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Bunların hepsi hem kamuda hem de özelde çalışan tüm dişhekimleri için de hem birer vatandaş 
hem de sağlık çalışanı olarak aynı sonuçları doğurur. Kısaca ülkedeki durumdan hiçbirimiz azade 
değiliz.  

Öte yandan tüm bunların yanı sıra hekimler, sağlıklı ve mutlu bir yaşamın ancak özgür, bağımsız, 
hukuk ve adalete güven duyulan bir ülkede gerçekleşebileceğini en iyi bilen meslek grubu. 

Neyi talep edeceğimiz, ne için mücadele edeceğimiz ortada. Umutsuz olmaya gerek yok, irade Neyi talep edeceğimiz, ne için mücadele edeceğimiz ortada. Umutsuz olmaya gerek yok, irade 
koymak ve çalışmak, bir arada ve dayanışma içinde olmak gerekli ve yeterli. Dostluklar, arkadaşlık-
lar, meslektaşlar, meslek örgütümüz, odamız bu günler için. Yaşamı anlamlı ve değerli kılmak böyle 
mümkün. Yeter ki gün eksilmesin penceremizden… 
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Özellikle kamu sağlık kurumlarında tutukluların muayenelerinde sorunlar yaşandığı bilgisi gelmek-
tedir. Tutukluların muayenelerinin yapılmasında tüm sağlık personeli tarafından; etik yükümlülükleri, 
hasta hakları ve evrensel insan hakları çerçevesinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği 
çok açıktır. TDB hukuk danışmanı tarafından hazırlanan bir bilgilendirme yazısının bu konuda fay-
dalı olacağını düşünerek paylaştık. 

Deontoloji ve mesleki etik kurallara uygun davranma, sağlık alanındaki piyasalaşmanın artışına ters 
orantılı olarak azalıyor. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Murat Civaner’in yazısının hatırlatıcı ve yol gösterici olacağını düşünüyoruz. 

TDB MYK üyeleri uzun bir aradan sonra ve uzun uğraşlar sonucu Sağlık Bakanı ile görüşebilmeyi
başardı. En azından bir iletişimin sağlanmış olması sorunlarımızın çözümü konusunda bizlere umut
verdi.

Değerli Meslektaşlarım,

Hepinizin bildiği gibi Mart ayı sonuna kadar oda aidatlarımızı yatırma yükümlülüğümüz vaHepinizin bildiği gibi Mart ayı sonuna kadar oda aidatlarımızı yatırma yükümlülüğümüz var. Bu
konuda her zaman ki gibi duyarlı davranacağınıza inanıyor ve bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Yerel seçimler sonrasında ülkemizi ve bizleri ekonomik olarak çok parlak günlerin beklemediğinin
farkındayız elbette. Yine de umudumuzu ve direncimizi azaltmadan yaşama tutunmaya devam.
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2019 ÜYE AİDATLARI HAKKINDA HATIRLATMA

Değerli meslektaşımız,

Türk Dişhekimleri Birliği 17. Olağan Genel Kurulunda alınan karar gereği 2019 üye aidatları;

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi
veya ortağı dişhekimlerinin aidatı: 450,00 TL,

2. Vakıf üniversitelerinde çalışan dişhekimleri, odalara kayıt ve aidat tutarları konusunda serbest
çalışan dişhekimleri statüsünde değerlendirilecektiçalışan dişhekimleri statüsünde değerlendirilecektir.

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinin
aidatı; 225,00 TL,

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel
sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimi aidatı; 225,00 TL,

5. Kayıt Ücreti; 225,00 TL olacaktır.

Genel Kurul kararları uyarınca; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi ve Mart
ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektediayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca varsa geçmiş dönem borcunuzu odamızdan öğrenebileceğinizi hatırlatırız.
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28. ULUDAĞ SEMPOZYUMU YAPILDI 

18-218-20 Ocak tarihlerinde Ağaoğlu My Mountain Otel’de Uludağ Sempozyumumuzun 28. sini 
gerçekleştirdik. İlk gün Doç. Dr. Mehmet Ali Erdem’in “İlaç Kullanımına Bağlı Çene Kemiği Lezyon-
ları” sunumuyla başlayan sempozyum, Doç. Dr. Arzu Erdem’in “ Pedodontide Kullanılan Güncel 
Endodontik Materyaller” ve Doç. Dr. Nejat Nizam’ın “ Hangi İmplant, Ne Zaman?” başlıklı sunu-
muyla tamamlandı. İlk gün akşam meslektaşlarımız ve konuklarımız akşam yemeğinden sonra 
şarap sucuk partisiyle günü keyifli bir programla bitirdiler. 

İkinci gün ilimsel programda Doç. Dr. Hande Şar Sancaklı “ Diasteme Tedavisinde Direkt Kompozit 
Restorasyonlar: Hangi Vakada Hangi Teknik? Ve Prof. Dr. Banu Karayazgan “ Farklı Vakalar ve İm-
plantoloji” başlıklı sunumlarını yaptılar. Öğleden sonra ise Doç. Dr. Fatih Arıkan “Sütür Teknikleri” 
konusunda bir kurs verdi. İkinci gün akşam Trafik grubunun müzikleriyle konuklarımız eğlenceli bir 
gece geçirdiler. 

Sompozyumumuzda konuşmacı olarak bulunan saygıdeğer öğretim üyelerine, katılan tüm meslek-
taşlarımıza ve  tüm sektör firmalarına değerli katkı ve katılımları için çok teşekkür ediyoruz. 
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ŞUBAT AYI SEMİNERLERİ 

7 Şubat 2019 Perşembe saat 19.00 BAOB Sağlık Meslek Odaları ortak toplantı salonunda İstan-
bul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü öğretim Üyesi meslektaşımız Dr. Dişhekimi Nihan 
Aksakallı “ Ağız Mukozasında Görülen Premalign Lezyonlar” başlıklı sunumunu yaptı. 

 

 

21 Şubat 2019 Perşembe saat 19.00 değerli konuşmacımız Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi Endodonti ad öğretim üyesi Doç. Dr. Elif  Delve Başer Can “ Patolojik Kök Rezorpsiyon-
ları ve Tedavileri” başlıklı sunumuyla meslektaşlarımızla bilgilerini paylaştı. 
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Tutukluların Muayene ve Tedavileri Hakkında Önemli Duyuru 

Odamıza ulaşan dilekçelerde, tutukluların; kelepçeli olarak muayene edildikleri yolundaki şikâyetleri 
yer almaktadır. Hasta hakları, insan hakları ve ülkemizdeki demokratik hak kullanımdaki ihlaller 
olarak tanımlanan bu şikâyetlerin son günlerde yoğunlaştığı görülmektedir.  

BilindiğBilindiği gibi işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele veya cezaların etkili biçim-
de soruşturulması ve belgelendirilmesi için el kılavuzu (İstanbul Protokolü) oluşturulmuştur. Kılavuz-
da hekimler ve hukukçuların, işkencenin soruşturulması tespiti ve belgelendirilmesi gibi konulardaki 
yükümlülükleri belirtilmiş ve yol gösterici düzenlemeler ortaya konmuştur.  

İstanbul Protokolünün görüşme ile ilgili değerlendirmeler başlıklı 5. bölümünün (c) fıkrasında, 4. ve 
5. bentlerinde, her tutuklunun mahremiyetine saygı gösterilen bir ortamda muayene edileceği, polis 
ya da diğer güvenlik güçlerinin muayene odasında bulunmayacağı belirtilmiştir. Devamında görev-
li sağlık personeli, tutuklunun kendisine karşı ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu konusunda net bir 
kanıt olduğunu düşünüyorsa, tutuklunun tedavisi sırasında yine hasta mahremiyet hakkını ihlal et-
meyecek biçimde, sağlık kurumu güvenlik görevlisinin muayene odasında bulunabileceği bildirilm-
iştir. Söz konusu düzenlemeler insanın onur kırıcı ve aşağılayıcı muameleye tabi tutulamayacağına 
ilişkin uluslararası normlarla uyumlu olduğu gibi hasta haklarının da gereğidir. İnsan Hakları Evren-
sel Bildirgesinin 5. maddesinde, hiç kimsenin onur kırıcı cezaya da muameleye tabi tutulamaya-
cağı belirtilmiştir. İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele veya cezalara karşı 
sözleşmenin 16. maddesinde, devletin bu tür muamelelerin kamu görevlilerince yapılmasını engel-
leme yükümlülüğünün bulunduğu da ifade edilmiştir.  

Uluslararası Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 10. maddesi ile de tutukluların insani muamele ve 
insanın doğuştan sahip olduğu insanlık onuruna saygı görme hakkına sahip oldukları vurgulanmıştır.  

Dünya Tabipler Birliği'nin hasta haklarına ilişkin Lizbon Bildirgesini gözden geçirerek yayımladığı, 
Bali Bildirgesi'nin, “Onur Hakkı” başlıklı 10. maddesinin, A fıkrasında “tüm tıbbi bakım ve eğitim 
sürecinde hastanın onuruna ve özel yaşamına onun kültür ve değerleri göz önüne alınarak saygı 
gösterilmelidir” hükmüne yer verilmiştir.  Yine Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün, 2. maddesinde, hek-
imin başta gelen görevinin insan sağlığına hayatına ve şahsiyetine saygı göstermek olduğu belir-
tilmiş ve hastanın hiçbir ayrım gözetilmeksizin muayene ve tedavisinin sürdürüleceği ifade edilm-
iştir. 

Hasta Hakları Yönetmeliği ile de hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesini tedavisinin kişilik 
değerlerine uygun bir biçimde sürdürülmesini isteme hakkına yer verilmiştir. Yönetmeliğin 6. maddesi, 
hastanın ihtiyaçlarına uygun bir biçimde sağlık hizmetinden yararlanma hakkına sahip olduğunu, bu 
hakkın hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin de adalet 
ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini düzenlenmiştir. 21.madde de hastanın 
mahremiyetine saygı gösterme hakkına yer verilmiştir. 39. maddesinde de hastanın kişilik değerlerine 
uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahip olduğu aktarılmıştır.  
BBu düzenlemeler göstermektedir ki; kişinin hükümlü olması sağlık hizmeti alırken hasta olarak 
mahremiyetine saygı gösterilmesi, onur kırıcı muameleye tabi tutulmama, kişilik değerlerine uygun 
biçimde tedavi edilme haklarına sahip olmasını ortadan kaldırmamaktadır.  Dişhekimi tarafından 
tutukluya uygulanacak tedavinin de tüm hastalarla aynı şekilde ve koşullarda olması gerekmekte-
dir. Bu durumun istisnası İstanbul Protokolünde de belirtildiği üzere tutuklunun, hekime karşı ciddi 
tehlike riski oluşturduğu takdirde kurum güvenlik görevlisi eşliğinde ve yine mahremiyet hakkına 
saygı gösterilecek biçimde muayene ve tedavisinin yapılmasıdır.  

Bütün bu kanuni düzenlemelerin dışında ve belki de daha bağlayıcı olan "Etik Kurallar" bu konuda 
da dişhekimine rehber olmalıdır. Türk Dişhekimleri Birliği Dişhekimliği Meslek Etiği Kurallarının 
“Dişhekiminin hastaya karşı sorumlulukları” bölümünde “Etik Sorumluluk” başlığı altında “Dişhekimi, 
hastasının yararını daima kendi yararının önünde tutar. Çalıştığı kurum ile hasta yararının çatıştığı 
durumlarda da dişhekimi hastanın yararına öncelik verir. Dişhekimi hastanın adalete ve hakkaniyete 
uygun hizmet almasını sağlar” denilmiştir. Ayrıca “Ayrımcılıktan Kaçınma” maddesinde de “Dişhek-
imimi hastanın cinsiyeti, yaşı, ırkı, milliyeti, etnik kökeni, inancı, dili, siyasal görüşü, sosyo-kültürel, so-
syo-ekonomik durumu, yaşam biçimi, konumu ve hastalığı ne olursa olsun ayrım yapmaksızın muay-
ene ve tedavi konusunda en yüksek dikkati ve özeni gösterir” ifadeleri kullanılmıştır.  

Sonuç olarak; tutukluların muayenelerinin yapılmasında tüm sağlık personeli tarafından; etik yüküm-
lülükleri, hasta hakları ve evrensel insan hakları çerçevesinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi 
gerektiği çok açıktı
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“Deontoloji kalmadı…” 

Prof. Dr. Murat Civaner 
U.Ü. Tıp Fakültesi,  Tıp Tarihi ve Etik. Anabilim Dalı Başkanı 

GiderekGiderek daha sık işitiyoruz; özellikle deneyimli hekimler bundan yakınıyor: “Deontoloji kalmadı…” 
Deontoloji’den kasıt, meslektaşların birbirine göstermesi gereken saygı çoğu kez. Saygının tezahürü 
ise genellikle iki biçimde olmalı: Meslektaşlar birbirlerini “başka”larına (toplumun diğer üyelerine, 
hastalara, politikacılara vs) karşı koruyup kollamalı, bir de kadim bir zanaatın uygulayıcıları olarak 
birbirlerinden ücret almamalı. Hekimlik meslek ahlakı kurallarını düzenleyen 1960 tarihli Tıbbi De-
ontoloji Nizamnamesi’nde de bu anlayışa paralel düzenlemeler bulunduğunu görüyoruz: 

Madde 32 –Tabip ve diş tabibinin, kendi meslektaşları ile bunların bakmakla mükellef oldukları usul 
ve füruunun ve karı veya kocalarının muayene ve tedavileri için ücret almaması uygundur. Bu halle-
rde, zaruri masraflarını isteyebilir. 

Madde 37 –Tabib ve diş tabipleri, kendi aralarında iyi meslektaşlık münasebetlerini idame ettirme-
li ve manevi bakımdan birbirine yardım etmelidirler. Meslekle ilgili anlaşmazlıklarını, evvela kendi 
aralarında halletmeğe çalışmalı ve bunda muvaffak olamadıkları takdirde mensup oldukları tabip 
odalarına haber vermelidirler. 

Madde 38 –Tabip ve diş tabibi, meslektaşlarını zemmedemeyeceği gibi onları küçük düşürecek diğer 
tavır ve hareketlerde de bulunamaz.Tabip ve diş tabibi, herhangi bir şahsın haysiyet kırıcı hücumları-
na karşı meslektaşlarını korur. 

Hekimler işte bu anlamdaki deontoloji’nin yitirildiğinden söz ediyorlar, “deontoloji kalmadı” derken. 
Meslektaşlar birbirlerini korumak yerine hastalara, politikacılara, topluma şikayet ediyor, yöneltilen 
suçlamalarda birbirlerini savunmuyor, birbirlerinden ücret alıyor, muayene sırasında öncelik vermiyor, 
meslektaş nezaketini gözetmiyor, diyorlar. Bu yakınmanın kaynaklandığı anlayış; “meslektaşımız her 
ne yaparsa yapsın kendi aramızda kalmalı, onu ancak biz yargılar, gereğini yaparız; ama “dışarı”ya 
karşı onu hep birlikte/mesleğin saygınlığını korumak adına savunmalıyız” biçiminde özetlenebilir. 
Bu Bu anlayışın yanlı bir tutum olduğu, hizmet alanların haklarını gözetmediği, hatta pragmatik olarak 
dahi hatalı olduğu açık. Bununla birlikte, yapılan saptama önemli oranda haklı. Gerek hekimlik 
mesleğinde, gerekse de genel olarak tıp kurumunda değersel anlamda gerçekten büyük bir değişim 
var. 

Ancak değişen, “kalmayan”, elbette deontoloji kavramının kendisi değil; meslek ahlakı kuralları 
sapasağlam duruyor. Hatta bugün, her zamandan fazla yol göstericiler. Belki, bir yenilik olarak, 
aydınlatılmış hasta onamı almak gibi, hizmet alanların özerk karar almalarını sağlamak ve bu 
karara saygı göstermek sorumluluğunun eklendiğinden söz edilebilir. Temel olarak deontoloji’nin 
anlamı ve kapsamı değişmiyor, ama eski kullanımı iki dinamiğin etkisiyle var olmakta güçlük çeki-
yor: Birincisi; hasta haklarının gelişmesi, tıp etiğinin bir disiplin olarak benimsenmesi gibi etmen-
ler eski kullanımın dar çerçevesini zorluyor, bu çerçevenin sadece korumak/kollamak ile sınırlı 
kalmasını, meslek ahlakı kurallarının temelini oluşturan değerleri içermemesini giderek olanaksız 
kılıyor. Artık; yaşam ve sağlığa saygı ve özen göstermek, önceliği daima hasta yararına vermek, 
ayrım yapmamak, mesleki gizliliği korumak gibi temel kurallar gündemde daha sık yer alıyor, me-
zuniyet öncesi eğitimlerde yer buluyor, bu kurallara uyulması gerektiği daha yüksek sesle dile ge-
tiriliyor. Eskinin manüfaktüre daha yakın tıbbi uygulamalarında, lonca ilişkilerini olanaklı kılan or-
tamında, hastaların “önce Allah sonra sen” deyip kendilerini sorgusuz teslim ettikleri hasta-hekim 
ilişkisinde belki de anımsatılması, tekrarlanması dahi akla getirilmeyen bu kuralların önemi, artı
daha yaygın biçimde duyumsanıyor. 
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KÜBRA AYGÜN
AHMET CANPOLAT
EMİNE ŞEYMA ALAN
AHMET KESKİN
YUNUS ÇETİNER
BİLGE PINAR ÖZGÜNGÖR DURMUŞ
AFŞİN SALMANAFŞİN SALMAN
AYLİN AKBABA
YUSUF YÜRÜK
PINAR TURAN
İLKER FEHMİ KARAGÖZ
HASENE BETÜL UZER
AHMET YALÇIN GÜNGÖR
MEHMET EMİN ERGENEMEHMET EMİN ERGENEKON
BUSE KOŞKUN UĞUREL
GÖKTUĞ SİNA OKKAN
FERİDE NUR TÜRKMEN
ZEYNEP SILA ÜNAL
BEGÜM ULAŞAN
ZEYNEP ŞEN
ÖZGE KÖZGE KAYA
MUSTAFA ERTUĞRUL AYDIN
ELMAS EGEMEN
ZABİT SACI
ULUÇ ULUPINAR
RUKEN ERGÜL
MÜZEYYEN KILIÇ
MERVE YURMERVE YURDAL
AYKUT TUNÇEL
ŞEYMA GÜLER
BİRSEN TÜREDİ
HAKKI MUSTAFA AKGÜL
ELİF ÇİL
ŞULE SALCI
SEMİH ŞENERSEMİH ŞENER
SÜLBİYE ALACA
ABDULLAH SARAÇOĞLU
SAMİYE DEMİR
RABİA ÇELİK
ESRA AYDIN
ALPEREN SEZER
AAYŞEN ŞAHAN
BÜŞRA KALENCİ
BİLAL COŞAR
TANER KÖROĞLU
GAMZE DEMİRCİ
TEVFİK DEMİRCİ
OĞUL MUVAFFAK GÜNAY
NURULLAH GÜNURULLAH GÜLTEN
TUĞBA ALKAN
MUHAMMET AHMETOĞLU
AHMET GÖKHAN BİNDAL
ÜLKÜ SILA DALYANOĞLU
KEMAL SEYFETTİNOĞLU
SEFA AYAYDIN
RIRIDVAN YILDIRIM
HATİCE KÜBRA SATMAN
HAMİYET SELİN BAŞ

UĞUR KARATAŞ
ELİF KAPRAN
AHMET BATUHAN UZLUK
RAŞİD İBRAHİM
GİZEM ÖN SALMAN
EYLEM GÜNER
ESRA NUR BUESRA NUR BULUT
HİKMET UYGUR
HARUN ŞAHİN
HAKAN SAÇLI
ORHAN TÜRKSOY
RUŞEN ŞİRİNOV
BURCU KILIÇ
İBRAHİM KILIÇİBRAHİM KILIÇ
HAKAN TAŞKIN
ATAKAN YEŞİLOT
İMDAT ÖZOĞLU
YASEMİN YANGINCI
MEHMET FURKAN TÜRKAN
MUSA ÖZKAL
BÜŞRA GÜROCAKBÜŞRA GÜROCAK
ANIL ASLAN
ENİS KAÇAR
TANER KARACA
GÜLŞAH ARIKAN
RUKEN KAPAN
MUHAMMED OĞUZHAN ÇETİN
GONCA DEMİRDÖVENGONCA DEMİRDÖVEN
FATİH İLİVAN
ALİ YÖNEY
SEMA ŞAHİN
ESRA TAŞÇI
EMİNE VELDA SÖNMEZ
YASEMİN HANGÜN
ÖZLEM OLÖZLEM OLKUN
KÜBRA BARAN
MEHMET GÜRDAL
İBRAHİM KORUYUCU
MERVE KURT
MAHMUT DOĞAN
FURKAN ZEKİ NAZLI
GÜLGÜLAY DEDE
BUSE IRKÖRÜCÜ
İPEK TURGUT
ALİM OSMANOĞLU
MURAD ASKEROĞLU
UMUT KÖSE
BURAK LEVENT ÇAĞLAR
ÖZGE DEMİRDİZENÖZGE DEMİRDİZEN
GONCA KATMER
EMRE KURTCUOĞLU
GÖKBERK KIRLI
MÜBERRA NUR BAĞÇE
ADNAN KÖSE
YONCA SENA ERTAŞ
ESİN EKİZESİN EKİZ
DOĞAN SERDAR  BOZ
HATİCE DENİZ

ARAMIZA YENİ KATILANLAR
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Dişhekimi Ayhan Işık’a ait muayenehane devren satılıktır.
Tel: 0532-333 51 63 Orhan Bey. Ataevler mah. Eğitim sok. No:25
Bakgör Rezidans F-blok , İç Dükkan No:58 Nilüfer/Bursa


