son açıklamalarda yaklaşık 40 bin sağlık 

çalışanının Covid -19 hastalığına yaka- 
landığı, 100’ü aşkın sağlık çalışanının 
hayatını kaybettiği ifade edilmiştir “ifade-
lerini kullandı.
Yamangil, İzmir Sağlık Platformu 
olarak acilen çözüm bekledikleri 
talepleri  şu şekilde sıraladı:

- Sağlık çalışanlarının çalışma koşul-
ları, çalışma ortamları, çalışma saatleri 
gerçekçi ve bilimsel verilere uygun olarak 
organize edilmelidir. Virüs yükünü ve iş 
yükünü azaltacak düzenlemeler yapıl-
malıdır. 
Zor koşullarda çalışan sağlık çalışanları-
na psikolojik destek sağlanmalıdır.

- Sağlık çalışanlarının korunması için tüm 
tedbirler alınmalıdır. 
Standartlara uygun kişisel koruyucu 
ekipman yeterli miktarda ve düzenli ola- 
rak sağlanmalıdır. Acil ve yoğun bakım 
gibi yüksek riskli alanların dışında da kişi-
sel koruyucu donanım kullanımı titizlikle 
sürdürülmeli, bu alanda görev yapan 
çalışanların ekipman eksiği giderilmelidir.

- Yüksek risk altında bulunan sağlık 
çalışanları, Covid-19 açısından ivedi ve 
öncelikli olarak düzenli tarama programı-
na alınmalıdırlar.
 
PCR test pozitifliğinin düşük duyarlılığı 
dikkate alınarak sağlık çalışanları hem 
semptom takibi, hem PCR hem de antikor 
taraması ile sürekli izlenmelidir.

- Dünya Sağlık Örgütünün belirttiği 
üzere; sağlık hizmeti nedeniyle covid-19 
enfeksiyonu geçiren bir sağlık çalışanının 
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zararının tazmini, rehabilitasyonu ve te-
davisinin sağlanması sağlık çalışanının 
hakkıdır.

 Oysa ülkemizde temaslı veya hasta 
olunca, karantinaya alınması nedeniyle 
veya hastalık izni nedeniyle çalışamayan 
kişinin aldığı ücret düşmektedir. 

Bu konuda derhal düzenleme yapıl-
malıdır.

- Evde çocuğunu bırakarak ya da hast-
alığı aile bireylerine bulaştırma endişesini 
her gün taşıyarak çalışmak durumunda 
kalan sağlık çalışanlarının, ulaşım, barın-
ma, kreş gibi sorunlarının çözümü sağ- 
lanmalıdır.

- Covid-19 hastalığının meslek hastalığı 
olarak kabul edilmesi, bu hastalığa bağlı 
oluşabilecek zararlar sebebiyle tüm sağlık 
emekçilerinin korunması, sadece hukuki 
değil aynı zamanda etik bir zorunluluktur.
 
Yaklaşık 130 ülkenin gerek kendi dene- 
yimlerini gerekse bu alandaki mevcut 
bilimsel bilgileri değerlendirerek sağlık 
çalışanlarında covid-19 hastalığını 
meslek hastalığı olarak kabul ettikleri 
görülmektedir. 

Ülkemizde hala meslek hastalığı sayıl-
maması sağlık çalışanlarına verilen 
değerin açık göstergesidir.

- Sağlık çalışanları için kamuoyu önünde 
açıklanan pandemi ek ödemelerinin kap-
sayıcı, net ve adil olmaması sebebiyle iş 

barışını bozacağı unutulmamalıdır. 

Performansa dayalı geçici ve adil olma-
yan ek ödemeler yerine emekliliğe de 
yansıyacak şekilde, evrensel standartlara 
uygun, insan onuruna yaraşır, adil ve ye-
terli ücret ilkesi benimsenmelidir.

- Pandemi koşullarında devam eden 
sağlıkta şiddet olguları için, yöneti-
ciler öncelikle özendirici tutumlardan 
vazgeçmekle başlayarak gerekli önlemleri 
almalı, sağlık çalışanlarının güvenliğini 
sağlamalıdır.
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TDB COVİD-19 Pandemisi ve Dişhekimlerinin 
Yaşadıkları, Çözülmesi Gereken Sorunları Sıraladı!

TDB tarafından “COVİD-19 Pandemisi ve Dişhekimlerinin Yaşadıkları, 
Çözülmesi Gereken Sorunlar” ile ilgili  bir açıklama yapıldı

TDB Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından 
yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.  “2003 
yılından uygulanmaya başlayan Türkiye’de Sağlık-
ta Dönüşüm Programı COVID-19 pandemi etkisi 
ile beklenenden daha önce iflas etmiştir. Ülkem-
izde şu anda gelinen noktada Sağlık Bakanlığı 
Bilim Kurulu Üyelerinin de belirttiği gibi ipin ucu 

kaçmıştır. Gerek kamuda gerekse özelde çalışan 
dişhekimleri; tükenmişlik sendromunun yanında 
fiziksel yorgunluk, maddi kayıplar, görev tanımı ol-
mayan, iş sağlığı güvenliğine uzak, mesleki tanıma 
ve onura uymayan görevlendirmelerle karşı karşıya 
kalmışlardır” denildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI PLANSIZ 
PROGRAMSIZ KEYFİYETE GÖRE 
ÇALIŞTIRILIYORLAR. 

TDB Genel Merkez Yönetim Kurulu açıklaması-
na ve çözümlenmesi gereken sorunlarını şöyle 
sırladılar. “Sağlık Bakanlığı verilerine göre 
COVID-19 vakalarının en çok artış gösterdiği 
illerde filyasyon ekiplerinin her ilde farklı uygu-
lamalara maruz kaldığı, planlama yapılmadan 
yönetici keyfiyetine göre çalıştırıldıkları (işgücü 
planlamalarının yapılmadığı, görev tanımlarına 
uymayan işlerde çalıştırıldıkları, çalışma saat-

lerinin belirsizliği, iş ile uygun ekipman ve do-
nanım eksikliği vb) tespit edilmiştir. COVID-19 
pandemisi ve dişhekimlerinin yaşadıkları, 
çözülmesi gereken sorunlarına ilişkin görüş 
ve değerlendirmelerimiz, 09.09.2020 tarih ve 
002.1319 sayılı yazımızla Sayın Sağlık Bakanı 
Dr. Fahrettin Koca’ya iletilmiştir. Pandemi süre-
ci boyunca halkımızın sağlığa ulaşma hak-
kının da kısıtlanmaması için dişhekimlerinin 
yaşadıkları aşağıda maddeler halinde belirtilen 
sorunlarının ivedilikle çözülmesi talebimizi, 
kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
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COVID-19 Pandemisi ve Dişhekimlerinin 
Yaşadıkları, Çözülmesi Gereken Sorunlar:

Dişhekimleri, filyasyon olarak başlayan sürecin 
sonrasında sürüntü almaya, ilaç vermeye ve 
dağıtmaya kadar giden, görev tanımı ve zamanı 
belli olmayan bir şekilde çalıştırılmaktadırlar.
Filyasyon, sürüntü, numunelerin teslimi, TÜİK 
taramaları, toplu ve riskli sürüntüler, gidilen 
adreslerin belli olmaması, akşam çalışma 
saatlerinde güvenlik sorunu, kayıt için telefon-
ların kişisel hattan yapılması (kayıt telefon pro-
gramının tüm illerde olmaması), kişisel koruyucu 
ekipmanların temininde ve kalitesinde halen so-
run yaşanması, filyasyon ekiplerinin doğru koor-
dine edilmemesi sonucu iş gücü ve zaman kaybı 
yaşanması, görev saatlerinin plansız şekilde 
anlık belirlenmesi sonucu kişilerin çalışma saat-
lerini bilmemesi, aile yaşantılarının belirsizliği, 
sahadaki dişhekimlerinin ulaşım, güvenlik ve 
çalışma saatleri arasında dinlenme düzenleme-
lerinin olmaması, çoğu ilde yemek verilmemesi, 
çalışma saatlerinin 09.00-23.00 gibi bir zaman 
aralığında olması, dişhekimlerine belli bir kota 
verilip aynı gün tespitlerin yapılıp, sürüntünün 
alınması, yakın temas vakalarının tespit edilmesi 
ilaç temini vs gibi işlerin bitirilmesinin istenmesi, 
araç temininde sıkıntı nedeniyle özel araç kul- 
lanmak zorunda kalınması,

Görev alanlarının belirlenmesinde idarecilerin 
kişisel tercih kullanması sonucu hakkaniyetli 
görevlendirmelerin yapılmaması, izinlerin kişisel 
ilişkilerle verilmesi, çalışan kişilerin işgücünün 
artması, dişhekimliği eğitimi ve mesleki tanımı-
na uygun olmayan görevlerin de filyasyon 
ekiplerine yaptırılması,
Acil vaka tespitlerinde ulaşılacak ilgili kişiler 
bulunamayınca direkt filyasyonda görevli dişhe- 
kimlerine (görev ve yetkilerinde olmamasına 
rağmen) ulaşılması,
Özellikle hava alanlarında görevli filyasyon   

ekilerinin 7/24 saat, küçük, hijyenik olmayan 
bir alanda günde 2000 civarında sürüntü al-
maları, dişhekimlerinden, çoğu bölgede Halk 
Sağlığı Uzmanları ve Aile Hekimliği tanımın-
da olan işleri de yapmaları istenmesi, izole ve 
karantinadaki hastaların takibinin de kolluk 
kuvvetleri yerine filyasyon ekiplerine yaptırıl-
ması, telefon açılarak halledilebilecek karantina 
süresini uzatmak vb. durumlar için aynı adrese 
gitmek zorunda kalınması,

Bir gün çalışma- bir gün izin kurallarına uyul-
maması ve yıllık izinlerin verilmemesi,
ADSM’lerinde filyasyona çekilen personel ne- 
deniyle azalan personelin hasta bakma yükünün 
artması, gece nöbetlerinin gün aşırıya dönmesi, 
bazı bölgelerde filyasyonda çalışan dişhekim-
lerine nöbet yazılması, Başhekimlerce uygun 
olmayan şartlarda hasta bakma konusunda 
mobbing uygulanması,

Ödenmesi vaat edilen Ocak ayından itibaren 
yüksek tabandan döner sermaye ve Ağustos 
itibariyle COVID-19 ödeneğinin verilmemesi, 
dağıtım ilkelerinde daha önce yaşanan sağlık 
çalışanları arasındaki eşitsizliğin giderileme- 
mesi, kamuda çalışan meslektaşlarımızın uzun 
süreceği ön görülen pandemi koşullarındaki 
çelişkiler nedeniyle düşük maaşlar ve belirsiz-
likler içinde çalışmaya devam etmek zorunda 
kalması,

Asansör, daire kapısı, zili, vb ile temastan sonra 
telefondan fitas programına giriş yapılıp, son-
rasında bu telefonu kullanıyor olmak,
Filyasyonda görevli dişhekimleri yüksek risk 
grubunda olmalarına rağmen rutin testlerinin 
yapılmaması.
Bu dönemde maalesef kamuda olduğu kadar 
özelde de çalışan sağlık personellerinde ciddi 
sayıda can kaybı olmuştur. Kayıpların yakınları-
na şehitlik çerçevesinde haklar sağlanmalıdır.
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İzmir Dişhekimleri Odası Online Bilimsel Etkinlikleri başladı

Pandemi nedeniyle uzun bir süredir 
yapılamayan Bilimsel Etkinliklerin 
Online yapılması kararının ardından 
önümüzdeki günlerde yapılacak 
etkinlikler belirlendi.  ‘’İZDO On-
line Bilimsel Etkinlikleri’’ adı altın-
da gerçekleştirilecek eğitimlerin iki 
haftada bir yapılması planlanıyor.
Online bilimsel etkinliklerin ilki 
10 Ocak 2021 Pazar  günü 

gerçekleştirildi.  Güncel bir konu 
olan “Covid-19 Pandemisinde 
Güvenli Dişhekimliği” hakkında  
Prof. Dr. Dilek Yeşim Metin, Doç. 
Dr. Pınar Meriç, Dr. Ögr. Üyesi Cem 
Peşkersoy ve Makine Mühendisi Ali 
Boylu bilgiler verdi. Yoğun katılım 
sağlanan online etkinlikte katılım-
cılar online soru sorma fırsatı da 
buldular.
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İzmir Dişhekimleri Odası Online Bilimsel Etkinlikleri başladı

Online Bilimsel etkinliklerin ikin-
cisi  23 Ocak 2021 Cumartesi 
Saat:15.00’de gerçekleştirilecek.  
Prof.Dr. Tosun Tosun’un “Diş İmp- 
lantlarını Hangi Aşamada Yükle-
meliyiz? Çiğneme Fonksiyonu 
Protokolleri ve Uygun Oklüzyon 
Modelleri” konulu online eğitimi 

Straumann firmasının sponsorluk 
desteğiyle gerçekleşecek.
Meslektaşlarımız  bu etkinliklere 
http://izdo.digitalcongress.net adresi 
ve Youtube İzmir Dişhekimleri Odası 
hesabından online olarak erişebi-
lecekler. 
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bilimsel makale

COVID-19 PANDEMİSİNDE DİŞHEKİMLİĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Cem PEŞKERSOY
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi A.D.
2019 yılında Çin’in Wuhan 
bölgesinde ortaya çıkarak hızla 
yayılan yeni tip Koronavirüs (Cov-
id-19) salgınının dünya çapına 
büyük bir sağlık krizi oluşmasıyla 
birlikte, diş hekimliği en çok etkile-
nen sağlık sektörü haline gelmiştir. 
Covid-19 salgını sırasında Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Dişhe- 
kimliği Federasyonu (FDI) ve Dünya 
Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönetimi 
(OSHA) gibi örgütler, diş hekimliğini 
hastalığın bulaşması için çok yük-
sek riskli mesleklerden biri olarak 
sınıflandırmıştır (1). Bunun nedeni 
olarak da diş hekimliği muayene-
hanelerinin, havada asılı halde bu-
lunan çeşitli boyutlardaki katı ve sıvı 
partiküllerden oluşan aerosoller içer-
isindeki virüs yoğunluğunun (PM1=6 
μg/m3, PM2.5=68 μg/m3, 
PM10=710 μg/m3) en fazla olduğu 
mesleki alan olması gösterilmiştir (2). 
Diş hekimliği kliniklerinde havaya 
saçılan aerosol yoğunlukları, konut 
ve işyerlerine (PM1=4.3 μg/m3, 
PM2.5=39.4 μg/m3, PM10=63.5 
μg/m3) oranla ortalama 4.5 kat 
daha fazla olduğu, 2.5-3 metre me-
safe gidebildikleri, 30 - 120 dk. ha-
vada asılı kalabildikleri, tüm çalışma 
alanını doldurabildikleri ve dental 
ünit ve çevresindeki yüzeylerde uzun 
süre (72 saat) kalabildikleri tespit 
edilmiştir (3). 
Diş hekimliği pratiğinde ortama 
saçılan aerosol oluşumuna neden 
olan ekipmanların başında hava- 
su spreyi (% 3.5-4), ultrasonik 
kazıyıcılar (%2,5-3), aeretörler (% 
1-1.5), air-abrazyon ve air-polishing 
cihazları, anguldruva ve piyasemen-
ler ve fizyo-dispenser gelmektedir 
(4). Bununla birlikte pandeminin en 
çok etkilediği ülkelerden biri olan 
İtalya’da yapılan çalışmalarda, diş 
hekimliğinde uygulanan dental 
tedaviler aerosol oluşturma risklerine 
göre sınıflandırılmış, detertraj ve kök 
yüzeyi düzleştirme, komplikasyonlu 

diş çekimi, sinüs lifting ve implant 
cerrahisi, endodontik cerrahiler, diş 
kesimi ve düzeltme işlemleri ile en-
dodontik ve restoratif amaçlı kavite 
açılması işlemlerinin en riskli işlemler 
oldukları tespit edilmiştir (5).
DSÖ ve dünya diş hekimliği örgütleri 
yayınladıkları talimatlarda aerosol 
kaynaklı Covid-19 çapraz enfek-
siyonundan korunmak için gerekli 
önlemleri 5 ana başlık altında top- 
lamışlardır. Bunlar kişisel koruyucu 
ekipman (KKE), dental tedavilerde 
planlama (Triaj), oral kimyasal 
ajanlarla viral yükün azaltılması, ağız 
içi ve dışında kullanılan aspirasyon 
sistemleri ile yüksek çekim güçlü 
aspiratör ve vakum sistemleri (HVE) 
olarak belirlenmiştir. 

1. Kişisel Koruyucu Ekipman 
(KKE)
Kişisel koruyucu ekipman terimi 
5 parçadan oluşan diş hekimi ve 
yardımcı personelin her türlü dental 
tedavi işleminde kullanması gereken 
tek kullanımlık veya sterilize edilerek 
tekrar kullanılması mümkün olan 
giyilebilir malzemeleri ifade etmekte-
dir (6). Maskeler, eldivenler, önlükler, 
gözlükler ve yüz siperlikleri de dahil 
olmak üzere kişisel koruyucu ekip-
man kullanımında enfekte kan, sıvı 
veya salgılardan, cilt ve mukozayı 
korunmak için kullanılmaları tavsiye 
edilir. 3 ve 4 katlı cerrahi maskelerin; 
oral muayene, basit diş çekimleri, 
geçici restorasyon, amalgam ve 
cam iyonomer siman uygulamaları, 
flor ve fissür sealant uygulamaları, 
sütur atma ve alma işlemleri ve 
ortodontik basit müdahaleler için 
diğer koruyucu ekipmanlarla birlikte 
kullanıldığında yeterli olabileceği 
düşünülmektedir (5,6). Uluslarara- 
sı iş güvenliği ve sağlığı enstitüsü 
standartlarına göre hazırlanan N-95 
ve N-149 maskelerin (FFP2 - FFP3) 
ise; aeretör kullanımı gereken 
restoratif ve protetik uygulamalarda, 

komplikasyonlu diş çekimi ve cerrahi 
müdahalelerde,ölçü alma ve siman- 
tasyon işlemlerinde, periodontal 
detertraj ve küretaj uygulamalarında 
ve her türlü endodontik tedaviler 
sırasında kullanımının gerekli olduğu 
bildirilmiştir (5,6). 
Önlüklerin sıvı geçirmez nefes ala-
bilen kumaştan veya polyesterden 
üretilen tek kullanımlık veya sterlize 
edilerek kullanılabilen türde seçilmiş 
olması önerilmektedir. Siperlikler 
yüzü tamamen kapatan, mümkünse 
havalandırma ve filtreleme sistemi 
olan, şeffaf ve buğulanma yapma-
yan visöre sahip, sterilize edilebilir, 
uzun kullanım ömürlü, portatif ve 
hafif olmalı aerosol oluşturacak 
her dental işlem sırasında mutlaka 
kullanılmalıdırlar. 

2. Dental Tedavilerde Planlama 
(Triaj)
Covid-19 pandemisinin sağlık 
sistemini ve çalışanlarını derinden 
etkilemesi sonucu dünyada ağız ve 
diş sağlığı hizmeti verilen tüm kurum 
ve kliniklerde dental tedavilerde 
elektif işlemler ertelenerek öncelik 
acil tedavilere verilmiştir. (7) Bununla 
birlikte son dönemde gerekli tedbir- 
ler alındığında ve çalışma süreleri 
uygun planlandığında yüksek risk 
grubunda bulunan; Diş beyazlatma, 
lamina ve veneer gibi estetik uygu-
lamalar ile gingivektomi, implant 
uygulamaları gibi cerrahi ve perio-
dontal operasyonların da yapılabi-
leceği bildirilmiştir (4).
Aerosol üretme riski düşük tedavi- 
lerde; ünitler için uygun separasyon 
(plastik örtü, alçı-pan, gaz beton) 
sağlanmalı veya 1 ünit boş bırakılar-
ak (min. 1.5 mt) çalışılmalıdır. Her 
hasta için maksimum 30 dk. çalışma 
süresi, 15 dk. ünitin temizlenme-
si ve dezenfeksiyon süresi,  en az 
15 dk. havalandırma ve bekleme 
süresi ayrılmalıdır. Aerosol oluşturma 
riski yüksek işlemler ise ünitler için 
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bilimsel makale
uygun separasyonun sağlandığı ayrı 
izole odalarda gerçekleştirilmelidir. 
Her hasta için maksimum çalışma 
süresi 45 dk. olarak belirlenmeli, 
ünitin temizlenme ve dezenfeksiyon 
süresi en az 15 dk, havalandırma 
ve bekleme süresi 30 dk. olmalıdır. 
Bunlara ek olarak tüm restoratif, 
endodontik ve periodontal tedaviler 
esnasında lastik örtü (rubber-dam) 
kullanılmalıdır.  Rubber-dam kul-
lanımı yüksek hızlı el aletleri ve ultra-
sonik aletlerin çalışması esnasında 
oluşan tükürük ve kanla kontamine 
aerosollerin yayılımını %90 oranında 
azaltacaktır.

3. Oral Kimyasal Ajanlar
Muayene ve herhangi bir dental 
girişim öncesi hastanın solüsyon-
lara karşı aşırı duyarlılık ya da alerji 
öyküsü sorgulanarak, hastaya 1 
dakika boyunca %0.2’lik povidon 
iyot veya %1’lik hidrojen peroksit 
içeren gargara ile ağız çalkalaması 
yaptırılmalıdır (7,8). Bu işlemle 
tükürükteki viral yük miktarını azal-
tılması amaçlanmaktadır. Oral 
gargaraların bileşimde hipokloröz 
asit, klorheksidin, etanol veya alkol 
bazlı içeriklerin bulunmasının dental 
tedaviler öncesinde viral yükü hafif- 
lettiğini gösteren klinik çalışmalar 
henüz mevcut değildir. Bu preparat-
ların dezenfektan olarak etkinlikleri 
kanıtlanmış olsa da, gargara ve ağız 
yıkama solüsyonlarındaki, konsant-
rasyonları ve stabiliteleri hala sorgu- 
lanmaktadır.

4. İntraoral ve Ekstraoral Aspi-
rasyon Sistemleri
Ağız içerisinde genel olarak bu 
sistemlerde etkinlik, konumlandır-
ma, dental ünitteki tükürük emici 
sistemin gücü, çalışılan bölge ve 
uygulana tedavide açığa çıkan 
aerosol ve partikül büyüklüğüne 
bağlıdır (9). Kullanım kolaylığı 
sağlamaları, ekonomik olmaları, 
%70 isopropil alkol veya %0.6 
NaOCl ile kolaylıkla dezenfekte 
edilebilmeleri ve bazı ürünlerde 
400-500 kez otoklav ile sterilize 
edilerek tedavi işlemlerinde tekrar 
kullanılabilir olmaları gibi avantajları 

vardır. Yüksek hacim ve basınçta 
su soğutması gereken tedavilerde 
ve dolgu sökülmesi, detertraj gibi 
büyük boyutlu partiküllerin ortama 
saçıldığı işlemlerde sistem yetersiz 
kalabilir veya tıkanabilir. Bununla 
birlikte, bu sistemlerde posterior 
bölgede etkili bir aspirasyon (%90.5) 
sağlanırken, anterior bölgede verim 
belirgin düzeyde (%75.5) düşmekte-
dir. Bu nedenle ağız içi aspiratörlerin 
kullanılamadığı trismus olgularında, 
ağız içi apareyleri tolere edemeyen 
hastalarda hastalarda veya ön bölge 
restorasyonlarında uygun ağız dışı 
(ekstraoral) aspirasyon sistemleri 
kullanılabilir. Bu sistemlerin genel 
özelliği ağız dışına saçılan aero-
solleri hekime ve yardımcı personel 
ulaşmadan elimine etmek amacıyla 
tasarlanmış olmalarıdır. Ağız dışı 
aspiratörlerin tek başlarına kul-
lanıldıklarında ise etkinlikleri oldukça 
sınırlı olup oluşan aerosolün % 45 
– 50’sini çekebilmektedirler. Ağız içi 
aspiratör veya cerrahi tükürük emici 
(sakşın) ile birlikte kullanıldıklarında 
bu etkinlik % 65-70 civarına kadar 
artırılabilir.

5. Yüksek Çekim Güçlü Aspi-
ratör ve Vakum Sistemleri (HVE)
Bu sistemlerde temel prensip den-
tal tedaviler sırasında açığa çıkan 
aerosollerin çevreye yayılmadan 
toplanması ve cihaz içerisinde filtre 
edilmesidir (10). Aspiratör sistemin 
hastaya ve çalışma alanına yakın 
konumlandırılması gereklidir. Bu 
nedenle birçok sistemde farklı tip ve 
ebatlarda toplayıcı uçlar mevcuttur. 
Sistemin etkinliği; çekim/emiş gücü 
(min. 2-3 Mpa.) ve cihazın çalışma 
gücü (min. 250 W) ile doğrudan 
bağlantılıdır. Bu sistemlerde kul-
lanılan filtreleme genelde çift aktif 
karbon filtre ile seramik veya cam 
filtrenin birlikte kullanıldığı yüksek 
hassasiyetli HEPA-13/14 standart-
larında hazırlanmış kombine bir 
sistem içermektedir. Cihaz içerisine 
çekilen havanın ve filtrelerin sterili-
zasyonu UV-C ışınlama veya plazma 
sterilizasyonu ile gerçekleşirken, 
bu UV sistemin en az 1200 mw / 
cm2 gücünde, 250-300 nm dal-

ga boyunda ışık vermesi gereklidir. 
Diş hekimliği pratiğinde tüm den-
tal işlemlerde ve hasta arasındaki 
bekleme süresi boyunca çalıştırılması 
önerilen bu sistemlerin seçiminde 
özellikle FDA onayı ve CE belgesine 
dikkat edilmelidir.
Tüm koruyucu önlem ve ekip-
manların kullanılmasının yanı sıra 
diş kliniklerinde en önemli husus; 
temiz havanın içeri gireceği sirküle 
olacağı bir hava akımı oluşturmak-
tır. Bu havada asılı halde bulunan 
kalan küçük boyutlu aerosol ve 
parçacıkların uzaklaştırılması için en 
kolay ve etkili yoldur.
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Prof.Dr.Şebnem TÜRKÜN
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde Restoratif Diş 
Tedavisi Anabilim Dalı 

Şebnem Hocam merhaba hoş geldiniz, 
öncelikle sizi tanımayanlar için kısaca 
kendinizi anlatır mısınız?
Merhabalar hoş buldum. Ben Şebnem Türkün, 
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 
1991 yılında mezun oldum. Aynı yıl o za-
manki adı ile Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD’da 
doktora programına başladım ve 1998 yılında 
tamamladım. 2004 yılında Restoratif Diş Teda-
visi branşında Doçent ve 2009 yılında Profesör 
oldum. Halen Ege Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinde Restoratif Diş Tedavisi Anabilim 
Dalında tam zamanlı bir öğretim üyesi olarak 
çalışmaktayım. Uluslararası ve ulusal birçok 
derneğe üyeyim ve Restoratif Diş Hekimliği 
Derneğinin de başkan yardımcısıyım.
Yakın zamanda Restoratif Diş Hekimliği 
Derneğinin (RDD) uluslararası bir etkin-
liği var bizlere ondan biraz bahseder 
misiniz?
Restoratif Diş Hekimliği Derneği, Avrupa’da 
birçok ülkenin üye olduğu Avrupa Federasyonu 
Konservatif Diş Hekimliği Derneğinin (EFCD) 
kurucu üyelerindendir. Bu çok kıymetli kurucu 
üyeliği derneğimizin de kurucu başkanı olan 
sayın Prof. Dr. Fatma Koray’a borçluyuz. EFCD 
derneği, iki yılda bir, farklı bir Avrupa ülke-
sinde, oranın ulusal Restoratif Diş Hekimliği 
derneği ile iş birliği yaparak uluslararası 
ConsEuro kongrelerini düzenlemektedir. Bu 
yıl ise, Türkiye Antalya’da 10. ConsEuro 
kongresini RDD ile beraber yapmayı plan-
lamışlardı. Maalesef dünyamızı etkisine alan 
Pandemi sebebiyle, bu kongre önümüzdeki yıla 
ertelendi. Nisan 2022’de Antalya ‘da 11. 
ConsEuro kongresini yine RDD ve EFCD be-
raberce düzenleyecektir. Ancak bu yıl da plan-
lanan etkinliği iptal etmek yerine, sanal olarak 
düzenlemeyi uygun gördüler. Restoratif Diş 
Hekimliği Derneği bu sebeple 10. ConsEuro 
2021 kongresine sanal olarak çok yakında ev 
sahipliği yapacaktır. 
Bizlere bu sanal kongreden bahseder 
misiniz? Sizin oradaki göreviniz nedir? 
Kongre ne zaman olacak? Restoratif 
Derneği üyeleri dışında da katılım sağla-
nabilecek mi? 
Tabi memnuniyetle. Ben Restoratif Diş Hekimliği 
Derneğinin temsilcisi olarak, 2014 yılından 
beri EFCD yönetim kurulu üyesi olarak görev 
yapmaktayım. Bu yıl başından itibaren ise, 2 
yıllığına Avrupa Federasyonu Konservatif Diş 
Hekimliği Derneğinin seçilmiş başkanı olarak 
göreve başladım ve 10. ConsEuro kongresini 
RDD ile beraber organize etme görevini 
üstlendim.
Bu seneki kongre 22-24 Nisan 2021 tarihinde, 
K2 organizasyon şirketinin yardımıyla, sanal bir 
platformda gerçekleştirilecektir. Alanında çok 
tecrübeli ve Avrupalı olan 12 adet konuşmacı 
bizlere çok değerli deneyimlerini aktaracak-
tır. Ayrıca 4 adet de sanayi sempozyumu 

diye adlandırılan, dental firmaların kendi 
konuşmacılarını getirdiği birer saatlik sunum-
lar ve canlı soru-cevap oturumları da mevcut 
olacaktır. Teknik aksaklıkları önlemek için, tüm 
sunumlar önceden kaydedilecek ancak gün 
sonunda, konuşmacılar ile canlı soru- cevap 
oturumları da bulunacaktır. Tüm ConsEuro 
kongrelerinde olduğu gibi, poster sunumları ve 
firmaların tanıtım yapabileceği stant alanları 
da olacaktır. Kongremize diş hekimi olan ve 
İngilizce bilen herkes katılabilir hatta RDD 
üyelerine ve öğrencilere özel indirimli kayıt im-
kanlarımız da mevcuttur. Bir diğer güzel özellik 
ise, kongre bitiminden sonra 15 gün boyunca 
konuşmaları tekrar izleme imkanına sahip 
olunmasıdır. Evimizin konforunda çok değerli 
konuşmacıları tekrar tekrar izleme şansına 
sahip olmak bence paha biçilmez.
Kongre programını oluştururken zorluk-
larla karşılaştınız mı?
Olmaz mı? Bir sürü sorunla karşılaştım. En 
başta da kongreyi Antalya’da yüz yüze yapıp 
yapmama kararını vermek başlı başına bir 
zorluk oluşturdu. Covid-19 Pandemisinin dün-
yadaki yayılımı ve belirsizliği bizi çok zorladı ve 
gerçek kongremizi 2022 ‘ye erteleme kararını 
Aralık 2020 ‘de vermek zorunda kaldık. Aslın-
da kongre konuşmacılarımız ve programımız 
hazırdı ancak sanal formata geçince, birçok 
konuşmacımız bu şekilde bilgi paylaşımında 
bulunmak istemediklerini bildirdiler. Bu sebeple 
maalesef tek kadın konuşmacımız var ve yine 
maalesef Türk konuşmacımız mevcut değil. 
Ancak 2022’deki alışılagelmiş formattaki 
kongremizde birçok kadın akademisyen ve 5 
adet de Türk konuşmacımız bulunacaktır. Bir 
diğer zorluk ise sponsor bulmak oldu. Bu konu 
üzerinde hala çalışmakta ve çabalamaktayız. 
Birçok firma sanal kongrede görünürlüklerinin 
nasıl olacağını hayal etmekte zorlandı. Halbuki 
bu şekilde çok az masrafla, 15 gün boyunca 
ve günde defalarca stantlar ve markalar göz 
önünde olacaktır. Aslında bundan sonraki 
kongrelerin sanal veya en azından hibrit şekilde 
gerçekleşeceğini düşünürsek; bir an önce 
dental firmaların da bu yeni tanıtım şekillerine 
alışmaları gerekecektir. 
Tüm zorluklara rağmen, yine de çok güçlü 
partnerlerimiz/sponsorlarımız mevcut ve harika 
konuşmacılar ile sanayi sempozyumlarımız 
mevcut. Mutlaka web sayfamıza bakmanızı 
öneriyorum: www.conseuro2021.org. 
Programın tüm detaylarını ve konuşmacılarımız 
hakkındaki bilgileri orada bulabilirsiniz. Erken 
kayıt için son tarihimiz 19 Marttır.
Harika bir kongre olacağı her yönüyle belli 
Şebnem Hocam. Emeklerinize ve katkılarınıza 
sağlık. Bir Türk kadın akademisyen olarak bu 
göreve gelmiş olmanız ve odamızın bir üyesi 
olmanız bizi ayrıca çok mutlu etmektedir. Göre-
vinizde ve kongrenizde IZDO olarak başarılar 
dileriz. 
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Meslektaşlarımızın ferdi kaza sigortaları yenilendi

Türk Dişhekimleri Birliği`nin organizasyonu ve 
32 Dişhekimleri Odasının talebi üzerine, Oda-
lara üye olan meslektaşlarımız, ‘Ferdi Kaza 
Sigortası ve Kazaya Bağlı İş göremezlik Sigor-
tası’ kapsamına alındı.
 ‘Tetik Parmak’ ve ‘Carpal Tunel Sendromu- 
Tenisçi Dirseği’ tanısı konulan meslektaşlarımız, 
cerrahi müdahale dışında ‘istirahat’ yoluyla 
tedavi edilebileceklerinin raporla belgelenmesi 
halinde de yılda 30 günü geçmemek üzere ge- 
çici iş göremezlik ödeneğini alabilecekler. 
Willis Towers Watson Brokerliğinde TDB ve Du-

bai Starr Sigorta arasında imzalanan protokole 
göre sigortalılık süresi 18 Temmuz 2020 tarihin-
de başlayıp, 18 Temmuz 2021 tarihinde sona 
erecektir.  Ferdi Kaza sigortasında herhangi bir 
yaş limiti bulunmayacak.
Meslektaşlarımız ihtiyaç halinde sigorta 
poliçesinin kapsamı hakkında,  Oda sekretar-
yasından ve TDB ve İZDO internet sitesinde ilgili 
sayfalardan ayrıntılara ulaşabilecek.
Kaza geçiren diş hekiminin sigorta firmasına 
başvurusunun, kazanın oluşunu takiben 10 gün 
içerisinde yapılması gerekmektedir.
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TDB tabela standartlarında değişiklik yapıldı

Muayenehane, Ağız Diş Sağlığı Poliklinik ve 
Merkezler 20 E kim tarihinden itibaren tabe-
lalarında standartlarda belirtilen değişiklikleri 
yapabilecek. 

28-29 Şubat 2020 Tarihlerinde Kayseri’de 
gerçekleştirilen Oda Başkan ve Genel Sekreter-
lerinin katıldığı Türk Dişhekimleri Birliği Başkan-
lar Konseyinde varılan mutabakat üzerine;
 
Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartlarının 
‘Muayenehaneler İçin’ bölümünün 10.mad-
desinden sonra gelmek üzere yeni bir madde 
eklenerek bundan sonra gelen maddelerin 
numaralarının değiştirilmesine, ‘Poliklinik ve 
Merkezler İçin’ bölümünün 4.maddesinde 

değişiklik yapılmasına TDB Merkez Yönetim Ku-
rulunun muzun 31.08.2020/01.09.2020 Tarihli 
toplantısında karar verildi.

Yapılan bu değişiklikle, muayenehanelerin 
20 Ekim 2020 tarihinden itibaren mavi zemin 
üzerinde ortasında diş resmi bulunan beyaz 
ışığı geçirgen ışıklı tabela kullanımına. Ağız Diş 
Sağlığı Poliklinik ve Merkez tabelalarında ise 
‘dent ve dental’ kelimelerinin kullanımına imkan 
sağlandı. 

Meslektaşlarımızın tabela değiştirmeden önce 
Muayenehaneler için Tabela Standartları ve
Poliklinik ve Merkezler için Tabela Standartları 
ile ilgili yazıları okuması tavsiye edilmektedir.
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Sağlık verileriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi Anayasa Mahkemesinde!

Danıştay İdari dava Daireleri Kurulu, 1 sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesinin 378. maddesinin 
yürütmesinin durdurulması ve iptali için Anayasa 
Mahkemesinde dava açtı.
Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği 
tarafından, 21.06.2019 tarihli Kişisel Sağlık Verileri 
Hakkında Yönetmelik’in çeşitli hükümlerinin yürüt-
mesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da 
dava açılmıştı. Bu davada, Yönetmelik hükümle- 
rinin hukuka aykırılığının yanı sıra, Yönetmelik’in 
dayanağı olan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesinin 378. maddesinin Anayasa’ya aykırılığı 
da belirtilmiş ve iptali için Anayasa Mahkemesine 
başvurulması talep edilmişti.
Danıştay 10. Dairesinde görülen davada, Anaya-
sa’ya aykırılık itirazı hakkında bir karar verilmeksizin 
yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar 
verilmiş; bu Karara karşı Danıştay idari dava Daire-
leri nezdinde itiraz edilmiş, bu başvuruda da Anaya-
sa’ya aykırılık itirazı yinelenmişti.
Başvuruyu görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu, söz konusu maddeyle kişisel sağlık verile- 

rinin Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmesine ilişkin 
kuralların düzenlendiği ve bu  maddenin, dava 
konusu Yönetmeliğin dayanağını oluşturduğunu 
belirledikten sonra; Anayasa uyarınca, temel haklar 
arasında yer alan ve sınırlamanın ancak kanunla 
yapılabileceği kişisel verilerin korunması alanın-
da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkartılmasını 
konu bakımından yetki kurallarına aykırı görmüş ve 
yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa 
Mahkemesine başvurulmasına karar vermiştir.
Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruda, 
geçtiğimiz Haziran ayında benzer nitelikteki Cum-
hurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerinin de iptal 
edildiğine atıf yapılarak 378. maddenin de aynı 
şekilde, Anayasa’nın 104. Maddesindeki, Cumhur-
başkanlığı Kararnamesinin konu yönünden yetki 
sınırlarının dışında kaldığı belirtilmiştir.
Bu başvurunun Anayasa Mahkemesi tarafından 
beş ay içinde bir karara bağlanmaması halinde 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu dava dosya- 
sındaki belgelere göre Yönetmeliğin yürütmesinin 
durdurulmasına ilişkin istemle ilgili karar verecektir.
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Covid-19 Sağlık Çalışanları İçin Meslek Hastalığıdır ’’ genelge yayınlandı

COVID-19 nedeniyle malül hale gelen veya yaşamını 
yitiren sağlık çalışanlarına meslek hastalığı/vazife malullüğü 
hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli işlemleri belirten 
bir genelge Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı.
Söz konusu Genelge’de, sağlık çalışanlarından, görevlerini 
yapmakta iken veya görevleri nedeniyle COVID-19 tanısı 
alıp, tedavi sonucunda SGK Sağlık Kurulu tarafından malul 
olduğuna karar verilen veya yaşamını yitirenlerin, kendileri 
veya yakınlarının başvurusuyla meslek hastalığı veya vazife 
malullüğü haklarından yararlanabilecekleri hatırlatıldı. Ne- 
densellik bağının araştırılmasında yararlanılması için ilgilinin 
çalışma koşullarının yazı ekindeki bilgilerle kurumlarınca 
saptanıp ivedilikle SGK’ya gönderilmesi gerektiği belirtildi.
COVID -19 nedeniyle meslekte kazanma gücünü kaybeden 
çalışanlar, hastalığa mesleki faaliyeti nedeniyle tutulduğunun 
SGK tarafından kabul edilmesi durumunda, çalışma 
statülerine bağlı olarak, meslek hastalığı veya vazife ma-
lullüğüne bağlı haklardan yararlanabilirler. 
COVID -19 gibi bir salgın hastalığın kesinlikle mesleki 
faaliyet nedeniyle bulaştığının ispat edilmesindeki güçlük 
açıktır. Ancak, özellikle sağlık çalışanlarının söz konusu 
virüse yoğun biçimde maruz kaldıkları gerçeğinden hare- 
ketle, COVID -19 nedeniyle malul olmaları durumunda 
meslek hastalığı ve vazife malullüğü için nedensellik bağı 
araştırmasının yapılmasına gerek olmadığının kabul edilmesi 

gereklidir.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan bu Genelge, COVID 
-19 nedeniyle maluliyet yaşayanlar için nedensellik bağının 
aranmamasını sağlamamaktadır. Bu yönüyle, “COVID-19 
sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmalıdır” şeklinde 
ifade edilen ve bu yönde bir yasal düzenleme yapılmasını 
isteyen mücadeleyi sonlandıracak bir nitelikte değildir.
Diğer yandan, Sağlık Bakanlığı Genelgesi, ortada önem-
li bir sorun olduğunu kabul eden ve nedensellik bağının 
araştırılmasında dikkate alınabilecek olan çalışma şartlarının 
hızla belirlenmesinin sağlanması bakımından yararlıdır.
Sonuç olarak; COVID-19’a yakalanan meslektaşlarımız 
gerekli süreçleri başlatmalı veya işveren tarafından meslek 
hastalığı bildiriminde bulunulmasını talep etmelidir. Bütün 
bu süreçlerle ilgili olarak odalarımıza bilgi verilmesi, sürecin 
izlenmesi ve gerektiğinde meslektaşlarımıza destek olunabil-
mesi için yararlıdır.
Ve tekrar tekrar söylemek gerekir ki; uzun zamandır 
yaşadığımız salgın hastalık sürecinde büyük bir özveriyle 
çalışan meslektaşlarımızın ve bütün sağlık çalışanlarının 
hastalanmaları ya da hastalık nedeniyle yaşamlarını yitir-
meleri halinde, adlarını anıp şükran ifade edilmesini değil, 
yasal hakları olan meslek hastalığı veya vazife maluliyetinin 
tanınıp kabul edilmesini talep ediyoruz.
Türk Dişhekimleri Birliği
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TDB Genel Kurulu ertelendi

Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarih ve 
13588366/149/1604 sayılı yazısı ve Ko-
ronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı 
doğrultusunda, mevsimsel etkilerde göz 
önünde bulundurularak, 02.10.2020 tar-
ihinden itibaren 01.12.2020 tarihine ka-
dar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuru-
luşları, birlikler ve kooperatifler tarafından 
düzenlenecek olan etkinliklerin ve genel 
kurullarının ertelenmesine karar verildi. 

24-25 Ekim 2020 tarihlerinde çoğunluklu, 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde 7-8 Kasım 
2020 tarihlerinde yapılacak olan TDB 18. 

Olağan Genel Kurulu da bu sebeple erte-
lendi.  TDB yaptığı açıklamada  ‘’Genel ku-
rulun ertelenmesine  ve  18.Olağan Genel 
Kurulu tarihinin, salgın hastalığın seyri ve 
toplantı koşulları değerlendirilerek, Merkez 
Yönetim Kurulumuzca daha sonra belirlen-
mesine karar verilmiştir’’ denildi.

Ertelenen genel kurul toplantıları, ertele-
menin sona erdiği tarihi izleyen tarihten iti-
baren 3 ay içinde yapılacak. Mevcut organ-
ların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme 
süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula 
kadar devam edecek.
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TDB Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantıları Webinar ortamında yapıldı

Belirli aralıklarla gerçekleştirilen TDB 
Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantıları 
17.09 ve 10.11 2020 tarihlerinde Korona 
Virüs tedbirleri sebebiyle internet üzerinden 
yapıldı.
TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda 
Başkanlarının katıldığı TDB Genişletilmiş 
Yönetim Kurulu Toplantısı, Merkez Denet- 
leme Kurulu üyelerinin de katılımı ile (webi-
nar ortamında)  yapıldı.
17 Eylül tarihinde yapılan toplantıda; 
Sonuçlanan Genel Kurullara ilişkin Oda 
Başkanlarının genel değerlendirmesi, COV-
ID-19 Pandemisinin diş hekimliği hizmetle- 
rine etkileri ile serbest ve kamuda çalışan 

meslektaşlarımızın sorunları, günümüze 
kadar bu konuda Odalarımız ve TDB 
tarafından  yapılanlar ile bundan sonra 
izlenecek çalışmaların görüşülmesi, TDB 
18.Olağan Genel Kurulu çalışmaları hak-
kında bilgilendirme gündemi değerlendirildi.
10 Kasım tarihinde yine internet üzerinden 
gerçekleştirilen toplantıda ise Dişhekimleri 
 nin eldiven ihtiyacının teminine ait çalışma-
lar değerlendirildi.  Ayrıca toplantıda Pan-
demi tedbirleri nedeniyle ertelenen  TDB 
18. Olağan Genel Kurulu tarihine yöne-
lik değerlendirmeler ve İzmir’de yaşanan 
deprem ve gelişmeler  yanış sıra çözüm 
önerileri görüşüldü. 
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CORONA SALGINI 
ON LINE MATEMATİK SININIFI 
(Mat. Öğretmeni Hasan hoca)- 
Eveet sevgili öğrencilerim! Sal-
gın nedeniyle online olarak de-
vam etmek zorunda kaldığımız 
ilk matematik dersine hoş gel- 
diniz. Sizleri bu ekrandan da 
olsa görmek çok güzel. Önce 
bir yoklama yapalım.
(Berke)- Gerek yok Hasan ho-
cam! Ekranın sağ üst köşesine 
bakarsanız 18 izleyici yazıyor. 
Sınıf tam yani.
(Mat. Ö)- Haa şeyy evet. Doğ-
ru. Aferin Berke! Şimdi siz lise 
son sınıf olduğunuz için üniver-
site sınavına yönelik problem 
çözeceğiz. Biraz da güncel 
durumdan yola çıkarak soru 
hazırladım. Evet soru şöyle; 
Ahmet ve Ayşe sevgilidirler. Ko-
rona salgını nedeniyle alınan 
tedbir kararları neticesinde 
Ahmet düne kadar sokağa 
çıkabilirken bugün çıkamıyor, 
Ayşe ise düne kadar sokağa 
çıkamazken bugün çıkabiliyor.
(Aysel)- Oha!
(M.Ö)- Aysel! Bu kadar hızlı 
çözmüş olman matematik ho-
cası olarak beni sevindirdi ama 
ahlaki yargılarımızı kendimize 
saklamalıyız. Oha sözü sana 
hiç yakışmadı.
(Aysel)- Yok hocam, soruyu 
çözdüğüm falan yok. Zaten 
daha soru bile sormadınız. 
Benim tepkim Ayşe’ye. Sen 
günlerce dışarı çıkamazken, 
sıkıntıdan patlarken, sevgilin 
gezsin, dolaşsın, fing atsın; 
sonra tam sen dışarıya çıka-
bildiğinde o gidip evine ka-
pansın. Böyle sevgililik mi olur? 
Ben olsam iki gün görüşmesek 
üçüncü gün Orhan’ı şutlarım!
(M.Ö.)- Orhan kim?
(Aysel)- IB sınıfındaki… O 

sınıfa da ders veriyorsunuz ho-
cam, hatırlamadınız mı? Hani 
babası iflas ettiğini söyleyip 
bu sene Orhan için okuldan 
yüzde yüz burs aldı ama hala 
veli toplantılarına son model 
Mercedes ile geliyor.
(M.Ö.)- Haa o mu? Evet ney-
se! Sorumuza dönelim. Ayşe 
bugün sokağa çıkabiliyorken, 
Ahmet çıkamıyor. Şimdiii…
(Nermin)- Ben buldum hocam. 
Ayşe ile sevgilisi Ahmet’in 
doğum günleri aynı. O da 
bugün.
(M.Ö.)- Eeee, şeyyy, evet öyle 
oluyor tabii de soru bu değil. 
Şimdi; Ayşe ile Ahmet’in yaşları 
toplamı 85, farkı ise 45 ol- 
duğuna göre…
(Efecan)- Hocam! Hocam!
(M.Ö.)- Ne var Efecan!
(Efecan)- Ayşe sokağa çıkarken 
mutlaka maske takmalı ve el- 
diven giymeli. Hi, hu, ha, ha!
(M.Ö.)- Bu senin yaptığını 
anca ilkokul 3. Sınıf öğrenci-
si yapar Efecan. Atarım bak 
sınıftan!
(Berke)- Ekranın sol alt 
köşesindeki “Katılımcılar” 
ibaresine sağ tıklayıp açılan 
menüde “Efecan Çıkıntıoğlu” 
nu sol tıklayınca “Oturumdan 
çıkar” ibaresini göreceksiniz.
(M.Ö.)- Tamam Berke! Evet! 
Soruyu bir sorabilirsem eğer! 
Evet bu soruda iki bilinme- 
yenli denklem yöntemini kul-
lanacağız. Birinci bilinmeyen 
Ayşe’nin yaşı. İkincisi ise Ah-
met’in yaşı. Ahmet’in yaşına X, 
Ayşe’nin yaşına da Y diyelim.
(Bengisu)- Demeyelim hocam! 
Sizden önceki online dersimiz 
Biyoloji’ydi. Hocamız dedi ki 
X kromozomu dişil, Y kromo-
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zomu ise eril özellikleri taşırmış. Tam tersi oluyor 
yani.
(M.Ö.)- Hay ben o kromozomların gelmişini, 
geçmişini… Hay Allah! Online yayında ağzımı 
bozdum. Müdür Hamza bey sonradan izlerse 
bu dersin videosunu, yandık!
(Berke)- Ders sonunda ekranın sol üst 
köşesindeki “Dosya” menüsüne girip “Kaydetme 
seçenekleri”ni tıklayın. “Filim şeridi” seçeneğini 
seçip “Araçlar” menüsünden “Kırpma” ibaresini 
tıkladıktan sonra “Hay ben o kromozomların…” 
dediğiniz bölümü kırpın ve “Kaydet” butonunu 
tıklayarak çıkın.
(M.Ö.)- Sağ ol Berke! Her şeye bir çözümün var 
Maaşallah! Bir de 7 yıldır boşanamadığım Al-
lah’ın cezası kadından böyle iki tıklamayla beni 
kurtarabilsen keşke.
(Berke)- Boşanmaya çalıştığınız kişi geçen sene 
bizden başka okula geçen kimyacı Zeliha hoca 
değil mi? 
(M.Ö.)- Evet!?
(Berke)- Şimdi size bir link gönderiyorum ho-
cam. Onu açın. Ardından cep telefonunuza 
bir kod gelecek. Kodu girdiğiniz zaman Müdür 
Hamza hocanın masa üstü bilgisayarına uzak-
tan erişim sağlamış olacaksınız. Masaüstündeki 
“Akademik faaliyetler” dosyasını tıkladığınızda 
okulumuzun kimya laboratuvarında çekilmiş bazı 
videolar bulacaksınız. Onları harici bir belleğe 

alıp avukatınıza verirseniz siz eski karınızdan biz 
de zalim müdür Hamza beyden kurtuluruz.
(M.Ö.)- Berke alnını kameraya yasla evladım. 
Öpücem. Muccckkkkss! Evet, neyse probleme 
dönelim. x+y= 85 ve y-x=45 olduğuna göre 
x ve y kaçtır. Yani Ayşe’nin ve Ahmet’in yaşları 
kaçtır?
(Bengisu)- Ayşe 20 sevgilisi Ahmet ise 65 yaşın-
dadır Hasan hocam.
(M.Ö.)- Bravo Bengisu! Şimdi arkadaşlarına an-
lat bakalım nasıl çözdüğünü. Önce iki denklemi 
alt alta getiriyoruz, değil mi?
(Bengisu)- Yok hocam. Bilgisayarın arkasındaki 
duvarda bizim televizyon açık. Durmadan alt 
yazı geçiyor. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına 
sokağa çıkmak yasak diye. 
(M.Ö.)- Allahım benim günahım neydi!?
(Berke)- Hasan hocam! Acaba soruyu şöyle mi 
sorsanız, yine güncel açıdan bakarak. Ayşe ile 
Ahmet sevgilidirler. Ayşe’nin IBAN numarası 
Ahmet’in IBAN numarasının kare kökünün 8 
katından 3762001 fazladır…..
(M.Ö.)- Dersten çıkış nerde? Sinirden bu-
lamıyorum. Nerde bu çıkış?
(Berke)- Sağ üst köşede.
(M.Ö.)- Ellerim titriyor. Bulamıyorum.
(Efecan)- Kırmızı kabloyu kes hocam. Kırmızı 
kabloyu kes. Hi, hu, ha, ha…
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Mavisel YENER
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DELİBAL EFSANESİ

Yeniden anlatan: Mavisel 

YENER

Anadolu, efsaneler diyarı

Her türlü ustalığı taşır arısı

Karadeniz’in dağları dumanlı

Bulutları ayazlı, balı şifalı

Mor orman gülünün yuvası

Delibal’ın fazlası, alır insanın 

canını

Karadeniz bölgesinin Roma 
İmparatorluğu askerleri 
tarafından ele geçirildiği 
zamanmış. O zamanlar Ka-
radeniz Bölgesi, Kral Mithri-
dates komutası altındaymış. 
Mithridates’in sadık askerleri, 
Roma askerlerini tez zaman-
da yenebilmek için düşün-
müşler taşınmışlar, bir türlü iyi 
bir fikir bulamamışlar. 
Sonunda zamanın âlimler-
inden olan Maçkalı Hamza 
dedeye danışmışlar. Hamza 
dede demiş ki;
“Hiç tasalanmayın, diyecek-
lerimi iyi dinleyin. Maçka’da 
Meryemana Dağları’ndaki 
ormangülü çiçekleri ile kaplı 
geniş alanlara gidin. Arıların 
bu çiçeklerin özünden yaptığı 
baldan bulup toplayın. Roma 
askerlerinin yollarının üzerine 
bırakın. Sonra, olacakları 
seyredin.”

Mithridates yönetimindeki 
askerler Hamza dedenin 
söylediğini yapmışlar.  Çok 
lezzetli görünen kızılımsı balı 
tahta çanaklara koyup yol 
kenarlarına bırakmışlar. 
Roma askerleri yol üzerinde 
gördükleri lezzetli baldan 
iştahla yemişler. 
Öyle beğenmişler ki çanak-
ların hepsini boşaltmışlar. 
Fakat o da ne! Bir anda hep-
sini uyku bastırmış, uyu-
ya kalmışlar.  
Mithridates’in askerleri bu 
fırsatı değerlendirip Roma 
askerlerinin üzerlerinde ne 
varsa almışlar, onları savun-
masız bırakmışlar.
 Aradan saatler geçince uya- 
nan askerler, ortalıkla tuhaf 
tuhaf hareketlerle yalpalayıp 
durmuşlar. Bir süre deli gibi 
dolaştıkları için bu balın adı-
na “Delibal” denilmiş.
Mithridates’in askerleri 
böylece delibal sayesinde 
zafere ulaşmışlar. O günden 
sonra, delibalın fazlasının 
zehir etkisi yaptığı, denge 
bozukluğuna yol açtığı 
Trabzon’a gelen herkese 
anlatılmış. Delibalın azı ilaç 
olmuş iyileştirmiş, çoğu zehir 
olmuş delirtmiş



dişhekimi

41

dişhekimi



42

dişhekimidiş ile düş arası

Dişhekimi
Müge KÖKDAMAR
mugesandik64@yahoo.com

VİRÜSLÜ FELSEFE

Korona virüs belki de tüm 
insanlara şöyle diyordur:
“Ben sizin,
İlgilenmediğiniz ruhunuz, es 
geçtiğiniz bedeniniz,
Ayırmadığınız boş zamanınız, 
boşa geçirdiğiniz vaktinizim.
Boş veremedikleriniz, affede-
medikleriniz,
“Bir dur!” ya da “hayır, şimdi 
olmaz,” diyemediklerinizim.
Gereksiz suskunluklarınız, 
sebepsiz çığlıklarınız,
İçe kapanmalarınız, dışa 
vurmalarınızım.

Almadığınız nefesiniz, tıkanık 
bıraktığınız ciğeriniz,
Değerini bilmediğiniz ok-
sijeniniz, boşa tükettiğiniz 
nefesinizim.
Bakmadığınız gök, gör-
mediğiniz kuş,
Kaçtığınız örümcek, ilaç- 
ladığınız böceğim.
Ağız tadınıza uymayan
yemek,
Fazladan yıkadığınız 
saçınızım.

Paylaşmaya kıyamadığınız 
para,
Her şeyin ikincisini almak 
için saklandığınız banka he-
sabınızım.
Sarılmadığınız sevdikleriniz, 
“sonra söylerim” leriniz,
Ertesi güne bıraktıklarınız, 
dünde kalanlarınızım.
Okuyamadıklarınız, yazama-

dıklarınız,
Anlamadıklarınız, anlama- 
makta direndiklerinizim.
Belki ilahi adalet, belki 
alamadığınız intikam,
Muhtemelen hatanız, ama 
yine de dersinizim.
Yarım bıraktığınız cümle, 
söylemediğiniz sevgi,
Bükemediğiniz halde öp-
mediğiniz elim.
“İllallah” dedirten egonuz, 
olmadığını sandığınız kibri- 
niz,
Olmadığını fark ede-
mediğiniz şerefinizim.

Vazgeçilmez sandığınız 
varlığınız, yere düşse al-
madığınız burnunuz,
Sınırsız saygısızlığınız ama 
gördüğünüzü sandığınız 
saygıyım.
Geç kaldığınız “arayış”, 
bulduğunuzu sandığınız 
“değer”,
Yakaladığınızı sandığınız 
olgunluk, kaçırdığınız yıl-
larınızım.
Etmediğiniz teşekkür, göster-
mediğiniz minnet,
Değerini bilemediğiniz insan, 
harcadığınız dostluğum.

Doymadığınız alışveriş, 
bitiremediğiniz para, 
Doyuramadığınız züp-
peliğiniz, hücrelerinize işle- 
yen markalarım.
Dilemediğiniz özür, duyama-
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dığınız empati,
Dolduramadığınız boş boğazınız, atama-
dığınız geri adımım.
Ayarsız dedikodunuz, törpüleyemediğiniz 
diliniz, 
Kırdığınız kalpler, tamir etmediğiniz ruhum.

Mütevazılığa uğramayan Kaf dağınız, 
Yeniden doğmakta zorlanan Anka’yım.
Neşeyi unutuşunuz, enerjiyi kaybedişiniz,
Durgunluğu, büyüklük sanışınızım.
Bilgeliği tanıyamayışınız, olgunluğu taklit 

edişiniz,
Yürümediğiniz için aşılmayan yolunuzum.
Belki de hepinizin en büyük pişmanlığınızım.
Her şeye rağmen bazılarınızın,
Uyanmaya olan çabası, 
Değişime olan hevesi,
İyiliğe olan inancı,
Dünya’yı kurtaracak.

Hayatın bensiz olabileceğini ama sizsiz 
olamayacağını biliyor, biraz dolanıp gitmeye 
söz veriyorum.”

                          diş ile düş arası
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dişhekimiduyuru

• Dişhekimi Dr. Selin Canan Önder  ve eşi Dr. İlker Önder  çiftinin oğulları BATI dünyaya gelmiştir. 

• Dişhekimi Elif Atilla ve eşi Dişhekimi Anıl Atilla çiftinin oğulları ALP  dünyaya gelmiştir.

• Dişhekimi İzzet GÖNÜL  01.07.2020  ’de vefat etmiştir.

• Dişhekimi Eser CİLASUN’un eşi, Doç. Dr. Ülkem CİLASUN’un babası Dr. Uğur CİLASUN 23.07.2020’de 

vefat etmiştir.

• Dişhekimi Nuray PEKER’in annesi Sevim Tutum 23.07.2020’de vefat etmiştir.

• Dişhekimi Emin Kazım ÖRGEV’in babası Nureddin ÖRGEV vefat etmiştir.

• Değerli Hocamız Prof.Dr.Taner Okşan vefat etmiştir.

• Dişhekimi Zarife Doğan İzmir depreminde vefat etmiştir. Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine 

başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

• Dişhekimi Buse Demir İzmir depreminde vefat etmiştir. Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı 

ve sabırlar diliyoruz.

• Dişhekimliği Klinik Yardımcı Personelleri Aslı Taner ve Yeşim Emir İzmir depreminde vefat etmiştir. Al-

lah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

• Dişhekimi Halil Kamil Kahyaoğlu vefat etmiştir. 

Mutlu Günlerimiz

Başsağlığı

Meslektaşlarımızdan;

Meslektaşlarımızdan;



dişhekimikarikatür Dişhekimi Mete Ağaoğlu 
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