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Murat Ersoy
İstanbul

Dişhekimleri Odası

Başkanı1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü ge-

liyor.

1 Mayıs’a giderken Taksim yine yasak. 

Hepimiz biliyoruz ki Taksim emek ve dayanışmaya 

açıldığında hiçbir olay yok. Şenlik ve coşkuyla kut-

lanıyor; emekçiler ve demokrasi güçleri büyük bir 

gökkuşağı oluşturuyor.

Umuyor ve diliyorum ki gerilimsiz, bayram hava-

sında, kimsenin burnu kanamadan kutlanan bir 

gün olur.

Anayasa Mahkemesi’nin TDB Kanunu’nun delege 

sayılarını belirleyen maddesini iptali üzerine 2014 

Ekim’inde yapılamayan TDB Genel Kurulu 8-9-

10 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da yapılacak. 

Genel Kurul’la hem önümüzdeki döneme ilişkin 

mesleki politikalarımızın temelleri atılacak hem de 

Birlik yöneticilerimizi seçeceğiz.

Ardından TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kong-

resi geliyor. 1992’de başlayan süreçte meslektaş-

larımıza bilimsel program kadar zengin bir sosyal 

program ve yaklaşık 5000 m’lik fuarıyla dolu dolu 

ve unutulmazlar arasına girecek bir kongre için ha-

zırlanıyoruz.

Kongremizde 25-26-27 Mayıs 2015 tarihlerinde Mes-

lek Sorunları Sempozyumu, 28-29-30 Mayıs 2015 ta-

rihlerinde ise Bilimsel Bölüm gerçekleştirilecek.

Yaklaştığımız organizasyonun siz değerli meslek-

taşlarımızın katılımı ile anlam kazandığını ve tüm 

meslektaşlarımızı beklediğimizi bir kez daha vur-

gulamak istiyorum.

Son olarak da 7 Haziran 2015’te ülkemizin görü-

nürde önümüzdeki beş yılını, ama yurt içinde ve 

yurt dışında son yıllardaki gelişmeleri göz önüne 

aldığımızda belki de tüm geleceğini etkileyecek 

hatta belirleyecek Genel Seçimler yapılacak.

Ülkemizin, kendimizin ve çocuklarımızın yarınları 

üzerindeki etkilerinin bilincinde olarak oy kullana-

cağız.

Yazımı mesleğimiz için olumlu bulduğumuz bir dü-

zenleme haberiyle bitireceğim. 23 Nisan 2015 ta-

rih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe giren 6645 sayılı kanunla “muayeneha-

neler ve müşterek muayenehaneler için” belediye-

lere harç yatırarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

alma zorunlulukları kaldırıldı.

Düzenleme ile belediyelere başvurmak, kat malik-

lerinden onay almak ve ruhsat harcı yatırmak gibi 

zorunluluklar ortadan kalkmış oldu ve apartman-

larda muayenehane açmada yaşanan zorlukların 

bir bölümü aşılmış oldu. 

Sevgi ve saygılarımla…

Mayıs’la Gelen…
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Füsun Şeker
İstanbul

Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

Üyesi

Seçim havasının iyiden iyiye hissedildiği bir zaman 

diliminde dergimizin 159.sayısıyla merhaba diyo-

ruz sizlere. Mayıs ayında Türk Dişhekimleri Birliği 

Genel Kurulu ve Haziran ayında da Genel Seçimler 

bekliyor bizi!

Mesleğimizin sokulmaya çalışıldığı cendere, hepi-

mizin malumu. Yeni yönetmelikle yalnızca çalışma 

koşullarımız zorlaştırılmıyor, meslek birliğimiz de 

parçalanmaya çalışılıyor. Böylesi bir saldırı orta-

mında TDB seçimleri yapılacak. Meslek örgütünün 

varlığı, mesleki bağımsızlığın teminatıdır. O ne-

denle bu seçimler belki de her zamankinden çok 

daha önemli ve anlamlı, çok daha birlik ve bera-

berliği gerektiriyor. Farklı düşündüğümüz, değer-

lendirdiğimiz konular olabilir ancak mesleğimizin 

ortak iyiliği için, hem bizim hem de hastalarımız 

için yapıcı ve birleştirici bir dil şart!  Bu temenniler 

ışığında TDB Genel Kurulu sonucu oluşacak yöne-

tim kuruluna şimdiden başarılar diliyorum. 

Ülke için de durum farklı değil; içeride, dışarıda zor 

günler geçiriyoruz. O nedenle 7 Haziran seçimleri 

ülke için, geleceğimiz için, çocuklarımız için çok 

büyük önem taşıyor. Tüm kesimlerin eşit temsili-

yetinin sağlandığı, barışın, kardeşliğin Meclis’i için 

büyük umut diliyorum. 8 Haziran sabahı bu umu-

dun hayat bulduğu bir sabaha uyanmak temenni-

siyle…

Dergimize gelince…

İstanbul, Mayıs ayında dişhekimliği alanının tüm 

bileşenlerini bir araya getirecek büyük buluşma-

ya hazırlanıyor. 28-29-30 Mayıs’ta yapılacak olan 

21.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi için geri sa-

yım başladı. Yıl boyunca büyük bir titizlikle çalışma 

yürüten komitelerimizle bu sayımızda da görüştük. 

Umutlarımızın hayat bulacağı 
bir sabaha uyanmak...

Tüm meslektaşlarımızı bu heyecanı paylaşmak için 

Kongre’ye bekliyoruz!

Yönetmelik değişikliğinin mesleğimizde yarat-

tığı/yaratacağı etkiyi tartışmaya devam ediyo-

ruz. İstanbul’da yapılan TDB Başkanlar Konseyi 

Toplantısı’na katılan Oda yöneticilerinin yönetme-

lik hakkındaki değerlendirmelerini aldık Dergi için. 

Ve bir başka yasa değişikliği daha Dergi’nin say-

falarında. İç Güvenlik Yasa Tasarısı, Meclis’te, 

sokakta yükseltilen muhalefete rağmen maalesef 

yasalaştı. Temel hak ve özgürlüklerin önünde bü-

yük bir engel olacağı gerekçesiyle çokça tartışılan 

yasayı bizler için, Oda Hukuk Danışmanı Avukat 

Fikret İlkiz değerlendirdi.

İstanbul Dişhekimleri Odası, Sürekli Dişhekimliği 

Eğitim Programı sona erdi ancak Bölgesel Bilimsel 

Toplantılar hız kesmeden devam ediyor! Her hafta 

farklı ilçelerden meslektaşlarımız Perşembe top-

lantılarında buluşuyor. Bu buluşmaların detayları-

nı Oda haberlerinde bulabilirsiniz.

Baktık yasalardı, yönetmeliklerdi derken biraz 

içimiz karardı; durmadık, soluğu bulutlar ülkesi 

Hemşin’de aldık. Meslektaşımız Ulvi Uçar her-

kesi kıskandıracak bir gezi hikâyesiyle bizi Gito 

Yaylası’na çıkardı, başımızı gökyüzüne değdirdi, 

karlar içinde kaybettirdi izimiz… Bu meşakkatli 

ama doyumsuz yolculuğu okurken eminim hepiniz 

o yaylalarının serinliğini hissedeceksiniz…

Dergi ile ilgili söyleyecek sözümüz çok. İyisi mi ge-

risini siz sayfaları gezerek keşfedin.  

Herkese mutlu, umutlu, güzel günler dilerim…
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Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodon-

toloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Yard.Doç.Dr. Ömer 

Birkan Ağralı ve Yard.Doç.Dr.Hatice Selin Yıldırım’ın ko-

nuşmacı olarak yer aldığı  “Kök Yüzeyi Kapatma Teknik-

leri” konulu konferans, 04 Şubat 2015 tarihinde Yılmaz 

Manisalı Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji 

Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Leyla Kuru ve Bezmialem 

Vakıf Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi 

Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Aslıhan Üşümez’in ko-

nuşmacı olarak yer aldığı  “Lazer” konulu konferans, 04 Mart 

2015 tarihinde Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Ana-

bilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Evren Öztaş ve Medipol 

Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız-Diş ve Çene Rad-

yolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard.Doç.Dr.Kader 

Aydın’ın konuşmacı olduğu “3 Boyutlu Görüntüleme” konu-

lu konferans, 18 Mart 2015 tarihinde Yılmaz Manisalı Eğitim 

Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İstanbul Dişhekimleri Odası 2014-2015 dönemi Sürekli Dişhekimliği Eğitim Programı’nın son bilimsel toplantısı, 22 Mart 2015 

Pazar günü Taksim Elite World Otel’de gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı 

öğretim üyesi Prof.Dr. Faruk Haznedaroğlu,  Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı öğretim 

üyesi Prof.Dr.Hesna Sazak Öveçoğlu ve Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi 

Doç.Dr.Hakkı Sunay’ın konuşmacı olduğu toplantının konusu “Baştan Sona Endodonti”ydi.

KÖK YÜZEYİ KAPAMA TEKNİKLERİ

3 BOYUTLU GÖRÜNTÜLEME

BAŞTAN SONA ENDODONTİ

LAZER
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Eğitim ve İlçe Temsilcileri Komisyonumuzun organizasyonuyla gerçekleştirilen Bölgesel Bilimsel Toplantılar, her hafta farklı 

ilçelerden meslektaşlarımızı bir araya getirmeye devam ediyor. 

Dentsply’in katkılarıyla gerçekleştirilen; Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece ilçelerindeki meslektaşlarımızın 

katıldığı ve Doç.Dr.Altuğ Çilingir’in konuşmacı olduğu “Dental implantlar hareketli protezlerde can simidi mi? ” konulu top-

lantı, 29 Ocak 2015 tarihinde Double Tree By Hilton Otel’de; Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören, Zeytinburnu 

ilçelerindeki meslektaşlarımızın katıldığı ve Dr.Dişhekimi Kılıçarslan Argın’ın konuşmacı olduğu “Periimplantitis: Kapıdaki 

Düşman” konulu toplantı, 19 Mart 2015 tarihinde Green Park Merter Otel’de yapıldı. 

BÖLGESEL BİLİMSEL TOPLANTILAR

EOT Dental’in katkılarıyla gerçekleştirilen; Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören, Zeytinburnu ilçelerindeki 

meslektaşlarımızın katıldığı, Yard.Doç.Dr.Bahadır Kan’ın konuşmacı olduğu “İmplant Ne Zaman, Hangi Durumda ve Nasıl? 

Güncel Konseptler” konulu toplantı 5 Şubat 2015 tarihinde, Green Park Merter Otel’de; Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, 

Sarıyer ilçelerindeki meslektaşlarımızın katıldığı, Doç.Dr. Gökçe Maral’ın konuşmacı olduğu “İmplantolojiye Giriş ve Temel 

Cerrahi Kurallar” konulu toplantı 12 Mart 2015 tarihinde Mecidiyeköy Clarion Otel’de; Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, 

Küçükçekmece, Başakşehir, Silivri, Çatalca, Esenyurt ilçelerindeki meslektaşlarımızın katıldığı, Yard.Doç.Dr.Uğur Mercan’ın 

konuşmacı olduğu 02 Nisan 2015 tarihli toplantı, Double Tree By Hilton Otel’de yapıldı.
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UMG Dental’in katkılarıyla gerçekleştirilen; Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla, Ataşehir, Kadıköy ilçelerindeki meslektaşlarımı-

zın katıldığı, Doç.Dr. Hanefi Kurt’un konuşmacı olduğu “Muayenehane Pratiğinde Eklem Rahatsızlıkları” konulu toplantı, 26 

Şubat 2015 tarihinde Dreem Hill Otel’de; Fatih, Arnavurköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp, Bakırköy, Bahçelievler, Gün-

gören ilçelerindeki meslektaşlarımızın katıldığı, Yard.Doç.Dr.Emir Yüzbaşıoğlu’nın konuşmacı olduğu “Simantasyon” konulu 

toplantı, 26 Mart 2015 tarihinde, Barcelo Eresin Topkapı Otel’de yapıldı.

BÖLGESEL BİLİMSEL TOPLANTILAR

Ivoclar’ın katkılarıyla gerçekleştirilen; Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir, Silivri, Çatalca, 

Esenyurt ilçelerindeki meslektaşlarımızın katıldığı, Dr.Dişhekimi Esra Silahtar ve Dr.Dişhekimi Ali Özoğlu’nun konuşmacı 

olduğu “Porselen Laminate Veneerler/Anterior Kompozit Restorasyonlarda Doğal Görünümü Yakalamak” konulu top-

lantı, 11 Şubat 2015 tarihinde Avcılar Double Tree by Hilton Otel’de;  Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla, Ataşehir, Kadıköy 

ilçelerindeki meslektaşlarımızın katıldığı, Dr.Dişhekimi Esra Silahtar ve Cdt.Coşkun Kasapoğlu’nun konuşmacı olduğu 

“Porselen Laminate Veneerler/Lamina ve Tam Seramiklerde Materyal-Renk Seçimi” konulu toplantı 04 Mart 2015 tari-

hinde Bostancı Green Park Otel’de; Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören, Zeytinburnu ilçelerindeki mes-

lektaşlarımızın katıldığı, Dr.Dişhekimi Esra Silahtar ve Cdt.Coşkun Kasapoğlu’nun konuşmacı olduğu “Porselen Laminate 

Veneerler/Lamina ve Tam Seramiklerde Materyal-Renk Seçimi” konulu toplantı 04 Nisan 2015 tarihinde Merter Green 

Park Otel’de gerçekleştirildi. 
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KAHVALTILI BÖLGE TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR
Mesleki ve güncel konuların tartışıldığı Kahvaltılı Bölge Toplantıları, meslektaşlarımızın yoğun ilgisiyle devam ediyor. İlçe 

Temsilcileri Komisyonumuzun organize ettiği toplantılarda; 04 Şubat 2015 tarihinde Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla ilçeleri ve 

Yalova ilindeki meslektaşlarımız; 11 Mart 2015 tarihinde Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir, Si-

livri, Çatalca, Esenyurt ilçelerindeki meslektaşlarımız; 25 Mart 2015 tarihinde Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Fatih, 

Eyüp ilçelerindeki meslektaşlarımız; 15 Nisan 2015 tarihinde Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancakte-

pe, Şile ilçelerindeki meslektaşlarımız bir araya geldi. Yönetim Kurulu üyelerimizin de katıldığı toplantılarda Başkan Murat 

Ersoy dişhekimlerinin öncelikli gündemini oluşturan konularda bilgilendirmede bulundu, gelen soruları yanıtladı. 

TDB 15. OLAĞAN GENEL KURULU 8-9-10 MAYIS 2015 TARİHLERİNDE YAPILACAK
Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi`nin kararı ile delege seçimlerine yönelik kanun değişikliğinin TBMM tarafından zama-

nında yapılmaması sonucu Odalarımızın 2014 Nisan ayında gerçekleştirdikleri Olağan Genel Kurullarında delege seçimleri 

yapılamamış, buna bağlı olarak 2014 Ekim ayı içerisinde yapılması gereken TDB Genel Kurulu da gerçekleştirilememişti.

 Odalarımız; kanunun yayımlandığı 26 Kasım 2014 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde  gündemi delege seçimleri olan Genel 

Kurullarını, 26 Şubat 2015 tarihine kadar tamamladılar.

 1 Mart 2015 tarihinde İstanbul`da toplanan TDB Merkez Yönetim Kurulu ve Dişhekimleri Oda Başkanları Toplantısında, TDB 

15.Olağan Genel Kurulu`nun 8-9-10 Mayıs 2015 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI 5 ACİL TALEP İÇİN G(Ö)REVDEYDİ!

İstanbul Dişhekimleri Odası’nın da aralarında bulunduğu 

sağlık meslek örgütü ve sendikalar, “5 Acil Talep” çağrısıyla 

13 Mart’ta sokaktaydı.  

Sabah saatlerinde İstanbul Tıp Fakültesi’nde toplanan sağlık 

çalışanları, hastane bahçesinde yapılan yürüyüşün ardından 

Mono Blok önüne geldi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekrete-

ri Dr. Samet Mengüç burada yaptığı konuşmada sağlık çalı-

şanlarının 5 talebini dile getirdi:

- Çalışma koşullarının acilen düzeltilmesi,

- Emekliliğe yansıyacak temel ücretlerin iyileştirilmesi,

- Fiili hizmet zamlarının ödenmesi,

- Tıp eğitiminde niceliği değil, niteliği önceleyen politikaların 

uygulanması,

- Bütün yurttaşların eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine 

ulaşabilmesi.

Mengüç’ün ardından, İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşen 

rektörlük seçimlerinde İÜ Demokratik Üniversite Girişimi’nin 

adayı olarak en çok oyu alan Prof.Dr. Raşit Tükel bir konuş-

ma yaptı. Rektörlük seçimlerinde en çok oy alanın rektör ol-

masını desteklediklerini, bu nedenle 2. sırada olduğu 2012 

seçimlerinde sonraki aşamalara katılmadığını anlatan Tükel, 

“Demokrasinin gereği olarak 1. olmamızdan dolayı atanma-

mızı talep ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp 

Fakültesi’nden iki koldan yürüyüşe başlayan sağlık çalışanları 

Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi önünde buluştu. Binlerce 

sağlık çalışanı “Herkese eşit, ücretsiz sağlık”, “Sağlık haktır 

satılamaz”, “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Angarya çalışmak 

istemiyoruz” sloganlarıyla İl Sağlık Müdürlüğü önüne geldi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde çağrıcı kurumların tem-

silcilerinin yaptığı konuşmaların ardından ortak basın açıkla-

ması SES Aksaray İlçe Başkanı Aydın Erol tarafından okundu.

Açıklamada, sağlık alanında ortaya çıkan tablonun hem sağ-

lık çalışanları hem de hastalar için içler acısı olduğunu belir-

ten Erol, taleplerini şöyle sıraladı:

“*İnsanüstü bir çabayla, insanlık dışı koşullarda çalışıyoruz. 

Çalışma koşullarımız acilen düzeltilsin.  

*Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güven-

celi bir gelir talep ediyoruz.  

*Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve 

ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü veri-

lemeyen fiili hizmet zammını talep ediyoruz.  

*Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliği giderek bozul-

makta; bu, halkımızın geleceğini tehdit etmektedir. Sayıyı 

değil niteliği önceleyen bir politikayı talep ediyoruz. 

*2007 sonrası hemşirelik mesleğine açıklık getiren yasa ve 

yönetmelik hükümlerinin gereğini yapmadığınız gibi, bu 

hükümleri kısa bir süre sonra ardı ardına yaptığınız başka 

düzenlemelerle işlemez hale getirdiniz. Böylece meslek yok 

olma aşamasına geldi. Bu duruma son vermek üzere gere-

ken düzenlemeleri derhal yapınız.  

Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ula-

şabilmesini talep ediyoruz.”

Aydın Erol açıklamayı, “Biz sağlık alanındaki tüm örgütler 

dayanışma içinde mücadelemizi ‘herkes için, alan için de ve-

ren için de sağlık’ gerçekleşene dek sürdüreceğiz” diyerek 

sonlandırdı.
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PARLAMENTOSU TOPLANDI
Türk Dişhekimleri Birliği’nin girişimleriyle oluşturulan Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu, Dünya Oral Sağlık Günü olarak kutlanan 

20 Mart’ta ilk kez İstanbul’da toplandı.  

Parlamentoya; Sağlık Bakanlığı yetkilileri, genel sağlığı temsilen bulaşıcı olmayan hastalık gruplarının dernek yetkilileri, ağız 

ve diş sağlığı alanındaki derneklerin temsilcileri, dişhekimliği fakültelerinin dekanları, TDB ve dişhekimleri odaları yönetici-

leri ile sponsor firma yetkilileri katıldı.

Hastaların ağız-diş sağlığı ile ilgili sorulara verdiği yanıtları içeren kısa bir röportaj videosuyla başlayan toplantıda ilk ko-

nuşmayı TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel yaptı. Yücel konuşmasında, Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu’nun neden 

toplandığı ve FDI’ın 2020 Vizyonu’na paralel oluşturulan İstanbul 

Deklarasyonu’nun dişhekimlerine biçtiği yeni rol hakkında bilgiler 

verdi.   

Toplumun genel sağlığının geliştirilmesinde, kontrol ve korunmasın-

da, ağız-diş sağlığı politikalarına daha fazla önem verilmesi gerek-

tiğini söyleyen Yücel, günümüzde ağız diş sağlığı hastalıklarından 

korunmanın her zamankinden daha önemli olduğunu kaydederek, 

koruyucu hizmetlere yapılacak yatırımların bu tedavi hizmetlerine 

harcanacak bütçeleri de büyük oranda düşüreceğini belirtti.

Prof.Dr. Taner Yücel’in ardından Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. 

Eyüp Gümüş söz aldı.   

Nicel olarak hizmetlerde ciddi bir ilerleme sağlandığını belirten Gü-

müş,  nitelikte yaşanan sıkıntıları da izlediklerini belirterek, bundan sonra niteliği geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacakla-

rını ifade etti. Aile hekimliği sisteminde gelinen aşamayı da aktaran Gümüş, koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetleri için de aile 

dişhekimliği gibi bir sistemi öngördüklerinin bilgisini verdi.

Daha sonra dernek temsilcilerinin yaptıkları konuşmalarda, genel sağlık ve ağız diş sağlığı ilişkisi ile disiplinler arası işbirli-

ğini ortaya koyan Parlamento’nun önemine vurgu yapılarak, hastalıkların risk faktörleri ve  ağız diş sağlığı sorunları ile ilgili 

bağlantılarına işaret edildi. 

İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi tarafından düzenlenen, “Sağlık Hukukunda Mesleki Disiplin Uygulamaları” konulu 

panel, 18 Nisan 2015 Cumartesi günü İstanbul Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

 

Panelin açılışında; İstanbul Dişhekimleri Odası adına Genel Sekreter Aret Karabulut, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üye-

si Av. Cengiz Yaka, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Selçuk Erez, İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi  Ferda 

Göçener, İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı 

Av.Ümit Erdem ve Sağlık Hukuku Merkezi Sağlık Çalışanla-

rı Hakları Takip Birimi Sorumlusu Av. Pelin Demirhan birer 

konuşma yaptı.

 

Konuşmaların ardından, İstanbul Barosu Disiplin Kurulu 

Üyesi Av.Mustafa Atilla Erdoğmuş’un oturum başkanlığını 

yürüttüğü panele geçildi. Panelde Odamız adına konuşma-

cı olarak yer alan Disiplin Kurulu Raportörü Mehmet Tarık 

Tuncay, İstanbul Dişhekimleri Odası disiplin soruşturmala-

rında usul, yöntem, süreç ve Disiplin Kurulu kararlarından 

örnekler aktardı. Panelin diğer katılımcıları, İstanbul Tabip 

Odası Hekimlik Uygulamaları Bürosu Sorumlu Hekimi, Hukukçu Dr. Celalettin Cengiz ve İstanbul Eczacı Odası Onur Kurulu 

Başkanı Erol Nizipli de kendi meslek alanları ve mevzuatları çerçevesinde mesleki disiplin uygulamaları konusunda bilgi 

verdi.

Kapanış konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi.

SAĞLIK HUKUKUNDA MESLEKİ DİSİPLİN UYGULAMALARI PANELİ
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SALDIRIYA UĞRAYAN BARIŞTIR, DEMOKRASİDİR!

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Üstlendiği görevi sorumluluk duygusuyla yapmaya çalışan bir hukukçu, Mehmet Selim Kiraz katledildi.

Üzgünüz ve kaygılıyız.

Kimliğine bakmaksızın her türden şiddet olayını kınadığımız gibi bu saldırıyı da kınıyor; şiddetle, kanla gidilecek bir yol, varı-

lacak bir hedef olmadığını ifade ediyoruz.

Saldırıya uğrayan barıştır, demokrasidir, düşünce ve ifade özgürlüğüdür, adalettir.

Zarara uğrayan da barıştır, demokrasidir, düşünce ve ifade özgürlüğüdür, adalettir.

Bu tür eylemlerle özgürlükleri savunmak daha da zorlaşıyor, getirilen ve getirilmekte olan düzenlemelerle Türkiye’yi adeta bir 

polis devletine dönüştürmek isteyenler ellerini ovuşturuyor.

Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, tüm soruların olanca açıklığıyla yanıtlanması ve net bir biçimde aydınlatılması, kamu-

oyunun ve bizim beklentimizdir.

 

Her yerde bulunan bulunabilecek bir cüppeden yola çıkarak bu olay nedeniyle yargının üç temel ayağından biri olan avukat-

ları hedef gösteren açıklamaları da kabul edilemez buluyoruz.

 

Başta ailesi olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı diliyoruz.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

26 Mart 2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiş-

tirme Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde Tıpta ve Dişhekimliğinde Uzmanlık Eğitimi mevzua-

tına göre uzman olmuş personel ile tabip ve diş tabibi unvanındaki personel,  “stratejik personel” olarak tanımlanmıştı. Bu 

uygulama özellikle eş durumundan nakil isteyen meslektaşlarımızın mağduriyetine neden olduğundan Türk Dişhekimleri 

Birliğince Sağlık Bakanlığı’na iletilmişti.

4 Nisan 2015 tarih ve 29316 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile dişhekimleri “stratejik personel” kapsamından çıkarılmıştır. An-

cak uzman dişhekimleri ise hala “stratejik personel” olarak  Yönetmelikte yer almaktadır.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

Değerli meslektaşım,

 

TDB Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, Oda aidatlarının son ödeme tarihi 11 Mayıs 2015 olarak 

belirlenmiştir. Anılan tarihe kadar yapılacak aidat ödemelerinde faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. 

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu
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MUAYENEHANE İÇİN BELEDİYELERDEN ALINAN İŞYERİ AÇMA RUHSATI ZORUNLULUĞU
KALDIRILDI

TBMM’de 04.04.2015 günü kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un içinde, muayenehene ve müşterek muayenehanelerin belediyelere harç yatırarak İşyeri 

Açma Çalışma Ruhsatı alma zorunluluklarını kaldıran madde kabul edilmiştir.

 Türk Dişhekimleri Birliği’nin talebi ve başta dişhekimi, tabip ve eczacı milletvekilleri olmak üzere pek çok milletvekilinin 

desteğiyle Komisyon görüşmelerinde eklenen 77.madde ile meslektaşlarımızın açtığı muayenehane ve müşterek muayene-

haneler işyeri açma ruhsatı almak zorunda olmaktan çıkartıldı.

Yasa’nın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra işyeri açma ruhsatı düzenlenmesi 

için belediyeye başvurmak, bütün kat maliklerinden onay almak ve ruhsat harcı ödemek gibi zorunluluklar ortadan kalkacak-

tır. 

DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN KURALLAR

Değişiklik yapan kural:

 

MADDE 77- 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş-

tirilerek Kabulüne Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ı) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca mühendis ve mimar meslek 

mensuplarınca açılan bürolara,”

“i) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre açılan muayenehane ve 

müşterek muayenehaneler”

 

Değişiklik yapılan kural bütünü:

 

KANUN NO. 3572

 

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR 

KANUN

 

MADDE 2 - Bu Kanun hükümleri;

a) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 268-275 inci maddeleri kapsamına giren 1’inci sınıf gayrisıhhı müesseseleri,

b) Nerede açılırsa, açılsın, yakıcı, patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışılan işlerle oksijen LPG dolum ve depoları, 

bunlara ait dağıtım merkezleri, perakende satış yerleri, taşocakları, akaryakıt istasyonları ve benzeri yerlere,

c) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmelerine,

d) (...) (Madde 2 nin (d) bendi, 1.12.2004 tarih ve 25657 sayılı R.G.’de yayımlanan, 24.11.2004 tarih ve 5259 sayılı Kanunun 8. 

maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

e) (Ek: KHK/560 - 24.6.1995 / m.21) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf gıda maddesi üreten gayrı sıhhi müesseselere (*)

f) (Ek: 6111 - 13.2.2011 / m.201) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca açılan avukatlık bürolarına,

g) (Ek: 6111 - 13.2.2011 / m.201) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca 

meslek mensuplarınca açılan bürolara,

h) (Yeniden düzenleme: 6494 - 27.6.2013 / m.23) 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre kurulan noterlik dairelerine,

“ı) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca mühendis ve mimar meslek 

mensuplarınca açılan bürolara,”

“i) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre açılan muayenehane ve 

müşterek muayenehanelere” uygulanmaz.
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Sağlık Bakanlığı hasta bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması için Sağlık Net 2 sistemiyle başlattığı süreci 

“e-nabız” ile sürdürmeye çalışıyor. Bakanlık, Şubat ayı içinde bir Genelge yayınlayarak; “fert ve toplum sağlığının korunması, 

iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kişisel sağlık kayıtlarının gizlilik, güvenlik, bütünlük ve mahremiyeti korunarak, kişilerin 

kendileri tarafından kendi dijital sağlık kayıtlarına erişebilmesini sağlayacak olan ‘e-nabız’ adı verilen ‘sağlık.net online sis-

teminin’” kurulduğunu ve 01 Mart 2015 tarihine kadar bu sisteme entegre 

olunarak veri gönderilmesi gerektiğini duyurdu. Bu Genelge üzerine de İlçe 

Sağlık Müdürlüklerince meslektaşlarımıza, e-nabız sistemine entegre olarak 

hastaların bütün bilgilerini Bakanlığa göndermeleri gerektiği yönünde yazı-

lar gönderildi.

Bilindiği gibi, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye konulan hükümler-

le temellendirilmeye çalışılan ve Sağlık Net 2 adıyla başlayan hasta bilgileri-

nin merkezi olarak toplanmasına ilişkin düzenleme, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay tarafından iptal edilmişti. Buna karşın, 

herhangi bir yasal temeli olmaksızın, hasta bilgilerinin merkezi olarak toplanması için yeni bir girişim şeklinde ortaya çıkan 

e-nabız projesi, Sağlık Bakanlığı’nın bir Genelgesi ile uygulamaya konulmak istenmekte.

Bakanlığın bu ısrarlı tutumu üzerine; uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve yargı kararları değerlendirilerek, Genelge ile has-

taların bütün bilgilerini toplama amacının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle e-nabız projesi genelgesinin yürütmesinin dur-

durulması ve iptali için Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği tarafından 6 Nisan 2015 tarihinde Danıştay’a dava 

açıldı. 

Dava dilekçesine www.ido.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

odahaberleri

Sağlık Bakanlığı’nın (e-nabız) projesi ile ilgili talebi önceki benzer bir Genelgesinin bir başka yöntemle uygulanma iste-

ğinin tekrarıdır.  

 

Danıştay 15. Dairesi tarafından karara bağlanan 12.06.2014 tarihli 2013/2084 sayılı yürütmenin durdurulması hakkındaki 

kararının konusu da Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan “Sağlık Net 2 Veri Gönderimi” hak-

kındaki benzer bir Genelgedir. Danıştay, Anayasa Mahkemesi’nin 14.02.2013 tarih ve E. 2011/150, k. 2013/30 sayılı kararı 

ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 47 inci maddesinde yapılan değişikliklerin iptali kararına atıfla yürütmeyi 

durdurma kararı vererek bu uygulama ve Genelgeyi hukuka aykırı bulmuştur. Bu gelişmelerin ardından yeniden kanuni 

düzenleme yapılmıştır.

 

Bu kez 12.07.2013 kabul tarihli 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması-

na Dair Kanunla 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname’nin “Bilgi toplama, işleme ve paylaşma yetkisi” başlıklı 47. maddesinin (1), (2) ve (3) fıkraları yeniden değiş-

tirilmiştir.[1]

 

Bu değişikliğe göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, e-devlet uygulamalarını yerine getirebilmek amacıyla bütün 

kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereği olarak ilgili sağ-

lık kurum ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü 

vasıtayla toplamaya, işlemeye, paylaşmaya ve istemeye yetkili hale getirilmiştir. Ayrıca ilgili kişi ve kuruluşlar istenilen 

bilgileri vermekle yükümlü kılınmıştır.  

Ancak Anayasa Mahkemesi 4.12.2014 tarihli ve E.: 2013/114, K.: 2014/184 sayılı Kararı ile 6495 sayılı Kanunla 663 sayılı 

E-NABIZ SİSTEMİ YARGIYA TAŞINDI

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI’NIN E-NABIZ SİSTEMİYLE İLGİLİ HUKUKİ 
DEĞERLENDİRMESİ
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Kanun Hükmünde Kararnamenin 47 inci maddesinde yapılan bu son değişikliği de iptal etmiştir.[2]  

Anayasa’nın “Özel hayatın gizliliği ve korunması” hakkındaki 20 maddeye eklenen ek fıkraya göre “Herkes, kendisiyle 

ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgi-

lendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp 

kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işle-

nebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” (12.9.2010 -5982 sayılı Kanun 2 md.)

 

Kişisel veri kavramı, belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade etmektedir. Bu 

bağlamda adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler değil; özgeçmiş, 

resim, görüntü ve genetik bilgiler, dâhil etkileşimde bulunan kişiler, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak 

belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamındadır. Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun ko-

runmasının ve kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak, bireyin hak ve özgürlüklerini kişisel 

verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçlamaktadır.

 

Anayasa Mahkemesi kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesiy-

le ilgili bir kuruma yönetmelik çıkarma ve düzenleme yetkisi veren 5.11.2008 kabul tarihli Elektronik Haberleşme 

Kanunu’nun 51. maddesini kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenlenmesi hakkındaki 

Anayasanın 20. maddesine aykırı görerekiptal etmiştir (AYM. Esas Sayısı: 2013/122, Karar Sayısı 2014/74, Tarih 

09.04.2014).

 

Anayasa Mahkemesi kararlarına göre, yasama yetkisinin devredilemezliği ilkesi gereğince, Anayasa’nın açıkça kanunla 

düzenlenmesini öngördüğü konularda yürütme organına doğrudan doğruya ve ilk elden düzenleyici işlem yapma yetkisi 

verilemeyeceği kabul edilmektedir. Dolayısıyla kişisel verinin işleyişi ile ilgili olarak, genel hatlarıyla da olsa, usul ve 

esasların kanunla belirlenmesi Anayasal bir zorunluluktur (Danıştay 15. Dairesi 2014/4562 Esas sayılı ve 11.09.2014 

tarihli kararı).

 

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası-

nın son cümlesine göre “Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir”.

Kanunla düzenlenmesi gereken konu yönetmelikle veya genelgeyle düzenlenemez.

 

Yasama yetkisi Yürütme organına devredilemez. Yürütme organının kanuni düzenleme bulunmayan bir konuda düzen-

leme yapma yetkisi yoktur. Kişisel verilerin korunması ve gizliliğinin sağlanması hakkındaki usul ve esaslar için kanun 

yapılması Anayasal zorunluluktur.

 

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek 26.12.2014 tarihinde TBMM sevk edilmiş bulunan “Kişisel Verilerin Korunması 

Kanun Tasarısı” henüz kanunlaşmamıştır.

Sonuç olarak kişisel verilerin korunması ve gizliliğinin sağlanması hakkında “kanun” yoktur.Diğer kanunlarda yer alan 

düzenlemeler ise Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları ile hukuka aykırı bulunmaktadır.

 

Dolayısıyla Sağlık Bakanlığının (e-Nabız Projesi) adı altında hastaların kişisel verilerinin toplanması ve işlenmesi hakkın-

daki talepleri ve yerine getirilmesi kanuna ve hukuka aykırıdır.

 

Hasta sırlarının hastanın izni olmaksızın açıklanamayacağı kişilerin güvencesi ve meslek ilkesidir.

Kişisel verilerin korunması hakkında kanuni düzenleme ve koruma bulunmadan, hukuki koruma ve güvence sağlanma-

dan bir başka kurum veya kişiye verilmesi, kişisel verilerin transferi, toplanması ve işlenmesi Anayasanın 20. maddesine 

ve Türk Ceza Kanunu hükümlerine aykırı olacağı gibi kişisel veriler hakkında kanuni bir düzenleme bulunmadığından 

hasta haklarının ihlaline neden olacaktır. 

 

Av.Fikret İlkiz
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İstanbul Dişhekimleri Odası Sosyal Komisyonu tarafından 

düzenlenen “Yaza Merhaba Gezisi”, 19 Nisan 2015 tarihinde 

Tekirdağ Yazır Köyü Karaağaçlık mevkiinde yer alan Barba-

ros Bağ Evi’ne (Barbare Wines) yapıldı.

Kadıköy, Bakırköy ve Avcılar’da buluşulup, poğaça, çay-

kahve eşliğinde üç oto-

büs çıkılan yolculuğun ilk 

uğrak yeri Barbaros Bağ 

Evi’nin şarap tesisi oldu. 

Tesisi gezip mahzende 

şarapçılık hakkında bil-

gi alan meslektaşlarımız; 

genellikle killi ve kumlu 

olan Trakya toprağında 

yetiştirilen üzüm çeşitle-

rini (Cabernet Sauvignon, 

Merlot, Syrah, Grenache ve 

Mourvedre) tanıma fırsatı 

YAZA MERHABA GEZİSİ TEKİRDAĞ’A YAPILDI

buldular. Bağların ve tesisin aynı yerde olmasından ötürü 

“şato” tipi üretimin yapılabildiği bağ evinin oldukça renkli 

ve bir o kadar da ilginç mahzeninde, üyelerimize verilen se-

minerin ardından, bağ evinin manzarası eşliğinde taş fırında 

pişirilmiş oğlak, salata, yaprak sarması, sebzeli bulgur pila-

vı, yöresel peynirler, yöresel tatlı ve sınırsız Barbare Wines 

marka şaraplardan oluşan zengin menüsüyle öğle yemekleri 

yendi. Çocuklar da büyüklerin keyfine soğuk ve yağmurlu 

havaya rağmen uçurtma uçurarak ortak oldu. Gezinin konuk-

larından Bahadır Yamalıoğlu’nun uçurtma yapımıyla ilgili 

workshop’u, küçükler kadar büyüklerin de ilgisini çekti. İler-

leyen saatlerde meslektaşlarımızın ve ailelerinin gezi keyfi-

ne Sacit Kürkçü şarkılarla eşlik etti.

 

Doğanın en güzel dönüşümlerinin yaşandığı bağların lez-

zetli ürünlerinin tadıldığı, enfes yöresel yemeklerin yendiği, 

şarkılarla keyiflenip uçurtmalarla çocuk olunan bir gezinin 

sonunda,  hep birlikte “Yaza Merhaba” demenin mutluluğu 

tüm meslektaşlarımızın gözlerinden okunuyordu.



odahaberleri
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MESLEKLER BULUŞUYOR TOPLANTISI

Ataşehir Mustafa Kemal Anadolu Lisesi rehberlik servisinin dü-

zenlediği  “MUKAL Mesleklerle Buluşuyor” projesi kapsamında 

gerçekleştirilen ve dişhekimliği mesleğinin tanıtıldığı toplantı 

22 Nisan 2015 tarihinde yapıldı. Dişhekimi Handan Fırat İşyar’ın 

konuk olduğu toplantıda, özellikle dişhekimliği mesleğine ilgi 

duyan, tercih etmek isteyen, tercih ederken de meslek hakkın-

da birçok ayrıntıyı merak eden öğrencilere bilgi veridi, onlardan 

gelen sorular yanıtlandı. Toplantıdan çok, keyifli bir sohbet ha-

vasında geçen buluşmada öğrenciler özellikle;  dişhekimlerinin 

taşıması gereken vasıflar, dişhekimliği fakültelerinde 5 yıl bo-

yunca nasıl bir eğitim verildiği, mezun olunca nerelerde, nasıl 

çalışılabileceği, iş bulma ya da kurma imkânları konusunda so-

rular yönelttiler. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda ayrıca 

dişhekimliği mesleğini tanıtan bir de sunum yapıldı.
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Kayıt Komisyonu olarak özellikle genç dişhekimlerinin ve dok-

tora öğrencilerinin Kongre’ye ilgisini çekerek, katılımcı sayısını 

artırmayı hedefliyoruz. İstanbul tüm meslektaşlarımız için bir ca-

zibe merkezi, sektör de İstanbul’da olmak istiyor; FDI kongresini 

başarıyla organize etmiş olan ekip çok az değişikliklerle daha 

deneyimli olarak bu sene de TDB kongresini organize ediyor.  

Tüm bunlar bir araya gelince katılım açısından bir sorunumuz 

olacağını düşünmüyorum. Avantajlı fiyatlar sağlamaya çalışarak 

katılımı artırmaya çalışıyoruz. Bilimsel Komiteyle beraber iyi bir 

bilimsel program ve ayrıcalıklı kurslar hazırlanmaya çalışılıyor. 

Kayıtta kolaylık için online olarak kayıt, kredi kartına taksit gibi imkanlar var. Yaklaşık olarak 

2500 civarında katılımcı olacağını düşünüyoruz.

Büyük 
Buluşma 
28-30 
Mayıs’ta 
İstanbul’da!

TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi için geriye sayım başladı. 28-30 Mayıs tarihleri arasında 

binlerce dişhekimi ve sektör profesyoneli İstanbul’da buluşacak. Titiz ve zorlu bir çalışmanın ürünü 

olan ve ülkemizde dişhekimliği alanında düzenlenen en büyük organizasyonlardan sayılan kon-

grenin hazırlık çalışmalarını komitelerimizle konuşmayı bu sayımızda da sürdürdük.

EMRAH YÜCE- Kayıt Komitesi Başkanı
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TDB 21.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’nin Sosyal Programı 

büyük oranda kesinleşti. 28 Mayıs Perşembe günü gerçekleştiri-

lecek açılış programında Canan Anderson’un keman performansı 

ve dans gösterisiyle başlamış olacak Sosyal Program. İlk günün 

akşamı gala yemeğimiz var. Planımız, hava izin verirse, açık ha-

vada yapmak. Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’yle İstanbul Kongre 

Merkezi arasındaki meydanın çevresi kapatılarak oraya bir ye-

mek alanı hazırlanması, aynı zamanda da bir konser sahnesi 

kurulması planlanıyor. Elbette gecenin en renkli organizasyonu, 

Türkiye’nin en güçlü seslerinden Candan Erçetin’in sahne alması 

olacak. Eğer ki hava izin vermezse kongre merkezinin içindeki fuayelerde kokteyl prolonge şek-

linde gala yemeğimizi gerçekleştireceğiz.  Onun ardından oditoryumda konserimizi yapacağız. 

Yani her iki durum için de operasyonel olarak hazırız. 

Cuma günü öğle saatlerinde Ahmet Ümit’le bir söyleşimiz olacak. Ahmet Ümit birçoğumuzun ta-

nıdığı ve yakından takip ettiği bir edebiyatçı. Yaklaşık bir saat sürecek ve kongreye renk katacak 

söyleşimizi meslektaşlarımızın keyifle takip edeceklerini düşünüyorum. 

TDB kongrelerinin İstanbul için olmazsa olmazı Boğaz gezisi, elbette unutulmadı. Bu da bir 

gelenek olmuş durumda. Saat 19.30’da Kabataş’tan hareket edecek motorlarla, zengin me-

nülü bir kokteyl eşliğinde Boğaz gezisi yapılacak. Önce tarihi yarımadaya doğru bir güzergâh 

çizilecek, burada daha çok şehir dışından gelen ve yurtdışından katılanların tarihi yarımadayı 

görüp oradaki tarihle ilgili bilgi almalarını sağlayacak bir sunum olacak. Sonrasında Boğaz’da 

devam eden bir seyir olacak. Bu gezi yaklaşık üç buçuk saat sürecek. Kongre’nin son günü, 

bilimsel toplantıların bitiminin ardından kapanış töreni gerçekleştirilecek. Kapanış töreninde, 

törene katılan meslektaşlarımızı bir sürpriz bekliyor!  Firmaların bir takım hediyelerinin dağı-

tılacağı bir çekiliş yapılacak.  Meslektaşlarımı hem bilimsel hem de sosyal bölümüyle oldukça 

renkli bir kongre bekliyor. Bugüne dek yaptığımız kongrelerde hep olumlu eleştiriler aldık; 

bu kongrenin de yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz.  Herkesi bu keyfi birlikte yaşamak üzere 

kongremize bekliyoruz…

Bütün salonlarla alakalı teknik altyapı, düzen, oturma planı, 

arka plandaki görseller, ekran nerede, kürsü nerede gibi birçok 

ayrıntıyı komitemiz değerlendiriyor. Kongre alanının görselleri, 

yönlendirmeleri gibi detaylar da var yaptığımız işin içinde. Onun 

dışında simültane tercüme konusu var. Tercümanların odaları na-

sıl olacak, ne şekilde düzenlenecek gibi…. Şu ana kadar epey bir 

yol kat ettik. Çünkü bilimsel programla eş olarak salonları ve sa-

lon düzenlerini belirliyoruz. Salon tasarımlarını tamamladık, yön-

lendirmelerin de tasarımları bitti. Kesinleştikten sonra baskıya 

verilecek. Özetle komitemizin çalışma alanı dahilide olan işlerin 

büyük bir bölümünü başarıyla tamamladık. Aslında biz komite olarak daha çok kongre zamanı 

çalışıyoruz. İnsanlar yolunu bulabiliyor mu, aksama var mı gibi. Komitemiz beş kişiden oluşuyor; 

Reha Tokgöz başkanımız. FDI’da da birlikte çalışmıştık, bu nedenle bizim için keyifli ve sıkıntısız 

bir çalışma oldu. Teknik açıdan yaşanabilecek muhtemel sorunları öngörmemizi sağlıyor daha 

önce de birlikte kongre yapmış olmamız. Tüm meslektaşlarımızın sorunsuz, keyifli bir kongre 

geçireceğine inanıyorum.  

GÜNÇE SAYGI-Teknik Komite Raportörü

ALİ ULVİ UÇAR-Sosyal Komite Başkanı
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Kongre çalışmalarının başlangıcından itibaren Fuar Komitesi 

olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlk etapta çalışmaya firma-

lara duyurularımızı yaparak başladık ve bize geri dönenleri davet 

ederek görüştük, böylece yer satışlarımıza başlamış olduk. Şu 

an 5 bin metrekareye yakın bir alan satmış bulunuyoruz. Fuarda 

bugün itibarı ile 131 firma var ve çok az yerimiz kaldı. Organi-

zasyon Komitesi’nin katkılarıyla beraber komitemizin oldukça 

başarılı bir çalışma gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. 

TDB 21.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’ni tanıtmak amacıyla 

da çeşitli faaliyetler yürüttük. IDS 2015’e katıldık Almanya’da.  

Dubai’de, Saraybosna’da ve Japonya’da da aynı çalışmaları yaptık. Bu çalışmaların olumlu 

dönüşleri oldu. FDI kongresi sayesinde yabancı firmalar bizi eskiye nazaran daha iyi tanıyorlar 

ve katılma istekleri artmış durumda. Yerli firmalarımızın da gelenekselleşmiş olan TDB kon-

grelerine ilgisi zaten çok fazla. Bütün alanı yerli firmalarla doldurabileceğimiz kadar yoğun bir 

talep var ama uluslararası bir fuar gerçekleştirdiğimiz için yabancı firmaları da almak istiyoruz. 

Bu vesileyle,  başarılı bir kongre organize etmek için var gücüyle çalışan, emeği geçen bütün 

arkadaşlarımı kutluyorum.

FDI 2013 Kongresi’ni hazırlamış bir ekiple çalışıyoruz 

21.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’nde ve bu bizim için büyük 

bir avantaj. FDI 2013 Kongresi bizim için gerçekten bir dönüm 

noktası oldu. 

Dış İlişkiler Komitesi olarak bu kongrede neler planlıyoruz? Bu 

yıl kongre çerçevesinde beşinci kez Komşu Ülkeler İşbirliği Plat-

formu toplantısını düzenliyoruz.  22-24 arasında ülkenin katıldığı 

Platform toplantısına bu yıl 27 ülkenin katılmasını bekliyoruz. 

Bunun dışında Yaşlanan Nüfusta Oral Sağlık Forumu düzenli-

yoruz. Forum kapsamında birçok önemli ismi konuşmacı olarak 

ağırlayacağız:  FDI Gelecek Dönem Başkanı Patrick Hescot, ERO eski Başkanı Gerhard Seeberg-

er, ERO Başkanı Philippe Rusca, Vizyon 2020’yi kaleme alan Michael Glick, Belçika temsilcisi 

olarak FDI eski başkanı Michele Aerden, Japonya’dan Prof. Takashi ve ABD’den Prof. Dr. Amid 

Ismail.  IDM (Uluslararası Dental Üreticiler Birliği) Başkanı Christian Brutzer de bizlerle olacak. 

Forumda hem Türkiye’nin hem dünyanın yaşlanmasına paralel olarak ağız sağlığı politikalarının 

nasıl evrilmesi gerektiği konuşulacak. 

Kongremizin tanıtımı için çeşitli ülkelerde çalışmalarımız oldu. Örneğin Şubat ayında tanıtım 

yapmak üzere Dubai’de AEEDC Kongresi’ne gittik, orada FDI standında TDB Kongresi tanıtıldı.  

Mart ayında Almanya Köln’de düzenlenen dünyanın en büyük dişhekimliği fuarı IDS’te masa açıp 

Kongremizin tanıtımını yaptık. Yine Mart ayı içinde Saraybosna’da, Bosna Hersek Dişhekimleri 

Birliği’nin kongresine üç konuşmacıyla bilimsel destek vererek Balkan bölgesine tanıtımımızı 

yaptık.

FDI 2013’ten oluşan bir iletişim havuzumuz var ve bu havuzu de en verimli biçimiyle kullanmaya 

çalışıyoruz.  Meslektaşlarımızı hem bilimsel hem de sosyal anlamda çok renkli bir kongre bekli-

yor. Özellikle İstanbul gibi bir kentte kongreye katılmanın ayrıcalığını herkesin hissedeceği bir 

buluşma olacağını düşünüyorum. 

ÖZGÜR TUTUCU- Fuar Komitesi Başkanı

DUYGU İLHAN- Dış İlişkiler Komitesi Başkanı





Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda başkanları, 01 Mart 2015 tarihinde olağanüstü gündemle 

İstanbul’da bir araya geldi. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ana gündem 

maddesi olduğu Olağanüstü Başkanlar Konseyi toplantısına, Odamız adına Başkan Murat Ersoy, Genel Sekreter Aret Karabulut 

ve Yönetim Kurulu üyesi Güler Gültekin katıldı.

 Toplantıda, 3 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 

Yönetmeliğin yanı sıra; sağlık emek ve meslek örgütlerinin 13-14 Mart 2015 iş bırakma eylemi, TDB Akademi Yönergesi,  20 Mart 

Dünya Oral Sağlık Günü  Ağız Diş Sağlığı  Parlamentosu  Toplantısı ve E-Nabız Projesi görüşülüp değerlendirildi.

Dişhekimliği mesleğini orta ve uzun vadede uygulanamaz hale getirecek yönetmeliğin yaratacağı tahribatın ve alınması gereken 

önlemlerin konuşulduğu toplantıya katılan Oda yöneticilerinin değerlendirmelerini aldık.

Önümüzde ciddi problemler görünüyor. Özellikle 

dişhekimi olmayan kişilerin kazanç sağlamak amaçlı 

yatırım yapmaları, %49 ortaklık, en görünür sıkıntılar. 

Dahası, Türkiye’nin bina problemleri nedeniyle oluşacak 

sıkıntıları var. Pek çok binanın depreme dayanıklı 

belgesi yok. Yangın merdiveni, asansör problemleri 

meslektaşlarımıza ciddi sıkıntılar oluşturacak. Pek çok 

meslektaşımız tehlikenin henüz farkında değil maal-

esef. Biz de aslında en çok bunu aşmaya çalışıyoruz, 

farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Pek çok kişi sermaye 

girişini iyi bir şey olarak görüyor ancak mutlaka daha 

büyük birileri, daha büyük kazançlar sağlamak için 

yine kendi meslektaşlarının önünü kesecek. Yaşayarak 

göreceğiz. 

Bu yönetmeliğin dişhekimliğini iyi bir noktaya götüreceğine 

inanmıyorum. Bu düzenlemelerin asıl nedeni ekonomik-

tir. Ortaya çıkan sonuç gösteriyor ki mesleğin daha fazla 

özelleştirilmesi, daha fazla sermayeye peşkeş çekilmesi, 

bizim bağımsız bireyler yerine bir yere bağlı çalışan işçiler 

olmamız hedefleniyor. Bundan sonraki 5-10 yıl böyle geçecek 

gibi görünüyor.

Ben mesleğimde 25 yılımı doldurmuş bir dişhekimiyim; belki 

10 yıl daha çalışacağım. Ancak bizim arkamızdan gelen genç 

meslektaşlarımız var ve onlara karşı sorumluluğumuz var. 

Elimizden geldiğince bu süreci yavaşlatmaya çalışıyoruz. Ta-

mamen engelleyebileceğimizi hiç zannetmiyorum. Bu süreci 

ne kadar geriletirsek gelecek kuşaktaki dişhekimlerinin bu 

uğurda savaşımına da faydası olacağını düşünüyorum.

Özgür GÜRSEL- Denizli Dişhekimleri Odası Saymanı

Erkan YARAPSAN- Tekirdağ Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri
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Başkanlar Konseyi Toplantısı’nda 
Yönetmelik Tartışıldı



Dişhekimliği mesleğinin özel bir meslek olduğunu 

düşünüyorum. Kanunlar,  yönetmelikler bu mesleği 

daha düzgün yapmak için yapılır ancak yönetmelikte 

birçok madde var dişhekimliği mesleğini zorlaştıran. 

Dişhekimliği mesleği sermayenin denetiminde 

olmamalı. Dişhekimliği yapan meslektaşlarımızın ka-

liteli bir dişhekimliği hizmeti verebilmesi farklı bir şey, 

dişhekimliği mesleğini yaparken zorluklar yaşaması 

farklı bir şey. Ülkemiz gelişmekte olan bir ülke. Binalar 

kötü, altyapı kötü, birçok şey kötü. Siz bunları düzeltme-

den dişhekimliği yapan arkadaşların muayenehaneler-

inin fiziki şartlarını düzeltmelerini beklerseniz yanlış 

olur. Bu yönetmelik çok acele karar verilmiş, belki de 

bazı grupların istediği şekilde düzenlenmiş bir yönetmelik. Biz dişhekimleri odaları olarak bu yönetmeliğin yanlışlarını her 

platformda ortaya çıkartmalıyız. Bu yönetmeliğin güzel olan maddeleri de var; bunları da öne çıkartmalıyız. 

Mesleğimizi uygulamak, sürdürmek bugün için gerçekten çok zor. Biz sağlık kuruluşlarının fiziki şartlarıyla değil, 

dişhekimlerinin niteliğiyle ilgilenmeliyiz. Yani bir ülkede yapılan dolgu sayısının miktarı değil kalitesi önemli. Bu yönetmeliğe 

karşı dava açacağız. Mesleğimiz için, hastalarımız için, özellikle de bizim birliğimiz için çok iyi olacağını düşünüyorum 

açacağımız davaların. 

Sadece yönetmelikten bakarak, “neden bu kadar 

çok yaygara koparıyorlar” düşüncesinde kimileri 

ama 1980’lerden beri sağlıktaki değişim politikala-

rının hepsini göz önüne alınca tıpta yapılanlar ve 

tıpta sağlığın geldiği noktaya bakılırsa bu yönet-

melikle artık dişhekimliği alanında son adımların 

atıldığı hissi var.

Merkezlerde sermayedarların bulunması, mesle-

ğin içine bir üçüncü şahsın girmesi, hem hastaların 

sağlığı hem de dişhekimleri için tehdit oluşturmak-

tadır. Bunun dişhekimlerine zararı nasıl olacak? Bu 

merkezler sayıca çoğalacak örneğin. Doğallığında 

bu merkezlerde çalışacak dişhekimlerinin bulun-

ması gerekecek.  Bu nedenle, kurguyu tamlamak 

için muayenehane çalışmaları zorlaştırılır, merkezlerden hizmet satın alınır, böylece muayenehaneye gelen hasta sayısı 

azaltılır! Zaten yıllardır bunun için yapılan hazırlıklar var. Örneğin açılmış 62 tane dişhekimliği fakültesi var. Buralardan 

mezun olan dişhekimleri haliyle bu merkezlerde çalıştırılacak. Tam bu yönetmelik çıktı, bunun üzerine yabancı istihdamı ile 

ilgili kanun devreye girdi. Oradan yabancı dişhekimleri getirilir. Sağlık turizmi yapılan yörelerde açtırılan merkezlerde bunlar 

yabancı sermaye olarak çalışır. Bizim sağlık turizminden güya nemalanacak arkadaşlarımız mağdur olur. Yani zincirleme 

bir kaza gibi. Öyle bir noktaya gideceğine doğru şüphelerimiz var ki; bir süre sonra dişhekimliği hizmetlerini tek başımıza 

vermemiz, tek başımıza göğüslememiz oldukça zor hale gelecek. Diğer yandan yönetmeliğin içindeki bazı ipuçları meslek 

örgütlerinin yetkilerinin de olabildiğince sınırlandırılarak iyice küçültme düşünceleri olduğunu da ortaya koyuyor. Burada 

meslek örgütlerinin küçültülmesi, güçlerinden düşürülmesi sadece mesleki alandaki faaliyetlerinin kısıtlanması, ayaklarına 

dolaşmamamız olarak da algılanmamalı. Meslek örgütlerinin fikirsel üretimleri de var Türkiye gerçekleriyle ilgili olarak. Bu 

fikirsel üretimler de zayıflıyor bu durumda. İstedikleri de bu. Yönetmelik tıp alanında gelinen noktaya dişhekimliğini de 

hızlıca getirmek için kurgulanmış görünüyor. 

Fatih YILDIRIM- Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası Başkanı

İlker CEBECİ-Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı
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Dişhekimliği mesleğini düzenleyen ve 3 Şubat 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş 

Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in yürütmesinin durdurulması 

ve iptali istemiyle dava açıldı.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 9 Mart 2015 tarihinde Danıştay’da açılan davada;  ülkemizde 

ve dünyada genel olarak dişhekimliği hizmetlerinin nasıl sunulduğu, bu hizmetin ülkemizde kamu 

dışında sunulmasına ilişkin kural ve uygulamalar ile Sağlık Bakanlığı’nın bu alanda yönetmelikle 

düzenleme yetkisinin sınırlarına vurgu yapılarak öncelikle yürütmenin durdurulması, sonra da iptali 

istendi.

 

Dava dilekçesinde yürütmesinin durdurulması istenen maddeler şöyle açıklandı:

*Sağlık kuruluşlarının sermaye konulup kâr beklenen ticaret müesseselerine dönüştürülmesi anlamına 

gelen, bu yönüyle dişhekimliğinin etik ve mesleki kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak ve sadece hastanın 

yararını gözeterek yapılmasında önemli tahribata yol açabilecek nitelikteki ağız diş sağlığı merke-

zlerine, dişhekimi olmayanların ortak olabilmesine olanak sağlayan düzenleme, Yönetmeliğin ana 

düzenlenme sebebidir. Yönetmelik taslağının ortaya çıktığı ilk andan itibaren dişhekimleri, Odalar ve 

Birliğin kesinlikle olmaması gerektiğini Bakan düzeyinde de ifade ettiği bu kuralın; hiçbir değişiklik 

yapılmadan Yönetmelikte yer bulması Yönetmeliğin neden değiştiğine ilişkin soruların da cevabını 

oluşturmaktadır. Bu hüküm kamu kuruluşları dışında dişhekimliği hizmet sunumunu önemli ölçüde 

değiştirme ve en önemlisi toplumun nitelikli ağız diş sağlığı hizmetine yaygın ve güvenilir biçimde 

erişme hakkına ciddi zarar verebilecek niteliktedir.

 

*Dişhekimliğinin temel hizmet sunum yeri olan muayenehaneler aleyhine getirilen, muayenehaneler-

in açılmasını ya da buralarda çalışacak olanları kısıtlayan düzenlemelerin de iptali istenmiştir. Bu çer-

çevede muayenehanelerin açılmasında bildirimi yeterli sayan yasal düzenlemeye karşın ruhsatname 

düzenlenmeden faaliyet gösterilememesi, muayenehanede çalışabilecek kişilerin sınırlandırılması, 

müşterek muayenehanede diş ünitinin ortak kullanılamamasına, açıldığı binanın kat adedine göre 

muayenehane zeminde de kurulsa binada asansörün zorunlu tutulmasına, “resmi çalışma saati” 

dışında çalışmayı nöbet olarak niteleyip muayenehanede ancak ruhsatında yazılı saatler arasında 

hizmet verilebileceğine, yangına karşı önlemlerin alındığına ilişkin belgeden yapı kullanımı izin bel-

gesi zorunluluğuna ve muayenehane ölçekli planının yetkili mimar tarafından çizilmesi şartına, muay-

enehanede bulundurulması zorunlu cihazların asgari standart yerine optimal olarak belirlenmesinin 

sağlık hizmetinin sunulmasındaki etkileri tartışılarak hizmet sunumunun niteliğini artırmaya yönelik 

olmayan düzenlemeler ortaya konulmuştur.

 

*Muayenehane ile ilgili azami sınırlamaya gidilirken poliklinik ve merkez şeklinde kurulan sağlık 

kuruluşlarına ise şube açmaktan,  çalışanlara birden çok sağlık kuruluşunda çalışma izni verilmesine 

kadar pek çok düzenleme ile zincir sağlık kuruluşlarının yaratılmasına olanak veren; birden çok yerde 

çalışılma konusunda da  Odanın iznini  aramayan düzenlemeler de davaya konu edilmiştir.

 

Yönetmeliğin İptali İçin Dava Açıldı
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*Poliklinik ve merkezlerde muayene odalarının mutlaka gün ışığıyla aydınlatılmasının zorunlu 

tutulmasından, üç kişinin çalıştığı poliklinikten 5 tuvalet 2 soyunma-giyinme odası isteyen, poliklinik 

ve ağız diş sağlığı merkezlerinde yangına karşı önlemlerin alındığı, binanın depreme dayanıklılığı 

ve yapı kullanım izni belgelerini isteyen düzenlemeler de sağlık hizmet sunumuyla ilgisiz olması 

ve ülkemizdeki özellikle eski yapılarda bu belgelerin sağlanmasının imkansız olması sebebiyle pek 

çok yerde sağlık kuruluşu açılacak bina bulunamayacağı ya da yeni binaların yaratacağı maliyetin 

sağlık hizmetine yansıyacağı; dolayısıyla sağlık hizmetinin yaygın ve en az maliyetle sunulabilmesini 

kısıtlayacağı gerekçesiyle dava konusu yapılmıştır.

 

*Yönetmelikte sağlık kuruluşlarında nöbet usulüyle hizmet sunulması düzenlenmiş ancak bu süre-

de hizmet sunacak dişhekimi ve diğer çalışanların haklarının korunmasını sağlayacak herhangi bir 

düzenleme yapılmamış olması da çalışanlar ve hizmete etkisi boyutuyla değerlendirilmiştir.

 

*Sağlık Bakanlığı’nın yetkisi olmamasına karşın tabela ile ilgili düzenleme yapılmasından tanıtım 

adı altında reklam yapılmasına zemin oluşturulmasına; sokak ismi değiştiğinde ruhsatın yenilen-

mesinden, poliklinikte varlığı şart olmayan sterilizasyon ünitesinin olmaması durumunda hizmet 

alım sözleşmesi istenmesine, ülkemizde yeterli sayıda olmamasına karşın üç dişhekimine bir diş 

teknikerlerinin şart koşulmasından, belli bir marka cihazın sağlık kuruluşunda zorunlu tutulmasına 

ve poliklinikte 5 ünitten fazla bulunduğunda panoramik röntgenin zorunlu tutulmasına kadar ayrıntı 

niteliğindeki bir kısım düzenlemeler de hukuka uygunluk ve hizmetin nitelikli olarak yürütülmesine 

katkısı bağlamında tartışılmıştır.

 

*Diğer yandan, teknik inceleme ve denetim ekiplerinin oluşturulmasında dişhekiminin hakları ko-

ruyacak olan Dişhekimleri Odası temsilcisine yer verilmemiş olması, denetim periyodunun muayene-

hane ile ağız diş sağlığı merkezinde aynı belirlenmesi ve denetimin rehberlik fonksiyonu gözetilerek 

bildirimli gerçekleştirilmesine ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiş olması da, düzenlemenin 

yapılmasında hizmet sunumunun geliştirilmesinin gözetilmediğini ortaya koymaktadır.

*Sağlık kuruluşlarına uygulanacak yaptırımlar da dengesiz belirlenmiştir. Dişhekimi olmayan birinin 

hizmet sunduğu saptandığında sağlık kuruluşu 10 gün kapatılırken dişhekiminin doktora belgesini 

uzmanlık belgesi gibi sunduğu anlaşılırsa sağlık kuruluşu 3 ay kapatılmaktadır. Her ne kadar iç denges-

inde çeşitli sorunlar barındırsa da ayrıntılı bir yaptırımlar dizgesi oluşturulmuş iken;  Yönetmeliğin bir 

torba maddesiyle, toplumun ya da sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen 

durumların varlığı gibi oldukça soyut bir gerekçeyle Valiliğe sağlık kuruluşunu geçici olarak kapatma 

yetkisi verilmiş olması da kabul edilemeyecek bir düzenleme olarak değerlendirilmiştir.

*Diğer taraftan; Akademik Mesleklerin hemen tamamında geçerli olan sürekli eğitimin, 

dişhekimliğinde de önemli olduğu kuşkusuzdur. Akademik bilginin ‘yarılanma ömrü’ ve dişhekimliği 

teori ve uygulamasındaki bilimsel gelişmeler dikkate alındığında, lisans eğitimindeki bilgiyle bir 

ömür boyu etkin dişhekimliği hizmeti sunulamaz. Bu bakımdan, sürekli mesleki eğitim yönetme-

likle zorunlu tutulamazsa da en azından mesleki gelişim eğitimlerini teşvik eden, destekleyen bir 

takım hükümlere Yönetmelik’te yer verilmesi mümkün ve gereklidir. Bu yönde en küçük bir hükmün 

bulunmamasından dolayı Yönetmeliğin tamamı “eksik düzenleme sebebiyle” hukuka aykırıdır.
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İstanbul Dişhekimleri Odası’nın düzenlediği ve Başkan Murat Ersoy ile TDB Hukuk Danışmanı Av.Mustafa 

Güler’in konuşmacı olarak yer aldığı “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 

Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Mesleğimize Neler Getirdi? Mesleğimizi Nereye Götürecek?” konulu 

söyleşi 23 Mart 2015 Pazartesi günü Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

 

Çok sayıda meslektaşımızın katıldığı söyleşide açılış konuşmasını yapan Başkan Murat Ersoy, sağlık 

kuruluşlarının çalışmasını düzenleyen yönetmeliğin değiştirilmesinin uzun zamandır tartışıldığını ve 3 

Şubat itibariyle yönetmelik değişikliğinin gerçekleştirildiğini hatırlatarak büyük işletmeler, büyük sağlık 

kuruluşları üzerinden tanımlanan bir dişhekimliğinin çizildiğini ifade etti. Ülkemizde hekim dışı sermay-

enin de dahil olacağı bir dişhekimliği sistemin inşa edilmeye çalışıldığının altını çizen Ersoy, var olan sağlık 

kuruluşlarına şu anda çok fazla bir dokunuş olmasa da sürecin bu yapıları da olumsuz etkileyeceğini söyl-

edi. Ersoy, bundan sonra muayenehane ve poliklinik açmanın koşullarının eskisine göre daha zor olacağını 

hatırlatarak yönetmelikle Odaların da devre dışı bırakıldığını belirtti.

 

Başkan Murat Ersoy’un ardında Av. Mustafa Güler söz aldı. Güler sunumunu iki bölümde gerçekleştirdi. İlk 

bölümde yönetmeliğin çıkış sürecini ve hukuki olarak sorunlu buldukları yerleri anlatırken ikinci bölümde 

meslektaşlarımızdan gelen soruları yanıtladı.

 

Meslektaşlarımız ağırlıklı olarak; yeni ruhsat alacak sağlık kuruluşları için zorunlu kılınan fiziki koşullar, 

var olan sağlık kuruluşlarının nasıl denetleneceği, müşterek muayenehanelerin durumu, itfaiye raporu ile 

ilgili sorular yöneltti.

 

Meslektaşlarımızın sorunlarını ve yanıtları www.ido.org.tr adresinden izleyebilirsiniz.

Yönetmelik Değişikliği 
Mesleğimize Neler Getirdi? 
Mesleğimizi Nereye Götürecek?
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GİRİŞ

Maksiller sinüs, gerek üst dişlerin yakın kom-

şuluğu ve diş çekimi uygulamaları nedeniyle 

gerekse bu bölgede görülebilen odontojen 

kist ve tümörler açısından dikkat edilmesi 

gereken ve bir diş hekiminin pratik çalışması 

içerisinde önemli yer tutan bir yapıdır (1). İlk 

olarak 17. yüzyılda Nathaniel Highmore adında 

bir İngiliz anatomist tarafından tanımlanmıştır 

ve bu nedenle maksiller sinüs “Antrum High-

more” (Higmore Mağarası) olarak da adlan-

dırılır. Sıklıkla radyolojik olarak bütünlüğünü 

koruyan bir boşluk olarak görülmesine rağmen 

zaman zaman kriptalar veya küçük kompartı-

manlar şeklinde de görülebilirler (2).

GENEL BİLGİLER: 

Günümüz diş hekimliğinde, çeşitli nedenler-

den dolayı kaybedilen dişlerin telafisi için 

sabit protez, hareketli protez ve total pro-

tezlerin yerini artık dental implantlar almaya 

başlamıştır. Dental implantların kullanım alanı 

kazanmaları ile birlikte rezorbsiyona uğramış 

kretlerin vertikal ve horizontal yönde boyut-

larının arttırılması için bazı çalışmalar gerçek-

leştirilmiştir. Çünkü atrofik maksillaya greft 

prosedürü uygulanmadan kısa implantların 

yerleştirilmesi biomekanik olarak olumlu so-

nuçlar göstermemiştir (63, 67, 68). Ayrıca kısa 

implantların başarı oranı uzun implantlara 

göre daha düşüktür (69).

Özellikle maksillanın dişsiz posterior bölgesi-

nin dental implantlarla restorasyonu maksiller 

sinüsün pnömatizasyonundaki artıştan dolayı 

güç bir hale gelmektedir (47). Bu nedenle mak-

siller sinüs yapılan bu çalışmaların odak nokta-

sı haline gelmiştir ve maksiller sinüsün  elevas-

yonu amacıyla çeşitli teknikler geliştirilmiştir. 

Maksillanın posterior bölgesinde, maksiller 

sinüse olan yakınlık ve azalmış kemik yüksekli-

ği nedeniyle dental implantların yerleştirilmesi 

için ileri cerrahi tekniklere ihtiyaç duyulmuş-

tur. Bu tekniklerden biri de sinüs boşluğunun 

kemik veya kemiğe dönüşen biomateryaller ile 

doldurularak yükseltilmesine olanak sağlayan 

sinüs lifting veya diğer adları ile sinüs grefting, 

sinüs lift, sinüs tabanı elevasyonu işlemidir 

(3,4). Maksiller sinüsün kemik grefti ile prote-

tik amaçlı doldurulması işlemi ilk kez Boyne ta-

rafından 1960 yılında gerçekleştirilmiştir. Tek-

nik ortaya ilk çıktığında amaç hareketli protez 

yapımına izin vermeyecek kadar aşağı sarkmış 

olan maksillanın sinüs boşluğunu doldurmaktı. 

Daha sonra kök formundaki titanyum implant-

ların geliştirilmesi ile birlikte yetersiz vertikal 

kemik yüksekliğine sahip maksillanın posteri-

or bölgesinde implant uygulanabilmesi için de 

kullanılmaya başlanmıştır (5). 

1976 yılında Alabama’daki bir implant konfe-

ransında Tatum sinüs liftingi tanımlamış ve 

sinüs lifting hakkında bir sunum gerçekleştir-

miştir (6). Tatum bu işlemin klinik uygulama-

sını sunmuş olmasına rağmen sonuçlarını lite-

ratürde yayınlamamıştır (7). Boyne ve James 

metalik implantları yerleştirmek için uygulanan 

sinüs tabanı greftlemesini ilk kez 1980 yılında 

rapor etmişlerdir (8). 1984 yılında Misch, tek-

niği modifiye ederek sinüs ogmentasyonu ve 

blade-vent implant uygulamasını kombine kul-

lanmıştır (20). 1994 yılında ise Summers sinüs 

tabanı elevasyonu için yeni bir teknik sunmuş-

tur. Summers, sunduğu bu yeni tekniğinin ön-

Oral İmplantolojide 
Sinüs Tabanı Elevasyonu 
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ceki tekniklere göre daha az invaziv olduğunu 

ileri sürmüştür (9). 1997 yılında da Garg ve Qu-

inones sinüs ogmentasyonu ile pürüzlü yüzeye 

sahip implantları birlikte kullanmıştır (21).

Günümüzde sinüs tabanı elevasyonu temel 

olarak açık (lateral pencere yöntemi) ve kapalı 

teknik (osteotom) olmak üzere uygulanmaya 

devam etmektedir. Açık teknikte maksiller si-

nüs duvarında kemik penceresi açılıp ortaya 

çıkarılan  sinüs  tabanı ve mukozası  superiora 

 Şekil 1: Maksiller sinüs anatomisi (Hebert Anatomi Atlası, Merbvery Publishing, 1996, Catebury, ABD)
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eleve edilir ve altına greft materyali konur. 

Kapalı teknik ise; kret üzerinden osteotom-

larla uygulanabildiğinden Summers’ın belirt-

tiği gibi açık tekniğe göre daha az invaziv bir 

yöntemdir. Bu karşın uygulama sırasındaki 

darbelerden ötürü tinnitus (kulak çınlaması) 

ve vertigo (baş dönmesi) gibi post-op komp-

likasyonlar nadir olarak bildirilmiştir. (7,8,10)

SİNÜS MAKSİLLARİS’İN ANATOMİSİ

Yenidoğanda sinüsün boyuları 7x7x4 mm ve 

hacmi yaklaşık olarak 6-8 cm3’tür (11). Büyü-

me oranı vertikal olarak yılda 2 mm, ön-arka 

yönde ise 3 mm’dir (12). Yaşamın birinci yılı-

nın sonunda sinüs dış yanda göz çukurunun 

altına ve arkada 1. molar dişin periapikal 

bölgesine kadar uzanır. Sekizince yaşta ise 

sinüs maksillaris aşağıda sert damak seviye-

sine iner (13,14). Sinus maksillaris doğumla 

2,5 yaş arasında, 7,5 yaşla 10 yaş arasında ve 

14 yaşla 16 yaş arasında olmak üzere üç dö-

nemde gelişim atağı gösterir. Doğumda uzun 

bir yarık şeklinde gözlenen sinus maksilla-

ris, 2,5 yaş civarında canalis infraorbitalis’e 

ulaşır. 6-7 yaş civarında yuvarlaklaşır. Sinus 

maksillaris’in alt duvarının seviyesi 7. yaş-

ta meatus nasi inferior’un orta yüksekliğine 

ulaşır. 8. yaşta ise cavum nasi’nin tabanı ile 

aynı seviyededir.(15). Doğumdan sonra 4-5 

ay içinde maksiller sinüs, radyografik olarak 

görünür hale gelir. Sürekli dentisyon tamam-

lanıncaya kadar (18-20 yaş) sinüsün gelişmesi 

devam eder (12,16). Bir yetişkinin maksiller 

sinüsünün ortalama boyutları 2,5 – 3,5 cm ge-

nişliğinde, 3,6 – 4,5 cm uzunluğunda ve 3,8 – 

4,5 cm derinliğindedir (16). Hacmi ise yaklaşık 

12 -15 cm3’tür (17).

Şekil olarak piramidal bir yapı sergileyen 

maksiller sinüs, maksillanın cismi içerisinde 

yer alır. Kaidesi nazoantral-medial duvarda, 

tepesi ise maksillanın processus zygomati-

cus’undadır. Çatısı orbita kavitesinin tabanını 

oluşturur. Çok ince olan bu yapı maksillafasi-

yal travmatolojide blow-out kırıkları açısından 

oldukça önemlidir. Tabanı processus alverola-

ris ve sert damaktan meydana gelir. Maksiller 

premolar dişlerin ve molar dişlerin kökleri sık-

lıkla sinüse yakın olur hatta bazen  2. premolar 

ve 1. molar dişlerin kökleri sinüsün içerisine 

kadar uzanırlar. Arka duvarda molar dişlere 

giden posterior-superior dental damar ve si-

nirlerin geçtiği küçük foraminalar (foramina 

alveolaria) mevcuttur. Ayrıca arka duvadakir 

maksiller artere komşuluğu nedeniyle cerrahi 

işlemde dikkat edilmesi gereken bir bölgedir 

(Şekil 1) (1).

Maksiller sinüs ostiumu, orta meatusun in-

fundiblumu içinde yer alır. Antrum tabanının 

üstünde, sinüs median duvarının ön-üst kıs-

mında lokalize olan ana ostium yoluyla sinüs, 

orta meatustan burun boşluğuna açılır. Ayrıca 

insanların %10-30’unda aksesuar ostium da 

bulunmaktadır(11,18). Pek çok sinir ve kan 

damarı ostium veya nazoantral duvarın memb-

ranöz kısmı aracılığı ile maksiller sinüs içine 

girerler (18).

Maksiller sinüsün kanlanması esas olarak 

maksiller arterin dallarından sağlanır. Fasiyal 

arterden de çok az dağılım olur. Maksiller ar-

terin bu dalları; a. infraorbitalis, a. palatinus 

major, a. alveolaris superior anterior, a. alve-

olaris superior medius, a. alveolaris superior 

posterior ve a. sphenopalatina’nın lateral na-

zal dalıdır. Venöz drenaj ise önde anterior fa-

siyal ven yoluyla, arkada maksiller ven yoluyla 

olur. Maksiller ven parotis bezi içinde superfi-

sial temporal ven ile birleşerek retromandibu-

ler veni oluştururlar ve bu ven, internal juguler 

vene dökülür. Lenfatik drenaj ise retrofaringe-

al ve submandibuler lenf bezlerine olmaktadır 

(18). Maksiller sinüs mukozasının sinirsel in-

nervasyonu, nervus maksillaris’in bazı dalla-

rıyla sağlanır. Bunlar; n. palatinus major, n. 

infraorbitalis, n. alverolaris superior anterior, 

n. alveolaris superior medius, n. alveolaris su-

perior posterior dallarıdır (18,19).

SİNÜS MAXİLLARİS’İN HİSTOLOJİK YAPISI, 

FİZYOLOJİSİ VE İŞLEVİ

Sinüs mukozası respiratuar tipte bir mukoza-

dır. Submukoza tabakası nazal duvarda diğer 

duvarlara göre daha kalındır. Özellikle ostium 

yakınında çok sayıda bez içerir (22). Maksil-

ler sinüs, psödoatrofiye silyalı kolumnar (si-

lindirik) epitelyum ile çevrilidir ve bu epitel 

Schneiderian Membranı diye adlandırılmıştır. 

Maksiller sinüsün epiteli diğer resiparatuar 

epitellere oranla daha ince olup, daha az sa-

yıda tubuloalveolar gland ve goblet hücresi 

dergi mart/nisan 201534



içerir. Bunlar çoğunlukla ostium çevresinde 

yerleşmiştir ve mukoprotein ve mukopolisak-

karid içeren mukusun salgılanmasından so-

rumludurlar (12).

Solunum yollarını döşeyen mukoza, geniş bir 

yüzeyde devamlı olarak havayla temastadır. 

Solunan havada partiküller halinde bulunan 

bakteri, virüs, mantar ve sporları, tozlar, çe-

şitli inorganik ve organik maddeler ve gazlar 

burun mukozasında derecesine göre değişik 

şiddette antijenik stimuluslar doğururlar. 

Devamlı olarak havaya maruz kalan mukoza, 

farklı kaynaklı irritasyonlara cevap vermek ve 

patojenlerin invazyonunu önlemek durumun-

dadır. Mukoza tabakasının korunması ilk plan-

da yüzeyini örten mukus tarafından sağlan-

maktadır. Mukus, mukozayı yıkayarak önemli 

bir koruma görevi yapar (23). Ayrıca havayı 

nemlendiren ve ısıtan mukus, silya hareket-

leri ile brun boşluklarına ve sonuçta farenkse 

iletilmektedir (1). Burun ve paranazal sinüsleri 

kaplayan solunum epitelinin mukosilier trans-

port fonksiyonu ile sinüslerin ventilasyon ve 

drenajı sağlanmaktadır (24).

Sinüş boşluğunun ana görevi kafatası kemikle-

rinin ağırlığını azaltmaktır. Bunun yanında so-

lunan havayı kısmen temizleme, nemlendirme 

ve ısıtma, ses dalgalarının rezonansını sağla-

ma, burun içi basıncını dengeleme gibi görev-

leri vardır. Sinüs tabanı elevasyonu planlanan 

ses sanatçıları ve benzeri meslek grupları çok 

düşükte olsa olabilecek ses değişikliklerinden 

haberdar edilmelidir (19).

SİNÜS TABANI ELEVASYONU ENDİKASYONLARI

Diğer cerrahi operasyonlarda olduğu gibi si-

nüs lifting cerrahisinde de başarıyı etkileyen 

faktörlerden biri de endikasyon ve kontraendi-

kasyonların doğru bir şekilde bilinmesidir. Bu 

endikasyon ve kontraendikasyonlardan bazı-

ları aşağıda verilmiştir  (25,27):

- Damak yarıklarının rekonstrüksiyonunda

- İnterpozisyonel greft ile Le Fort I kırıklarında

- Ciddi şekilde atrofiye olmuş maksilla 

- Posterior maksillada düşük kalite ve miktar-

da kemik bulunması

- İmplant yerleşimi için Yetersiz rezidüel ke-

mik yüksekliği nin olduğu durumlar.

SİNÜS LİFTİNG KONTRAENDİKASYONLARI

Genel olarak diş çekimi ve veya implant yer-

leşimi yapılmasıan engel oluşturmayacak şe-

kilde genel ve lokal sağlık problemi olmayan 

hastalarda sinüs tabanı elevasyonu da yapıla-

bilir. Özellikle sigara tiryakileri ve geçirilmiş 

otolaringiyolojik sinüs müdehalelerinde post-

op iyileşme yetersizliği ve kompliasyonları 

beklenilmedir. Kronik sinüzit ve akıntı şikayeti 

bulunan hastaların ilgili uzmanla konsulte edi-

lerek gerekirse fonksiyonel endoskopik sinüs 

cerrahisi için değerlendirilmeleri gerekir.  Si-

nüs tabanı elevasyonu işlemleri için genel ve 

lokal kontrendikasyonlar sıralanmıştır.

- Genel Kontraendikasyonlar:

• Son 12 ay içinde baş – boyun bölgesine rad-

yasyon uygulanmış olması

• Son 12 ay içinde kemoterapi tedavisi uygu-

lanmış olması

• Ağır düzeyde tıbbi sorunlar

• Kontrol altında olmayan sistemik hastalıklar

• Aşırı tütün kullanımı

• Aşırı alkol veya madde tüketimi

• Psikolojik sorunlar

- Lokal Kontraendikasyonlar:

• Akut maksiller sinüs enfeksiyonları

• Süpüratif kronik sinüzit

• Kontrolsüz periodontal hastalık ve kötü ağız 

hijyeni

• Sinüs bölgesinde akut odontojenik enfeksi-

yonlar

• Ağır alerjik rhinitis

• Maksiller sinüste tümör veya büyük boyutlu 

kist bulunması

• Oroantral fistül

• Daha önce geçirilmiş tahrip edici sinüs ope-

rasyonları

Sonuç: 

Maksiller sinüs anatomisi ve endikasyonla-

rının tanınması implant yerleşimi için değer-

lendirilen hastaların değerlendirilmesinde 

kritiktir. Anatomi ve endikasyon bilgilerindeki 

eksiklik uygulama sonrası kontrol edilemeyen 

komplikasyonlara ve implant uygulamamasına 

yol açabilir. Makalenin ikinci bölümünde sinüs 

tabanı elevasyonu için kullanılan teknikler 

karşılaştırılmalı olarak değerlendirilecektir. 
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TMMOB  SUSTURULAMAZ

Süleyman Solmaz
TMMOB İstanbul İl

Koordinasyon Kurulu

Sekreteri

AKP iktidarı bir kez daha TMMOB'yi (Türk Müh-

endis ve Mimar Odaları Birliği)* hedef alan yasal 

düzenleme peşinde. Bilindiği gibi AKP tarafından 

Aralık ayında “yeni” bir Torba Yasa taslağı gün-

deme getirildi. Bu taslak tarafımızdan; bir yandan 

kamusal alanlara el koyma ve rant süreçlerinin 

önündeki son engelleri kaldırma hazırlığı olarak, 

diğer yandan bilimi ve tekniği kamu çıkarları 

doğrultusunda kullanan TMMOB'yi parçalayarak, 

bölerek güçsüzleştirme, etkisizleştirme girişimi 

olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu yasa 

tasarısına karşı yürüttüğümüz mücadele so-

nucu yasa bir kez daha ve bizce şimdilik seçimler 

sonrasına bırakılmak üzere rafa kaldırıldı. 

TMMOB’nin kuruluş yasası olan “6235 Sayılı 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu” 

değişikliğini içeren bu Torba Yasa taslağı neydi?

2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme 

Kurulu’nun meslek örgütleri üzerine hazırladığı 

raporla başlayan, 2012’de KHK’lerle kurulan Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı’nda Mesleki Hizmetler 

Genel Müdürlüğü’nün oluşturulması ile devam 

eden, çok sayıda mesleğimiz ve meslektaşlarımız 

aleyhine çıkarılan yönetmeliklerle sürdürülen, 

Gezi Direnişi sırasında gece yarısı operasyonu ile 

3194 sayılı Yasa’ya ekleme yapılması ile devam 

eden sürece bakıldığında; AKP’nin mesleğimize, 

meslektaşlarımıza ve örgütümüze yönelik bir ayar 

vermeye çalıştığı “bilinen” bir gerçekliktir.

Yine bilindiği üzere; TMMOB’yi teslim al-

maya yönelik iki yıl önce gündeme gelen TM-

MOB yasa değişikliği hazırlıkları TMMOB 

örgütlülüğünün, hepimizin güçlü mücadelesi ile 

geri püskürtülmüştü. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şimdi “3194 sayılı 

İmar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-

nun Tasarısı” isimli -yeni olmayan- yeni Torba 

Yasa içinde; 6235 sayılı TMMOB Kanunu’nda 

yapılacak değişikliğin yanı sıra, 3194 sayılı İmar 

Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu, 4736 

sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri 

Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu, 5543 sayılı İskân 

Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2644 

sayılı Tapu Kanunu, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti 

Kanunu, 6107 sayılı İller Bankası Kanunu, 2464 

sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda değişiklikler 

bulunuyor. 

AKP, TMMOB Yasa değişikliği hazırlıyor ama 

TMMOB’ye sormaya gerek bile duymuyor! TM-

MOB Yasası’nı değiştirirken elbette bu ülkenin 

mühendislerine, mimarlarına, şehir plancılarına, 

onların örgütü TMMOB’ye sormazlar. Çünkü sorar-

larsa sadece emekten, bilimden, insandan yana 

yanıtlar alırlar. Bu yanıttan da hiç hoşlanmazlar. 

TMMOB Yasası’nda yapılmak istenen değişiklik; 
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bu ülkenin mühendislerinin, mimarlarının ve şehir 

plancılarının ve onların örgütü TMMOB’nin talebi 

değildir. Yasamızda yapacakları değişiklikle, bir 

türlü arka bahçesi yapamadıkları örgütümüzü 

parçalayarak, bölerek güçsüzleştirmek, 

etkisizleştirmek istiyorlar. Örneğin il odaları 

olarak merkezi yapımızı ortadan kaldırmak is-

tiyorlar. Böylelikle birçok küçük ve etkisiz 

oda ortaya çıkartacak, bunların yönetimlerine 

yandaşları seçtirebilecekler. Öyle ki bu Yasa ile 

1000 dolayında oda ortaya çıkacak. Bu durum bile 

tek başına TMMOB’yi etkisizleştirme girişiminin 

mesleki açıdan, meslektaşlarımızın hakları ve 

meslek alanlarının düzenlenmesi açısından nasıl 

izansız hareket edildiğini göstermektedir. 

Yukarıda sayılan Torba Yasa içindeki kanunların 

isimlerinden bile ranta dönük bir düzenleme 

peşinde oldukları görülmektedir. İmar Kanunu 

büyük bir talan alanıdır. Bu kanunla şimdilerde 

krize giren ekonominin yeniden inşaat sektörüyle 

ivmelendirilmesi hedeflenmektedir. Bu alanda 

öyle düzenlemeler yapılmak istenmektedir ki 

mezarlıklar bile imara açılmıştır. Öte yandan söz 

konusu yasa tasarısı yeniden gündeme gelir ve 

kabul edilirse vatandaşın kendi toprağındaki 

imar hakkı üzerinde kısıtlar getirilmesi böylece 

büyük sermayeye bu arsaların yeni rant alanı 

olarak peşkeş çekilmesi planlanmaktadır. Yani 

vatandaşın kendi arsasından, toprağından edilm-

esi planlanmaktadır. Bir başka skandal durum ise 

“imar hakkı” borsasının yaratılmak istenmesidir. 

Dünyada hiçbir yerde neoliberal politikacıların 

aklına gelip uygulanmayan bu fikir ne yazık ki 

ülkemizde AKP tarafından bu yasayla gündeme 

getirilmek istenmektedir. Buna göre artık arsanız 

imar hakkıyla birlikte bir spekülatif borsada sa-

nal işlem görebilecek, böylece yine büyük ser-

maye gruplarına yem olunacaktır. Yine yasaya 

göre otopark piyasası oluşturulacak, her apart-

man sakini malum yandaşların kuracağı otopark 

sertifikasyon firmalarından sertifika almak zo-

runda bırakılacak, bu yolla yine büyük bir rant 

yaratılabilecektir. İşte TMMOB Yasa Tasarısı’nın 

da içinde yer aldığı Torba Yasa bu denli büyük bir 

rant yasasıdır. Bu yasanın önünde duran, direnen 

TMMOB susturulmak istenmiş, bu rant yasasının 

yer aldığı Torba Yasa içine dahil edilmiştir.

TMMOB’yi TMMOB yapan, şimdiye kadar ayakta 

tutan, savrulmasına ve diz çökmesine asla izin ver-

meyen örgütlü üyemizdir.

TMMOB ve bağlı odaları ülke, kamu, halk, 

meslek, meslektaş yararı bütünlüğündeki mü-

cadelesini sürdürecek, AKP 

gericiliği, piyasacılığına ve 

diktasına teslim olmaya-

cak, 1970’lerden bugünlere 

dek oluşturduğu demokratik 

mevzileri koruyacaktır. Eşit, 

özgür, demokratik, halkının 

refah, kardeşlik ve barış içinde 

yaşadığı, gericiliğin dogma-

tizminin alt edildiği, bilim ve 

tekniğin aydınlatıcılığındaki 

yeni bir Türkiye mücadelesini 

kararlılıkla sürdürecektir.

Yasa tasarısının yeniden 

gündeme getirileceğinden 

kuşkumuz yoktur. TMMOB 

direnecektir. TMMOB 7 Haziran 

seçimlerinde AKP karşıtı tutum 

sergileyecektir. Milyonların 

“artık yeter” diyeceği AKP 

iktidarının bu ve benzeri ta-

lan yasalarını bir daha gün-

deme getiremeyeceği günlerin 

yakın olduğuna inanıyoruz, bu doğrultuda direnişi 

sürdüreceğiz.

* Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 

7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Ka-

rarnamelerle değişik 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında 

kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın 

135. maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir 

meslek kuruluşudur. Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık 

olarak 8.000 üyesi bulunan TMMOB’nin, 2014 Aralık iti-

bari ile Oda sayısı 24, üye sayısı ise 467.344'dür.

TMMOB çalışmalarını 24 Oda, bu Odalara bağlı 213 

şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu ile sürdürmek-

tedir. TMMOB’ye bağlı Odalara 91 kadar mühendislik, 

mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden mezun olan 

mühendis, mimar ve şehir plancıları üyedir.
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Kamuoyunda “İç Güvenlik Yasası” olarak adlan-

dırılan Kanun tasarısı, demokratik hukuk devleti 

ve insan hakları tartışmasını yarattı. Bu tasarıya 

karşı çıkanların ortak paydası; eğer tasarı kanun-

laşırsa, temel hak ve özgürlüklerin tehlike altına 

gireceği görüşüdür ki bu görüş doğrudur. Ancak 

tasarı kanunlaştı. 27.03.2015 kabul tarihli 6638 sa-

yılı Kanun, 04.04.2015 gün ve 29316 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dolayısıy-

la temel insan hak ve özgürlükleri tehlikeye gire-

cek, demokratik hukuk devleti ve hukukun üstün-

lüğü gücünü yitirecektir.  

Yasama organı temel hak ve özgürlükleri koru-

yan kanunlar yapmak yerine, yürütme organının 

uygulamalarıyla yarattığı ve çözemediği sorunlar 

yüzünden kanunları değiştirmeyi tercih etmiştir. 

Çok ağır cezalar getiren ve herkesi potansiyel suç-

lu gören bir yaklaşımla Terörle Mücadele Kanunu, 

PVSK başta olmak üzere kanunlar değiştirilidi. Bu 

tercih nedeniyle terörle mücadelede çareyi sosyal, 

ekonomik ve siyasal çözümlerle aramak yerine; 

ceza kanunları ile cezalandırmak ve terörün ön-

lenmesi veya “kamu düzeninin” sağlanması için 

kanun yapmak, süreklilik kazanmış bir yanılgıya 

dönüşmüştür. Alışkanlığa dönüşen bu mantıkla 

kanun yapmak; otoriter rejimin kilometre taşları-

dır. Devlet, polis devleti olma yolunda bir hayli yol 

almıştır.  

Artık sınırlandırmalar esastır; temel insan hak ve 

özgürlüklerinin korunması istisnadır.     

1. TERÖRLE MÜCADELE KANUNU’NDA YENİDEN 

DEĞİŞİKLİK

Bu Kanunla, “çözülemeyen sorunları” cezalandır-

Dikenli Teller  ve 
Vazgeçilen Özgürlükler
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ma yoluyla bastırmak için Terörle Mücadele Ka-

nunu ve Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu aslında 

en çok değişikliğe uğratılan “baskı” kanunlardır. 

PVSK ile TMK neden bu kadar çok değişiklik yapı-

lan kanunlardır?

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 12 Nisan 

1991 tarihinde kabul edilmiştir. Aynı günlü Resmi 

Gazete’nin mükerrer 20843 sayılı nüshasında ya-

yımlanarak yürürlüğe girmiştir, 24 yıldan beri yü-

rürlüktedir ve 25 maddeden ibarettir. Ek iki mad-

desi ve Geçici 14 maddesi vardır. Terör sorununu 

“çözümlemek” amacıyla çıkarılan bu Kanun’un ge-

rekçesine göre; “Bir yandan Anayasa’nın tanıdığı 

temel hak ve hürriyetlere saygısı olmayan, şiddeti 

vasıta edinmiş terörizmle mücadele ederken, di-

ğer taraftan çağdaş demokratik toplum düzenine 

ulaşmak için şiddeti vasıta kılmayan düşünceleri 

ifade etme hürriyeti ile şiddeti benimsemeyen dü-

şüncelerin örgütlenebilmesi hürriyetini kısıtlayıcı 

hükümlerde de iyileştirici düzenlemeler yapmak 

gerekmektedir”. 

TMK’nın gerekçesine göre, hem terör sorununu 

çözmek hatta temel hak ve özgürlükleri korumak 

ve “iyileştirici düzenlemeler yapmak” amacıyla çı-

karılmıştır. Ama yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

TMK sürekli temel insan hak ve özgürlüklerini orta-

dan kaldırmak için uygulandı. Düşünen, düşündü-

ğünü söyleyen, yazan, çizen, okuyan ve örgütlen-

me hakkını kullanan, toplantı ve gösteri yürüyüşü 

yapan herkes bu Kanun’a göre “terörist” sayıldı, 

DGM’lerde yargılandı. DGM’ler kalktı, özel yetkili 

ve görevli mahkemeler ve savcılıklar kuruldu. Te-

rörle Mücadele Kanunu’na göre çalıştılar ve herkes 

“terör suçlusu” sayıldı. Yargılamalar bu Kanun’a 

göre sürdürüldü. 

Günümüzde değişen nedir diye sorarsanız; aslında 

değişen değil, geçmişten günümüze değişmeyen 

devlet anlayışıdır. 

Terörle Mücadele Kanunu, sıkıyönetimi, olağanüs-

tü yargı sistemini olağan yargıya dönüştürmekte 

kullanılan turnusol kâğıdıdır. Yönetimlerin “kamu 

düzenini korumak”, “terörle mücadele etmek” adı-

na sürekli başvurdukları tüm zamanların vazgeçil-

mez kanunudur. Dolayısıyla temel hak ve özgürlük-

lere karşı sürekli sorun üreten bir kanundur.  

Terörle Mücadele Kanunu’nda en esaslı değişik-

likler 1995 ve 2006 yılında yapıldı. Önemli deği-

şikliklerden birisi 2003 yılında gerçekleştirildi. 

4928 sayılı Kanun’la TMK 1. maddesi başlığıyla 

birlikte değişti ve “Terör tanımı” yapıldı. Kanun’un 

2. maddesindeki “Terör suçlusu” tanımı tehlikeli 

bir düzenleme içeriyor. Kanun’un 1. maddesinde 

sayılan amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş 

örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar doğrul-

tusunda diğerleri ile birlikte beraber veya “tek ba-

şına” suç işleyen veya amaçlanan “suçu işlemese 

dahi” örgütlerin mensubu olan kişi “terör suçlusu” 

sayılmaktadır. 2. maddenin son fıkrasına göre “Te-

rör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç 

işleyenler de terör suçlusu sayılır”. Önceki düzen-

lemede yer alan  (ve örgüt mensupları gibi cezalan-

dırılırlar) cümlesi 2012’deki kanun değişikliğiyle 

madde metninden çıkarıldı. 

Yürürlükte kalmaya devam eden 24 yıllık ömrünün 

sadece beş yılında değiştirilmemiş olan Terörle 

Mücadele Kanunu,her yıla en az bir değişiklik düş-

mek üzere onsekiz kez değiştirilmiştir. Değişiklik-

ler -istisnaları dışında- temel hak ve özgürlükleri sı-

nırlandırmak için yapılmıştır. İç 

Güvenlik Yasası olarak bilinen 

6638 sayılı Kanun ile Terörle 

Mücadele Kanunu yeniden de-

ğişti.

Kanun’un “Terör örgütle-

ri” başlıklı 7 inci maddesi; 

2006 yılında 5532 sayılı ve 

11.04.2013 kabul tarihli 6459 

sayılı Kanun’la iki kez değiş-

tirildi. Terörle Mücadele Ka-

nun’unun 7. maddesi 6638 

sayılı Kanun’la yeniden değişti.

7. maddenin ikinci fıkrasının 

(a) bendinde yer alan “Terör 

örgütünün propagandasına 

dönüştürülen toplantı ve gös-

teri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla 

yüzünü tamamen veya kısmen kapatılması,” yü-

rürlükten kaldırılıyor. Yerine 7. maddeye eklenen 

fıkraya göre; “Terör örgütünün propagandasına 

dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, 

kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen 

veya kısmen kapatanlar üç yıldan beş yıla kadar 

hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçu işleyenlerin 

cebir ve şiddete başvurmaları ya da her türlü silah, 

molotof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da yaralayı-

cı  maddeler   bulundurmaları   veya   kullanmaları 
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halinde verilecek cezanın alt sınırı dört yıldan az 

olamaz.” 

Böylece; 2013’den itibaren kolaylıkla adına “terör 

örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı 

ve gösteri yürüyüşü” denebilecek bir “tanım” Ka-

nunla yeniden içselleştirmek suretiyle; barışçıl her 

toplantı ve gösteri yürüyüşü artık çok daha kolay 

“terör örgütü propagandasına dönüştü” diye yafta-

lanabilecektir.  Ardından kimliklerini gizlemek ama-

cıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlar en 

az üç yıl ile beş yıl arasında hapis cezası istemi ile 

yargılanacaklar ve kimin attığı belli olmayan silah, 

molotof ve benzeri patlayıcılar kalabalık içinden se-

çilip yakalanan ve gözaltına alınanlara yıkılmak su-

retiyle dört yıldan az olmayan 

hapis cezaları verilebilecektir.

Eskinin olağanüstü hali olağan 

hale dönüşecektir, hukuki re-

jim de…  

2. İL İDARESİ KANUNU’NDA 

NEDEN DEĞİŞİKLİK YAPILI-

YOR? 

İç Güvenlik Yasası ile Terör-

le Mücadele Kanunu neden 

değiştiriliyorsa, aynı neden-

lerle 5442 sayılı İl İdaresi 

Kanunu’nun 11. ve 66. mad-

desi değiştiriliyor. Kanun’un 

11.maddesine (G), (H) ve (I) 

bentleri eklendi. Tıpkı, eski 

Olağanüstü Hal Bölge Valilile-

ri gibi, günümüzün valileri ve 

kaymakamları da geniş adli 

yetkilerle donatılıyor. Valiler, 

kaymakamlar kolluk amir ve memurlarına suç fa-

illerinin bulunması için gereken acele tedbirlerin 

alınması hususunda doğrudan “emirler” verebile-

cekler. Hâkim ve savcıların yerini, valiler, kayma-

kamlar alıyor ve artık yargının soruşturma ve yargı 

yetkisini devralıyorlar. Kamu düzeninin korunması 

adına “hukuki rejim” vali veya kaymakamın geniş 

takdir yetkisine ve yargısına bağlanıyor. Yargının 

gücünü polise devreden bir anlayışla, emir vermek, 

suçluları bulmak, aramak ve yakalamak için tüm 

yetkiler en yüksek mülki amirlere veriliyor. Dolayı-

sıyla herkesin “olağan şüpheli” sayılacağı “kanuni 

düzen!”  kapımızın önünde bizi bekliyor.  Çok ya-

kında evimizde, üstümüzde, başımızda, cebimizde, 

çantamızda, arabamızda ve tüm özel hayatımızın 

en ücra köşelerinde yapılacak aramalar, elkoyma-

lar ve gözaltılar kanuna uygun olacak. 

Hâkim kararı ne zaman aranacak? Her şey bittikten 

sonra! Vali ve kaymakamların emriyle yapılacak 

aramalar bittikten sonra veya yakalamalar yapı-

lıp gözaltı işlemi uygulandıktan sonra; özetle, her 

şey olup bittikten sonra hâkim kararına sunularak 

idari işlemin onayı istenecek. Hâkim kararı almak 

her şey bittikten sonra basit ve rutin bir idari işlem 

olacak ve bu karar olmasa bile zaten her şey bitmiş 

olacak. Bu durum; olağanüstü dönemin olağanlaş-

tırılmasıdır. Bütün memlekette, olağanüstü yetki-

leri kullanmakla kanun tarafından yetkilendirilmiş 

olağan valiler ve kaymamamlar olacak, şaşırmayın!

Demokratik hukuk devletinde; güçler ayrılığı, hu-

kukun üstünlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı ilkesi-

ne, adil yargılanma ve savunma hakkının korunma-

sı ilkesine kimse aldırmıyor. 

3. PVSK DEĞİŞİKLİKLERİNİN ESASI

Özellikle PVSK’da esaslı değişiklikler getiren bu 

Kanun değişikliği ile polis devletinin temelleri çok 

sağlam olacaktır. Çünkü polisin idari yetkileri arttı-

rılıyor. Yetmiyor, polisin adli yetkilerinin sınırsızlı-

ğını sağlamak için kapı ardına kadar açılıyor. Böy-

lece polisiye tedbirlerle ortaya çıkacak “keyfilik” 

kanuni ve her şey kanuna uygun olacak ve hatta 

hukuka aykırılık bile! 

6638 sayılı Kanun’un daha ilk maddesinde 

PVSK’daki polisin “durdurma” ve “üst arama” yet-

kileri 4/A maddeye yapılan eklemeyle değiştirildi. 

El ile dıştan kontrol hariç, kişinin üstü ve eşyası ile 

aracının dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen 

bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı tarafın-

dan belirlenecek esaslar dâhilinde mülki amirin 

görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele hal-

lerde sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü 

emriyle yapılabilecek. İşler bitince polis amirinin 

arama kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin 

onayına sunulacak.  Bunun en basit anlamı hâkim 

kararı olmaksızın arama yapma yetkisinin kanunla 

polise verilmesidir.    

Önceki yasal düzenlemeye göre adli arama kararı 

vermekle yetkili hâkim kararından,  gecikmesinde 

sakınca bulunan hallerde C. Savcısının emir verme 

yetkisinden, ancak ve ancak Savcıya ulaşılamayan 

hallerde bazı istisnaları ile kolluk amiri tarafından 

verilebilecek arama emirlerinden vazgeçilmekte-
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dir. Yerine kolluk amirinin sadece sözlü emri yeterli 

olacaktır.  

Artık “önleme araması” ile “adli arama” farkı orta-

dan kaldırılıyor.  Yani, temel hak ve özgürlüklerin 

sınırlandırılmasında ölçülülük ilkesi ortadan kalkı-

yor ve arama, kolluk kuvvetlerinin yeterli şüphesi-

ne terk edilmiş oluyor. Süreklilik kazandırılmış bir 

sıkıyönetim hali herkesin yaşamına egemen ola-

caktır. Her yerde, her zaman ve her koşulda hâkim 

kararına gerek kalmaksızın kolluk amirin sözlü ve 

yazılı emri ile yapılacak aramaların tümü yargı de-

netimi dışında kalacaktır. 

Anayasa’ya aykırı olan böyle bir düzenleme ka-

nunlaştığında Anayasa’nın 20. maddesini unutun. 

2001 yılında 4709 sayılı Kanunla Anayasa’ya ekle-

nen ikinci fıkra düzenlemesi ortadan kalkacaktır. 

Anayasa madde 20/2’ye göre örneğin kamu düzeni 

veya suç işlenmesinin önlenmesinde veya başkala-

rının hak ve özgürlüklerinin korunması nedenlerin-

den biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre 

verilmiş “hâkim kararı olmadıkça” veya bu neden-

lere bağlı olarak “kanunla yetkili kılınmış merciin 

yazılı emri” olmadıkça kimsenin üstü, özel kâğıtları 

ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Özel 

yaşamın gizliliğini koruyan Anayasa’nın 20/2 mad-

desinin bu koruması 6638 sayılı Kanun ile ortadan 

kaldırılmış olacaktır. 

Artık “hâkim kararı” aranmayacak, çok gerekli gö-

rülürse hâkimden sadece onay alınacaktır. Özel ya-

şamın korunması ve gizliliği hayaldir ve artık devle-

tin aramasına, denetimine ve elkoymasına bağlı bir 

özel yaşamınız olacaktır. 

Kanunla ayırım gözetmeksizin tüm “arama” yetki-

lerinin polise verilmesini ve hâkim kararı olmadan 

önleme araması dâhil tüm aramaları yapmayı sağ-

lamak istiyorlar. PVSK 4/A maddesinde yapılan 

düzenlemeler başta olmak üzere polisin istediği 

zaman, istediği yerde durdurma yapabilmesi, kişi-

lerin üstünü, eşyalarını ve araçlarını arayabilmeleri 

artık hâkim kararına hiç gerek olmadan mümkün 

hale getirilmiştir. Böylece PVSK’da yer alan örne-

ğin 9. maddedeki “önleme araması” yapılması için 

“usulüne göre verilmiş sulh ceza hâkimi kararı”na 

hiç gerek kalmayacak…  

Geçmişte ne olmuştu? 

Anayasa Mahkemesi’nin önüne 2559 sayılı Polis 

Vazife ve Salâhiyet Kanunu’nda değişiklik yapan 

3.8.2002 kabul tarihli 4771 sayılı Yasa ile değişti-

rilen 9. maddesinin birinci fıkrasındaki önleme ara-

ması düzenlemesindeki “…usulüne göre verilmiş 

hâkim kararı…” aranması ibaresinin Anayasa’ya 

aykırı olduğu ve iptal edilmesi itirazı gelmişti. Çün-

kü bir Mmahkeme önleme aramasında hâkim kara-

rı beklenirse suç işlenmesinin önlenemeyeceğini, 

gecikme yaşanacağını ve kamu güvenliğinin tehli-

keye gireceğini ileri sürmüştü.  

Ancak Anayasa Mahkemesi’nin tam aksini söyle-

diği kararına göre; “Anayasa’nın 20. maddesi ge-

reğince özel hayatın gizliliği esastır. Özel hayatın 

ve aile hayatının gizliliğine milli güvenlik, kamu dü-

zeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve 

genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya 

birkaçına bağlı olarak, usulü-

ne göre verilmiş hâkim kararı 

olmadıkça; yine bu sebeplere 

bağlı olarak gecikmesinde sa-

kınca bulunan hallerde de ka-

nunla yetkili kılınmış merciin 

yazılı emri bulunmadıkça doku-

nulamaz. Özel yaşamın doku-

nulmazlığı temel haklardandır 

ve bu niteliği nedeniyle insan 

haklarına ilişkin beyanname ve 

sözleşmelerde yer almış, tüm 

demokratik ülkelerin mevzuat-

larında açıkça belirlenen istis-

nalar dışında Devlete, topluma 

ve diğer kişilere karşı korun-

muştur.” (AYM Esas: 2003/29, 

Karar: 2006/24 ve 22.2.2006 

tarihli kararı 27.07.2006 tarih 

ve 26241 sayılı R.G yayımlandı) 

SONUÇ YERİNE

Adına ne derseniz deyin!   Bazı maddelerine değin-

diğimiz 27.03.2015 kabul tarihli 6638 sayılı Kanun 

değişiklikleriyle temel insan hak ve özgürlükleri 

ortadan kaldırılmış, hukuk devletinden vazgeçil-

miştir.

Çünkü bu Kanun güvenlik nedeniyle özgürlüklerin 

ortadan kaldırılması demektir. 

Giderek bir gün korunacak herhangi bir özgürlük 

de kalmayacaktır. 
  

09 Şubat 2015. Fikret İlkiz. Duvarlar ve Dikenli Teller. 

BiaNet.
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İstanbul’dan yola çıktığımızda, hayli endişeliydim; 

birkaç gündür yağan kar günlük yaşamı alt üst 

etmiş, yollar kapanmıştı. Ama Silivri’yi geçtikten 

sonra, sanki başka bir mevsim gibi, hayli güneşli 

bir hava ve kupkuru yolla karşılaştık. Hele sınırı 

geçtikten sonra solumuzda denizi görünce kendi-

mizi Ege sahillerinde hissettik ki gerçekten de bu 

Ege deniziydi ve hava sıcaklığı 12-15 derece civarı-

nı gösteriyordu.

Yunanistan’la aramızda Meriç Nehri var. Nehri 

geçtikten sonra serbest bölge ve sınır geliyor. Sı-

nırı geçtikten hemen sonraki il Dedeağaç; Yunan-

ca adıyla Aleksandrapoli. Dedeağaç ufak fakat 

modern ve şık bir sahil kenti. Kısa bir süre sonra 

Komşuda Neler Var Neler...
Festival - Gezi ve 
Şaşırtan Seçim Sonuçları

(50-60 km.) Gümülcine-Komotini ve daha sonra İs-

keçe-Xanthi geliyor. Her üçü de Yunanistan’ın Batı 

Trakya denilen, Türk ve Müslüman nüfusun en yo-

ğun olduğu bölgesi.

İskeçe ana tarafımın memleketi. 1941 yılında Al-

man işgaline uğrayan Yunanistan’dan göç edip 

Türkiye’ye gelmişler. İnsanların milliyeti, dili, dini 

ne olursa olsun, doğduğu yeri ‘memleket’ sayıyor! 

Ben de yıllardır annemin memleketini çok merak 

ediyordum ve bu seyahatimde meslektaşım, sınıf 

arkadaşım Meliha Arifoğlu, ki kendisi de İskeçe-

lidir, bana eşlik etmeyi kabul edince hayli mutlu 

oldum.

İskeçe’de kendinizi hiç yabancı bir ülkede gibi 
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hissetmiyorsunuz; çünkü her yerde hem Rumca 

hem Türkçe konuşuluyor. Türkiye’deki gibi başör-

tülü kadınlar da var. İnsanların hepsi oldukça gü-

ler yüzlü. Satıcıların hepsi Türkçe biliyor. Yemek 

konusunda da hiç yabancılık çekmezsiniz; dol-

ma-dolmaki, pide-pita, cacık, şiş-suvlaki, döner, 

musakka… hepsi var. Hele börek ve tatlıları enfes. 

Tulumba tatlısının içine krema ya da çikolata sosu 

koyuyorlar, baklava, şam tatlı, revani, hepsi var. 

Bunun nedeni, her iki milletin yıllarca iç içe ya-

şamaları olsa gerek. Fiyatlar bizle hemen hemen 

aynı. Ama tabii ki avro bazında. Emekli maaşı 750- 

800 euro, ekmek de 1 euro mesela!

İskeçe’ de gezimiz özel bir döneme denk geliyor-

du. Zira 50 yıldır yapılmakta olan karnaval kutla-

malarına katılıyorduk aynı zamanda. 

Otelimize yerleştikten sonra, ilk işimiz karnaval 

meydanına inmek oldu. Sokaktaki hemen herkes 

karnaval ruhunu yansıtan kıyafetlere bürünmüştü; 

en azından bir maske takıyorlardı ya da yüzleri bo-

yalıydı. Tüm şehirde donatılan ses tesisatlarından 

müzik yayını yapıyordu. Şehir meydanındaki saat 

kulesinin önünde sahne kurulmuştu ve konserler 

veriliyordu. Dükkânların, kafelerin önü eğlenen, 

yiyip içen gençlerle doluydu.  Karnaval alanında 

ise tatlılar, yemekler hem ikram ediliyor, hem de 

satılıyordu. Kocaman bir de lunapark kurulmuştu.

Ertesi sabah İskeçe’deki köklerimi aramaya çıktık. 

PASOK partisinin iktidarda olduğu yıllarda milletve-

kili olan akrabam Ahmet Faikoğlu’nun özel ofisine 

gittik. Kendisiyle ufak bir söyleşi yaptık. 

Daha sonra da kendisinin aracılığıyla SYRIZA’nın İs-

keçe parti binasına gidip SYRIZA İskeçe milletvekili 

Sayın Hüseyin Zeybek’in konuğu olup kendisine so-

rularımızı yönelttik. Sayın Zeybek, Ankara Gazi Üni-

versitesi mezunu ve eczacı. (Sayın Zeybek ve Fai-

koğlu ile yaptığımız kısa söyleşi yazının devamında)

İskeçe, Rodop Dağı’nın eteğinde düz bir ova şeh-

ri. Tarımdan yana zengin. Uzun yıllar tütüncülükle 

geçinmiş ama AB tütün üretimini sınırlamış ülke-

nin. Halen eskiler kendi sardıkları tütünü içiyorlar. 

Rodop Dağları, ülkenin Bulgaristan’la sınırını oluş-

turuyor. Eski evlerin yavaş yavaş yıkılıp betona dö-

nüştüğünü gözlemliyoruz. Kendini koruyabilen ya-

pıların çoğu Türk evleri; zira Türklerin -ki Türk değil 

Müslüman nüfus olarak kabul ediliyor- AB’den ev-

vel evlerini Rumlar dışında birine satmaları ve hat-

ta onarmaları için özel izin almaları gerekiyormuş. 

Karnaval heyecanı İskeçe’deki tüm dükkânlarda hissediliyor.

Her yaştan İskeçeli, karnavalın ruhuna uygun rengarenk neşeli kıyafetlerle...

Dişhekimi 
Sevgi Türkmen

dr.sevgiturkmen@hotmail.com
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Bu evler beyaz duvarlarla çevrili, yine kireç boya-

lı, kahverengi kiremit çatılı, kocaman avluları olan 

tek katlı evler. Eski Türk geleneğinde olduğu gibi, 

tuvaletler de avluda.

Şehrin en büyük kilisesini gezdik ama en büyük 

camii namaz vakitleri dışında kapalıymış. Caminin 

önünde asırlık kocaman bir çınar ağacı vardı. Bu 

ağacın altında sünnet törenleri yapılır, hacca, um-

reye gitmeden evvel burada toplanılır, pazardan 

dönerken altındaki bankta dinlenilirmiş.

Şehir gezmesi sırasında İskeçe’de bir de meslek-

taşımızı ziyaret ettik. Uzun yıllar önce İstanbul’a 

geldiklerinde gördüğüm bir akraba ziyaretini de 

yaptık, İskeçe’de her cumartesi kurulan pazarı  

gezdik. Bizim meşhur Salı pazarından tek farkı 

Rumca sesler ve kullanılan para birimiydi.

Akşam Sayın Ahmet Faikoğlu’nun davetlisi ola-

rak, Rodop’ un eteklerinde bir tavernadaydık. 

Bizimle birlikte kalabalık bir Türk turist grubu ile 

yeni milletvekilleri, müftü, belediye başkanı, vali 

ve Türk gazetecilerinin bulunduğu protokol ma-

sası vardı. Kuşbakışı bütün İskeçe’nin ışıklarını 

seyrederek Yunan ve Türk müziğine doyduk. Bu 

arada karnaval şenlikleri de tüm hızıyla devam 

ediyordu. Havai fişek sesleri ve ışıkları bize kadar 

geliyordu.

Pazar günü karnavalın geçit töreni günüydü. Sa-

bahtan ana yollar kapatıldı. Karnavala katılmayan 

hemen hemen kimse kalmamıştı. Herkes iyi kötü 

bir karnaval kıyafetine bürünmüştü. Tabii biz de 

geri kalmadık, maske ve şapkalarımızı taktık…

Saat 12’de Kavala caddesinden yürüyüş başladı. 

Her grup farklı bir kıyafet teması seçip tüm şehre 

yayılan müzik eşliğinde dans ederek yürüyor, çe-

şitli gösteriler yapıyor, toplanan kalabalık da onla-

ra konfetiler ve düdük sesleriyle, dans ederek kar-

şılık veriyordu. Her türlü çılgınlık serbestti. Güzel 

olanı kimsenin kimseyi rahatsız etmemesiydi. Ama 

mesela yürürken biri sizi tutup birlikte dans edebi-

liyor ya da yüzünüze boya sürebiliyordu.

Bu çeşit karnavallar dünyanın birçok yerinde de 

var, Brezilya, Venedik gibi. Yunanistan’da aynı 

günlerde İskeçe ile birlikte Patras’da da yapılıyor. 

Kıbrıs Rum kesiminden bile gelen gösteri grubu 

vardı. Festivalin amacı 40 gün sürecek Ortodoks 

orucunu karşılamakmış, orucun sonunda da Pas-

kalya Bayramı yapılıyor.

5 saat kadar süren yürüyüşten sonra her yer konfe-

ti ile kaplanmıştı. Karnaval gecenin geç saatlerine 

kadar devam etti, ateşler yakıldı.

Dönüş yolculuğu için otobüsümüze giderken yor-

gun ama mutluyduk.

İskeçelilerin bütün törenlerinin değişmez mekânı asırlık çınar...

İskeçe’de genç meslektaşımız Nuriye Necdetoğlu’nu da ziyaret ettik. Kendisiyle benzer 
sorunları yaşadığımızı öğrendik.
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Sayın Ahmet Faikoğlu ile sohbetimiz, hayli samimi 

bir havada geçti. Kendisini anlatmayı sevmeyecek 

kadar mütevazı biri. O anlatmadı ama biz araştırdık:

Ahmet Faikoğlu, 1947 İskeçe doğumlu. 1965’ten 

sonra 15 yıl süreyle İskeçe Müftülüğü’nde sekreter-

lik yapmış. 1982’de Belediye Meclis üyesi, 1985’te 

PASOK partisinden milletvekili olmuş. 85-89 yıl-

larında Yunan parlamentosunda Batı Trakya Türk 

azınlığını temsil etmiş. 1990’da ise bağımsız millet-

vekili olarak tekrar seçilmiş. Yunan parlamentosun-

da Türk kelimesini telaffuz eden ilk kişi olmuş.

Siyasetteki amacınız neydi?

Bütün hayatımı ve siyaset çalışmalarımı Batı 

Trakya’da Türk azınlığının varlığı üzerine adadı-

ğımı söylemek isterim. Biliyor musunuz, tarihte 

kurulan ilk Türk Cumhuriyeti, Batı Trakya Türk 

Cumhuriyeti adıyla, bu topraklarda 1912 yılında 

kurulmuştur. Kısa bir süre varlık gösterebilse de 

bir bayrağı olmuştur.

Türk azınlığının ne gibi sorunları var?

En önemli sorun eğitimdir. Türk halkının kendi dilin-

de eğitim hakkı zora sokulmakta, Rum okullarında 

okumaları teşvik edilmektedir. Türk kimliği yerine 

Müslüman kimliği kabul edilmektedir. Oysa batı 

Batı Trakya Türk Azınlığının Temsilcilerinden Ahmet Faikoğlu ile 

Türk Azınlığın Sorunları Üzerine

Trakya’da oldukça yoğun bir Türk azınlığı vardır.

Müftülük tayin yoluyla atanır, oysa biz kendimi-

zin seçeceği ve sorunlarımızı çözebilen bir müftü 

istiyoruz. (Yunanistan’da müftülük bazı yasama 

görevlerini de yürütüyor.)

Yunanistan bu günlerde gerçek bir kriz dönemi ya-

şıyor. Türk azınlık ise bundan daha da fazla etkile-

niyor; iş verme konusunda tercih edilmiyor.

Yıllarca Türk azınlığın, aralarında konut satışı yasak-

landı. Konutlarının onarımı özel izinlere bağlandı, hat-

ta engellendi. Bu konuda AB sonrası bazı haklar elde 

edilse de hala eşit muamele yapılmıyor.

Sizin milletvekilliğiniz sırasında Türkiye ile ilişki-

leriniz nasıldı?

Çok yakın ilişkilerimiz oldu. Sayın Demirel dostum-

du. Gerek Rauf Denktaş, gerek Turgut Özal ile gö-

rüşmelerimiz ve çalışmalarımız da oldu.

Son seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

SYRİZA, Yunanistan’ın son umudu oldu; inşallah 

başarılı olacaktır.

Peki, İskeçe milletvekiliniz?

Kendisi başarılı genç bir arkadaş. Türk azınlık için 

de çalışacağına inanıyorum.

Batı Trakya’da PASOK milletvekilliği de dahil renkli bir siyasal yaşamı olan Ahmet Faikoğlu.
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Sayın Hüseyin Zeybek, Yunanistan’da son yapılan 

seçimlerde, bütün dünyayı şaşırtan bir sonuçla, ra-

dikal sol bir parti iktidara geldi. Nasıl başardınız?

SYRİZA, radikal sol koalisyonu anlamına gelen 

(synaspismos-SY,rizospastikis Rİ, aristeras ) keli-

melerinden adını almıştır. Ve SYRİZA gerçek radi-

kal sol bir partidir. 14 tane sol oluşumun birleşme-

si ile kurulmuş, 2012’de % 4 ve 2015’te % 35 oy 

alarak iktidara gelmiştir.

Kendisini ifade edemeyen bir bölümü birleştirdik 

diyebilirim. Tabii bu birleşmenin temelinde ülkede 

yaşanan krizin de etkisi çok.

Sol, ezilen kesimin hakkını korumak için vardır 

ama ilginçtir, bu kesime kendini anlatması uzun bir 

süreç ister; önce ezilen sınıfı bu konuda eğitmesi 

gerekir. SYRİZA, ezilen kesimi de kendine inandı-

rabildi.  Ama eğiterek mi diyorsanız, pek değil. Bel-

ki de son çare olduğunu göstererek! 

Yaşanmakta olan krizi nasıl yorumluyorsunuz?

PASOK ülkede hak edilmeyen, geçici bir refah sağ-

lamıştı. AB’den alınan 5 destekleme paketini yatı-

Ezilenlerin Son Umudu 

SYRİZA’da Bir Türk

rımlara değil, kendisine harcadı. Halka bunun çok 

az bir kısmı dağıtıldı. Ülke seçimlerinde ise iki parti 

el değiştirip duruyordu. Ve öyle bir noktaya gelindi 

ki artık iktidara gelmekten bile korkulur oldu. Son 

seçimlerde ise ilk defa soldan genç bir adam ülkeyi 

yönetmeye aday oldu; elini taşın altına koydu.

Parti başkanınız, yemin töreninde İncil’e el bas-

mayarak herkesi şaşırtan bir hareket yaptı.

Yunanistan’da 3 çeşit yemin edilir; Hıristiyan yemi-

ni, İslami yemin ve siyasi yemin. Başkanımız ateist 

olduğu için dini yemini yapmayıp, siyasi yeminle 

yetindi. Bu arada, Yunanistan laik bir devlet değil-

dir. Dünyada laik olan iki ülke vardır: Biri Fransa, 

ikincisi Türkiye!

Siz?

Ben Yunanistan milletvekiliyim ve tüm 

Yunanistan’la birlikte ayrıca kendi seçmenimi de 

temsil ediyorum; Müslüman azınlığın vekiliyim. 

Yunanistan’da ve Balkanlar’da Türklük ve Müslü-

manlık eşdeğer görülür. Seçmenim için Kuran’a el 
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basarak yemin etmek zorundaydım. Kaldı ki ben 

de inançlı bir insanım, tersi durum hem ikiyüzlü-

lük olur hem de seçmenimi küstürürdü. Bu konu-

da bazı kesimlerden eleştiri alsam da kararım bu 

yönde oldu.

Yunanistan’ın laik bir ülke olmadığını söylediniz.

Evet, kilisenin yönetimde büyük etkisi vardır. Ki-

lisenin varlıkları vardır ve vergiden muaftır. AB 

kriterleri kimliklerde din yazılmayacak dediğinde 

ülkede kıyamet kopmuştu. Hala resmi nikâh yok-

tur. Nikâh kilisede veya müftülüklerde yapılır. Bazı 

durumlarda müftülük yasama görevini yürütür. Bu 

konuda ülkenin yeniden yapılanmaya ihtiyacı var.

AB, kapitalist bir oluşum; Yunanistan kapitalist 

bir ülke. Siz radikal sol bir partisiniz ve iktidarda-

sınız. Nasıl bir yol izleyeceksiniz?

Ülkede ayakta durması gereken orta tabaka kal-

madı maalesef. Öncelikle orta tabakayı yeniden 

yapılandırmayı düşünüyoruz. Devlet bazı temel 

ekonomi alanlarını elinde tutmalı. Kooperatif fab-

rikaları düşünüyoruz ama bu fabrikaların siyasi 

partilerden bağımsız olması gerekiyor.

AB’de siyasi ve ekonomik bir birlik yok. 

Yunanistan’ın da en büyük hatası hazır olmadan, 

alt yapı oluşturulmadan euroya geçmesi oldu.

Eurodan çıkmayı mı düşünüyorsunuz?

Hazır olunmadan euroya geçişte büyük bir deva-

lüasyon oldu. Hazır olunmadan da çıkılırsa, halk 

bunu hiç kaldıramaz!

AB ile nasıl anlaşmayı düşünüyorsunuz?

AB verdiği paraların büyük bir kısmını zaten geri 

aldı. O paralarla bize hemen tank, savaş uçağı ve 

denizaltı sattı! Biz geri ödemedikçe de kârlı çıkıyor 

çünkü faiz işletip kâr ediyor! Bunun önüne geçme-

ye çalışıyoruz.

Kendi seçmeniniz sizden neler bekliyor?

Dediğim gibi; Balkanlar’da ve tabii ki Yunanistan’da 

Türk kimliği değil Müslüman kimliği vardır. Benim 

oy aldığım kesim de Müslüman ve Türk ağırlıklıdır. 

Bu kesimin devletle ilişkilerinde müftülüğün, Os-

manlı kadılığına denk bir yetkisi var. Evlenme, bo-

şanma, cenaze ve miras gibi hukuki işlemler yapı-

lıyor. Müftülük, Yunan hükümetinin tayini yoluyla 

atanıyor; halk ise seçimle gelen bir müftü istiyor. 

Özellikle Türk azınlığın en önemli sorunu bu.

Atina’da 7 bin civarında Müslüman azınlık var. Bu 

kesim kiralanan bodrum katlarında ibadet ediyor. 

Bu kadar insanın ibadet arzusunu yok sayamayız. 

Atina’da Osmanlıdan kalma 3 adet eski ve kullanı-

lamayan cami var. Bunları ibadete açmak önemli 

bir hizmet olacaktır.

İktidar olarak öncelikleriniz neler?

Önce AB ile ödenebilir bir program yapmayı başar-

malıyız. Ülkede yeniden yapılandırmaya gideceğiz 

ve ne olursa olsun halkın sıkıntılarını gidermek ön-

celikli hedefimiz. Yolumuzun uzun olduğunu bili-

yoruz ama başarmak zorundayız.

SYRIZA’dan milletkvekili olan Hüseyin Zeybek,  ülkedeki müslüman azınlığı da temsil ediyor.
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Bu sayımızda Dr. Radek Mounajjed ile söyleşi yaptık. Meslektaşımız baba tarafından 

Suriyeli ve Çek Cumhuriyeti’nde yaşıyor.

ÇEK CUMHURİYETİ

Dişhekimi 
Sevgi Türkmen
dr.sevgiturkmen@hotmail.com

Dr. Mounajjed kimdir?

Şam Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’ni 1994 

yılında bitirdikten sonra 1997’de genel dişhe-

kimliği, 2000’de prostodonti (protez)  uzman-

lığı çalışmalarımı tamamladım; 2004’te de Çek 

Cumhuriyeti’nde, Charles Üniversitesi Hradec Kra-

lowe Tıp Fakültesi’nde doktora yaptım.

2001’den beri Hradec Kralowe’de D.C.M kliniğinde 

tam zamanlı prostodontist olarak çalışmaktayım. 

2012’den beri de Olomouc Üniversitesi’nde okut-

manlık yapmaktayım. Birçok kitabın ve kitap bö-

lümlerinin yazarıyım. Yurtiçi ve uluslararası (USA, 

UK. Hollanda, İtalya, Yunanistan, Güney Afrika v.s) 

150 kadar konferansta konuşmacı olarak yer aldım. 

2015 Şubatta, Boston’daki Harvard Üniversitesi Diş-

hekimliği Fakültesi’ne konuşmacı olarak çağırıldım. 

USA Prostodonti Akademisi, ITI ve ICP üyesiyim aynı 

zamanda. Çek Cumhuriyeti’nde sürekli eğitim mer-

kezinin de (HDVI) kurucu ortağıyım.

Ayrıca, uçmayı ve RC uçak modelleri ile uğraşmayı 

çok çok severim. 

Ülkeniz, daha doğrusu ülkeleriniz hakkında ne 

söylersiniz, Suriye ve Çek Cumhuriyeti’ni nasıl 

kıyaslarsınız?

Çek Cumhuriyeti’nde doğmuşum ve 1-2 yaşla-

rında Suriye’ye gitmişiz. Annem Çek, babam 

Suriyeli. İlkokuldan itibaren, üniversite sonuna 

kadar Suriye’de eğitim gördüm. Daha sonra Çek 

Cumhuriyeti’ne dönüp uzmanlık eğitimlerimi bu-

rada tamamladım. USA’da Mayo klinikte kısa bir 

süre kaldığımda Prof. Steve Eckert ile tanıştım. 

Kendisi hem en iyi arkadaşım hem de fikir ho-

cam oldu. Kendisi meslek hayatımı pozitif yön-

de etkileyen yegâne kişi oldu. Beni Prostodonti 

Akademisi’ne önerdi ve 10 yıl süren çalışmalarım 

sonucunda, prostodonti dalında çok prestijli bir 

kuruluş olan bu akademinin aktif bir üyesi oldum.

Farklı kültürleri içinde bulunduran bir ailenin 

içinde büyüdüm. Babam Müslüman annem; Ka-
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tolik. Noel’i de kutluyoruz, Suriyeli babaannem-

le Ramazan’ı da karşılıyoruz. Her ikisinde de çok 

mutlu oluyorum. Şunu öğrendim ki, insanların iyi 

olmaları ile dinlerinin ilgisi yok; iyi insan her za-

man iyidir.  Suriye’nin bu günkü koşullarına çok 

çok üzülüyorum. Uzun yıllardır kötü yönetilmenin 

sonucunu yaşıyor. Çek Cumhuriyeti’nde ise de-

mokrasinin hakim olması, ülke gelişimini ve insan-

ların huzur içinde yaşamalarını sağlıyor.

Niçin dişhekimliğini tercih ettiniz?

Ben veteriner olmayı hayal ederken, ailemden biri 

“dişhekimliğini dene” dedi. İyi ki de yapmışım; bu 

meslek zevkle yaptığım bir hobim gibi, öylesine se-

viyorum. Ailemde ilk ve son dişhekimiyim.

Sizce dişhekimi kimdir?

Öncelikle bir sanatçıdır. Ve insanların hayatını ufak 

bir dokunuşla olumlu ya da olumsuz yönde değiş-

tirebilecek biridir.

En çok karşılaştığınız sorun nedir?

Hastalarıma doğru ve güzel bir şey yapmanın za-

man aldığını anlatmak.!

Yeni mezun bir dişhekimi Çek Cumhuriyeti’nde 

nasıl bir yol izler iş bulmak için?

Çek Cumhuriyeti’nde kolayca her yerde iş bulur 

ya da istediği şekilde akademik kariyer yapabilir. 

Suriye’de ise hekim sayısı fazla ama olanaklar çok 

kısıtlıdır.

Belirli bir fiyat listesi uyguluyor musunuz?

Tabii, örnek verirsek Bir kronun fiyatı 600-800 do-

lar, çekim 40-200 dolar.

Diş hekimlerinin sorunlarıyla ilgilenen bir kuru-

luş var mı? Ülkede dişhekimi sayısı nedir?

Çek Dişhekimliği Birliği var. Fakat bu kuru-

mun yardımı ancak kağıt üzerinde kalıyor. Çek 

Cumhuriyeti’nin nüfusu 10 milyon ve 7000 kadar 

dişhekimi var.

Her iki ülkede dişhekimleri reklam yapabiliyorlar 

mı?

Suriye’de uygulanan bir kural yok. Çek 

Cumhuriyeti’nde ise dişhekimliği birliğinin belirle-

diği kurallar çerçevesinde reklam yapılabiliyor.

Genel ve özel sağlık sigortalarından faydalanabi-

liyor mu hastalar?

Bizim kliniğimizin bir anlaşması yok ama anlaşmalı 

Dr.Radek Mounajjed

kliniklerde resmi genel sağlık sigortası geçerli ola-

biliyor.

Dişhekimleri genellikle çok yönlü kişiler. Sizin 

meslek dışı uğraşılarınız var mı?

Bahçemle uğraşmayı çok seviyorum. Böcek kolek-

siyonum var. Bir de uçmayı, uçakları sevdiğim için 

uzaktan kontrollü model uçak çalışmalarım var.

Gelecek hakkında düşünceleriniz..

Her şeye rağmen, geleceğin bugünlerden daha iyi 

olacağı konusunda umutluyum.

Ülkemizde bulundunuz mu?

FDI 2013’e gelemedim ama 2014 Ekim ayında 

İstanbul‘u gezmek şansını yakaladım. İstanbul’u 

beğenmenin yanında, her iki ülkemin arasında bu-

lunması nedeniyle -konum ve kültürel olarak- daha 

çok sevdim.
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Dişhekimi meslektaşlarımızın mesleki yetenekleri ve el becerilerini, farklı sanatsal üretkenliklerde de 

gösterebildiğini bu sayfalarda çokça gördük. Yüksek düzeyde bir el becerisi gerektiren maket tekne 

üretimine, teknik becerilerini de ekleyen meslektaşımız Bora Bilgili ile motorlu maket tekneciliği üzerine 

konuştuk.

Motorlu maket işine nereden merak sardın Bora?

Dişhekimliğini kazanmadan önce,  lise yıllarım-

da televizyon tamirciliği yapıyordum. Enteresan 

bir işti. Camilere hoparlör, kuyumculara alarm 

sistemleri kuruyordum. Üniversiteyi kazanınca 

bıraktım ama bu iş de çok hoşuma gidiyordu. De-

vam etmek istiyordum. Önce bir maket araba al-

dım. Ama onun çok pis bir iş olduğunu öğrenince 

baktım maket tekne işi daha çok hoşuma gidiyor. 

Balık burcu olduğum için de sudan hoşlanıyorum. 

Maket tekne işine başladım. 15-20 senedir devam 

ediyorum. Televizyon tamirciliğinde öğrendiğim 

elektrik- elektronik bilgilerimi maket işine intikal 

ettirmiş oldum. Zaten maket tekne işi iki bölümde 

yapılıyor. Biri statik yani hareketsiz olan, diğeri de 

bizim kullandığımız yani hareketli olan maketler, 

RC  diyorlar  onlara. Radio kontrollü. O modeller 

şeklinde devam ediyor böyle. İşte ben de yaklaşık 

15-20 çeşitten fazla teknem var. 

Bu maket teknecilik pahalı bir hobi midir?

Biraz maliyetli sayılır. Ortalama bir maket teknenin 

maliyeti yaklaşık olarak 1500-2000 TL. Ama 5000 

TL maliyeti olanlar da var. 

Bize maket teknelerin teknik yanını anlatabilir misin?

Statik ve RC olarak ikiye ayırmıştık. RC olanlar, 

yani radyo kontrollüler de kendi içinde ayrılıyor. 

Mesela mono tekne dediğimiz deniz otobüsü yani 

katamaran tipi tekneler var. Bir de haydro yapı-

sı olan tekneler var. Değişik tekneler var. Bende 

hepsinden var. Statik tekneleri yapmak bir kaç 

sene sürüyor. RC tekneleri yapmak en fazla bir ay 

sürüyor. Ben daha çok RC modeller üzerine çalışı-

yorum. Muayenehanemin bir köşesini ayırdım bu 

işler için.

Statiğini kendin mi yapıyorsun yoksa alıyor musun?

Statik yaptığım modeller de var. Ama hazır aldık-

Hünerli Parmaklar Hız Peşinde
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larımın sayısı daha fazla. Epoksi ve fiberden ya-

pılıyor. Kalıpları var. Biz onları alıp içine işliyoruz. 

İstediğin tekniğe göre motoru, elektroniğini, pilini 

seçiyorsun. 156 kilometre ile Türkiye rekorum var. 

Hız demişken, maket teknelerin yarışması da olu-

yor sanırım?

İstanbul’da bir grubumuz var. İstanbul Model Boat 

Grubu. Tekne işi zorlu bir hobi olduğu için herkes 

uğraşamıyor. Çok emek istiyor ve çok maliyetli 

aynı zamanda. Araba bozulduğu zaman gidip alı-

yorsun. Ama tekne bozulduğunda bota bineceksin, 

botla gideceksin, tekneyi alacaksın geri gelecek-

sin, içine giren suyu temizleyeceksin. Mesela takla 

attığında içine su giriyor. Arabada, uçakta böyle bir 

sorun yok. Uçak bozulduğunda çakılıyor zaten ama 

gidip almakta bir sorun yaşamıyorsun. Bir de tekne 

yüzdürmen için bir göle gitmen gerekiyor. Araba, 

uçak, helikopter herhangi bir yerde yapabilirsin. 

Maket tekneler için İstanbul’da böyle yerler fazla 

yok. Kemerburgaz, Aydos, Samandıra’ya gidiyo-

ruz.

Rekordan bahsetmiştin...

Evet 156 kilometre ile bende. GPS cihazı var, üs-

tüne takıyoruz. O ölçüyor. Aydos’ta yaptık. Bunu 

kontrol eden sistemler de profesyonel.

Rekor kırdığın teknenin özelliklerinden bahsede-

bilir misin?

Yeni çıkan bir teknoloji kullanılıyor artık bu tek-

nelerde. Brochirs motor teknolojisi. 60 bin devir, 

yaklaşık 4,5-5 kilovat 10 beygire denk geliyor. Bir 

teknenin içinde neredeyse 15-20 beygirlik motor-

lar var. Motorlar çok güçlü ve ona bağlı olarak da 

çok güçlü pil teknolojisi kullanılıyor. Yani şu anda 

telefonlarda olan 2 polimer denilen bir pil var, 

onun teknolojisi kullanılıyor. Yaklaşık 2 dakikada 

pil bitiyor. Anlık 300 amperlik enerji veriyor. Yani 

böyle teknolojiler kullanıyoruz ki o hızları alalım.  

Dünya rekoru 220 kilometre. 

Bir de bizim makinaların tuzlu suya karşı direnci 

yok. Hem elektroniği hem de motorları bozuluyor. 

O nedenle kesinlikle tatlı su gerekiyor. Şimdi yeni 

yaptığım bir hovercraft var. Bir kaç deneme yaptım 

ama henüz çok başarılı değil. Karada çok güzel gi-

diyor ama suda gitmiyor. Hem karada hem suda 

gitmesi lazım. Onun tamamen kendim yaptım. 

Strafor ve motorsiklet şambrelinden yaptım.

İlginç anıların olmuştur mutlaka...

Geçen sene tekneyi yüzdürürken tekne suda kaldı. 

Botla almaya giderken birden çalıştı, bota saplan-

dı. Bot söndü. Kar yağıyor ve -5 dereceydi hava. 

Suyun içine girdim. Az daha boğulacaktım. Ondan 

sonra zodyak aldık. Büyük zodyaklarla kurtarıyo-

ruz. Üstümüze de cankurtaran yeleği giyiyoruz ar-

tık. Küçük kurtarma tekneleri de yaptık. Gerekirse 

onlarla da kurtarıyoruz. Çok az bot kullanmaya 

çalışıyoruz.

Anladığım kadarıyla teknelerin senin için çok 

önemli. İlk teknen, ilk gözağrın duruyor mu?

İlk teknemi kaybettim. Plastik bir tekneydi. Piyasa-

dan aldığım oyuncak bir tekneydi. Şu andaki kıy-

metlim, yaptığım jetski. Sadece kabuğunu aldım, 

içini kendim yaptım. Oyuncaktan profesyonel bir 

alete çevirdim. Üstüne de çok çirkin bir kız koy-

dum. Adı Zombi.  Toplam yirmiden fazla oldu sayı-

ları ama şu anda en sevdiğim teknem o. 
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İMPLANTOLOJİDE ESTETİK

Hareketli Bölümlü Protez Planlama Atlası

Yazar: José Bernardes das Neves

Türkçe çeviri editörleri: Dr. Sinem Yeniyol - Dr. Haşmet Gökdeniz

Yayınevi : Quintessence 

Yazar: Frank J. Wiebelt, Russel J. Stratton

Türkçe Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Arife DOĞAN Prof. Dr. Nur E. HERSEK Prof. Dr. Lale KARAAĞAÇLIOĞU

Yayınevi : Quintessence 

Yumuşak ve Sert Dokuların Tedavisi için Stratejiler

Bu kitap implantoloji uygulamalarında, vakaları bir bütün olarak değerlendirerek, uygulanan tedavi 

protokollerini ayrıntılı olarak içeren vaka sunumlarını resimlerle sunmaktadır. Yazar implantolojiyi es-

tetik, anatomik ve periodontolojik ilkeler ve bilgiler doğrultusunda değerlendirerek okuyucuyu ileri 

bölümlerde yer alan vakaların klinik uygulamaları için bilimsel olarak hazırlamaktadır. İmplantolojik 

uygulamalarda vakaların multidisipliner olarak çözümlenmesi ve planlanması için tedavi planlamasının 

basamakları, yumuşak dokuların düzenlenmesi, ortodontik tedavi uygulamaları ve alveoler distrak-

siyon osteogenezi uygulamaları yazar tarafından detaylı bir şekilde işlenerek, vaka sunumları ile 

görsel bilgilendirmeye de yer verilmektedir. İmplantolojide cerrahi uygulamaların nihai ve bekle-

nilen bir sonuç uygulaması olan implant üstü protez uygulamaları da aşama aşama ve ara parçaların 

tanıtımıyla, vakalar üzerinde resimli olarak durularak estetik ve fonksiyonel protezlerin yapımı için ger-

ekli bileşenler ve teknikler anlatılmaktadır. 

İÇİNDEKİLER

Bölüm 1 Model Analizi

Bölüm 2 Tırnaklar

Bölüm 3 Rehber Yüzeyler ve Rehber Plaklar

Bölüm 4 Ana Bağlayıcılar

Bölüm 5 Küçük Bağlayıcılar

Bölüm 6 Tutuculuk ve Tutucular

Bölüm 7 Protez Kaidesinin Tutucu Elemanları

Bölüm 8 Dişerin Yerleştirilmesi

Bölüm 9 Ağız Preparasyonu

Bölüm 10 Alt Sınıf I Tasarımlar

Bölüm 11 Alt Sınıf II Tasarımlar

Bölüm 12 Alt Sınıf III Tasarımlar

Bölüm 13 Alt Sınıf IV Tasarımlar

Bölüm 14 Üst Sınıf I Tasarımlar

Bölüm 15 Üst Sınıf II Tasarımlar

Bölüm 16 ÜstSınıf III Tasarımlar

Bölüm 17 Üst Sınıf IV Tasarımlar
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Yazar Nermin Yıldırım’ın dördüncü romanı Unutma Dersleri geçtiğimiz günlerde Doğan 

Kitap etiketiyle çıktı. Nermin Yıldırım, ilk romanı Unutma Beni Apartmanı’ndan beri kişisel 

ve toplumsal bellek meselesine, rüyalar ve hakikatler ikiliğine odaklanmış bir yazar. 

Son romanı Unutma Dersleri de yine bu temaların etrafında örülmüş bir metin. Aşka, 

hayallere, aklın ve kalbin cilvelerine dair, çok acıklı, pek neşeli, rengârenk bir serüven…

Romanın kahramanı olan ve aşk acısıyla boğuşan Feribe, acı veren tatlı hatıralarından 

kurtulmak için soluğu Mazi İmha Merkezi’nde alır. Ne var ki burada verilen unutma der-

sleri ve her hafta yapmak zorunda kaldığı ödevler hayatını büsbütün allak bullak ede-

cek, kahramanımız bir yandan sabık sevgilisini unutma yolunda ilerlerken bir yandan da 

aklının köşesinden bile geçmeyecek maceralara sürüklenecektir.

“Ama sonuçta bu bir roman; kişisel gelişim kitabı değil. Ve bu romandan edebi hazzın ötesinde bir unutma, unutturma 

faydası beklenmemeli. Zaten roman boyunca bunu yapan teşebbüsperverlerle eğleniyoruz bol bol.” NERMİN YILDIRIM 

“Sevgili yolcu, bu kitap senin için bir pusula olsun diye hayal edildi. Onu çantanda taşı. Kendini bir yol ayrımında 

bulduğunda, kararsızlık yaşadığında, ruhun yolunu kaybettiğinde kitabı çantandan çıkar. Rasgele bir sayfasını aç. 

Ve okumaya başla… Karşına çıkan masal sana yolunu bulmanda yardım edecek. Seni masallarla bir oyun oynamaya 

davet ediyorum. İçindeki yıldız gözlü oyunbaz çocukla yeniden bağ kurmanın vakti geldi. Bu bir iyileşme oyunudur. 

Bırak masallar sana rehberlik etsin, seni iyileştirsin ve dönüştürsün...”

Judith Malika Liberman masal anlatıcısı, eğitmeni ve sanat terapistidir. 1978’de Paris’te doğan Liberman, gün-

lerin ateş başında masallar anlatılarak sona erdiği bir komünde büyüdü. 14 yaşında masal anlatıcı olmak için ilk 

workshop’una katıldı ve topluluklara masal anlatmaya başladı.

Üniversiteler ve UNESCO ile işbirliği içinde Türkiye’de masal anlatıcılığının yeniden canlanmasına katkıda bulunan 

Liberman İstanbul’da düzenli olarak masal anlatma geceleri düzenlemekte, masal anlatıcı olmak isteyenler için 

eğitimler vermektedir. Masalhane’nin kurucusu olarak Türkiye’de yeniden canlanan masal anlatıcılığının öncülerin-

den biridir. Liberman masalların içsesimizle ve birlikte yaşadığımız insanlarla bağlantı kurmamıza yardım ettiğine, 

dünyanın duyduğu hikâyeler değişirse dünyanın da değişebileceğine inanmaktadır.

“Masallar dünyanın sihirli bir yer olduğunu hatırlatır bize. Günlük hayatımızın içinde gördüğümüz olayların ve 

yaşanmışlıkların içinde bu sihirli dünyaya ait simgesel bir anlam taşıdığını anlatır… Masallar, yolda olduğumuzu ve 

o yolun bir kahramanı olduğumuzu hatırlatır bize. “

Teoaman’ın dört sene aradan sonra çıkardığı  “Eski Bir Rüya Uğruna” adlı albüm 16 Mart’ta 

tüm müzik marketlerde yerini aldı. Teoman’ın ilk albümünden beri birlikte çalıştığı Alper Er-

inç bu albümde de aranjör ve prodüktör olarak yer aldı. Albümün ilk çıkış şarkısı ise söz ve 

müziği Teoman’a ait “Serseri”. Şarkıların çoğunun Teoman’a ait olduğu albümde, sözlerini 

Nejat İşler’in yazdığı “Kum Saati” isimli şarkı da yer alıyor.

UNUTMA DERSLERİ  / NERMİN YILDIRIM    

MASAL TERAPİ / JUDITH MALIKA LIBERMAN

ESKİ BİR RÜYA UĞRUNA  / TEOMAN 

Kum Saati

Zamanla aram pek iyi değildir

Kendimi şanslı sayarım yine de

Yalnız kalmakla ilgili bir sorunum yok

Ama yakınlarda olsun nefesi sevdiğim birinin

Zaman nefes almakla geçen günler değil

Birinin aklında olmakla ilgili biraz

Ve hayatın kum saatini sen değil

Senin yanındaki tutar, o kadar...

Zamanım dar, benimle kal

Gitme bu gece, yanımda kal

• Sardunyalar Arasında 

• Hem Hayattan Hem Ölümden 

• Serseri

• N’apim Tabiatım Böyle 

• Limanında 

• Yıldızları Yakalamak 

• Çölde Çiçek 

• Seninim Son Kez 

• Kadının Gidişi

• Kum Saati 

• N’olur Gitme Kal 

dergi mart/nisan 2015 63



DEVREN KİRALIK MUAYENEHANE
Fatih’te bulunan muayenehanemi komple devrediyorum. İstenirse 

yalnızca aletler de satılabilir.

İletişim: 0532-552 26 47

                0212-635 76 25

ÜCRETSİZ DİŞHEKİMLİĞİ ALETLERİ
Kavo marka ünit ve Müller marka röntgen cihazı ücretsiz verilecek-

tir.

İletişim: Dişhekimi Halil İbrahim Özcan

                0 532 -241 39 11

VEFAT
İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1973 yılı mezunların-

dan, Odamız üyesi Dişhekimi Mehmet Aydın Emnalar,

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1990 yılı mezunların-

dan, Odamız üyesi Dişhekimi Naci Ergün Tunç, 

Odamız üyesi Dişhekimi Dikran Bozacıoğlu’nun annesi Hacıgül 

Bozacıoğlu, 

Odamız üyesi Dişhekimi Remzi Ülgen’in kayınvalidesi Hatice 

Zişan Kaftancı,

Odamız üyesi Dişhekimi Fikret Altan’ın annesi Hacer Sunal Altan, 

Odamız üyesi Dişhekimi Zeynep Aldoğan Erdoğan’ın babası 

Haluk Aldoğan,

Dişhekimi Asiye Aysun Bayraktar Yeşilay’ın babası Ahmet 

Bayraktar,

Odamız Kadıköy İlçe Temsilcisi Dişhekimi Kamil Güçlü Arığ’ın 

annesi Emel Arığ,

Odamız üyesi Dişhekimi Saniye Kulaoğlu Özçayan’ın babası, 

Odamız Eyüp İlçe Temsilcisi Fatih Özçayan’ın kayınpederi 

Mehmet Kulaoğlu vefat etmiştir.

Meslektaşlarımızın, ailelerinin ve yakınlarının acılarını paylaşır 

başsağlığı dileklerimizi iletiriz. 

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 yatırma-
dan önce Odamız 0.212 296 21 06 no.lu telefon-
dan aidat miktarınızı öğrenmenizi önemle rica 
ederiz.

• Aidatlarını bankamatikten yatıran meslek-
taşlarımızın Odamızı arayıp bildirmelerini rica 
ederiz.

AİDATINIZI ÖDEDİNİZ Mİ?

HOŞGELDİN BEBEK
Dişhekimi Halil Çakkalkurt ve eşi Özgül Çakkalkurt’un bebekleri 

Vartanuş Işık İl 14 Ocak 2015 tarihinde doğdu.

Kendilerini kutlar, yeni bebekleriyle uzun ve sağlıklı bir ömür 

dileriz.
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Değerli Meslektaşlarımız 
Aramıza Hoşgeldiniz
İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu
Dişhekimi	 ŞULE	DURMAZ

Dişhekimi	 KADİR	AKIN	KAYĞUN

Dişhekimi	 BAHTIM	ÇİÇEK

Dişhekimi	 MUSTAFA	DURUCAKOĞLU

Dişhekimi	 YILDIZ	ERENGÜL	KIRAÇ

Dişhekimi	 AZMİ	ATAHAN

Dişhekimi	 MUSA	KAZIM	ÜÇÜNCÜ

Dişhekimi	 MERT	ÖNTÜRK

Dişhekimi	 MAHMUT	GENÇ

Dişhekimi	 SEMRA	ARIK

Dişhekimi	 KAMİLE	BALIKÇI

Dişhekimi	 EMRE	OGAN

Dişhekimi	 MURAT	GÜNBATAN

Dişhekimi	 YAĞMUR	ÖZER

Dişhekimi	 TUBA	İPŞİR

Dişhekimi	 DUYGU	GÜLDALI

Dişhekimi	 ERDOĞAN	AYDIN

Dişhekimi	 EMRAH	KARAOĞLAN

Dişhekimi	 MERVE	ÖZGÜL

Dişhekimi	 ELİDA	HASKOVİÇ

Dişhekimi	 MURAT	KIŞ

Dişhekimi	 MECHMET	NTELI	CHOUISEIN

Dişhekimi	 BEGÜM	YILMAZ

Dişhekimi	 ŞEREF	EZİRGANLI

Dişhekimi	 DELAL	DARA	KILINÇ

Dişhekimi	 MERYEM	RANA	YETİŞKUL

Dişhekimi	 SELVİ	AYANOĞLU	DAYLAN

Dişhekimi	 UĞUR	SORKUN

Dişhekimi	 MAHMUT	EKREM	MUTLUER

Dişhekimi	 ATİLLA	ÇAĞATAY

Dişhekimi	 ŞEYMA	ÖZRENK

Dişhekimi	 ZEYNEP	AFRA	AKBIYIK

Dişhekimi	 SELÇUK	TİGÜN

Dişhekimi	 SEVİ	AKGÜN

Dişhekimi	 GÜLNUR	ECE

Dişhekimi	 AYŞE	GÜRSOY

Dişhekimi	 BURAK	BÜYÜKTÜRK

Dişhekimi	 FATMA	MANDACI

Dişhekimi	 ALİ	EMİR	KÖRPEOĞLU

Dişhekimi	 AYŞE	SEZAN	EKMEKÇİ

Dişhekimi	 AHMET	AKAY

Dişhekimi	 DENİZ	ÖCAL	KAYNAR

Dişhekimi	 HATİCE	ADEMOĞLU

Dişhekimi	 ÖZGE	ÖZDAL	ZİNCİR

Dişhekimi	 BANU	KÜRKÇÜ

Dişhekimi	 HARİKA	GONCA	PİREBAŞ

Dişhekimi	 NİMET	GÜL	SİPAHİ

Dişhekimi	 ABDULLAH	ÖZEL

Dişhekimi	 TURHAN	DİDİNEN

Dişhekimi	 ÜMİT	SÖNMEZ

Dişhekimi	 BETÜL	BALLI

Dişhekimi	 BARBAROS	MEHMET	ONAT

Dişhekimi	 UFUK	ÖZCAN

Dişhekimi	 SEVGİ	KURŞUN

Dişhekimi	 HÜSEYİN	UĞUR	KILIÇ

Dişhekimi	 ECE	DENİZ

Dişhekimi	 BOĞAÇ	GURUR	TEMELLER

Dişhekimi	 ESRA	IRAK

Dişhekimi	 ZEKERİYA	KARADEMİR

Dişhekimi	 EBUBEKİR	CANPOLAT

Dişhekimi	 ÖZGE	KEBABCIOĞLU

Dişhekimi	 NİL	CEREN	MUNGAN

Dişhekimi	 GİZEM	DEMİRAY	KÖKÇÜ

Dişhekimi	 MUSTAFA	BİLDİRİCİ

Dişhekimi	 JALE	DİNGİLOĞLU

Dişhekimi	 ESRA	EVİRGEN	DEMİRYÜREK

Dişhekimi	 EBRU	YİLDİZ

Dişhekimi	 SİMAY	AYDEMİR

Dişhekimi	 ERKAN	KARA

Dişhekimi	 ÜLKÜ	SILA	DALYANOĞLU

Dişhekimi	 HİLAL	YILDIZ	YÜKSEL

Dişhekimi	 ESRA	MELİKE	AKDOĞAN

Dişhekimi	 OĞUZ	AKÇA

Dişhekimi	 ÇAĞLA	BURGUCU

Dişhekimi	 MELİKE	DEMİRAYAK

Dişhekimi	 TAMER	YILDIRIM

Dişhekimi	 BERK	BURSALI

Dişhekimi	 SEVCHAN	OSMAN

Dişhekimi	 TOURGKAI	MOUSTAFA

Dişhekimi	 CELAL	HACIBAŞIOĞLU

Dişhekimi	 MERİÇ	KAAN	KUĞU

Dişhekimi	 LEYLA	BAĞIŞ

Dişhekimi	 YEŞİM	MENGEŞ

Dişhekimi	 BURCU	ÖZTOPAL

Dişhekimi	 ERSİN	BİLGİN

Dişhekimi	 ONUR	EROĞLU

Dişhekimi	 MUSTAFA	ÖZCAN

Dişhekimi	 HASAN	MACİT

Dişhekimi	 SERPİL	TERZİOĞLU

Dişhekimi	 HAVVANUR	TURGUT

Dişhekimi	 HAMZA	CUDAL
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Satrancın	filozofu	olarak	bilinen	Emanuel	Lasker	Polonya’da	doğmuş	bir	Yahudiydi.	Başarılı	bir	ma-

tematikçi	ve	felsefeci	olması,	satrançtaki	başarısının	anahtarıydı.	Satrancı	iki	beynin	psikolojik	harbi	

olarak	gören	Lasker,	bir	savaş	olarak	gördüğü	bu	oyunda	27	yıl	boyunca	hiç	yenilmedi	ve	dünya	sat-

ranç	şampiyonu	unvanını	elinde	en	uzun	süre	tutan	isim	oldu.	1933	yılında	Naziler	yüzünden	uzun	

yıllar	yaşadığı	Almanya’yı	 terk	etmek	zorunda	kalan	Lasker	ünlü	 fizikçi	Albert	Einstein’ın	da	çok	

yakın	dostuydu.	Lasker,	Einstein	için	“birlikte	satranç	oyna-

maktan	en	keyif	aldığım	insan”	demiştir.	Birçok	başarılı	tur-

nuvanın	ardından	1921’te	Kübalı	 José	Raúl	Capablanca’ya	

yenilerek	dünya	 satranç	 şampiyonu	unvanını	devretmiştir.	

11	Ocak	1941’de	de	son	yıllarını	geçirmek	için	gittiği	New	

York’ta	hayatını	kaybettmiştir.	

Lasker’in	başarısı,	oyun	anlayışının	gerisinde	yatar.	Çok	akıl-

lı	 ve	 hünerli	 bir	 oyuncuydu.	 Karışıklıklardan	 sakınmayan	

orijinal	 ve	mücadeleci	 bir	 stili	 vardı.	 Defansta	 olağanüstü	

başarılıydı.	En	usta	rakiplerine	karşı	bile	baskın	çıkabilirdi.	

Rakiplerine	 en	 büyük	 zorlukları	 çıkartmak	 gibi	 kişisel	 bir	

mücadele	 yaklaşımı	 içerisindeydi.	 Satranç	 onun	 için	 tahta	

başında	sadece	hamlelerle	yapılan	bir	mücadele	değil	aynı	

zamanda	insan	tutkularının,	duygularının,	 isteklerinin	ve	düşüncelerinin	eşsiz	bir	mücadelesiydi.	

Lasker,	matematik	ve	felsefe	doktoruydu.	Satranç	arenasındaki	mücadelelerini	ve	bu	bilim	dalların-

daki	verimli	çalışmalarını	dönüşümlü	olarak	sürdürmekteydi.	Bilim	alanındaki	çalışmaları	da	büyük	

değer	 taşımaktaydı.	 Einstein	hatıralarında,	bu	sıradışı	başarılı	 insanın	yeterince	bilime	kendisini	

adayamamasından	duyduğu	üzüntüyü	dile	getirmiştir.

Karışıklıklardan Sakınmayan Sıradışı Bir oyuncu

Satrancın Filozofu; Emanuel Lasker

1.e4	 e5	 2.Af3	 Ac6	 3.Fb5	 Af6	 4.O-O	 d6	 5.d4	

Fd7	6.Ac3	Fe7	7.Ke1	exd4	8.Axd4	Axd4	9.Vxd4	

Fxb5	 10.Axb5	 O-O	 11.Fg5	 h6	 12.Fh4	 Ke8	

13.Kad1	 Ad7	 14.Fxe7	 Kxe7	 15.Vc3	 (Lasker 

uzun ve acılı bir savunmadan kurtulmak için 

yapması gerekenin provokatif bir hamle (sa-

tranç tahtasında tabii!) olduğunu anlıyor. Bu 

Tarrasch, Siegbert - Lasker, Emanuel 
Dünya Şampiyonluğu Maçı 1908

şekilde ancak Tarrasch’ı güven duyduğu yol-

lardan ayırabilecektir. Dolayısıyla şimdi yapılan 

hamle sağduyulu satranç anlayışına tamamen 

aykırıdır.) 15...Ke5?!	 16.Ad4	 Kc5	 (Saf satranç 

anlayışı bakımından bu hamle oldukça şüpheli. 

Rahatsız konumdaki kale siyaha büyük sorun-

lar açabilir. Ama asıl amaç kalenin uygunsuz 

konumu sayesinde Tarrasch’ın dengesini boz-

mak.)	17.Vb3	Ab6	18.f4	 (Artık geri dönüş yok 

ama zaten Lasker’in de kaleyi kaçmak gibi bir 

derdi yok!) 18...Vf6	19.Vf3	Ke8	20.c3	a5	21.b3	

a4	22.b4?!	Kc4	23.g3	Kd8	24.Ke3	c5	25.Ab5?	

(Tarrasch çıldırıyor.) 25...cxb4	 26.Kxd6	 Kxd6	

27.e5	 Kxf4!	 (Oysaki mucize bir seraptır ve ne 

ironiktir ki öldürücü darbe kusurlu kaleden geli-

yor.) 28.gxf4	Vg6+	29.Sh1	Vb1+	30.Sg2	Kd2+	

31.Ke2	Vxa2	32.Kxd2	Vxd2+	33.Sg3	a3	34.e6	

Ve1+	 35.Sg4	 Vxe6+	 36.f5	 Vc4+	 37.Ad4	 a2	

38.Vd1	Ad5	39.Va4	Axc3	40.Ve8+	Sh7	41.Sh5	

a1=V	(ve Tarrasch terk etti. - zaten çok önceden 

de oyunu bırakabilirdi. Bu hayati oyundan 

sonra skor 3:1 Lasker’in lehine olmuştur ve 

yenilgi Tarrasch’ı o kadar sarsmıştır ki bir daha 

toparlamamış ve maçı kaybetmiştir. 0-1)

Hazırlayan: 

Çetin Hakan Şeker
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Batı 

Pas

Kuzey 

2

Doğu

Pas

Güney 
1
6

Hayat ne kadar adilse, oyun da o kadar adil...

Riskli Ama Bir O Kadar da İyimser Bir Şlem Pik
Güneyde	oturuyorsunuz	ve	biraz	fazla	acele	ederek	6	pik	kontratına	varmış	bulunuyorsunuz.

Atak:     A

D 9 6 5
R 8 4 3
----
D V 10 8 3

A V 10 8 7 4
2
A R
A 9 4 2

D 9 6 5
R 8 4 3
----
D V 10 8 3

R 2
D 9 6
9 7 6 5 4 2
R 6

3
A V 10 7 5
D V 10 8 3
7 5

A V 10 8 7 4
2
A R
A 9 4 2

Batı	kör	asını	çıkar	ve	arkasından	karo	damını	oynar.	Oldukça	riskli	bir	şlem	oynuyorsunuz.	Çünkü	

bir	as	verdiniz	ve	iki	empasınızın	tutması	gerekiyor	(Pik	ve	trefl	ruası	empası).	Fakat	konuşmaların	

pek	yanlış	olduğu	söylenemez.	Bu	gibi	isabetsiz	kontartları	önlemek	her	zaman	mümkün	değildir.	

Şimdi	nasıl	oynamanız	gerekir?

6	Pik	oynuyorsunuz.	Batı	kör	asını	aldı	ve	karo	damını	oynadı.

Hayır,	pik	asını	çekip	ruayı	iki	taraftan	birinde	sek	ummak	doğru	bir	oyun	tarzı	değildir.	Çünkü	on	

kağıtla	ruaya	başarılı	bir	empas	yapma	şansı	çok	daha	büyüktür.	Tek	sorun	yere	geçmektir.

Bunun	için	hiçbir	işe	yaramayan	metr	karo	ruanıza	rağmen	ilk	ele	yerden	çakmak	yeterlidir.	Ondan	

sonra	pik	damını	oynarsınız;	Doğu	işinizi	biraz	zorlaştırmak	için	ruayı	okurmaz	(valenin	ortağında	

ikili	olması	ihtimali	çok	uzaktır,	yomsa	Güney	A	10	x	x	x	ile	6	Pike	sıçramazdı.	Kozu	mutlaka	altılı-

dır	ya	da	en	azından	valesi	de	elindedir).	Bunun	üzerine	koz	dokuzlusunu	oynarsınız	ve	doğunun	

ruasını	alırsınız.	Tabi	bu	anda,	pik	altılı	yere	geçip	trefl	empası	yapabilmek	için	elinizde	küçük	bir	

pik	saklamayı	ihmal	ettiğinizin	farkına	vardınız	(çünkü	yerden	pik	damı	oynadığınızda	elden	düşün-

meden	dörtlüyü	verdiniz).	Ama	ziyanı	yok!	Yıldızlar	bugün	sizden	yana...	Bu	defa	karo	asına	çakark	

yere	geçer	ve	trefl	damını	oynarsınız.	İki	rua	da	“placé”	(yanı	istediğiniz	tarafta,	Doğuda)	olduğu	

için,	biraz	iyimser	şlemi	kazandınız.	Ama	oyunun	sonucunun	adil	olması	gerektiğini	kim	söylemiş.	

Hayatın	ki	öyle	mi?

Hazırlayan: 

Çetin Hakan Şeker
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Yukarıda Hayat Var

Dişhekimi Fırat Budacı
budaci@gmail.com

Ülkemiz apartmanlarının gürültü yapan kat-
ları yıllar boyu alttan sopayla dürtüldü. Hatta 
gürültü karşısında kalorifer borularından me-
talik mesajlar yollayanlar bile oldu. Mesela 
dedem, üst katı sopayla dürterken, “Şimdilik 
sadece dürtüyorum, ama gerekirse bu sopayla 
döverim sizi” tehtidine ulaşacak kadar abarta-
rak mesajını geniş tutardı. Sopalar üst katları 
hala dürtüyor mu, bilmiyorum. Dürtüyorsa bile 
sopaların yerini vileda sapları almış olmalı. Bi-
razdan anlatacağım hikâyede, üst katta parti 
veren öğrenciler, alt katta ise bir vileda sapı 
ve evli bir çift var. Bu hikâyede, “Dedelerden 
günümüze üst kat komşularının değişen gü-
rültü anlayışı ve alt katların gürültüye verdiği 
tepkiler” teması etrafında, “Vileda sapıyla eğ-
lenceli bir parti durdurulabilir mi?” sorusuna 
yanıt aramaya çalışacağım. Üst kattaki üniver-
site öğrencilerinin gürültüsüne maruz kalan alt 
kattaki Burcu ve Hakan’ın normalde anlayışlı 
ve çağdaş bir çift olması işimi bir hayli zorlaş-
tırıyor. Üstelik işin ilginci, Burcu üst kattan ge-
len yüksek sesli müzik sesi karşısında gittikçe 
öfkelenirken, Hakan sanki üst kattaymış gibi 
hayaller kuruyor. 
      Üst kattakilerin biraz da dalga geçerek eş-
lik ettiği kült şarkılar, 37 yaşındaki Hakan’ın 
üniversite yıllarına denk geliyor. Bir şarkının 
bitiminden diğer şarkının başlangıcına kadar 
duyulan borumsu erkek sesleri neşeli kadın 
kahkahalarıyla kesiliyor. Burcu için gürültü-
den ibaret olan bu sesler, Hakan’ı sıkıcı ev 
hayatından kurturacak bir davet sanki. Ha-
kan, yattığı kanapede hiç kıpırdamadan üst 
kattaki partiye(tavana) bakıyor. Âdeta parti-
nin altına gömmüşler onu. Bedeninin aksine 
aklı kıpır kıpır. Nasıl olacak bilmiyor ama yu-
karıdaki kızları güldüren boru seslilerden biri 
olduğunu hayal ediyor. Beyni, kurduğu hayal-
de Hakan’ı üst kata taşıyacak mantıklı bir olay 
örgüsü kuramadığından düzeysiz sürprizler 
üretiyor. Mesela, bir şekilde karısı yok olmuş, 
yani yine var da Ankara’ya mı ne gitmiş, bir 
anda kapı çalıyor, yukarıdakilerden biri bu-

zunuz var mı diye soruyor, buz olmaz mı, var 
tabi, Hakan hemen dolaptan buz getiriyor, 
ama verirken de çok komik bir şey söylüyor. 
İşte o komik şey, Hakan’ı yukarı davet ettiren, 
yukarıdaki diğer boru sesliler arasında bir 
numaraya yükselten, kızları en çok güldüren, 
hakkında “süper adam” dedirten, şarkılara 
eşlik ettiren, hatta süper dans ettiren bir yapı-
nın temeli oluyor. Sonrası zaten çok acayip...
     Hakan’ın yükselerek tavandan sızan ruhu, 
karısının sesiyle bir anda kanepeye düşüyor. 
“Bu nasıl gürültü ya, okuduğumu anlamıyo-
rum,” diyor karısı. Dakikalardır tavanda yaşa-
yan Hakan kafasını çevirip karısına bakıyor: 
Sadece kitap okurken taktığı gözlüklerine, 
ciddiyetle üst üste attığı bacaklarına, yanın-
daki sehpada duran papatya çayına ve en son 
kendisinden cevap bekleyen, had bildirme 
arzusuyla yanıp tutuşan gözlerine... Oturdu-
ğu berjer, kültür dünyası ve toplumsal du-
yarlılığa katkıları yüzünden Kültür Bakanlığı 
tarafından hediye edilmiş gibi duruyor. “On 
dakkadır aynı paragrafı okuyorum,” diye de-
vam ediyor Burcu. Hakan, karısının elindeki 
kitaba bakıyor: “Kurt Seyt & Shura -Nermin 
Bezmen”. Matbu Kıvanç Tatlıtuğ. “Niye ba-
kıyorsun, kalkıp bişey yapsana,” diyor Bur-
cu. Ne yapabilir Hakan? Üst kat komşularıyla 
mücadele konusunda tanıdığı tek insan olan 
dedesinin izinden mi gidecek? Dedesinin kul-
landığı ilkel uyarı yöntemini vileda sapıyla 
günümüze mi uyarlayacak? Dedesinin izinden 
giderken işler büyürse, bir ucu yerleri silen 
bu sopayla üniversiteli mi dövecek? Hakan, 
ne yapacağını bilmeden ayağa kalktığında, 
üst katta yeni başlayan bir şarkının coşkusuy-
la ses biraz daha açılıyor: “Jon Bon Jovi - It’s 
My Life”. Kendisinden bu rezaleti durdurması 
beklenen Hakan, bu şarkıyla birlikte bir anda 
dans etmeye başlıyor. ‘Orada’ olamadığı için 
‘buranın’ şartlarını zorlayan zavallı bir ada-
mın dansı bu. Hayatının baharını zorlayan 
bir emekli için bile kabul edilemez figürlerle 
karısının önüne ilerleyerek (işaret parmağıy-
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    Burcu’nun, sesini Hakan’a kıstırdığı üst kat 
yarım saat içinde boşalıyor. Burcu yatar yat-
maz horlamaya başlarken, Hakan hâlâ tavana 
bakıyor. Üst katın antresini, kısmen salonunu 
ve en önemlisi kendisine kapıyı açan o güzel 
varlığı  gördüğünden kurduğu hayal bu defa 
daha gerçekçi. Sürpriz finale ilerlediği anlar-
da, üst kattan kendi hayaline adeta dublaj 
yapan sesler duymaya başlıyor. Derinden 

gelerek gittikçe kendini belli eden ritmik ses-
ler bunlar. Tavana daha da dikkatle bakarak, 
“Seks bu!” diye mırıldanıyor. Kafasını çevirip 
yan komşusuna bakıyor. Burcu, sanki bu ses-
leri bastırmak istermiş gibi horlama şiddetini 
artırarak adeta kükremeye başlıyor. Belli ki 
rüyasında Kurt Seyit’i görüyor.   

la yaptığı çok çirkin bir ‘gel gel’ hareketiyle) 
dans davetinde bulununca gelen tepki sert 
oluyor. Karısının suratına bakılırsa, dedesinin 
yöntemini viledaya uyarlamaktan başka çö-
züm yolu görünmüyor. Fakat ne yazık ki vile-
da sapı, Jon Bon Jovi’nin yüksek desibeli kar-
şısında, şarkıya alttan katılan ve ancak müzik 
kulağı olanların duyabileceği bir tür vurmalı 
çalgı olmaktan öteye gidemiyor. Üstelik yer-
leri silen ucundan 
saçılan sular karısıyla 
arasının daha da açıl-
masına sebep oluyor. 
Hakan’ın yapması 
gereken çözümü bu 
evde değil üst katta 
aramak. 
    Merdivenlerden 
çıkarken ne diyeceği-
ni düşünüyor. “Has-
tamız var”, “Bebek 
uyuyor” falan iyi de, 
“Karım okuduğunu 
anlayamıyor” pek şık 
değil. Kapı açıldığın-
da, Hollywood tipi 
bir ışık vuruyor sura-
tına. Karşısındakinin 
güzelliği karşısında 
nutku tutuluyor. Her-
hangi bir mazaret bil-
dirme ihtiyacı duyma-
dan, “Bu saatte yeter 
artık!” falan diyece-
ğine, “İyi akşamlar... 
Ya normalde sorun 
değil de...” diye baş-
lıyor konuşmasına. 
Şikayet etmekten 
çok, “Beni de alır mı-
sınız?” der gibi garip 
bir ifade var suratın-
da.  Ne dediği ancak, 
“Ses düzeyi”, “saat”, 
“geç oldu”, “ya işte 
eşim” kelimelerinden çıkarılabilen bir şeyler 
geveliyor.  “Kusura bakmayın,” diyor karşı-
sındaki. Kapı kapandığında, kısılan müziğin 
ardından “aman ya”, saat kaç ki”, “bu ne ya” 
gibi sesler duyuluyor. Merdivenlerden iner-
ken öfkeli dedesi elindeki sopayla beline vu-
ruyor: “Senden adam olmaz!”
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