
Sandıkta olalım, 
mesleğimize, 
meslek örgütümüze 
sahip çıkalım!
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İmplant ve çevre dokuların
detaylı incelenmesi,

20 yaş dişleri ve çevre
dokularının detaylı incelenmesi,

MAR çekim modu ile metal
artefaktların elimine edilmesi
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Murat Ersoy
İstanbul

Dişhekimleri Odası

Başkanı

Ortalık toz-duman…

Türkiye giderek artan bir gerilim içinde

Artan gerilim içinde sath-ı mailde gidiyoruz

Birkaç ağaç için denilen

Birkaç çapulcu tarafından yapıldı denilen

Nedenleri bir türlü anlaşılmak istenmeyen Gezi’den 

sonra şimdi de 17 Aralık süreci

Orada insanlar; aşağılanmaya, azarlanmaya, 

ötekileştirilmeye, “yeter” demişlerdi…

Ama bu dil düzeleceği yerde daha da keskinleşti.

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonundan sonra 

da tamamen kontrolden çıktı.

Yargı yok sayılarak, savcılar yok sayılarak, mahke-

meler yok sayılarak, hukuk yok sayılarak varacağımız 

yer neresi olacak?

Ortalığa dökülenler incelenmeyecek mi?

Ortalığa dökülenler soruşturulmayacak mı?

Sorumlular yargıya hesap vermeyecekler mi?

“Dokunan yanacak mı?”

Komplo, darbe diyerek geçilecek mi?

Paralel, kare, dikdörtgen diyerek geçilecek mi?

Uzun yıllar birbirine omuz verenlerin kavgasında bir 

tarafın yanında mı olacağız?

Yoksa hem rüşvet hem yolsuzluk iddialarının sonuna 

kadar araştırılıp cezalandırılmasını isterken öte yan-

dan devlet içindeki örgütlenmelerin de sonuna kadar 

araştırılıp sonlandırılmasını mı isteyeceğiz?

Çareyi sayılarının 8 bin civarında olduğu söylenen 

polisleri sürerek mi bulacağız?

Çareyi savcıları, hakimleri işten el çektirerek, sürerek 

mi bulacağız?

Çareyi soruşturmalara izin vermeyerek mi bulacağız?

Çareyi işimize göre hukuk, duruma göre hukuk, za-

man ve zemine göre hukukta mı bulacağız?

Çareyi Anayasa’yı değiştirerek kurduğumuz HSYK 

yapısını yasayla değiştirmekte mi bulacağız? 

Çareyi twitter, facebook, youtube…. gibi kanalları 

yasaklayıp dünyadan kaçmakta mı arayacağız?

Çareyi kin, nefret, ötekileştirme söylemleriyle mi 

bulacağız?

Bu sorulara verilecek yanıtlar geleceğimizi be-

lirleyecek.

Demokratik hukuk devleti miyiz, 

Yoksa?

Not: Tüm meslektaşlarımızı 12-13 Nisan 2014 tari-

hinde yapılacak olan 15.Olağan Genel Kurulumuza 

ve seçimlere davet ediyorum.

Yoksa?
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Ayten Yıldırım
İstanbul

Dişhekimleri Odası

Genel Sekreteri

“Meslek Odaları” yaşamak zorunda, 
yaşatmak zorundayız.

Hem ülke olarak hem Oda olarak  gündemi oldukça 

yoğun iki sene geçirdik, sonuç olarak her iki konu-

da da “Seçim” önümüzde.

Yapılanlar, yapılamayanlar ve gelecekte yapıla-

caklar konusunda söz söyleme zamanı…

*Göreve geldiğimizde kurumsal ilişkilerin sağlıklı 

yürüyebilmesi için öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü 

ardından  İstanbul, Marmara, Yeditepe, Bezm-i  

Âlem, Aydın, Medipol  Üniversiteleri Dişhekimliği 

Fakültelerini ziyaret ettik.  CHP ve BDP il yöneti-

cileri  Odamızı ziyaret ettiler. 

*Ankara, İstanbul, Adana’da mesleğin sorunları 

hakkında ortak politikaların oluşturulduğu TDB 

Başkanlar Konseyi toplantılarına katıldık. Ankara’da 

yapılan  TDB 100. Uluslararası Dişhekimliği 

Kongresi’ne katılım sağladık, daha sonra  TDB ve 

FDI’nın birlikte yaptığı  101.Uluslararası Kongre’de  

İstanbul olarak hem organizasyonda görev aldık  

hem de  ev sahipliği yaptık.

*İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) 

ve Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu (SMOK) 

ile birlikte sağlık alanında ve toplumsal olaylarda 

sınırlarımızı zorlayan durumlara tepki gösterdik.

 

*1 Mayıs’a katıldık; hasta yakını tarafından öldürü-

len Dr.Ersin Aslan için “Biz Bu Cinayeti Gördük”,

 “Bu Şiddet Sona Ers!n. Sağlıkta Şiddete Karşı 

G(ö)REVDEYİZ!” dedik. SABİM şikayeti nedeniyle 

soruşturulan Dr. Melike Erdem’in intihar etmesi 

üzerine “Alo 184-SABİM/Yetti Artık, Çık Devreden” 

dedik. Kanun Hükmünde Kararnamelere karşı 

çıktık, eğitim sisteminde köklü değişikliklere yol 

açan 4+4+4 sistemine karşı, “Çocuklarımıza, Oku-

lumuza, Geleceğimize, Eğitime Sahip Çıkıyoruz” 

dedik, İstanbul Barosu’na karşı açılan haksız da-

vada onların yanında olduk. 

*Ve malum sebeplerle “GEZİ” deydik. 

Malum   sebeplerle   Berkin   Elvan’ın   cenazesin-

deydik.

Mesleki olarak;

*Her olaya anında müdahil olmaya  ve  meslek-

taşlarımızı bilgilendirmeye özen gösterdik. Bu 

bilgilendirmeleri Dergi, mail, SMS ve web sayfamız 

aracılığıyla yaptığımız gibi Dişhekimleri  Meclisle-

rinde geniş olarak ele aldık.

*Fırsat sitelerinde yapılan reklamları kaldırttık, 

sahte dişhekimlerine cezalar verdirdik, Avrupa 

kanallarında yapılan reklamlar için cezalar ver-

dik; itirazlar, mahkemeler  ve Danıştay tarafından 

lehimize reddedildi. Beyazlatma merkezlerini 

kapattırdık.

KHK’lara karşı çıktık, TMMOB’ye dokunma  de-

dik; veri gönderimine zorlamak “hukuksuzluktur” 

dedik. İş sağlığı ve güvenliği “doğrudur” dedik 

ve OSGB’lerden hizmet alma kolaylığı sağladık. 

Meslektaşlarımızın sağlık hizmetlerinden indirimli 

yararlanabilmesi için özel hastanelerle anlaşma 

yaptık; ferdi kaza sigortası yaptırdık. Dental 

allerji testi için hastane anlaşması yaptık; acil 

yardım çantası hazırladık; Baro Bahçe’den indi-

rimli yararlanılmasını sağladık. Meslektaşlarımızın  

soluklanabilmeleri için Türk Sanat Müziği Korosu 

oluşturduk; sinema günleri düzenledik; geziler, 

psikodrama, ebru kursu  ve Dışavurumcu Atölye 

Çalışmaları yaptık. 
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*Bölgesel ve genel eğitim programlarında 158 

konuşmacı  4886 meslektaşımıza eğitim verdi. 

İstanbul’un büyüklüğü ve ulaşım sorunları göz 

önüne alınarak etkinlikler bölgelere yayıldı: Yılmaz 

Manisalı Eğitim Merkezi, İstanbul Üniversitesi, 

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Yeditepe Üniversite-

si ve Medipol Üniversitesi salonları, Caddebostan 

Kültür Merkezi eğitim için kullandığımız yerlerdi. 

Bunun yanı sıra otel etkinlikleri, eğitim programında 

ağırlıklı olarak yer aldı. Eğitim programına paralel 

olarak organize ettiğimiz Dental Ürün Günleri old-

ukça ilgi gördü. Eğitimlerde konuşmacı olarak yeni 

isimlere, gençlere yer vermeye özen gösterdik. 

İstanbul’daki bütün öğretim üyelerine davet mek-

tubu yazıp, eğitim programında konuşmacı olmak 

isteyip istemediklerini sorduk ve  talepleri buna 

göre değerlendirdik. İmplantoloji, endodonti, 

dental tomografi kursları  yaptık. Bu toplantıların 

videolarını web’de yayınladık.

*İlk yardım ve acil tıbbi yardım  kursları düzen-

ledik.

*800 dişhekimi yardımcısına İş Sağlığı ve Güvenliği 

eğitimleri verdik. Dişhekimi yardımcılarının  “Ağız 

Diş Sağlığı Teknikeri”  unvanını  alabilmeleri için 

Sağlık Bakanlığı’nın açtığı sınavların duyurularını 

yaptık, hak kaybı olanlara hukuksal destek 

sağladık.

*İl Sağlık Müdürlüğü ile  ortak “Kamuda Bilimsel 

Eğitimler”  yaptık, kamu ziyaretleri yaparak çalışan 

meslektaşlarımızın sorunlarını dinledik. Bunları  İl 

Sağlık Müdürlüğü’ne defalarca ilettik, hak arama 

eylemlerinde destek olduk. 

*Tüm dişhekimliği fakültelerinde İDO Ye-

rel Öğrenci Kolu öğrenci temsilcileri seçimi 

yaptık, öğrencilerin yurt dışı öğrenci birlikle-

rinin toplantılarına ve kongrelerine katılımını 

sağladık. 120 öğrenci katılımı ile Öğrenci Kolu 

Tanışma Kahvaltısı gerçekleştirdik. Yerel Öğrenci 

Kolumuzun organizasyonuyla,  serbest çalışan 

dişhekimlerinin yanında "Gözlemci Diş Hekimliği 

Öğrencisi Projesi"nde 350 öğrencinin, 70 mua-

yenehanede deneyimli dişhekimlerini gözlemleme 

olanağı sağladık. 

Yine Öğrenci Kolumuzca 120 öğrenciye tavuk derisi 

üzerinde “Cerrahi Dikiş Teknikleri Kursu” ile klinik 

öncesi eğitimi olanağı sağlandı. Türkiye genelinde 

başlatılan, dişhekimliği öğrencilerine sağlanması 

gereken sosyal güvence ve maaşa ilişkin talepleri 

içeren imza kampanyası düzenledi. Toplum Ağız 

ve Diş Sağlığı Komisyonu ile birlikte Atatürk Kız 

Yetiştirme Yurdu ziyaret edildi,  burada ağız ve diş 

sağlığı eğitimi verildi. 

 

*22 Kasımlarda meslek sorunlarıyla ilgili, 

Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği Hakkında, 

Bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu  46 

vatandaşımızın öldüğü Reyhanlı için, Kişisel Sağlık 

Verilerinin Korunması hakkında ve ülkedeki son 

gelişmeler üzerine basın açıklamaları yaptık.

*Geleneksel 22 Kasım etkinlikleri kapsamında;  

Plaket ve Sertifika Törenlerini,  Sağlığın 

“Para”lanması panelini, futbol  turnuvalarını,  

Farkındalık ve Eğitim Çadırları Projesini, gele-

neksel bowling turnuvasını ve 22 Kasım Öğrenci 

Balosu’nu yaptık.
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*Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonumuz, 

öncelikle eğitmen diş hekimi eğitimlerini yaptı, 

okul eğitimlerini aralıksız sürdürerek 12.000 

çocuğa  eğitim verdi. TDB TADS Komisyonu’nun 

“Sağlığımızı Geliştiren Okullar” projesini ve FDI, 

TDB ve Unilever’le birlikte yürüttüğü 6 ilkokulda 

“Sabah Akşam Dişlerimi Fırçalarım” projesini  

destekledi. 

Komisyonumuz, Mardin’e yapılan eğitim gezisinde  

bölgedeki dişhekimleriyle birlikte 2000 öğrenciye 

eğitim verdi.  AKUT Kent Gönüllüleri ile pilot bir 

okulda ağış diş sağlığı eğitimi düzenledi.

*Gezi olaylarının ardından genç dişhekimlerinin 

oluşturduğu Dişhekimleri Forumu “Dişhekimlerine 

Torbadan Ne Çıkacak?” başlıklı bir toplantı 

gerçekleştirdi.

*Disiplin soruşturmaları yürütüldü. Soruşturma 

dosyaları değerlendirildiğinde reklam şikâyetleri: 

88, hasta şikâyeti: 50, diploma vermek: 7, meslek 

dışı personel: 6, diğer: 4 dosya olarak tespit edildi.

 

*Oda personelinin görev tanımları yapıldı, sendi-

ka sözleşmeleri yenilendi, bürokratik işlemlerin 

kanunların elverdiği ölçüde azaltılması için 

çalışmalar yürütüldü. 

Üye dosyalarının fiziksel tasnifi, tüm evrakların 

dijital ortama aktarılıp üyelerle ilişkilendirilmesi 

tamamlandı, doğru ve zamanında iletişim için mail, 

SMS, web sitesi ve11 sayı çıkardığımız dergimiz 

mümkün olduğunca etkin kullanılmaya çalışıldı. 

*Dönem başında yapılan İlçe Temsilcileri Eğitimi 

ve tüm çalışma dönemi boyunca yapılan 13 adet  

Kahvaltılı Bölge Toplantıları meslektaşlarla  

doğrudan iletişim için çok önemliydi. 

Daha detaylı açıklamalarının 14.Dönem Çalışma 

Raporu’nda yer alacağı bu çalışmaları İDO 

Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu olarak; 

komisyonlarımızın, Oda üyelerimizin özverili 

çalışmaları ve siz meslektaşlarımızın katkılarıyla 

yürütmeye çalıştık. 

Birliğimiz gücümüz oldu. Yapılan ve yapı-

lamayanların anlatıldığı, tartışıldığı ve yönetim-

lerin aklandığı yer genel kurullardır. Tüm 

meslektaşlarımızı 12 Nisan 2014’te Genel Kurula,  

13 Nisan 2014’te Seçime bekliyoruz.

“İçtiğimiz su”dan, “soluduğumuz hava”ya, 

yürütülen sağlık politikaları nedeniyle zorlaşan 

yaşam koşullarımızdan “park”larımıza kadar her 

şey siyasetin konusu ise sorunları siyaset üstü 

kalarak değil siyasetin içinde, ona müdahil olarak, 

yön vererek çözebiliriz.

“Alo” talimatlarıyla kapatılması mümkün olma-

yan, seçimle  kurullarını oluşturan, üyeleriyle sıkı 

bağlar kuran ve hayata müdahil olan “Meslek 

Odaları” yaşamak zorunda, yaşatmak zorundayız.

Haydi siyaset yapmaya, haydi 13 Nisan’da seçime…

“Küçücük bir oy”…

“Bir oy bir oydur”… id
o.

or
g.

tr
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Füsun Şeker
İstanbul

Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

Üyesi

14. Dönem biterken bu dönemin son dergisini gene 

heyecanla hazırladık. İki yıl çok çabuk geçmiş. Za-

mana yetişmekte zorlanıyoruz. Özellikle bu son 

iki yıl hep dediğimiz gibi, hem mesleğimiz hem 

ülkemiz için zorlu geçti. Öyle ki zaman zaman yazı 

planımıza aldığımız bir konunun hızla gündemden 

düştüğünü ve güncelliğini kaybettiğini görüp yeni 

gündemin peşine düştük. 

Tahmin edersiniz ki iki ayda bir çıkan dergide gün-

demi yakalamak oldukça zordur. Fakat komisyon 

arkadaşlarım ve sevgili Özgü Bircan’ın katkılarıyla 

hep gündemi takip etmeye çalıştık. İki yılda 

çıkardığımız toplam 11 dergide mesleki düzen-

Biterken...
lemeler konusunda yetkili ağızlardan aldığımız 

görüşleri, Oda etkinliklerinde haberleri, toplum-

sal olayları sizlere vermeye çalıştık. İstanbul 

Dişhekimleri Odası olarak duyarlı olduğumuz 

çevre konusunda yazılar hazırladık. Ve bizden 

birilerini, dişhekimliği dışında başka uğraşları 

olan meslektaşlarımızı, tanıtmak istedik. Bu bir 

veda yazısı değil. 15. Dönem’de yeni yönetim 

bayrağı devam ettirecek. Önemli olan bayrağı yere 

düşürmeden, hiç bitmeyen bu koşuda herkesin 

üstüne düşenin ve elinden gelenin en iyisini 

yapması.  

…

14. Dönem İDO Basın 
Yayın Komisyonu
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İnterdisipliner Çalışmada Ortodontistin Rolü
Odamızın 2013-2014 Sürekli Dişhekimliği Eğitim programı kapsamında düzenlediği otel toplantılarının Ocak ayı programı 
19 Ocak 2014 tarihinde Taksim Point Otel’de gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü, Prof. Dr. Figen Seymen’in yaptığı “İnterdi-
sipliner Çalışmada Ortodontistin Rolü” konulu konferansta konuşmacı olarak Prof. Dr. Koray Gençay, Prof. Dr. Haluk İşeri 
ve Doç.Dr.Fulya Özdemir yer aldı. 

Şeffaf Plaklarla Ortodonti 
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Evren Öztaş ve Yeditepe 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard. Doç.Dr.Murat Tozlu’nun “Şeffaf Plak-
larla Ortodonti” konulu konferansı 08 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Altan Gülhan 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

Cerrahi İmplantta Rehberler
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral 
İmplantoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Volkan 
Arısan’ın “Cerrahi İmplantta Rehberler” konulu 
konferansı 15 Ocak 2014 tarihinde Yılmaz Manisalı 
Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

Dişhekimliğinde Adezyon 
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pro-
tetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.
Dr.Nuray Çapa’nın “Dişhekimliğinde Adezyon” konulu 
konferansı 22 Ocak 2014 tarihinde Yılmaz Manisalı 
Eğitim Merkezi’nde yapıldı.
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Flap Operasyonları-İmplantta Estetik Nasıl Sağlanır
Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Burcu Karaduman’ın 
“Flap Operasyonları” konulu konferansı ve Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalı 
öğretim görevlisi Dr.Dişhekimi Esma Mısırlıoğlu’nun “İmplantta Estetik Nasıl Sağlanır?” konulu konferansı 12 Şubat 2014 
tarihinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Periimplantitis
Prof.Dr. Bahar Kuru’nun “Periimplantitis” konulu konferan-
sı 29 Ocak 2014 tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Dijital Görüntüleme Hataları
Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene 
Radyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Kader 
Cesur Aydın’ın “Dijital Görüntüleme Hataları” konulu 
konferansı 05 Şubat 2014 tarihinde Yılmaz Manisalı Eğitim 
Merkezi’nde yapıldı.

Ortodonti Hastalarında Çürük Profilaksisi
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Bahar Tuna İnce’nin 
“Ortodonti Hastalarında Çürük Profilaksisi” konulu konferansı 29 Ocak 2014 tarihinde Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesi’nde yapıldı.



dergi mart/nisan 201416

Intra-kronal Beyazlatma
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş 
Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Doç.Dr. Meriç Karapınar Kazandağ’ın “Intra-
kronal Beyazlatma” konulu konferansı 19 Şubat 2014 
tarihinde İstanbul Dişhekimleri Odası, Yılmaz Manisalı 
Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

Ağız Kanserlerinde Tanı
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş 
Çene Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. 
Kıvanç Bektaş Kayhan ve Doç.Dr. Meltem Koray’ın 
“Ağız Kanserlerinde Tanı” konulu konferansı 26 Şubat 
2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakül-
tesi Altan Gülhan Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çekim Sonrası İmplant Tedavisi
Odamızın düzenlediği otel toplantılarının Şubat ayı programı 16 Şubat 2014 tarihinde Taksim Lares Park Otel’de 
gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü, Prof. Dr. Atilla Sertgöz’ün yaptığı “Çekim Sonrası İmplant Tedavisi” konulu kon-
feransta konuşmacı olarak Prof. Dr. Korkud Demirel, Prof. Dr. Nurhan Güler ve Doç.Dr.Ahmet Arslan yer aldı.  

İmplant Komplikasyonları
Odamızın düzenlediği otel toplantılarının Mart ayı programı 16 Mart 2014 tarihinde Taksim Point Otel’de gerçekleştirildi. 
Moderatörlüğünü, Prof. Dr. Atilla Sertgöz’ün yaptığı “İmplant Komplikasyonları” konulu konferansta konuşmacı olarak 
Prof. Dr. Sinan Soley, Doç. Dr. Hakan Bilhan ve Doç.Dr.Onur Geçkili yer aldı. 
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Temel İmplantoloji Kursu 
Odamızın Nobel Biocare-EOS Medikal ile ortak düzenle-
diği “Temel İmplantoloji Kursu” 07-08-28-29 Mart 2014 
tarihlerinde Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde yapıldı. 
Kursa 25 meslektaşımız katıldı. 

Kök Yüzeyi Kapatma Teknikleri
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Periodontoloji Anabilim Dalından Dr.Duygu 
Yaman’ın “Kök Yüzeyi Kapatma Teknikleri” 
konulu konferansı 19 Mart 2014 tarihinde 
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 
Altan Gülhan Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kahvaltılı Bölge Toplantıları
Odamızın 2013-2014 çalışma dönemi içinde organize ettiği Bölgesel Kahvaltılı Toplantıları Ocak, Şubat ve Mart ayla-
rında devam etti. Üsküdar, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Şile bölgelerindeki meslektaşlarımız 08 Ocak 
2014 tarihinde K.Çamlıca Beltur’da; Yalova ilindeki meslektaşlarımız 29 Ocak 2014 tarihinde Karaca Kafe’de; Kağıthane, 
Beyoğlu, Şişli, Sarıyer, Beşiktaş bölgelerindeki meslektaşlarımız 12 Şubat 2014 tarihinde Beyoğlu Midpoint’te; Bakırköy, 
Bahçelievler, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören, Esenler bölgelerindeki meslektaşlarımız 26 Şubat 2014 tarihinde Bakırköy 
Midpoint’te; Arnavutköy, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp, Bayrampaşa bölgelerindeki meslektaşlarımız 12 Mart 
2014 tarihinde GOPARK Kafe’de bir araya geldi. Ayrıca, Sarıyer ilçesinde çalışan meslektaşlarımızla mesleki-güncel konu-
ları görüştüğümüz Kahvaltılı Bölge Toplantısı 5 Mart 2014 
Çarşamba günü Kalender Orduevi’nde yapıldı.
Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı-
larda; Yeni Torba Yasa, Sağlık-Net 2 Veri Gönderim Sistemi, 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 5378 Sayılı Engel-
liler Yasası, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yapılması düşünülen 
değişiklikler, özel sağlık sigortalılarına yönelik ağız, diş 
sağlığı muayene ve tedavi hizmetlerinin verilebilmesi ile 
ilgili bilgilendirme yapıldı, meslektaşlarımızın bölgelerinde 
yaşadıkları sorunlar dinlendi, çözüm yolları tartışıldı. 
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İstanbul Dişhekimleri Odası Edebiyat Gezisi
Odamız Sosyal Komisyonu, “Yazarlarla edebiyat turları, okur-yazar-kitap ilişkisini sıradanlıktan kurtarır” çağrısına yanıt 
verip 2 Mart 2014 Pazar Günü Ahmet Ümit’le bir edebiyat gezisine çıktı. Çok sayıda meslektaşımızın katıldığı gezide, 
Ahmet Ümit’in son romanı; Beyoğlu’nun En Güzel Abisi’nin geçtiği mekanlar gezildi. Kentsel dönüşümün değil, bütün 
bir ülkenin dönüşümünün yaşandığı yerde, Tarlabaşı’nın sokaklarında ve Beyoğlu’nda Baş komiser Nevzat’ın izleri takip 
edildi. Gezinin ardından meslektaşlarımızla Ahmet Ümit,  Feraye Restoran’da yenen yemekte buluştu.  
 

İstanbul Dişhekimleri Odası Darülaceze Ziyareti
Yaşlılara Saygı Haftası’nda Odamız 19 Mart 2014 Çarşamba günü Darülaceze’ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan 
Murat Ersoy, TDB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Prof.Dr. Turhan Atalay ve aktivistlerimizin de katıldığı ziyarette Oda 
üyelerinin gönderdiği  bağışlar Darülaceze’ye makbuz karşılığında teslim edildi. Ziyarette Odamızın Türk Sanat Müziği 
Korosu da  bir konser verdi. Ziyarete bizzat katılan ve yardım gönderen meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.
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Kamu Eğitimleri 
Odamızın, kamuda çalışan meslektaşlarımıza yönelik İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak olarak düzenlediği “Salı Toplantıları”, 
meslektaşlarımızdan gelen talep üzerine 2014 yılında da devam ediyor. 
2014 yılının ilk kamu eğitimi 21 Ocak 2014 Salı günü İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nde gerçekleştirildi. 
“Dişhekimliği Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Çözümleri” konulu konferansta İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte-
si Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim öğretim üyesi Prof.Dr.Cengizhan Keskin konuşmacı olarak yer aldı. 
Kamu eğitimlerinin ikincisi 18 Şubat 2014 Salı günü İl Özel 
İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi’nde gerçekleştirildi. 
“İmplant” konulu konferansın konuşmacısı Marmara Üniver-
sitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim 
öğretim üyesi, 14.Dönem Oda Yönetim Kurulu üyesi Prof.
Dr.Atilla Sertgöz’dü.
Eğitimlerin Mart ayı programı 18 Mart 2014 Salı günü yapıldı. 
Ataşehir ADSM’de konuşan Prof.Dr.Tülin Arun’un konusu 
“Ortodontide Gülümseme ve Estetik” idi.
Salı Toplantıları, önümüzdeki aylarda farklı konu ve konuşma-
cılarla devam edecek.

Son Gelişmeler Üzerine…
Soruşturmayı yürüten savcıların yerine yenileri atandı.
Soruşturmayı yürüten polisler görevden alındı.
Adli Kolluk Yönetmeliği değiştirildi.
Basının Emniyet Müdürlüklerine girmeleri yasaklandı.
Böylesi bir soruşturmada yapılmaması gereken her şey yapıldı.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yapılması gerekenlerin yapılmadığı görüldü, görülüyor.
Peki ne yapılıyor? Emniyet güçlerinin büyük bölümü bir gecede yer değiştiriyor. Kritik soruşturmaları yürüten tüm 
savcılar yer değiştiriyor. Yargının söylediğini adli kolluk yerine getirmiyor. Yerine getirmek isteyenler anında görevden 
alıyor. Yapılamayan operasyonlar, yerine getirilemeyen soruşturmalar birbirini izliyor.
Süreç başladığından beri neler söylendi? Çete, dış güçler, organize işler, operasyon, paralel devlet,   çoğaltılabilir.
Bu toz duman içinde görünen nedir?
Hukukun yok sayılması,
Hukukun silah olarak kullanılması,
Hukukun siyasallaşması,
Hukukun kişiye göre, duruma göre, işimize yarayıp yaramadığına göre yeniden, yeniden düzenlenmesi var.
Elinde devlet gücü olanların hukuka meydan okuması var.
Bunlar yetmiyor. Bu siyasi iktidar tarafından 2010 yılında yeniden yapılanan ve devrim olarak nitelenen HSYK’nın 
yapısı yeniden değiştiriliyor ve büyük ölçüde Adalet Bakanına bağlanıyor.
Dün omuzlarda taşınanlar bugün yerin dibine sokuluyor.
Dün destan yazdığı söylenenler bugün yok ediliyorlar.
Yürütme ve yargı arasındaki kavgada deyim yerindeyse kan gövdeyi götürüyor. Yürütme ve yargı arasındaki bu 
kıyasıya kavga başta güvenlik güçleri olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara yansımış adeta ülkemizi içten çökertecek 
hale getirmiştir.
Dün masumiyet karinesi, soruşturmanın gizliliği, özel hayatın gizliliği, hak, hukuk, adalet diyenlere
Hadi Canım sende! diyenler.
Bugün aynı temel hukuk ilkelerine sarılıyorlar.
Çok beylik sözdür ama çok da doğrudur.
Hukuk, adalet, bağımsız yargı bir gün herkese lazım olabilir.
Vicdan bir gün herkese lazım olabilir.
Dün hukuk, adalet, bağımsız yargı vicdan diyen biz bugün yine aynı yerdeyiz.
Ya siz!

İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
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Dişhekimleri Meclisi Reklam-Tanıtım ve Bilgilendirmeyi Tartıştı
Dişhekimlerinin gündemini oluşturan konularda meslektaşlarımıza bilgi vermek, onlardan gelen soruları yanıtlamak üzere 
düzenlenen Dişhekimleri Meclisi toplantıları devam ediyor.

Reklam Tanıtım ve Bilgilendirme
3 Mart Pazartesi günü Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde düzenlenen Dişhekimleri Meclisi’nde yine meslektaşlarımızı 
yakından ilgilendiren bir konu tartışıldı: Sağlıkta Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme.
Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Ayten Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyelerimizin hazır bulunduğu toplantının konuşmacısı 
TDB Hukuk Danışmanı Av.Mustafa Güler idi. Güler, öncelikle reklam-bilgilendirme ve tanıtım kavramlarının tanımını yaparak 
ilgili mevzuatın reklamla ilgili kısıtlamalarına değindi. Etik ilkeler bağlamında sağlıkta reklamın neden olamayacağını 
ifade eden Güler konuyla ilgili disiplin cezalarından örnekler aktardı. Toplantı, meslektaşlarımızdan gelen soruların 
yanıtlanmasıyla devam etti. 

POS Belgesi İle Birlikte Serbest Meslek Makbuzu Düzenlenmesi Konusunda 
Değerlendirme
Bilindiği gibi Türk Dişhekimleri Birliği’nin “Dişhekimlerinin Uygulayacakları Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi  Ücret 
Tarifesi” yaklaşık 300 kalemden oluşmaktadır.
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) mükerrer 257. maddesindeki yetkiye dayanılarak, dişhekimleri serbest meslek erbabı 
tarafından hastaya verilen hizmete ilişkin bedelin kredi kartı ile ödenmesi sırasında ihtiyaç duyulması halinde, hizmetin 
asgari ücret tarifesinde yer alan muayene ve tedavi kalemlerinden kaç tanesini içerdiğine bakılmaksızın, 379 sıra numaralı 
Tebliğ ile bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirilen POS cihazı ile düzenlenecek POS belgesinin yanı sıra anılan Kanu-
nun 236. maddesinde yer alan “serbest meslek makbuzu”nun da düzenlenmesi ve ayrıntıların bu belge üzerinde gösteril-
mesi uygun görülmüştür.

Buna göre;
-Dişhekimleri tarafından düzenlenecek serbest meslek makbuzları düzenlenen POS belgesi ile birlikte kullanılacaktır.
-POS belgesinde yer alan toplam tahsilat tutarı ile serbest meslek makbuzunda yer alan tutar birbirinden farklı olmamalıdır.
-POS belgesinin bir nüshasının serbest meslek makbuzunun aslına iliştirilerek hastaya verilmesi gerekmektedir.
-Bu amaçla üzerinde “bu makbuz VUK’nun 379 sıra numaralı tebliğ uyarınca düzenlenen ….. tarih ve ….. sıra nolu POS belge-
si ile geçerlidir” cümlesinin bulunduğu bir kaşe hazırlatılıp düzenlenen serbest meslek makbuzlarının üzerine basılmalıdır.
-POS belgesinin ikinci nüshasının düzenlenen serbest meslek makbuzunun üzerine iliştirilerek saklanması mali açıdan 
yaşanabilecek sorunları önleyecektir.
-Bu uygulama sadece meslek uygulamasını Kişisel Vergi Mükellefi olarak sürdüren (serbest meslek erbabı) 
meslektaşlarımızı kapsamaktadır.
Mesleki faaliyetini Kurumlar Vergisi Mükellefi olarak sürdürenler (şirketler) kapsam dışındadır.
-Hekimlerin POS belgesi ile beraber serbest meslek makbuzu düzenlemeleri durumunda bu iki belgeden sadece biri gelir 
olarak dikkate alınacak ve bu belgeyi kullanan açısından da her iki belgeye istinaden sadece bir gider kaydı yapılacaktır.
Kontrolü Yönetmeliğindeki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 2872 Çevre Kanunu’nun ilgili maddesi gereği 
yasal işlem yapılacaktır.

Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 40 ve 
57. maddesi dayanak gösterilerek Sağlık Bakanlığınca çıkartılan, “Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği”; 20 Şubat 2014 
tarih ve 28919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Yönetmelikle, yürürlükten kaldırılmıştır.
Konuyla ilgili detaylı bilgiye www.ido.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
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Sağlık Çalışanları 14 Mart’ta G(ö)revde
Sağlık çalışanları 14 Mart’ta iş, ücret ve gelecek güvencesi, nitelikli sağlık hizmeti sunumu ve halkın sağlığını korumayı 
önceleyen bir sağlık sistemi için iş bıraktı. Yalnızca acillerde ve yatan hastalara hizmet veren sağlıkçılar, ülkenin dört bir 
yanında sokağa çıkarak Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yarattığı tahribatı dile getiriyor-
lar. 

Ataşehir ADSM’de basın açıklaması
Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde iş bırakan sağlık çalışanları, merkezin bahçesinde bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi. Açıklamayı Dişhekimi Burcu Bayar okudu.
Açıklamada, sağlık çalışanlarının iş koşullarının her geçen gün zorlaştığına, nitelikli sağlık hizmeti vermenin nerdeyse 
olanaksızlaştığına değinen Bayar, “Sağlık çalışanları bu ülkenin hemen tamamı gibi mutsuzdur, geleceğinden kaygılıdır, 
öfkelidir, şiddet sarmalı içinde kalmıştır, mesleğini hakkıyla yerine getiremediğini, hakkını alamadığını düşünmektedir” 
dedi.

Ayrımsız herkese sağlık hizmeti
Rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla çalkalanan bir ülkede başından gaz fişeğiyle yaralanıp 269 gün verdiği yaşam mü-
cadelesini kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın acısını bile yaşamalarına izin verilmediğini, Gezi olayları sırasında 
yaralılara ilk yardım hizmeti vermenin suç olarak görüldüğünü hatırlatan Bayar, “Bugün ‘Tıp Bayramı’ymış öyle mi? Tıp 
mı bıraktınız, sağlık mı bıraktınız? Hangi derdimizden söz edelim? Böylesi bir ortamda nasıl sağlık hakkından, hekim-
likten, hemşirelikten, söz edelim? İnci dişleriyle bir çocuk, gözümüzün önünde kafasından vurulup, eriyip giderken ağız 
diş sağlığından nasıl söz edebiliriz ki? Yıllardır anlatmaya çalışıyoruz, sağlık her insan için doğuştan gelen bir haktır. 
Mesleğimizi özgürce yerine getirmek, ayrımsız herkese hak ettiği sağlık hizmetini, kendi haklarımızı da alarak vermek 
istiyoruz” şeklinde ifade etti.
Yapılan basın açıklamasında Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yarattığı tahribata kaşı “14 Mart’ta 10 Acil Talebimiz” 
başlığıyla sağlık çalışanlarının talepleri de okundu.

“Korku duvarını aştık, yüklenin yıkılacak!”
Okunan basın açıklamasının ardından Oda Genel Sekreteri Ayten Yıldırım bir konuşma yaptı. Yıldırım konuşmasında sağlık 
çalışanlarının hasta olmamayı önceleyen bir sağlık sistemi için, hasta olunca da hizmete ulaşmanın önündeki katkı-
katılım payı ve ilave ücretler başta olmak üzere, tüm engellerin kaldırılması için g(ö)evde olduğunu vurgulayarak, “Bu 
sağlıksızlığın altından ancak birlik olup, sistemi bize dayatanlara karşı demokratik yollardan mücadele ederek kalkacağız… 
Korku duvarını aştık, yüklenin yıkılacaklar..” çağrısını yaptı.

TDB Öğrenci Kolu 6. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu 6.Olağan Genel Kurulu, 35 dişhekimliği fakültesinden gelen 
öğrencilerin katılımıyla 15 Şubat 2014 Cumartesi günü Ankara’da yapıldı. İstanbul Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolun-
dan Genel Kurula katılan öğrencileri Başkan Murat Ersoy ve Yönetim Kurulu üyesi Güler Gültekin yalnız bırakmadı. 
Sırasıyla; TDB Öğrenci Kolu Başkanı Mehmet Yıldız, TDB Öğrenci Kolu Sorumlusu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Dr.Faik 
Serhat Özsoy ve TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner Yücel’in yaptığı konuşmaların ardından TDB Öğrenci Kolu faaliyet raporu 
sunuldu; Genel Kurul’da dile getirilen görüş ve önerilerin hazırlanacak TDB Öğrenci Kolu 6.Olağan Genel Kurul Sonuç 
Bildirgesi’nde yer almasına karar verildi. 
Gerçekleştirilen seçimler sonucunda İDO Yerel Öğrenci Kolu Başkanı Sina Saygılı ve İDO Yerel Öğrenci Kolu İstanbul 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Temsilcisi Hülya Çerçi TDB Öğrenci Kolu Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu’na seçildi. 
Seçimlerde ayrıca, İDO Yerel Öğrenci Kolu Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Temsilcisi Azize İpek Yetişti EDSA 
(Avrupa Dişhekimliği Öğrencileri Birliği )İletişim Sorumlusu seçildi. 

Görev dağılımı yapıldı
TDB Öğrenci Kolu 6.Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin 19 Şubat 2014 tarihinde  yaptıkları ilk 
toplantıda gerçekleştirdikleri görev dağılımına göre; Sina Saygılı Ulusal Öğrenci Değişim Sorumlusu,  Hülya Çerçi Ulusal 
Bilimsel Sorumlu seçildi. 
TDB Öğrenci Kolu 6.Olağan Genel Kurulu’na ilişkin haberin detayına www.ido.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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Daha 15 yaşındaydı...

Berkin Elvan öldü...
Çocuk bedeni 269 gün dayanabildi

Berkin Elvan öldürüldü
Tıpkı Ali İsmail Korkmaz,  Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, 

Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik gibi…
On beş yaşındaydı…

Sınırsız cop
Sınırsız gaz
Sınırsız su

Sınırsız aşağılama
Sınırsız azarlama

Sınırsız ötekileştirme tarafından öldürüldü.
Destan yazma emri verenler, destan yazanlar tarafından öldürüldü

On beş yaşındaydı…
Faiz lobisi, büyük sermaye, medya, iç ve dış menfaat çevreleri, muhalefet partileri, 

çevreciler, doktorlar, avukatlar, mimarlar, mühendisler, öğretmenler, öğretim üyeleri, 
öğrenciler, işçiler, Gezi olaylarının sorumlusu gösterilmişti.

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda da paralel, kare, dikdörtgen sorumlu gösteriliyor.
Hukuk nerede? Adalet nerede? Vicdan nerede?

Berkin ve diğerleri için geçmiş olsun ya da başınız sağolsun diyemeyenler
Neredesiniz?

 
Daha on beş yaşındaydı…

 
İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu
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Tam Gün Yasası Uygulaması
Bilindiği üzere kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak bilinen 02.01.2014 tarihli ve 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve 
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun iptaline yönelik Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur. Bu arada, 
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 05.03.2014 tarih ve 9428 sayılı genelge ile 6514 sayılı Kanunun uygulamasının 
hangi esaslara göre yapılacağı duyurulmuştur.

Bakanlık genelgesinde özetle;

657 sayılı Devlet Memurları Yasası ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Yasasına tâbi olarak görev yapan tabip ve 
diş tabipleri 18.01.2014 tarihinden; 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Yasasına tâbi olarak görev yapan tabip ve diş tabipleri ise 18.04.2014 tarihinden itibaren muayenehanede ya da 
diğer sağlık kurum ve kuruluşlarında veya vakıf yüksek öğretim kurumlarında çalışamayacakları, bu nedenle 657 ve 
926 sayılı kanuna tabi tüm tabip ve diş tabiplerinden halen bu kapsamda çalışanların Müdürlükçe derhal çalışma 
belgelerinin veya ruhsatlarının iptal edilerek faaliyetlerinin sonlandırılması gerektiği, 2547 ve 2955 sayılı Yasa’ya 
tabi çalışanların ise 18.04.2014 tarihinde (kamu dışındaki) özel çalışmalarını sonlandırmamaları halinde 6514 sayılı 
Kanuna göre üniversite ile ilişiklerinin kesileceği, ifadelerine yer verilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı’nın genelgesine www.ido.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri Kurulması Hakkında Duyuru
Bazı İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından gönderilen yazılarda meslektaşlarımızdan, Hasta ve Çalışan Güvenliğinin 
Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde Çalışan Hakları ve Güvenliği 
Birimleri Kurulması ve birim sorumlularının iletişim bilgilerinin İlçe Sağlık Müdürlüklerine bildirilmesi istenmektedir.

Adı geçen yönetmelik, 06.08.2013 tarih ve 28730 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmeti 
Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’le yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu bağlamda yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe ilişkin hükümlerin uygulanması olanaklı değildir. Konu ile ilgili İl 
Sağlık Müdürlüğüne gerekli yazı gönderilmiştir.

Twitter’in Mivitir’ın kökünü kazımak
Ne zaman  “sözün bittiği yerdeyiz” desek
Yeni bir söz söylenecek  gariplikler çıkıyor ortaya.
Anayasa, yasa, uluslararası sözleşmeler... 
Tek tek madde yazmaya gerek yok.
Öyle bir yasak ki...
Tek bir tutar dalı yok.
İlk delenler belediye başkanı, başbakan yardımcısı  ve Cumhurbaşkanı!
Ülke kocaman bir sirk çadırı gibi.
Öyle bir yasak ki ciddiye alan yok.
Açıkken yedi milyon, yasakken on milyon kişi twitter’a girmiş.
Bir-iki ciddi eleştiri, geri kalan tümüyle mizah…

Bu fıkra ciddi:
Yolcular uçağa binerken yanlarıdan pilot ve yardımcı pilot geçer,
Ellerinde beyaz baston, kollarında üç noktalı bant.
Yolcular şaka zahir deyip uçağa binerler ama tedirginler,
Uçak hareket eder hızlanır, hızlanır, hızlanır...
Yolcular panikle pistin bitmekte olduğunu, uçağın çimlere doğru yol 
aldığını görünce
Çığlık atmaya başlarlar.
Uçak birden havalanır.
Pilot derin bir nefes alıp yardımcı pilota dönüp:
‘Biliyor musun? Bir gün çığlık atmakta gecikecekler  ve hep birlikte geberip gideceğiz!’ der..
Nice kör yöneticilerimiz var...
“Çığlık atmakta gecikmeyelim” !
 
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu



dergi mart/nisan 201424

Sahte dişhekimlerine ceza indirimi yeniden gündemde!

Sahte dişhekimlerinin faaliyetlerini engelleme çabası, Türk Dişhekimleri Birliği'nin ve Odalarının kurtuluşlarından 
bu yana en temel faaliyetlerinden bir oldu. Önceleri yakalanan sahte dişhekimleri saptanan cezanın azlığı sebebiyle 
aynı suçu işlemeye devam etmekte iken, yetkisi olmaksızın dişhekimliği yapanlara verilen cezanın alt sınırının üç yıl 
olarak belirlenmesinden ve yakalananların cezalandırıldıkları görüldükten sonra bu sayıda ciddi bir azalma gözlendi. 
Ancak bugün, sahte dişhekimliği faaliyeti için caydırıcı rolü olan cezai alt sınır, yeniden 2 yıla indirilmek istenmekte.

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerince, 1219 sayılı Kanun’un 25.maddesinde diplomasız hasta tedavi eden 
tabip unvanını kullananlara verilecek cezanın alt sınırı 2 yıl olarak belirlenmiş iken, 41.maddesinde diplomasız diş 
tedavisi yapanlara verilecek cezanın alt sınırının 3 yıl olarak belirlenmesinin; "..ceza hukukunun temel ilkelerinden 
olan orantılılık ilkesine uymadığı" gerekçesiyle TBMM Başkanlığı'na, 25.02.2014 tarihinde sahte dişhekimlerine ver-
ilen cezanın alt sınırının 2 yıla indirilmesi yönünde bir Kanun teklifi verilmiştir.

 Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz TDB Hukuk Danışmanı Av.Mustafa Güler, sahte dişhekimlerine verilen 

Gezi Parkı eylemleri sırasında “revir kurmak ve işletmek” gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara Tabip 
Odası’na dava açıldı.

Gezi Parkı eylemlerinin tüm ülkeyi sardığı bir dönemde yaralılara yardım eden sağlık çalışanlarını koordine etmek 
üzere harekete geçen Ankara Tabip Odası (ATO) hakkında Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açan Sağlık 
Bakanlığı, Gezi sürecinde hukuka aykırı olarak yetkisiz ve kontrolsüz revir adı altında sağlık hizmeti verdikleri ve 
amaçları dışında faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle Oda yönetiminin ve Haysiyet Divanı’nın görevden alınmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından mahkemeye verdiği dilekçede;  “… Verilen sağlık hizmetinin gerçekten insan hayatını kur-
tarmaya yönelik olabilmesi için bu hizmetin mer’i mevzuat ile belirlenen kurallar ve standartlara uygun olarak yürütül-
mesi gereklidir. Tabip odalarının görevleri arasında sağlık hizmet birimi açmak ve işletmek bulunmamaktadır. Buna 
rağmen Ankara Tabip Odası, Bakanlığımızdan izin almaksızın hiç bir kamu otoritesinin kontrolü altında olmaksızın 
sağlık hizmet birimleri açmış ve işletmiştir….. Bakanlığımızdan izin alınması bir yana bu yerlerden hiçbirisinin sağlık 
hizmeti vermek için uygun mekan olmadığı açıktır. Ayrıca izinsiz görev alan hekimlerinin isimlerinin ve tedavi edilen 
hastaların isimlerinin Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi için Ankara Tabip Odası’na yazılan yazıya cevap verilmemiştir. 
Tabip Odalarına kayıtlı bütün üyelerin bu eylemden sorumlu tutulması mümkün olamayacağından, Ankara Tabip 
Odası Yönetim Kurulu’nun ve Haysiyet Divanı’nın görevlerine son verilmesi gerekmektedir” dendi.

“Hiçbir yasa bizi hastaların yanında olmaktan geri bırakamaz”

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divanı’nın görevden alınması talebiyle açılan davaya ilişkin olarak 13 
Şubat’ta ATO Yönetim Kurulu tarafından bir basın toplantısı gerçekleştirildi. 
Basın açıklamasından önce bir konuşma yapan TTB Başkanı Dr. Özdemir Aktan, Sağlık Bakanı’nın doktorluğu ve 
doktorluğun evrensel değerlerini unutmuş olduğunu hiçbir yasanın sağlıkçıları hastaların yanında olmaktan geri 
bırakamayacağını belirterek, “Dünyanın neresinde hekimlerin hastalarına yardım etmesi suçtur? Bunu hem kendimize 
hem uluslararası tıp camiasına anlatmakta zorlanıyoruz” diyerek tepkisini gösterdi.

Bu dava siyasi!

Basın açıklamasını yapan ATO Başkanı Dr. Özden Şener de Haziran ayı boyunca tüm Türkiye’de 8163 kişinin yaralanıp 
yaklaşık 7700 kişinin gazdan etkilendiğini ve büyük bir halk sağlığı sorunu yaşandığını, tüm sağlık çalışanlarının 
sokaklara çıkıp ihtiyacı olanların yardımına koştuklarını hatırlattı. Ankara Tabip Odası’na ‘halkın sağlığını korumak’ 
görevinin yasayla verilmiş olduğunu kaydeden Şener, açılan bu davanın siyasi olduğunu ve toplumsal muhalefet 
büyüdükçe hükümetin baskısının da arttığını söyledi.   

Son olarak söz alan TTB Genel Sekreteri Dr. Bayazıt İlhan da, son çıkarılan torba yasa ve ATO’ya açılan bu dava ile 
eylemcilere verilen sağlık hizmetinin suç haline getirilmeye çalışıldığını ifade ederek, uluslararası tıp camiasında pek 
çok kurum ve örgütün ATO ile dayanışmasını ifade ettiğini söyledi.

Meslek örgütlerinden destek

Sağlık Bakanlığı tarafından Ankara Tabip Odası’na dava açılmasını protesto etmek üzere 15 Şubat 2014 tarihinde 
Güvenpark’ta kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, TMMOB Mimarlar 
Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, KESK, Ankara Dayanışması gibi çok sayıda meslek örgütü ve demokratik 
kitle örgütünün katıldığı açıklamada bu süreçte ATO’nun yalnız bırakılmayacağı dile getirildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan Ankara Tabip Odası’na Dava

>

>
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Ankara Tabip Odası’na Açılan Davaya İlişkin Açıklama
Sağlık Bakanlığı Gezi Parkı olaylarında “hukuka aykırı olarak yetkisiz ve kontrolsüz revir adı altında sağlık hizmetleri 

verdikleri ve amaçları dışında faaliyet gösterdikleri” iddiasıyla Ankara Tabip Odası yönetim kurulu ve diğer organlarının 

görevden alınması için dava açmıştır.

Ülke tarihinin gördüğü en büyük ve en önemli kitle hareketlerinden biri olan “Gezi Parkı” olaylarında sağlık çalışanları 

ayrım yapmaksızın ihtiyacı olan herkese yardım ellerini uzattılar.

Onca suya, gaza, copa, tehdide, baskıya rağmen.

Sağlık Bakanımız kurulan revirlerde sağlık hizmeti vermenin hukuki olmadığını, verenler hakkında “yasal sürecin 

başlatılacağını” açıklamıştı.

O günlerde yaptığımız açıklamada “Sağlık çalışanları ülkenin herhangi bir yerinde herhangi bir zaman diliminde ihtiyacı 

olan herkese ayrım yapmadan hizmet verdiler, vermeye devam edecekler” demiştik.

Yine “Bugün bu talimatları verenler başbakan da olsalar, bakan da olsalar, vali de olsalar, emniyet müdürü de olsalar – 

umarız ihtiyaçları olmaz - sağlık hizmetine ihtiyaç duyduklarında bugün coplayıp kelepçeledikleri insanlardan hiçbir ayrım 

gözetmeksizin gerekli hizmeti alacaklarından emin olabilirler” diye devam etmiştik.

Daha öncede TBMM’de kabul edilen Torba Yasa ile hekimlik yapmayı “ruhsata bağlayan”, “ruhsatsız hekimlik yapmayı” 

hapislik bir suç haline getiren düzenlemelerden sonra geldiğimiz yer Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu-

nun görevden alınmaları istemiyle dava açılması noktasıdır.

İyi bilinmelidir ki sağlık çalışanları bu tür baskı ve tehditlerle değil, bin yıllık etik değerler ve tıbbın evrensel kuralları ile 

hareket edeceklerdir.

Vicdanlara sığmayan bu dava hepimizindir.

Vicdanlara sığmayan bu davada tüm sağlık çalışanları yargılanacaktır.

Vicdanlara sığmayan bu davada Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulunun yanında olduğumuzu yüksek sesle 

ifade ediyoruz.

Umarız bu dava ile ülke tarihine utanç duyulacak bir sayfa daha ilave edilmez.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

cezanın alt sınırının 3 yıldan 2 yıla indirilmek istenmesinin sebebinin alt sınırın 2 yıl olması durumunda cezanın ertele-
nebilmesi olduğunun altını çizerek, “Alt sınır 2 yıl olduğunda, paraya çevrilebiliyor. 3 yıl olduğunda ise indirimler dahi 
uygulansa 2 yılın altına düşürülemediği için fiilen hapis yatma riski ortaya çıkıyor. Değiştirmek istenmesinin temel 
sebebi bu” dedi.

 Buna ilişkin daha önce de değişiklik önergelerinin gündeme geldiğini hatta, tabiplerde bu cezanın 1 yıl olmasının eşitlik 
ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle konunun Anayasa Mahkemesi’ne de taşındığını hatırlatarak, “Anayasa Mahkemesi 
o dönem,  kanun koyucunun taktidir yetkisi olduğu ve suçun niteliğine göre bunu farklı olarak belirleyebileceğini söyl-
edi” diyerek bu girişimin o dönem başarıya ulaşamadığını ifade etti. 

AKP’nin 55 milletvekilinin imzasıyla Meclis gündemine getirilen bu değişiklik teklifinin çok tehlikeli bir girişim olduğu 
uyarısında bulunan Güler, “Bu teklif olarak geliyor, son zamanlarda işleri kolaylaştırmak için tutulan bir yol bu, tasarı 
yerine teklif getirme. Daha önce tek imzayla, iki imzayla gelen teklif bu sefer AKP’nin çok sayıda milletvekilinin 
imzasıyla geliyor o nedenle bu sefer ciddiye almak lazım” dedi. 

>

>



İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 
2014 SÜREKLİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİM  PROGRAMI

NİSAN - MAYIS

BİLGİ: 0212 225 03 65 - 137 ONLINE KAYIT: www.ido.org.tr

Konferanslarımız Odamız üyesi diş hekimlerine ücretsiz, üye olmayan diş hekimlerine 50 TL’dir.

Eğitim Programı’ndaki olası değişiklikler için web sitemizi ziyaret ediniz.

İÜ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

YILMAZ MANİSALI EĞİTİM MERKEZİ

CKM

CKM

TAKSİM POINT OTEL

YILMAZ MANİSALI EĞİTİM MERKEZİ

İÜ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

CKM

YILMAZ MANİSALI EĞİTİM MERKEZİ

19.00-22.00

19.00-22.00

19.00-22.00

19.00-22.00

19.00-22.00

13.00-17.00

19.00-22.00

19.00-22.00

19.00-22.00

19.00-22.00

02 Nisan 2014 Çarşamba

09 Nisan 2014 Çarşamba

16 Nisan 2014 Çarşamba

30 Nisan 2014 Çarşamba

04 Mayıs 2014 Pazar

04 Mayıs 2014 Pazar

07 Mayıs 2014 Çarşamba

14 Mayıs 2014 Çarşamba

21 Mayıs 2014 Çarşamba

28 Mayıs 2014 Çarşamba

Prof. Dr. Figen Seymen 

Prof. Dr. Mehmet Yaltırık 

Dr. Esra Pamukçu Güven 

Dr. Elif Delve Başar Can 

 Yard.Doç.Dr.Tan Fırat Eyüboğlu 

Prof. Dr. Faruk Haznedaroğlu

Prof. Dr. Raif Erişen 

Yard.Doç.Dr. Fatıma Betül Baştürk 

Yrd. Doç. Dr. Serdar  Yılmaz 

Yard.Doç.Dr.Abdullah Tolga Şitilci 

Yard.Doç.Dr. Emre İriboz

Dudak Damak Yarıklı Hastalarda Ağız Sağlığı

İmplant Estetiği

Kök Kanal Genişletme Teknikleri

Kök Rezorpsiyonları

Kanalüstü Restorasyonlar

Endodontik Tedavinin Püf Noktaları

Endodontide Sterilizasyon

TME Tanı ve Sorunları

Ne Zaman Genel Anestezi, Ne Zaman Sedasyon?

Endodontide İrigasyon

TARİH KONUŞMACI SAATYERKONU

 

  Peşin  Taksitli

 GARANTİ BANKASI    (3 TAKSİT)
 YAPI KREDİ BANKASI    (3 TAKSİT)
 FİNANSBANK   (3 TAKSİT)
 TÜRKİYE İŞ BANKASI                                       (3 TAKSİT)
                                DENİZBANK                                                        (3 - 6 TAKSİT)

KART SAHİBİNİN

ADI SOYADI: ..................................................................         CEP TEL: ...................................................................

ADRESİ: ..................................................................................................................................................................

ŞEHİR: ....................................  İLÇE: ..................................  POSTA KODU: ..........................................................

KART NUMARASI:

SON KULLANMA TARİHİ:

GÜVENLİK KODU (CCV):

Yukarıda belirttiğim tutarın, VISA, MASTER CARD kredi kartı hesabıma borç kaydedilerek, GARANTİ BANKASI 

Cihangir Şb., YAPI KREDİ BANKASI Elmadağ Şb., FİNANSBANK Osmanbey Şb., DENİZBANK Harbiye Şb., İŞBAN-
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Ülke içinde ciddi bir 

gerilim söz konusu ve 

maalesef hepimizin 

yarınlara ilişkin endişeleri 

sürekli artıyor. Barış, 

adalet, eşitlik, özgürlük 

mücadelesi, yaşanabilir bir 

çevre ve insanca yaşam 

taleplerini dile getirmek 

gittikçe güçleşir hale geldi
Murat Ersoy

İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı

14. Dönem Sona Ererken...

Hem mesleğimiz hem ülke gündemi 
açısından sıkıntılı günlerde görevimizi 
yapmaya çalıştık
2012’de yapılan seçimlerle göreve ge-
len Yönetim Kurulumuz, hem mesleğimiz 
hem de ülke gündemi açısından ciddi 
sıkıntıların olduğu bir süreçte işbaşı yaptı. 
Bir taraftan ülke gündeminde yaşanan cid-
di sorunlar, diğer taraftan mesleğimizle 
ilgili bir takım yeni düzenlemeler neti-
cesinde giderek farklılaşan bir düzlemde 
olayların aktığını gördük. 

Ülkemiz son yıllarda ciddi bir toplum-
sal çalkantı içinde. Bir taraftan dinsel, 
mezhepsel ve etnik ayrımlar, diğer taraf-
tan komşularımızla Türkiye’nin yaşadığı 
sıkıntılar… Ülke içinde ciddi bir gerilim söz 
konusu ve maalesef hepimizin yarınlara 
ilişkin endişeleri sürekli artıyor. Barış, 
adalet, eşitlik, özgürlük mücadelesi, 
yaşanabilir bir çevre ve insanca yaşam 
taleplerini dile getirmek gittikçe güçleşir 
hale geldi. Farklı seslere tahammül edile-
meyen, farklı seslerin şu ya da bu şekilde 
bastırılmaya çalışıldığı günleri yaşıyoruz. 
En son yaşanan rüşvet ve yolsuzluk 
operasyonlarında da benzer izleri görmek 

mümkün. Bu dönemde ortaya çıkanlara 
baktığınız zaman rüşvet ve yolsuzluk ope-
rasyonu üzerinden yapılanlar insanların 
yaşamlarını daha dayanılmaz, daha çe-
kilmez, daha baskı altında tutulur bir hale 
getiriyor. 

Türkiye açısından çok önemli bir kilomet-
re taşı olarak değerlendirilen “Gezi”, top-
lumsal hayat açısından çok önemli bir 
dönüşüm noktası yarattı. Gezi’den sonra 
Türkiye’de hem iktidar hem muhalefet 
hem de toplumsal kesimler açısından 
hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmaya-
cak da… Bugüne kadar 90 kuşağı denen 
sokağa çıkmaz, apolitik ya da sorunlarına 
duyarsız olarak bilinen kitlelerin bir anda 
nasıl olup da hak arar hale geldiklerini ve 
bunu Türkiye’de alışılmamış yöntemle, mi-
zahla siyasi söylemi bir arada yoğurarak 
yaptıklarını hepimiz gördük. 

Gün geçtikçe siyasi iktidar tarafından 
azarlanma, aşağılanma, otoriterleşme, 
ötekileştirilme söylemleri kendini daha 
ağırlıklı hissettiriyor. Ve aykırı ses 
çıkaran her kişinin, her grubun, her sesin 
bastırılmaya çalışıldığı bir 2 yıl yaşadık. Bu 
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süreç içinde neredeyse ses çıkartabilen, 
düşündüklerini ifade etmeye çalışan ya 
da ifade etmekten çekinmeyen bir tek 
meslek birlikleri, meslek odaları kalmış 
gibi görünüyor. Bu nedenle de önümüzde-
ki dönemin meslek odaları açısından çok 
önemli bir dönüm noktası olabileceği 
düşüncesindeyim. İktidarda bulunan AKP 
geçtiğimiz 11 yıllık süre zarfında hemen 
hemen bütün kurumları susturmayı 
başardı. 
Buna karşın düşüncelerini kokmadan, 
cesurca ve özgürce açıklamaya çalışan 
yapıların yalnızca meslek örgütlerinin 
kaldığını söylüyorum. Gerçekten üzüntü 
verici bir durum. Bu nedenle önümüzde-
ki dönemin mesleki ve toplumsal mü-
cadele açısından da giderek sertleşeceği 
öngörüsünde bulunuyorum ve gelişmelere 
baktığım zaman bunun da bir kehanet 
olmadığını düşünüyorum. 

TMMOB’un yetkilerinin daraltılması, Gezi 
olayları sürecinde Ankara’da yaralılara 
sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının 
Sağlık Bakanlığı’nca tespit ettirilmeye 
çalışılması, ardından geçen süreç içinde 
Ankara Tabip Odası (ATO), Hatay Tabip 
Odası Yönetim Kurullarının ve Onur 
Kurulu’nun görevden alınması için açılan 
dava, meslek odalarının Danıştay’a ve idari 
yargıya başvurma olanaklarının giderek 

kısıtlanması bunların ilk göstergeleri… 
Tüm bunlara bakıldığında meslek odalarını 
zor bir sürecin beklediğini ifade etmek 
mümkün. Biz bu ortamda hem sağlık adına 
hem de inandığımız değerler adına, doğru 
bildiklerimizi söylemeye devam ettik ve 
bundan sonra da devam edeceğiz. Sesi-
mizi olabildiğince duyurmaya çalışacağız.

KHK’ların etkilerinin peyderpey yaşandığı 
bir süreç oldu 
Hem sağlık çalışanları hem de 
meslektaşlarımız açısından, geçen 2 yılın 
olumlu geçtiğini söylemek mümkün değil. 
2011 yılında 663 Sayılı KHK ile sağlık 
alanı yeniden ve baştan aşağı dizayn 
edilmek isteniyor. Sağlık Hizmetleri Lisans 
Yönetmeliği, Sağlık Meslekleri Kurulu, Veri 
Gönderimi gibi düzenlemelere baktığımız 
zaman sağlık mesleklerinin nasıl olum-
suz bir yöne savrulacağını söylemek zor 

değil. Örneğin Sağlık Hizmetleri Lisans 
Yönetmeliği ile bir yerde muayenehane, 
poliklinik, merkez açabilmek için lisans 
alınması sorunluluğu getirildi. 
Aslına bakarsanız Anayasa’nın 135. mad-
desi mesleğinizi uygulamanız için sadece 
diplomanızın yeterli olduğunu söylüyor. 
Ancak yapılan düzenleme ile bu yetmez 
dendi. Ve bir yerde muayenehane, polikli-
nik,  merkez  açabilmek  için  açık artırma ile 
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lisans almak gibi bir zorunluluk getirildi. 
Bu da yetmedi lisanstan başka ruhsat al-
mak için de çok yüksek miktarda paraların 
ödenmesi söz konusuydu. Bu lisans mese-
lesinin önemle üstüne gittik. Çünkü birin-
cisi bize, “artık diplomanız mesleğinizi 
uygulamanız için yetmez” diyorlardı. 
İkincisi muayenehane, poliklinik, merkez 
gibi yalnız hekimler tarafından açılabilen 
sağlık kuruluşları bundan böyle hekim 
dışı sermayeye açılıyordu. Gerçi son 
Torba Yasayla lisans meselesi şimdilik 
gündemden kaldırdı Sağlık Bakanlığı 
ama yayınlandığı süreçte (daha sonra 
yönetmeliği de yayınlandı çünkü) bizi 
oldukça uğraştıran ve vaktimizi alan bir 

uygulamaydı.
Sağlık Meslek Kurul-
ları hala gündemde
Çoğunluğu Sağlık Ba-
kanlığı’nın atadığı bü-
rokratlardan oluşan 14 
kişilik Sağlık Meslek-
leri Kurulu hala gün-
demde. Bu kurul içinde 
Dişhekimleri Birliği, 
Eczacılar Birliği, Tabip-
ler Birliğinden birer 
kişi temsilci olarak 
bulunuyor. Ancak 
bu temsilciler sade-
ce kendileriyle ilgili 
konularda görüş bil-
direbilecekler. Onun 
dışında toplantılara 

katılamayacaklar. Bu kurulun yapısına, 
yetkilerine baktığınız zaman hem bizim 
meslek yasalarımıza hem de Anayasa’ya 
aykırı olduğunu söylemek mümkün. Bu 
kurulda kimler var? Örneğin Milli Eğitim 
Bakanlığı’ndan bir kişi var. Mesleki Ye-
terlilik Kurulu’ndan bir kişi var (Ki bu ku-
rul yasayla belirlenmemiş mesleklerin 
elektrikçilik, anahtarcılık gibi meslek 
kurallarını oluşturmak için kurulmuş bir 
kuruldur). Ayrıca 4 tane uzman hekim 
görev alacak bu kurulda. Bu kurul, meslek 
mensuplarına meslekten geçici men, 
sürekli men cezası verebilme yetkisine 
sahip. Bilindiği gibi bu yetki Anayasa’nın 
135. maddesiyle meslek birliklerine 
verilmiş bir yetki. Yönetim Kurulumuzun 

çalışma dönemi boyunca bu ve buna ben-
zer uygulamaların mesleğimize ve sağlık 
alanına vereceği zararı ifade etmeye, bu 
girişimlere karşı gerekli tepkileri vermeye 
çalıştık. 

Veri gönderimi, meslektaşlarımızı en çok 
zorlayan konuların başında geliyor
Veri gönderimi meselesi de mes-
lektaşlarımızı çok yoran ve uğraştıran 
konuların başında geliyor. Sağlık 
Bakanlığı, hastalarımızın kişisel verile-
rini hiçbir sınırlamaya tabi tutmaksızın 
kendisine gönderilmesini istiyor. Bu 
verileri Sağlık Bakanlığı istediği kurum 
ve kuruluşlarla paylaşabilecek. Tüm bu 
sözünü ettiğim KHK maddelerinin iptali 
için Anayasa Mahkemesi’ne gidildi ve 
veri gönderimiyle ilgili KHK maddesi ip-
tal edildi.  Ancak Sağlık Bakanlığı bu ip-
tal kararını da dinlemedi ve veri gönderi-
mini 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu’na dayandırmaya çalıştı. Son 
çıkan Torba Yasaya neredeyse virgülüne 
dahi dokunmadan yeniden koydular. O da 
olmayınca meslektaşlarımıza konuyla ilgili 
ciddi baskılar yapıldı, yapılmaya da devam 
ediyor. Oysaki kişisel verilerin korunması 
Anayasa’nın güvencesi altındadır. Hem 
de şu andaki AKP Hükümeti tarafından 
2010 yılında gündeme getirilmiş ve refe-
randumla Anayasa’nın 20. maddesine 
konmuş ve güvenceye alınmıştır. Ayrıca 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, 
Biyotıp Sözleşmesi ve birçok uluslararası 
sözleşmeye aykırı olduğu baştan beri 
bütün hukukçular tarafından ifade edili-
yor. 
Sağlık Bakanlığı bütün bu uyarıları dik-
kate almayarak meslektaşlarımızdan 
verileri toplamaya çalıştı. Böyle bir veri 
toplanmasının ancak veri güvenliğinin 
sağlanması, kişilerin açık rızası ve ka-
nunla özel olarak hangi verilerin toplan-
mak istendiğinin ve niye istendiğinin 
ne kadar istendiğinin açık bir şekilde 
düzenlenmesi zorunluluğu noktasından 
hareketle, meslektaşlarımızın bu konu-
da zorlanmaması gerektiğini hep söyl-
edik. Meslektaşlarımızın konuyla il-
gili savunmaları alınmaya çalışıldı. Ben 
buradan meslektaşlarımıza çok teşekkür 
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ediyorum. Tüm bu baskılara rağmen ve-
rileri gönderme konusunda büyük bir 
dayanışma içinde oldular. Veri gönderme 
miktarının çok sınırlı kaldığını İl Sağlık 
Müdürlüğü ifade ediyor. Bu nedenle bütün 
meslektaşlarımıza müteşekkiriz. Son 
çıkan Torba Yasayla Sağlık Bakanlığı’nın 
istediği verileri göndermeyenlere ceza 
uygulanması konusu gündeme geldi. Ceza 
nasıl olacak?

Meslektaşlarımız iki kez uyarılacaklar, 
ikinci uyarıdan sonra hala veri gönde-
rilmiyorsa aylık brüt cironun %1’i kadar 
para cezası ödenecek. Bu biçimiyle veri 
gönderme talebinin Anayasa’ya aykırı 
olduğu konusundaki düşüncelerimizde 
hiçbir değişiklik olmadı. Tabi ki son ka-
rar meslektaşlarımızındır. Ayrıca belirt-
mek gerekir ki, yapılan tebligatların da 
%95’i tebligat kanunları hükümlerine de 
aykırı. Son olarak şunu hatırlatalım: AKP 
Hükümeti tarafından 2008 yılında “veriler-
in güvenliği” konusunda bir kanun tasarısı 
hazırlandı ancak 11 yıllık iktidar döne-
minde yasalaşmayan tek tasarı olarak 
bekletilmekte. Bunu da meslektaşlarımızın 
dikkatine sunarım. 

Bu süreçleri meslektaşlarımızla kesinti-
siz paylaştık
Biz bu dönem meslektaşlarımızla daha 
yakın ve daha doğrudan bir ilişki kur-
maya çalıştık. Bunu bir nebze de 
olsa başarabildiğimiz kanısındayım. 
Meslektaşlarımızla bir araya gele-
bileceğimiz her çeşit yolu kullandık: 
Bilimsel toplantılar, Kahvaltılı Bölgesel 
Toplantılar ve Dişhekimleri Meclisi gibi… 
Dişhekimlerinin toplu olarak bulunduğu 
her yere giderek onlara mesleğimizdeki 
gelişmeler hakkında bilgi vermeye çalıştık. 
Ayrıca elektronik ortamı da oldukça etkin 
kullandığımız kanısındayım. Biraz önce 
sözünü ettiğim ve sözünü etmediğim pek 
çok düzenlemeyle ilgili meslektaşlarımızı 
kısa süre içinde doğru bir şekilde bilg-
ilendirmeye çalıştık. Geri dönüşlerden 
anladığımız kadarıyla meslektaşlarımız 
bu bilgilendirmelerden memnun 
kaldılar. Özellikle Dişhekimleri Meclisi 
toplantılarına ilgi çok yoğun oldu. Bu 

toplantılara katılamayan meslektaşlarımız 
için toplantıların video kayıtları web 
sitemizde yayınlandı. Özet halleri mail 
olarak adreslere gönderildi,  SMS’lerle 
bilgilendirme yapıldı. 

İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili kolaylaştırıcı 
olmaya çalıştık
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıktıktan 
sonra biz öncelikle yasayı anlamaya, bize 
getirdiklerini değerlendirmeye çalıştık. 
Sonra meslektaşlarımızı ivedilikle bilgi-
lendirme yoluna gittik. Yasaya göre ilk 
yapılması gereken acil durum planlaması 

ve risk değerlendirmesiydi. Bunu meslek 
birlikleri yapabileceği gibi dışarıdan 
hizmet satın alarak da yapmak mümkündü. 
Meslektaşlarımıza maddi bir yük getireceği 
düşüncesiyle oturup üzerinde ciddi bir 
çalışma yaptık ve bugün diğer meslek bir-
likleri tarafından ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından da kullanılan 
bir Risk Değerlendirme Formu ve Acil Durum 
Planı hazırladık, bunu meslektaşlarımızla 
paylaştık. Meslektaşlarımız hiçbir ücret 
ödemeden bunu elektronik ortamdan edi-
nebildiler. Yasada 2014’ün başından iti-
baren OSGB denilen birimlerden hizmet 
alma zorunluluğu vardı. Yine yasanın amir 
hükmünde çalışanların eğitimi meselesi de 
vardı. Bununla ilgili de çok ciddi bir çalışma 
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yürüttük, eğitimler düzenledik. Yaklaşık 
1000 civarında meslektaşımızın yanında 
çalışan personel bu eğitimlere katıldı, 
sertifika aldı. En son olarak da 1 Ocak 
2014 itibariyle OSGB’lerden hizmet alma 
zorunluluğu başladı. Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından akredite 
olan kurumlardan teklif aldık, bu hizmeti 
meslektaşlarımıza verip veremeyecekleri 
konusunu sorduk. Hazırladığımız teknik 
şartname ve hizmet sözleşmesi çerçeve-
sinde hizmet vermeyi kabul eden firmaları 
web sitemizde yayınladık. Dileyen 
meslektaşlarımız hizmet aldılar.

Sağlık tüm dünyada reklam yapılmaması 
gereken bir mecra 
olarak kabul edilir
Daha önce de çok kez 
söylediğimiz gibi, 
sağlık alanı reklama 
açık bir alan değildir. 
Sağlık alanı talep 
yaratılacak bir alan 
da değil. Bu nedenle 
de sağlık alanı, rek-
lam yapılması uy-
gun görülmeyen bir 
mecra olarak kabul 
ediliyor tüm dünya-
da. Biz de reklamın 
sağlık alanında uy-
gun olmadığını düşü-
nenlerdeniz. Bu alan-
da bilgilendirmeye 

evet ama reklama hayır diyoruz. Ağız ve 
Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 32. 
maddesi reklam, tanıtım ve bilgilendirmeyi 
içeriyordu. Çalışma dönemimizde bu mad-
dede bir değişikliğe gitti Bakanlık. Bize 
göre uygun bir değişiklik olmadı. Re-
klam konusunu daha köşeli bir ifadeyle 
yasakladı gibi görünse de alt okumalarını 
yaptığınız zaman tanıtım adı altında 
sağlığın reklama daha da açıldığı, kon-
trolünün daha da zorlaştırıldığı bir döneme 
evrildiğini görmek mümkün. Ayrıca son 
çıkan Torba Yasa ile de reklam yapan 
kurum kuruluşlara Sağlık Bakanlığınca 
verilen ceza kaldırıldı. Bunu da Sağlık 
Bakanlığı’nın reklamın önünü açmasının 

bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Yine 
Ekonomi Bakanlığı’nın yurt dışında sağlık 
turizmi yaptığını ifade eden kurum ve 
kuruluşlara yaptıkları tanıtımlarla ilgili 
çok ciddi geri ödemeler söz konusu. Tüm 
bunlara baktığımız zaman reklamın gi-
derek kontrol edilemez bir hale geldiğini, 
bir taraftan meslek birlikleri ve odaların bu 
alandaki yetkileri kısıtlanırken öbür taraf-
tan bizzat devlet tarafından buna özgürlük 
tanıyan düzenlemelerin yapıldığını görüy-
oruz. 

Vakıf üniversitelerinin yaptıkları reklam-
lar ciddi bir sorun ve meslektaşlarımızın 
haklı tepkilerine yol açıyor. Bize de tepki 
gösteriyorlar, tepkilerinde haklılar ancak 
bu konuda yaptırım ve yetki meselesine 
bakmak lazım. Biz elimizdeki yetkilerle, 
bu alanı mümkün olduğu kadar kontrol 
etmeye çalışıyoruz ama bunun çok kolay 
olmadığını söylemeliyim. Bazı vakıf üni-
versitelerinin yapmış olduğu reklamlar -ki 
bu yapılanların bilgilendirme olduğunu 
söylemek mümkün değil- ciddi boyuta 
ulaşmıştır. 

Bina giydirmeleri de yine Yönetim Ku-
rulumuzun çalışma dönemi boyunca 
önümüze şikayet olarak gelen konulardan. 
Binaların gülen bir yüzle, diş görselleriyle 
kaplanması gibi… Bunu da biz bir reklam 
faaliyeti olarak görüyoruz. Zira tabela be-
lirleme yetkisi TDB’de ve bina giydirme-
lerinin tabela standartları içinde yeri yok. 
Çalışma dönemimiz boyunca giydirme-
lere ilişkin gelen şikayetler üzerine ilgili 
sağlık kuruluşlarına uyarılar yaptık. Bu 
uyarılardan sonra durumunu düzeltmeyen 
sağlık kuruluşlarına açılmış pek çok disip-
lin soruşturması söz konusu. 

Hizmet alımı konusu dişhekimliğinin 
geçmişte de bugün de gelecekte de gün-
demi
Hizmet alımı konusu TDB kurulduğundan 
beri, hatta Dişhekimleri Cemiyeti’nden 
bu yana dişhekimlerinin gündeminde. 
Meslektaşlarımız uzun yıllar kendi 
yağlarıyla kavrulur bir hayat sürdürdü-
ler. Özellikle son 15 yıldır sağlık alanında 
farklı bir perspektif açılmaya başlandı; 
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sağlık alanında sermaye birikimi, hekim-
lerin işçileşmesi sorununu tüm dünyada 
olduğu gibi bizde de tartışılır oldu. Ser-
maye sahiplerinin sağlık fonlarına ve eme-
klilik fonlarına “göz koyması” bizde de 
etkisini gösterdi. Kendi hesabına çalışan, 
bireysel çalışılan meslekleri icra edenlerin 
büyük kurumlarda iş güçlerini satanlar ha-
line dönüşmesi gündemde. 
Bizde de bu süreç son zamanlarda giderek 
hızlandı ve meslektaşlarımız ciddi oran-
larda kan kaybediyorlar. TDB ve Odalar 
uzun yıllar hizmet alınması konusunu gün-
demde tuttu, bu konuyla ilgili çok ciddi bir 
çalışma yapıldı (maliyet analizi), mücadele 
yürütüldü. Bu ne bizim dünkü ne bugünkü 
talebimiz. Bu talep her zaman olacaktır.

Devletin çalışma birimleri açmasına 
karşı değiliz ancak bunun biz insan gücü 
planlanması ve coğrafi dağılım çerçeve-
sinde yapılması gerektiğini, kamunun 
hekim olmayan yerlere yatırım yapması 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu mesleki poli-
tik bir mücadeledir. Bu politik mücadelede 
zaman zaman hedefe yaklaşıyorsunuz; 
zaman zaman uzaklaşıyorsunuz. Şu an 
sanki hedeften biraz uzak düşmüşüz gibi 
görünse de bu hiçbir zaman bizim mesleki 
politik hedefimiz olarak önümüzden kalk-
mayacak. Her zaman bunu yenileyerek, 
güncelleyerek gündemde tutmaya devam 
edeceğiz. 

Kamuda çalışan meslektaşlarımız çok ciddi 
sorunlarla karşı karşıya
Sağlık Bakanlığı uzun zamandır kamuda 
çalışan dişhekimleriyle serbest çalışan 
dişhekimleri sanki birbirinin düşmanıymış, 
rakibiymiş gibi bir politika güdüyor. Oysa-
ki iki tarafın da birlikte sinerji yaratan bir 
çalışma biçimi kurgulanabilir. Son yıllarda 
açılan ADSM’lerle kamu istihdamı ciddi 
bir rakama ulaştı. Kamuda yaklaşık 8 bin 
meslektaşımız çalışmakta. Ancak sorun-
lar büyük: Kapasitenin çok üzerinde hasta 
bakmaktan tutun da yanlış uygulanan per-
formansa, yaşadıkları baskılardan tutun 
çalışma şartlarına kadar çok ciddi sorun-
larla karşı karşıyalar. Bu sorunların gider-
ilmesinde hizmet alımının etkisinin büyük 
olacağı kanaatindeyim. Hizmet alındığı 

taktirde hem kamunun yükü hafifleyecek-
tir hem de sinerji yaratacak bir çalışma 
biçimi mesleği olumlu yana götürecektir. 

Performans uygulamasının yanlış 
yapılması, özlük haklarına yansımaması 
da bir diğer sorun.  Biz performansa olum-
suz bakmıyoruz ancak bugünkü uygu-
lanma biçimini kabul etmemiz mümkün 
değil. Sistemin tersine çevrilmesi, perfor-
mansa ödenen miktarın özlük haklarına 
yansıması gerekir. Sağlık Bakanlığı bugün 
açılan ADSM’lerin sayısıyla ve poliklinik 
sayıları ile övünüyor. Evet, bu övünüle-

bilir bir şey, eğer verilen hizmet kalitesi 
de yüksekse. Maalesef hizmetin kalitesin-
de sıkıntılar yaşanıyor. Hizmetin kalitesi 
ölçülmeden yalnızca sayısal performansa 
bakmak yanlış.

Yönetim Kurulumuz, kamuda çalışan 
meslektaşlarımızın sorunları noktasında 
elinen gelen desteği gösterdi çalışma 
dönemi boyunca. Belki onlar yeterince 
yardımcı olamadığımızı da düşünüyor 
olabilirler. Ancak çalışma dönemimizin 
başında kamuda çalışan meslektaşlarımıza 
yönelik birkaç toplantı yaptık, onların 
sorunlarını toparlamaya çalıştık. Hastane 
ve ADSM’lerde temsilciler seçmeye gayret 
etik.   Bunların   bir   bölümünde   başarılı 
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olduk; bir bölümünde başarısız olduk. 
Bu başaramadığımız şeylerin büyük bir 
bölümü de direkt bizimle, Odayla ilişkili 
olan şeyler değildi maalesef. Daha çok 
devletin sağlığa bakışı, sağlık çalışanlarına 
bakışıyla ilgili problemler olarak çıktı 
karşımıza. 

Kamuda çalışan meslektaşlarımıza yönelik 
yaptığımız bir eğitim programı var. İl Sağlık 
Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol 
çevresinde Ataşehir ve Okmeydanı’nda 
her ayın ikinci Salı günü bir bilimsel 
toplantı düzenleniyor. Kamuda çalışan 
meslektaşlarımızın pratik uygulamalarında 

işlerine yaraya-
cak, onların günlük 
çalışmalarına katkı 
sağlayacak konu-
larda destek ol-
maya çalışıyoruz. 
Meslektaşlarımız, bu 
eğitimlerden oldukça 
memnun olduklarını 
ifade ediyorlar. 

Dişhekimlerinin olim-
piyatı FDI, İstanbul’da 
yapıldı
Çalışma dönemimize 
denk gelen önemli bir 
olay da FDI oldu. FDI 
dünya dişhekimlerinin 
olimpiyatı olarak ad-
landırılır ve Türki-
ye’de bu kongreyi 
g e r ç e k l e ş t i r m e k 
TDB’nin uzun yıllardır 

hayaliydi. 2013 yılında gerçekleşen bu 
düş, çok kısa bir sürede organize edildi 
ve FDI’ın son yıllarda yaptığı en görkemli 
kongreydi. İstanbul’da gerçekleştirildi, 
Odamız aktivistleri tüm komisyonlarda 
görev aldılar, bu başarılı kongrenin 
gerçekleşmesi konusunda çok büyük bir 
katkı sağladılar. Bu vesileyle hem TDB 
Merkez Yönetim Kurulu’na hem de komis-
yonlarda çalışan meslektaşlarımıza çok 
teşekkür ederiz. 

Engelliler Yasası ile getirilen düzenlemelerin 
bizleri ne kadar kapsadığı tartışmalı bir konu

Yedi yıl önce Engelliler Yasası’nda bir 
takım düzenlemeler yapıldı.  Düzenle-
menin bizi ilgilendirip ilgilendirmediği 
noktası biraz tartışmalı. Yasada di-
rekt olarak dişhekimlerinin ya da sağlık 
kuruluşlarının kapsam içinde olduğunu 
belirten bir ifade yok. Yasada ifade edilen 
“umama açık yer” kavramı nedeniyle sağlık 
kuruluşları bu düzenlemeye tabiidir yo-
rumu getiriliyor. Umuma açık yer kavramı 
başka yerlerde düzenlenmiş ve kavram 
sağlık kuruluşlarını kapsamıyor diye 
değerlendiriliyor hukukçular tarafından. 

Bizim gibi çoğu apartman dairelerinde 
çalışan muayenehanelerin ve poliklinikle-
rin fiziki koşullarını bu yasaya uydurmaları 
mümkün değil. Biz iç düzenlemesini buna 
uygun hale getirebilsek bile dış düzen-
lemeleri uygun hale getirmemiz iskan 
açısından, imar açısından mümkün ol-
mayacak. Bunun da meslektaşlarımıza 
nasıl bir zorluk geçireceğini görmek gere-
kir. Konuyla ilgili Oda’nın bir dava açması 
söz konusu olmuyor ancak bundan mağdur 
olan bir meslektaşımız olursa onun adına 
açılacak bir davayı hem biz hem TDB 
üslenmeye hazırdır.

Meslek odalarının genç dişhekimlerine, 
genç meslektaşlarımızın da meslek 
odalarına ihtiyacı var
Yönetim Kurulumuzun çalışma döne-
mi içinde mesleğe yeni başlayan 
dişhekimleriyle yakın bir ilişki kurmaya 
çalıştık. Onlardan meslek odasından 
uzak durmamalarını, meslek odasına 
katkı vermelerini istedik. Odaların 
tüm dişhekimlerine olduğu gibi genç 
dişhekimlerine de ihtiyacı var. Onların 
da Odalara ve TDB’ye ihtiyacı var; bu 
karşılıklı ilişkiyi görmelerini isteriz genç 
meslektaşlarımızın. Çünkü onların katkı 
verdiği oranda Odalarımız bir şey götüre-
biliyor hekimlere. 

Bu dönemde mesleğe yeni adım atacak 
olan, hâlihazırda öğrenci olan dişhekimleri 
adaylarımızla da ilişkilerimizi Öğrenci 
Kolumuz aracılığıyla sıkı tutmaya çalıştık. 
Onlarında gelecekte Odalarda çalışan ak-
tivistler olacağını düşünüyoruz. 
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GENEL KURUL DUYURUSU
İstanbul Dişhekimleri Odası 15. Olağan Genel Kurulu çoğunluklu olarak 05-06 Nisan 2014 günleri saat 09.00’da 
Cumhuriyet Cad. Safir Apt. No:203, Kat:2, D:3 Harbiye - İstanbul adresinde bulunan Oda Merkezi’nde aşağıdaki 
gündemle yapılacak, bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gündemle 
12 Nisan Cumartesi günü saat 09.00’da İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Sosyal Tesisleri Maçka Teşvikiye / 
İstanbul adresinde ve 13 Nisan 2014 Pazar günü, 09.00 – 17.00 saatleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi 
Yabancı Diller Yüksek Okulu Maçka Kampüsü - Teşvikiye / İstanbul adresinde yapılacaktır.   

Sayın üyelerimize duyurur, katılmalarını dileriz.

                                                                                                                 İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
                                                                                                                              YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1.GÜN   

1- Açılış
2- Divan Seçimi
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması        
4- Yönetim Kurulu adına Başkanın Konuşması     
5- Konukların Konuşması
6- Çalışma Raporu, Mali Rapor ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi       
7- Raporların aklanması
8- Yeni seçilecek Yönetim Kuruluna gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması 
konusunda yetki verilmesi
9- Bütçede fasıllar arasında aktarım yapılması konusunda yeni seçilecek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
10- Oda organlarında görev alacaklara verilecek ödeneklerin tespiti
11- Yeni dönem tahmini bütçesinin okunması ve karara bağlanması
12- Yeni döneme ilişkin dilek ve öneriler
13- Adayların belirlenmesi ve açıklanması 
a) Yönetim Kurulu
b) Denetleme Kurulu
c) Disiplin Kurulu
d) Türk Dişhekimleri Birliği Delegeleri (Kanuni Düzenleme Yapıldığı Takdirde)
      
2. GÜN

Seçim

NOT: 1) Üyelerimizin Genel Kurula resmi kurumlardan aldıkları kimlik belgeleriyle katılmaları gerekmektedir. 
(Kimlik belgelerinde TC Kimlik Numarası olması zorunludur.)

2) Türk Soylu Yabancı Uyruklu üyelerimiz, 2527 Sayılı Kanun’un 4. maddesi gereğince Genel Kurul’a 
katılamıyorlar, seçimde oy kullanamıyorlar ve aday olamıyorlar. Bu nedenle T.C. vatandaşlığına kabul edilmiş olan 
üyelerimizin gerekli belgelerini ivedilikle Odamıza ibraz etmeleri zorunludur.

3) 3224 Sayılı Kanun’un 39. maddesi gereğince Oda Genel Kurulu’nun seçimle ilgili toplantılarına üyelerin 
katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup, geçerli bir mazeret olmaksızın bu toplantılara katılmayan, katılsa bile 
oy kullanmayanlar Oda Başkanları tarafından o yıl uygulanan en yüksek muayene ücreti kadar para cezası ile ceza
landırılır.                                      







14.Dönem Eğitim Komisyonu eğitim programı 

oluştururken nelere dikkat etti?

Bu çalışma döneminin başlangıcından iti-

baren eğitim programında farklı şeyler 

yapacağımızı söylemiştik. Bunların bir 

bölümünü gerçekleştirebildik, bir bölümünü 

maalesef gerçekleştiremedik. Özellikle eğitim 

programını oluştururken mümkün olduğu ka-

dar geniş katılımlı bir program olsun istedik. 

Gerek konuşmacıların seçimi gerekse yapılacak 

toplantıların yerlerinin seçiminde geniş katılımı 

sağlayacak biçimde organizasyonlar yapmaya 

çalıştık. Bu amaçla konuşmacı olarak yeni isim-

lere, gençlere yer vermeye özen gösterdik. 

İstanbul’daki bütün öğretim üyelerine davet mek-

tubu yazıp, eğitim programında konuşmacı olmak 

isteyip istemediklerini sorduk, İlçe Temsilcileri 

aracılığıyla bize iletilen talepleri değerlendirdik. 

Eğitim programlarımızı böyle oluşturduk. 

Programda kaç konuşmacı yer aldı?

2012-2013 dönemi eğitim programı kapsamında 

(Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 

Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi-Eğitim 

Komisyonu Üyesi)

Dişhekimlerinin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz 

güncel konularda, konuşmacı olarak alışılmış 

isimler dışında genç, yeni isimlerle bir program 

oluşturmayı hedefledik.  

İlk etapta bütün öğretim üyelerine konuşmacı 

olmaları için birer davet yolladık. Bu davete 

yanıt veren isimlerin kendi belirledikleri konuları 

konuştukları bir program belirledik 2012-2013 

eğitim programında. 2013-2014 programında ise 

farklı bir yol denedik. 

Eğitim Komisyonumuzdaki hocaların kendi 

alanlarına ilişkin, ilgi çekici olacağını düşündükleri 

konuları belirleyip bu konuları sunarak konuşmacı 

belirledik. Yapılan davetlere gelen dönüşlere 

göre programımızı oluşturduk. Son derece verimli 

bir çalışma dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. 

Komisyon olarak çok uyumlu bir çalışma 

performansı gösterdik. 

PROF.DR. AHU ACAR 

Eğitim Komisyonu

İstanbul Dişhekimleri Odası 14.Dönem Yönetim Kurulu’nun çalışmaları, 12-13 Nisan 2014’te yapılacak 

olan Genel Kurul ve Seçimle son buluyor. 2 yıllık çalışma dönemi boyunca komisyonların yürüttüğü 

çalışmaları Dergi aracılığıyla sizlerle paylaşmak istedik.

14. Dönem Eğitim Komisyonu çalışmaları, bilimsel programın nasıl oluşturulduğu, programla nelerin 

amaçlandığına ilişkin sorularımızı Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Komisyonu Sorumlusu Prof.Dr. Atilla 

Sertgöz’e sorduk. 
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98 konuşmacı, Haziran ayında tamamlanacak 

olan 2013-2014 dönemi eğitim programında ise 

bugün itibariyle 60 konuşmacı meslektaşlarımızla 

buluştu. Geçmiş dönemlerin programlarına 

baktığımızda bu şimdiye kadar düzenlenen en 

geniş kapsamlı eğitim programı oldu. 

Toplantı yerleri seçerken de geniş katılımı 

sağlamayı hedeflediğinizi belirttiniz…

Evet, etkinlikleri bölgelere yaymaya çalıştık, 

meslektaşlarımızın her iki yakada da kolaylıkla 

ulaşabilecekleri yerlerde eğitimler düzenlemeye 

özen gösterdik. İlk dönem Yılmaz Manisalı Eğitim 

Merkezi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Yeditepe 

Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi’ni eğitim için 

kullandık. İkinci dönem ise Eğitim Merkezimizin 

yanı sıra Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul 

Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin 

salonlarını kullandık. Elbette otel etkinliklerimiz de 

her iki eğitim programında ağırlıklı olarak yer aldı. 

Çalışma döneminiz boyunca ne tür yenilikler 

yapıldı?

İlk dönem yani 2012-2013 eğitim programında üç 

farklı format uyguladık: Bölgesel Toplantılar, 1 

Konu 5 Konuk Otel Toplantıları ve Ürün Günleri. 

Ürün Günleri toplantıları, yapmayı planladığımız 

“Dental Festival”e benzer bir etkinlik olarak 

kurgulandı. Farklı ürün gruplarından sektör tem-

silcilerini meslektaşlarımızla buluşturduğumuz, 

workshop’larla renklendirilmiş etkinlikler oldu. 

Bu toplantılar meslektaşlarımız tarafından ilgi-

yle karşılandı. Yine bu dönem ilk kez düzenle-

nen “1 Konu 5 Konuk” konferanslarımız, her ay 

bir konuda, alanlarında uzman öğretim üyeleri 

meslektaşlarımızla buluştu. 

Meslektaşlarımızın bu eğitimlere ilgisi nasıl 

oldu? 

Gerek toplantılarda, gerek ilçe temsilcileri ara-

cılığıyla aldığımız geri dönüşlerden anladığımız, 

meslektaşlarımızın bu dönem organize edilen eğitim 

(İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Prote-

tik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi-Eğitim 

Komisyonu Üyesi)

Eğitimlere katılım oldukça yoğun oldu. Hekim 

arkadaşlarımız bilimsel toplantılara gerçekten çok 

ilgi gösteriyorlar. Eğitim programımızda konuşmacı 

olarak yer alan öğretim üyeleri de çok memnun-

lar. Herkese fırsat verilmiş olması bu dönem eğitim 

programının en önemli özelliği bence. Bu sayede ilk 

kez dişhekimliği camiasıyla bu biçimde tanışan, he-

PROF.DR. DENİZ ŞEN 

kimlerin de yeni tanıdığı ve çok da olumlu karşıladığı 

konuşmacılar ortaya çıktı. Bu durum konuşmacılar için 

de bir motivasyon kaynağı oldu hiç kuşkusuz. Eğitim 

Komisyonumuzun çalışma döneminde, dişhekimi 

meslektaşlarımız eğitimleri her hafta takip etmek 

dışında İstanbul Dişhekimleri Odası’nın web site-

sinden izleme olanağı da buldular. Katılmak isteyip 

de gelemedikleri eğitimlere web sitesinden ulaşma 

olanağının yaratılması dişhekimleri tarafından büyük 

ilgi gören bir çalışma oldu. Bu komisyonda çalışmaktan 

son derece mutlu oldum 2 yıl boyunca. 
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DR.DİŞHEKİMİ DUYGU İLHAN DR.DİŞHEKİMİ NAZAN KOCA

Ben üç dönem eğitim komisyonlarında çalıştım. 

Her sene çıtanın bir seviye yükseldiğini gördüm. 

Bu çerçevede, 14.dönemde Eğitim Komisyonu 

olarak çok önemli bir görev üstlendik ve hakikaten 

güzel bir görev dağılımı yaparak, herkese fırsat 

tanıyarak çok dolu dolu bir program sunduk. Bu-

nun ileride daha da güzel olacağını düşünüyorum. 

Biz ciddi bir yol kat ettik, önümüzdeki dönemlerde 

bu katlanarak devam edecektir inancındayım. 

Komisyonda birlikte çalıştığımız hocalarımıza, 

arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 

İki dönemdir eğitim komisyonunda çalışıyorum. 

İlk dönem benim acemilik dönemimdi. Ancak bu 

çalışma dönemi benim için de çok verimli oldu. Çok 

yoğun bir program yaptık. Eksikler olabilir, hede-

flerimizin hepsine ulaşamamış olabiliriz ancak bu 

kadar yoğun bir programı yapmak gerçekten zor 

oldu ama sanırım başardık. 

Bu komisyonda çalışmak benim için mutluluktu. 

Birlikte daha güzel şeyler yapabilmeyi umuyorum 

önümüzdeki dönemlerde de. 

Eğitim toplantılarına katılamayan 

meslektaşlarımızın eğitimleri takip 

edebilmelerini sağlamak, katılan 

ama yeniden izlemek isteyen 

meslektaşlarımız için bilimsel 

toplantıların video kayıtlarını 

Odamızın web sitesi www.ido.org.tr 

adresinde yayınladık. Bu aynı 

zamanda ciddi bir arşiv çalışması 

da oldu. Bilimsel toplantılar sürekli 

yayında olduğu için hekimler iste-

dikleri zaman dönüp izleme olanağı 

bulmaktalar.  

programından memnun oldukları, programı 

son derece zengin buldukları yönünde. Sayısal 

olarak baktığımızda; 2012-2013 dönemi düzen-

lenen eğitimlere 2986 meslektaşımız, Haziran 

ayında tamamlanacak olan 2013-2014 dönemi 

düzenlenen eğitimlere bugün itibariyle 1900 

meslektaşımız katılmış. Geri dönüşlerden 

anlaşılan o ki yeni yüzlerin, yeni isimlerin 

konuşmacı olarak görülmesi hekimler için farklı 

bakış açılarının ortaya çıkmasına neden oldu. 

Bu da çok önemli ve anlamlı bir şey. Çünkü ne 

kadar çok öğretim üyesi çeşitliliği olursa ona 

bağlı olarak da eğitimin etkisi ve çeşitliliği 

artıyor. Bu program sayesinde bunu başardığımız 

kanısındayım; bu da meslektaşlarımızdan gelen 

olumlu tepkilere yansıdı. 

Planlayıp da gerçekleştiremediğiniz projeler de 

olduğunu söylemiştiniz…

Yapmayı planlayıp maalesef gerçekleştire-

mediğimiz planlarımız da oldu elbette. Bir “e-

dergi” projemiz vardı, web sitemizde yayınlanan 

bir dergi. Maalesef bir sayı çıkarabildik bu der-

giyi, daha sonraki sayılarda başarılı olamadık. Bu 

konunun önümüzdeki dönemlerde yeniden gün-

deme geleceğini düşünüyorum.  

Son olarak, çalışma döneminizi başarılı görüyor 

musunuz, bu eğitim dönemi pratikleri sonraki 

dönemler için ne tür çıkarımlar yapmayı sağladı?

14. Dönem Eğitim Komisyonu büyük oranda he-

deflerini gerçekleştirdi. İlerisi için, benim kişisel 

fikrim, biraz da bu dönem yapılan eğitimlerden 

çıkardığım sonuç, lokal toplantıların daha önemli 

hale geldiği. Merkezi toplantıların etkilerinin, 

İstanbul’un ulaşım konusundaki sıkıntıları ned-

eniyle azaldığını düşünüyorum. O yüzden daha 

küçük birimlerde, belki 20 kişiyi aşmayan, 

daha etkin kullanılabilecek toplantıların 

programlanması gerektiğini düşünüyorum. 

Bilimsel toplantılar, meslektaşlarımızın me-

zuniyet sonrası gelişmeleri takip etmelerini 

sağlamak kadar Oda ve dişhekimleri arasında 

iletişimi sağlayan, güçlendiren bağların belki de 

en önemlisi. Bu, Eğitim Komisyonu ve İlçe Tem-

silcileri Komisyonu işbirliğinin daha da artması 

anlamına gelecektir. İlçeler gibi küçük birimlerde 

düzenlenecek toplantılar için önerileri Eğitim 

Komisyonu’na ilçe temsilcilerimiz taşıyacaktır. 

Bu nedenle lokal toplantılar, bu iletişimin daha 

da sağlıklı kurulmasını sağlayacaktır. 
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DİŞHEKİMİ SEÇKİN ÖZERALP 

İlçe Temsilcileri Komisyonu

İlçe Temsilcilerimiz Oda’nın kuruluşundan bu yana;  Oda üyelerinin istek ve önerilerini Yönetim Kurullarına 

iletmek, Oda etkinliklerini ilçelerde meslektaşlarımıza taşımak, bölgelerdeki sorunlara çözüm üretmek, 

yönetmeliklerin tanımladığı görevleri yerine getirmek gibi zorlu görevleri büyük bir özveriyle yerine getiriyor-

lar.  İstanbul’da 39 ilçede ve Yalova’da gönüllü olarak çalışan 176 meslektaşımız, özelikle son dönemlerde 

dişhekimliği mesleğinin büyüyen sorunlarına karşı bölgelerindeki meslektaşlarımıza Oda’nın yanlarında 

olduğunu hissettiriyorlar.  Oda ve meslektaşlarımız arasında adeta bir köprü vazifesi görüyorlar. 

(Denetleme Kurulu Üyesi-İlçe Temsilcileri Komis-

yonu Sorumlusu)

Muayenehanemi açtığım 2007 yılından itibaren 

ilçe temsilcisi olarak görev aldığım İstanbul 

Dişhekimleri Odası’nda, 2010-2012 yılları 

arasında İlçe Temsilcileri Komisyon üyesi olarak 

çalışmalarıma devam ettim. 2012 yılında Birlik 

Grubu adına Denetleme Kurulu adayı olarak Oda 

seçimlerine katıldım ve 14. Dönem Denetleme 

Kurulu üyesi olarak görevime başladım. Yönetim 

Kurulu’nun da görev vermesiyle birlikte İlçe Tem-

silcileri Komisyonu sorumlusu oldum.

Göreve başladığım süre boyunca çalışmalarımızı 

İlçe Temsilcileri Komisyonu ve sahadaki ilçe tem-

silcisi meslektaşlarımızla birlikte bir ekip olarak 

yürütmeye çalıştık. 

Komisyonumuzun üst 

yapısı; başkan, ra-

portör ve ilçelerden 

sorumlu üyelerden, 

alt yapısı da ilçelerde 

görevli 176 ilçe temsil-

cisi meslektaşımızdan 

meydana gelmektedir. 

Komisyonda çalışan 

arkadaşlarımız da da-

hil tüm ilçe temsilcileri 

hiçbir karşılık bekleme-

den özveri ile bu görevi 

icra etmektedirler. 

Bu zorlu görevi kabul 

eden ya da çalışmak 

için gönüllü olan tüm 

temsilci arkadaşlarıma 

komisyonum ve yönetim 

adına teşekkürü bir borç 

bilirim. 

İlçe Temsilcileri Komisyonu’nun komisyon 

başkanlığını 13.Dönem’de olduğu gibi 14. 

Dönem’de de Bora Öcal üstlendi. Komisyonumu-

zun raportörlük görevini ise Bilgehan Nesiri Han-

çer yürüttü. Bunun dışında; Turgay Emekli, Şenay 

Yıldırım, Özgür Tutucu, Erdinç Bekçi, Oğuz Yaşar 

Durukan, Rabia Kuşçuoğlu, Zişan Kızıl ve Hatice 

Kumbasar ilçelerden sorumlu komisyon üyeleri 

olmuşlardır. 

Komisyon olarak meslektaşlarımız ile İstanbul 

Dişhekimleri Odası arasında sağlam bir köprü 

olduk. İlçelerdeki meslektaşlarımızın sorunlarını 

dinledik, haksızlıklara ve usulsüzlüklere karşı il-

çelerde çalışmalar yaptık. İlçe Sağlık Müdürlüğü 

ekipleri ile ilçelerde denetimlere, ilçe temsil-

cilerimizle birlikte destek verdik. Bu kapsamda, 

denetimlerde ve ilçelerde yapılacak çalışmalarda 

bilgi tazelemek için ilçe temsilcilerimize yönelik 

2012 ve 2013 yıllarında olmak üzere iki adet bil-

gilendirme toplantısı düzenledik. İlçelerde, hek-

imlere toplu olarak ulaşabilmek adına, İstanbul’da 

8 ayrı çalışma alanı oluşturduk ve bu bölgelerde 

kahvaltılı toplantılar düzenledik. 

İki yıllık görev süremizde, bizzat Başkan Murat 

Ersoy'un katılımıyla toplam 16 adet kahvaltılı 

ilçe toplantısı ve 2 adet de ilçe temsilcileri eğitim 

toplantısı ile yüzlerce meslektaşımıza ulaştık. 

Mesleğimizle ilgili güncel gelişmelerin birinci 

ağızdan meslektaşlarımıza iletildiği bu toplantılara 

katılımın geçmiş yıllara oranla artması hepimizi 

çok sevindirdi.

Bu iki yıllık süre içinde, desteğini ve bilgi biriki-

mini benimle paylaşan Başkanımız Murat Ersoy'a, 

Genel Sekreterimiz Ayten Yıldırım ile 14.Dönem 

Yönetim Kurulu’nun değerli üyelerine, Denetleme 

Kurulu Başkanı Prof.Dr. Tülin Arun'a ve çalışma 

arkadaşlarıma teşekkür ederim.
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DİŞHEKİMİ ÖZGÜR TUTUCU 

DİŞHEKİMİ OĞUZ YAŞAR DURUKAN 

(Üsküdar İlçe Temsilcisi- İlçe Temsilcileri Komis-

yonu Üyesi)

2002 İstanbul Üniversitesi mezunuyum. 10 

yıldır Üsküdar’da dişhekimliği yapıyorum. 

Oda’da yaklaşık sekiz yıldır çalışıyorum. Oda’ya 

ilk girdiğimde Toplum Ağız ve Diş Sağlığı 

Komisyonu’nda eğitmen dişhekimi olarak 

çalıştım. Dört-beş sene sonra İlçe Temsil-

cileri Komisyonu’na geçtim. O zamandan beri 

(Gaziosmanpaşa İlçe Temsilcisi-İlçe Temsilcileri 

Komisyonu Üyesi)

1992 İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Uzun 

yıllardır Oda’da çalışmak istiyordum. Dışarıdan 

da destekliyordum. Meslektaşlarımla birebir 

ilişkide olmak, sahada olmak istiyordum. Örgütlü 

olmanın gereğine inanıyorum; ancak örgütlü olur-

sak bir şeyler yapabiliriz. Örgütsüz, bireysel olarak 

yapabileceğimiz bir şey yok. Ben de ucundan 

kıyısından tutmaya çalışıyorum.

Oda’nın çalışmalarına katılıyoruz, bu çalışmaları il-

çelerimizde duyurmaya çalışıyoruz. Örneğin en son 

eğitim çadırlarında çalıştık.  Meslektaşlarımızın 

bize ilettikleri sorunlarına çözüm bulmaya 

çalışıyoruz. Sağlık Grup Başkanlıklarıyla denetim-

ilçe temsilcisi olarak çalışıyorum. Mesleğim 

adına bir şeyler yapmak istediğim için Oda’da 

çalışmaya başladım. Yaptığım şeylerin sadece 

bana faydası olsun istemiyorum; meslektaşlarım 

için çalıştığımda kendimi daha tatmin olmuş his-

sediyorum. Bunu da en iyi Oda çalışmalarında 

gerçekleştirebileceğimi düşündüm. Şu anda bir-

likte çalıştığımız arkadaşlarımın da benimle aynı 

fikirde olması bunda büyük bir etken oldu.

lere gidiyoruz. Sahaya çıktığımızda birçok insanla 

sohbet etme fırsatımız oluyor. Sorunları Oda’ya 

taşıyarak bir köprü vazifesi görmeye çalışıyoruz. 

İlçe temsilciliği, Oda ile dişhekimleri arasındaki 

diyaloğun sağlanması açısından çok önemli. 

Komisyon olarak kahvaltılı bölge toplantılarını 

organize ediyoruz,  toplantılarda 70-80 kişiye 

ulaşabiliyoruz. Bunun yanı sıra birebir daha çok 

meslektaşımıza ulaşabiliyoruz. Genelde sormadan 

sorunları öğrenmemiz mümkün olmuyor. Bu du-

rumu aşmak için daha fazla organize olmamız 

gerekli ama insanlar burada gönüllülük temelinde 

çalışıyorlar. Biz de dışarıdan ahkâm kesiyor-

duk ama işin içine girince ben bile tam verimli 

olamadığımı zaman zaman düşünüyorum. 
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DİŞHEKİMİ ERDİNÇ BEKÇİ 

DİŞHEKİMİ TURGAY EMEKLİ 

DİŞHEKİMİ BİLGEHAN NESİRİ HANÇER  

(Bahçelievler İlçe Temsilcisi-İlçe Temsilcileri 

Komisyonu Üyesi)

1998 İstanbul Üniversitesi mezunuyum. 6 sen-

edir Oda’da ilçe temsilcisiyim. Son iki yıldır da İlçe 

Temsilcileri Komisyonu’nda komisyon üyesiyim. 

Bahçelievler’de ilçe temsilcimiz Sevil Al’ın önerisiyle, 

hiç aklımda yokken çalışmaya başladım. Sonuçta 

(Fatih İlçe Temsilcisi- İlçe Temsilcileri Komisyonu 

Üyesi)

Ben 1992 İstanbul Üniversitesi mezunuyum. 

Oda aktivistliğim 1996 yılında ilce temsilcisi 

olarak başladı. Yaklaşık 10-12 yıldır da İlçe Tem-

silcileri Komisyonu’nda Eminönü-Fatih bölge 

sorumlusu olarak faaliyet göstermekteyim. 

Komisyon olarak, ilçe temsilcilerimizle birlikte 

Oda’yla  meslektaşlarımız arasında bağ kurmaya 

çalışıyoruz. Bölgelerimizdeki dişhekimlerinin 

yaşadığı sorunlara çözüm bulmak, sorularını 

cevaplamak ya da yönetim kuruluna iletmek, 

ayrıca yeni gelişmeleri meslektaşlarımıza ak-

tarmak temel görevimizdir. Bölgesel sosyal ya 

da bilimsel etkinlikleri meslektaşlarımıza iletip, 

yüz yüze onları çağırıp etkinliklere katılmalarını 

sağlarız. Gönüllü olarak vaktimizi ayırıp yaptığımız 

bu faaliyetlerimiz  pek çok arkadaşım gibi benim 

de severek ve övünerek yaptığım bir etkinliktir.

(Küçükçekmece İlçe Temsilcisi- İlçe Temsilcileri 

Komisyonu Raportörü)

1995 İstanbul Üniversitesi mezunuyum. 2006 

yılından bu yana ilçe temsilciliği yapıyorum. 

meslek odamıza destek olmak lazım. Herkes dışarıdan 

bir şeyler söyleyip sıkıntıları dile getiriyor ama 

çözümün bir parçası olmak gerekiyor. Ben de bu ne-

denle Oda’da çalışmayı tercih ettim. Oda’da olmaktan, 

meslektaşlarımla bir arada olmaktan dolayı çok mut-

luyum. Bir kenarda sessizce oturmaktansa çalışmak 

gerekir. Manevi haz alıyorsunuz bu durumdan.

Oda birçok açıdan bize aracı oluyor, kend-

imizi geliştirmemizi sağlıyor. İlçe Temsilcileri 

Komisyonu’nda her şeyi konuşuyor, tartışıyoruz.  

Mesleki tartışmalar yürütüyoruz arkadaşlarımızla.  

Bunların hepsi bizim için çok ciddi bir deneyim. 

Çok kapalı bir meslek icra ediyoruz o yüzden Oda 

çalışmalarının mesleki açıdan bizleri beslediğini 

düşünüyorum. Bu çalışmalar özveri de gerektiri-

yor. Hemen hemen her Çarşamba ya bir toplantımız 

ya da bir kahvaltılı toplantımız oluyor. Yine de 

değer… Kahvaltılı toplantılar, meslektaşlarımızın 

bölgelerinde yaşadıkları sorunları Oda’ya ak-

tarabilmeleri açısından çok verimli oluyor. Ayrıca 

her yıl ilçe temsilcileri eğitimi düzenleniyor; bu 

toplantılarda Oda başkanı, oda avukatı oluyor ve 

temsilcilerimizden gelen sorulara yanıt veriyorlar. 

Bu eğitimlerde aldığımız bilgilerle bölgelerimizde 

meslektaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
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Modern Zaman Tiradentes’lerinin* Öyküsü
Aslında her şey fakültenin iki kantininden 

birisinin öğretim görevlilerinin rahatı için 

öğrencilere kapatılmasını gururlarına yedi-

remeyen iki öğrencinin kantin kapısına Diş 

Hekimliği Öğrencileri imzasıyla, ‘’Köpekler ve 

Öğrenciler Giremez’’ (‘’La vita è bella’’ filminde 

işlenen ayrımcılığa gönderme yaparak) başlıklı 

bir açıklama yapıştırmasıyla başladı. Sonuç; 

bırakın çok kısa süre son-

ra yasağın kalkmasını, o 

açıklamadan sonra kantine 

gelen öğrencilere karşı ek-

stra bir özen gösterilmeye 

bile başlandı.

Bu kazanımdan sonra büyük 

resme bakışımız kökten 

değişti. Herkes her şeyden 

şikâyetçiydi. Sorunlar say-

makla bitmiyordu. Olumsu-

zluklar ve üzerimizdeki baskı 

o derece can sıkıcı boyutlara 

ulaşmıştı ki aramızda bu 

sürece dayanamayıp inti-

hara yönelen arkadaşlarımız 

bile olmuştu. Orduyu 

aratmayan katı eğitim hiyerarşisinde (öğretim 

görevlisi-asistan-öğrenci) en alt katmanda bulu-

nan öğrenciler;  kötü koşulların altında eziliyor, 

angarya çalıştırılıyor,  fakat çözüm adına bir çıkar 

yol bulamıyorlardı. 

Derken kendimize sormaya başladık, neden aynı 

refleks staj adı altında öğrenciyi sömüren sis-

teme karşı geliştirilmesin di? Bulaşıcı hastalıklara 

yakalanma riski böylesine fazla olan bir işi icra 

ederken en temel korunma önlemlerinin bile 

alınmadığı, hiçbir sosyal güvencenin olmadığı 

sağlıksız koşullara neden aynı bilinçle tepki gös-

terilmesin di? 

Öğrenciyi üniversiteye adım attığı ilk andan iti-

baren bir müşteri olarak gören düzene, emeğini 

en çok çaldıran öğrenci grubu, yani diş hekimliği 

öğrencileri;  arsızlıkta sınır tanımayarak serma-

yenin kurduğu bu tahakküme kendi fakültelerinde 

neden bu anlayışla topyekûn mücadele etmesin 

di? 

İşte, yaklaşık 3 sene önce ‘’gururlu ve öfkeli’’  

iki arkadaşın tohumlarını belki bilmeden attığı 

Diş Hekimliği Öğrencileri o zamandan bugüne, 

yukarıda sadece birkaçından bahsettiğim kötü 

koşulların, sömürü ilişkilerinin ve bunlardan 

doğan çelişkilerin farkındalığıyla diş hekimliği 

öğrencilerinin öz örgütü olma iddiasını taşıyarak, 

kendini durmadan geliştirerek, apolitikliği ile nam 

salmış diş hekimliği fakültelerini dönüştürerek 

örgütlenme çalışmalarına devam ediyor. Mücade-

leyi sadece defalarca denenmiş bürokratik kanal-

lara hapsedip gençliğin 

enerjisini buralarda boşa 

harcamadan, ‘’Sağlık 

politiktir’’ gerçekliğini  

ıskalamadan, kendine yeni 

bir yol açmaya çalışıyor. 

Henüz kurumsal bir yapıya 

kavuşmamış olması bir 

takım bilindik zorluklara 

yol açsa da şimdiye ka-

dar bu dezavantajı avan-

taja çevirmeyi başarıyla 

sağladık. ‘’Bu okuldan, 

bu öğrencilerden bir 

şey çıkmaz’’ diyenlere 

inat, ama onları da ka-

zanarak, şimdiye kadar 

dental firmalarının ve tatil organizasyonlarının 

afişlerinden başka bir şey görmemiş diş hekimliği 

fakültelerinin duvarlarını isyanla boyuyor.

Kapanışı ironik bir olayla yapmak istiyorum. 

Geçen gün fakültelerden birindeki öğretim görev-

lilerinden birisi yazılamamızı görüp şöyle demişti: 

‘’Burada olacak iş mi bu?’’

Olmayacak(!) işler yapmaya devam edeceğiz, 

şimdi onlar düşünsün.

*1746-1792 yılları arasında yaşamış, asıl ismi 

JoaquimJosé da SilvaXavier olan, dönemin em-

peryalist devleti Portekiz tarafından işgal altında 

bulunan ülkesi Brezilya’daki ilk isyanı örgütleyen, 

aynı adı taşıyan meydanda asılan ve öldürüldüğü 

tarih ülkesinde resmi tatil olan diş hekimidir.

NOT: Ben tam anlamadım diyenler için iletişim 

adresleri:

dishekimligiogrencileri@gmail.com

twitter.com/ogrencidishek

facebook.com/dishekimligiogrencileri1 
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Dişhekimliği gibi yorucu bir mesleği icra ederken hem ruhen hem bedenen yorulan 

meslektaşlarımız kendilerini sağaltacak etkili bir yol buldular: Müzik. Yaklaşık dört yıldır 

İstanbul Dişhekimleri Odası Türk Sanat Müziği Korosu Salı günleri Yılmaz Manisalı Eğitim 

Merkezimizde çalışmalarını yürütüyor. Müziği, günlük yaşamın telaşından biraz olsun 

sıyrılmak için sığınılacak bir liman olarak seçen meslektaşlarımızı siz de tanıyın istedik. 

Bir tatlı huzur almaya geldik...

Hoca: Aydan Bakan
Koro üyeleri: 
(Alfabetik sırayla)
Dişhekimi Ahmet Akkirman
Dişhekimi Atiye Akbulut
Dişhekimi Çiğdem Dulundu
Dişhekimi Filiz Ersayın

22 Kasım Ağız Diş Sağlığı Haftası Plaket Töreni

Dişhekimi Meltem Güneysu
Dişhekimi Nesrin Ergüven Manzak
Dişhekimi Nilgün Özşahin
Dişhekimi Pınar Ezerler İzar
Dişhekimi Serpil Demirtaş Yazıcı
Dişhekimi Sevgi Ordu Sarıtaş
Dişhekimi Vildan Yontuç
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Nilgün Özşahin:

Bundan 4 sene önce Ayten Yıldırım Oda yönetimine 

girdiği zaman, müziğe gönül vermiş birkaç dişhekimi 

arkadaşımızla kendisinden Oda’da Türk Sanat Müziği Ko-

rosu kurulmasını talep ettik. Talebimiz olumlu yanıt buldu 

ve koromuzu kurduk. Her Salı saat 18.30’dan 20.30’a ka-

dar Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde çalışıyoruz. İlk 

dönem 10-15 kişiydik; ikinci dönem sayımız 8-9’a düştü, 

şimdi 12 kişiyiz. Şimdiye dek yalnızca Ağız ve Diş Sağlığı 

Haftası içinde düzenlenen Plaket ve Sertifika Töreni’nde 

sahneye çıktık, bizim ilk sahne deneyimimiz oldu. Daha 

sonra Oda’nın Darülaceze’ye yaptığı ziyarette söyledik şarkılarımızı. Bundan sonra Oda’nın sertifika tören-

lerinde söyleriz diye düşünüyorum. Oda hiçbir şey beklemeden bizi destekliyor, motive ediyor. Biz de 

Oda’nın yaptığı her program için hazır kuvvetiz; dedikleri anda gider söyleriz şarkımızı.

Dişhekimliği gerçekten çok zor bir iş. Burası bize terapi gibi geliyor, stres atıyoruz. Ben koşa koşa geliyo-

rum, tüm arkadaşlarımız da öyle. Üç senedir hiç ara vermeden hepimiz büyük bir zevkle çalışıyoruz.  Bence 

herkesin böyle bir faaliyetle uğraşması lazım, çünkü tam bir terapi. 

19 Mart 2014 Çarşamba günü Darülaceze’de verilen Türk Sanat Müziği konseri

Aydan Bakan:

Asıl işim hemşirelik. Üniversitedeyken başladım koro 

çalışmalarına. Buradaki arkadaşlarla çalışmak ruhuma iyi 

geliyor. Öğrencilerimden çok memnunum, dişhekimleriyle 

çalışmak gerçekten çok keyifli. İnsanların ağızlarında 

çalışmıyorlarmış da yüreklerinde çalışıyorlarmış gibi… 

Duygulu ve titizler. Yaşam bir dolu sıkıntıyla sınıyor bizi, 

buraya gelirken onların hepsini dışarıda bırakıyoruz. 

Oda’nın bu konudaki desteği gerçekten çok anlamlı. 

Sazlarımız yok, bilgisayarla çalışıyoruz. İki konser verdik 

bugüne dek. Başlarda herkes ayrı bir ülke gibiydi, biraz zor 

oldu ama birlikte çalışmayı kısa sürede öğrendiler. Özellikle sağlık alanında çalışanların müzik ruhunu daha 

fazla barındırdıklarını, sindirdiklerini düşünüyorum. Ve de en çok onların ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. 

Bizim işimiz insanla ve sürekli hastayla, hasta yakınlarıyla… Bir de İstanbul gibi bir şehirde yaşıyoruz. Mad-

di-manevi kaygılarımız yüksek. Musikinin ruhumuzda erimeye yüz tutmuş yanları onardığını, şifa verdiğini 

düşünüyorum. Burada olmaktan, dişhekimleriyle çalışmaktan çok mutluyum.
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Adeziv Simantasyonun 
Başarısını Etkileyen 
Klinik Faktörler

Restorasyonun başarısını etkileyen en önemli 
faktörlerden birisi diş dokusu ile yapıştırma 
simanı arasındaki bağlantıdır. Mine ile re-
zin esaslı yapıştırma simanları arasında 
istenilen düzeyde bir bağlanma sağlanırken, 
yapısındaki morfolojik ve fiziksel farklılıklar 
nedeniyle dentine bağlanma daima so-
run oluşturmuştur. Dentinle ilgili olarak 
bağlanmayı etkileyen değişkenlerin bilinmesi, 
klinisyenlerin materyal seçimini daha bilinç-
li yapması ve adezyonun başarısı açısından 
önemlidir.

1. Yüzey Dezenfektanları
Diş preperasyonununun tamamlanabilmesi 
için sert ve temiz bir yüzey oluşturulması gerek-
mektedir. Çürük diş dokusu uzaklaştırıldıktan 
sonra dentin tübüllerinde az da olsa bakterile-
rin bulunabildiği belirtilmiştir. Bu nedenle sim-
antasyon öncesinde dezenfektan veya yüzey 
temizleyicilerin kullanılması önerilmiştir1.
 Bu bağlamda etanol, etil asetat, aseton veya 
klorheksidin diglukonat içeren farklı dentin 
temizleyici ajanlardan yararlanılır. Ancak, en 
sık kullanılan dezenfektanlardan birisi olan 
%2’lik klorheksidin’in içeriğinde bulunan 
klorheksidin glukonat, mine ve dentindeki 
hidroksiapatitler tarafından absorbe edilir.
(Resim1) Bu doğrultuda, klorheksidinin ilgili 
dokularda yapısal ve kimyasal deşişimlere 
yol açarak rezin siman/diş yüzeyi arasındaki 
bağlantıyı bozması olasıdır. Ancak çalışmalar, 
bu uygulamaların kompozit rezinin bağlanma 

dayanımını etkilemediğini aksine aseton veya 
etanol gibi suda çözünen bileşenler içeren 
dezenfektanların suyu emerek kollajen ağ 
içerisine rezin monomer infiltrasyonunu 
kolaylaştırdığını açığa çıkarmıştır 1,2.
Yüzey dezenfektanlarının yanı sıra antibak-
teriyel özellik gösteren primer içeren adeziv 
sistemler de mevcuttur. Rezin esaslı mater-
yallerin antibakteriyel etkinliğini geliştirmek 
için içerisinde yeni bir monomer olan 12-me-
takriloksi lauril pridinyum bromid (12-MDPD) 
bulunan başlayıcı ajanlar geliştirilmiştir. (Ör. 
Clearfil Protect Bond). MDPD primer içeren 
adeziv sistemin, ışık ve kimyasal yolla polime-
rize olan 3 farklı rezin simanın (Variolink 2, Re-
lyX ARC, Panavia F 2.0) dentinle oluşturdukları 
bağ üzerine etkisini incelenmiş, kullanılan 
tüm rezin simanların makaslama bağlanma 
dayanımlarında artış saptanmıştır 4.

2. Hassasiyet Gidericiler
Hidrodinamik teoriye göre dentin hassasi-
yeti, dentin tübülleri içerisindeki sıvının hızla 
yer değiştirmesi sonucunda sinirlerin ak-
tive edilmesi ve ağrı oluşumu ile meydana 
gelir. Bu teorinin ışığında, dentin tübüller-
inin bloke edilmesi ile sıvı hareketlerinin 

önleneceği ve hassasiyetin ortadan kalkacağı 
düşünülmektedir. Bazı çalışmalarda, asit 
ile pürüzlendirilmiş dentin yüzeyine kristal 
içeren %3 potasyum oksalat uygulamasının, 
kullanılan adezivden bağımsız olarak den-
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tin geçirgenliğini azalttığı ve bağlanma 
değerlerine olumlu katkı sağladığı 
bildirilmiştir. Konu ile ilgili diğer çalışmalarda 
ise bu uygulamanın bağ dayanımına belir-
gin bir etkisi bulunamamıştır . Aynı amaçla 
kullanılan bir diğer kimyasal gluteraldehid’ 
dir. Bu bağlamda, Gluma Desensitizer-Kulzer 
(%5 gluteraldehit, %35 HEMA, su) ile yapılan 

in vitro çalışmalar, bu preparatın dentin 
geçirgenliğini uzun süreli olarak azalttığını 
açığa çıkarmıştır.(Resim 2) Ancak açık tübül-
lere uygulanan hassasiyet giderici ajanların 
pulpal toksisite potansiyeli tartışmalıdır 3. 
 
3. Smear Tabakası
Dentinin frezlerle veya diğer aletlerle pre-
pare edilmesi sonrasında, yüzeyde organik 
ve inorganik bileşenlerden oluşan smear 
tabakası oluşur. Bu tabakanın, alttaki den-
tine bağlantısı son derece zayıftır (5 MPa). 
Smear tabakası, dentin tübüllerinin ağzını 
doldurarak smear tıkaçlarını oluşturur ve 
dentinin geçirgenlişini %86 oranında azaltır. 
Bu bağlamda, adeziv sistemlerin dentine 
bağlanma performanslarını, smear tabakanın 
kompozisyonu, kalınlığı gibi özelliklerinin 
yanı sıra kullanılan adezivin bağlanma strate-
jisi de büyük ölçüde etkiler 3.
Preperasyon sırasında kullanılan frezin ti-
pine ve gren büyüklüşüne bağlı olarak smear 
tabakanın kalınlığı da değişmektedir 4. Smear 
tabakanın kalınlığı, özellikle de yoğunluğu, 
kendinden pürüzlendirme yapan adezivlerde 
dentine bağlanmayı etkileyen önemli bir fak-
tördür. Bu doğrultuda, yüzeyde bir miktar 
pürüzlülük oluşturacak normal grenli elmas 
frezlerin kullanılması, bizotajın ise ekstra ince 
grenli elmas frezle yapılması önerilmektedir. 
Yüzeyi tamamen pürüzlendiren sistemlerde 
smear tabaka tamamen ortadan kaldırıldığı 
için kullanılan frezin bağlantı dayanımına et-
kisi olmamaktadır 3,4.

Uygulanma şekli de kendinden pürüzlendirme 
yapan hafif yoğunlukta adezivlerin smear 
tabakasından geçisini etkileyerek bağ 
dayanımına katkı sağlar. Pasif bir uygulama ile 
kendinden pürüzlendirme yapan adeziv, kalın 
smear tabakasından geçerek sağlam den-
tin üzerinde ince bir hibrit tabaka oluşturur.
Adezivin devamlı ovuşturularak uygulanması 
(ajitasyon) ise, smear tabakasının da eritilmiş 
olarak içine dahil edildiği kalın bir hibrit 
tabakanın meydana gelmesini sağlar 3.  

4. Dentindeki Bölgesel Farklılıklar
Pulpaya yaklaştıkça, dentin tübüllerinin 
sayısının ve çapının artması, geçirgenliğin 
ve ortamda bulunan su miktarının artmasına 
sebep olur. Bu durum, kompozit rezin 
yapıştırma simanı ile demineralize dentin 
arasındaki etkileşimi olumsuz yönde etkiler ve 
bağlanmayı azaltır. Özellikle yüzeyi tamamen 
pürüzlendiren sistemler dentin derinliğinden 
daha çok etkilenirler 5,6.

5. Çürük veya Sklerotik Dentin
Çürük uzaklaştırıldıktan sonra etrafında ka-
lan dentin kısmen demineralizedir ve tübüller 
içerisinde mineral kristalleri bulunmaktadır. 

Bu durumda, daha derin pürüzlendirme ola-
bilmesine rağmen geçirgenliğin az olması 
nedeniyle, uygun rezin uzantı oluşumu 
gerçekleşemez. Böylece, rezin simanların 
bağlanma değerlerinde de önemli azalma-
lar ortaya çıkar. Ancak çürükten etkilenmiş 
dentinin sağlıklı diş dokusu ile çevrili olması 
durumunda kompozit rezin simanların klinik 
olarak iyi bağlanma performansı sergiledikleri 
bildirilmiştir 5,6.
Hidrostatik pulpal basıncının, Clearfil SE 
Bond’un (Kuraray) normal dentine bağlanma 
performansını 1 ay suda bekletme sonrasında 
önemli ölçüde azalttığını ancak  bu  azalmanın 
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çürükten etkilenmiş dentinde gözlenmediğini 
bildirmiştir. Bu durum, çürükten etkilenmiş 
dentinde, tübül içindeki mineral kristallerinin 
bağlanma ara yüzüne su geçişini engellemesi 
ile açıklanmıştır 7.
Bir diğer çalışmada da, tek aşamalı ken-
dinden pürüzlendirme yapan adeziv sistem-

lerin çürükten etkilenmiş dentine bağlanma 
değerlerinin, normal dentine göre çok düşük 
olduğu bulgulanmıştır7. Ancak, tüm yüzeyi 
pürüzlendiren ve kendinden pürüzlen-
dirme yapan iki aşamalı adezivlerde, nor-
mal ve çürükten etkilenmiş dentin arasında 
bağlanma değerleri arasında bir farklılık 
saptanmamıştır 5.
Aynı şekilde, hipermineralize sklerotik den-
tin tabakası da dentinin asitle uygun şekilde 
pürüzlendirilmesini önler. Dentin tübülle-
rinin tıkalı olması da rezin uzantı oluşumunu 
engeller. Sklerotik dentinde, başlanma 
dayanımının artırılması amacıyla yüzeydeki 
hipermineralize tabakanın uzaklaştırılması, 
daha güçlü asitlerin kullanılması, veya ken-
dinden pürüzlendirme yapan sistemler ter-
cih edildiğinde yüzeye önceden fosforik asit 
uygulanması önerilmektedir 8.

6. Polimerizasyon Sırasında Kullanılan Işık 
Kaynağının Özellikleri
Optimal polimerizasyon, yeterli enerjiye 
ve uygun dalga boyuna sahip ışığın yeter-
li sürede uygulanması ile mümkündür. Bu 
doğrultuda, kompozit rezinin tipi, rengi, ışık 
geçirgenliği, restorasyonun kalınlığı, ma-
teryal yüzeyi ile ışık cihazının ucu arasındaki 
mesafe, polimerizasyon süresi ve ek ışınlama 
süresi polimerizasyon işlemini etkileyen fak-
törler arasındadır .  
Işık cihazının etkinliği bakımından ise 
doğrusal akımdaki dalgalanmalar, ampul ve 
filtrenin durumu, ışığın açığa çıktığı ucun kon-
taminasyonu veya fiber optik banttaki hasar, 

tekrarlayan sterilizasyon ve cihazda oluşan 
ısı önem taşır. Quartz tungsten halogen 
(QTH) ışık cihazları yaygın olarak kullanılan 
cihazlardır. Ancak en büyük dezavantajları ısı 
oluşturmaları, ampul ömrünün sınırlı olması 
ve reflektör ile filtrenin zamanla bozulmasıdır 
.Ayrıca, polimerizasyon etkinlikleri sınırlıdır 
ve özellikle derin kısımlarda rezin polimeri-
zasyonu yetersiz olabilmektedir 9.  QTH ışık 
cihazlarına bağlı problemlerin üstesinden 
gelebilmek için light-emitting diode (LED) 
teknolojisi geliştirilmiştir. LED ışık cihazları, 
ışığı termal uygulama ile değil, uyarılmış 
elektronların serbestleşmesiyle meydana 
getirir. Bu sayede çok az miktarda ısı açığa 
çıkmaktadır 10,11. (Resim 3)
 
7. Simanın Viskozitesi ve Polimerizasyon 
Büzülmesi
Rezin esaslı yapıştırma simanları polimeri-
zasyon sırasında diğer rezin esaslı restora-
tive materyaller gibi hacimsel olarak büzülme 
gösterirler. Simanın içeriğine ve vizkozitesine 
bağlı olarak büzülme miktarı değişmektedir. 
Vizkozitesi düşük olan simanlar daha iyi 
akışkanlık gösterdikleri için restorasyonun 
yerleştirilmesi sırasında daha az strese sebep 
olurlar. 
Ancak, ışıkla polimerize edildiklerinde, 
polimerizasyonun yüzeyden başlamasına 

bağlı olarak, derin bölgelerde iç gerilimlere 
yol açarlar. Bu nedenle, siman aralığının ince 
olduğu restorasyonlarda tercih edilmelidirler. 
Ancak, mine-sement sınırının altına uzanan, 
elverişsiz C-faktöre sahip ve siman aralığının 
kalın olduğu restorasyonlarda, akıcılığı daha 
az olan kompozit rezin yapıştırma simanları 
kullanılmalıdır. Zira, bu tip simanların resto-
rasyonun marjinal özelliklerini geliştirdiği ve 
daha düşük büzülme stresleri ortaya koyduğu 
belirlenmiştir 12.
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Kimyasal olarak veya hem ışık ve hem de kim-
yasal olarak polimerize olan dual yapıştırma 
simanlarının reaksiyon hızı, ışıkla polime-
rize olanlara göre daha yavaştır. Bu durum, 
büzülme miktarının da az olmasını sağlar. 
Diğer taraftan, ışıkla polimerize olan siman-
lardaki hızlı reaksiyon, visköz akışı engeller 
ve daha düşük dönüşüm derecesi ile birlikte 
polimer matriks birkaç saniyede rijit hale ge-
lir. Jel aşamasına ulaşıldığında, kompozit re-
zin büzülmeyi daha fazla kompanse edemez . 
Sonuçta materyal ile diş dokusu arasında çat-
laklar meydana gelir 13.

8. Adeziv Sistem ve Kompozit Rezin Yapıştır-
ma Simanının Polimerizasyon Şekilleri Ara-
sındaki Uyum
Basitleştirilmiş kendinden pürüzlendirme 
yapan adezivler, kimyasal olarak polimerize 
olan rezin esaslı yapıştırma simanları ile bir-
likte kullanıldığında, adezivdeki asidik mono-
merler ile simandaki tersiyer amin arasında 
istenmeyen etkileşimler meydana gelir. Bu 
nedenle, rezin simanda tamamlanmamış 
polimerizasyon oluşur. Sonuçta, geçirgenlik 
artar ve başarısızlık kaçınılmaz olur. 
Bazı araştırıcılar, aynı ters etkileşime, ışık 
aktivasyonu geciktirilen ışık/ışık ve kim-
yasal yolla polimerize olan rezin simanlarla, 
kendinden pürüzlendirme yapan tek aşamalı 
adezivlerin birlikte kullanımı sırasında da 
rastlamışlardır 14.

9. Geçici Siman Uygulaması
Geçici siman kalıntıları, dentin yüzeyinin 
ıslanabilirliğini ve reaktivitesini değiştirerek, 
bağlayıcı ajanların diş dokusuna penetrasyo-
nunu azaltır. Ayrıca geçici siman artıklarının, 
polimerizasyon üzerindeki inhibe edici et-
kisi de simanın maksimum özelliklerini 
kazanmasını engeller 2,15. 
Geçici simanın yüzeyden uzaklaştırılma 
yöntemi önem kazanmaktadır. Özel olarak 

formüle edilmiş asidik conditionerların 
yüzeye uygulanması, mikropartikül abraz-
yonu, ekskavotör veya pomza kullanımı 
bunlardan bazılarıdır. Rutinde kullanılan 
ekskavotör veya pomzanın geçici siman 
artıklarını etkin olarak uzaklaştırmadığı 
belirlenmiştir. Bazı çalışmalar basınçlı 
mikropartikül uygulamasının siman 
artıklarını uzaklaştırmada başarılı olduşunu 
göstermiştir. Bu doğrultuda, dentin yüzeyinin 
Al2O3 partikülleri ile abraze edilmesi tekniği 
gündeme gelmiştir. Ancak bu yöntemin, den-
tin içerisine gömülen alumina partiküllerinin 
kendinden pürüzlendirme yapan adezivlerin 
bağlanma etkinlişini azalttığı bildirilmiştir16. 
Kullanılan adeziv sistemin adezyon stratejisi 
de bağlanmayı etkilemektedir . Tüm pürüz-
lendirme yapan adeziv sistemler dentini 9-10 
µm derinliğinde demineralize ederken kon-
tamine tabakayı da tamamen kaldırmaktadır. 
Böylece, dentin yüzeyindeki kalıntılar ve ser-
best ojenol tamamen uzaklaştırılmaktadır. 
Ancak, kendinden pürüzlendirme yapan 
sistemlerde diş dokusunun demineralizas-
yonu ve monomer infiltrasyonu aynı anda 
gerçekleşir. Bu işlem sırasında geçici siman 
artıkları ortamda bulunarak bağlantıyı boza-
bilmektedir 16.

10. Dentin Geçirgenliği ve Bağlanma Perfor-
mansı
Vital dentin hidrate bir yapı sergiler, zengin 
bir kollajen ağa sahiptir ve dentin tübülleri 
içerisinde dışarıya doğru bir sıvı hareketi 
söz konusudur. Bu durum, simanın dentine 
bağlanmasını olumsuz yönde etkilediği gibi, 

zaman içerisinde dentin/rezin siman ara yü-
zünde bozulmaya yol açarak restorasyonun 
başarısızlığına neden olabilir. Bu doğrultuda, 
hibrit tabakanın su veya diğer kimyasallara 
geçirgen olmaması uzun süreli siman bağlanması 
bakımından çok önemli bir husustur 17.
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Tüm yüzeyi pürüzlendiren sistemler, asit 
uygulanması sonrasında oldukça geçirgen 
bir dentin yapısı ortaya koyarlar. Bu neden-
le, ortamın neminden ve hidrostatik sıvı 
hareketlerinden en fazla etkilenen bağlayıcı 
ajan grubudur. Pulpal basınca bağlı olarak 
dentin/siman ara yüzünde meydana gelen bo-
zulma esas olarak kollajen hidrolizi, kısmen 
de suyun adeziv üzerindeki hidrolitik etkisi ile 
açıklanmıştır 18. Bu grupta yer alan adeziv sis-
temlerde iyi bir hibrit tabakanın oluşması için 
monomerin demineralizasyon derinliği boyun-
ca infiltrasyonu gereklidir. Bu sağlanamazsa, 

hibrit tabakanın altında, rezin ile çevrelen-
meyen çıplak kollajen fibrillerden meydana 
gelen bir bölge ortaya çıkar ki bu bölgenin za-
man içerisinde hidrolitik çözünmeye uğradığı 
çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir19. 
Başlayıcı ajan uygulanırken, yüzeyde birikmiş 
su, solventin buharlaşması sırasında hidro-
filik monomerle karışır, böylece polimer 
zincirlerini plastize eder, rezin ve kollajen fi-
brillerin hidrolizine yol açar 17,18,3. Özellikle 
aseton içeren adezivlerde, asetonun hızla 
buharlaşması adeziv tabakada polimerizas-
yon öncesinde daha fazla sulu yapıların birik-
mesine sebep olarak uzun sürede restorasyo-
nun dentine başlanma performansını bozar. 
Bu bağlamda, üç aşamalı yüzeyi tamamen 
pürüzlendiren adezivlerin, iki aşamalı olanlara 
göre daha yüksek ve uzun süreli bağlanma 
dayanımı sergiledikleri bildirilmiştir 18. 
İki aşamalı kendinden pürüzlendirme yapan 
sistemlerde, bağlanmayı zaman içerisinde 
bozan başlıca etken hibrit tabaka içerisinde 
rezinin çözünmesidir. Bu sistemlerde, asidik 
monomer, smear tabakası, smear tıkaçları 
ve alttaki dentin dokusuna penetrasyonu 
sırasında pH değişikliklerine bağlı olarak 
nötralize olur. Dolayısıyla tam bir demine-
ralizasyon sağlayamaz. Böylece, yüzeyi tama-
men pürüzlendiren bağlayıcı ajanların aksine, 

kollajen fibriller ve minerallerin karışımından 
oluşan, geçirgenliği çok düşük bir hibrit taba-
ka meydana gelir. 
Söz konusu sistemlerde, asit ve primer’in 
aynı şişede toplanmasıyla oluşan asidik 
monomerin demineralizasyon ve infiltrasyon 
işlevlerini eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği 
varsayılmakta, böylece yüzeyi tamamen 
pürüzlendiren sistemlerde gözlenen yeter-
siz infiltrasyon olayınının elimine edildiği 
düşünülmektedir. Ancak çalışmalar, bunlarda 
da yetersiz infiltrasyona bağlı olarak hibrit 
tabaka içerisinde veya başlayıcı rezinde, ‘na-
noleakage’ olarak nitelendirilen rezinle infiltre 
olmamış alanlar veya yetersiz polimerizasyon 
bildirilmiştir. Bu durum, zaman içerisinde re-
zin/dentin ara yüzünün bozulmasına neden 
olacak su tutulması için bir yol oluşturur. 
Günümüzde, uygulama kolaylıkları nede-
niyle tek aşama veya tek şişe kendinden 
pürüzlendirme yapan sistemler popularite 
kazanmıştır. Bunlarda üç fonksiyonel kompoz-
isyon (pürüzlendirme, priming ve bağlanma) 
bir aradadır. Bu doğrultuda tek aşamalı sis-
temler, asidik fosfat veya karboksilik grupları 
içeren inorganik rezin monomerler, hidrofo-

bik monomerler, su ve organik solventlerden 
oluşmuşlardır ve oldukça hidrofiliktirler 
20. Bu sistemlerin zaman içerisinde ortaya 
koydukları bağlanma etkinliği tartışmalı olup, 
buna yol açan bazı faktörler ileri sürülmüştür. 
Bunlardan birisi ozmotik olaylara ve sistemin 
hidrofilik özelliğine bağlı olarak rezin çözün-
mesidir. 
Kendinden pürüzlendirme işlemi için gerekli 
olan iyonlara ayrışma ancak ortamda suyun 
bulunması ile mümkündür. Asidik monomerde 
bulunan diğer iyonize olabilen yapılar da hid-
rofiliktir. Bu şekilde bir hidrofilik tabakanın 
mevcudiyeti, yapıştırma işlemi sırasında 
dentinden su emilimini artırarak polimer zin-
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cirlerinin plastize olmasına yol açar. Özellikle 
pH’ı düşük tek aşamalı sistemlerde demin-
eralizasyonun fazla olması hidrostatik sıvı 
transferini daha da artırır. 
Ortamdaki su, monomerleri dilüe ederek 
polimere dönüşmesini olumsuz yönde etkiler 
ki bu da adezivin başlanma dayanımını azaltır 
20,21. Bu durum in vitro çalışmalarda, pulpal 
basıncın taklit edilmesi ile, su da saklama ile 
veya solvent olarak kullanılan asetonun, suya 
oranla daha hızla buharlaştığı durumlarda 
artış göstermiştir. Dentin derinliği arttıkça, 
içi sıvı dolu dentin tübüllerinin yoğunluğunun 
artmasına bağlı olarak adezivlerin den-
tine başlanma dayanımlarının ve ömrünün 
kısaldığı görülmüştür 21. 
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Kısaca kriz diye adlandırabileceğimiz 
-ki durumu hafife almak için değil 

tanımlayacak sözcüklerin yetersizliğindendir 
bu ifade-  süreç, en görünür halini ders-
hanelerin kapatılması tartışmasıyla aldı. Ülke 
gündeminden şöyle ya da böyle haberdar 
olanlar, AKP ile Hizmet Hareketi- Fettullah 
Gülen   arasında   yaşanan;    medya,  sosyal 
medya, emniyet, yargı ve yasa değişiklikleri 
yoluyla vücut bulan çatışmaların derinlerde 
ve evveli olan bir gerilimin ürünü olduğunu 
bilmekte.

 Ülke gündemi, bir yandan yerel seçim-
lere kilitlenmişken diğer yandan internet 
yasakları, tapeler vb. “hareketlilikle” çal-
kalanmakta adeta. Şöyle bir başlıklara ba-
karak dershanelerin kapatılması yönündeki 
girişimler, 17 Aralık yolsuzluk soruşturması 
ve devamında 3 bakanın istifasına giden 
yolda neler yaşandı, kısaca hatırlayalım, 
hatırlatalım:

Adalet ve Kalkınma Partisi dershanele-
rin kapatılmasına ilişkin bir kanun 

tasarısı hazırlığı içine girdi. Bu durum, Gülen 
Cemaati’nde tepkiyle karşılandı. Cemaatin 
“sözünün geçtiği” yayın organlarında bir 
karşı kampanya başlatıldı.  

28 Kasım 2013 tarihinde Taraf gaze-
tesinde, cemaatin bitirilmesi kararının 

2004 yılında yapılan bir MGK toplantısında 
alındığı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın 
da bu kararın altına imza attıkları haberi 
yayımlandı. Bu, AKP ve Cemaat arasındaki 
gerilimin gittikçe tırmanacağının haberi de 
oldu aynı zamanda.

Tırmanan gerilim, AKP’den istifa ede-
cek olan milletvekilleri söylentileriyle 

desteklendi. Ve 15 Aralık 2013 tarihinde AKP 
milletvekili Hakan Şükür partisinden istifa etti. 

Dershaneler tartışması, 17 Aralık 2013'te 
aralarında; Halkbank Genel Müdürü Sü-

leyman Aslan, Fatih Belediye Başkanı Musta-
fa Demir, Ali Ağaoğlu,  Rıza Sarraf, İçişleri 
Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler, 
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan 
Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar'ın oğlu Abdullah Bayraktar’ın 
bulunduğu 80'den fazla kişinin gözaltına 
alınmasıyla boyut değiştirdi. Gözaltına 
alınanların 24'ü tutuklandı.  Bu operasyonlara 
Bakan çocukları kadar Halk Bankası Genel 
Müdürü'nün evinde ayakkabı kutuları içine 
saklanmış olarak bulunan 4.5 milyon dolar ve 
Barış Güler'in yatak odasında bulunan para 
sayma makineleri, kasalar damga vurdu.

Hükümet tarafından kirli bir oyun 
olarak değerlendirildi bu operasyon. 

Ardından emniyette görevden almalar-yer 
değiştirmeler trafiği de böylece başlamış 
oldu. Her ne kadar o günlerde cemaat adı 
alenen telaffuz edilmediyse de sonradan 
“paralel örgütlenme” olarak anılacak olan 
“ihanet çeteleri” değerlendirmesi hükümet 
tarafından yapıldı. 

Karşılıklı hamleler şeklinde iler-
leyen süreçte Hükümet kanadı 

20 Aralık 2013 tarihinde "Adli Kolluk 
Yönetmeliği"nde değişiklik yaparak, 
yürütülecek soruşturmaların başsavcılığa 
ve en üst dereceli kolluk amirine bildirme 
zorunluluğu getirdi. Bu değişikliğin nedeni, 
operasyonların yapılacağından bakanların 
dahi haberdar olmamasına bağlandı.

21 Aralık 2013’te Fethullah Gülen'den 
karşı atak geldi. Cemaatin yayın organı 

olan web sitesinde beddualarla dolu bir 
konuşma videosu yayınlandığında taraflar 
arasında savaşın ne denli çetin geçeceği artık 
herkesçe anlaşılır hale geldi.  

“Hafıza-i beşer nisyan ile malüldür”

unutmamak için notlar..
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Çocukları 17 Aralık operasyonuyla 
gözaltına alınan İçişleri Bakanı Muam-

mer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bay-
raktar 25 Aralık 2013’te bakanlık görevle-
rinden istifa ettiler. Gözler, soruşturmada 
adı geçen Egemen Bağış’a çevrildi. Bağış, 
bakanlık görevinden istifa etmedi ancak 
açıklanan yeni Bakanlar Kurulunda adı da 
yer almadı. Bu istifaların ardından en çarpıcı 
açıklama Erdoğan Bayraktar’dan geldi. 
Bayraktar, soruşturma dosyasındaki imar 
planlarının büyük bölümünün Başbakan’ın 
talimatıyla yapıldığı, Başbakan’ın istifa et-
mesi gerektiğini söyledi. Bu açıklama üzerine 
Başbakan’ın hamlesi beklenirken Bayraktar 
sözlerini geri aldı ve özür diledi. 

25 Aralık 2013 tarihinde AKP mil-
letvekili İdris Naim Şahin partiden istifa 

ettiğini açıkladı. İki gün sonra istifa edenler 
kervanına;   Ertuğrul Günay, Haluk Özdalga ve 
Erdal Kalkan da katıldı.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
(HSYK), Adli Kolluk Yönetmeliği’nde 

yapılan değişikliğin  Anayasa’ya aykırı olduğu 
değerlendirmesini yaptı. Başbakan Erdoğan, 
HSYK’nın bu açıklamayla suç işlediğini söy-
ledi. Bu gelişmelerin ardından Danıştay, 
"Adli Kolluk Yönetmeliği"nin yürütmesini oy 
çokluğu ile durdurdu. Başbakan’ın buna da 
tepkisi sert oldu. HSYK yasasında yapılacak 
değişiklik tartışmaları sürerken, HSYK 1. 
Dairesinde hükümetin yapmak istediği 
değişikliklere karşı çıkmış üyeler değiştirildi 
ve ardından İstanbul adliyesinde bir dizi 
değişikliğe gidildi.

Operasyonların ikinci dalgasında, 
25 Aralık 2013 tarihinde Cumhuriyet 

savcısı Muammer Akkaş’ın 30’dan fazla 
şüpheli için Emniyet Müdürlüğü’ne yazdığı 
gözaltı yazısı  uygulanmadı. Savcı Akkaş, bu-
nun üzerine görevini yapmasının engellendiği 
şeklinde bir basın açıklaması yaptı.  Hükümet 
kanadı ise savcı Muammer Akkaş'ın ikinci 
dalgayı gerçekleştirmek isterken hukuk 
dışı işlemler yaptığı gerekçesiyle dosyanın 
İstanbul Başsavcısı Turan Çolakkadı 
tarafından elinden alındığını ileri sürdü. 25 
Aralık operasyonuyla ilgili en çarpıcı iddia, 

savcının gözaltına alınmasını istediği isimler 
arasında Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın 
da olduğuydu. Yargıda yaşanan kriz ilerleyen 
günlerde de devam etti. 

Yaşanan krizlere bir de MİT boyutu 
eklendi. 1 Ocak 2014'te Hatay'da,  si-

lah yüklü olduğu iddiasıyla durdurulan TIR'ın 
aranmasına MİT görevlileri izin vermedi ve 
arama yapan savcının görev yeri değiştirildi. 
19 Ocak 2014'te Adana'da durdurulan 
TIR'ların ise MİT'e ait olduğu Adana Valiliği 
tarafından açıklandı. Hükümet sözcüsü Hü-
seyin Çelik, TIR'lardaki malzemenin devlet 
sırrı olduğunu, savcının haddini bilmeğini 
söyledi.

Kriz gittikçe derinleşeme 
başlamışken Baş- 

bakan Erdoğan’ın 3 
Ocak 2014'te 
gazetecilerle 
Dolma- 
bah- 

çe'- 
de 
yap- 
tığı 
toplantıda 
kendisine cemaa- 
tin üst düzey biriminden 
ıslak imzalı, uzlaşı içeren bir mek- 
tup geldiğini söylediği haberi gündeme düştü. 
Sonraki günlerde söz konusu mektubun 
Fethullah Gülen'in Fehmi Koru aracılığıyla 22 
Aralık 2013'te Cumhurbaşkanı’na gönderdiği, 
mektubu Erdoğan'ın da okumasını istediği 
duyuldu.  Her ne kadar bir “barış çağrısı” 
olarak yorumlansa da bu mektup, AKP ve Ce-
maat arasındaki gerilimi sona erdirmedi. 

7 Ocak 2014'te İzmir Liman İşletmesi 
Müdürlüğü başta olmak üzere birçok 

adrese yeni bir operasyon yapıldı. Bu ope-
rasyonun ardından önce 15 Ocak 2014’te 
İstanbul'da, 20 Ocak 2014’te Amasya'da, 
21 Ocak 2014’te yine İstanbul'da, yolsuzluk 
ve rüşvet operasyonları yapıldı. Arka arkaya 
yapılan  operasyon  ve  operasyon  girişimleri 



dergi mart/nisan 201458

sürerken, Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 
çok sayıda polis başka görevlere verildi. 

Yer değiştirmeler-görevden almalar bi-
lançosuna ilişkin İçişleri Bakanı Efkan 

Ala bir televizyon programında son derece 
çarpıcı açıklamalar yaptı. Ala’nın açıkladığı 
rakamlara göre yaklaşık 1000 polis 17 Aralık 
süreci içerisinde başka görevlere tayin edildi, 
5000 kişinin ise “rutin” olarak görev yerleri 
değiştirildi.

25 Aralık soruşturması kapsamında, 
Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bi-

lal Erdoğan'ın 5 Şubat 2014 tarihinde 
soruşturmayı yürüten TMK 10. maddesiyle 
görevli Cumhuriyet savcılarına Çağlayan 
Adliyesi’nde ifade verdiği ortaya çıktı.

14  Şubat 2014'te,    AKP’nin HSYK'yı 
Adalet Bakanlığı’nın denetlemesini 

sağlayacak yeni yasa teklifi Meclis’ten geç-
ti. CHP, HSYK’nın yapısını değiştiren 6524 
sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali ve 
yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anaya-
sa Mahkemesi’ne başvurdu. 
Başvuru usule uygun bulunmayarak iade 
edildi. CHP 3 Mart 2014 tarihinde AYM’nin 
belirttiği eksiklikleri tamamlayarak yeniden 
başvuru yaptı.

 17 Aralık yolsuzluk operasyonu 
kapsamında tutuklanan 14 kişiden 

evinde yapılan aramada ayakkabı kutularına 
konulmuş 4,5 milyon dolar ele geçirilen eski 
Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın 
da aralarında olduğu sekiz kişi 14 Şubat 2014 
tarihinde tahliye edildi. 
El koyulan paraları da kendisine iade edil-
di. Yine aynı operasyonda gözaltına alınan 
eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar’ın 
adli emanette tutulan 7 bin 600 doları da iade 
edildi.

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet 
soruşturması kapsamında tutuklu bu-

lunan Bakan çocukları ve iş insanı Rıza Sar-
raf 28 Şubat 2014 tarihinde tahliye edildi. 
Soruşturma kapsamında tutuklu kimse 
kalmadı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Özel 
Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasını 

içeren 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u 
onayladı. Bu torba yasanın onaylanmasıyla 
Özel Yetkili Mahkemeler kaldırıldı. 
Değişiklikle aynı zamanda azami tutukluluk 
sürelerini 5 yılla sınırlayarak Ergenekon ve 
Balyoz gibi davalardan uzun süreden beri 
cezaevinde yatanların dışarı çıkabilmesini 
sağlandı. 

İçerisinde internet alanında yeni düzen-
lemeler yapan, internet sansürünü ve 

TİB başkanına yeni yetkileri içeren maddeler 
bulunan torba yasa 18 Şubat 2014 tarihinde 
Cumhurbaşkanınca onaylandı. 
Ayrıca yine çokça tartışmalara yola açan, 
MİT'e daha geniş yetkiler veren ve çalışma 
alanını genişleten MİT yasası  da Meclis’ten 
geçti. 

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda 
suçlanan Adalet ve Kalkınma Partisi 

milletvekili, eski bakanlar Erdoğan Bayrak-
tar, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Zafer 
Çağlayan hakkında TBMM’ye gönderilen 
11 klasörün açılması için 19 Mart 2014 tari-
hinde yapılan oturumda, genel görüşmelere 
açılması talebi oylandı ve reddedildi.

Ve operasyonların ardından Urla 
villalarından ATV-Sabah’ın satışına, 

Başbakan Erdoğan’ın danışmanı Mustafa 
Varank’la yaptığı çeşitli görüşmelerinden 
Başbakan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la 17 Aralık 
yolsuzluk operasyonu sonrası yaptığı iddia 
edilen telefon konuşmalarının kayıtları inter-
nete düştü.  Konuşmaları yaptığı iddia edilen 
kişiler ve bizzat Başbakan tarafından bunların 
“montaj” olduğu iddia edildi. Ülkede “bugün 
hangi tape yayınlandı” olağanlığında bir 
bekleyiş de günlük hayata yerleşti.  

Bu “yolsuzluluk ve rüşvet kronolo-
jisi” hazırlandığı sıralarda Başbakan 

Erdoğan, "Mahkeme kararı çıktı, twitter, mi-
witter hepsinin kökünü kazıyacağız” dedi 
ve twitter’e erişimi engelledi/engellemeye 
çalıştı.  
Wikipedia, Bianet ve Radikal gazetesinden yararlanılmıştır.
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Reklam Kurulu’nun diş hekimliği 

faaliyetine ilişkin kararları ve dayanağı

Av. B. İlker Araz
İstanbul Dişhekimleri Odası

Hukuk Danışmanı

Daha önceden bu sütunlarda, diş hekimliği 

mesleğinin reklam yasağına tabi olduğunu belirt-

me imkanımız olmuştu. Bu kez konunun güncelliği 

ve diş hekimlerinden bu konuda gelen talepler de 

göz önünde bulundurularak Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan 

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel 

Müdürlüğü Reklam Kurulu tarafından verilen ve 

diş hekimliği faaliyetini ilgilendiren kimi kararlara 

yer vereceğiz. Fakat öncelikle reklam yasağının 

sınırlarını belirleyen mevzuatın sınırlarına bir kez 

daha göz atmakta fayda var. 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 

Dair Kanun’un 40. Maddesi, “İcrayı sanat eden diş 

tabipleri ve dişçiler, hasta kabul ettikleri mahal ile 

muayene saatlerini bildiren ilanlar tertibine mezun 

olup diğer suretlerle reklam ve saire yapmaları 

memnudur” ifadesine yer vermektedir. 

Yine Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 8. mad-

desi “Tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve te-

davi müesseselerine, ticari bir veçhe verilemez. 

Tabip ve diş tabibi, yapacağı yayınlarda tababet 

mesleğinin şerefini üstün tutmaya mecbur olup, ne 

suretle olursa olsun, yazıların da kendi reklamını 

yapamaz. Tabip ve diş tabibi, gazetelerde ve diğer 

neşri vasıtalarında, reklam mahiyetinde teşekkür 

ilanları yazdıramaz” açık talimatına havidir. Aynı 

tüzüğün 9. maddesi ise “Tabip ve diş tabibi, gazete 

ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı ilanlarda ve 

reçete kağıtlarında, ancak ad ve soyadı ile adresini, 

Tababet İhtisas Nizamnamesine göre kabul edilmiş 

olan ihtisas şubesini, akademik unvanını ve mua-

yene gün ve saatlerini yazabilir” şeklindedir. Tüm 

bu yasal düzenlemeler ışığında diş hekimlerinin ve 

diş tedavi kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ti-

cari bir görünüm veremeyecekleri açık bir biçimde 

düzenlenmiştir.

Ayrıca “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel 

Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinin” 32. 

maddesinde “Sağlık kuruluşları ve çalışanları her 

ne surette olursa olsun; kuruluşları, kuruluşlarının 

sundukları hizmet, uyguladıkları tanı ve tedavi 

yöntemleri ya da kullandıkları her türlü cihaz 

ve benzeri araçlar ile ilgili kitle iletişim araçları, 

elektronik ortam, görsel-işitsel araçlar, yazılı 

materyaller veya benzeri nitelikteki araçlar ile 

doğrudan ve dolaylı olarak tüketici konumundaki 

kitleye yönelik reklam ve tanıtım yapamazlar. 

Başkaca kişi, kurum ve kuruluşların benzer nite-

likteki çalışmalarına aracı olamazlar. Sağlık 

kuruluşları çalışmalarına ticari bir görünüm 

veremeyecekleri gibi; insanları yanıltıcı, paniğe 

sevk edici, yanlış yönlendirici benzer nitelikteki 

kuruluşlar ve çalışanları arasında rekabete yol 

açıcı davranışlarda bulunamazlar” düzenlemesini 

yapmıştır. Bu madde ile  özel sağlık kuruluşları ile 

çalışanlarının her ne şekilde olursa olsun reklam 

yapmaları kesin surette yasaklanmıştır.

Bu hükümlere aykırı davrananların disiplin cezası 

ile cezalandırılacaklarına ilişkin düzenleme 

ise “Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri 

Odalarının Disiplin Yönetmeliği”nde yer 

almaktadır. Buna göre; yönetmeliğin 8/a maddesi 

“Reçete kağıtları, el ilanları, promosyon malzeme-

leri ve benzeri araçlarla reklam yapmak veya sanal 

ortamlar da dahi olmak üzere her türlü iletişim 

araçlarında reklam amacına yönelik veya haksız 

rekabeti sağlayıcı yazılar yazmak, yazdırmak veya 

açıklamalarda bulunmak; çalıştığı veya ortağı 

olduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile anılan ey-

lemlerin yapılmasına göz yummak” fiillerinin para 

cezası ile cezalandırılacağını düzenlemiştir.

TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun 13-14 Temmuz 

2011 tarihli toplantısında kabul etmiş olduğu 

“Dişhekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında 

Yayın Yapmalarına İlişkin Kılavuz”da da diş he-

kimleri veya diş hekimliği alanında faaliyet gös-

teren özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından 

hazırlanan web sitelerinin genel arama motorlarına 

kayıt ettirilebileceği ancak diğer hekimlerden 

farklılık gösterecek şekilde (farklı punto, çer-

çeve ve diğerleri) yayınlanmasının reklam olarak 

kabul edileceğini, iş sağlama amacına yönelik 

ve meslektaşlarıyla rekabete yol açacak şekilde 

özel amaçlı arama motorlarına, rehberlerine, 

listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt 

yaptırılmamasını; internet kullanıcılarının kendi 

sitesine yönlendirilmesini sağlamak için internet 
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kısa yolları kullanılmamasını, internet sayfasının, 

sadece dişhekimlerinin bulunmasına yönelik özel 

amaçlı arama motorlarına kayıt ettirilirken anahtar 

kelime (keyword) olarak; "adı ve soyadı ya da özel 

sağlık kuruluşunun adının", "bulunduğu şehir-

ilçe-semt adının" ve "uzmanlık alanı ve akademik 

unvanlarının dışında bir sözcük ya da tanıtma tüm-

cesi kullanılmaması gerektiği tüm diş hekimlerine 

ilan edilmiştir.

Sağlık mevzuatına ek olarak 4077 s. Tüketicinin 

Korunması Hakkındaki Yasa’nın 16. Maddesi; (28 

Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek 6502 s. 

Yeni Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 

61 ve devamı maddeleri)

“Ticari reklam ve ilanların kanunlara, Reklam Ku-

rulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu 

düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru 

olmaları esastır.  Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya 

onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar 

edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye 

düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi 

özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, 

yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici re-

klam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz.(1) Aynı 

ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik 

rakip mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı reklamları 

yapılabilir.  Reklam veren, ticari reklam veya ilân-

da yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür. 

Reklam verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları 

bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.” 

Reklam Kurulu başlıklı 17. Maddesi ise;

“Ticari reklam ve ilânlarda uyulması gereken il-

keleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari 

reklam ve ilanları incelemek ve inceleme sonucu-

na göre, 16 ncı madde hükümlerine aykırı reklam 

ve ilanları üç aya kadar tedbiren durdurma ve/

veya durdurma ve/veya aynı yöntemle düzeltme 

ve/veya para cezası verme hususlarında görevli 

bir Reklam Kurulu oluşturulur. Reklam Kurulu 

kararları Bakanlıkça uygulanır” şeklindedir.

“Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygula-

ma Esaslarına Dair Yönetmelik” ise  Reklam Kuru-

lunca belirlenen ve reklam veren, reklam ajansları, 

mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, 

kurum ve kuruluşların uyması gereken ilkeler ile 

bu  ilkeler  çerçevesinde yapılacak  inceleme  esas-

larını belirlemektir.

Tüm bu mevzuat hükümleri çerçevesinde Reklam 

Kurulu tarafından verilen kimi reklam durdurma ve 

para cezası halleri, dosya numaraları ve tarafları 

verilmeksizin aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır. 

 1. “….Değerlendirme/Karar: Söz konusu 
kuruluşa ait broşürlerde yer alan, “……Ağız ve 
Diş Sağlığı Polikliniği. Lazer ile Diş İmplantı. 
Lazer ile Diş Beyazlatma. Zirkonyum Diş Ka-
plama. Porselen Diş Kaplama. Cerrahi 20 Yaş 
Diş Çekimi. Diş Dolgusu. Kanal Tedavisi. Or-
tadonti. Diş Taşı Temizliği. Lazer Cerrahisi. 
Açıldık.Tel:………. . ifadelerinin bilgilendirme 
kapsamını aşarak “reklam’’ kapsamına girdiği, 
ayrıca kuruluş tarafından gönderilen GSM 
mesajlarında yer alan “Müjde!........Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi hizmetinize girmiştir!Acısız 
lazer implant rahatlığı ve ücretsiz muayene için 
bizi arayın! 0 21…….’’ şeklindeki ifadeler ile 
kuruluşun sunmuş olduğu “ücretsiz muayene” 
hizmetine vurgu yapıldığı; tüm bu ifadelerin 
talep yaratıcı olduğu ve kuruluşa yönlendirme 
yaparak, kuruluşunu faaliyetlerine ticari bir 
görünüm kazandırdığı ve diğer kuruluşlar 
açısından haksız rekabete yol açtığı, tüm bu 
durumların da;

….anılan reklamları durdurma cezası veril-
mesine karar verilmiştir.   

 2. Değerlendirme/Karar: Söz konusu 
kuruluşa ait www…….com adresli internet site-
sinin 04.07.2012 tarihli ve www…….com adresli 
internet sitesinin 25.10.2013 tarihli görünüm-
lerinde; “ (…) Diş Hekimliğinde ekip ruhu ve 
branşlaşma bilinciyle yeni ve modern cihazlar-
la donatılmış bir merkez olarak sizlere hizmet 
sunmayı amaçladık. Diş sağlığı sorunlarınıza 
konularında branşlaşmış uzman hekimlerimizle 
kesin çözümler ve tedaviler üretip, hem sağlıklı 
yaşamanıza katkıda bulunacağız, hem de haya-
ta gülümseyerek bakmanız konusunda çözümler 
üreteceğiz. (…) ….Ağız ve Diş Sağlığı Kurumları. 
Sağlıklı Dişler, Estetik Gülüşler… Sen Gülerken 
Dişlerinde Gülsün… (…) …. Ağız ve Diş Sağlığı 
Kurumları, kapılarını hastalarına açtığından 
beri, Ankara da bu alanda en etkin ve en ka-
liteli sağlık hizmetini sunmaktadır. …. Ağız ve 
Diş Sağlığı Kurumları bu başarısını ; ‘hasta 
memnuniyeti her şeyin üstündedir’ ilkesinin 
tavizsiz bir uygulayıcısı olmaya borçludur. Ağız 
ve Diş sağlığı hastalıkları ile bu alanda koru-
yucu sağlık hizmetlerinin verilmesinde hizmete 
başladığından beri, güvenli tek adres …. Ağız ve 
Diş Sağlığı Kurumlarıdır. Ağız ve Diş sağlığı ile 
ilgili yeni teknolojilerin takibi konusundaki has-
sasiyetimiz ve önemli atılımlarımızla ….Ağız 
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ve Diş Sağlığı Kurumları, alanındaki iddiasını 
ve başarı çıtasını yükseltmeye devam edecek-
tir. (…) …..Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, ISO 
standartlarına göre yaptığı özdeğerlendirme 
ve iyileştirme çalışmalarıyla 2007 yılında ISO 
9001:2000 sertifikasını almaya hal kazanmıştır. 
(…) ”şeklinde talep yaratıcı ve söz konusu 
kuruluşa yönlendirme yapan ifadeler ile gör-
sellere yer verilerek, mezkur kuruluşun faali-
yetlerine ticari bir görünüm kazandırıldığı ve 
diğer kuruluşlar açısından haksız rekabete yol 
açıldığı, bu durumun da;

…. anılan reklamları durdurma cezası ver-
ilmesine karar verilmiştir.   

 3. “…..Değerlendirme/Karar: Söz ko-
nusu kuruluşa ait www…...com.tr adresli in-
ternet sitesinin 02.08.2013 tarihli görünümler-
inde; “(…) Kliniğimizde diş çapraşıklıklarında 
çocuk ve yetişkinler için dişlere takılan teller 
yardımı ile estetik ve fonksiyonun sağlanması 
mümkün olmaktadır. (…) Ağız kanserlerinde 
erken dönemde teşhis edilebilecek yeni cihaz-
lar mevcuttur. … Kliniğimizde bu kanser teşhis 
cihazı rutin olarak kullanılmaktadır. (…) Düşük 
standarttaki bir klinikte bile yüksek sterili-
zasyon zaten sağlanmış olmalı. Ancak önemin-
den dolayı konuya hassasiyet göstermekteyiz. 
… Kliniğimizde çifte sterilizasyon uygulanır. 
Önce tüm virüsler için kimyasal sterilizasyon 
ve devamında bakteriler için otoklav sistemi 
kurulmuştur. Ayrıca her hastadan sonra klinik 
ortamın sterilizasyonu yapılır. Kompresör 
çıkışları bakteri filtreleri ile donatılmıştır. (…) 
Böyle durumlarda kliniğimizde tek seansta laz-
erli beyazlatma sistemi uygulanarak daha beyaz 
dişlere kavuşmak mümkün olur. (…) ” şeklinde 
talep yaratıcı ve söz konusu kuruluşa yön-
lendirme yapan ifadeler ile görsellere yer veri-
lerek, mezkur kuruluşun faaliyetlerine ticari 
bir görünüm kazandırıldığı ve diğer kuruluşlar 
açısından haksız rekabete yol açıldığı, bu du-
rumun da;

reklam veren … Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 
hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 nci ve 25 
inci maddesinin 8 inci fıkrası dahilinde anılan 
reklamları durdurma cezası verilmesine karar 
verilmiştir.

  4.“…..2008 yılında … Caddesi üzerinde 

açılış gerçekleşen …, 750 m2 lik bir alanda ağız 
ve diş sağlığı polikliniği olarak hizmet vermek-
tedir. (…) Pedodonti hekimimiz (…) çocuk diş 
tedavilerini gerçekleştirmektedir. Çocuklara özel 
hazırlanmış kliniğimizde uzman tarafından te-
davi olan çocuklar için özel olarak hazırlanmış 
oyun alanımız da bulunmaktadır. Pedodonti 
Kliniğimizde uygulanan koruyucu diş hekimliği 
hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için bizi 
arayınız. Cerrahlarımız haftanın 6 günü 
hizmet vermeye devam etmektedir. Ağız, diş ve 
çene cerrahlarımız pazartesiden cumartesiye 
haftanın 6 günü 10:00-19:00 saatleri arasında 
hizmet vermektedir. Protez uzmanımız ….. 
hizmete başlamıştır. Tüm protez ve kaplama 
uygulamaları “Protez Kliniğimiz”de başarıyla 
uygulanmaktadır. Ortodonti Kliniğimizde (….). 
hizmetinizdedir. Çapraşık diş tedavileri olarak 
bilinen tel tedavisi görünmez diş teli olarak 
da bilinen “Invisalign” tedavisi kliniğimizde 
başarıyla gerçekleştirilmektedir. Hizmetler-
imiz: genel diş tedavileri, ağız diş ve çene cer-
rahisi, protez tedaviler, pedodonti, periodon-
toloji, endodonti, ortodonti, beyazlatma, lazerle 
diş tedavileri. Kuruluşunuzun 10. Yılına özel 
…. şubemiz yenilenen yüzüyle hizmetinizde” 
şeklinde ifadelere yer verildiği tespit edilmiştir.

Değerlendirme/Karar: İnceleme konusu 
broşürlerde yer alan ifadelerin talep yaratıcı 
ve anılan kuruluşa yönlendirme yapan nite-
likte olduğu; ayrıca söz konusu broşürlerde 
kuruluşa ait görsellere yer verilerek, kuruluşun 
faaliyetlerine ticari bir görünüm kazandırıldığı 
ve diğer kuruluşlar açısından haksız rekabete 
yol açıldığı, bu durumun;

-…… hükümlerine aykırı olduğuna buna göre, 
reklam veren .... Sağlık Hizmetleri San. ve 
Tic. Ltd. Şti. (Özel …. Ağız ve Diş Sağlığı 
Polikliniği) hakkında, 4077 sayılı Kanunun 17 
nci ve 25 inci maddesinin sekizinci fıkrası da-
hilinde yerel düzeyde idari para (8.788.- TL) 
ve anılan reklamları durdurma cezası veril-
mesine karar verilmiştir.  

Belirtmekte fayda bulunmaktadır ki Re-
klam Kurulu kararları iptali istemi ile idari 
davaya konu edilebilmektedir. Ne var ki idari 
işlemin iptali için idari yargıya başvurulmuş 
olması kararın yerine getirilmesini durdura-
mamaktadır. 
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mehmet arkın gürbüz
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Hilton İstanbul Bomonti Otel
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31-mart 2014’e kadar 
erken kayıt
imkanını kaçırmayın!%20 İNDİRMLİ
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Dünyanın dört bir yanına yaptığımız yolculuklar hız kesmeden devam ediyor. Bu kez iki 

durağa uğradık: Fransa ve Moldova. Her iki meslektaşımız da içtenlikle cevapladılar 

sorularımızı. 

FRANSA

Dişhekimi 
Sevgi Türkmen
dr.sevgiturkmen@hotmail.com

Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Adım Gil Tirlet. 17 Mart 1961 Paris doğumluyum. 

Rene Descartes-Paris V Üniversitesi’nde doktoramı 

tamamladım. Aynı üniversitenin prostodonti bölü-

münde profesör olarak çalışmalarımı yürütmek-

teyim. Akedemik çalışmaların yanı sıra 1998’den 

beri Paris Halk Hastanesi’nde çalışmaktayım. Tüm 

bu çalışmalara ek olarak, 1986’dan 

beri özel olarak da çalışmaktayım.

Pr.Michel Degrande yönetimindeki  

“Biomateryaller Araştırma Grubu”nun 

üyesiyim; ayrıca French Society of Es-

thetic Dentistry (FSED) kurucu üyesi ve 

Academy of Adhesive Dentistry France 

(ADDA) kurucu başkanıyım. 

20 yıldır sabit protezler ve restoratif 

dişhekimliği konusunda uzmanlık 

çalışmaları yapmaktayım. 600’den 

fazla  yurt içi ve yurt dışı konfer-

ansta konuşmacı olarak yer aldım; 

90’dan fazla estetik, indirekt kom-

pozit ve seramik  restorasyonlar ile ilgili makalem 

yayınlandı. 2004’te Dr. Jean Pierre Attal ile bir-

likte kurduğumuz SMILE grubunda estetikle il-

gili yoğun çalışmalar yaptık. 2006 yılında “tek diş 

kaybında en iyi klinik çözüm”, 2008’de “yılın en 

iyi konuşmacısı” ödüllerini aldım. 2009’da Group 

Rafael Formation adlı pedagojik grubu oluşturduk. 

Daha sonra kurduğumuz gruplarla Bioemulasyon 

ve biomimetik üzerine çalışmalarımızı sürdürüy-

oruz.
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Fransa’da dişhekimi olmak nasıl?

Çok zor diyebilirim çünkü bütün dünyada olduğu 

gibi, tüm Avrupa ve doğal olarak Fransa’da da 

ekonomik krizin etkileri görülüyor.

Dişhekimliği eğitimi kaç yıl sürüyor?

Eğitim süresi 6 yıl;  ilk 3 yıl teorik, diğer 3 yıl 

klinik çalışmalar yapılıyor. Oldukça zor bir eğitim 

olduğunu söyleyebilirim.

Peki, her isteyen dişhekimliği eğitimi alabiliyor 

mu?

Kesinlikle hayır! İlk yıl temel tıp eğitimi alınıp giriş 

sınavına giriliyor ve çok az sayıda öğrenci alındığı 

için giriş puanı hayli yüksek oluyor.

Dişhekimliği kendi tercihiniz miydi?

Tabii ki… Benim tercihim aslında tam olarak este-

tik-bioemulasyon ve biomimetik dişhekimliği.

Ailenizde dişhekimi var mı?

Hayır, yok.

Meslek tercihiniz yaşamınızı nasıl etkiledi?

Mesleğimiz büyük bir tutku, özveri ve de sabır 

gerektiriyor. Muayenehanemde eşimle birlikte 

çalışıyoruz. Ayrıca GRF(www.formationgrf.com)  

adlı bir takımımız ve çalışmalarımız var.

Sizce dişhekimi kimdir?

En başta bir sanatçıdır. Ama aynı zamanda 

hastalarıyla empati kurabilen duygusal bir insan 

olma zorunluluğu da vardır!

Bir dişhekimi olarak en önemli sorununuz nedir?

Gerçek problem, hastaların yapılan tedavileri 

ödeyebilme sorunu. Özel ya da sosyal sigortaların 

tedavi ücretlerini karşılayamaması ya da çok azını 

karşılaması ciddi bir sorun.

Ülkenizde dişhekimliği birlikleri var mı? Sorun-

larla karşılaştığınızda yardımcı olabiliyorlar mı?

Bir takım kuruluşlar var ama çok çok az yardımcı 

olabiliyorlar. Gerçek anlamda değil yani…

Bir asgari ücret tarifeniz var mı?

Var ama biraz demode kaldı. Yeni tedavi metotlarını 

içermiyor. Örneğin veneerleri, periodontolojik 

vakaları ve beyazlatmayı içermiyor.

Sigorta sistemi yeterli mi?

Hayır maalesef. Özel sigortalar geliştirilip diş te-

davilerini de kapsamalı ama sadece bir umut!

Mesleğinizde en özel anınız…

1984’te mentorum (proje yönetmeni) Michel De-

grange ile tanışmam.

Uluslararası kongreleri, organizasyonları takip 

edebiliyor musunuz?

2012’de FDI Beyrut’a katılabildim ama hem 

kliniğimde hem üniversitede, hem hastanede, 

hem de kurslarda olan çalışmalarım nedeniyle 

uluslararası organizasyonlara katılma fırsatını pek 

bulamıyorum.

Türkiye’de ya da İstanbul’da bulundunuz mu 

hiç?

Kemer’de güzel bir yaz tatili yaptım.

Hastalarınızın en büyük problemleri ne?

En sık fonksiyonel ve estetik problemlere 

rastlıyoruz. En önemli problemleri de diş te-

davi ücretlerini karşılamakta zorluk çekme-

leri.

Ekonomik kriz dişhekimlerini çok fazla et-

kiliyor yani…

Hem de  fazlasıyla.  Ekonomik  hatta  politik 

krizler de bizi oldukça derin etkiliyor.
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Bize kendiniz tanıtır mısınız?

Adım Anastasia Kasianova, 23 yaşındayım. Geçen 

yıl Moldovya Chisinau Tıp Fakültesi’nden mezun 

oldum.

Moldova’da dişhekimi olmak nasıl?

Ülkemizde doktorluğun her dalı ama özellikle 

dişhekimliği oldukça prestijli bir meslektir. 

MOLDOVA
Eğitimini almak oldukça zorludur ve masraflıdır. 

Büyük şehirlerde dişhekimliği mesleği oldukça 

geniş kesime ulaşırken maalesef kırsal kesimlerde 

hizmet yetersizliği var.

Dişhekimliği eğitimi 5 yıl sürelidir. Eğitimimizin 

3. yılında kliniğe geçeriz. 5 yılın sonunda merke-

zi sınava girilir ve başarılı olunduğunda dip-

loma alınır. Daha sonra 2-5 yıl arası uzmanlık 

yapılır. Bu arada dalını seçersin. Şu an ben de bu 

konumdayım. Genel dişhekimliği 2, periodontoloji 

ve ortodonti 3, cerrahi ve implantoloji uzmanlık 

eğitimi ise 5 yıl sürer.

Ailenizde dişhekimi var mı?

Ailemde başka dişhekimi yok, dişhekimliği kendi 

tercihim çünkü bu mesleği seçmekle insanların 

acılarını dindirmeyi, onları mutlulukla gülümset-

meyi tercih ettiğimi düşünüyorum.

Hayatınızı nasıl etkiliyor mesleğiniz?

Yeni başladığım için henüz mesleğimin tadını 

çıkaramadım. Şimdilik amacım, yurt içi ve yurt dışı 

seminerlere katılıp kendimi geliştirmek. Mesleğin 

ilk yılları çok önemli çünkü kendini nerede görmek 

istediğinin tercihini yapıyorsun. Ben bu aralar 

birçok tecrübeli meslektaşımı gözlemleyip kendi 

yolumu çizmeye çalışıyorum. Ayrıca devlet yardımı 

pek olmadığı için kendi yerini açmak çok zor. Tam 

teşekküllü, modern bir yer açmak, büyük yatırım 

gerekiyor.
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Ülkenizde dişhekimliği birlikleri var mı? Sorun-

larla karşılaştığınızda yardımcı olabiliyorlar mı?

Ülkemde ve komşu ülkelerde benim bildiğim 

dişhekimliği ile ilgili kuruluşlar yok maalesef.

Bir ücret tarifeniz var mı?

Uygulanan resmi bir fiyat listemiz yok. Özelde ve 

kamu kuruluşlarında tedavi ücretleri yüzde elli 

oranında fark ediyor. Örneğin kamuda yapılan bir 

dolgu 10-15 Euro iken, özelde 30 Euro alınıyor. 

Ayrıca hiç devlet katkısı ve özel sigorta yok, tedavi 

ücretlerinin tamamı hasta tarafından karşılanıyor.

Ülkenizde hastaların verilerini bildirme 

zorunluluğu var mı?

Böyle bir uygulama bizde yok.

Henüz meslekte çok yenisiniz ama var mı 

şimdiden “unutamadığınız” bir anınız?

Hastanın biri diş çektirmeden evvel, kendisine 

garanti vermemi istedi. Ben de; “evet, size ga-

ranti veririm, çekilen dişiniz bir daha uzamaz ya da 

yeniden çıkmaz” dedim.

İlginç bir olay da bir arkadaşımızın başına gelmiş. 

Kırsalda yaşayan ve ömründe hiç dişhekimine 

gitmemiş yaşlı bir hasta koltuğa ters oturmuş.

Uluslararası kongreleri, organizasyonları takip 

edebiliyor musunuz?

Rusya ve Ukrayna’ya bazı kongrelere gittim. Bu 

aralar Almanya’da bir master programına gitmek 

istedim ama maalesef vize alamadım!

Tüm dünyada ortak bir sorun ekonomik kriz. 

Mesleğinizi yaparken bunu hissediyor musunuz?

Moldova zengin olmayan bir ülke olarak biliniyor 

ve hep böyle olduğumuz söyleniyor. Biz de buna 

gülüyoruz, demek ki bu nedenle kriz filan bilmi-

yoruz.

Türkiye’de ya da İstanbul’da bulundunuz mu hiç?

Türkiye’ye birkaç kez yaz tatili için geldim ve çok 

seviyorum ülkenizi. 

- Dişhekimi Anastasia Kasianova
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Kader, “insan doğar, büyür ve ölür” olağanlığını bozan 14 yaşında bir kız çocuğu(ydu). 

Doğdu, büyümesine izin verilmeden öldürüldü.  Kader öyle 14 yaşında av tüfeğiyle 

falan değil, daha 12 yaşında evlendirilerek öldürüldü. İşte bu kadar kısa, bu kadar net, 

bu kadar soğuk… 

8 Mart vesilesiyle Dergi için ne yapabiliriz diye tartıştığımız sıralarda Kader’in 

ölümünü okuduk gazetelerden. Ve çocuk gelinler konusunu işleyelim istedik. Çocuk ve 

gelini yan yana telaffuz etmenin tarifsiz rahatsızlığıyla…

Uzun yıllardır  “çocuk gelinler” gerçeği üzerine çalışan ve politika üreten Uçan Süpürge 

Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nden Selen Doğan bizim için “Küçük yaşta evlilik 

büyük geliyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Hem kendisine hem de Uçan Süpürge’ye 

emek verenlere bu vesileyle teşekkür ederiz.

Erken evliliklerden konuşuyorsak her satır 

“çocuk kimdir” sorusuyla başlamalıdır. 

Bir yetişkin hakkı olarak ancak rızayla 

kullanılabilecek evlilik hakkı, 18 yaşını 

doldurmamış her bireyin uzağında durmalıdır. 

Ne ki coğrafyamızda bu tehlikeli yakınlaşma 

bütün kabul edilebilir engelleri aşıp kabul 

edilemez bir sonuca varıyor: her yıl binlerce 

kız çocuk evlendiriliyor. Bazı uluslararası 

öngörüler, her yıl 18. yaş gününü bile göre-

meden evlendirilen kız çocukların, eğer bu 

ihlale maruz kalıp bir de üstüne doğum yap-

maya zorlanmasalardı dünya nüfusunun yüzde 

40 azalabileceğine işaret ediyor. Milyon-

larca kişinin temiz içme suyu, gıda, barınma 

olanakları ve güvenlik hizmetleri gibi temel 

haklara erişemediğini düşünürsek, bu tahmine 

insanın amin diyesi geliyor. 

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 

UNICEF’in verisine göre, her yıl 14 milyon 

kız çocuk, daha çocuk yaşta doğum yapıyor. 

Varlıkları evdeki leğenden daha değerli olmayan 

ve hep ‘bir gün nasılsa gidecek’ gözüyle bakılan 

kız çocuklar, doğdukları günden itibaren kısa 

hayat yolculuklarında hep evlilik hedefine yön-

lendiriliyor. 

Bu yol kazasının bilançosunu ise önceden bilmek 

için kahin olmaya gerek yok. Tabii bu toprakların 

sakini olan hepimiz, soyumuzun sürdürülebilirliği, 

kadın bedeninin tecime elverişliliği ve namus adlı 

erkek hikayesinin kız çocuklara neler ettiğinin 

farkındaysak. 

Farkında olmayanlarımız da zaten bu yıkıcı 

‘geleneğin’, bu meşru ihlalin, ikiyüzlü ahlakın ne 

yazık ki suç ortakları olarak aramızdalar; sessiz 

kalarak onay veriyorlar. 

Sebepleri de sonuçları kadar karmaşık olan çocuk 

evlilikleri, aslında toplumların kendi yerli üretim-

leri olan ataerkil hiyerarşiye kafa tutamayışını 

temize çekiyor. Bir süre sonra da geleneğin, nor-

Küçük yaşta evlilik büyük geliyor!

Selen Doğan 



dergi mart/nisan 2014 69

de var. Çocukların evlilik riski/tehdidi altında 

olduklarını okulda ilk paylaşacakları kişi, rehber 

öğretmenler. Onlar sayesinde pek çok çocuğun 

ailelerine rağmen evlilikten uzaklaştırıldığı ve 

eğitimin içinde kaldığı pek çok örnek var. Meslek 

profesyonelleri kadar tek tek herkesin çocukların 

evlendirilmemesi için yapabileceği şeyler var. 

Vazgeçmeyelim. 

mun, düzenin ta kendisi oluveriyor hak ihlalleri; 

öylesine olağan, öylesine gündelik. 

Genel olarak evliliği bir toplu ferahlama seansı 

olarak gören az gelişmiş toplumlarda çocukların 

da evlendirilmesi kolaydır. Namus bahanesi 

joker olarak elinizin altındaysa, kadın korkunuz 

kronikse, bir de karşınızda elinde üç kuruşluk 

altınla bekleyen taze ete susamış damatlar varsa 

bu işi oldu bilin! Siz sağ, ama o çocuk selamet 

değil! Çünkü o çocuk birazdan, bir ihtimal akranı 

bir başka çocuğun, büyük olasılıkla da babası 

yaşında bir adamın koynuna sokulacak. Kendi be-

denini bile tanımaya fırsat bulamadan bir başka 

bedene bağışlanacak ki tepe tepe kullansınlar. 

Çok geçmeden çocuk yapması istenecek ve hiç de 

öyle kararı, tercihleri sorulmayacak, yap denecek 

o da yapacak. Yetmeyecek; ikinci, üçüncü. 

Her sevişmeyi bir tecavüz olarak yaşayacak. 

Kocası diye tanıştırılan adama itaati öğrenecek. 

Şanslıysa daha az şiddet görecek. Ve daha bir 

sürü şey.  

Oysa çocukların evlendirilmesi vicdani sorumlu-

luktur; ihmal, ihlal, istismardır; suçtur. Yasalar-

dan önce kişilerin vicdanlarında suç olarak ta-

rif edilirse bu, hukuk yol alacak gücü 

kendinde bulur. Türkiye’de Medeni 

Yasa evlilik ehliyeti için 17 yaşını dol-

durup 18’den gün almış olmayı yeter-

li sayar. Oysa bu yaş da nihayetinde 

‘çocuk’tur. Birleşmiş Milletler’in 193 

ülkenin onayladığı Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşme’si de 18 yaşını doldurmamış 

bireylerin çocuk olduğunu söylemekte-

dir; bu yaşın altında evlilik –Türkiye’de 

olduğu gibi- ulusal yasalarca kabul 

edilse bile çocuk evliliğidir. Bu evli-

likler önlenebilir. Önlenemeyen, aslında 

toplumların kız çocuklarından kurtulma 

arzusudur. Bir çocuğu babanın deneti-

minden kocanınkine devretmenin meşru 

biçimi olan evlilik, fiilen gerçekleşeceği 

yasal zemini de bulur: yaşı büyütülür 

veya uyduruk bir din-bilene sözde nikah 

kıydırılır… 

Bugün bu evlilikleri gerçekleşmeden 

önlemekle yükümlü olanlar ve 

gerçekleştikten sonra mağduru bu 

döngüden tedavi ederek kurtarması 

Sebepleri de sonuçları kadar karmaşık olan çocuk evlilikleri, aslında toplumların kendi yerli 
üretimleri olan ataerkil hiyerarşiye kafa tutamayışını temize çekiyor. Bir süre sonra da geleneğin, 
normun, düzenin ta kendisi oluveriyor hak ihlalleri; öylesine olağan, öylesine gündelik. 

  Çocuk gelinler sorununa 
karşı küresel bir işbirliği ağı 
olan İngiltere merkezli Girls Not 
Brides, dünyada 50’nin üzer-
inde ülkeden 300’ü aşkın sivil 
toplum kuruluşuyla çalışıyor. Ve 
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve 
Araştırma Derneği de bu ağın 
üyesi. Girls Not Brides’ın 2013 
verilerine göre; 

gerekenler de mahalle baskısından payını alıyor. 

Hekimler hastaneye intikal eden vakalarda çocuk 

gelinin varlığından kolluğu haberdar etmeye çe-

kiniyor ve iki türlü bir baskı hissediyor; ya diğer 

hastalar için caydırıcı olur da evde doğum yap-

maya kalkarlarsa ki bu etik bir kaygı. İkincisi de 

çocuğun ailesinin bildirim yapmamaları yönünde 

tehditleri. Sağlık personelinin bunlarla mü-

cadele etmesi kolay değil. Fakat jandarma ve 

polisin çocuk düğünlerini engellememesi için 

engel yok, olmamalı. Köyde ya da mahallede, 

düğün salonunda veya otelde bir çocuğun ev-

lendirilmekte olduğunu gören/duyan güvenlik 

gücünün görevi halaya katılıp limonata içmek 

değil, çocuğu oradan kurtarmak. Kurtarma misyo-

nunu gönüllü olarak da üstlenmiş nice öğretmen 

  Çocuk yaşta evlilikler 
yalnızca Doğu’da, Güneydoğu’da 
değil, Türkiye’nin bütün bölgele-
rinde görülmekte. 

  Türkiye’de bulunan 11-12 
yaşındaki Suriyeli sığınmacı 
kız çocukları, dedeleri, babaları 
yaşındaki erkeklerle para karşılığı 
evlendirilmekte. 

  Çocuk gelinler, genelde 
yaşça büyük erkeklere, başlık 
parası karşılığında “satılıyor”.

  Evlendirilen kız çocukların 
yüzde 35’i “ikinci eş”.

  BM verilerine göre Türkiye, 
çocuk evliliklerinde dünya ye-
dincisi.

  Türkiye’de her 3 gelinden biri 
çocuk yaşta evlendirilmekte. Bu 
oranla Avrupa’da çocuk gelinlerde 
birinci sırada.

  Platformun hazırladığı 
‘Sayılarla Çocuk Gelinler’ verile
rine göre, Güney Asya’da yüzde 
46, Sahra Altı Afrika’da yüzde 
38, Latin Amerika Karayipler’de 
yüzde 29 ve Orta Doğu ve Kuzey 
Amerika’da gerçekleşen evlilikle-
rin yüzde 18’inde ‘gelin’ edilen kız 
çocukları 18 yaşın altında.

  Dünya genelinde yılda 
yaklaşık 14 milyon kız çocuğu 
18 yaşından küçük evle-
nirken, Türkiye’de 2013 yılında 
gerçekleşen evliliklerin yaklaşık 
yüzde 32’si 18 yaş altı. Türkiye, 
Afrika kıtasından sonra erken 
yaşta evliliklere ilişkin dünyadaki 
sorunlu üçüncü bölge.
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Derneğinizi bize nasıl tanıtırsınız?

SABAHAT BÜYÜKBAY ATEŞ:

Derneğimiz TC vatandaşı olan tüm ortopedik 

engellilerin eğitim, sağlık ihtiyaçlarına katkıda 

bulunarak sosyal dayanışmasını sağlamak 

amacıyla 1993’te kurulmuştur. Bedensel engelli 

çocuk ve gençlere tedavi, yardım ve eğitim imkanı 

sağlamaya odaklanmış, ailelerin ve genelde top-

lumun bilinçlendirilmesi ile bu kişilerin toplumla 

bütünleşmesine öncülük yapma amacını taşır.

Ne tür yardımlar yapıyorsunuz?

Bedensel engelli vatandaşlarımıza sağlık yardımı 

ve ameliyatlar (%79), tekerlekli sandalye 

dağıtımı, gıda ve ihtiyaç yardımı, okumakta olan 

gençlerimize eğitim ve burslar ile sosyal aktivite-

lerle toplumla kaynaşma sağlıyoruz.

Yardımlarımızın en büyük payı sağlığa ayrılıyor. 

1993’ten beri de 26.652 engelliye tekerlekli san-

dalye ulaştırdık. Bunlar ya genel merkezimizden 

ya da valilikler, kaymakamlıklar ve belediye 

başkanlıklarının işbirliği ile dağıtılıyor.

Ayrıca engelli öğrencilere ve engelli ebeveynle-

rin çocuklarına da ilgili birimler ve derneğimizin 

değerlendirmeleri sonucu ilköğretim, lise ve üni-

versite bursları vermekteyiz.

Derneğimiz, engelli vatandaşlarımızın temel 

ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile gıda, temizlik 

malzemesi, giyim ve ev eşyaları, oyuncak, bilgisa-

yar ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunur.

Maddi olanakları olmayan, tedavileri yapılamayan 

engelli vatandaşlarımıza, anlaşmalı olduğumuz 

sağlık birimleri tarafından sağlık yardımı yapılıyor. 

Protez, hasta bezi vs. yardımı sağlanıyor.

Engelli vatandaşlarımız, sadece sokakta 

değil, evlerinde de zorluklar yaşamaktadırlar. 

Yaşadıkları evin engellerine uygun hale getirilme-

si de önemlidir. Bu konuda da derneğimiz engelli 

vatandaşlarımıza destek olmaktadır.

Sosyal aktiviteleriniz neler?

Yardımseverlerimizle birlikte ortaklaşa resim 

sergisi, resital ve konserler, gezi programları, 

engelliler günü, kuruluş, yeni yıl kutlama temalı 

yemekli toplantılar, dernek lokalinde yaptığımız 

konuşmalı eğitim toplantıları, el sanatları etkin-

liklerimiz vs. gibi etkinliklerimiz var.

Peki, bizler nasıl katkıda bulunabiliriz?

Toplumda farkındalığı arttırmak için bastırdığımız 

broşürlerimizi dağıtabilirsiniz, bağış toplamada 

uyguladığımız bazı projelerimizi destekleye-

bilirsiniz, engelli üyelerimizin yaptığı kitap 

ayraçlarımızın satışına destek olabilirsiniz, teker-

lekli ya da akülü sandalye bağışı yapabilirsiniz-ki 

bu konuda sertifika vermekteyiz. Derneğimiz ve 

projelerimizin tanıtılması konusunda yardımcı 

Engellerle Savaşan Dernekler 
Daha önceki iki sayımızda görme engelli ve bedensel engelli arkadaşlarımızla yaptığımız 

söyleşilerde bize yaşadıkları olayları ve karşılaştıkları güçlükleri anlatmışlardı. Bu sayımızda 

engelli arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışan iki derneğin çalışmalarına yer vereceğiz: Bedensel 

Engellilerle Dayanışma Derneği’nden Sabahat Büyükbay Ateş ve Görme Engelliler Derneği’nden 

Nazan Cantürk konuyla ilgili sorularımızı yanıtladılar.

BEDENSEL ENGELLİLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİDişhekimi 
Sevgi Türkmen
dr.sevgiturkmen@hotmail.com
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olabilirsiniz. Gönüllü üye olabilirsiniz.

Bir görme engelli sosyal yaşamda ne gibi sorun-

larla karşılaşır?

NAZAN CANTÜRK: Öncelikle eğitim hayatında so-

runlar başlar. İlk ve ortaokul eğitimi özel engelli 

okulunda -ki her yerde yoktur ve yatılıdır- yapılır 

ama okul öncesi eğitimde, özel olanlar dahil 

hiçbir kurum çocuğun sorumluluğunu almak iste-

mez! Bütün kapılardan çevrilirsiniz, öğretmenler 

kabul etse bile velilerden ‘çocuğumun psikolo-

jisi bozulur’ yanıtını alabilirsiniz. Engelliler ko-

nusunda eğitilmiş öğretmen yoktur. Hele yeni 

geçilen 4+4 sistemi altyapısı oluşturulmadığı için 

en çok görme engellileri etkilemiş, birçok engelli 

açıkta kalmıştır. Lise ve üniversite eğitimlerinde 

’kaynaştırma’ eğitimi yapılmaktadır ama onun da 

altyapısında çok eksiklikler vardır. 

Sorunlarınızı devlete iletebiliyor musunuz?

Ulaşmak o kadar zor ki! 2005’te çıkan 2022 sayılı 

Engelliler Yasası’na göre, hiç geliri ve işi olmayan 

engellilere engelli rapor derecelerine göre maaş 

bağlandı. Kendilerine bakamayacak olanların 

yakınlarına da bakım ücreti tahsis edildi. Ama 

yeni çıkan torba yasada bunların hepsi iptal edildi 

ve tekrar raporlar düzenlenip tekrar bağlanacağı 

söylendi. Ama kimler mağdur olacak, kimler 

şanslı bilemiyoruz! Sağlık konusunda ise sadece 

yeşil kart veriliyor o da önemli hastalıkları kap-

sam dışı bırakıyor. En önemli konulardan birisi 

de engelli ile ilgili yapılan uygulamalarda engel-

lilerin önerilerinin dikkate alınmaması! Örneğin 

yollara yapılan sarı çizgilerin niteliği bizim hiç 

işimize yaramıyor.

Derneğiniz biraz anlatabilir misiniz?

Derneğimizi tek cümleyle ‘Doğal Rehabilitasyon 

Merkezi’ olarak adlandırabiliriz. Bir engelli buraya 

geldiğinde önce YALNIZ OLMADIĞINI anlar. Sonra 

engeline rağmen nasıl toplumla kaynaşacağını 

öğrenir. Nasıl eğitim alacağını, spor yapmayı, 

yasal haklarını öğrenir. Yani dernek olarak 

amacımız eğitim, kültür, spor, engelli hakları ve 

istihdam sağlanmasına yardımcı olmaktır.

Peki, devletten ve halktan neler bekliyorsunuz?

TAM KAYNAŞMA istiyoruz. Önce bizi FARKLI 

GÖRMEYİN! Bir görme engelli hemen her yere 

gidebilir ve hemen her işini kendi başına yapa-

bilir. Bize sadece yardımcı olun yeter! Ama avucu-

muza para sıkıştırmayın!

Devlet yasal haklarımızı vermeli. Engelliler 

sınıflara ayrılıp emekli oluyor, oysa biz 10 yıl ve 

1800 iş günü kapsamında emeklilik hakkı istiyo-

ruz ve de kapsamlı sağlık sigortası. Bir de bizim 

için yapılacak uygulamalarda bize danışılmasını 

özellikle istiyoruz.

Engelli ailelerine ne gibi tavsiyeniz olabilir?

Engelli aileleri çocuklarını aşırı kollamacı olarak 

değil kendilerine bakabilecek şekilde yetiştirmeli. 

Her konuda derneklerimizden yardım alabilirler. 

Bu arada erken teşhisin her yönden önemi var. 

Yeni doğan bebeklerde yapılacak erken teşhis her 

dört engelliden birinin tedavi görmesini sağlıyor.

GÖRME ENGELLİLER DERNEĞİ
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Bilinçli bir tercihle, isteyerek mi diş hekimi old-

unuz?  Nasıl karar vermiştiniz?

Yarı bilinçli bir tercihti. İki ablam var. Ben li-

sedeyken onlar Hacettepe Üniversitesi’nde 

öğrenciydiler. Ablalarımdan 

biri “Diş hekimliği 

öğrencilerine çok özeni-

yorum, sen de öyle beyaz 

önlüklerle kantine gelirsin, 

bak çok güzel, diş hekimi 

olsana” demişti. Aslında hiç 

aklımda yoktu sonra “Aa evet 

güzelmiş diş hekimliği” diye 

düşünüp karar vermiştim 

çoğumuz  gibi. Ancak anne 

baba diş hekimi olursa bilinç-

li bir tercih oluyor sanırım.

Nasıl bir öğrenciydiniz ? 

Seviyor muydunuz okulu ve 

öğrenciliği?

İyiydim aslında, el becerim 

falan da iyiydi. Yalnızca 

hem sabırsızdım hem de çok 

yorucu bir okul olduğu için 

gardım çabuk düşüyordu. Yer 

yer seviyordum evet :)  Pratik 

derslere geçtiğimiz zaman sevmiştim aslında.

Diş hekimliğini seviyor muydunuz?

Evet. Ama diş hekimliği yaparken de hep aynı 

işi yapmaya başladığım zaman çok sıkılırdım. 

Aeratörün yerini  
kalem alınca... 

İmplant gibi farklı bir iş çıktığı zaman sever-

dim daha çok, birazcık daha farklı bir şey 

yapıyorum diye. Akşama kadar kavite açarsam 

bunalıyordum. 

Diş hekimliğini bırakıp karikatüre geçiş nasıl 

oldu? Eskiden beri ilginiz var mıydı?

Vardı tabii, çocukluğumdan beri çiziyor-

dum aslında. Ama profesyonel anlamda bun-

dan para kazanırım ve böyle geçinirim diye 

düşünmemiştim. Bundan sonra hayatım nasıl 

geçecek diye düşünmeye başladım. Diş hekimi 

olarak yaşlanacağım ama aslında bir hayalim var, 

çiziyorum, bu hayalimi gerçekleştirebilir miyim 

dedim. Sonra biraz daha yüklenmeye başladım 

çizgiye. Baktım oluyor gibi, tepkiler olumlu, bu 

işi becerirsem kesin bırakacağım diye kafaya 

koydum.  Tabii birazcık da deli cesareti aslında. 

Bunu da beceremeyebilirdim, muayenehanemi 

de kapatmış olabilirdim. Uykusuz dergisiyle 

birlikte bir yıl kadar devam ettim aslında ama 

konsantre olamadım, hasta bakarken bir yandan 

köşeye espri ne yapsam diye düşünüyordum. 

Olumlu tepkiler alıp yapabileceğimi hissedince 

bıraktım. 

Diş hekimliği ve çizerliği karşılaştırabilir misi-

niz? Neler değişti hayatınızda?

Diş hekimliğinde hep bir sıkıntı vardır insanın 

içinde. Bir iş yaparsınız, elinizden geleni 

yapmışsınızdır ama şartlara bağlı aksaklıklar 

olabilir. Hasta arayacak, bilirsiniz ve bu bir 

“Türkiye'nin en sevilen karikatüristlerinden, aynı zamanda da meslektaşımız olan Uğur Gürsoy'la 
diş hekimliğinden çizerliğe uzanan yolu, fenomen haline gelmiş çizgi karakterlerini konuştuk.”
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olsun istedim. Hiçbir şeyle ilgilenmeyen, sade-

ce kendi işini düşünen, ki çocuk öyle bir şeydir 

aslında. Sevdiği bir çikolata için dünyayı sa-

tabilir gerçek bir çocuk. Bir de sürekli çocukluk 

travmalarından bahsedilirdi ve biz de dergide 

konuşurduk. Evde kavga olur muydu, olurdu; 

tokat yedik mi, yedik; ee biz niye travmatik 

büyümedik diye :) Fırat böyle şeylerden etkilen-

meyen, hayali arkadaşı olan bir çocuk tipiydi. 

Aslında hayali arkadaş da Amerikan filmlerine 

bir göndermeydi ve bir süre sonra bitti. Fırat’ın 

farkı hayali arkadaşıyla konuşup dertleşmesi 

değil de kulfuallahu okuyup onu göndermeye 

çalışmasıydı tabii. İlk yayınlandığından itibaren 

çok olumlu tepkiler alınca bir tane daha bir tane 

daha derken, malzeme de 

doluymuş aslında çocuk-

luk doneleriyle ve arkası 

geldi. Benzeri bir karakter 

de olmayınca çok tutuldu 

ve sevildi. 

Fırat’ın yan karakterler-

inden biri olan Bahattin’e 

gelirsek, aslında sosyal 

medyada yayınlanan 

çizgi size ait, ama 

konuşma balonlarını 

“pıçaklarım“ lafıyla biten  

kendi sözleriyle doldurup 

yayınlayan pek çok insan 

var. Bahattin ve onun son 

dönemde bu kadar yoğun 

gündeme gelmesiyle il-

gili neler söylemek is-

tersiniz? 

Aslında karikatür çizginin 

yaygınlaşmasına yardım 

edecekse bu elbette iyi bir şey ama yardım et-

miyor. Onu sadece orada seviyorlar, bu bir çizgi 

tip, bunun bir de dergisini, kitabını alayım diye 

düşünmüyor insanlar ve satışlara yansımıyor. 

Zaten mizah dergileri maalesef sınırlı bir kitleye

sıkıntı yaratır.  Çizerlikte bu yok, köşenizi 

yaparsınız komikse artık bütün hafta kafanız 

rahattır. Ne şikayet gelir, ne gece arayan olur, ne 

geri çağıran olur, ne yardımcınız işi bırakıyorum 

diye arar.

Çizerliğin zor kısmı da, her pazartesi ne 

yapacağını bilmeden gelirsin işe. Bir meslek 

düşünün ki her gün sıfırdan başlıyorsun o işe 

aslında. Ne yapacağım diye boş kağıdın başında 

düşünüyorsun. Çoğu meslekte ne yapacağım 

diye işe gelinmez. Bu bir yandan da çekici tarafı. 

Bunu başardığınızda da çok büyük bir tatmin 

duygusuyla gidiyorsunuz eve. 

Esprileri  nasıl buluyorsunuz?  Dolmuşta 

arkadan öne leblebi gönderen adamın hikayesi 

mesela :)  Sanki gözlem sonucu ortaya çıkmış 

gibi bir duygu veriyor. Öyle mi?

Gözlem genelde pek işe yaramaz. Sokakta 

yürürken otobüste falan insanları seyredersi-

niz ama genelde bir şey çıkmaz, kırk yılda bir 

bir davranış biçimi, bir küçük hesap görürsün 

şöyle de bir adam çizeyim dersin. Genelde kendi 

içinden çıkar espri, masanın başında uzun uzun 

oturup düşünmen lazım. Dışarıya çıkıp gözlem 

yaparak olsaydı daha kolay olurdu aslında. 

Oradaki done dediğimiz şey arkadan öne para 

gönderme ve benim param ulaştı mı acaba duy-

gusu. Bu kendi hissettiğiniz bir şey aslında. 

Parayı gönderiyoruz ama, paralar alınıyor ve-

riliyor, onun benim param olduğunu gördü 

mü acaba gibi kendi içindeki küçük hesapları 

yakalayınca böyle de bir adam çizeyim diyorsun 

masanın başına oturunca. 

Fırat en bilinen en sevilen karikatür karakter-

lerinden biri hatta fenomen oldu. Nasıl ortaya 

çıktı ? Fırat’la ilgili neler söylemek istersiniz?

Derginin ikinci sayısında Fırat’ın yayınlandığı 

o köşe boş kalmıştı. Oraya bir şey yapmak 

gerekiyordu, yapar mısın dediler. Tek sayılık, 

kafası çok çalışmayan bir çocuk tipi yapayım 

dedim. O zamanlar dizilerde bilgiç ve yapay 

çocuk karakterler vardı. Tam onun tersi bir tip 
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satılır. Dergiyi takip edip, Fırat köşesinden 

Bahattin’i gerçek karakteriyle bilenler buna tepki 

bile gösteriyor. Bahattin’i çizerken büyüdüğüm 

mahalledeki bir çocuktan esinlenmiştim. Biz 

parkta oyun oynarken o çocuk sigara içer, simit 

satar, arabesk şarkılar söylerdi. Bizimle aynı 

yaşlarda olmasına rağmen 30 yaş büyükmüş gibi, 

bizim yaptıklarımıza çocukluk bunlar der gibi 

dudağını kıvırıp bakardı. Böyle bir tip yapayım 

dedim. Bahattin çok duygusal aslında, kendi 

kendine duygulanıp ağlamaya başlıyor, Fırat da 

onunla birlikte ağlıyor falan. Bıçaklama olayının 

aslı Fırat’la oynarken top çalılığa kaçar, patlar, 

Bahattin getir der, bıçağını çıkarıp patlak topu 

ikiye keser, birer parçasını kafalarına geçirirler, 

öbürü siboplu tarafı bana geldi der. İnternette 

yayınlananlarda ise adam bıçaklamaya dönüştü. 

İnternetteki sayfaları yapanlardan rica edip 

durdurduk. Oradaki hep ahkam kesen bir tip. O 

küçük sinirli agresif çizgi tip çok tuttu. Bu zaten 

benim istesem de yapabileceğim bir tip değil. 

Lafı gediğine koyayım, kelime esprisi yapayım 

pek de benim tarzım değil.  

Bir de Faik var ama onu son zamanlarda pek 

görmüyoruz, neden ?

Hep 1 TL (eskiden YTL) nin peşinde koşan, çok 

naif, kibar konuşan ama uzun ve saçma cümleler 

kuran, absürtlüklerle dolu, pantolonunun içinde 

ev gibi yaşayan, tipi stilize, gerçek dışı bir tip 

Faik. Hikaye hep parasızlık üzerine. Onun da do-

nesini bulmak çok zor. Aynı tipi bir kaç yıl çizin-

ce hem bırakamıyorsunuz neden bıraktın oluyor 

hem aynı zamanda yük de olmaya başlıyor, 

malzemesi bitiyor. Aklıma güzel, yeni esprisi ge-

lirse yapıyorum tabi.

Özellikle Gezi olayları sırasında gördük ki gen-

çlerin çok güçlü mizahi yönü var. Bunda mizah 

dergilerinin de payı var mı sizce? 

Eskiden de espri yapılırdı, gençler yine espri 

yaparlardı ama bu bir yerde görünmezdi.  Sade-

ce karikatürde değil mizahın her dalında bu tam 

profesyonellerin elindeydi. Dergin yoksa, profe-

syonel mizahçı değilsen senede bir tane çok iyi 

espri yapmışsan bunu nerede yayınlayacaksın, 

arkadaşlarına anlatıyordun ve o çevrede 

kalıyordu. Şimdi yazabilirsin, birileri paylaştığı, 

retweet ettiği zaman yayılır ve anonim bir şeye 

dönüşür. Böylesi aslında demokratik, ama pro-

fesyonel mizahçıların da işini zorlaştıran bir 

durum. Çünkü bir karikatür çizdiğin zaman o 

done yüzlerce kişinin aklına gelmiş olabilir ama, 

“Aa evet aklıma gelmişti” der.  Şimdi bakıyoruz 

acaba bu espri daha önce yapıldı mı diye ki bazen 

de çıkıyor gerçekten, o zaman ondan vazgeçmek 

zorunda kalıyoruz. Gündem esprileri, siyasi esp-

riler o kadar hızlı ki biz kapağı yapana kadar bin 

çeşidi çıkmış oluyor. Ama bu daha güzel bir or-

tam. Hem algı seviyesi artıyor hem de maalesef 

Türkiye’de çok yaygın olan araklama olayını da 

sınırlamış oluyor. Öyle bir şey yapıldığında es-

kiden kimsenin ruhu duymazken şimdi birileri 

hemen Ekşi Sözlüğe yazar mesela. 

Ekşi Sözlük ya da benzerleri için ne 

düşünüyorsunuz? 



dergi mart/nisan 2014 75

göre. Daha butik bir şeye dönüştü. Özellikle 

genç karikatürcüler çok daha ince duygular, 

daha naif, arada derede kalmış durum esprileri 

çiziyorlar. Tam televizyonun tersi oldu.  Herkese 

hitap etme kaygısı yok. Dergiyi takip eden kari-

katür seven insan istese o karikatürü internette 

de bulur ama o dergiyi sever, çizerlerle gönül 

bağı vardır, çizgiyi sever. Sayısı sınırlı ama etki 

alanı geniştir, sesi çok çıkar o kitlenin. Biz çok az 

satarız ama çok duyulur. İmza günlerinde başka 

bir dergiyi koysanız gençler önünde kuyruk-

lar oluşturmaz. Derse bile gitmeyen adamı 

sabahın köründe o kuyruklarda saatlerce zorla 

tutamazsınız ama mizah dergilerinde bu oluyor. 

O ayrı bir gönül bağı. 

Son olarak, diş hekimlerine neler söylemek is-

tersiniz?

Çok ucuz çalışmasınlar :) Bir de diş hekimliğinin 

daha butik bir iş olması gerektiğine inanıyorum.

Ben de devam etsem belki bunu yapmak zorun-

da kalacaktım ama yüzlerce diş hekiminin bir bi-

nada hizmet vermesini çok itici buluyorum. 

 Güzel, sokak gibi biraz. Ancak internette, sosyal 

mecralarda yorum yapıldığında hangi eleştiriyi 

ciddiye alıp hangisini almayacağınızı zamanla 

keşfediyorsunuz. Onu yazan 11 yaşında bir 

çocuk ve elinin ayarı olmadan yazıyor olabilir. 

Ama akıllı eleştiri yapanı da anlıyorsunuz, is-

temesen de canın da sıkılsa kulağında kalıyor. 

Yaratıcı işlerle uğraşan kişiler için internette 

çok etkileşimde olmak, çok içine dalmak zararlı 

olabiliyor. Yaratıcılık keskin kenarlarsa binlerce 

çakıl taşıyla aynı sepete girmek bunu körelte-

bilir. Her ne kadar internette çeşitlilik olsa da 

totalde bir ana akım var, herkes aynı şeylere 

gülüp sinirleniyor, aynı şeyden etkileniyor. Çok 

bakarsanız, ondan etkilenip değişik bir şey yap-

ma olasılığınız azalıyor. Birbirine bağlandıkça, 

nöron gibi tek bir beyine dönüşüyorsunuz. Kitle 

çok belli, bunu yaparsam çok sevilecek belli. Bu 

belki reklamcılar için iyi, ama yaratıcı, çok sivri, 

farklı bir şey yapmak istediğiniz zaman kötü. 

Mizah dergilerinin kapaklarını internette 

paylaşan memurlara soruşturma açılan bir ül-

kede, böyle bir derginin 

çizeri, imtiyaz sahibi ve 

yazı işleri müdürü ol-

mak nasıl bir duygu? 

Bize varana kadar çok 

daha baskı altında olan 

kesimler olduğu için 

baskı altındayız demek 

ayıp olur. Net bir mü-

dahale yok, çok büyük 

kitlelere hitap eden bir 

dergi olmadığımız için. 

Bizim hitap ettiğimiz 

kesim onların hitap et-

mek istediği kesim değil. 

Biz bize söylüyoruz yani. 

Aslında karikatürün 

işlediği konular da takip 

eden kitlenin beklen-

tileri de değişti eskiye 
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Dişhekimi Ayten Yıldırım
ayildirim1956@hotmail.com

Kars’ın Halleri…

Güzel bir anekdot vardır. Günün birinde  seçim-
ler için Kars’a,  halkın nabzını tutmaya gelen 
bir muhabir sokakta bir Karslı dedeyi çevirir.
-Dedeciğim önümüz seçim, ne düşünüyorsun, 
hükümetten memnun musun? diye sorar.
Dede;
-Valla begim ne diyeyim, Allah devletimize, hü-
kümatımıza  zeval  vermiye. Çoh memnunek.   Bi 
şikatımız yohdir. Benim şikaatım Ruslaradır, der.
O günlerde kuzey komşumuzla ilgili bir so-
runumuzun olmadığını bilen  muhabir,
-Hayırdır dede neden şikâyetçisin Ruslardan, 
diyince dede;
-Niye şikaat etmiyim oğlum. Doksan yıl önce  
geldiler evler, yollar, kaldırımlar, kanalizas-
yonlar yaptılar iyi güzel. Ama insan 90 yıldır 
bi gelip bakmaz mı bunlar iyimidir,sağlamıdır, 
eskidi mi, bakım yapmak lazım mıdır…. Öyle 
bırakıp gittiler, demiş.
Muhabirin   bilge bir dedenin yaptığı ağır 
eleştiriyi  anlamış olduğunu umut ediyorum.
Kars’a gittiğimde ben de aynı duyguya 
kapıldım. Gerçekte inanılmaz güzellikte olabi-
lecek  bir şehir plansız ve estetikten yoksun bir 

anlayışla giderek bozulmakta.
1800’lü yılların sonlarında  Ruslar, 40 yıl ka-
dar hakimiyetlerinde kalan Kars’ın inşası 
için Hollanda’dan mimarlar getirerek şehri 
planlamışlar. Baltık tipi taş evler, geniş 
kaldırımlar ve yollar inşa etmişler.  Eski Kars’ın 
yollarından dört araba yan yana geçebiliyorken, 
sonra yapılan yollarda iki araba  zor geçiyor.
-26 derecede Kars’a geldik, evet soğuk ama 
İstanbul’daki -3 derecenin nemli soğuğu gibi 
iliklerinize işlemiyor,”kuru soğuk” dediklerin-
den… Açıkta kalan yerleriniz hafifçe donuyor, 
güneş açınca -17/-18 oluyor, bu duruma “hava 
ısındı” deniyor. 

Kars Kalesi
İlk durak Kars Kalesi. Eteklerine kadar gittik 
kalenin ancak araba çıkamıyor, biz de yürü-
meye cesaret edemiyoruz. Eminim her şehrin 
kalesi gibi şehri geniş açıdan gösteriyordur. 
Biz hayal etmekle yetindik. 1153 yılında Saltuk-
lular devrinde yapılmış, Moğol saldırısından 
nasibini almış, 1579’da Sultan 3. Murat’ın 
emriyle yeniden inşa edilmiş. 93 Harbi’nden 
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sonra da 40 yıl Rus işgalinde kalmış. 3 tane 
ana kapısı var kalenin: Batıdaki Sukapısı veya 
Çeribaşı Kapısı, Kağızman Kapısı (Ortakapı) ve 
Behram Kapısı veya Bayrampaşa Kapısı. Kale 
içinde; 12.yy.dan kalma Celal Baba Türbesi, 
askeri koğuşlar, tarlalar, cephanelik ve 1 
adet mescit yer alıyor. Kale aynı zamanda sit 
alanı. (Aman bu duyulmasın, hemen 2. derece 
sit alanına çevrilip, imara açılabilir, Kars 
manzaralı rezidanslar yapılabilir.)
Kalenin eteğindeki taş köprü çok kez çeşitli 
nedenlerle yıkılmış. 1719’da Kars eşrafının 
önde gelen ailelerinden biri tarafından aynı 
yerde tekrar yaptırılmış. (Haliç’e yapılan son 
köprüye göre sanat eseri sayılır.)
Kaldığımız otelde duvarda asılı olan siyah beyaz 
fotoğrafı çok beğeniyoruz. Nereden olduğunu 
soruyoruz: Aleksandr Nevski Kilisesi’ymiş, 
soğan kubbeleri 1953 yılında sökülmüş, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1970’li yıllara ka-
dar kapalı spor salonu olarak kullanılmış. İç me-
kan yoğun onarımlar nedeniyle özgünlüğünü 
büyük ölçüde kaybetmiş, 1985 yılında ise iki 
minare eklenerek Fethiye Camii olmuş. İki resim 
arasındaki farkı bulun gibi oldu ama hangisi 
daha estetik dersiniz? Özelliğini kaybettirip  ko-
runanlara sevinelim mi, korunmayıp harabeye 
dönenlere üzülelim mi, bilemedim…
 
Valilik binası Baltık tipi eski Rus evlerinden… 
Güvenlik fotoğrafını çekmemizde izin vermi-
yor. Neyse ki belediye, defterdarlık binaları ve 
daha bir dizi güzel evler için fotoğraf serbest.
Bilen bilir, Kars’ın meşhur K’ları vardır: 
Kar, Kaşar, Kaz, Kale, Kızak, Kars çoban 
köpeği(tescillenmiş), Kuyucuk Gölü (212 çeşit 
kuş barındırıyormuş).
Kuş demişken, fotoğrafçı grubumuzun davetiyle 
üniversiteden gelen bir öğretim üyesi bize kuş 
fotoğraflarını gösterdi. Ahali fotoğraf teknikleri-
yle ilgilenirken ben Kars’ın bu kadar çok kuş 
çeşidi barındırdığını  hayretler içinde öğrendim.

Ani…
Sonraki durağımız Ani. Uzun uzun 
anlatmayacağım, anlatınca büyüsünün 
kaybolacağını düşünüyorum. Gerçekten en iyi-
si gidip görmek. Daha önce askeri izin alınarak 
giriliyormuş Ani’ye, uygulamanın kaldırılması 
mükemmel olmuş.
1064’te Ani’yi fetheden Alp Arslan şehrin ida-
resini   Manuçehr’e  bırakmış,  o da  vakit  kay-

Kars Kalesi ve etkelerindeki tarihi köprü.

Ani Harabeleri.



dergi mart/nisan 201478

başladık. Köyün muhtarı da Kars gravyerinin 
ilk üretildiği binanın üst katını çok amaçlı 
kültür merkezi olarak hizmete açtı. Alt katını 
da biz Peynir Müzesi yaptık. Köyde ayrıca altı 
peynir pişirme atölyesi daha kuruldu. Yerel 
insiyatifçe kaybolmaya başlayan üretim biçim-
lerini bölgede öğretip, yaşatarak, açık alanı bir 
okul gibi kullanıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla 
hayvan sayısı  beş bine yükseldi.” 
Önemli bir bilgi de Malakanlar hakkında. 
Malakanların ustalıkları ve çalışkanlıklarını 
anlattı rehberimiz; eşitlikçi, savaş karşıtı, 
barışçıl bir toplum olduklarını da. Savaşa 
gitmeyi reddetmeleri ve hiçbir şart altında 
ellerine silah almamaları  bana dönemin 
“vicdani redcileri” gibi göründü. Tolstoy Mala-
kanlara düzenli olarak yardım etmiş, ‘Diriliş’ 
adlı romanının gelirini onlara bağışlamış. İlginç 
bir etnik gurup! Ben sevdim bu Malakanları. 
Keşke Kars’ta kalsalardı, örnek olurlardı…

Donmuş Çıldır üzerinde yürümek…
Giderken  seyrettiğim filmlerin etkisiyle 
olsa gerek, “asla  buz üstünde yürümem” 
diyerek gittim Çıldır’a. Asla asla dememek 
gerekiyormuş, bal gibide yürüdüm. Yine 
filmlerdeki gibi yüzeyin cam gibi olacağını, 
bakınca gölün dibini göreceğimi sandım, 
yine yanılmışım. Her yer kar ve kara sınırı 
nerede bitiyor göl sınırı nerede  başlıyor bel-
li değil. Tesadüf, festival  zamanıymış; göl 
üstünde kızak yarışları ve çeşitli etkinlikler 
yapılıyormuş. Yıllardır halk oyunları oynarım, 
izlerim, bu kadar çeşitli ayak figürleriyle oy-
nanan bir yöre  görmedim. Oyunlar müthişti 
ama sadece erkekler oynuyor, hâlbuki Kars 
yöresinin kadınlarının oyunu ne kadar güzel-
dir! Neden  oynamadılar bilemedim…
Buz kırılır içine düşerim diye korkarken bir de 
buzu kırıp, balık tutup,pişirip yedirdiler.Balık o 
kadar lezzetliydi ki  göle düşmeye değerdi.
Yemek kısmı önemli… Ejder kebabı çok 
şahaneydi, kaz etini sevmedim ama “bu ka-
dar meraklısı varsa muhtemelen ben kazdan 
anlamıyorum, vardır bir hikmeti” dedim.

Güzel bir geziydi. Tek üzüntümüz bir 
arkadaşımızın daha gezinin başında havaalanı 
çıkışında düşüp  bileğini kırması oldu ama 
büyük bir özveri ile bizimle gezdi. Söz verdik 
ona, buraları bir de baharda görmek üzere 
geleceğiz kolu iyileşince.  

betmeden imara başlamış. Şehrin Ulu Camii 
(Manuçehr Cami) olan bu yapının 1071-72 
yıllarında tamamlandığı biliniyor.
 Kiliseler ayrı güzellikte, çoğu restore edilmiş. 
Rehberimizin yalancısıyım, her yapı mensubu  
olduğu dini cemaatlerin katkılarıyla restore 
edilmiş.
 
Kars kaşarının hikâyesi…
Boğatepe peynir üreticileri anlatıyor; 
“Boğatepe Köyü, 2 bin 300 metre rakımda, köy-
lerin yaylası olarak kullanılıyor. 1880’li yıllarda 
buradan geçen İsviçreli bir işadamı, bölgede 
çok süt üretildiğini, bitki çeşitliliğinin de zengin 
olduğunu görünce Alplere benzetiyor ve bir 
peynir atölyesi kurmaya karar veriyor. Peynir 
atölyesini İsviçreliler yapıyor ve köye Malakan-
lar yerleşiyor. Köyün eski adı Zavot da Rusça 
‘fabrika, atölye’ demek. O atölyede Kars grav-
yeri üretimi başlıyor. Malakanlar süt üretiyor, 
İsviçre’den de peynir bilgisi geliyor. İlk ustalar 
Alman, İsviçreli, Türk, Kürt, Rus ve Malakanlar. 
1917’de Rusya’daki devrimden sonra Ruslar 
çekiliyor. 1920’li yıllarda Kafkasya’da peynir 
işi yapan aileler gelip bu köye yerleşiyor ve 
peynir üretimini sürdürüyor. 1936’da köy, 
Boğatepe adını alıyor. 1980’den sonra köyden 
göç başlayınca, bina boşaltılıyor.”
2000 yılına kadar kendisi de İstanbul’da 
yaşayıp çalışan Koçulu  anlatıyor : “1999’da 
köyden bir arabayla bir tır çarpıştı, 23 kişi 
öldü. Cenaze için gelince, köyüme dönmeye 
karar verdim. İlk olarak kadınların yaşamını 
kolaylaştırıcı ve aile içi karar verme süreçle-
rine katılmaları için etnobotanik çalışmaları 
yaptık. Şifalı bitkileri toplamaya ve kurutmaya 
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Ayşe Kulin’in son kitabı olan Hayal, 1983 yılından günümüze kadar gelen süreçte Ayşe 

Kulin’in hayatında yer olan olayları anlatıyor.

Yazarlık hayali ile başlayan ve Türkiye’nin en başarılı yazarlarından biri olma yolunda iler-

leyen birinin hikâyesini okumak, gerçekten yazar olmak isteyenler ve dahası hayallerinin 

peşinden gitmek isteyenler için mükemmel bir eser. Yahya Kemal Beyatlı’nın “İnsan âlem-

de hayal ettiği müddetçe yaşar” sözleriyle başlayan kitap, Şubatın ilk haftasından itibaren 

raflarda yerini aldı. Kapak tasarımını Ömer Erduran’ın, kapak ve kapak içi çizimlerini Umut 

Karaman’ın, iç çizimlerini ise Irvin Mandel’in yaptığı kitapta ünlü işadamı Asil Nadir’den 

reklamcı Tunca Yönder’e; halkla ilişkiler alanının duayeni Betûl Mardin’den Rahmi Koç’a 

kadar iş, yayın, siyaset dünyasından pek çok tanınmış isim yer alıyor.

Şimdiye kadar 28 kitap çıkaran Ayşe Kulin okurlarına şöyle sesleniyor: 

“Yazar olmanın hayalini kurduğumda kaç yaşındaydım tam hatırlayamıyorum ama okul öncesinde, evdekilerden harfleri 

öğrenip yazarlığa özendiğime göre, altı yaş civarında olmalıydım. Nerdeyse bir yarım asır bu hayalin peşinde koştum; 

yazar hanesine rastlatmak için çevirip durdum, feleğin çemberini. Elinizde tuttuğunuz Hayal’in satırları, beni, yazmaya 

tutkun bir genç kadından bir yazara evrilten birikimin, tesadüflerin, olayların dökümünü verirken, kahramanlarımın ro-

man kişilerine dönüşme nedenlerini de anlatıyor; sizi kitaplarımın arka bahçelerinde bir gezintiye çıkarıyorum. Dilerim 

gezintiniz keyifli geçer.” 

Çok yönlü araştırmacı ve yazar Sunay Akın’ın Çanakkale Savaşı’nı ve yakın tarihin unutulan kahramanlarını anlattığı 

son kitabı Geyikli Park, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. Sunay Akın, kendine özgü üs-

lubuyla kaleme aldığı 46 hikâye boyunca okurları, belgeler ve fotoğraflarla zenginleştirilen öykülerin kahramanlarıyla 

tanıştırıyor.   Mimar Sinan’dan Pilot Vecihi Hürkuş’a; Sabahattin Ali’den Resneli Niyazi’ye; Olimpiyat Oyunlarına katılan 

ilk milli bisikletçimiz Cavit Cav’dan Çanakkale Savaşı kahramanı Tüfenkçi İsmail Usta’ya; Nazım Hikmet’ten Bakırköylü 

heykeltraş Kemal Künmat’a pek çok ilginç kişiliğin bilinmeyen yönlerini renkli öyküler aracılığıyla anlatıyor.

“Çanakkale’yi ziyaret ederek, izlenimlerini aktarmaları istenen sanatçı heyeti, 11 Temmuz 1915’te Sirkeci’den trenle yola 

koyulur. Davete, aralarında İbrahim Çallı, Enis Behiç, Hamdullah Suphi, Ömer Seyfettin, İbrahim Alaattin, Nazmi Ziya 

ve Mehmet Emin’in de olduğu on yedi kişi katılır. Davete katılamayanlar arasında öyle güçlü bir kalem vardır ki, eğer 

heyette o olsaydı Çanakkale Savaşı hakkında elimizde harika bir eser olabilirdi. Ancak gidemez, çok önemli bir mazereti 

vardır, ölüm döşeğindedir. Tevfik Fikret, başucunda duran Çanakkale’deki savaş alanlarına ziyareti içeren davetiyeye 

bakarak verir son nefesini…”

Kitabın adı neden “Geyikli Park”  diye sorulduğunda Sunay Akın şöyle der:

“31 Mayıs’ta toplumda büyük bir kırılma yaşandı ve özgürlüklerinin kısıtlandığını hisseden yüz binlerce insan 

parkları doldurdu. Gezi Parkı olaylarına sahne olan 2013 yılı, özgürlük ve demokrasi tarihimizde tarihi bir olayın 

yıldönümüydü oysa!. II. Abdülhamit’in baskılarına karşı gelen Resneli Niyazi, 1913’te, Avlonya iskelesinde öldürülür. 

Bu yıl, onun katledilişinin 100. yıldönümü. Bu ülkede, demokrasiyi dilinden düşürmeyen, millet meclisinin üstünde güç 

olamayacağını söyleyen çok da, Resneli Niyazi’yi hatırlayan yok! Hem de, demokrasinin “ileri” gittiğinin iddia edildiği 

bir dönemde! Kitap adını Resneli Niyazi’nin katledilişinin 100. yılından ve Gezi Parkı’ndan alsa da, içinde farklı konu-

larda pek çok öykü var.

Fatma Turgut (vokal), Can Temiz (bas gitar), Okan Işık (gitar) ve Kerem Sedeften (davul) oluşan kadrosu ile Model, 

kariyerlerinin üçüncü albümünü tamamladı. 

Özellikle şarkı sözleri ile dikkat çeken grubun yine Can Temiz tarafından sözleri yazılan üçüncü albümleri Levlâ’nın 

Hikayesi, kasım ayının son haftası GNL etiketiyle yayınlandı. Levlâ; Farsça’da “var olması gereken her şey” anlamına 

geliyor. Bu kez tamamen bir konsept albüm hazırlayan grup, albümde baştan sona bir hikayeyi anlatıyor. Hikaye iki 

bölümden oluşuyor. 

İlk 5 şarkılık bölümde, Levlâ’nın sevgilisi tarafından terk edilişini ve yasın 5 evresini geçirişini anlatırken, ikinci 5 

şarkılık bölümde ise; Levlâ’nın spesifik olarak bu ilişkinin aşk acısıyla olan hikayesi bitiyor ve kendiyle hesaplaşması, 

hep mutluluğu başka insanlarda ve başka ilişkilerde aradığını fark edişi, bundan kurtuluşu ve en sonunda kendine 

acıyan ve mutlu olmak için başkalarına ihtiyaç duyan tarafını öldürüşü anlatılıyor. 

Tıpkı bir önceki albüm “Diğer Masallar”daki gibi Demir Demirkan’ın prodüktörlüğünde kaydedilen albümün çıkış 

parçası Ağlamam Zaman Aldı. Şarkının klibi Alper ve Caner Özyurtlu kardeşler tarafından çekildi.

Albümde yer alan Kehanet isimli şarkıyı grup ile birlikte seslendiren Gonca Vuslateri şarkıda bir melek karakterini 

canlandırıyor.

HAYAL  /  AYŞE KULİN 

GEYİKLİ PARK  /  SUNAY AKIN

MODEL  /  LEVLA’NIN HİKAYESİ



Kaybettiğimizin ne olduğunu ve acısını belki bu 

dizelerle daha iyi anlarız:

Çocukluğum; yalnız 

hislerden yapılmış bir şehir,                                                                                                        

Çocukluğum; Allah’a en yakın olan günlerim.

Bu dizeler Berkin’in sorusu olabilir mi?

Fırına gidiyorum                                                                                                                                        

Ekmeklerin kokusu anne gibi                                                                                                                                       

Sofrada ekmekler                                                                                                                                         

Neden baba

Berkin Elvan’ın

Berkin’in annesinin acısını anlatabilir mi 

Dağlarca’nın dizeleri;

Bu gece beni terk ettin çocuğum                                                                                                                                     

Ki hâlâ ellerimde bir şafak.                                                                                                                                          

Herkes ölürken son anda                                                                                                                                             

Bir gece hatırlayacak.

Birikti serçeler saçaklara                                                                                                                                        

Davetler gibi uzaklardan                                                                                                                                       

Ülkeler midir ki varılmaz                                                                                                                                         

Uykular içre kalan.

Vaktin saadetiyle durmuş                                                                                                                                           

Kâğıt gemilerim ve rüzgâr                                                                                                                                           

Seyretsin sonsuz hudutları,                                                                                                                                       

Harap kalelerinde krallar.

Çocuğum tarlalar sarardı,                                                                                                                                         

Nur gibi olgun başak.                                                                                                                                           

Herkes ölürken son anda                                                                                                                                             

Bir çocuk hatırlayacak.

Berkin’i evladı olarak benimseyenlere, 

sevenlere…

Kimse diyemez ki                                                                                                                                               

Ancak                                                                                                                                            

Tanrı bilir                                 

Ülküsüne yönelince                                                                                                                                        

Bir çocuğun kaç olduğunu.

Bağımsızlık tutkusu olanlar için, 

Atatürk için…

Günü gelince yavrum                                                                                                                                           

Ne olacaksın                                                                                                                                          

Dedi annem gülerek                                                                       

Ey Türk Genci                                                                                                                                            

Olacağım büyür büyümez                                                                                                                                          

Dedim anneme

Berkin Elvan, Gezi Parkı eylemleri sırasında, Okmeydanı’ndaki evinden ekmek almak için 

çıkmıştı. Polisin attığı gaz fişeği ile vuruldu, komada 269 gün geçirdi. On beş yaşına 

komada girdi, 45 kiloydu 16’ya düştü, yaşama elveda dedi. Türkiye olarak sadece Berkin’i 

kaybetmedik, çocukluğumuzu kaybettik, masumiyetimizi kaybettik. Bu acıyı anlatacak ve 

karanlığı en iyi arındıracak olan Fazıl Hüsnü Dağlarca dizeleridir.
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Dişhekimi 
Nilgün Onarıcı

nonarici@hotmail.com

twitter: @nilgunonarici

Ardından...

21. yüzyılda ekmek almaya giden bir çocuğun 

ölümünü sorgulayanlar için…

Uygarsın biliyoruz                                                                                                                                        

Peki çocukların sana bir gün                                                                                                                                              

Sormaz mı                                                                                                                                               

İnsanı sevmezse neye yarar uygarlık

UYANMA  (Yorumsuz)

Bu ne biçim uyanma                                                                                                                                           

Uykumu aydınlık yapmışlar     

Bu ne biçim aydınlık                                                                                                                                         

Uykumu gürültü yapmışlar

Bu ne biçim gürültü                                                                                                                                          

Uykumu yol yapmışlar

Bu ne biçim yol                                                                                                                                              

Uykumu çarşı yapmışlar

Bu ne biçim çarşı                                                                                                                                            

Uykumu dolar yapmışlar.

ÇAĞDAŞ YURT (Ülkümüz)

O gün                                                                                                                                                 

Yurt ışır ışımaz                                                                                                                                           

Yıkanırken yüzleri yüce parıltılarla                                                                                                                                   

Uzun uykusundan silkindi toplum                                                                                                                                    

Baktı                                                                                                                                            

Bileğindekine                                                                                                                                         

Masadakine                    

Konuk odasının duvarındakine                                                                                                                                    

Dörtyol ağzındakine                                                                                                                                      

Alandakine                                                                                                                                      

Kuledekine                                                                                                                                       

Kentin giriş yerindekine                                                                                                                                      

Çıkış yerindekine                                                                                                                                      

Geri kalmış 

benimki dedi                                                                                                                                             

Avucu parmakları gerçekle sızlamış                                                                                                                                 

İleri aldı bir bir                                                                                                                                              

Kendi saatini çabucak         

Ne güzel                                                                                                                                              

Katıldı ileri ülkeler arasına                                                                                                                                          

Ülkesi bir çocuğun.                                                                                                       

Çocuklarımızı çağdaş yurtta yaşatabilmemiz 

umudu ve inancıyla, Berkin Elvan’ı 

yüreğimize gömüyoruz.            
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Endodontide Problemler - Etiyoloji, Tanı ve Tedavi

İmplant Üstü Restorasyonlar, Adım Adım Uygulama Aşamaları

İÇİNDEKİLER

 1. Tanı

2. Pulpa canlılığının korunmasında karşılaşılan problemler    

3. Tedavi planlamasındaki problemler    

4. Sağlık problemleri   

5. İşlem öncesi restorasyon ve lastik örtünün yerleştirilmesi    

6. Dental anestezide karşılaşılan problemler    

7. Endodontik acil durumların tedavisindeki problemler   

8. Kök kanal sistemine girişte karşılaşılan problemler    

9. Görüntüleme    

10. Endodontik çalışma uzunluğunun belirlenmesinde karşılaşılan problemler    

11. Kök kanal preparasyonundaki problemler   

12. Kök kanal sisteminin dezenfeksiyonunda karşılaşılan problemler   

13. Kök kanallarının doldurulmasında karşılaşılan problemler   

14. İyileşme, başarı ve başarısızlığın değerlendirilmesinde karşılaşılan problemler  

15. Dikey diş ve kök kırıkları   

16. Endo-periodontal lezyonlar  

17. Perforasyonlar   

18. Alet kırılması  

19. Rezorpsiyon   

20. Kanal tedavisi yenilenmesi   

21. Yetersiz kök oluşumu   

22. Aspirasyon ve yutma kazaları   

23. Anatomik malformasyon gösteren dişlerin endodontik tedavisi   

24. Endodontik tedavi yapılmış dişlerin ağartılmasında karşılaşılan problemler  

İÇİNDEKİLER

 Bölüm 1: İmplant Diş Hekimliğine Giriş    

Bölüm 2: İmplantlar ve İmplant Üstü Restorasyon Parçaları          

Bölüm 3: İmplant Restoratif Diş Hekimliğinde Teşhis ve Tedavi Planlaması     

Bölüm 4: Tam Dişsiz Alt Çenenin İmplant Destekli Overdenture Tipi Protezler ve Hassas

Bağlantılar ile Tedavisi

Bölüm 5: Kısmi Dişsiz Mandibulanın Standart Titanyum Abutment ve Tek Üye

Metal – Seramik Kuron ile Tedavisi

Bölüm 6: Üst Çene Arka Bölgedeki Kırılmış Olan İmplant Destekli Sabit Bölümlü Bir

Protezin CAD/CAM Abutmentlar ve Yeni Bir Sabit Bölümlü Protezle Değiştirilmesi

Bölüm 7: Tam Dişsiz Alt Çenenin CAD/CAM Titanyum Altyapı /Sabit Hibrit Protez İle Tedavisi

Bölüm 8: Tam Dişsiz Alt Çenenin İmmediat Oklüzal Yükleme® Protokolü ile Tedavisi                                                                                                                                         

Bölüm 9: İmmediat Oklüzyon Dışı Yükleme ile Geçici Restorasyon; Üst Orta Kesici Dişin

Daimi Restorasyonu

Bölüm 10: İmplant Diş Hekimliğine Cerrahi Bakış: Sert ve Yumuşak Dokuların İntegrasyonu 

Michael Hülsmann, Edgar Schäfer 

Türkçe Çeviri Editörü: Prof. Dr. Bilge Hakan Şen 

Prof. Dr. İ. Bülent Şermet, Dr. Esma Kürklü 
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SIKCA SORULAN 
SORULAR

Polikliniklerde çalışmak için ortak olmak zorunlu mudur?

Türk Dişhekimleri Birliği’nin 18-19 Aralık 2013 tarihli toplantısında alınan 

karar üzerine Odalara gönderdiği “polikliniklerde çalışmak için ortak 

olma zorunluluğu olmadığına” ilişkin Genelge’ye göre;

Poliklinikler; birden çok dişhekiminin bir araya gelerek hizmet vermek 

amacıyla kurdukları  sağlık kuruluşlarıdır. Ağız ve diş sağlığı alanında 

faaliyet gösteren muayenehane, müşterek muayenehane ve merkezler 

gibi polikliniklerle ilgili ayrıntılı düzenleme de Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti 

Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte yer almaktadır. 

Sağlık hizmet sunumuna ilişkin temel mevzuatta polikliniklerde çalışan 

dişhekimlerinin ortak olmalarını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmadığı 

gibi anılan Yönetmelikte de bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır.

Diğer yandan Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 

Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 17. Maddesinde “Tabip ve uzman-

lar, adlarına çalışma belgesi düzenlenerek sağlık kuruluşu kadrosunda 

sözleşmeyle çalışır.” Hükmüne yer verilmiş olduğu gibi 18. maddesinde 

de “Sağlık kuruluşunda, hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları için 

EK-5’de belirlenen nitelikte ve asgari sayıda tabip ve tabip harici sağlık 

çalışanı istihdam edilmek zorundadır.” Kuralı yer almaktadır.

Her iki düzenleme de poliklinikte ortak olmaksızın çalışacak tabipleri 

nitelemektedir. Ağız ve diş sağlığı alanında hizmet veren polikliniklerle 

genel tıp alanında faaliyet gösteren poliklinikler arasında niteliksel bir 

fark bulunmamaktadır. Bu bakımdan, hekim çalışmasına ilişkin kural 

düzenleme dişhekimliği çalışmasına ilişkin yapılacak yorumda da 

yardımcıdır.

Dişhekimleri tarafından açılan bir poliklinikte dişhekiminin ortak 

olmaksızın çalışmasını yasaklayan bir düzenleme bulunmadığı gibi 

benzeri alanlardaki düzenlemelerde hekimler bakımından bu yöndeki 

çalışmaya izin verildiğine ilişkin açık düzenlemeler de mevcuttur.

O nedenle İl Sağlık Müdürlüklerince poliklinik ortağı olmadıkları ger-

ekçesiyle polikliniklerde çalışmalarına izin verilmeyen meslektaşlarımızın 

bu duruma itiraz etmeleri halinde açılacak davada hukuki destek verilm-

esine Merkez Yönetim Kurulumuzun 18-19 Aralık 2013 tarihli toplantısında 

karar verilmiştir.



dergi mart/nisan 201484

Dişhekimi SERHAN DİDİNEN
Dişhekimi MERVE ÖZALP AYAZ
Dişhekimi OKAN GÜLTEKİN
Dişhekimi ZÜBEYDE ALIÇ
Dişhekimi RAMAZAN ÖZTÜRK
Dişhekimi ONUR AĞZI
Dişhekimi REMZİ KIYAK
Dişhekimi MUZAFFER ORHAN
Dişhekimi EMİNE ALBAYRAK
Dişhekimi ESMA SUMEYYE EKİCİ
Dişhekimi EMİR MOMOGHANİ GHOZİ DJANİ 
Dişhekimi ŞÜKRİYE OSMANOĞLU
Uzman Dişhekimi TUBA DEVELİ
Dişhekimi SAVAŞ YURTSEVER
Dişhekimi AHMET BURAK ALTINOK
Dişhekimi SELİN TEZCAN
Dişhekimi DENİZ DEVRİM DURAKLIOĞLU
Dişhekimi İSMAİL  ÖZKISAOĞLU
Dişhekimi ÇİĞDEM KAHRAMAN TALIBOV
Dişhekimi AHMET ŞEN
Dişhekimi MUSTAFA ŞAMİL ASAL
Dişhekimi ELİF YAMAN DOSDOĞRU
Dişhekimi GÜLCAN CAMBAZ
Dişhekimi MERYEM NURHAN  BİLGİÇ
Dişhekimi ALİ BATUHAN ÖZDRAMA
Dişhekimi GÜZİDE PELİN SEZGİN
Dişhekimi SABİHA İPEK SEPKİN
Dişhekimi RIDVAN YILDIRIM
Dişhekimi GÜL BÜYÜKGÜÇLÜ
Dişhekimi HATİCE KÜBRA ALTINOLUK
Dişhekimi ERCAN ERGÜN
Dişhekimi DİREN DEMİRCİ
Dr.Dişhekimi OYA ŞEKER
Dişhekimi ÖZLEM NASİBE ÖZKEPİR
Dişhekimi ÜMRAN ÇAĞILCI
Dişhekimi BERRİN VATANSEVER
Dişhekimi ÖZLEM ERÇAVUŞ
Dişhekimi MEHMET UĞUR ALPAY
Dişhekimi HÜSEYİN FURKAN ÜRKMEZ
Dişhekimi BANU ÖZTÜRK KORKMAZ
Dişhekimi ELIZAVETA AYDIN
Dişhekimi NURDİDE URAL
Dişhekimi İPEK TEKERCİOĞLU
Dişhekimi FATMA SEDA ÇALIŞ
Dişhekimi HASAN HÜSEYİN AYAN
Dişhekimi ERSİN GEZER
Dişhekimi ÇİĞDEM SAĞIR
Dişhekimi MELİS ALYAN YILMAZ
Dişhekimi UĞUR HİLALOĞLU
Dişhekimi AYŞE AYLİN CEBECİOĞLU

Değerli Meslektaşlarımız Aramıza Hoşgeldiniz
İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

Dişhekimi İREM BARSBEY
Dişhekimi MURAT ATILGAN KARABİBER
Dişhekimi NESİMİ SOFUOĞLU
Dişhekimi MERVE ACAR
Dr.Dişhekimi VOLKAN TURP
Dr.Dişhekimi PINAR GÜLTEKİN
Prof.Dr. HÜSEYİN HASKAN
Dişhekimi TUĞBA BEKCİ SADIKOĞLU
Dişhekimi AHMET YILDIZ
Dişhekimi HAKAN BAYRAKTUTAN
Dr.Dişhekimi HİLAL SİLLELİOĞLU
Dr.Dişhekimi GİZEM ÖZBAY YAVLAL
Dişhekimi EMRAH GÜVENENLER
Dişhekimi NURİ MERT TAYŞİ
Dişhekimi BURÇAK KARA
Dişhekimi ERDAL SELCEN
Dişhekimi OZAN NİZAM
Dr.Dişhekimi ALİ ÇAĞIN YÜCEL
Dişhekimi MURAT GÜNGÖR
Dişhekimi OYA DEMİRTÜRK GÖÇGÜN
Dişhekimi ÖZAY MUTLAY
Dişhekimi GÜLDEHEN KAŞIKÇI
Dişhekimi KADİR POLAT
Uzman Dişhekimi ASLIHAN YILDIRIM
Dişhekimi FIRAT ÖZÇİÇEK
Dişhekimi REYYAN LÜLECİ
Dr.Dişhekimi DENİZ MERTOĞLU
Dr.Dişhekimi MELTEM ÇAKIR
Dişhekimi FULYA ÖZDEMİR
Dişhekimi FEYZA ÜLKÜR
Dişhekimi İLKAY ERKİN KIZILTAN
Dişhekimi NURAY CORDANOĞLU
Dişhekimi DUYGU ÇATAKLI
Dişhekimi OSMAN KAYA
Dişhekimi CEMİLE ZEYNEP HIZALAN
Dişhekimi MEHMET KAAN SOYSEÇGİN
Dişhekimi DAVID TOKSOY
Uzman Dişhekimi MUHAMMET SAKA
Dişhekimi SIDDIK SÜNBÜL
Dr.Dişhekimi KEZİBAN ÇELİK
Dişhekimi ONUR UTKU YÜKSEL
Dişhekimi EBRU YILDIZ
Dr.Dişhekimi GÖZDE ÇEKEN
Dr.Dişhekimi ERDİNÇ HACIOĞLU
Dişhekimi SALİH MERİH ARMAĞAN
Dişhekimi GÖZDEM BAYRAKTAR
Dişhekimi NİHAL BERKE BULUT
Dişhekimi ERDİN ŞERİFOĞLU
Dişhekimi DİDEM AKTAN
Dişhekimi ÖZGE ÖZER
Dişhekimi SERDAR ATLIKAN



dergi mart/nisan 2014 85

AİDAT ÖDEMELERİYLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Banka havalesiyle yapılacak ödemelerde:

DENİZBANK Harbiye Şubesi Şube Kodu: 2060 

Hesap No:6394112 IBAN: TR 43 0013 4000 0063 9411 2000 01

GARANTİ BANKASI Cihangir Şubesi Şube Kodu: 575 

Hesap No:6299545 IBAN: TR 81 0006 2000 5750 0006 2995 45

TÜRKİYE İŞ BANKASI Pangaltı Şubesi Şube Kodu: 1041 

Hesap No: 630289 IBAN: TR 87 0006 4000 0011 0410 6302 89

YAPI KREDİ BANKASI Elmadağ Şubesi Şube Kodu: 124 

Hesap No: 81802288 IBAN: TR 24 0006 7010 0000 0081 8022 88

(Denizbank şubelerinden havale yaptırdığınız takdride havale 

ücreti alınmayacaktır)

Notlar:

• Aidatınızı ve birikmiş aidat borçlarınızı yatırmadan önce Odamız 

0.212 296 21 06 no.lu telefondan aidat miktarınızı öğrenmenizi 

önemle rica ederiz.

• Aidatlarını bankamatikten yatıran meslektaşlarımızın 

Odamızı arayıp bildirmelerini rica ederiz.

VEFAT

Odamız üyesi, 1969 İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği 

Fakültesi mezunlarından Dişhekimi Mehmet Oktay Özaydın,

Odamız üyesi Dişhekimi Gökhan Töre’nin babası 

Prof. Dr. Galip Gökhan Töre,

Dişhekimi Billur Bahçevan’ın annesi Gülten Tarhan,

Dişhekimi Ülkan Gökberber Ellot’un babası Orhan Gökberber,

Odamız İlçe Temsilcileri Komisyonu üyesi Dişhekimi Bilgehan 

Nesiri Hançer’in annesi vefat etmiştir. 

Meslektaşlarımızın, ailelerinin ve yakınlarının acılarını payla-

şır, başsağlığı dileklerimizi iletiriz.
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Hürmette kusur...

Dişhekimi Fırat Budacı
budaci@gmail.com

AVM’lerdeki masaj koltuklarının düzenli 
müşterisiyim. Bir lira, bir lira daha derken 
bu işe epey para gömdüm. Ortam müsaitse 
art arda çalıştırıp günde beş altı liralık hesap 
ödediğim günler oldu. “Masaj koltuklarının 
İstanbul ölçeğinde demografik değişkenlere 
göre dağılımı” isimli bir tez,  “En yakın masaj 
koltuğunu bul” içerikli “findmassage” isimli 
bir aplikasyon, Hürriyet’in ekonomi sayfasına 
“1 Liralık Masaj 2 Milyon Dolarlık Pazar 
Yarattı” isimli bir yazı ve hatta Radikal-2’ye 
“Masaj Koltuğu: Orta Sınıfın Bir Dakikalık 
SPA’sı” başlıklı bir yazı yazabilecek kadar 
bu işe emek verdim. Masaj Koltukları, ger-
çek benliğimi kesinlikle doyurmayan yüzlerce 
nesnenin bulunduğu AVM’lerde parlayan birer 
yıldız benim için. Ruhuma kast eden tüketim 
çılgınlığından bir kaç dakikalığına da olsa onlar 
sayesinde kurtuluyor, rahatlıyor ve tazeleniyo-
rum. Elbette masaj koltuğu dünyasının, yağlı 
kafalar yüzünden yaşanan hijyen sorunları, 
masaj esnasında özellikle göğüs bölgesi ti-
trerken etraftakiler tarafından seyredilme 
stresi, kalitesiz koltuklarda kuyruk soku-
mundan alınan fazla basınç gibi kendi içinde 
bazı sorunları var. Ama ben bu yazıda masaj 
dünyası için daha büyük bir sorundan, hatta 
bir tehlikeden bahsetmek istiyorum. Konumuz, 
1 lirasını ayarlamış, masaj arzusuyla yanıp 
tutuşanların önüne bir engel olarak çıkan bazı 
insanlar. Bu insanlar, masaj koltuklarına para 
atmadan, aleti amacı dışında, sıradan bir kol-
tuk gibi kullanarak uzun süre işgal ediyorlar. 
Onları sizler de tanıyorsunuz. Hatta bu insan-
lara hürmet ediyor, toplumsal yaşamın pek çok 
alanında yardım ediyor, kendi haklarınızdan 
feragat ederek onlara yol veriyorsunuz. Onlar, 
bedenleri “Artık evde otur!” diye yalvarırken, 
ruhları gezme arzusuyla bedenlerinden 
taşanlar... Onlar, siyatikli, varisli bacaklarıyla 
rapor üstüne rapor almalarına rağmen, “Sen 
de gel,” dendiğinde bütün raporları tek bir 
kalemde yırtıp atanlar... Onlar, kızlarının 
peşinde, damatlarının arabalarında sürekli var 
olma mücadelesi verenler... Onlar, ayaklarına 
karasular inmiş yaşlı teyzeler...   

Cebimde hususi ayırdığım 1 liralarla masaj 
alanına ulaştığımda, her zaman oturduğum 
koltukta ayaklarına kara sular inmiş bir 
teyzeyle karşılaşınca canım sıkıldı. Biraz bek-
ledim, ama oturduğu yerden etrafı seyreden, 
bıraksanız sabaha kadar seyredecek olan 
işgalci teyzenin kalmaya pek niyeti yoktu. 
Mecburen diğer koltuğa oturup para attım. 
Alet çalışmadı. Dönüp teyzeye baktım. O da 
bana baktı. Ben bu süre zarfında teyzenin du-
rumu kavrayacağını ve yer değiştireceğimizi 
umut ediyordum, ama olmadı. Haksızlık et-
mek istemem, belki de oturduğu koltuğun 1 
lira karşılığında masaj hizmeti verdiğini bilmi-
yordu. Yaşlılar böyledir; içinde bulundukları 
teknolojik nimetlerin sınırlarını bilmeden, en 
basit fonksiyonla yetinirler. “Bak teyze, bu 
alet bozuk ki parayı iade ediyor. Bozuk ol-
masa, bu parayı atınca, bu koltuk değişik bir 
şeyler yapacak” anlamı yaratmak için, ‘parayı 
atma-iade haznesinden geri alma’ hareketini 
defalarca tekrarladım. İşe yaramadı, yüzünde 
aydınlanmaya dair hiçbir ifade oluşmadan 
sadece beni seyrediyordu. Nasılsa kalkacak, 
düşüncesiyle biraz dolaşmaya karar verdim. 
Bir tur atıp geri geldiğimde hâlâ oturuyordu. 
Koltuğu gören uygun bir yere geçip işgalci 
teyzeyi izlemeye başladım.   
Teyze çok yorulmuş demek ki. Tahminime göre, 
iki üç saat önce, henüz dinçken kızıyla birlikte 
mağazalara girip çıkmış, kızının bazı aldıklarını 
beğenirken, bazılarını beğenmemiş, tutumlu 
bir kuşağa mensup olduğundan kendine bir 
şey almamış (ama kahverengi tayyörde aklı 
kalmış), öğlene doğru oturdukları Ramiz’de 
köfteleri protezleri yardımıyla uzun uzun 
çiğnemiş ve bir iki mağaza daha direndikten 
sonra kızının, “Anne sen şurda otur,” uyarısıyla 
şimdi benim oturmam gereken masaj koltuğuna 
oturuvermiş olmalıydı. Görünüşe göre halin-
den çok memnundu. Oysa ben değildim. Evet, 
o yaşlıydı; kara sular, ayaklarına benimkiler-
den daha yüksek bir debiyle iniyordu, ama 
bu koltuğun varoluş amacı düşünüldüğünde, 
koltuk benim hakkımdı. (Üstelik onun gibi 
dakikalarca oturmayacak, bir dakika titreyip 
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an, teyzeye hiçbir şey söylemeden alete para 
atmayı düşündüm. Aniden çalışan koltuk, kalın 
bacaklarını mengene gibi sıkıştırdığında işgalci 
teyzenin yüzünü görmek çok hoş olurdu. “Bir 
anda ne olduğumu bilemedim evladım... 
önce bir titreme geldi... baldırlarımı sıktırıyor, 
sırtıma vuruyor, ense kökümü sıkıştırıyor, çok 
affedersiniz kuyruk sokumumdan ittiriyor fa-
lan derken benim tansiyon on sekize fırladı... 
Yakaladınız mı o terbiyesizi?”
Teyze nihayet kalktı. Derhal hareketlenerek 

kalkacaktım.) Fakat işgalci teyzenin yaşlı 
olması, “Kalkar mısınız lütfen!”le gelişen bir 
hak arama mücadelesine girişmeme engel 
oluyordu. Çünkü yaşlılar, kökeni toplu taşıma 
araçlarına uzanan yaygın bir inanışa göre ye-
rlerinden kaldırılamaz. Haklı olmama rağmen 
harekete geçsem, toplum beni “Yaşlılara saygı 
da kalmamış!” diye protesto eder. Benim bu 
durumda, “Amaç dışı kullanıma hayır!”, “Teyze 
kalksın!” sloganlarıyla direnişe geçmem 
mümkün değil. Yaklaşık on dakika geçti. Bir 

yolu yarıladığımda, hemen yan taraftaki vitrine 
bakan işgalci teyzenin geri döndüğünü gördüm. 
Biraz daha hızlanıp koltuğa ulaştığımda, 
işgalci niyetimi anlayarak duraladı. Bir karar 
vermem gerekiyordu, ya saygıda kusur etme-
yecektim ya da titreyen arzularıma boyun eğip 
teyzeyi saf dışı edecektim. Elbette teyzenin 
gözü önünde hızla oturarak, “E kalkmıcaktın 
teyzecim, böyle kaparlar işte,” falan diyecek 
halim yoktu, koltuğa otururken orta yolu bul-
maya çalıştım: “Ben bir dakika oturacam teyze, 

sonra yine siz oturursunuz.” Teyzenin yüzünde, 
anlayış gösterdiğine dair bir ifade oluşmayınca, 
elimle yan koltuğu göstererek, “Siz buraya da 
oturabilirsiniz aslında,” diye devam ettim. Fakat 
yan koltuğu gösteren elimi takiben kafamı 
çevirdiğimde, bir mucize gibi orada başka bir 
teyzenin(torbalı) vücut bulduğunu gördüm. 
Masaj koltukları bir mıknatıs gibi yaşlıları ken-
dine çekiyordu. Belli ki, bu torbalı teyzenin de 
ayaklarına kara sular inmişti. Torbalı, gelişen 
olaylar karşısında hiç oralı olmadı. 
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Meslektaşımız Fırat Budacı’nın yeni kitabı “Kaç Yıl Oldu 2014” çıktı.

Yaşlılık ve yorgunluğun verdiği haklılığa bir 
parça nemrutluk ekleyerek pis pis suratıma 
baktı. İki yaşlı arasında kalmıştım. Ne olursa 
olsun masajda kararlıydım. Bir cesaretle (üste-
lik iki lira atarak) aleti çalıştırdım. Hürmeti iki 
liraya satmıştım. Alet hareketlenerek bedenimi 
geriye yatırdı. Biri oturan, diğeri ayakta olmak 
üzere iki yaşlı arasında titremeye başladım. İki 
yaşlı insanın arasında titreyenin benim beden-
im olması bir ironi elbette. Fakat daha otuz sa-
niye geçmeden, işgalci yaşlının kızını karşımda 
bulmam tam bir trajedi. İşgalcinin kızı, titreyen 
bedenime kısa bir süre baktıktan sonra, “Anne 
sen niye ayaktasın?” diye sordu. İşgalci, san-
ki ben yarım saattir masaj yaptırıyormuşum 
da (30 TL?), bu yüzden hiç oturamamış gibi, 
“Nereye oturayım kızım?” dedi. İşgalcinin kızı 
bu sitem üzerine, “yuh ayı” diyen gözlerle 
tekrar bana bakmaya başladı. Yan koltuktaki 
Torbalı, olayı tam kavrayamamasına rağmen, 
ortamda “hürmette kusur”la ilgili bir sıkıntı 
olduğunu hissetmiş gibi kafasını salladı. 
Bugün de kınayabileceği birini bulduğu için 
hayatından memnun olmalıydı. Hürmette ku-
suru kokusundan tanırdı böyleleri. Bir yerde 
hürmette kusur mu var, orada kendini şahit 
yazdıracak bir yaşlı mutlaka bulunur. (Mecidi-
yeköy civarındaki bir alışveriş merkezinde, 
“hürmette kusur” olayı tespit edilmiştir. 

İlgilenen yaşlıların ivedilikle olay yerine intikal 
etmeleri ve şahsı kınamaları gerekmektedir.) 
İşgalci, işgalcinin kızı ve torbalı beni izliyordu. 
Toplumun değer yargıları arasında bedenim tit-
riyordu. Tam bu sırada alttan müdahale geldi.  
Masaj bitmeden kalkmayı düşündüğüm an, 
koltuk, “Nereye terbiyesiz herif!” der gibi 
bacaklarımı sıkıştırmaya başladı. Koltuk top-
lumla bir olmuş beni dövüyordu. Göz ucuyla 
kalan saniyeyi gösteren ekrana baktım. Daha 
24 saniye vardı. Görünüşe göre, yaklaşık bir 
buçuk dakikadır hürmette kusur ediyordum. 
İki lira atıp süreyi uzun tuttuğuma lanet et-
tim. Alet bacaklarımı bırakır bırakmaz ayağa 
fırlayarak, bütün bu rezaleti örtbas etmek is-
ter gibi, “Buyurun siz oturun,” dedim teyze-
ye. Teyze, titreyen koltuğa baktı. Teyzeyi boş 
olmasına rağmen titremeye devam eden bir 
masaj koltuğuna davet ederek, sanki 15 saniye 
masaj ısmarlamak istiyormuşum gibi bir du-
rum oluşmuştu. Hep birlikte titreyen koltuğa 
bakarken, “Şimdi durur,” deme ihtiyacı duy-
dum. 
Alet titremeyi bırakıp dikleşmeye başladığında, 
“Hah!” diyerek yaşanan saçmalığı taçlandırdım. 
Koltuğu geride bırakıp uzaklaşırken iki dakika 
öncesine göre daha kötü durumdaydım. Bütün 
kaslarım ağrıyordu. Titretmeyen gerçek bir 
masaja ihtiyacım vardı. 
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iisler1@yahoo.com
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www.pronamel.com.tr

Tüketici Sağlığı ürünlerinin de dahil olduğu tüm GSK ürünleri ile ilgili istenmeyen etkileri veya görüşlerinizi GSK Türkiye çağrı merkezini (444 5 GSK - 444 5 475) arayarak iletebilirsiniz.


