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Dönüşümü anlamak, dönüşümün bir parçası olmak ve ona direnmek 
yerine ona uyum sağlamak, bilgi toplumunun bir üyesi ve bilgi 
ekonomisin bir üreticisi olmak açısından önem taşımaktadır.

çi ürün ve hizmetleri) doğurmakta ve tüketi-
cilerin tercihine sunmaktadır. Bilgi yoğun 
ürünler, kullanıcı sayısına paralel olarak bir 
bağlılık ve standartlaşma etkisi doğurmak-
tadır. Kullanıcı için kullandığı ürünün değeri 
kullandıkça artmakta ve bu ürünler yayıldık-
ça piyasada standartlar oluşmaktadır. 

Üretimde teknoloji kullanma ile insan ser-
mayesi arasında doğrudan ilişki söz konusu-
dur. Ayrıca üretim ortamının reorganize edil-
mesi yani yapılandırılması ise bu yatırımların 
verimlilik ve etkinlik artışına dönüşmesi açı-
sından elzemdir. Etkinlik, yapılan işi daha iyi 
yapma; verimlilik ise üretimde kullanılan bi-
rim saat başına elde edilen çıktının artışıdır. 
Bu 2 unsur büyümenin ve refah artışının te-
mel kaynaklarıdır. 

Bilgi ekonomisinde üreticiden kasıt, tüm 
hizmet-ürün üreten ve bunu yaparken de bil-
gi sermayesi kullanan kişi ve firmalardır. Üre-

Bilgi Ekonomisi, Teknolojileri 
ve Dişhekimliği

E konomide ve toplumsal yaşamda 
yaklaşık 50 yıl önce başlayan ve 
son 20 yılda ivme kazanan deği-

şiklikler, sosyoekonomik çerçevede yapısal 
bir dönüşüme işaret etmektedir. Bu dönüşü-
mün merkezinde “bilgi” ve “insan” yer almak-
tadır. Bu 2 unsuru da birbirine bilgi iletişim 
teknolojileri ve sistemleri bağlamaktadır.

Artan entellektüel sermaye ve refah artı-
şına paralel olarak gerçekleşmekte olan bu 
dönüşümü destekleyen unsurlardan biri, 
gelişen şehir yaşantısı ile birlikte yükselen 
eğitim seviyesi sayesinde ortaya çıkan bil-
gi birikimi ve becerisi yüksek insan serma-
yesidir. Bu gelişmeler üretim ilişkilerini de 
dönüştürmüştür. Bu dönüşümün itici unsu-
ru, bilgi devrimi ile ortaya çıkan yeni bilgi 
teknolojileridir. Bu teknolojiler:

• Bilgi Teknolojileri (Information Technol-
ogies-IT): Bilgisayarlar 

• Altyapı Sistemleri 
• Bilgi İletişim Teknolojileri (Information 

and Communication Technologies-ICT): 
GSM şebekesi, internet, ADSL, network 
(uluslararası ağ örgüsü) 

• Bilgi Sistemleri (Information Systems-
IS): Yazılımlar ve otomasyon sistemlerin-
den oluşmaktadır. 

Özellikle sermaye birikimi gelişmiş ülkeler-
de sanayi sonrası toplumun bir bilgi toplumu-

na, ekonominin de bilgi ekonomisine dönüş-
tüğü düşünülmektedir. Bilgi ekonomisinde, 
ekonomik aktivitelerin içinde artan bilgi faali-
yetinin rolünü anlamak ve bilgi toplumunun 
yapısını kavramak bu dönüşümü anlamak 
açısından yararlı olacaktır. Kısaca söylemek 
gerekirse bilgi, teorik iken “Know How”, pra-

tik ve tekniktir yani üretimde kullanılan yö-
nerge ve tarifler şeklinde yer alır. 

Bilgi ekonomisinde üretim fak-
törleri ve dinamikleri de değişmiş-
tir. Bu değişim göz önüne alındı-
ğında üretime dönük ve toplum-
sal hizmetlerin ağırlıklı olarak 
yer aldığı bir hizmet toplumun-
dan söz edilebilir. Sermaye ya-
tırımları içinde yoğun olarak bil-

gi teknolojileri yer almakta; ayrı-
ca araştırma geliştirme yatırımları, 

artan oranda inovasyonları (yenilik-
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dünyada, teşhisin de dijitalleşmesi kaçınıl-
mazdır. CCD teknolojisi, düz panel dedektör-
ler, el bilgisayarı ile çalışan RVG’ler, panaro-
mik ve 3 boyutlu tomografi cihazları, yazılımlar 
ve dijital işletim sistemleri ile birlikte kullanıl-
maktadır. Bu teknolojiler düşük fiziksel serma-
ye ve emek, yüksek bilgi sermayesi, AR-GE 
yatırımı ve nitelikli insan sermayesi kullanılarak 
üretilmiştir. Teşhis etkinliği ve hızında inanıl-
maz bir kalite artışı söz konusuyken tedavi gü-
venliği sağlayarak kullanıcıya güven vermek-
te; hastalar açısından da doz, analog sistem-
lere nazaran anlamlı bir şekilde azalmakta 
hatta yeni işletim sistemleri ile kişinin kemik 
yoğunluğuna özel hale gelmektedir.

Bir şeyi görememeniz onun olmadığı anla-
mına gelmez. Dolayısı ile 2 boyutlu görüntü-
den 3 boyutlu görüntüye geçiş bile başlı ba

şına bilgi teknolojilerinin dişhekimliğinde ya-
rattığı devrim niteliğinde bir gelişmedir. 

Bir başka önemli teknolojik gelişme ise 
endodontide yaşanmaktadır. Bu alanda ge-
liştirilen hassas apeks bulucular, endodontik 
mikromotorlar ve bunlarla uyumlu çalışan 
özel tasarımlı kanal eğeleri yüksek bilgi tek-
nolojisi ürünleridir ve temel diş tedavisinde 
yeni yüksek standartları belirlemektedir.

Sterilizasyon kavramının da yeni nesil işle-
tim sistemleri sayesinde yüksek güvenlik 
standardına ulaşıp, diş tedavisinde enfeksi-
yon riskini anlamlı bir şekilde azalttığı bir baş-
ka önemli tespittir.

Ancak yeni teknolojiler ile dişhekimliği 
mesleğinin uyumlanması klinik reorganizas-
yonunu, multidisipliner yapılanmayı, yazılım 
ve otomasyon sistemleri kullanmayı gerektir-
mektedir.

Kısaca değindiğimiz ve dişhekimliğinde 
yeni teşhis ve tedavi standartlarını belirleyen 
bu teknolojilerin insan ile uyumu, verimli kul-
lanılmaları açısından son derece önemlidir. 
Dolayısı ile kullanıcıların dinamik bir şekilde 
mesleki eğitimlerini sürdürmeleri, teknoloji 
sağlayıcı firmaların seminer, kurs ve çalışma 
gruplarına katılmaları, bilimsel yayın ve ma-
kaleleri takip etmeleri, forum ve bloglardan 
güncel gelişmeleri izlemeleri ve bu gelişme-
lere katılmaları isabetli olacaktır. 

Sonuç olarak dönüşümü anlamak ve dö-
nüşümün bir parçası olmak, ona direnmek 
yerine ona uyum sağlamak, bilgi toplumunun 
bir üyesi ve bilgi ekonomisin bir üreticisi ol-
mak açısından önem taşımaktadır. 
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tim faktörleri de bilgi teknolojileri yoğun ser-
maye ve nitelikli insan sermayesidir. Tüm 
sektörlerde olduğu gibi tıp sektörü ve ona 
bağlı olan dişhekimliği yani ağız ve diş teda-
vi hizmetleri sektörü de bu dönüşümden na-
sibini almaktadır. Yüzeysel bir bakışla bile 
kullanılan araç gereçlerdeki niteliksel ve iş-
levsel değişimin yarattığı etki tespit edilebilir. 
Daha derin bir analizde ise bu dönüşümün 
etkinlik ve verimlilik artışına yol açtığı yani 
dişhekiminin yaptığı birim tedavinin kalitesi-
nin ve birim zamanda yaptığı tedavi sayısının 
arttığı görülmektedir. 

Somut olarak bu teknolojilerin neler olduğu 
ve nasıl dönüştüğü anlatılacak olursa her 
şeyden önce dişhekimliğinde en çok kullanı-
lan araç ve gereçlere bakılabilir. Örneğin bir 
diş üniti ele alındığında yeni ünit tasarımların-
da kullanıcı ile uyumlu yani ergonomik bir de-
ğişim olduğu görülmektedir. Bu artık bir stan-
dart haline gelmiştir ki tasarım, entellektüel 
sermayenin özgün bir formudur. Tasarım 
yapmak için tecrübe derinliği, tecrübe geniş-
liği, eğitim, müşteri ihtiyaç ve sorunları bilgisi, 
geçmiş ve günümüze ait teknolojik bilgi sahi-
bi olmak gerekir. Ayrıca diş tedavi ünitelerinin 
giderek artan şekilde yapay zeka ile çalışan 
işletim sistemleri ile donatıldığı, elektromeka-
nik olarak çalıştığı ve düşünmeye gerek ol-
mayan otomatik çalışan teknolojiler ile dona-
tıldığı görülmektedir. Yine dişhekiminin tedavi 
sırasında ihtiyaç duyacağı tüm araç ve ge-
reçler ile (LCD monitör, endodontik mikromo-
tor, fizyodispenser, ultrasonik kavitron, LED 
ışıklı dolgu cihazı) donatıldığı ve bunların çok 
fonksiyonlu joystickler ile el kullanmadan yö-
netildiği, bu araçların tedaviye özel olarak 
programlanabildiği görülmektedir. 

Tedavi için vazgeçilmez diğer bir unsur ise 
teşhistir. Teşhis amaçlı enstrümanlar radyoloji 
cihazları ve apeks bulucular olarak kategorize 
edilebilir. Giderek artan oranda dijitalleşen 


