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kutland›!

Anemi: Oral
belirtileri,
tedavisi ve
diflhekimi
yaklafl›m›

Kongresi’ne
geri sayım...









De¤erli Meslektafllar›m,

Yeniden, meslek odam›z ve mesle¤imiz için görev bafl›nday›z.
12. Dönem Ola¤an Genel Kurulumuzu ve seçimleri 19-20 Ni-
san 2008 tarihlerinde gerçeklefltirdik. Yeni bir döneme heye-
canla bafll›yoruz. Bizlere güven verdiniz, destek verdiniz. 22
y›ll›k deneyimimizle zor günlerde görevde olman›n bilincin-
deyiz. Seçime ve Genel Kurul’a kat›lan meslektafllar›ma bir
kez daha teflekkür ederim. El ele, hep birlikte mücadele ede-
ce¤iz. Geçmifl dönemlerin birikimlerini gelece¤e tafl›yarak,
zorluklar› birlikte aflarak, yeni baflar›lara do¤ru yürüyece¤iz.

Ülkemizde diflhekimli¤i, TDB ve diflhekimleri odalar›n›n kat-
k›lar›yla geliflmektedir. Kazan›lan bu ivmeye ra¤men, AKP ik-
tidar› a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetlerine üvey evlat muamelesi
yapmaktad›r. Hükümetin a¤›z ve difl sa¤l›¤›na hiçbir katk›da
bulunmamas›n›n d›fl›nda, sahte diflhekimlerine verilen hapis
cezas›n›n alt s›n›r›n› indirmeye çal›flmas›, yabanc› hekim ça-
l›flmas›na izin vermesi, sa¤l›¤› ticarilefltirmeye çal›flmas› top-
lumun genel ve a¤›z difl sa¤l›¤› aç›s›ndan kayg› verici bir du-
rumdur. AKP Hükümeti en son 1 May›s’ta demokrasi anlay›-
fl›n› da ortaya koymufltur. Hastanelere gaz bombas› at›lmas›,
sendika binalar›n›n saat 06.00’dan itibaren abluka alt›na al›n-
mas›, temel haklar, özgürlükler ve insan haklar› aç›s›ndan ka-
bul edilemez tutumlard›r. Yaflam› savunan bizler, yaflamaya
de¤er bu ülkede, bu flekilde yönetilmeyi hak etmiyoruz.

Yaflam›m›z›, gelece¤imizi s›n›rlayan Sosyal Sigortalar ve Ge
nel Sa¤l›k Sigortas› Yasas› Meclis’ten geçti. Cumhurbaflkan›
taraf›ndan onaylanan yasa Ekim 2008’de yürürlü¤e girecek. 

Yasaya karfl› duruflumuz devam ediyor. Koflulsuz sa¤l›k gü-
vencesi ve insanca yaflam için, topluma karfl› olan bu yasay›
istemiyoruz. Sosyal güvenlik ve sa¤l›¤›m›z aç›s›ndan birçok
hak kay›plar›na yol açan bu yasan›n tamam›na www.ido.org.tr
sayfas›ndan ulaflabilirsiniz. 

Muayenehaneler, kamunun açt›¤› a¤›z ve difl sa¤l›¤› merkezle-
ri ve özel hastaneler bünyesinde aç›lan merkezlerle çifte k›s-
kaç alt›na al›n›yor. Muayenehanelerin de bu ülkenin kaynakla-
r› oldu¤u unutuluyor. Muayenehanelerden hizmet al›nmas›
ivedilikle gerçekleflmelidir. Önümüzdeki dönemde de muaye-
nehanelerin korunmas› için mücadele etmeye devam edece¤iz.

De¤erli Meslektafllar›m, 

Önümüzdeki dönemde çal›flmalar›m›zda sizlerin kat›l›mlar›-
n›n daha da fazla olmas›n›, pek çok çal›flmada sizlerle birlikte
olmay› ümit ediyorum. Haziran ay›n›n bafl›nda Kad›köy’deki
Anadolu Yakas› ‹rtibat Bürosu’nun aç›l›fl›n› yapaca¤›z. 100.
y›l kutlamalar› kapsam›nda sosyal ve bilimsel etkinliklerin
birço¤u gerçeklefltirildi. 100. Y›l etkinliklerinden oluflan rö-
portajlar› Dergi’nin içinde bulacaks›n›z. 30 Haziran-5 Tem-
muz 2008 tarihlerinde gerçekleflecek Yüzy›l Kongresi’nde bu-
luflmak dile¤iyle. 

Sevgi ve sayg›lar›mla

Mustafa 
Dü¤encio¤lu

Yine, yeniden…

baflkandan
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De¤erli Meslektafllar›m,

20 Nisan 2008 tarihi itibar›yla sizlerin oyla-
r›yla yenilenmifl olan ‹DO yönetimi ve ku-
rullar› olarak iflbafl›na gelen ekibimizin size
dönük aynas› olarak buraday›z. Geçmiflten
bugüne sizlere bunu yans›tmaya çal›flt›k.
Yeni dönemde de bu düflünceyle hareket
edece¤iz.
Ayr›ca amac›m›z hem sizleri bilgilendirmek
hem de bekleme odan›zda b›rakabilece¤iniz
bir dergi yay›nlamak. Bu amaçla dergimizde
ilginizi çekecek muayenehane prati¤ine yö-
nelik vak’a sunumlar› ve bilimsel yaz›lara,
bizleri ilgilendiren yasa ve yönetmeliklerle
ilgili görüfllerimize, güncel konulara yöne-
lik inceleme yaz›lar›na ve bu konular hak-
k›nda uzmanlar›n görüfllerine yer verece-
¤iz.
Bu konularda oylar›n›zla bize verdi¤iniz so-
rumluluk bilinci ile çal›flma yaparken göze-
tece¤imiz temel kriter “ahlak = etik” ola-
cakt›r. 

Bu say›m›zda siz meslektafllar›m›z için Genel
Kurul bafll›¤› ile seçimlerle ilgili haberlerle
devam›nda ‹DO Baflkan ve Genel Sekreteri
yeni dönem ile ilgili görüfllerini aktar›yorlar.
Bilimsel yaz› olarak “Anemi” ve “Sabit
protezlerde kullan›lan ölçü maddeleri
ve ölçü alma yöntemleri” konular›n› ele
ald›k. Ayr›ca oda haberleri bölümünde bi-
limsel ve sosyal etkinlikler hakk›nda bilgile-
re ulaflacaks›n›z.
Serbest çal›flan meslektafllar›m›z› ilgilendi-
ren “e-beyannamenin diflhekimlerince
direkt kullan›m›”n› sa¤layan vergi mah-
kemesinin verdi¤i yürütmeyi durdurma ka-
rar› ve 1 Haziran 2008’de bafllayacak olan
“POS cihaz› kullanma zorunlulu¤u” da
sayfalar›m›zda yerini ald›.
Bu say›m›zda mesle¤imizin 100. Y›l› sebebi
ile düzenlenen etkinlikler ve kongrenin mi-
marlar› komisyonlar› ve çal›flmalar›n› genifl
bir biçimde sayfalar›m›zda bulacaks›n›z.

dergi
‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI
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‹ stanbul Diflhekimleri Odas› 12. Ola-
¤an Genel Kurulu 19 Nisan 2008 ta-
rihinde ‹stanbul Teknik Üniversitesi

Vakf› Sosyal Tesisleri’nde, seçim ise 20
Nisan 2008 tarihinde ‹stanbul Teknik
Üniversitesi (‹TÜ) Yabanc› Diller Yüksek
Okulu, Maçka kampüsünde yap›ld›.  Ge-
nel Kurula Türk Diflhekimleri Birli¤i
(TDB) Genel Baflkan› Celal Y›ld›r›m ile
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve ‹stan-
bul Veteriner Hekimleri Odas› ad›na Ge-
nel Sekreter Seyhan Özavc› ve Yönetim
Kurulu üyesi Kemal Kutlay kat›ld›. 
Genel Kurul’un aç›l›fl›n› ‹DO 11. Dönem
Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu’nun yapt›-
¤› Genel Kurul’un Divan Baflkanl›¤›’n›
10. Dönem ‹DO Baflkan› H. R›fat Yüzbafl›-
o¤lu, raportörlü¤ünü Selmin Aslan, Di-
van üyeliklerini T. Emre ‹mamo¤lu ile
Hikmet Bilge yapt›. Sayg› duruflunun ar-
d›ndan Divan Baflkan› sözü 11. Dönem
Yönetim Kurulu Baflkan› Mustafa Dü¤en-
cio¤lu’na verdi. 
‹DO’nun 22. y›l›nda kurumsallaflma sü-
recini tamamlayarak geçmifli gelece¤e
en iyi flekilde ba¤lad›¤›n› ifade eden

Mustafa Dügencio¤lu, Oda’n›n 6.200
üyesiyle birçok sürece önderlik etti¤ini
söyledi. ‹DO’nun toplumsal muhalefette
her zaman yer ald›¤›n›n alt›n› çizen Dü-
¤encio¤lu, “‹nsan haklar›, demokrasi, la-
iklik ve çevre gibi de¤erleri savunuyor,
evrensel hukuk ilkelerinin ve insan hak-
lar›n›n yaflama geçmesini istiyorum.
Ancak insan yaflam›n›n en kutsal alanla-
r›ndan olan inançlar›n siyasallaflmas›n›,
politik amaçla kullan›lmas›n› ulusal bir-
li¤imizi parçalayacak, ciddi bir tehlike
olarak görüyorum” dedi. 11. dönem yö-
netim anlay›fl›n› “kat›l›mc›l›¤a, fleffafl›-
¤a ve karfl›dakinin düflüncelerine önem
vermek” seklinde özetleyen Dü¤encio¤-
lu, ‹DO’nun aktivistleri ve çal›flanlar›yla
büyük bir aile oldu¤unu söyledi. 
Mustafa Dü¤encio¤lu a¤›z ve difl sa¤l›¤›
politikalar›n›n Türk Diflhekimleri Birli-
¤i’nin organize etti¤i Baflkanlar Konseyi
toplant›lar›nda karar alt›na al›nd›¤›n›,
bu toplant›larda düflüncelerini paylaflan
‹DO Yönetim Kurulu’nun TDB’nin ya-
n›nda yer alarak bu politikalar› destekle-
di¤ini belirtti. 

Herkese sa¤l›k, güvenli gelecek
Konuflmas›nda, TBMM Genel Kurulu’nda
görüflülen Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤-
l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›’na de¤inen Dü-
¤encio¤lu, “Dönem boyunca 64 kurulufl-
tan oluflan Herkese Sa¤l›k Güvenli Gele-
cek Platformu içinde yer alarak tasar›ya
karfl› mücadele ettik. Tasar›daki sosyal
güvenlik, genel sa¤l›k, özelde de a¤›z ve
difl sa¤l›¤› hizmetlerine ulafl›mdaki hak
kay›plar›na dikkat çektik” dedi. 
11. dönemde ‹DO’nun sa¤l›k sisteminden
beklentilerini özetleyen Dü¤encio¤lu, ha-
z›rlanan yasa tasar›s›n›n bu beklentiler-
den çok uzakta oldu¤unun alt›n› çizdi ve
beklentilerini flöyle s›ralad›: “Emeklili¤i-
mizde koflulsuz sa¤l›k güvencesi ve in-
sanca yaflam standard› istiyoruz. Sa¤l›k
hizmetinin herkes taraf›ndan ulafl›labilir
bir hak olmas›n› diliyoruz. Sa¤l›k politi-
kalar› oluflturulurken sa¤l›k meslek ör-
gütlerinin söz sahibi ve taraflardan biri
olmas›n› diliyoruz. Sa¤l›k ve sosyal gü-
venlik sistemini de¤ifltiren SSGSS Yasa
Tasar›s›’n›n sosyal devlet ilkeleri do¤rul-
tusunda yenilenmesini istiyoruz”. 

Genel Kurul
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‹stanbul Diflhekimleri Odas› 
12. Ola¤an Genel Kurulu ve seçimi
sonuçland›. 19 Nisan 2008 tarihinde
yap›lan Genel Kurul’un ard›ndan 
20 Nisan’da gerçeklefltirilen 
seçimlerde, 22 y›ld›r ‹DO yönetimini
üstlenen Birlik Grubu adaylar› 
yönetimi yeniden devrald›.

Birlikte gidilecek
daha çok 
yolumuz var

Birlikte gidilecek
daha çok 
yolumuz var
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Diflhekimi da¤›l›m› plans›z
Konuflmas›n›n büyük bir bölümünü a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmet-
lerindeki sorunlara ay›ran Dü¤encio¤lu, toplumun %80’inin
a¤›z ve difl sa¤l›¤› tedavisine ihtiyac› oldu¤unu, bu ihtiyac› ka-
munun tek bafl›na karfl›layamayaca¤›n› söyledi. A¤›z ve difl
sa¤l›¤› hizmetlerinin muayenehaneler dahil tüm özel kurulufl-
lardan al›nmas› gerekti¤ini belirten Dü¤encio¤lu, ‹DO’nun bu
anlay›flla muayenehaneleri koruyabilmek için mücadele etti¤i-
ni, bundan sonra da mücadeleye devam edeceklerini belirtti. 
Mustafa Dü¤encio¤lu, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n diflhekimi yo¤un-
lu¤unun en çok oldu¤u bölgelerde, a¤›z ve difl sa¤l›¤› merkez-
leri açarak haks›z rekabet ortam› yaratmaya çal›flt›¤›n› söyle-
di. Bu merkezlere atanan diflhekimlerinin sözleflmelerinin ise
özlük haklar› aç›s›ndan kabul edilemez oldu¤unun da alt›n›
çizdi. “A¤›z ve difl sa¤l›¤› merkezlerinde tedavi edici diflhe-
kimli¤i yerine, koruyucu diflhekimli¤i öne ç›kar›lmal›d›r” di-
yen Dü¤encio¤lu, sermaye sahiplerinin hastane ve a¤›z difl
sa¤l›¤› merkezleri açarak muayenehaneleri yok etmek istedik-
lerini ifade etti.  
Mustafa Dü¤encio¤lu konuflmas›nda yeni diflhekimli¤i fakül-
teleri aç›lmas›na da karfl› ç›karak, “Diflhekimi da¤›l›m› planla-
mas› befl-on y›ll›k a¤›z ve difl sa¤l›¤› göstergelerine göre yap›l-
mal›, diflhekimli¤i fakültelerinin durumlar› da buna göre de-
¤erlendirilmelidir” dedi.

Kadrolaflmaya dikkat
Mustafa Dü¤encio¤lu konuflmas›n›n son bölümünü hüküme-
tin icraatlar›na ay›rd›. Hükümetin toplumun a¤›z ve difl sa¤l›-
¤›na duyars›z kald›¤›n› belirten Dü¤encio¤lu, Sa¤l›k, E¤itim,
‹çiflleri Bakanl›¤› ve Emniyet teflkilat›ndaki kadrolaflmaya dik-
kat çekti. Toplumsal bar›fl›n olabilmesi için AKP Hükümeti’nin
toplum yarar›na olmayan yasalar› ç›kartmamas›n›, kendinden
olmayan› ötekilefltiren politikalardan uzak durmas›n› istedi. 
Mustafa Dü¤encio¤lu’nun konuflmas›n›n ard›ndan ‹stanbul
Veteriner Hekimler Odas› Genel Sekreteri Seyhan Özavc› da
k›sa bir konuflma yaparak, sa¤l›k meslek odalar›n›n geçen dö-
nemde birçok çal›flmaya ortak imza att›klar›n›, bu çal›flmalar-
da ‹DO’nun, özellikle Sa¤l›k Meslek Odalar› Koordinasyonu
Dönem Sekreteryas›n› yürüten ‹DO Genel Sekreteri Ahmet
Gürbüz’ün çok önemli katk›s› oldu¤unu belirtti ve yeni yöne-
time baflar›lar diledi. 

Ayça Aydemir (Ka¤›thane) 

“Yönetimden
memnunum”
‹DO Yönetim Kurulu’nun  çal›flma-
lar›ndan memnunum. Bugüne ka-
dar sorunlar›ma cevap bulamad›-
¤›m hiçbir an olmad›. Bilimsel
konferanslar yap›ld›. Bunlar hoflu-
ma gidiyor. Belki ifl arayan mes-
lektafllar›m›za biraz daha yard›m-
c› olunabilir. 

fiükran Uzuno¤lu Engin (Kad›köy) 

“‹yi niyetli bir
yönetim”
Genel Kurula çal›flt›¤›m için kat›la-
mad›m. ‹yi niyetli bir yönetim
oldu¤unu düflünüyorum. Geçen
dönem de çal›flmalar iyiydi. Se-
çimleri kazanan grubun ayn› flekil-
de devam etmesini dilerim.

Ömer Engin (Kad›köy) 

Gayretle
çal›fl›yorlar
Önceki yönetim de çok gayretle ça-
l›flt›. Yeni uygulamalarda baz› aksak-
l›klar var. Ama bunlar da diflhekimle-
rinden kaynaklanan aksakl›klar.
Odam›z›n bu aksakl›klar› bertaraf et-
mek için elinden gelen gayreti gös-
terdi¤ine inan›yorum. Yeni yönetim-
den de ayn› performans› bekliyoruz. 

‹DO Baflkan› Mustafa
Dü¤encio¤lu 
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“Ufkumuzu açan bir yap›n›n deste¤ini alm›yoruz”
‹DO Baflkan›’n›n ard›ndan, ‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz ça-
l›flma, Sayman Ali Yüksel Çal›flkan mali, Denetleme Kurulu üyesi
Abuzer Öner de Denetleme Kurulu raporlar›n› sunduktan sonra
diflhekimi Hakan Bayrak raporlar üzerine konuflmak üzere kürsü-
ye geldi. Hakan Bayrak, ‹DO Yönetiminin biflhekimlerin bilgis ve
deneyimlerini gelifltirmeye dönük çal›flmalarda üstün performans
gösterdi¤ini, ancak Oda d›fl›ndaki baz› çal›flmalar›n bakanl›k kay-
nakl› engellemelerle karfl›laflt›¤›n› ileri sürdü. Hakan Bayrak, “Biz
ne kadar ufkumuzu genifl tutmaya çal›flsak da, ufkumuza açmaya
çal›flan bir yap›n›n deste¤ini alm›yoruz” dedi. ‹DO’nun 11. dönem-
de sahte diflhekimlerine karfl› yürüttü¤ü mücadeleye de de¤inin
Hakan Bayrak, TDB, ‹DO ve Diflhekimleri Odalar›n›n uzun y›llar
verdi¤i mücadele sonucunda sahte diflhekimlerine verilen ceza-
n›n alt s›n›r›n›n üç y›l olarak korundu¤unu vurgulad›. Meclis’teki
baz› kiflilerin sahte diflhekimlerini destekledi¤ini ileri süren Bay-
rak, “fiafl›r›p kal›yoruz, bu sözler veriliyor ki, bunu göze al›yorlar”
dedi. Meclis’te görüflülen SSGSS Yasa Tasar›s›’yla ilgili de görüfl-
lerini dile getiren Bayrak, “Toplumun tüm kesimlerinin duyarl› ol-
mas› gereken aflamalarda, olay›n seyrini gazetelerden takip etme-
nin d›fl›na ç›kamad›k. Gördük ki, TDB, ‹DO, ve diflhekimleri odala-
r› toplant›larla, bas›n aç›klamalar›yla bu mücadeleyi yürüttüler.
Bu davan›n arkas›nda duran tüm TDB, ‹DO yöneticilerine ve arka-
dafllar›ma teflekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› Bilim ve 
Hizmet Teflvik Ödülü
Genel Kurul’un dilek ve öneriler gündem maddesinde, 23 Nisan
2007 tarihinde yitirdi¤imiz Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› ad›na her y›l
Bilim ve Hizmet Teflvik Ödülü verilmesi önerisi oy çoklu¤uyla ka-
rara ba¤land›. Oda aidatlar›yla ilgili olarak, 65 yafl üzerindeki difl-
hekimlerinden, çal›fl›yor olsalar bile üyelik aidat› al›nmamas› için
TDB Genel Kurulu’na sunulmak üzere tavsiye karar› al›nmas›
önerisi de “65 yafl›n› bitiren, isteyen diflhekimleri” fleklinde de¤ifl-
tirilerek de¤erlendirildi. Öneri, oy çoklu¤uyla karara ba¤land›. 

“Ufuk açanlar muhalefettir”
Gündem maddesiyle ilgili konuflmak üzere kürsüye gelen Diflhe-
kimi Can Demirkaya ‹DO yönetimini çok fazla siyasetin içinde ol-
makla elefltirdi. Diflhekimleri Odalar›n›n temellerinin 1985 y›l›n-
da Ercüment Konukman’›n Meclis’te yapt›¤› konuflmayla at›ld›¤›-
n› ifade eden Can Demirkaya “O y›llarda diflhekimlerinin Türk Ta-
bipler Birli¤i’nden ayr›lmas› 12 Eylül döneminin bir tür ‘böl yö-
net’ yaklafl›m›n›n uzant›s› olarak de¤erlendirildi. Bu yüzden karfl›
ç›k›ld›. Gerçekten muhalefet edilmesi gerekiyordu. Ama görüyo-
rum ki oldukça iyi bir geliflme olmufl. Diflhekimleri, tabiplerinden
ayr›larak kendi özgürlüklerine kavuflmufllar ve 22 sene boyunca
gayet baflar›l› çal›flmalar yürütmüfller” dedi.
Uzun y›llar Oda çal›flmalar›n› kay›ts›z flarts›z destekledi¤ini belir-
ten Demirkaya, ‹DO ve TDB Yönetiminin k›s›tlay›c› tav›rlar› oldu-
¤unu ileri sürerek, “Egemenler hiçbir zaman ufuk açmazlar, ufuk
aç›c› olan muhalefettir” dedi. 

Piyasa ekonomisinde sona do¤ru
Diflhekimi Fatma Balpetek de 1980’li y›llardan itibaren bütün

Do¤u Couflkunf›rat (Bak›rköy) 

“Oy kullanma
bir mesuliyet”
27 y›ld›r çal›fl›yorum. ‹DO’nun ku-
rucu üyesiyim. Seçimlerde mutla-
ka oy kullan›yorum. Bu bir mesu-
liyet gibi art›k. ‹DO organlar›nda
daha önce görevlerim oldu.
Oda’n›n çal›flmalar› çok düzgün
gitti¤i için karfl›s›na bir ekip ç›ka-
m›yor. Bu tempoyu devam ettirdi-
¤i müddetçe hem diflhekimli¤ine katk›lar› olacak hem de se-
çimlerde bir s›k›nt› çekilmeden yürüyece¤iz. Çal›flmalar›n ar-
tarak bu tempoda devam etmesini diliyorum. 

Rahime Y›ld›zbafl (Gaziosmanpafla) 

“Odan›n 
yapt›r›m gücü
artmal›”
Önerilerin getirildi¤i tek plat-
form Genel Kurul olmamal›. Di-
¤er zamanlarda çok kat›l›mc› ol-
muyoruz. Kat›l›mc› olsak, öneri-
lerimiz, dileklerimiz mutlaka ce-
vap bulacakt›r. Odam›z›n bu ko-
nuda bizimle istiflare içinde olmas›n› istiyoruz. Örne¤in Ga-
ziosmanpafla’n›n Arnavutköy ve K. Çekmece’de sahte difl-
hekimleri var. Oda’n›n bu konudaki yapt›r›m gücünün art›-
r›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Hastalar›n a¤›zlar›nda ha-
la nalbantlar taraf›ndan yap›lm›fl ve yap›lmakta olan iflleri
tespit ediyorum. 

Savafl Özgönenç (Befliktafl) 

“Çifte
mutluluk”
Bugüne kadar bütün seçimlere
kat›ld›m. Birlik Grubu’nun çal›fl-
malar›ndan çok memnunuz.
Oda’dan hiçbir flikayetimiz yok.
Daha önce mesle¤imizin 25. y›l›n-
da ‹DO’nun düzenledi¤i törende
sertifika alm›flt›m. Bu y›l 40. y›l
plaketi verilecek herhalde. Bunun
diflhekimil¤inin 100. y›l›na denk gelmesi bana ayr› bir mut-
luluk veriyor. Bu y›l düzenlenen 22 Kas›m törenine çocukla-
r›m ve torunlar›mla gelece¤im.
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dünyada ve Türkiye’de ekonomide tek
seçenek olarak sunulan piyasa modeli-
nin sonuna gelindi¤ini, bütün dünyada
bu politikalar› dayatan IMF ve Dünya
Bankas› gibi kurulufllar›n 30 y›l›n ard›n-
dan açl›k uyar›lar› yapt›¤›n› ileri sürdü.
Fatma Balpetek, “30 y›ld›r piyasa ekono-
misiyle insanlar›n refah içinde ve mutlu
toplumlar olaca¤› masal›n› anlatanlar
flimdi, kamunun piyasaya müdahale et-
mesi gerekti¤ini söylüyorlar” dedi. 
Kamunun zarar eden bankalar›n zarar›-
n› kapatmak üzere müdahale etti¤ini
söyleyen Balpetek, “Sa¤l›k, e¤itim ve
sosyal güvenlik konusunda toplum yar-
d›m istedi¤inde, bunlar ‘kara delik’ olu-
yor” dedi ve tek seçenek olarak öne sü-
rülen piyasa ekonomisinin dayan›flma
yerine rekabeti öne ç›kartt›¤›n› söyledi. 

“En az 50, hatta 100 y›ll›k 
vizyon oluflturulmal›”
Görüfllerini aç›klamak üzere kürsüye ge-
len Prof. Dr. Melek Y›ld›r›m da ‹DO yöne-
timinden isteklerini dile getirdi. “En az
50 y›ll›k, tercihan 100 y›ll›k vizyon olufl-
turulmal›” diyen Prof. Dr. Y›ld›r›m, diflhe-
kimlerinin her kesiminden temsilcinin
oldu¤u, bunun d›fl›nda, iletiflim, iflletme-
ci, hukuk, sosyal antropolog ve stratejist-
lerden de oluflan bir grubun bir de¤iflim
planlamas› yapmas› gerekti¤ini söyledi.
Prof. Dr. Y›ld›r›m, “Nas›l, kan›ta dayal› t›p
ve diflhekimli¤i gibi kavramlar gelifltirili-
yorsa, biz de davran›fllar›m›z› kan›tlara
dayand›rabilir miyiz?” sorusunu ortaya
att›. Ayr›ca Oda’n›n “Diflhekimli¤inde
reklam”, “Sahte diflhekimli¤inde nereden

nereye gelmifliz”, “Diflhekimli¤inin t›p-
tan ayr›lmas›n›n etkileri”, “Diflhekimli-
¤inde iflletme konusunda nas›l bir e¤itim
olmal›” gibi konularda fakültelerin ilgili
anabilim dallar›n›n döner sermayelerine
para ödeyerek bilimsel araflt›rma ›smar-
lamas› gerekti¤ini belirtti.
Diflhekimi Ümit Güneysu da “Meslek ör-
gütlerinin meslektafllar›na ve topluma
karfl› görevleri var. Bu meslek örgütü
içinde toplumdan yana muhalefet olmak-
tan ve bütün arkadafllar›mla bunu pay-
laflmaktan onur duyuyorum” dedi. 
Diflhekimi Osman Erten ise sivil toplum
kurulufllar›nda zaman›n› ve paras›n›
ay›ran insanlar›n çok az bulundu¤unu
kaydetti ve “Bu iflin önü aç›kt›r. Bir ül-
kede Odalar›n davran›fllar›n›, o Odalar›n
insanlar› belirler” dedi.

Demokratik muhalefet yap›yoruz
Elefltirilere cevap vermek üzere söz alan
‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz,
“Demokratik, pozitif muhalefete kim ne
söyleyebilir? Her kurumu gelifltiren de-
mokratik muhalefettir. Biz de demokra-
tik muhalefet ve siyaset yap›yoruz. De-
mokrasinin, laikli¤in, sa¤l›k politikalar›-
n›n siyasetini yap›yoruz. Ancak biz her-
hangi bir siyasi partinin arka bahçesi
de¤iliz” dedi. Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s›’ndaki
9.000 pirim ödeme gün say›s›n›n 7.200
prim ödeme gün say›s›na düflürüldü¤ü-
nü an›msatan Gürbüz, “Bu, 13-14 Mart
2008 tarihinde yap›lan yürüyüfller, de-
mokratik muhalefet sayesinde gerçek-
leflti” dedi.

Ahmet Gürbüz, Odalar›n ve mesle¤in sa-
hip ç›k›ld›¤› ölçüde güçlenece¤inin alt›n›
çizdi. Sahte diflhekimlerine karfl› müca-
dele sorununa da de¤inen Gürbüz, sahte
diflhekimli¤iyle ilgili üç kez yasal düzen-
leme yap›ld›¤›n›, uzun y›llar verilen mü-
cadele sayesinde, 2004 y›l›nda diflhekim-
lerinin istedi¤i yasal düzenlemenin kaza-
n›ld›¤›n›n alt›n› çizdi. Uluslararas› serma-
yenin sa¤l›k alan›na girmesiyle diflhe-
kimli¤inde reklam sorununun boyutlar›-
n›n artt›¤›na dikkat çeken Gürbüz, bu so-
runun muayenehanede hizmet veren difl-
hekimlerini ma¤dur etti¤ini söyledi. Ah-
met Gürbüz konuflmas›n› “Oda organla-
r›nda çal›fl›n; meslek odas›n›n geliflimi
üyelerinin demokratik, pozitif katk› ve
kat›l›mlar›yla mümkün olacakt›r” sözle-
riyle bitirdi.
Dilek ve önerilerin görüflülmesinin ard›n-
dan gruplar divana, adaylar›n› sundular.
Genel Kurulun seçim gündemi ise 20 Ni-
san 2008 tarihinde ‹TÜ  Yabanc› Diller
Yüksek Okulu’nda gerçekleflti. ‹DO 11.
Dönem Yönetim Kurulu organizasyonuy-
la, meslektafllar›m›z›n seçime kat›l›m›n›
kolaylaflt›rmak için Kad›köy, Befliktafl ve
Bak›rköy semtlerinden araçlar kald›-
r›larak meslektafllar›m›z›n gidifl-dönüflle-
ri sa¤land›. Güzel bir bahar gününde efl-
leri ve çocuklar›yla seçime kat›lan mes-
lektafllar›m›z arkadafllar›yla da sohbet et-
me imkan› buldular. Kesinleflen sonuçla-
ra göre, 1.529 üyenin oy kulland›¤› se-
çimlerde Birlik Grubu adaylar› 1.303 oy
alarak Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu,
Denetleme Kurulu ve TDB delegesi or-
ganlar›na seçildiler. 

‹DO 11. Dönem
Genel Sekreteri
Ahmet 
Gürbüz

‹DO 11. Dönem Sayman›
Ali Yüksel Çal›flkan



Mustafa Dü¤encio¤lu 
(Baflkan)
1952’de Kayseri’de do¤du. 1978’de
Hacettepe Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi’nden mezun oldu. ‹ki dönem
TDB Merkez Denetleme Kurulu üyeli¤i
ve 1992-1994 döneminde Yönetim
Kurulu üyeli¤i yapt›. 1994-1996,
2004-2006 dönemlerinde TDB delege-
si oldu. 2004 y›l›nda yap›lan TDB 11.
Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresi’nin

Organizasyon Komitesi Genel Sekreterli¤i’ni yürüttü. 2006-2008 dö-
neminde ‹DO Baflkan› olan Dü¤encio¤lu, 2007 y›l›nda gerçekleflen
TDB 14. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresi’nde Organizasyon Komi-
tesi Baflkan› oldu. Mustafa Dü¤encio¤lu serbest diflhekimli¤i yap-
maktad›r, evli ve bir çocuk babas›d›r.

Prof. Dr. Serdar Çintan 
(Baflkan Vekili-E¤itim 
Komisyonu Sorumlusu)
1956’de ‹stanbul, Kad›köy’de do¤du.
‹stanbul Alman Lisesi’ni bitirdikten
sonra ‹stanbul Üniversitesi Diflhekim-
li¤i Fakültesi’nden 1982’de mezun ol-
du. Ayn› y›l ‹ÜDF Periodontoloji Anabi-
lim Dal›’nda doktora e¤itimine bafllad›.
1989 Dr. Med. Dent. ünvan›n› kazand›.
1993’te Doçent, 1999’da Profesör ol-

du. 1994 ile 1998 y›llar› aras›nda iki dönem Türk Periodontoloji Der-
ne¤i Yönetim Kurulu’nda çal›flt›. 1996-1999 y›llar› aras›nda da ‹ÜDF
Fakülte Kurulu üyeli¤i görevini sürdürdü. 2000-2002 döneminde
‹DO Yönetim Kurulu üyeli¤inde bulundu ve E¤itim Komisyonu Bafl-
kanl›¤›’n› üstlendi. Bu dönem içinde gerçekleflen TDB 8. Uluslarara-
s› Diflhekimli¤i Kongresi’nin Bilimsel Komite baflkanl›¤›n› yapt›.
2004-2006 y›llar›nda Türk Periodontoloji Derne¤i Baflkanl›¤› görevi-
ni yürüttü ve 2005 y›l›nda Türk Periodontoloji Derne¤i 35. Uluslara-
ras› Bilimsel Kongresi Baflkanl›¤›’n› yapt›. 2005’den bu yana ‹.Ü. Difl-
hekimli¤i Fakültesi Dekan Yard›mc›l›¤› görevini sürdürmektedir.

Aret Karabulut 
(Genel Sekreter)
1966 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du.
1989'da ‹ÜDF'den mezun oldu. 1998-
1999 döneminde Bak›rköy ‹lçe Temsil-
cisi oldu. 1999-2006 döneminde ‹lçe
Temsilcileri Komisyonunda çal›flt›.
2006-2008 döneminde ise ‹DO Yöne-
tim Kurulu üyeli¤i görevini sürdürdü.
Serbest diflhekimli¤i yapan Aret Kara-
bulut, evli ve iki çocuk babas›d›r.

Ali Yüksel Çal›flkan 
(Sayman) 
1968 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du.
1990 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi'nden mezun
oldu. 1996-1998 döneminde Gazios-
manpafla ilçe temsilcisi oldu. 1998-
2004 döneminde ‹lçe Temsilcileri Ko-
misyonu’nda çal›flt›. 2004-2005’de
Oda Yönetim Kurulu üyeli¤i yapt›,
2005-2006 ve 2006-2008 dönemle-

rinde ‹DO sayman› oldu. Gaziosmanpafla ilçesinde serbest çal›flan
Ali Yüksel Çal›flkan evlidir.

Tar›k Tuncay 
(Yönetim Kurulu Üyesi - 
Bas›n Yay›n Komisyonu 
Sorumlusu)
1970 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Eti-
ler Lisesi’nden 1987 y›l›nda, ‹stanbul
Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakülte-
si’nden 1994 y›l›nda mezun oldu.
Meslektafl›m›z 1998-2002 y›llar› ara-
s›nda Bak›rköy ilçe temsilcisi, 2002-
2004 y›llar› aras›nda ‹lçe Temsilcileri

Komisyonu üyesi olarak çal›flt›. 2004-2006 döneminde ‹DO Denet-
leme Kurulu üyeli¤i, 2006-2008 döneminde ‹DO Yönetim Kurulu
üyeli¤i yapan Tar›k Tuncay serbest diflhekimli¤i yapmaktad›r. 

Sevil Al Hac›osmano¤lu 
(Yönetim Kurulu Üyesi -
‹lçe Temsilcileri ve 
Genç Diflhekimleri 
Komisyonlar› Sorumlusu)
1968 y›l›nda Fethiye’de do¤du. 1990
y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Diflhe-
kimli¤i Fakültesi'nden mezun oldu.
1999-2001 y›llar›nda Bahçelievler il-
çe temsilcili¤i yapan meslektafl›m›z
2001-2008 y›llar›nda da ‹lçe Temsil-

cileri Komisyonu’nda çal›flt›. Halen Bahçelievler ilçesinde mesle¤i-
ni serbest olarak sürdüren Sevil Al Hac›osmano¤lu evlidir. 

‹DO Kurullar›

Y Ö N E T ‹ M  K U R U L U
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DENETLEME KURULU
Prof. Dr. Turhan Atalay 
(Denetleme Kurulu 
Baflkan›)
1945’de ‹stanbul’da do¤du. 1969’da
‹ÜDF’den mezun oldu. 1972’de Erzu-
rum Atatürk Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi’nde asistanl›¤a bafllad›.
1976’da ayn› üniversitenin T›p Fakül-
tesi’nde Patoloji A. D.’nda doktoras›n›
tamamlad›. 1984’de MÜDF Tedavi

Anabilim Dal›, Oral Dignoz ve Radyoloji bilim Dal›’nda Doçent oldu.
1990’da “Profesör “ unvan› ald›. 1992-1994 ve 1994-1996 y›llar›n-
da iki dönem ‹DO Yönetim Kurul Üyeli¤i ve E¤itim Komisyonu Bafl-
kanl›¤› yapt›. 1998-2000 ve 2000-2002 y›llar›nda iki dönem Disiplin
Kurulu Baflkanl›¤›, 2002-2004 döneminde Denetleme Kurulu bafl-
kanl›¤› yapt›. 2004-2006 döneminde TDB delegesi ve 2006-2008
döneminde de ‹DO Denetleme Kurulu Baflkanl›¤› görevini yürüttü.
1985’den beri TDB’nin ç›kard›¤› Diflhekimli¤inde Klinik Dergisi’nin
ve pek çok mesleki bilimsel derginin yay›n kurulu üyesidir.  2005
y›l›nda ö¤retim üyeli¤i görevinden emekli olmufltur. Halen serbest
diflhekimli¤i yapmaktad›r. Evlidir ve iki çocuk babas›d›r.

G. Neslihan Yamal›o¤lu 
(Denetleme Kurulu Üyesi -
Etik Kurul ve Tüketici
Haklar› Komisyonu 
Sorumlusu)
1959 y›l›nda Ankara do¤du. 1981 y›-
l›nda ‹stanbul Üniversitesi Diflhekim-
li¤i Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun
y›llar Üsküdar ilçe temsilcili¤i yapan
meslektafl›m›z 2000-2002 dönemin-

de Tüketici Haklar› Komisyonu’nda çal›flt›. 2002-2004, 2004-2006
dönemlerinde ‹DO Disiplin Kurulu üyeli¤i yapt›. Serbest diflhekimli¤i
yapan meslektafl›m›z evli ve iki çocuk annesidir.

Güler Gültekin (Denetleme 
Kurulu Üyesi - Afet ve
Çevre Komisyonu 
Sorumlusu)
1964’de ‹stanbul’da do¤du. 1986’da
‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fa-
kültesi’nden mezun oldu. Gaziosman-
pafla ilçe temsilcili¤i yapan meslekta-
fl›m›z ayn› zamanda e¤itmen diflheki-
mi ve 100 Y›l Kongresi Organizasyon

Komitesi Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Komitesi’nde görev yapmakta-
d›r. Meslektafl›m›z Gaziosmanpafla ilçesinde mesle¤ini serbest ola-
rak sürdürmektedir.
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Fatma Balpetek 
(Yönetim Kurulu Üyesi - 
Özlük Haklar› 
Komisyonu Sorumlusu)
1963 y›l›nda Manisa’da do¤du.
Marmara Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi'nde üç y›l okuduktan
sonra ‹stanbul Üniversitesi Diflhe-
kimli¤i Fakültesi’ne geçifl yaparak
1989 y›l›nda mezun oldu. ‹DO’nun
‹lçe Temsilcileri ve Özlük Haklar›

Komisyonlar›nda çal›flt›. Uzun süre Avc›lar ilçe temsilcisi oldu.
1999’da meydana gelen Marmara Depremi sonras›nda Avc›-
lar’dan ayr›lan meslektafl›m›z Beyo¤lu ilçe temsilcisi olarak ‹DO
bünyesinde çal›flmalar›n› sürdürdü.

Nermin Erdal (Yönetim
Kurulu Üyesi - Sosyal 
‹fller Komisyonu 
Sorumlusu)
1965 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du.
1987 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi'nden me-
zun oldu. 1989 y›l›ndan itibaren
Sosyal Komisyon ve TDB Ulusla-
raras› Diflhekimli¤i Kongrelerinin
Sosyal Komitelerinde çal›flt›.

1989-1992 y›llar› aras›nda ilçe temsilcili¤i yapt›. Mesle¤ini ser-
best olarak sürdüren meslektafl›m›z iki çocuk annesi.

A. Songül Yarg›c› 
(Yönetim Kurulu Üyesi - 
Toplum A¤›z ve Difl 
Sa¤l›¤› Komisyonu
Sorumlusu)
1965 y›l›nda Adana’da do¤du.
1990 y›l›nda Hacettepe Üniversi-
tesi Diflhekimli¤i Fakültesi’nden
mezun oldu. ‹DO bünyesinde uzun
süre Bas›n Yay›n, Özlük Haklar› ve
Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Komis-

yonlar›nda çal›flt›. E¤itmen diflhekimi olarak katk›da bulundu¤u
“Özel Bak›m Gerektiren Hastalarda Kan›ta Day›l› Diflhekimli¤i”
kapsam›ndaki çal›flmalar› “Diabetes Mellitus ve A¤›z Difl Sa¤l›-
¤›” bafll›¤›yla TDB 11. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresi’nde
sundu. Ayn› kongrede ve TDB 12. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kon-
gresi Bas›n Yay›n Komitesi’nde görev ald›. A. Songül Yarg›c›, ha-
len Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› bir kurumda çal›flmaktad›r. 



D‹S‹PL‹N KURULU
Bülent Çelik
(Disiplin Kurulu Baflkan›)
1955 y›l›nda Ankara’da do¤du. 1977 y›l›nda
‹ÜDF’den mezun oldu. 1994-1996 döneminde Ka-
d›köy ‹lçe Temsilcili¤i, 1996-1998, 1998-2000,
2000-2002 dönemlerinde Disiplin Kurulu raportör-
lü¤ü, 2004-2006 ve 2006-2008 dönemlerinde Di-
siplin Kurulu Baflkanl›¤› yapt›. Serbest diflhekimli¤i
yapan Bülent Çelik evli ve iki çocuk babas›d›r. 

Atakan H. Alpman
(Disiplin Kurulu Raportörü)
1956 y›l›nda Edremit’te do¤du. ‹ÜDF’den 1979 y›-
l›nda mezun oldu. ‹lçe temsilcili¤i yapt› ve uzun y›l-
lar ‹lçe Temsilcileri Komisyonu’nda çal›flt›. Mesle-
¤ini serbest yürüten meslektafl›m›z evli ve iki ço-
cuk babas›d›r.

Ü. ‹nan Albayrak
(Disiplin Kurulu Üyesi)
1956 y›l›nda Erzurum’da do¤du. 1981 y›l›nda
MÜDF’den mezun oldu. Uzun y›llar Ümraniye ilçe
temsilcili¤i yapt›. TDB delegasyonunda yer ald›.
‹DO’nun Afet ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Komisyon-
lar›nda çal›flt›. 2006-2008 döneminde ‹DO Disiplin
Kurulu’nda görev ald›. Serbest diflhekimli¤i yapan
meslektafl›m›z evli ve iki çocuk babas›d›r.

Hatice Kumbasar
(Disiplin Kurulu Üyesi)
1958 y›l›nda Rize’de do¤du. 1981 y›l›nda
‹ÜDF’den mezun oldu. Oda’n›n kuruldu¤u 1986 y›-
l›ndan bugüne dek ‹lçe Temsilcili¤i yapt›. E¤itim
Komisyonu ve TDB Uluslararas› Diflhekimli¤i Kon-
gresi çal›flmalar›nda yer ald›. 2006-2008 döne-
minde ‹DO Disiplin Kurulu üyeli¤i yapan meslekta-
fl›m›z 25 y›ld›r serbest diflhekimli¤i yapmaktad›r.

Hüseyin Afflin
(Disiplin Kurulu Üyesi)
1979’da MÜDF’yi bitirdi. 1997-2002 y›llar› aras›n-
da ‹Ü Adli T›p Enstitüsü’nde adli diflhekimli¤i ko-
nusunda doktoras›n› yapt›. ‹Ü Cerrahpafla T›p Fa-
kültesi Adli T›p Anabilim Dal›’nda görev yapt›. “Ad-
li Diflhekimli¤i” ve “Diflhekimli¤inde Anamnez” ad-
l› kitaplar› vard›r. 2004-2006 döneminde Disiplin
Kurulu üyeli¤i yapan Hüseyin Afflin, halen Adalet
Bakanl›¤› Adli T›p Kurumu’nda çal›flmaktad›r.

‹DO Kurullar›
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TDB DELEGELER‹
Prof. Dr. Taner Yücel
1950 y›l›nda Polatl›'da do¤du. Niflan-
tafl› Diflhekimli¤i Yüksekokulu'ndan
1975 y›l›nda mezun oldu.  ‹ÜDF Difl
Hastal›klar› ve Tedavisi Anabilim Da-
l›'ndan 1980’de Dr. Med. Dent.,
1984’de Doç. Dr. ve 1990 y›l›nda
Prof. Dr. ünvanlar›n› ald›. 1984-1986
y›llar› aras›nda Türk Difl Tabipleri Ce-
miyeti Yönetim Kurulu'nda görev al-
d›. 1992-1994 döneminde ‹DO Bafl-

kan Vekilli¤i, 1994-1996 döneminde Disiplin Kurulu Baflkanl›¤›,
1998-2002 y›llar› aras›nda iki dönem ‹DO Baflkanl›¤› ve 2002-2006
y›llar› aras›nda da iki dönem TDB Baflkan Vekilli¤i yapan Prof. Dr. Ta-
ner Yücel, 2002 y›l›ndan bugüne de¤in de TDB D›fl ‹liflkiler Komisyo-
nunda çal›fl›yor, 2005 y›l›ndan itibaren de Dünya Diflhekimleri Birli-
¤i’nin (FDI) Bilim Komitesi’nde üye olarak görevini sürdürenProf. Dr.
Yücel 2004 y›l›ndan bu yana ‹ÜDF Difl Hastal›klar› ve Tedavisi Ana-
bilim Dal› Baflkanl›¤› görevine devam etmektedir. 

R›fat Yüzbafl›o¤lu
1953 y›l›nda Giresun’da do¤du. 1975
y›l›nda ‹ÜDF’den mezun oldu. 1988-
1990 döneminde ‹DO Yönetim Kuru-
lu üyesi ve 1990-1992 dönemde ‹DO
Genel Sekreteri olarak görev ald›.
1996-1998 y›llar›nda TDB Yönetim
Kurulu üyesi oldu. TDB Toplum A¤›z
ve Difl Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Örgütlen-
mesi, Finansman› ve Sunumu Komis-

yonuyla Etik Kurul’da üyelik yapt› ve TDB Delegesi oldu. 2000-2002
döneminde ‹DO Baflkan Vekili, 2002-2004 ve 2004-2006 dönemle-
rinde ‹DO Baflkan›, 2006-2008 döneminde TDB delegesi olan mes-
lektafl›m›z evli ve iki çocuk babas›d›r.

Hüseyin Mefleci
1955’de ‹stanbul’da do¤du. 1977’de
‹ÜDF’den mezun oldu. ‹DO’nun kuru-
cu üyelerindendir. 1986-1988 ve
1990-1992 dönemlerinde Yönetim
Kurulu üyeli¤i, 1988-1990 ve 1992-
1994 dönemlerinde de Disiplin Kuru-
lu raportörlü¤ü yapt›. 1994-1996 dö-
neminde TDB delegesi seçildi. 1998-
2000 döneminde ‹DO Baflkan Vekili,

2000-2002 döneminde TDB Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, 2002-
2004 döneminde TDB Yüksek Disiplin Kurulu Baflkan› oldu. 2006-
2008 döneminde TDB Delegesi olan meslektafl›m›z Türk Endodonti
Derne¤i üyesidir; 100. y›l etkinlikleri “Bas›n ödülü” Seçici Kurul üye-
li¤ine TDB taraf›ndan atanm›flt›r. Evli ve bir k›z çocu¤u babas›d›r.
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Kadir Ö¤üt
1959 y›l›nda Çank›r›’da do¤du. 1981
y›l›nda Dicle Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi’nden mezun oldu. 1990-
1992 döneminde Yönetim Kurulu
üyesi oldu, 1992-1994 döneminde
TDB Merkez Denetleme Kurulu’unda
görev ald›. 1996-1998 döneminde
TDB delegesi oldu. 2004-2006, 2006-
2008 dönemlerinde ‹DO Baflkan Ve-

killi¤i yapt›. Serbest diflhekimi olarak çal›flan meslektafl›m›z evli ve
bir çocuk babas›d›r.

Tar›k ‹flmen
1960 y›l›nda Diyarbak›r’da do¤du.
Dicle Üniversitesi Diflhekimli¤i  Fa-
kültesi’nden 1982’de mezun oldu.
‹DO komisyonlar›nda görev ald›.
1992-1994 y›llar› aras›nda ‹DO De-
netleme Kurulu Üyesi, 1994-1998 y›l-
lar› aras›nda iki dönem ‹DO Yönetim
Kurulu üyesi, 2000- 2006 y›llar› ara-
s›nda üç dönem TDB Merkez Yönetim

Kurulu üyesi olarak görev yapan meslektafl›m›z TDB 14. Uluslarara-
s› Diflhekimli¤i Kongresi Organizasyon Komitesi Genel Sekreterli¤i
görevini yürüttü. Serbest diflhekimi olarak çal›flan Tar›k ‹flmen, evli
ve iki çocuk babas›d›r.

Nefle Dursun ‹nceo¤lu
1959 Aflkale do¤umlu olan meslekta-
fl›m›z 1984’de ‹ÜDF’den mezun oldu.
1996-1998 döneminde Bas›n Yay›n
Komisyonu Baflkan›, 1998-2000,
2000-2002 dönemlerinde Bas›n Ya-
y›n Komisyonu Sorumlusu Yönetimi
Kurulu üyesi oldu. Odam›z›n çeflitli
organlar›nda çal›flan meslektafl›m›z
bir çocuk annesidir.

Ümit Güneysu 
1961 y›l›nda Samsun’da do¤du. 1983
y›l›nda ‹ÜDF’den mezun oldu. ‹DO
Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Komisyo-
nu’nda bafllayan çal›flmalar›n› uzun
y›llar Sosyal ‹fller Komisyonu’nda sür-
dürdü. 2002-2004, 2004-2006 dö-
nemlerinde Yönetim Kurulu üyeli¤i
yapt›. 2001 y›l›nda gerçekleflen TDB
8. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresi

ve 2004 y›l›nda gerçekleflen TDB 11. Uluslarararas› Diflhekimli¤i
Kongresi’nde Sergi Komitesi Baflkanl›¤› yapan meslektafl›m›z iki ço-
cuk babas›d›r.

Bülent Öztürk
1955 y›l›nda Edirne’de do¤du. 1980
y›l›nda ‹ÜDF’den mezun oldu. ‹DO
bünyesinde 1. dönem TDB delegesi,
8. dönem Denetleme Kurulu üyesi,
11. Dönem Disiplin Kurulu üyesi ola-
rak görev yapt›. Meslektafl›m›z mes-
le¤ini Fatih ilçesinde serbest olarak
sürdürmektedir. Evli ve iki k›z› var.

Berna Aytaç
1961 y›l›nda Erzincan’da do¤du.
‹ÜDF’den 1983 y›l›nda mezun oldu.
‹DO Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Ko-
misyonu ve Sosyal ‹fller Komisyo-
nu’nda çal›flt›. Befliktafl ilçe temsilci-
li¤i yapt›. 2002-2004, 2004-2006 ve
2006-2008 dönemlerinde ‹DO Disip-
lin Kurulu üyesi olan meslektafl›m›z,
2004 y›l›nda gerçekleflen TDB 11.
Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresi ve

2007 y›l›nda gerçekleflen TDB 14. Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongre-
si’nde Sosyal Komite baflkanl›¤› yapt›. Berna Aytaç serbest diflhe-
kimli¤i yapmaktad›r.

P›nar Ezerler ‹zar
1962 y›l›nda Keflan’da do¤du. 1984
y›l›nda ‹ÜDF’den mezun oldu. Sekiz
dönem ‹DO E¤itim Komisyonu’nda
çal›flt›. 2004-2006 döneminde TDB
delegesi olan meslektafl›m›z halen
‹DO Bas›n Yay›n Komisyonu’nda ça-
l›flmaktad›r. Evli ve bir çocuk anne-
sidir.

‹DO 
komisyonlar›nda ve 

bölgelerde ilçe 
temsilcisi olarak
çal›flmak ister

misiniz?
Baflvuru için: 0 212 296 21 06



oda haberleri

Kanal Tedavisi Görmüfl Difllere
Konservatif ve Restoratif Yaklafl›mlar
‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n DENTSPLY firmas›yla birlikte
“Pazartesi Toplant›lar›” bafll›¤› alt›nda düzenledi¤i bilimsel et-
kinliklerden Mart ay›n›n konusu “Kanal Tedavisi Görmüfl Difl-
lere Konservatif ve Restoratif Yaklafl›mlar”d›. 
3 Mart 2008 tarihinde, ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim
Merkezi’nde düzenlenen etkinli¤in konuflmac›s› Doç. Dr. Be-
güm Güray Efes’ti. Doç. Dr. Efes konuflmas›nda tedavi planla-
mas›ndan söz ederek, bonding uygulamalar›na k›saca de¤indi.
Daha sonra da endodontik tedavi görmüfl difller için restoras-
yon alternatifleri üzerinde durdu. Anterior restorasyonlar için
kullan›lan kompozit materyalleri s›ralad› ve bunlar›n özellik-
leri hakk›nda bilgi verdi. Posterior restorasyonlar hakk›nda
bilgi veren Doç. Dr. Efes, difl k›r›¤›nda rol oynayan faktörlerle
de ilgili ayr›nt›l› bilgi aktard›. Toplant› 36 meslektafl›m›z›n ka-
t›l›m›yla gerçekleflti. 

Difleti Büyümeleri ve Tedavi Yaklafl›mlar›

B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER

‹mplant: Geçmifli, 
Bugünü, Gelece¤i ve
Üst Yap›lar›
‹stanbul Diflhekimleri Odas›, 100. Y›l etkinlikleri kapsam›nda 23
Mart 2008 tarihinde, Ceylan Intercontinental Otel’de “‹mplant:
Geçmifli, Bugünü, Gelece¤i ve Üst Yap›lar›” konulu bir konferans
düzenledi. Prof. Dr. Ender Kazazo¤lu’nun konuflmac› oldu¤u
konferans 250 meslektafl›m›z›n kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.
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‹stanbul Diflhekimleri Odas›, 6 Mart 2008 tarihinde, ‹DO Prof.
Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi’nde “Difleti Büyümeleri
ve Tedavi Yaklafl›mlar›” konulu bir konferans düzenledi. Doç.
Dr. Leyla Kuru’nun konuflmac› oldu¤u konferansa 50 meslek-
tafl›m›z kat›ld›. 
Doç. Dr. Leyla Kuru sunumunun bafl›nda sa¤l›kl› difletinin
özelliklerini örneklerle anlatt›. Daha sonra difleti büyümeleri-
ni tan›mlad› ve s›n›fland›rd›. Difleti büyümelerinin nedenleri-
ni temel alarak, hangi tedavi yöntemlerinin izlenmesi gerek-
ti¤ini aç›klayan Doç. Dr. Kuru, konferans sonunda da meslek-
tafllar›m›z›n sorular›n› yan›tlad›. 
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‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n 20 Mart 2008 tarihinde dü-
zenledi¤i “Kompozit Restorasyonlarda Tabakalama Tekni¤i”
konulu uygulamal› seminer 21 meslektafl›m›z›n kat›l›m›yla
gerçekleflti. Süleyman Demirel Üniversitesi Diflhekimli¤i Fa-
kültesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Banu Ermifl’in konuflmac› oldu-
¤u seminerde ayr›ca GC Firmas› Avrupa Temsilcisi Difl Tek-
nisyeni Karin De Hert bir demonstrasyon yapt›.
‹ki bölümden oluflan seminerin birinci bölümünde Doç. Dr. Ba-
nu Ermifl k›saca anterior kompozit restorasyonlar›n nerede
kullan›ld›¤› ve endikasyonlar› hakk›nda bilgi verdi, kompozit
rezinlerin avantajlar›n› s›ralad›. “Kompozit Restorasyonlarda
Tabakalama” kavram›n› aç›klayan Doç. Dr. Ermifl, “Amac›m›z
do¤al difl dokular›n› taklit etmek” dedi. Do¤al difl dokular›n›n
taklit edilmesi için hangi özelliklerin olmas› gerekti¤ini aç›k-
lad›. Konuflmas›n›n tedavi planlamas›yla ilgili bölümünde, res-
torasyon yap›m›nda dikkat edilmesi gereken hususlar› anla-
tan Doç. Dr. Ermifl tedavi prosedürünü; renk seçimi, mum ör-
nek/silikon anahtar, kompozit restoratif uygulamas›, bitirme

ve polisaj ifllemleri olmak üzere dört basamak üzerinden an-
latt›. Kompozit restorasyonlarda kullan›lan el aletlerini ve
özelliklerini de aç›klayan Doç. Dr. Banu Ermifl, restorasyon ya-
p›m›n› vaka örne¤iyle, basamak basamak gösterdi. Seminerin
demonstrasyon bölümünde ise Karin De Hert, anterior resto-
rasyonlarda tabakalama tekni¤ini alç› model üzerinde önce
kendisi uygulad›, daha sonra da hekimlere tek tek uygulatt›. 
“Kompozit Restorasyonlarda Tabakalama Tekni¤i” konulu uy-
gulamal› seminer Güney Dental A.fi.’nin katk›lar›yla gerçek-
lefltirildi. Katk›lar› için Güney Dental’e teflekkür ederiz.

B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER

Kompozit Restorasyonlarda 
Tabakalama Tekni¤i

Seramik ve Kompozit Laminate Veneerler
‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n 27 Mart
2008 tarihinde, ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Ma-
nisal› E¤itim Merkezi’nde düzenledi¤i
konferans›n konusu “Seramik ve Kompo-
zit Laminate Veneerler”di. Prof. Dr. Taner
Yücel’in konuflmac› oldu¤u konferansa
60 meslektafl›m›z kat›ld›. 
Konuflmas›n›n bir bölümünü mesleki so-
runlara ay›ran Prof. Dr. Yücel, meslek ör-
gütlerinin demokrasilerin vazgeçilmez
unsuru oldu¤unun alt›n› çizdi. Diflhekim-
li¤i mesle¤inin gündemini meflgul eden,
kamunun muayenehanelerden hizmet sa-
t›n almas› konusuna da de¤inen Prof. Dr.
Yücel, kamu a¤›rl›kl› a¤›z ve difl sa¤l›¤›
hizmet al›m› politikalar›n›n yetersiz kal-
d›¤›n›, muayenehanelerden hizmet sat›n
al›nmas› gerekti¤ini vurgulad›. 

Laminate Veneer Uygulamalar›
Prof. Dr. Taner Yücel konuflmas›n›n bilim-
sel bölümünde ise “Laminate Veneer Uy-
gulamalar›” bafll›¤›ndan oluflan bir su-
num gerçeklefltirdi. Laminate veneer uy-
gulamalar› için “Lokalize ve yayg›n lez-
yonlar›n veya içsel renkleflmelerin örtül-

mesi amac›yla, difl rengindeki restoratif
materyallerle yap›lan uygulamalard›r” di-
yen Prof. Dr. Yücel, laminate veneer uy-
gulamalar›n›n endikasyon alanlar›n› ve
kontrendikasyonlar›n› sayd›. Laminate
uygulamalar›n›n yap›ld›¤› vakalar› ve res-
torasyona geçilmeden önce yap›lmas› ge-
reken ifllemleri anlatt›. Prof. Dr. Yücel, ya-
p›m tekniklerine göre, laminate veneer
uygulamalar›nda seçilecek materyaller
hakk›nda da bilgi verdi. 

Prof. Dr. Taner Yücel seramiklerle ilgili
genel bir bilgi verdikten sonra mine yüze-
yinin afl›nd›r›lmas›n›, “interproksimal yü-
zeyleri afl›nd›rmak”, “labial yüzeyi afl›n-
d›rmak”, “kesici kenar› afl›nd›rmak” ve
“palatinal yüzeyi afl›nd›rmak” bafll›klar›
alt›nda, örnekleriyle anlatt›. Laminate ve-
neerler’in lastik örtü kullan›larak siman-
tasyon ifllemini anlatan Prof. Dr. Yücel, si-
lan ifllemi hakk›nda da bilgi verdi. Mes-
lektafllar›m›z konferans› ilgiyle izledi.

Prof. Dr. Taner Yücel
plaketini ‹DO Baflkan›

Mustafa Dü¤encio¤lu ve
Denetleme Kurulu

Baflkan› Turhan
Atalay’›n elinden ald› 
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Endodontik Hatalar›n Önlenmesi,
Saptanmas› ve Düzeltilmesi
‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n DENSTPLY’le birlikte düzenle-
di¤i “Pazartesi Toplant›lar›”n›n sonuncusu, 7 Nisan 2008 tari-
hinde ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi’nde, 90
meslektafl›m›z›n kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. Ege Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi’nden Prof. Dr. Bilge Hakan fien’in konufl-
mac› oldu¤u konferans›n konusu “Endodontik Hatalar›n Önlen-
mesi, Saptanmas› ve Düzeltilmesi” idi. Prof. Dr. Bilge Hakan fien
endodontik tedavi s›ras›nda bazen dikkatsizlikten do¤an hatala-
r›n olabilece¤ini, bazen de hiçbir flekilde öngörülemeyen talih-
siz olaylar yaflanabilece¤ini söyleyerek, saptama, düzeltme,
prognozu düzeltme ve önleme bafll›klar›ndan oluflan sunumunu
gerçeklefltirdi. Konferans›n sonunda da meslektafllar›m›zdan
gelen sorular› yan›tlad›.

B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER

Pedodontide son geliflmeler
‹stanbul Diflhekimleri Odas› “Pedodontide Son Geliflmeler” üst
bafll›¤› alt›nda, iki gün süren konferanslar düzenledi. 2 ve 4 Ni-
san 2008 tarihlerinde yap›lan konferanslara ‹stanbul Üniversi-
tesi Diflhekimli¤i Fakültesi Pedodonti Anabilim Dal› ö¤retim
üyeleri konuflmac› olarak kat›ld›. Konferanslara 2 Nisan 2008
tarihinde 82, 4 Nisan 2008 tarihinde 55 olmak üzere toplam
137 meslektafl›m›z kat›ld›. ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim
Merkezi’nde gerçeklefltirilen konferans›n 2 Nisan 2008 tarihin-
de düzenlenen bölümünde Prof. Dr. Koray Gencay “Kar›fl›k Difl-
lenme Döneminde Difl Çekimleri”, Prof. Dr. Figen Seymen “Pe-
dodontide Minimal ‹nvaziv Yaklafl›mlar”, Prof. Dr. Ifl›n Ulukap›
“Çocuklarda Davran›fl Yönlendirme Teknikleri” bafll›klar› alt›n-
da sunumlar yapt›lar. 4 Nisan 2008’de de Prof. Dr. Koray Gen-

cay “Pedodonti Klini¤inde Travma”, Prof. Dr. Gamze Aren “Pe-
dodontide Fluor ve Fissür Örtücü Uygulamalar›” ve Prof. Dr.
Zeynep Aytepe “Erken Çocukluk Ça¤› Çürüklerinin Neden ve
Tedavileri” konular›n› ele ald›lar. 

Endodontide Yeni Yaklafl›mlar
‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n 12 Nisan 2008 tarihinde,
‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi’nde düzen-
ledi¤i “Endodontide Yeni Yaklafl›mlar” konulu konferans
40 meslektafl›m›z›n kat›l›m›yla gerçekleflti. Prof. Dr. Ne-
vin Kartal ve Doç. Dr. Hale Cimilli’nin konuflmac› oldu¤u
toplant›da, endodontik tedavi yap›lan difllerin estetik res-
torasyonu, endodontide baflar›, baflar›s›zl›k ve günümüz
teknolojilerinde endodonti konular› ele al›nd›. 



‹stanbul Diflhekimleri Odas›, 10 Nisan 2008 tarihinde, ‹DO Prof.
Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi’nde “Seramik Restorasyon-
larda Estetik Fonksiyon” konulu bir konferans düzenledi. Prof.
Dr. Hakan Uysal’›n konuflmac› oldu¤u konferansa 50 meslekta-
fl›m›z kat›ld›. 
Prof. Dr. Hakan Uysal konuflmas›nda, restoratif ve protetik difl-
lerle ilgili toplant›lar›n en çok ilgi gören bafll›klar›n›n estetikle
ilgili konular oldu¤unu kaydederek, estetik ve anatomiyi etkile-
yen ifllevler üzerinde durdu. Optimum oklüzyon kriterlerini ha-
t›rlatan Prof. Dr. Uysal, “Akut okluzal uyumsuzluklar TME ra-
hats›zl›klar›na neden oluyor” dedi. Prof. Dr. Uysal restoratif te-
davi hedefini belirlerken, esteti¤e bugün çok önem verildi¤ini,
ancak hasta taraf›ndan minimum uyum gerektiren fonksiyonel
bir iliflkinin de sa¤lanmas›n›n zorunlu oldu¤unu belirtti. Estetik
ve ifllevle ilgili çeflitli vaka örnekleri gösterdi.

B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER
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Seramik Restorasyonlarda 
Estetik Fonksiyon

‹mplant›n Karanl›k Yüzü; Baflar›s›zl›k 
Nedenleri ve Çözümler

‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n 24 Ni-
san 2008 tarihinde, ‹stanbul Diflhekim-
leri Odas› Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤i-
tim Merkezi’nde düzenledi¤i “‹mplant›n
Karanl›k Yüzü, Baflar›s›zl›k Nedenleri
ve Çözümler” temal› bilimsel toplant› 50
meslektafl›m›z›n kat›l›m›yla gerçekleflti. 
Dr. Diflhekimi Sarkis Sözkes’in konufl-
mac› oldu¤u toplant›da implantolojide
baflar›s›zl›kla ilgili çeflitli vaka örnekleri
gösterildi ve implant uygulamalar›ndaki

baflar›s›zl›k irdelendi. ‹mplantolojide
fonksiyona ve esteti¤e dikkat edilmesi
gerekti¤ini vurgulayan Dr. Diflhekimi
Sarkis Sözkes “Fakülte ortam›nda üst
çenede %5 oran›nda, alt çenede %2 ora-
n›nda implant kay›plar›n› baflar›l› say›-
yoruz. Muayenehane prati¤inde ortala-
ma %10 oran›nda implant kayb›n› kabul
edebiliriz” dedi. 
Dr. Diflhekimi Sarkis Sözkes implant ka-
y›plar› primer ve sekonder olmak üzere

iki bafll›kta inceledi. ‹mplant uygulama-
s›nda dikkat edilecek hususlar› aktar-
d›ktan sonra muayenehane ortam›nda
implant cerrahisinde uyulmas› zorunlu
sterilizasyon koflullar›n› anlatt›. 
‹mplant cerrahisinde kullan›lan frezle-
rin kemik tiplerine göre özelliklerini ve
kullan›m ömürlerini de aç›klayan Dr.
Diflhekimi  Sözkes, frezlerin bir skalayla
takip edilmesi gerekti¤ini vurgulayarak
sunumuna devam etti.

Dr. Diflhekimi 
Sarkis Sözkes



oda haberleri

20 d e r g i  •  m a y › s •  h a z i r a n 2 0 0 8

M aliye Bakanl›¤› taraf›ndan ç›-
kart›lan ve 18.10.2007 tarih ve
26674 say›l› Resmi Gazete’de

yay›mlanarak yürürlü¤e giren 376 s›ra
numaral› Vergi Usul Kanunu Genel Teb-
li¤i ile elektronik beyanname uygulama-
s›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla bir dü-
zenleme yap›lm›flt›. Buna göre, serbest
meslek faaliyeti sebebiyle gerçek usulde
vergilendirilen mükelleflerin gelir vergi-
si, geçici vergi, muhtasar ve KDV beyan-
namelerini elektronik ortamda gönder-
melerine karar verilmiflti. Bu Tebli¤’de,
340 numaral› Tebli¤’den farkl› olarak
mükellefler hiçbir parasal s›n›r› olmaks›-
z›n beyannamelerini elektronik ortamda
gönderme zorunlulu¤u kapsam›na al›n-
m›fllard›r. Buna göre, mesle¤ini serbest

olarak yürüten bütün diflhekimlerinin
Kas›m ay›ndan bafllayarak, beyanname-
lerini elektronik beyanname olarak ver-
meleri zorunlu hale getirilmiflti. Ancak
Vergi Dairesi Müdürlüklerine yap›lan
baflvurularda, diflhekimlerine elektronik
ortamda beyanname verebilmeleri için
kullan›c› kodu, parola ve flifre verilmesi-
nin mümkün olmad›¤›, beyannamelerini
ancak mali müflavirler arac›l›¤›yla vere-
bilecekleri belirtilmiflti.
Bu geliflme üzerine Bursa Diflhekimleri
Odas› üyesi bir meslektafl›m›z›n, vergi
beyannamesini elektronik ortamda vere-
bilmesi için gerekli olan kullan›c› kodu,
parola ve flifre verilmemesi iflleminin ip-
tali ve ivedi olarak yürütmenin durdu-
rulmas› istemiyle, TDB Hukuk Müflaviri

taraf›ndan Bursa 2.Vergi Mahkeme-
si’nde dava aç›ld›.
Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin hukuki des-
tek verdi¤i davada Bursa 2. Vergi Mahke-
mesi yürütmeyi durdurma karar› verdi.
Bu karar uyar›nca davac› diflhekimine ve
ifllemin hukuka ayk›r›l›¤› genel olarak be-
lirlenmifl olmas› sebebiyle bütün diflhe-
kimlerine, gerekli flifre ve parolan›n en
geç bir ay içinde verilmesi gerekiyor. Böy-
lece diflhekimlerinin vergi beyannamele-
rini elektronik ortamda verebilmelerinin
ve ba¤l› bulunduklar› vergi dairelerine
baflvurarak kullan›c› kodu, parola ve flifre
alabilmelerinin yolu aç›ld›.

Konuyla ilgili mahkeme karar›na
www.ido.org.tr adresinden ulafl›labilir.

Diflhekimleri vergi
beyannamelerini 
elektronik ortamda 
iletebilmeleri için Vergi
Dairelerince verilmesi
gereken flifre ve 
paralolar› bekliyor. 

Diflhekimleri de 
e-beyanname verebilecek

Sigara ‹çme Yasa¤›
“Tütün Ürünlerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve Kontrolü Hak-
k›nda Kanun” ile getirilen yasaklar 19 May›s 2008 tarihinden
itibaren yürürlü¤e girdi. 4207 Say›l› Yasada De¤ifliklik Yapan
5727 Say›l› Tütün Ürünlerinin Zararlar›n›n Önlenmesi ve
Kontrolü Hakk›nda Kanunla konutlar hariç resmi-
özel tüm kapal› mekanlarda ve koridorlarda siga-
ra içilmesi yasakland›. Buna göre; okul, dersha-
ne, hastane, ifl yeri, al›flverifl merkezleri, sine-
ma, tiyatro, flehir hatlar› vapurlar› ve taksilerde
sigara içilemeyecek. Yasaya göre; sigara içilme-

si için ayr› yer veya bölüm oluflturulmayacak. Sigara içene 62
YTL, içilmesine göz yuman sorumlulara ise ilk seferinde 500
YTL, sonras›nda ise 5000 YTL ceza uygulanacak.
Bu yasayla, her harfi 10 cm’lik puntolarla yaz›lm›fl “BURADA

S‹GARA ‹Ç‹LMEZ CEZASI 62 YTL’D‹R” yaz›lar›n›n temin
edilmesi ve as›lmas› zorunlu oldu. Panolara asmayan

sorumlular için de 1000 YTL idari para cezas› uygu-
lanacak. Yasa gere¤i meslektafllar›m›z›n çal›flt›klar›
yerlerde bu panolar› herkes taraf›ndan görülebilecek
yerlere asmalar› gerekiyor.



S osyal Güvenlik Kurumu taraf›n-
dan 5 Nisan 2008 tarihli 26838
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlana-

rak yürürlü¤e giren düzenlemeyle Ba¤ -
Kurlular, emekliler ve bakmakla yüküm-
lü bulunduklar› aile fertleriyle 7 Nisan
2008 tarihinden itibaren sa¤l›k karnesi
yerine TC kimlik numaras›yla hastaneler-
den hizmet almaya bafllad›lar. 1 Ocak
2008 tarihinde de SSK emeklileri için
sa¤l›k karnesi zorunlulu¤u kald›r›lm›flt›.
Yeni düzenlemeye göre, Ba¤–Kurlular,
malullük veya yafll›l›k ayl›¤› alanlarla,
bunlar›n kanunen bakmakla yükümlü ol-
duklar› efl, çocuk, ana ve babalar› ile hak
sahibi olarak ayl›k alan efl, çocuk, ana ve
babalar› için muayene ve tedavi baflvuru-
sunda sa¤l›k karnesi yerine TC kimlik nu-
maras› bulunan nüfus cüzdanlar›n›n ib-
raz edilmesi yeterli kabul edildi. Di¤er bir

yönetmelik de¤iflikli¤iyle de emekli ve
malullük ayl›¤› alanlarla bakmakla yü-
kümlü bulunduklar› aile fertleri, dul ve
yetim ayl›¤› alanlar›n muayene ile tedavi
baflvurusunda, sa¤l›k karnesi yerine kim-
lik numaras› bulunan nüfus cüzdanlar›n›
ibraz etmeleri yeterli say›ld›. 
Çal›flan SSK’l›lar ise haziran ay›ndan iti-
baren kimlik numaras›yla muayene olabi-
lecek. Ayn› hak, SSK’l›lar›n bakmakla yü-
kümlü oldu¤u kiflilere de tan›nacak. An-
cak bu hizmetten yararlanmak isteyenle-
rin nüfus cüzdanlar›nda TC kimlik numa-
ralar›n›n yaz›l› olmas› gerekiyor. 

Vatandafll›k numaras› önem 
kazan›yor
TC Kimlik numaras›yla sa¤l›k hizmeti al›-
m›nda vatandafll›k numaras› yanl›fl olan-
lar her türlü sa¤l›k ifllemini yapt›rabilmek

için Sigorta ‹l Müdürlükleri’ne gönderili-
yor. Emekli SSK’l›lar›n baz›lar›nda yafla-
nan bu sorun, sigorta numaras›yla afl›l›-
yor. Benzer s›k›nt›lar›n çal›flan SSK’l›lar-
da da yaflanabilece¤ini öngören Sosyal
Güvenlik Kurumu, 01.06.2008 tarihinden
sonra sa¤l›k kurum ve kurulufllar›nda te-
davi hizmetinin yaln›zca TC kimlik numa-
ralar› üzerinden yap›laca¤› uyar›s›n› yap-
t›. Bu tarihe kadar hatal› kimlik numara-
lar›n›n nüfus müdürlüklerinden düzeltil-
mesini istedi. Numaran›n hatal› olup ol-
mad›¤›n›n ise herhangi bir eczanede ya
da hastanenin provizyon sisteminde de-
nenebilece¤i ifade edildi.

Sa¤l›k karnesi yerine 
TC kimlik numaras›

KAHVALTILI TOPLANTILAR

‹DO ‹lçe Temsilcileri Komisyonu’nun düzenledi¤i 12. çal›flma
döneminin ilk  kahvalt›l› toplant›s›, 7 May›s 2008 tarihinde,
Kad›köy, Dalyan Spor Kulübü’nde yap›ld›. 
‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu, Sayman Ali Yüksel Çal›fl-
kan ve Yönetim Kurulu üyesi Sevil Al, Bölge Sorumlusu Bora
Öcal ve ‹lçe Temsilcileri Komisyonu üyelerinin haz›r bulundu-

¤u toplant›ya Kad›köy, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe ilçelerin-
den 82 meslektafl›m›z kat›ld›. 
Yeni dönemde ‹stanbul Diflhekimleri Odas›’ndan beklentilerin
ve önerilerin konufluldu¤u toplant›da, ayr›ca “Beklenti” konu-
lu bir anket yap›ld›. Meslektafllar›m›z›n sorunlar› dinlenip, çö-
züm önerileri al›nd›.  

11. Dönemin son kahvalt›l› buluflmas›
‹DO 11. Dönem ‹lçe Temsilcileri Komisyonu’nun düzenledi-
¤i kahvalt›l› bölge toplant›lar›n›n sonuncusu 9 Nisan 2008
tarihinde Albatros Restoran’da, Büyükçekmece, Küçükçek-
mece, Çatalca, Silivri ve Avc›lar ilçesindeki meslektafllar›m›-
z›n kat›l›m›yla gerçeklefltirildi. 
60 meslektafl›m›z›n kat›ld›¤› toplant›da ‹DO Sayman› Ali
Yüksel Çal›flkan, ‹DO Yönetim Kurulu üyesi Aret Karabulut,
Bölge Sorumlusu Evin fiay ve ‹lçe Temsilcileri Komisyonu
üyeleri haz›r bulundular. Toplant›da, bölgelerdeki meslek-
tafllar›m›z›n sorunlar› ve istekleri dinlendi. Meslektafllar›m›-
z›n Oda çal›flmalar›yla ilgili sorular›n›n da yan›tland›¤› top-
lant›da bu tür organizasyonlar›n tekrarlanmas› istendi.

Yeni yönetimle ilk kahvalt›l› buluflma
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Diflhekimli¤i mesle¤ine 
katk›lar›n›n yan› s›ra 
bilimsel kiflili¤iyle de 

gelecek nesil 
diflhekimlerine örnek olan
Prof. Dr. Y›lmaz Manisal›,
ölümünün birinci y›l›nda

mezar› bafl›nda dostlar› ve
sevenleri taraf›ndan an›ld›.

Prof. Dr. Y›lmaz Manisal›’y› and›k

23
Nisan 2007 tarihinde yitir-
di¤imiz, ‹stanbul Üniversite-
si Diflhekimli¤i Fakültesi

1976–1982 y›llar› aras› Dekan›, ‹stanbul
Diflhekimleri Odas› ilk dönem baflkan›,
TDB Onur Üyesi Prof. Dr. Y›lmaz Mani-
sal› ölümünün birinci y›l›nda mezar› ba-
fl›nda an›ld›. 
TDB Genel Baflkan› Celal Y›ld›r›m, ‹DO
Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu, TDB Yö-
netim Kurulu üyesi Tatyos Bebek, ‹DO
Denetleme Kurulu Baflkan› Prof. Dr. Tur-
han Atalay, Geçmifl Dönem ‹DO baflkan-
lar›, ‹DO üyeleri, ‹stanbul Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi Dekan› Prof. Dr.
Hasan Meriç, ö¤retim üyeleri Prof. Dr.
Aslan Yaflar Gökbuget, Prof. Dr. Selim
Pamuk ile efli Prof. Dr. Selçuk Manisal›,
o¤lu Ali Manisal›, sevenleri ve dostlar›

Prof. Dr. Y›lmaz Manisal›’n›n Zincirliku-
yu’daki mezar› bafl›nda topland›lar. Bu-
rada bir konuflma yapan ‹DO Baflkan›
Mustafa Dü¤encio¤lu, Prof. Dr. Y›lmaz
Manisal›’n›n ‹DO’nun kurucular›ndan ol-
du¤unu söyledi. Prof. Dr. Y›lmaz Manisa-
l›’n›n diflhekimli¤i mesle¤ine katk›lar›-
n›n yan› s›ra bilimsel kiflili¤inden de
bahsederek, “Yapt›klar› bizlere yol gös-
terecektir” dedi. Ailesi ad›na konuflan
o¤lu Ali Manisal› da törene kat›lanlara
teflekkür etti.

“Dolu dolu yaflayacaks›n...”
Prof. Dr. Y›lmaz Manisal›’n›n ölümünün
birinci y›l› nedeniyle 30 Nisan 2008 tari-
hinde ‹DO’da ad›yla an›lan e¤itim mer-
kezinde de ayr› bir anma töreni düzen-
lendi. Törende Prof. Dr. Y›lmaz Manisa-

l›’n›n yak›nlar›, dostlar› ve sevenleri
O’nunla ilgili pek çok an›y› aktararak
hem hüzünlendiler, hem neflelendiler.
Toplant›da aç›l›fl konuflmas›n› yapan
‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu, Prof.
Dr. Y›lmaz Manisal› an›s›na her 22 Ka-
s›m’da Bilim ve Hizmet Teflvik Ödülü ve-
rilece¤ini, bu y›l 100. y›l kutlamalar› ne-
deniyle, ödülün 100. Y›l Komitesi tara-
f›ndan verilece¤ini aç›klad›. Daha sonra
Prof. Dr. Y›lmaz Manisal›’n›n hayat›n›n
çeflitli kesitlerinden oluflan slayt gösteri-
si izlendi. Gösterinin ard›ndan s›ras›yla
Prof. Dr. Seçkin Dindar, Prof. Dr. Gülüm-
ser Koçak, ‹ÜDF Dekan› Prof. Dr. Hasan
Meriç, TDB Genel Baflkan› Celal Y›ld›-
r›m, Prof. Dr. Taner Yücel, Prof. Dr. Fat-
ma Koray, Kazmir Pamir, Prof. Dr. Aslan
Yaflar Gökbuget ve ailesi ad›na o¤lu Ali
Manisal› tek tek söz alarak, Prof. Dr. Y›l-
maz Manisal›’yla ilgili an›lar›ndan bah-
settiler. 
Toplant›da hocam›z›n renkli kiflili¤inden
çeflitli örnekler sunuldu. Prof. Dr. Mani-
sal›’n›n akademik y›llar›yla ilgili an›lar›-
na yer verilen toplant›da onun diflhekim-
li¤ine ve meslektafllar›n›n akademik ge-
liflimine katk›lar›ndan da bahsedildi. De-
kanl›¤› döneminde demokratik ve kat›-
l›mc› yönetim anlay›fl›yla örtüflen an›lar-
dan söz edildi. Prof. Dr. Manisal›’n›n
meslek örgütüne ve mesle¤imize katk›-
lar›n›n konufluldu¤u toplant›da hocam›-
z›n birlefltirici ve bütünlefltirici özelli¤i-
ne de vurgu yap›ld›.
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‹DO Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Komisyonu’nun düzenledi¤i
E¤itmen Diflhekimleri toplant›s› 13 May›s 2008 tarihinde ‹DO
Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› E¤itim Merkezi’nde 30 e¤itmen diflhe-
kiminin kat›l›m›yla gerçekleflti. TADS Komisyonu’nun  2008-
2010 y›llar›nda yürütece¤i projelerini görüflmek ve çal›flacak
e¤itmen diflhekimlerinin daha aktif görev almalar›n› sa¤lamak
amac›yla gerçeklefltirilen toplant›, TADS Komisyonu üyesi Çi¤-
dem fiahin’in geçmifl döneme ait çal›flmalar› özetleyen konuflma-
s›yla bafllad›. Daha sonra s›ras›yla TADS Komisyonu Yönetim Ku-
rulu Sorumlusu A. Songül Yarg›c›, ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤en-
cio¤lu ve ‹DO 10. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve TADS Komis-
yonu Sorumlusu Ümit Yurdakul birer konuflma yapt›. Toplant›
e¤itmen diflhekimlerinin geçmifl çal›flmalara iliflkin de¤erlendir-
meleri, içinde yer almak istedikleri projelere iliflkin görüfl ve öne-
rileriyle son buldu.

‹DO TADS Komisyonu, “Kentsel dönüflüm” projesi kapsam›ndaki Halkal› Sosyal Kalk›nma
Program›’na kat›ld› ve Kemerburgaz A¤açl› Köyü Koruma, Bak›m ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde bir a¤›z ve difl sa¤l›¤› çal›flmas› yapt›. 

Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Komisyonu (TADS)

Halkal› Sosyal Kalk›nma Program›’na kat›ld›k

Yeni projelere do¤ru...

‹DO TADS Komisyonu, Küçükçekmece Belediyesi’nin yürüttü¤ü
“Kentsel dönüflüm” projesi kapsam›ndaki Halkal› Sosyal Kalk›n-
ma Program›’na kat›ld›. TADS Komisyonu organizasyonuyla
program kapsam›nda Halkal›’daki TOK‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim
Okulu’nda 29 Mart-4 Nisan 2008 tarihleri aras›nda 1200 ö¤ren-
ci ve 250 veliye a¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤itimi verildi. E¤itimi ‹DO 11.
Dönem  Yönetim Kurulu Üyesi ve TADS Komisyonu Sorumlusu
Dr. Diflhekimi Hediye Sözer, komisyon üyesi Özgür Ünsal Boz-
kurt ile e¤itmen diflhekimleri Melek Dolu Gediko¤lu, Mergül Ro-
doplu, Yasemin Vural verdi. E¤itim sonras›nda ö¤retmenlere,
ö¤rencilere da¤›t›lmak üzere difl f›rçalama takvimleri da¤›t›ld›.
Küçükçekmece Belediyesi taraf›ndan 22 Nisan 2008’de düzenle-

nen çocuk flenliklerine de kat›lan TADS Komisyonu üyeleri  TO-
K‹ Ertu¤rul Gazi ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinin gösterilerini iz-
leme f›rsat› buldular. 

Rehabilitasyon Merkezi’nde a¤›z-difl sa¤l›¤› e¤itimi
‹DO TADS Komisyonu, 31 Mart 2008’de, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu’na ba¤l› Kemerburgaz A¤açl› Köyü
Koruma, Bak›m ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir a¤›z ve difl
sa¤l›¤› çal›flmas› yapt›. E¤itmen diflhekimleri Çi¤dem fiahin ve
Yahya Çelik’in kat›ld›¤› e¤itimlerde, suça itilmifl 7-18 yafl grubu
44 çocuk ve alt› ö¤retmene a¤›z difl sa¤l›¤› e¤itimi verildi. E¤i-
tim sonunda da çocuklara difl f›rças› ve difl macunu da¤›t›ld›.
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‹stanbul Diflhekimleri Odas› Genç Diflhekimleri Komisyonu, 5
Mart 2008 tarihinde, “Olgularla Hasta Hekim Anlaflmazl›¤›” ko-
nulu bir toplant› düzenledi. Disiplin Kurulu Baflkan› Bülent Çe-
lik ve 11. dönem Disiplin Kurulu üyesi Berna Aytaç’›n konufl-
mac› olarak kat›ld›¤› toplant›da, mesle¤inin ilk y›llar›n› yaflayan
meslektafllar›m›za, hasta-hekim iliflkileri ve hatal› uygulamalar-
dan oluflan karfl›laflt›rmal› örneklerle sunum yap›ld›. Hasta- he-
kim iliflkilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve deontolo-
jik kurallar hakk›nda bilgi verildi.

Olgularla Hasta-Hekim Anlaflmazl›¤›
Genç Diflhekimleri Komisyonu

‹DO ve Türk Kalp Vakf› iflbirli¤iyle iki
ilkö¤retim okulunda yap›lan taramalarla
690 ö¤renci ve 50 ö¤retmene a¤›z ve

difl sa¤l›¤› e¤itimleri verildi.

T ürk Kalp Vakf› (TKV) taraf›ndan düzenlenen 20. Kalp
Haftas› etkinlikleri kapsam›nda ‹DO ve TKV iflbirli¤iy-
le, ilkö¤retim okullar›nda “Kalp Sa¤l›¤›m›z Vücudu-

muzun ‹ncisi Difllerimize ‹yi Bakmakla Bafllar” konulu difl
koruma e¤itimleri düzenledi. TADS Komisyonu taraf›ndan
organize edilen çal›flmalarla 16 Nisan’da Beyo¤lu Okçu Mu-
sa ‹lkö¤retim Okulu ve 18 Nisan’da Özel Eyübo¤lu Ataflehir
‹lkö¤retim Okulu’nda a¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤itimleri verildi. 
Etkinlikler kapsam›nda, Beyo¤lu Okçu Musa ‹lkö¤retim Oku-
lu’nda gerçekleflen e¤itimde 540 ö¤renci, 30 ö¤retmen, di¤er
okulda da 150 ö¤renci ve 20 ö¤retmen olmak üzere toplam
690 ö¤renciye ve 50 ö¤retmene a¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤itimle-
ri verildi. E¤itimlerde TADS Komisyonu üyeleri Sibel Çevi-
kel, Yasemin Piyanlar Akyüz, Özgül Ünsal Bozkurt, Reyhan
Oytun Ö¤üt, Çi¤dem fiahin ile e¤itmen diflhekimleri Emre
‹mamo¤lu ve Janat Düzgün görev ald›lar. Ayr›ca TKV’den iki
yetkili de e¤itimlerde haz›r bulundu. 
Difl f›rças› ve difl macunu da¤›t›lan e¤itimlerde kalp, a¤›z ve
difl sa¤l›¤›n›n önemi anlat›ld›. Difl f›rçalama teknikleri ve difl
ipi kullan›m› gösterildi. Bakteri pla¤› boyamas› yap›ld›, bes-
lenme ve çürük iliflkisi anlat›ld›. Düzenli diflhekimi kontrolü
ve koruyucu uygulamalar›n önemi vurguland›.

Türk Kalp Vakf› ve ‹DO birlikte
difl koruma e¤itimleri düzenledi
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‹stanbul Diflhekimleri Odas›, 14 Mart T›p
Bayram› nedeniyle ‹stanbul Tabip Oda-
s›’n›n organize etti¤i Anadolu Atefli Özel
Gösterisi’ne kat›ld›. Kayna¤›n› Anado-
lu'nun binlerce y›ll›k mitolojik ve kültü-

rel tarihinden alan, ülkemizin her yöre-
sinden derlenmifl yüzlerce halk dans› fi-
gürünü ve halk müzi¤ini içinde bar›nd›-
ran Anadolu Atefli Gösterisi meslektaflla-
r›m›z taraf›ndan be¤eniyle izlendi.

100. y›l etkinlikleri kapsam›nda futbol
ve tenis turnuvalar› finalleri 23-26 Ni-
san 2008 tarihlerinde Antalya’da dü-
zenlendi. Daha önce yap›lmas› planla-
nan Briç turnuvas› ise, kat›l›m›n sa¤la-
namamas› nedeniyle iptal edildi. Turnu-
valar›n organizasyonlar›n› ‹stanbul Difl-
hekimleri Odas› üyesi Bora Bilgili ve Ul-
vi Uçar gerçeklefltirdi.

‹DO fiampiyon
Turnuvaya ‹stanbul, Bursa, Hatay,An-
kara, Adana, Antalya ve Kahramanma-
rafl Diflhekimleri Odalar›n› temsilen ka-
t›lan yedi futbol tak›m› birbirleriyle top-
lam alt›flar maç oynad›lar. TFF Antalya
Bölgesi hakemlerinin yönetti¤i maçlar
23 Nisan’da bafllad›. Maçlar tek devreli
lig usulü yap›ld›. Tak›mlar sabah ve ö¤-
leden sonra olmak üzere günde iki maç
oynad›lar. Alt› maç›n, beflini kazanan
‹stanbul Diflhekimleri Odas›, yine alt›
maç›n beflini kazanan Bursa Diflhekim-
leri Odas› futbol tak›m›n› yendi¤i için
ikili averaj sonucu flampiyon oldu.
S›cak bir havada ve çekiflmeli geçen

maçlarda yaflanan sakatl›klar nedeniyle
tak›mlar son maçlara iddias› kalmayan
odalar›n tak›mlar›ndan oyuncu alarak
devam etmek zorunda kald›. 

Teniste kar›fl›k çiftlerde birincilik 
‹stanbul’un
Baflhakemli¤ini ‹DO üyesi Ulvi Uçar’›n
yapt›¤›, Antalya bölgesinden tenis hoca-
lar›n›n yönetti¤i tenis turnuvas›nda Tek
Erkekler, Tek Bayanlar ve Kar›fl›k Çift-
ler olmak üzere üç kategoride yar›fl›ld›.
Tek erkeklerde birincili¤i Ankara’dan
Yalç›n Ergir, ikincili¤i ‹zmir’den Faruk
Demir al›rken, tek bayanlarda birincili-
¤i yine Ankara’dan Ruhsan Sencer,
ikincili¤i de Antalya’dan Yasemin fien-
gül ald›. Kar›fl›k çiftlerde, birincili¤i ‹s-
tanbul’dan Sevinç Say›n Gezer-Salih
Bayraktaro¤lu, ikincili¤i ise ‹zmir’den
Nurhan ve Faruk Demir çifti paylaflt›lar.
26 Nisan akflam› yap›lan gala yeme-
¤inde turnuvada kazanan finalistlere
kupalar› verildi. Birinciler ayr›ca
TDB’nin düzenledi¤i Yüzy›l Kongre-
si’ne ücretsiz kat›lma hakk› kazand›lar. 

100. Y›l Spor fiöleni 
Antalya’da sona erdi
100. y›l etkinlikleri kapsam›nda futbol ve tenis turnuvalar› 
finalleri 23-26 Nisan 2008 tarihlerinde Antalya’da düzenlendi.
‹DO futbol tak›m› flampiyonlu¤u gö¤üsledi. Turnuvalar›n 
organizasyonlar›n› ‹stanbul Diflhekimleri Odas› üyesi Bora 
Bilgili ve Ulvi Uçar gerçeklefltirdi.

Anadolu Atefli 
özel gösterisi
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17-19 Nisan 2008 tarihlerinde gerçeklefltirilen toplant›ya FDI Baflkan› Dr. Conrad
Burton , ERO Baflkan› Dr. Patrick Hescot, ERO Seçili Baflkan› Dr. Gerhard Seeberger
ve ERO Genel Sekreteri Dr. Philippe Rusca olmak üzere Avrupa ve komflu 
ülkelerden gelen diflhekimleri kat›ld›.

Avrupa Diflhekimleri Birlikleri
‹stanbul'da bulufltu

D ünya Diflhekimli¤i Birli¤i (FDI)
Avrupa Bölgesel Organizasyonu
(ERO) Genel Kurulu, 17-19 Ni-

san 2008 tarihlerinde, ‹stanbul The Mar-
mara Oteli’nde yap›ld›. 1997 y›l›nda, yi-
ne The Marmara Oteli’nde yap›lan top-
lant›n›n, bu y›l Türkiye’de yap›lmas›na,
Moskova'da Nisan 2007’de yap›lan ERO
Genel Kurul toplant›s›nda oylanarak ka-
rar verilmiflti. ERO Baflkan› Dr. Patrick
Hescot, 2007 Eylül ay›nda ülkemizi ziya-
ret etmifl ve bu ziyarette konaklama ve
sosyal program gibi ayr›nt›lar görüflül-
müfltü.

‹kinci ‹stanbul buluflmas›
17 Nisan’da ERO çal›flma gruplar›n›n ça-
l›fltaylar›yla bafllayan toplant›lar 18 Ni-

san’da ERO Genel Kurulu ile devam etti.
Türk Diflhekimleri Birli¤i Genel Baflkan›
Celal K. Y›ld›r›m, ERO Genel Kurulu’nun
aç›l›fl töreninde yapt›¤› konuflmada, Avru-
pal› delegeleri ikinci kez ‹stanbul’da a¤›r-
lamaktan onur duyduklar›n› belirtti.  Ce-
lal Y›ld›r›m, ERO ve FDI genel kurullar›n-
da al›nacak kararlar ve kararlarla ilgili
uygulamalar›n diflhekimli¤i mesle¤inin
gelece¤ini flekillendirece¤inin alt›n› çizdi.
ERO Genel Kurulu’nda; mesle¤in sorunla-
r› ve çözüm önerileri ele al›nd›. Ayr›ca
Avrupa’da Serbest Diflhekimli¤i Uygula-
mas›, ERO Parite, ERO Geniflleme, Koru-
ma, Kalite Yönetimi, Temel+Sürekli E¤i-
tim, Diflhekimli¤inde Kad›nlar ve Dental
Ekip bafll›klar›nda oluflturulan çal›flma
gruplar› raporlar›n› sundu.

‹lginç konu bafll›klar› ele al›nd›
Ayr›ca 19 Nisan’da Genel Kurulun “Risk
Yönetimi” bafll›kl› bilimsel bölümünde;
Dr. Edoardo Cavallé, “Dental Ekipte Risk
Yönetimi”, “Anahtar Kelimeler, Diflhe-
kimli¤inde Yeni Zihniyetin Konseptleri”,
Prof. Dr. ‹nci Oktay, “Dental Ekipte Yan-
l›fl T›bbi Uygulama Aç›s›ndan Risk Yöne-
timi” ve Dr. Jean-Claude Michel, “Difl
Cerrahisinde Risk Yönetimi, Difl Cerrahi-
sini Güvenli Bir Mevkiye Getirmek” ko-
nular›nda konferanslar verdiler.
Bu önemli toplant›ya üst düzey kat›l›m
çerçevesinde FDI Baflkan› Dr. Burton
Conrod, ERO Baflkan› Dr. Patrick Hescot,
ERO Seçili Baflkan› Dr. Gerhard Seeber-
ger ve ERO Genel Sekreteri Dr. Philippe
Rusca olmak üzere Avrupa ve komflu 37
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ülkenin temsilcileri kat›ld›. Ayr›ca FDI-
Dünya Diflhekimleri Birli¤i Yönetim Kuru-
lu Üyeleri Dr. Peter Engel, Chiri Pekarek
ve Orlando Da Silva da toplant›ya kat›ld›-
lar. Türk Diflhekimleri Birli¤i Merkez Yö-
netim Kurulu ve TDB D›fl ‹liflkiler Komite-
si üyeleri de toplant›da haz›r bulunarak,
TDB politikalar› çerçevesinde kulis çal›fl-
malar› yapt›lar.

Yedi dilde tercüme
TDB toplant›da gerçeklefltirilen konuflma-
lar›n ayn› anda yedi farkl› dile tercümesi-
ni baflar›yla sa¤layarak, yabanc› birlikle-
rin takdirini ald› ve verimli bir toplant› or-
tam›n› konuklar›na sunmufl oldu.
‹ki gün süren yo¤un toplant›lar›n ard›n-
dan ERO delegeleri, kongre sosyal progra-
m›yla ‹stanbul’un tarihi ve kültürel güzel-
liklerini görürken Türk mutfa¤›n›n lezzet-
lerini de tatma f›rsat›n› buldular.
Uzun dönem projeleri aras›nda bir Dünya
Diflhekimleri Birli¤i-FDI Kongresi’ni ‹s-
tanbul’da gerçeklefltirmeyi planlayan
TDB, baflar›l› organizasyonuyla böyle bir
uluslararas› buluflmay› hakk›yla yerine
getirebilece¤inin bir kez daha dünya difl-
hekimli¤inde söz sahibi kat›l›mc›lara gös-
termifl oldu.

*FDI- Dünya Diflhekimleri Birli¤i Do¤u
Avrupa Program Müdürü, TDB D›fl ‹lifl-
kiler Komisyonu Üyesi.

G azi Üniversitesi Diflhekimli-
¤i Fakültesi taraf›ndan dü-
zenlenen 1. Ulusal A¤›z

Kanserleri Sempozyumu 18-19 Ni-
san 2008 tarihlerinde Ankara’da
gerçekleflti. Sempozyumda konuyla
direkt ilgili Patoloji, Onkoloji, Kulak
Burun Bo¤az, Plastik-Rekonstruktif
Cerrahi ve Diflhekimli¤i-
nin ilgili branfllar›,
sunduklar› bildiri-
lerle konunun
önemine dikkat
çektiler.
‹ki gün süren
sempozyum-
da, genel kan-
serlerin ara-
s›nda %2.5-6
oran›nda yer
alan oral kanser-
lerin genelde ileri
safhada yakaland›¤›,
hayatta kalma süreleri
uzat›labilmifl hastalarda a¤›r de-
fektlerin kaç›n›lmaz oldu¤u belirtil-
di. Bu bak›mdan bafllang›ç lezyon-
lar›n›n, hasta görme s›kl›¤›n›n en
yo¤un oldu¤u diflhekimleri taraf›n-
dan belirlenip yönlendirilmesinin
önemi bir kez daha vurguland›.

Poster sunumlar›
Sempozyumda konuyla ilgili poster
sunumlar› da gerçeklefltirildi. Pos-
ter sunumlar›n›n jüri taraf›ndan de-
¤erlendirilmesi sonucunda birinci-

lik ödülünü Marmara Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi Oral Diag-
noz/‹Ü. Onkolojik Patoloji/GATA-
Haydarpafla’dan ortak bir çal›flmay-
la E. Alper Sinano¤lu, Vakur Olgaç,
Semih Özbayrak, Selçuk Oruç “Oral
karsinogeneziste prognostik belir-
leyici olarak cyclooxygenase-2 ve

Ki-67” bafll›kl› çal›flmay-
la elde ettiler. ‹kin-

cilik ödülünü Ga-
zi Üniversitesi

Diflhekimli¤i
F a k ü l t e s i
Oral Diag-
noz Anabi-
lim Dal›n-
dan ‹lkay
Peker, Mer-

yem Tora-
man Akkurt

“A¤›z kanserleri
konusunda toplu-

mun fark›ndal›k düze-
yinin de¤erlendirilmesi” bafll›k-

l› çal›flmayla ald›lar. Üçüncülük
ödülünü de Marmara Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi Oral Diag-
noz/H. Heine Üniversitesi’nden
(Almanya) ortak bir çal›flmayla fieb-
nem Yalç›nkaya, Dimitra Maraki,
Natalia Pommjanski, Alferez Böc-
king, Jürgen Becker, “Eksfoliatif si-
toloji ve DNA-sitometisinin kombi-
ne kullan›m›n›n a¤›z kanseri erken
tan›mas›ndaki yeri” bafll›kl› çal›fl-
malar›yla hak kazand›lar. 

1. Ulusal A¤›z Kanserleri
Sempozyumu yap›ld›

Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi taraf›ndan
düzenlenen sempozyumda genel kanserler aras›nda
%2.5-6 oran›nda yer alan oral kanserlerin, bafllang›ç
lezyonlar›n›n diflhekimleri taraf›ndan belirlenip 
yönlendirilmesinin önemi vurguland›.

TDB Baflkan› Celal Y›ld›r›m, Prof. Dr. ‹nci
Oktay, FDI Baflkan› Dr. Conrad Burton,
Unilever Temsilcileri Zeynep Yal›m Uzun ve
Analia Mendez
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Birincisi 2007 y›l›nda ‹stanbul’da düzenlenen TDB Ö¤renci
Kolu Ulusal Kongresi’nin ikincisi, 5-6 Nisan 2008 tarihlerinde,
Ankara’da, Tes-‹fl Binas›’nda gerçekleflti. 100. Y›l etkinlikleri
çerçevesinde TDB Ö¤renci Kolu taraf›ndan organize edilen
kongreye Ankara Yerel Ö¤renci Kolu ev sahipli¤i yapt›. 
Kongreye ‹stanbul Diflhekimleri Odas›’n›n tahsis etti¤i iki oto-
büs ile ‹stanbul’dan 91 ö¤renci kat›ld›. Ayr›ca kongrede Anka-
ra, ‹zmir, Sivas, Kayseri, Diyarbak›r, Isparta, Trabzon ve Kon-
ya Yerel Ö¤renci Kollar› yer ald›. 
Gazi ve Hacettepe Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi dekan-
lar›n›n izledi¤i kongrede Türk Diflhekimleri Birli¤i Genel Bafl-
kan› Celal Y›ld›r›m bir konuflma yapt›. 225 kiflinin kat›ld›¤›
kongrede, iki gün boyunca “Master m›, Doktora m›?”, “Diflhe-
kimli¤i Fakültelerinde Mevcut Sorunlar ve Beklentiler”, “Mes-
lek Hayat›na Bafllarken”, “Diflhekimli¤i Ö¤rencileri Neden
Mutsuz?”, “Muayenehane Dizayn› ve Ergonomi”, “Ö¤renci De-
¤iflim Programlar›” konu bafll›klar› tart›fl›ld›. Türkiye’nin dört
bir yan›ndan gelen diflhekimli¤i ö¤rencileri iki gün süren tar-
t›flmalar sonunda da bir sonuç bildirgesi yay›nlad›lar.

TDB Ö¤renci Kolu 2. Ulusal
Kongresi yap›ld›
100. Y›l etkinlikleri çerçevesinde TDB Ö¤renci Kolu taraf›ndan organize 
edilen kongreye, ‹stanbul’dan 91 ö¤renci kat›ld›. 

1- Ö¤renciler ve ö¤retim üyelerinin be-
lirli aral›klarla toplanarak sorunlar›n
tart›fl›lmas›.
2- Hepatit afl›lar›n›n tüm fakülteler ta-
raf›ndan karfl›lanarak ö¤rencilerin ko-
runmas›.
3- ‹lkyard›m dersinin zorunlu olarak
uygulanmas›, bunun yan›nda ö¤renci-
lerin sosyal ve düflünsel etkinliklerinin
artmas›n› sa¤layacak seçmeli derslerin
de müfredata eklenmesi.
4- Ö¤rencilerin ö¤le aralar›n›n olmama-
s›, zaten yo¤un tempoda çal›flan diflhe-
kimli¤i ö¤rencilerinin verimini düflür-
mekte ve sosyal hayattan kopmalar›na

neden olmaktad›r. Ö¤le aralar›nda kli-
niklere yeni hasta al›nmamas› hem ö¤-
renci verimini art›racak hem de ö¤ren-
cilerin sosyal hayata ba¤lanmas›n› sa¤-
layacakt›r.
5- Teorik olarak bilgileri verilen gelifl-
mifl diflhekimli¤i uygulamalar›n›n pra-
tik uygulamalarla da desteklenmesi.
6- Fakültelerin fiziksel altyap›lar›n›n
bir standarda erifltirilmesi ve bunun
için taslak oluflturulmas›.
7- Hasta tedavisi s›ras›nda kullan›lan el
aletleri ve sarf malzemelerinin tamam›-
n›n fakülteler taraf›ndan sa¤lanmas›.
8- Fakülteler aras› akreditasyonun bir

an önce tamamlanarak, ders alma, geç-
me ve notland›rma ifllemlerinin bir
standarda oturtulmas› ve böylece e¤i-
timde eflit ve yüksek bir kaliteye ulafl›l-
mas› ortak beklentimizdir.
9- ‹nsan gücü planlamas› yap›larak ye-
ni diflhekimi ihtiyac›n›n belirlenmesi,
yeni diflhekimli¤i fakültelerinin ve kon-
tenjanlar›n›n bu do¤rultuda düzenlen-
mesi tüm diflhekimli¤i ö¤rencilerinin
ortak beklentisidir.
10- Master ve doktora programlar›n›n
etkinli¤inin ve yetkinli¤inin tam olarak
belirlenmesi ve uzmanl›k tüzü¤ünün
buna göre oluflturulmas›.

Türk Diflhekimleri Birli¤i Ö¤renci Kolu 
2. Ulusal Kongresi Sonuç Bildirgesi
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‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fa-
kültesi Ö¤renci Araflt›rma Kulübü 1993
y›l›ndan beri sürdürdü¤ü çal›flmalar kap-
sam›nda 15. Bilimsel Toplant›s›’n› 8-9
May›s 2008 tarihlerinde gerçeklefltirdi.
Bir ö¤renci kongresi havas›nda gerçek-
lefltirilen toplant›da ‹stanbul Üniversite-
si Diflhekimli¤i Fakültesi ö¤rencilerinin
çal›flmalar› eflli¤inde; Almanya Witten
Üniversitesi, Baflkent Üniversitesi, K›r›k-
kale Üniversitesi ve 19 May›s Üniversi-

tesi Diflhekimli¤i Fakültesi ö¤rencileri-
nin çal›flmalar›ndan oluflan toplam 35
araflt›rma sunuldu. Toplant›ya ayr›ca
Glasgow Üniversitesi Genes Proteins
Lab. Comparative Medical Sciences bölü-
münden Dr. Josie Beeley konuflmac› ola-
rak kat›ld›.
2009 y›l›nda yap›lacak 16. Bilimsel Top-
lant› için ‹stanbul Üniversitesi Diflhe-
kimli¤i Fakültesi Ö¤renci Araflt›rma Ku-
lübü haz›rl›klar›na flimdiden bafllad›.

Bursa ve Hatay’da diplomas› olmad›¤› halde diflhekimli¤i yapt›klar› belirlenen
sahte diflhekimlerine hapis cezas› verildi.

‹ÜDF ö¤rencilerinden 
bilimsel çal›flmalar

AIDS, sar›l›k ve tüberküloz gibi bulafl›c›
hastal›klar›n yan› s›ra standartlara uy-
gun olmayan ve kanserojen etkisi olan
materyalleri hastalara kullanarak tedavi-
si son derece zor hastal›klara sebebiyet
veren sahte diflhekimleri, topluma ver-
dikleri zararlar›n karfl›l›¤›n› hak ettikleri
cezalara çarpt›r›larak ödüyorlar. 
Bursa ve Hatay’da diplomas› 
olmad›¤› halde diflhekimli-
¤i yapt›klar› belirlenen
sahte diflhekimlerine ha-
pis cezas› verildi.
Bursa 1. Asliye Ceza
Mahkemesi, diplomas› ol-
mad›¤› halde diflhekimli¤i
yapt›¤› tespit edilen ve ifl
yerinde diflhekimli¤inde kullan›-
lan alet ve malzemeler bulunan
difl teknisyeni Seyit Ali Çelik hakk›n-
da 1 y›l 3 ay hapis cezas› verdi. Mahke-

me ayr›ca san›¤›n ifl yerinde bulundur-
du¤u bir hasta koltu¤u, Siemens-artilex
Uniti, a¤›z aynas›, simanspatülü, davye,
elevatör, ampuljetokain ve dental fl›r›n-
gan›n 1219 say›l› kanunun 41 maddesi

gere¤ince müsade-
resine karar verdi.

Hatay Diflhekimleri Odas› taraf›ndan ta-
kip edilen davada ise Hatay 2.Asliye Ce-
za Mahkemesi Hüseyin Koçak, ‹brahim
Savafl›rk›l›ç ve Muzaffer Ayar hakk›nda

hastalara diflhekimleri-
ne ait ifllemleri yap›p,
tedavi ettikleri ge-
rekçesiyle 2’fler y›l
6’flar ay hapis ve 41
adli gün para cezas›

ile ayr› ayr› cezaland›r›l-
mas›na karar verdi. Mah-

keme san›klara verilen 41
adli gün para cezas›n›n

TCK 52/2 maddesi gere¤in-
ce san›klar›n ekonomik ve

flahsi hallerde göz önüne al›-
narak günlü¤ü takdiren 20,00

YTL den ayr› ayr› 820,00’fler
YTL adli para cezas›na dönüfltü-

rülmesine karara ba¤lad›. 

Sahtecilere geçit yok!
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‹ stanbul Sa¤l›k Meslek Odalar›’n›n ortaklafla kullanacaklar›
Anadolu Yakas› ‹rtibat Bürosu 10 Nisan 2008 tarihinde ger-
çeklefltirilen bir törenle aç›ld›. Aç›l›fl töreninde ‹DO Baflkan›

Mustafa Dü¤encio¤lu, ‹DO 11. dönem Baflkan Vekili Kadir Ö¤üt,
‹DO 11. dönem Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz, ‹DO 11. dönem
Yönetim Kurulu üyesi Turgay Akgün, ‹TO Baflkan› Prof. Dr. Öz-
demir Aktan, TTB Merkez Konseyi üyesi Ali Çerkezo¤lu, ‹TO Ge-
nel Sekreteri Hüseyin Demirdizen, ‹TO Yönetim Kurulu üyesi
Nazmi Algan, ‹EO Genel Sekreteri Cenap Sar›alio¤lu, ‹VHO Bafl-
kan› Prof. Dr. Murat Arslan ve Yönetim Kurulu üyeleri haz›r bu-
lundular. 
Sa¤l›k Meslek Odalar› üyelerinin kat›ld›¤› törende bir konuflma
yapan ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu, Sa¤l›k Meslek Odalar›
olarak bugüne kadar pek çok ifle birlikte imza att›klar›n›, baflta
SSGSS Yasa Tasar›s› olmak üzere, sa¤l›k alan›nda yap›lmak iste-
nen pek çok düzenlemeye karfl› hukuki ve kamusal anlamda bir-
likte mücadele ettiklerini vurgulad›. Dönem boyunca sa¤l›k mes-
lek örgütlerinin ortak çal›flmalar›n› koordine eden 11. dönem
‹DO Genel Sekreteri Ahmet Gürbüz’e teflekkür etti. Anadolu Ya-
kas› ‹rtibat Bürosu’nun meslek örgütleri aras›ndaki diyalo¤un ge-
liflmesinde önemli bir ad›m oldu¤unun alt›n› çizen Dü¤encio¤lu,
eme¤i geçen herkese teflekkür ederek sözlerini bitirdi. 
Daha sonra s›ras›yla söz alan ‹TO Baflkan› Prof. Dr. Özdemir Ak-
tan, ‹VHO Baflkan› Prof. Dr. Murat Arslan, ‹TO Genel Sekreteri

Hüseyin Demirdizen ve ‹EO Genel Sekreteri Cenap Sar›alio¤lu
yap›lan çal›flmalardan memnuniyetlerini ifade ettiler. 
‹stanbul Veteriner Hekimleri Odas› da 3 May›s 2008 tarihinde
irtibat bürosu aç›l›fl›n› yapt›. Sa¤l›k Meslek Odalar› yönetiminin
kat›ld›¤› törene ‹DO ad›na Baflkan Vekili Prof. Dr. Serdar Çintan
kat›ld›. 

Kad›köy’ün merkezinde irtibat bürosu
Kad›köy’ün merkezinde bulunan irtibat bürosu 250 m2’lik bir
alandan olufluyor. Burada dört sa¤l›k meslek odas› üyelerine
hizmet vermek üzere çeflitli birimler oluflturuldu. Anadolu yaka-
s›ndaki meslektafllar›m›z için sürekli diflhekimli¤i e¤itimi ve çe-
flitli etkinliklerin düzenlenebilece¤i bir konferans ve toplant› sa-
lonu mevcut. Ayr›ca meslektafllar›m›z›n di¤er sa¤l›k çal›flanla-
r›yla s›k s›k bir araya gelmesini sa¤layacak bir dinlenme salonu
da bulunuyor. 

Kad›köy merkezinde bulunan irtibat 
bürosunda, dört sa¤l›k meslek odas› üyelerine
hizmet vermek üzere çeflitli birimler oluflturuldu.
Büroda ayr›ca sürekli diflhekimli¤i e¤itimi ve 
çeflitli etkinliklerin düzenlenebilece¤i bir 
konferans ve toplant› salonu da mevcut.

Anadolu Yakas› ‹rtibat
Bürosu aç›ld›
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‹stanbul Diflhekimleri Odas› Yönetim Kurulu olarak meslektafllar›m›z›n 
aidat ödemelerinde göstermifl oldu¤u duyarl›l›¤a teflekkür ederiz. Herhangi bir nedenle 

ödeme yapamayan meslektafllar›m›z 0 212 296 21 06 no.lu 
telefonumuzdan borcunuzu ö¤renip, ayn› gün içinde afla¤›da belirtilen 

banka hesap numaralar›na yat›rabilir ya da afla¤›daki kredi kart› formunu doldurup
0 212 296 21 04 no.lu faks›m›za göndererek ödeyebilirler.

Teflekkür ederiz

KRED‹ KARTI B‹LG‹LER‹ (KRED‹ KARTIYLA YAPILACAK ÖDEMELERDE)

VISA  MASTER EUROCARD 

KART SAH‹B‹N‹N 

ADI SOYADI :

ADRES‹  : 

POSTA KODU :

fiEH‹R  :

‹L / ‹LÇE :

CEP TEL :

KART NUMARASI : 

SON KULLANMA 

TAR‹H‹  : 

Yukar›da belirtti¤im tutar›n VISA, MASTERCARD, EUROCARD hesab›na borç kaydedilerek Yap› Kredi Bankas› Harbiye fiubesi

nezdindeki ilgili hesab›n›za Yap› Kredi Bankas›yla ‹STANBUL D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI aras›nda yap›lan anlaflma koflullar› çerçevesinde

alacak kaydedilmesini kabul ediyorum.

LÜTFEN HESABIMDAN ……..........…………………….YTL tahsil ediniz.

TAR‹H  :

‹MZA  :

Ödemeler: 
Banka Havalesiyle yap›lacak 
ödemelerde Yap› ve Kredi Bankas›
Harbiye fiubesi fiube Kodu : 931
Hesap No: 81802288
Havale masraf› al›nmayacakt›r.

Ali Yüksel Çal›flkan
‹stanbul Diflhekimleri Odas›

Sayman›

Aidat›n›z› ve birikmifl aidat borçlar›n›z› 0212 296 21 05/06 no.lu telefondan ö¤renip afla¤›daki flekillerde ödeyebilirsiniz. 
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S a¤l›k meslek ve emek örgütleri ‹stanbul Tabip Odas› Ge-
nel Sekreteri Hüseyin Demirdizen’e sahip ç›kt›. ‹stanbul
Tabip Odas› Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen hak-

k›ndaki, sürgün niteli¤indeki yer de¤ifltirme karar›, meslektafl-
lar› ve 70 kitle örgütünün sürgünü protesto etmelerine dakika-
lar kala geri çekildi. 
‹stanbul Tabip Odas›’nda, 28 Mart 2008 tarihinde yap›lan bas›n
toplant›s›nda sürgün karar›n› protesto etmek üzere bir araya ge-
len Herkese Sa¤l›k ve Güvenli Gelecek Platformu bileflenleri, si-
yasi parti yöneticileri, meslek örgütleri sürgün karar›n›n AKP
Hükümeti’nin kas›tl› karar› oldu¤una dikkat çektiler.
Kat›l›mc›lar sald›r›lar›n kiflilere ve kurumlara yap›ld›¤›n› dile ge-
tirdiler. Bas›n toplant›s›nda KESK Genel Merkez Yöneticisi Sev-
gi Göyçe, TMMOB ‹KK Üyesi Tores Dinçöz, ‹stanbul Eczac› Oda-
s› Baflkan› Semih Güngör, TTB Merkez Konsey Üyesi Ali Çerke-
zo¤lu, ‹stanbul Diflhekimleri Odas› Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤-
lu, ‹stanbul Diflhekimleri Odas› 11. dönem Genel Sekreteri Ah-

met Gürbüz ve ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas› Baflkan› Prof.
Dr. Murat Arslan’›n da aralar›nda oldu¤u çok say›da meslek ör-
gütü temsilcisi de söz alarak düflüncelerini paylaflt›. 
Haydarpafla Numune Hastanesi’nde görev yaparken Sultanbey-
li Devlet Hastanesi’ne sürgün edilen Demirdizen yapt›¤› konufl-
mada, ‹l Sa¤l›k Müdürü’nün kendi yetkisini kullanarak verebile-
ce¤i en uç karar› verdi¤ini söyledi. ‹stanbul’da 30 bin hekim du-
rurken, onlar›n en üst düzey temsilcisi olan kifliyi iste¤i d›fl›nda
görevlendirmenin ad›n›n aç›kça sürgün oldu¤unu belirten De-
mirdizen, “Bunun nedeni ise yürüttü¤ümüz mücadele, karfl› ç›k-
t›¤›m›z yasalar ve yaklaflan Oda seçimleri öncesinde yönetime
aday olacak kiflileri korkutma çabalanr›d›r” dedi.

T ürk Tabipler Birli¤i Baflkan› Prof. Dr. Gencay Gürsoy’un
göz alt›na al›nmas›n› ve 1 May›s’ta polisin orant›s›z güç
kullanmas›n› protesto eden hekimler Valili¤e yürüdü. 

Türk Tabipler Birli¤i, ‹stanbul Tabip Odas›, meslek örgütleri ve
çeflitli siyasi partilerin temsilcilerinin kat›ld›¤› valilik binas›na
yürüyüfle ‹stanbul Diflhekimleri Odas› ad›na Genel Sekreter
Aret Karabulut, Yönetim Kurulu üyelesi Fatma Balpetek ve ‹l-
çe Temsilcisi Ayhan Öztürk kat›ld›.
Valilik binas› önünde bas›n aç›klamas› yapan ‹TO yöneticileri,
üzerinde "k›n›yoruz" yaz›l› siyah çelengi Valilik binas› önüne
koymak istediler ancak polis bina yan›na yaklaflmalar›na izin
vermedi. Burada bir konuflma yapan TTB Merkez Konsey üye-
si Ali Çerkezo¤lu, "Bu ülkeyi polis devleti haline, aç›k hava ha-
pishanesi haline getirmeye çal›flan, 1 May›s'tan bafllayarak ne-
redeyse soka¤a ç›kma yasa¤› ilan eden anlay›flla mücadele edi-
yoruz" dedi. 
‹TO Baflkan› Özdemir Aktan da "1 May›s'la bafllayan devlet ve
hükümet terörü, Gürsoy'un garip bir flekilde gözalt›na al›nma-

s›yla devam etti. Bu flekilde korkaca¤›m›z san›l›yorsa yönetici-
ler yan›l›yorlar. Bu uygulamalar aksine bu örgütleri güçlendi-
rir" dedi. 

‹stanbul Tabip Odas› Genel Sekreteri Hüseyin 
Demirdizen’e ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü taraf›ndan 
verilen sürgün niteli¤indeki yer de¤ifltirme 
karar› ‹DO, di¤er sa¤l›k meslek odalar› ve emek
örgütlerinin ›srarl› itirazlar› sonucu geri ald›r›ld›.

Haks›zl›¤a karfl› durduk!

Hekimler ‹stanbul Valisini k›nad›
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Halka ra¤men Sosyal
Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› 
Kanunu onayland›

Sözün bitti¤i yer...
D ergimizin bas›m aflamas›nda

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Yasas› sendikalar›n,

meslek örgütlerinin ve sivil toplum ku-
rulufllar›n›n itirazlar›na, onlarca kez ya-
p›lan kitlesel gösterilere ra¤men
TBMM’nde kabul edilerek, Cumhurbafl-
kan› Abdullah Gül taraf›ndan onayland›.
Yasa, 8 May›s 2008 tarihli 08.05.2008
tarih 26870 say›l› Resmi Gazete’de ya-
y›mland›. Yasaya karfl› Emek Platformu

ve Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Plat-
formu taraf›ndan düzenlenen birçok gös-
teri ve etkinlikte Odam›z da aktif olarak
yer ald›. 

17 kurulufl tek ses, tek yürekti
Tasar›ya karfl› ilk büyük kitlesel eylem, 
Emek Platformu’nu oluflturan 17 kurulu-
flun yapt›¤› ça¤r› uyar›nca, 13 Mart 2008
tarihinde tüm illerdeki yürüyüfller ve ba-
s›n aç›klamalar›yla yap›ld›.

‹stanbul’da bir araya gelen Emek Platfor-
mu bileflenleri Tünel’den Taksim’e yürü-
dü. Türk-‹fl’e ba¤l› sendikalar›n a¤›rl›kl›
yer ald›¤› yürüyüfle Herkese Sa¤l›k Gü-
venli Gelecek Platformu, Türkiye Gazete-
ciler Sendikas›, Ça¤dafl Avukatlar Grubu
da pankartlar›yla kat›ld›. Tünel’den Tak-
sim’e yürüyen binlerce kiflilik kalabal›k
SSGSS Yasa Tasar›s›’n› alk›fllarla ve ›s-
l›klarla protesto etti. 
Taksim Tramvay Dura¤› önünde toplanan
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kalabal›k, hükümeti istifaya ça¤›rd›. Bura-
da Türk-‹fl Bölge temsilcisi Faruk Büyük-
kucak Emek Platformu ad›na bir aç›klama
yapt›. Faruk Büyükkucak konuflmas›nda,
TBMM’de görüflülmeyi bekleyen, emekli-
lik ve sa¤l›k alan›nda köklü de¤ifliklikler
yapan yasa tasar›s›n›n kazan›lm›fl haklar›
geri götürdü¤ünü ve sosyal devlet ilkesi-
ne ayk›r› oldu¤unu ileri sürdü. Tasar›n›n
norm ve standart birli¤ini oluflturmad›¤›-
n› da belirten Büyükkucak, tasar›n›n iddi-
a edilenin aksine çal›flanlar aras›ndaki
farkl›l›klar› derinlefltirdi¤ini söyledi.
SSGSS Yasa Tasar›s›’n›n çal›flanlar›n ha-
yat›nda yol açaca¤› hak kay›plar›ndan
bahseden Büyükkucak, Baflbakan’›n “ya-
lanc›lar” itham›na de¤indi. Büyükkucak,
“Bizleri yalanc›l›kla itham ettiler. Bize ya-
lanc› diyenler sayaca¤›m›z maddelerin
hangisini yapt›lar?” dedi ve Hükümet’le
anlaflma sa¤lanamayan 19 maddeyi ka-
muoyuna aç›klad›. 

“Tasar› geri çekilsin”
Emek Platformu’nun ça¤r›s›yla yurt ça-
p›nda gerçeklefltirilen iki saatlik ifl b›-
rakma sonucunda hükümet geri ad›m
atarak SSGSS Yasa Tasar›s›’n› emek ör-
gütleriyle birlikte yeniden gözden geçir-
me karar› ald›. 
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platfor-
mu, hükümetin yasa tasar›s›n›n baz›
maddelerinde de¤ifliklik yap›lmas› öne-
risiyle ilgili olarak 20 Mart 2008 tarihin-
de Makine Mühendisleri Odas›’nda bir
bas›n toplant›s› düzenledi. 
Platform ad›na aç›klama yapan ‹TO Yö-
netim Kurulu üyesi Nazmi Algan, Sosyal
Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasa
Tasar›s›’nda tadilat çal›flmalar›ndan vaz-
geçilerek, tasar›n›n tamamen geri çekil-
mesini istedi. Hükümetin yasa tasar›s›y-
la ilgili küçük düzeltmelerle s›n›rl› kala-
ca¤›n›, temel parametrelerde ise hiçbir
de¤iflikli¤e gitmeyece¤ini ileri süren Al-
gan, “Türkiye’nin gerçek bir sa¤l›k ve
sosyal güvenlik reformuna ihtiyac› oldu-
¤u aç›kt›r. Ancak bu reformun temel pa-
rametreleri, çal›flanlar›n emeklilik hak-
k›n›n geniflletilmesi için mevcut emekli-
lik yafl›n›n ve pirim gün say›s›n›n düflü-
rülmesi, emekli maafllar›n›n insanca ya-
flanabilecek düzeye ç›kar›lmas›, nüfus
cüzdan›na sahip bütün vatandafllara,

prim ödeme gücü olsun olmas›n, eflit, üc-
retsiz, nitelikli sa¤l›k hizmeti sunulmas›,
baflta çocuklar, yafll›lar, kad›nlar ve en-
gelliler olmak üzere toplumun bütün de-
zavantajl› gruplar›na ilave kolaylaflt›r›c›
imkanlar›n sa¤lanmas›, k›sacas› ‘Herke-
se Sa¤l›k Güvenli Gelecek Hakk›’ olmas›
gerekir” dedi.

Oturma eylemi
Çal›flma Bakan›’n›n Emek Platformu Yö-
neticileri ile yasa tasar›s›ndaki anlaflmaz-
l›¤a neden olan 19 madde üzerinde görüfl-
mesi sürerken Herkese Sa¤l›k ve Güvenli
Gelecek Platformu, 24 Mart 2008 tarihin-
de Aksaray Metrosu ve Kad›köy ‹skelesi
Meydan›’nda bir oturma eylemi düzenle-
di. Eyleme kat›lan platform üyeleri “Yasa
tasar›s›n›n de¤iflmesini de¤il, geri çekil-
mesini istiyoruz” dediler.

Mutab›k de¤iliz!
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platfor-
mu’nun 27 Mart 2008 tarihinde Bak›r-

köy Ruh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi
Psikiyatri Acil Poliklini¤i önünde ger-
çeklefltirdi¤i bas›n toplant›s›na ‹DO Yö-
netim Kurulu üyesi Aret Karabulut kat›l-
d›. Bas›n aç›klamas›nda hükümetin
Emek Platformu’yla yapt›¤› görüflmeler
sonras›nda yap›lan aç›klamalarda taraf-
lar aras›nda büyük ölçüde mutabakat
sa¤land›¤› yönünde aç›klamalar yap›ld›-
¤› belirtildi. Aç›klamada ortada bir muta-
bakat metni olmad›¤› gibi, flu ana kadar
kamuoyuna yans›yan ayr›nt›l› ve tatmin
edici bir bilgilendirilmenin de yap›lma-
d›¤› belirtildi. 

Yasa geri çekilene kadar 
mücadeleye devam
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platfor-
mu 1 Nisan 2008 tarihinde, Avrupa Ya-
kas›’nda Okmeydan› E¤itim Araflt›rma
Hastanesi ve Anadolu Yakas›’nda Hay-
darpafla Numune Hastanesi’nde bulufla-
rak TBMM’de görüflülen SSGSS yasa tasa-
r›s›n› protesto etti. 
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Emek Platformu’nun ald›¤› karar uyar›nca, çal›flanlar
14 Mart 2008 tarihinde, saat 10.00-12.00 aras›nda

hükümeti uyar› amaçl› “çal›flmama hakk›n›” kul-
land›lar. Saat 10.00’da bafllay›p,

12.00'ye kadar devam eden ifl b›-
rakma nedeniyle, hastanelerde,
demiryollar›nda, havaalan›nda,

belediyelerde, havaalan› ve ula-

fl›m hizmeti verilmedi. “Çal›flmama hakk›n› kullanma”
eylemine kamuda ve özelde çal›flan diflhekimleri de
kat›ld›. 
Emek Platformu ‹stanbul bileflenleri Cerrahpafla T›p
Fakültesi'nde bir araya geldi. Baflbakan Recep Tayyip
Erdo¤an'› ve AKP hükümetini protesto eden çal›flan-
lar, buradan Aksaray Saraçhane Park›'na kadar yürü-
düler.

Haydarpafla Numune Hastanesi
içinde toplanan 5000 kifli Kad›köy

‹skele Meydan›’na yürüdü. Meydanda,
Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platfor-
mu ad›na Dr. Hüseyin Demirdizen, Çetin
Durukano¤lu ve ‹lknur Birol birer ko-
nuflma yapt›. 
Avrupa Yakas›’nda E¤itim-Sen fiubeleri
fiiflli E¤itim-Sen 3 No.lu fiube önünde,
D‹SK’e ba¤l› sendikalar Cevahir Otel
önünde, Ka¤›thane’de Herkese Sa¤l›k Gü-
venli Gelecek Platformu üyesi kurumlar
Ça¤layan’da buluflarak Okmeydan› E¤i-
tim Araflt›rma Hastanesi’ne yürüdüler.
Burada di¤er kat›l›mc›larla birleflen yak-
lafl›k 2000 kifli, hastane içerisinde ger-
çeklefltirilen yürüyüflün ard›ndan AKP ‹l
binas› önüne geldi. Burada da Herkese
Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu ad›na
Dr. Ali Çerkezo¤lu ve Nebat Bükrek birer
konuflma yapt›. Konuflmalarda SSGSS Ya-
sa Tasar›s›’n›n TBMM’den geçirilerek 70
milyon insan›n ve gelecek kuflaklar›n
ma¤dur edildi¤i, iflçi ve emekçi düflman›
bu yasan›n derhal geri çekilmesi gerekti-
¤i vurguland›.

Mutabakat yok, miting var
Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigor-
tas› Yas› Tasar›s› Meclis’te görüflülürken
‹stanbul’da Herkese Sa¤l›k Güvenli Gele-
cek Platformu taraf›ndan organize edilen
mitinge binlerce emekçi, çok say›da siya-
si parti ve meslek örgütü kat›ld›. Tepe Na-
utilus ve Haydarpafla Numune Hastane-
si’nden yürüyerek Kad›köy Meydan›’nda
buluflan kitleler SSGSS Yasa Tasar›s›’nda
mutab›k kalmad›klar›n›, tasar› geri çeki-

linceye kadar mücadele edeceklerini bir
kez daha vurgulad›lar. 
Türk Diflhekimleri Birli¤i ve ‹stanbul
Diflhekimleri Odas›’n›n da pankartlar›yla
yer ald›¤› mitingde TDB Genel Baflkan›
Celal Y›ld›r›m, TDB Genel Sekreteri Mu-
rat Ersoy, TDB Merkez Yönetim Kurul
üyeleri Tatyos Bebek, Ali Gürlek ve TDB
Merkez Denetleme Kurulu üyesi Bülent
Öztürk, ‹DO Baflkan› Mustafa Dü¤enci-
o¤lu, ‹DO Baflkan Vekili Kadir Ö¤üt, ‹DO
Yönetim Kurulu üyesi Aret Karabulut
haz›r bulundu. Mitinge Bursa Diflhekim-
leri Odas› Baflkan›, Genel Sekreteri ve
Yönetim Kurul üyeleri de kat›ld›. Kad›-
köy Tepe Natulius ve Haydarpafla Nu-
mune Hastanesi önünde, iki ayr› nokta-
da toplanan kitleler Kad›köy ‹skele Mey-
dan›’na pankartlar, dövizler, sloganlar

eflli¤inde yürüdüler. Türk-‹fl’e ba¤l› 11
sendikan›n kat›ld›¤› mitingde Herkese
Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu ad›na
Türk Tabipleri Birli¤i Merkez Konseyi
Üyesi Dr. Ali Çerkezo¤lu, TTB Genel Bafl-
kan› Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Türk- ‹fl ‹s-
tanbul fiubeler Platformu ad›na Harb- ‹fl
fiube Baflkan› Hüseyin Ömer, E¤itim ve
Bilim Emekçileri Sendikas› ad›na Alaa-
tin Dinçer birer konuflma yaparak, hükü-
metle yasa tasar›s›nda herhangi bir uz-
laflman›n söz konusu olmad›¤›n› vurgu-
lad›lar. 
Mitingde, SSGSS Yasa Tasar›s›’yla kaza-
n›lm›fl haklar›n kayb›na dikkat çekilerek,
bundan sonra yap›lacak yeni eylemlere
ça¤r› yap›ld›. Miting program›, konuflma-
lar›n ard›ndan Grup Yorum’un konseriyle
son buldu.

Sa¤l›k çal›flanlar› “çal›flmama
hakk›n›” kulland›lar
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1 May›s’a özgürlük
1 MAYIS B‹RL‹K, MÜCADELE VE
DAYANIfiMA GÜNÜ” ÖZGÜRCE

KUTLANMALIDIR!

1 May›s, 1890 y›l›ndan beri büyük de-
¤erler yaratan emekçilerin birçok ülke-
nin meydanlar›nda özgürce, birlik mü-
cadele ve dayan›flma günü olarak kut-
lad›klar› meflru bir gündür. Ülkemizde
ise 1 May›s’›n tatil edilmesi talebi
‘‘yüksek maliyet!’’ neden gösterilerek
Bakanlar Kurulu taraf›ndan kabul edil-
medi. Bunun yan› s›ra 1 May›s’›n Tak-
sim’de kutlanmas› istemi de yine hü-
kümet taraf›ndan reddedildi. Hüküme-
tin emekçilerin 1 May›s’› Taksim’de
kutlama kararl›l›¤›na karfl› gösterdi¤i
sert tutum halka ra¤men var olabilece-
¤ini düflünen bir zihniyetin ürünüdür.
Meydanlar›, sokaklar› onun gerçek sa-
hiplerine kapatan, bu ülkenin iflçisini,
emekçisini ayak tak›m› ilan eden anla-
y›fl, yaflanan tüm olumsuzluklar›n so-
rumlusudur. Günlerdir emek örgütleri-
nin yürüttü¤ü görüflmelere hükümet
taraf›ndan çeflitli bahaneler gösterile-
rek olumsuz yan›t verildi. Özgürlükleri
savunmayan bu yasakç› anlay›fl hasta-

ne içine gaz bombas› at›p, biber gaz›
s›kmakta dahi sak›nca görmedi.
1 May›s sabah› sokaklar, caddeler ve
meydanlara yurttafllar›n girmesi ya-
saklanarak, toplu tafl›ma seferleri iptal
edilerek seyahat özgürlü¤ü engellendi.
Türk Diflhekimleri Birli¤i Baflkan› Ce-
lal Y›ld›r›m, destek vermek için gitti¤i
D‹SK binas›nda mahsur kald›. Daha
sonra da D‹SK’e ulaflmak isteyen ‹DO
Yönetim Kurulu Üyeleri ve meslektafl-
lar›m›z da gaz bombalar›na maruz kal-
d›lar. “Kontrollü Güç” ad› alt›nda afl›r›
fliddet kullan›larak en temel insan hak-
k› olan yaflama hakk›n› tehlikeye at›l-
d›. Türkiye ve ‹stanbul’un her bölge-
sinden gelen emekçiler Taksim Mey-
dan›’na karanfillerle gitmek isterken,
polisin gaz bombalar› ve panzerlerin
s›kt›¤› tazyikli suyla karfl›land›lar.
Dünya kamuoyu karfl›s›nda düfltü¤ü-
müz bu “ilkelli¤i” ve antidemokratik
ülke görünümünü ne halk›m›z ne de
ülkemiz asla hak etmiyor.

Eczac›lardan eylem
Eczac›lar mesleklerine ve halk›n sa¤l›k hakk›na sahip ç›kmak için eylem yapt›. 

Eczac›lar ilaçlar›n eczaneler d›fl›nda ve
reklamla sat›lmas›n› ve eczac›l›k sektö-
rüne tekellerin girmesinin önünü açacak
düzenlemeleri protesto etmek için 13,
14 ve 15 May›s 2008 tarihlerinde vitrin-
lerini karartt›lar. 
‹stanbul Eczac› Odas› taraf›ndan yap›lan
aç›klamada eczac›lar›n; adil ve uygula-
nabilir bir protokol ve sa¤l›kl› bir proviz-
yon sistemi, ilaçta reklam ve OTC’ye kar-
fl›, ilac›n eczane d›fl›nda sat›fl›n› durdur-
mak, eczac› olmayan kifli ve ya da ser-
maye gruplar›n›n zincir eczane açabil-
mesini engellemek ve mesleklerine sa-
hip ç›kmak için vitrinlerini karartacakla-
r› dile getirildi. 
‹stanbul Eczac› Odas› 13 May›s 2008 ta-
rihinde de Çapa, Cerrahpafla, Okmeyda-
n›, Haydarpafla baflta olmak üzere ‹stan-
bul’daki toplam dokuz hastane ve sa¤l›k
merkezi önünde bildiri da¤›tarak ilaç

alan›nda yaflanan sorunlar› kamuoyuyla
paylaflt›.
14 May›s Eczac›l›k Günü’nde Tünel'de
buluflan eczac›lar, beyaz önlükleriyle
Taksim Meydan›’na yürüdüler. ‹stanbul
Eczac› Odas›’n›n düzenledi¤i yürüyüflte
eczac›l›k fakülteleri ö¤retim üyeleri, ecza-
c›l›k fakültesi ö¤rencileri haz›r bulundu.
‹DO ad›na Baflkan Mustafa Dü¤encio¤lu,

Genel Sekreter Aret Karabulut ve ‹DO 11.
Dönem Baflkan Vekili Kadir Ö¤üt ve ‹DO
11. Dönem Genel Sekreteri Ahmet Gür-
büz’ün de kat›ld›¤› yürüyüfle, sa¤l›k mes-
lek odalar›, sendikalar ve sivil toplum ku-
ruluflu mensuplar› da destek verdi. 
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‹ stanbul Diflhekimleri Odas› 12. döne-
minde de bayra¤› tafl›maya devam
eden Baflkan Mustafa Dü¤encio¤lu

yeni dönem hedeflerini ‹DO Dergi’ye an-
latt›. 

12. dönemde yeniden Baflkan seçildi-
niz; duygular›n›z› ö¤renebilir miyiz?
Her yeni dönem bir bafllang›ç, bir heye-
cand›r. fiu anda bu bafllang›c›n heyecan›-
n› duyuyorum. Geçmifli bu zamana ka-
dar tafl›d›k. fiimdi geçmiflin ›fl›¤›nda
mesle¤imiz için yeni aç›l›mlarla, yeni
projeler gelifltirece¤iz. Bu büyük metro-
polde meslektafllar›m›za daha yak›n ola-
bilmek için çal›flaca¤›z. 100. y›lda, en
çok üyeye sahip diflhekimleri odas›n›n
baflkanl›¤›n› yapmak gerçekten büyük
onur. Bu onuru sizlerle, daha iyi çal›fla-
rak paylaflmak en büyük iste¤imdir. 

Bir sa¤l›k meslek odas› olarak bu dö-
nemdeki önceliklerinizden bahseder
misiniz? 
Meslek odas› olarak sorumlulu¤umuzun
bilincindeyiz. Öncelikle toplumsal mu-
halefet görevimizi önümüzdeki dönem-
de de devam ettirece¤iz. Ülkemizde flu
anda birçok kurumun y›prand›¤›n› görü-
yoruz. Meslek örgütleri en güvenilir ku-
rum olmaya devam ediyor. Bunun için,
meslek örgütü olarak toplumsal muhale-

fette gerçekleri ve do¤rular› yans›tmay›,
demokratik do¤rulardan ayr›lmadan top-
lumun yan›nda olmay› görev bilece¤iz.
‹çinde yaflad›¤›m›z çevreye duyarl›l›¤›-
m›z› koruyup, daha yaflan›labilir bir dün-
ya için gereken bar›fl, insan haklar› ve
demokrasi ilkelerini savunmaya devam
ediyoruz. 
Ayr›ca meslektafllar›m›z› mevzuata ve
deontolojik kurallara uygun davran›lma-
s› konusunda duyarl› olmaya ça¤›r›yo-
rum. Tabela, reklam ve web siteleri ko-
nusunda bize yard›mc› olsunlar, bizimle
irtibat kursunlar ve sorunlar›m›z› birlik-
te çözelim. 
A¤›z ve difl sa¤l›¤› politikalar›nda, her
zaman söyledi¤im gibi, meslektafllar›m›-
z›n haklar›yla toplumun menfaatlerini
bir paralelde tutarak mücadelemizi sür-
dürece¤iz.

Geçti¤imiz dönemde sa¤l›k meslek
odalar›n›n ve meslek örgütlerinin, sen-
dikalar›n en önemli mücadele günde-
mini oluflturan Sosyal Güvenlik ve Ge-
nel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›, TBMM’de
kabul edildi ve Cumhurbaflkan›’n›n
onaylamas› sonucunda yasalaflt›.
Önümüzdeki dönemde yasayla ilgili
neler yapmay› düflünüyorsunuz?
SSGSS yasalaflmadan önce “Sa¤l›k Hak-
k› Güvenli Gelecek Platformu” ile, yasa-

ya karfl› oldu¤umuzu çeflitli platformlar-
da belirttik. Yasa Meclis’ten geçerek
2008 Ekim ay›ndan itibaren yürürlü¤e
girecek. Anayasa Mahkemesi’ne tekrar
tafl›nacak olan bu yasay› istemedi¤imizi
daha önce defalarca belirtmifltik. Bunu
yeniden tekrarlamakta fayda var. 
Yasa genel olarak toplumun ç›karlar›n›
gözetmiyor. Sosyal güvenlikte birçok
hak kay›plar›na yol aç›yor. K›saca,
emekli ayl›¤› ba¤lama alt s›n›r› kald›r›l›-
yor. Geçici ifl görememezlik ödene¤i
günlük kazanc›n üçte ikisiyken, beflte
üçe düflürülüyor. Cenaze ödene¤i düflü-
rülüyor. Ba¤-Kurlunun emekli ayl›¤› dü-
flüyor. Sakatlar›n emeklilik yafl› yükselti-
liyor. Ölüm ayl›¤› ba¤lama flart› 900 gün-
den 1800 güne ç›kart›l›yor. 65 yafl›nda
emeklilik getiriyor. Bu yasayla, sa¤l›k
hizmetinde birçok hak kayb›n›n yan› s›-
ra pirim ödemeyenler sa¤l›k hizmetin-
den yararlanam›yorlar. Tüm hizmetler-
den katk› pay› al›n›yor. 

Peki ne istiyoruz?
Emeklili¤imizde koflulsuz sa¤l›k güven-
cesi ve insanca bir yaflam standard› sa¤-
lanmas›, sa¤l›k hizmetinin herkes tara-
f›ndan ulafl›labilen bir hak olmas› iste¤i-
miz güncelli¤ini koruyor. Sa¤l›k politika-
lar› oluflturulurken, sa¤l›k meslek örgüt-
lerinin söz sahibi olmas›n› istiyoruz.
Sa¤l›k ve sosyal güvenlik sistemini de-
¤ifltiren SSGSS Yasas›’n›n sosyal devlet
ilkeleri do¤rultusunda yenilenmesini ta-
lep ediyoruz. Bu isteklerimiz yerine geti-
rilene kadar mücadelemizi sürdürece¤iz. 

A¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmet sunumundaki
sorunlara yönelik neler yapacaks›n›z? 
A¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetlerinde durum

‹kinci kez ‹DO Baflkan› olan Mustafa Dü¤encio¤lu, 12. dönemde
de ‹DO Yönetim Kurulu’nun muayenehaneleri savunmaya,
diflhekimlerinin emeklerinin ucuza sat›l›p iflçilefltirilmesine,
sa¤l›¤›n ticarilefltirilmesine ve hekim ithaline karfl› mücadeleye
devam edeceklerini söylüyor.

“Kald›¤›m›z 
yerden devam...”

‹stanbul Diflhekimleri Odas› Baflkan› Mustafa Dü¤encio¤lu:
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belirsizli¤ini koruyor. Diflhekimli¤i hizmetlerinin hastayla he-
kim aras›nda, bir muayenehanede verilen bire bir hizmet oldu-
¤unu, bu hizmetin toplu çal›flma birimleri olsun, merkezler ol-
sun ayn› oldu¤unu hep söylüyoruz. Muayenehaneler di¤er
sa¤l›k birimlerinden farkl› de¤ildir. 
Kamuda a¤›z ve difl sa¤l›¤› merkezleri aç›l›yor. Bunun yan› s›-
ra diflhekimlerinin yo¤un bulundu¤u bölgelerde özel hastane-
ler ve a¤›z ve difl sa¤l›¤› merkezlerinin aç›ld›¤›n› gözlüyoruz.
Sa¤l›¤›n ticarileflmesinin ve yabanc› hekim çal›flt›rman›n önü
aç›lmaya çal›fl›l›yor. Bu çifte k›skaçla muayenehaneler yok ol-
ma tehlikesiyle karfl› karfl›ya. Diflhekimleri iflsizlefltirilerek,
emeklerini ucuza sat›p iflçileflmeye zorlan›yor. Bu dönemde de
muayenehaneleri savunmaya ve sa¤l›¤›n ticarilefltirilmesine,
hekim ithaline, yeni diflhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›na
karfl› olmaya devam edece¤iz. Meslektafllar›m›z›n bu konular-
da deste¤i mücadelemizi güçlendirecektir.

Kamuda verilen a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetleriyle ilgili görüfl-
lerinizi ö¤renebilir miyiz?
Kamuda diflhekimi istihdam›na karfl› de¤ilim. Kamuda a¤›z ve
difl sa¤l›¤› hizmeti sunulmal›. Ancak kamuda tedavi edici hiz-
metlerin yan› s›ra daha çok koruyucu hekimlik hizmeti veril-
meli. Kamu rekabet yapan bir yer olmamal›. Kamuda çal›flan
meslektafllar›m›z›n bu rekabetin parças› haline getirilmesini
de do¤ru bulmuyorum. Özellikle kamuda sözleflmeli bir biçim-
de diflhekimi istihdam›na karfl›y›m. Kamuda tüm sosyal hakla-
r›yla beraber sendikal haklar› da olan, eflit koflullarda çal›flan,
özlük haklar›n› gelifltirme yollar› aç›k tutan bir anlay›fl›n ha-
kim olmas›n› istiyorum. Dayatmac› bir Tam Gün Yasas›’n› be-
nimsemiyorum. Bu ba¤lamda, diflhekimlerinin co¤rafik da¤›l›-
m› da göz önüne al›narak kamu taraf›ndan bir düzenleme ya-
p›lmal›. Bu düzenleme özelde de yayg›nlaflt›r›lmal› ve meslek
odalar›na bu konuda yetki verilmelidir. 

Bu dönemde de kurumlarla ortak çal›flmalar gelifltirecek
misiniz?
Bu dönem bölgemizdeki dört diflhekimli¤i fakültesiyle iyi ilifl-
kilerimiz devam edecek. Mezuniyet sonras› e¤itim konusunda
dayan›flma içinde çal›flaca¤›z. Yerel yönetimler ve ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ü’yle de iliflkilerimizi gelifltirece¤iz. Toplum a¤›z ve
difl sa¤l›¤› projelerinde kurumlar›n katk›lar›n› almaya çal›flaca-
¤›z. ‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyonu’na (‹MOK) katk›-
lar›m›z bu dönemde de sürecektir. Sa¤l›k Meslek Odalar› Koor-
dinasyonu (SMOK) dönem sekreterli¤ini alt› y›ld›r ‹DO yürütü-
yor. Bunu yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde de bu dört odan›n birlikteli¤ini önemsiyoruz. Kad›-
köy’de ortak aç›lan Anadolu Yakas› ‹rtibat Bürosu’nda toplan-
t›lar yapaca¤›z. Buran›n kullan›m›n›n gelifltirilmesi için çal›fla-
ca¤›z. Bu dönemde SMOK olarak sosyal etkinlikler gerçeklefl-
tirmeyi hedefliyoruz. Toplumsal muhalefette güçlerimizi bir-
lefltirmeye devam edece¤iz. 

Mezuniyet sonras› e¤itim program›n›zdan söz eder misiniz?
Bu dönemde mezuniyet sonras› e¤itime daha da önem verece-

¤iz. Her fleyden önce iyi bir insan, iyi bir hekim olabilmek için
çal›fl›yoruz. Mezuniyet sonras› e¤itimler merkezî bilimsel top-
lant›lar, bölgesel toplant›lar ve ‹DO Prof. Dr. Y›lmaz Manisal›
E¤itim Merkezi’nde yap›lan teorik ve pratik e¤itimler fleklinde
yap›lmaya devam edecek. Ayr›ca, Anadolu Yakas› ‹rtibat Büro-
su’nda da birçok sürekli diflhekimli¤i e¤itimleri düzenleyece-
¤iz. Meslektafllar›m›za uygulad›¤›m›z “Beklenti” anketini de-
¤erlendirerek e¤itim konular›n› belirleyece¤iz. Bu dönemde de
meslektafllar›m›za e¤itim CD’leri gönderece¤iz. Baz› pratik ve
teorik e¤itimlerin internet ortam›ndan meslektafllar›m›za ulafl-
mas›n› sa¤layaca¤›z. Bunun interaktif bir flekilde yap›labilme-
si için gerekli teknik altyap› çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz. 
Yard›mc› personel e¤itimlerine devam edece¤iz. Bu dönemde
ayr›ca difl teknisyenlerinin geliflimi için çal›flmalar yapaca¤›z.
Bilimsel yay›n›m›z Diflhekimli¤inde Klinik Dergisi’ne meslek-
tafllar›m›z›n ilgisinin artmas›n› sa¤layaca¤›z.
Bilimsel etkinliklerimize Yüzy›l Kongresi’nin yaklaflmas› ne-
deniyle ara verdik. Kongre bitiminden sonra tekrar etkinlikle-
rimiz bafllayacakt›r. Öte yandan bu dönemde Prof. Dr. Y›lmaz
Manisal› E¤itim Merkezi’ndeki e¤itimlerin d›fl›nda çeflitli sos-
yal faaliyetlerimiz de olacak.

100. y›l etkinliklerinden de bahseder misiniz?
100. y›l çal›flmalar›nda birçok meslektafl›m›z çal›fl›yor. Bölgeler-
de diflhekimleri, diflhekimi yard›mc›lar› ve difl teknisyenlerine
yönelik konferanslar yap›lmaya devam ediyor. Nisan ay›nda te-
nis ve futbol final turnuvalar› tamamland›. Derece alan meslek-
tafllar›m› kutluyorum. Yüzy›l Kongresi için çal›flmalar tüm h›z›y-
la sürüyor. Temmuz bafl›nda, görkemli bir uluslararas› diflhe-
kimli¤i kongresinde buluflaca¤›m›z› düflünüyorum. 

Sahte diflhekimlerine karfl› mücadele bu dönemde de gün-
deminizde olacak m›?
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Geçen dönemde sahte diflhekimlerine verilen
hapis cezas›n›n alt s›n›r›n›n indirilmesine kar-
fl› baflar›l› bir mücadele verildi. Sahte diflhe-
kimleri halk›n sa¤l›¤›n› tehdit ediyor. Bu konu
tamamen kapanana kadar mücadelemiz de-
vam edecektir. Sahte diflhekimleri sorununun
çözümü için toplumun bilinçlenmesinin ge-
rekti¤ini düflünüyoruz ve bu nedenle, kamuya
dönük a¤›z ve difl sa¤l›¤› bilgilendirme çal›fl-
malar›m›za devam edece¤iz.

Anadolu Yakas› ‹rtibat Bürosu’nda hizmet
verilecek mi?
Meslektafllar›m›z›n Oda’yla ilgili ifllemlerinde
kolayl›k sa¤lamaya çal›fl›yoruz. Bunun için
Anadolu Yakas›’nda kurulan ‹rtibat Bürosu ve
Harbiye’deki merkez büromuz meslektafllar›-
m›z›n hizmetinde olacakt›r. Anadolu Yakas›
‹rtibat Bürosu’nda hizmet vermek üzere per-
sonel ve altyap› çal›flmalar›m›z May›s ay› so-
nunda bitirilecek. Haziran ay› bafl›nda ‹rtibat
Bürosu’nun aç›l›fl›n› yapaca¤›z. Burada da
meslektafllar›m›z merkez büromuzda verilen
hizmetlerin ayn›s›n› alabilecekler. 

Genç diflhekimleri ve yeni mezunlarla ilgili
çal›flmalar›n›z bu dönem de sürecek mi?
Bu dönem yeni mezunlara daha da yak›n ol-
maya, sorunlar›yla daha çok ilgilenmeye özen
gösterece¤iz. Ayr›ca ‹DO Yerel Ö¤renci Ko-
lu’na katk›lar›m›z sürecektir. Ö¤rencilerin so-
runlar›n› çözmeye çal›flaca¤›z. Diflhekimli¤i
ö¤rencilerine yönelik, mesle¤e bafllad›klar› za-
manlarda karfl›laflacaklar› mevzuat sorunlar›-
na iliflkin e¤itim çal›flmalar›m›z olacak. 

Son olarak meslektafllar›n›za söylemek iste-
dikleriniz...
Dergi her zaman oldu¤u gibi meslektafllar›-
m›zla iletiflimimizi sa¤layan en önemli parça-
m›z. Yeni çal›flma döneminde de iki ayda bir
yay›nlanmaya devam edecek. Bu dönem Oda-
m›z bünyesinde A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Politikala-
r› Çal›flma Grubu oluflturulacak. Bu konuda
meslektafllar›m›z›n katk›lar›n› bekliyorum.
Arfliv çal›flmalar›m›z yo¤un biçimde devam
ediyor. Kurumusal web sitemiz yenilenerek,
meslektafllar›m›z›n eriflimine aç›k olacak.
Tüm sosyal aktivitelere ve komisyon çal›flma-
lar›m›za meslektafllar›m›z›n kat›l›m›n› ve des-
ti¤ini bekliyorum. Güçlerimizi birlefltirdi¤imiz
zaman, mesle¤imiz, meslek odam›z ve ülke-
miz için daha baflar›l› ifller üretebilece¤imize
inan›yorum. 

‹DO 12. Ola¤an Genel Kurulu’nda genel sekreterlik görevini üstlenen Aret
Karabulut kat›l›mc› bir yönetim olmay› hedeflediklerini söyleyerek, mesle-
¤in geliflimi için tüm meslektafllar› göreve ça¤›r›yor.  

Genel Kurul’un k›sa bir de¤erlendirmesini yapar m›s›n›z?
Oda seçimlerine Birlik Grubu adaylar› olarak kat›ld›k. 22 y›ld›r baflar›yla bu
görevi üstlenen Birlik Grubu olarak bize göstermifl oldu¤unuz güven ve des-
tekten dolay› teflekkür ederiz.
Bu dönem seçimlere kat›l›m %25 oran›nda gerçekleflti. Oy kullanan meslek-
tafllar›m›z›n %85’inin deste¤ini ald›k. Bizler de bu güven ve deste¤i bofla ç›-
karmamak için yeni dönemde de özenle çal›flmaya devam edece¤iz.

Ülke ve mesleki gündemin zor oldu¤u bir dönemde görevi ald›n›z. Önü-
müzdeki dönemde gündeme nas›l müdahil olmay› düflünüyorsunuz?
Yönetim Kurulu olarak önümüzdeki dönemde de hem ülke hem de mesle-
ki yönden bizi bekleyen önemli sosyal, siyasal ve ekonomik geliflmeler kar-
fl›s›ndaki görüfl, düflünce ve çözüm önerilerimizi; demokrasiye ve evrensel
hukukun üstünlü¤üne inanan, bar›fltan yana ,çevreye duyarl›, insan hakla-
r› ve eme¤e sahip ç›kan anlay›fl›m›zla her platformda dile getirmeye devam
edece¤iz. Mesleki politikalar›n oluflmas›nda söz sahibi olmak, meslektafllar›-
m›z›n haklar›n› korumak ve mesle¤imizi gelifltirmek için mücadele etmeye
devam edece¤iz.

SSGSS Yasas›’na karfl› nas›l bir mücadele hatt› çizeceksiniz?
Önümüzdeki dönem, mesle¤imiz ve halk›m›z için en önemli konulardan biri
SSGSS Yasas› olacakt›r. 
Geçen dönem Odam›z›n da içinde yer ald›¤› “Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek
Platformu” Yasa’ya karfl› çeflitli mitingler ve toplant›lar düzenleyerek, o dö-
nem tasar› halindeki yasan›n sosyal güvenlik ve sa¤l›ktaki hak kay›plar›na
dikkat çekmiflti. fiu anda Meclis’ten geçerek Cumhurbaflkan› taraf›ndan
onaylanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Yasas›’n›n kabul etme-
di¤imiz birçok yönü vard›r. Bu yasan›n halk›m›z›n ve meslektafllar›m›z›n ya-
rar›na olmad›¤› kanaatindeyiz. Bu yasaya karfl› mücadelemizi önümüzdeki
dönemde de sürdürece¤iz. 

Kamunun muayenehanelerden de a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmeti sat›n alma-
s› konusunda olumlu bir geliflme yaflanmad›. Bu konuda ne yapmay›
düflünüyorsunuz?
Yönetim Kurulu olarak halk›m›z›n var olan a¤›z-difl sa¤l›¤› sorunlar›n›n çözü-

‹DO Genel Sekreterli¤ini Ahmet Gürbüz’den devralan 
Aret Karabulut, yeni dönemle ilgili olarak “Mesleki 
politikalar›n oluflmas›nda söz sahibi olmak, 
meslektafllar›m›z›n haklar›n› korumak ve mesle¤imizi 
gelifltirmek için mücadele etmeye devam edece¤iz” diyor.

‹DO Genel Sekreteri Aret Karabulut:

“Güçlü bir meslek
odas› için...”
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mü için hem kamuda verilen hizmetlerin güçlendirilmesi hem
de belli ilkeler do¤rultusunda kamunun özelden hizmet sat›n al-
mas› ve özellikle de muayenehanelerin kapsam içine al›nmas›
gerekti¤ine inan›yoruz. Bunu savunuyoruz da.
Sa¤l›k alan›nda son geliflmelere bakt›¤›m›zda maalesef olumlu
fleyler yaflanm›yor. Tek bafl›na yaflam mücadelesi veren muaye-
nehanelerimiz göz ard› ediliyor. Bunun yan› s›ra sa¤l›¤›n tekel-
leflmesi önündeki engeller h›zla kald›r›l›yor. Bu kabul edilemez
tutum karfl›s›nda muayenehanelerimiz için mücadele etmekte
kararl›y›z.

Geçen dönem meslektafllar›m›z›n bilimsel e¤itim program-
lar›n› çok yo¤un ilgileri olmufltu. Bu dönemde bu toplant›-
lar sürecek mi?
11.dönemde Kad›köy’de açt›¤›m›z irtibat bürosunu aktif hale ge-
tirip Anadolu Yakas›’ndaki meslektafllar›m›za oda hizmetleri ve-
rece¤iz. Yine Anadolu Yakas› ‹rtibat Bürosu’nda bir çok mesleki
ve bilimsel toplant› yapmay› hedefliyoruz. Bu dönemde sürekli
diflhekimli¤i e¤itimi kapsam›nda meslektafllar›m›zdan gelen
önerileri de de¤erlendirerek, teorik ve pratik bilimsel toplant›lar
düzenleyece¤iz. Bu toplant›lar›m›z› bölgelerde ve Prof. Dr. Y›l-
maz Manisal› E¤itim Merkezi’nde yo¤un bir flekilde gerçekleflti-
rece¤iz.

Bölgelerde mesleki sorunlarla ilgili toplant›lar bu dönemde
de yap›lacak m›?
‹lçelerde üç y›ld›r sürdü¤ümüz mesleki konularla ilgili toplant›-
lar›n say›lar›n› art›rmay› hedefliyoruz. Bu toplant›larda SSGSS
Yasas›’ndaki son geliflmeleri de aktaraca¤›z. Ayr›ca Yasan›n bi-
zi ilgilendiren yönlerini anlatan broflürler haz›rlayarak meslek-
tafllar›m›z› bilgilendirece¤iz.

Sahte diflhekimlerine karfl› mücadele için nas›l bir yol hari-
tan›z var?
Sahte diflhekimlerine karfl› mücadelemizi hiç y›lmadan sürdüre-
ce¤iz. Bu konuda ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü ile ortak bir çal›flma yap-
mak için giriflimlerde bulunaca¤›z.

Kamuda çal›flan meslektafllar›m›z›n özlük haklar› konu-
sunda neler yapacaks›n›z?
Kamuda çal›flan meslektafllar›m›z›n özlük haklar› ve karfl›laflt›k-
lar› sorunlarla ilgili toplant›lar yapmay› planl›yoruz. Bu konuda
kamuda çal›flan meslektafllar›m›z› meslek odalar›yla birlikte ça-
l›flmaya davet ediyoruz. Ayn› zamanda özel hastanelerde ve a¤›z
difl sa¤l›¤› merkezlerinde çal›flan hekimlerimizin özlük haklar›
sorunlar›na da sahip ç›kaca¤›z. Bu sorunlar›n çözümü için eli-
mizden gelen çabay› gösterip konular›n takipçisi olaca¤›z. Ayr›-
ca Sa¤l›k Politikalar› Çal›flma Grubu oluflturarak mesle¤imizi ya-
k›ndan ilgilendiren yasalar hakk›nda meslektafllar›m›z› bilgilen-
direce¤iz.

Önümüzdeki dönemde planlad›¤›n›z komisyon çal›flmalar›
hakk›nda da bilgi alabilir miyiz?
Komisyonlar›m›z taraf›ndan gerçeklefltirdi¤imiz çal›flmalar›m›-
za yeni dönemde yenilerini de katarak devam ettirece¤iz. Der-

gi’mizi sizlerden gelen öneriler do¤rultusunda gelifltirmeyi
planl›yoruz. Bu dönem Dergi’de bilimsel konular, olgu sunumla-
r›, muayenehane prati¤ine yönelik bilgiler ve mesleki politikalar
daha a¤›rl›kl› yer alacak. Ayr›ca dergimizde mesleki t›bbi kötü
uygulamalar ve etik konular›yla ilgili yaz›lara daha s›k vermeye
çal›flaca¤›z. Geçen dönemde tamamlayamad›¤›m›z web sitemizi
en k›sa sürede yenileyece¤iz.
Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› ile ilgili sürdürdü¤ümüz baflar›l› ça-
l›flmalara yeni projeler de ekleyerek devam edece¤iz. Bu dönem-
de öncelikli gruplara yönelik etkinlik haftalar› düzenlemeyi
planlamaktay›z.
Geçen dönem çal›flmaya bafllad›¤›m›z genç diflhekimlerine yö-
nelik projelere süreklilik kazand›rmay› hedefliyoruz. Genç mes-
lektafllar›m›zla diyalo¤u art›rarak onlar›n odayla olan ba¤lar›n›
güçlendirmeyi istiyoruz. Son s›n›f diflhekimli¤i fakültesi ö¤ren-
cilerine yönelik meslekteki ilk y›llarda dikkat edilmesi gereken
konularla ilgili bir el kitab› haz›rlay›p da¤›tmay› da planlamak-
tay›z. 
Bu dönem tüketici haklar› ile ilgili çeflitli konular› anlatan bro-
flürler haz›rlay›p bunlar› meslektafllar›m›za ulaflt›rmay› planl›-
yoruz.
Dünyam›z ve ülkemizde afetler art›k çok daha s›k ve fliddetli ya-
flan›yor. Özellikle iklim de¤iflikli¤inin sonucunda meydana ge-
len kurakl›k, sel vb. olumsuzluklara dikkat çeken toplant›lar dü-
zenleyerek, meslektafllar›m›z› bu konulara dikkatini çekmeye
çal›flaca¤›z. Bunun d›fl›nda deprem öncesi ve sonras› yap›lmas›
gerekenleri içeren toplant›lar›m›z› yapmaya devam edece¤iz. 
Bu dönemde de çeflitli sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleye-
rek meslektafllar›m›z› muayenehanelerin stresli ortam›ndan bi-
raz olsun uzaklaflt›rmay› planlamaktay›z.
Statükodan de¤il de¤iflim ve geliflimden yana olan yönetim an-
lay›fl›m›zla sizlerden gelecek önerilere aç›¤›z. Önümüzdeki dö-
nemde mesle¤imizin geliflimi ve güçlü bir oda için meslektaflla-
r›m›zla birlikte çal›flmak istiyoruz. 
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Bilimsel diflhekimli¤inin ülkemizdeki 100. y›l› nedeniyle Türk
Diflhekimleri Birli¤i taraf›ndan özel olarak kurulan 100. Y›l
Organizasyon Komitesi’nce yurt genelinde organize edilen 
etkinlikler kapsaml› biçimde sürdürülüyor. Yüzy›l Kongre 
takviminde yer alan bilimsel, akademik ve sosyal programlar›n
zaman›nda ve eksiksiz olarak uygulanmas›ndan sorumlu çok
say›da komite var. Komisyonlarda gönüllü olarak görev alan 
diflhekimleri, meslektafllar› için unutulmaz bir 100. y›l kutlamas›
planl›yor ve y›llar sonra bile keyifle an›msanan bir kongreye 
imza atma misyonuyla hareket ediyorlar. 

Yüzy›l›n
mimarlar›



Yüzy›l Kongresi’ndeki görevinizden söz
eder misiniz?
Ben 100. y›l etkinliklerinde TDB ile fa-
külte aras›nda koordinatör olarak görev
ald›m. Bu görevim d›fl›nda kongrenin bi-
limsel komitesinde yer al›yorum, ancak
fakültedeki dekan yard›mc›l›¤›m sürdü-
¤ü için bilimsel komite çal›flmalar›nda
aktif bir rol alamad›m. Çal›flmalar Prof.
Dr. Sedat Küçükay’›n baflkanl›¤›nda sü-
rüyor, hatta program neredeyse kesin-
leflti.

‹ÜDF’nin 100. y›l çal›flmalar›ndaki ro-
lü nedir?
Fakültemizin kurulufl tarihi olan 1908
y›l› ayn› zamanda ülkemizde bilimsel
diflhekimli¤inin  temellerinin at›ld›¤› ta-
rih. Diflhekimli¤i fakültesi kendi bünye-
sinde haz›rlad›¤› baz› etkinliklerle 100.
y›l kutlamalar›na destek veriyor. Ancak
fakültenin as›l kat›l›m› san›r›m Kas›m
ay›na do¤ru yap›lacak etkinliklerle ivme
kazanacak.

‹ÜDF’nin etkinlikleri neler? 
Fakültedeki etkinlikler dekan›m›z Prof.
Dr. Hasan Meriç’in baflkanl›¤›nda, Prof.
Dr. Sabire De¤er, Doç. Dr. Can Dörter,
araflt›rma görevlileri Goncagül Akkufl ve
Murat Dinç ve fakülte ö¤rencilerimizden
Didem Aktan, Cans›n Özgür, Abdulah

Uysal, Emre Kayalar, Tuna Aydoslu, Önel
Y›ld›z’dan oluflan bir grup taraf›ndan sür-
dürülüyor.
Fakültede yap›lan baz› etkinliklerden ör-
nekler de verebiliriz: “100. Y›l Bowling
Turnuvas›”, “Alpay Erdem Stand Up Gös-
terisi” ve fakülte tarihinde ilk kez yap›lan
“100. Y›l En’ler anketi”. Bilimsel etkinlik-
ler ba¤lam›nda da Oral ‹mplantoloji A. D.
taraf›ndan “Diflhekimli¤i Fakültesi’nin
100. y›l›nda ‹mplantoloji Zirvesi” ve Prof.
Dr. Christoph Pertl Konferans›, Pedodon-
ti A. D. taraf›ndan çocuklara e¤itici bro-
flür da¤›t›lmas›, Difl Hastal›klar› ve Teda-
visi A. D. taraf›ndan “Ön bölge difllerinin
direkt estetik restorasyonlar›” ve “A’dan
Z’ye porselen laminat vener” kurslar› gi-
bi etkinlikler gerçeklefltirildi. 

100. y›l etkinlikleri kapsam›nda TDB
ve fakülte aras›nda nas›l bir iflbirli¤i
var? 
TDB yo¤un bir flekilde belirledi¤i etkinlik
takvimini uyguluyor, il il, bölge bölge
toplant›lar sürüyor. Fakülteler de kendi
etkinliklerini planlad›lar. Bir yandan da
y›llard›r kongre ve sempozyumlar düzen-
leyen bilimsel derneklerin toplant›lar›
var. Son y›llarda çok fazla kongre ve sem-
pozyum veya ad› ne konursa konsun e¤i-
tim toplant›s› yap›ld›¤›n› gözlüyorum.
Bunun diflhekimlerine bilgilenme ve de-

neyim kazanma aç›s›ndan genifl bir yel-
paze sunmak gibi bir art›s› varsa da baz›
toplant›larda çok fazla tekrar oldu¤unu
düflünüyorum. Bir süre sonra bu kadar
fazla etkinli¤i kald›ramaz diflhekimli¤i
ailesi ve kalite düfler, ilgi azal›r.

Bu sene kongre Yüzy›l Kongresi ad›n›
tafl›yor. Yüzy›l›n kongresi olacak diyebi-
lir misiniz?
Bence en önemlisi, kat›lanlar›n “ben de
Yüzy›l Kongresi’nde vard›m” diye y›llar
sonra bunu an›lar›nda canl› tutmas›, “ne
güzel bir kongreydi” demesi, eski arka-
dafllar›yla y›llar sonra “Yüzy›l Kongre-
si’nde görüflmüfltük” diye konuflmas›.
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100. Y›l Organizasyon Komitesi Koordinatörü 
Prof. Dr. Serdar Çintan: 

100. Y›l Organizasyon Komitesi Koordinatörü
Prof. Dr. Serdar Çintan, bilimsel diflhekimli¤inin

bafllang›c›n› temsil eden ad›m›n ayn› zamanda
‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi’nin

de kurulufluna tekabül etti¤ini ve bu ortak
bafllang›c›n 100. y›l kutlamalar›na ayr› bir

zenginlik katt›¤›n› söylüyor. 

“Kas›mda akademik takvim
yo¤unlaflacak”

En’ler Anketi
En çok be¤enilen dergi Penguen, 
En sevilen TV dizisi Yaprak Dökümü
En çok okunan gazete Milliyet 
En be¤enilen haber spikeri Ali K›rca
En be¤enilen köfle yazar› Can Dündar
En be¤enilen müzik grubu Ezginin Günlü¤ü
En be¤enilen aktris Özgü Namal
En be¤enilen aktör Yetkin Dikinciler 
En çok dinlenilen müzik istasyonu Aç›k Radyo
En be¤enilen radyo programc›s› Nihat 
S›rdar-Hasan Meriç 
En be¤enilen spor program› 90 Dakika
En be¤enilen sporcu Roberto Carlos
En be¤enilen tek kiflilik gösteri Alpay Erdem 
En be¤enilen tiyatro oyuncular› 
Sumru Yavrucuk, Haluk Bilginer
En çok izlenen televizyon kanal› CNBC-e
En be¤enilen yazar Sunay Ak›n 
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Komite olarak yapt›¤›n›z çal›flmalar
hakk›nda bilgi verir misiniz?
TDB D›fl ‹liflkiler Komitesi, Türkiye’nin
diflhekimli¤i alan›nda uluslararas› iliflki-
lerini düzenleyen, koordine eden sürekli
komitelerinden biridir. D›fl ‹liflkiler Komi-
tesi, TDB Yönetim Kurulu’na, öncelikle
FDI (Dünya Diflhekimleri Birli¤i), ERO
(Avrupa Bölgesel Organizasyonu) ve CED
(Avrupa Diflhekimli¤i Konseyi) gibi kuru-
lufllarla iflbirli¤inde ve uluslararas› alan-
da diflhekimli¤iyle ilgili geliflme ve bilgi-
lerin aktar›lmas› ve gelifltirilmesi ve bun-
larla ilgili parametrelerin oluflturulma-
s›nda yard›mc› olur.
TDB, uluslararas› iliflkilerinde uzun y›l-
lardan beri yapt›¤› planl› çal›flmalar›n so-
nuçlar›n› almaya bafllad›. Uluslararas›
alanda ülkeyi baflar›l› bir flekilde temsil
etmeyi sürdürüyor. Bunun en önemli
göstergelerinden biri FDI’da kazan›lan
komite üyelikleridir.
FDI’›n sürekli komitelerinden olan E¤i-
tim Komitesi’nde görev yapan Prof. Dr.
Nermin Yamal›k daha önce Dental Pratik
Komitesi’nde alt› y›l çok baflar›l› çal›flma-
larda bulundu. Ben de Bilim Komite-
si’nde çal›flmalar›m› sürdürüyorum. Bu-
nun yan› s›ra FDI Avrupa E¤itim Müdür-
lü¤ü görevini Dr. Diflhekimi Sarkis Söz-
kes yürütüyor. Dünyada diflhekimli¤i ala-

n›nda lider ülkeler olan ABD, Almanya
ve Japonya gibi ülkelerin seçilmifl delege-
leriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, TDB’nin
FDI’daki temsil oran›n›n çok oldu¤u gö-
rülecektir. Ayr›ca, arkadafllar›m›n Genel
Kurul ve toplant›larda de¤erli katk›larda
bulunduklar›n› bizzat FDI Baflkan› Dr.
Conrad Burton da ifade etmifltir.
TDB D›fl ‹liflkiler Komitesi’nin en önemli
hedeflerinden biri de Dünya Diflhekimli-
¤i Kongresi’nin Türkiye’ye al›nmas› ça-
l›flmalar›n› desteklemek ve lobi olufltur-
makt›r. Bu konuda dünya ülkeleri aras›n-
da da çok büyük bir rekabet devam edi-
yor. Uluslararas› dental sektörün de ka-
rar al›nma aflamas›nda çok büyük etkisi
oluyor.
TDB y›llardan beri organize etti¤i ulusla-
raras› kongrelerde elde etti¤i baflar›yla
bu alandaki kalitesini ortaya koymufltur.
Kongrenin ‹stanbul’da yap›lmas› giriflim-
leri de sürdürülmektedir. Ancak, 10 bin-
den fazla kat›l›mc› say›s›na ulafl›labile-
cek bir kongrede, kongre merkezi ve ser-
gi alan› aç›s›ndan ‹stanbul’un ciddi fiziki
altyap› yetersizli¤inin hâlâ bu konudaki
en büyük engeli oluflturdu¤unu da unut-
mamak gerekir.

D›fl iliflkiler Komitesi’nin son y›llarda-
ki etkinlikleri hakk›nda bilgi verir mi-
siniz? 
TDB politikalar› do¤rultusunda, bilimsel
diflhekimli¤inin 100. y›l› nedeniyle, ERO
(FDI-Avrupa Bölgesel Organizasyonu)
Genel Kurul’unun 2008 y›l›nda Türki-
ye’de yap›lmas› talep edilmiflti; Mosko-
va’da, 2007 y›l›nda yap›lan oylama sonu-
cu ERO Genel Kurulu’nun ‹stanbul’da ya-
p›lmas› kabul edildi.

Avrupa Bölgesi 40’› aflk›n ülkenin üyesi
bulundu¤u ERO Genel Kurulu’nu 18-19
Nisan 2008 tarihlerinde ‹stanbul’da ger-
çeklefltirdik. ERO’nun ‹stanbul Genel Ku-
rulu’nda, diflhekimi olmayanlar›n kâr
amaçl› açabilecekleri kliniklerin hasta-
hekim iliflkisine zarar verece¤i ve diflhe-
kimli¤i hizmetlerinin ticarileflmesinin
kabul edilemeyece¤i fleklinde özetlenebi-
lecek, çok önemli bir karar oybirli¤iyle
kabul edildi.
Bunun d›fl›nda, sekiz çal›flma gurubunun
raporlar› de¤erlendirildi. Gerek organi-
zasyon gerekse sosyal aç›dan çok baflar›-
l› bir Genel Kurul gerçeklefltirdik. Bu se-
beple tüm eme¤i geçenleri, özverili çal›fl-
malar› için bir kere daha kutluyor ve te-
flekkürlerimi sunuyorum.
Bilindi¤i üzere 2008, diflhekimli¤inin
100. y›l› ve organizasyonlar›n›n yo¤un
bir flekilde yap›ld›¤› bir y›ld›r. Bu etkin-
liklerin ülkemize ve diflhekimli¤i mesle-
¤imize uygun olarak kutlanmas› için çok
büyük gayret sarf ediliyor. D›fl iliflkiler
komitesi olarak TDB’nin Yüzy›l Kongre-
si’ne uluslararas› kat›l›mc›lar aç›s›ndan
destek oluyoruz. Ayr›ca, ERO’nun gözeti-
minde yap›lan II. Pan-Avrupa Kongre-
si’ni Yüzy›l Kongremizle birlikte gerçek-
lefltirme çal›flmalar› yürütülüyor. 
TDB’nin amaçlar›ndan biri de, ülkemiz
diflhekimli¤ini komflu ve bölge ülkeler
aras›nda lider konuma getirmektir.
TDB’nin yürütmeyi amaçlad›¤› bu politi-
kalara 100. y›l çal›flmalar› çok önemli
katk›da bulunmaktad›r ve bulunacakt›r.
D›fl ‹liflkiler Komitesindeki tüm arkadafl-
lar›m yukar›da bahsetti¤im hedeflere
ulaflma do¤rultusunda büyük bir gayret
ve heyecanla çal›flmalar›n› yürütüyorlar.

D›fl ‹liflkiler Komitesi Baflkan› Prof. Dr. Taner Yücel, TDB’nin
amaçlar›ndan birinin ülkemiz diflhekimli¤ini komflu ve bölge
ülkeler aras›nda lider konuma getirmek oldu¤unu ifade ederek,
“TDB’nin yürütmeyi amaçlad›¤› bu politikalara 100. y›l
çal›flmalar› çok önemli katk›da bulunmaktad›r ve bulunacakt›r” 
de¤erlendirmesini yap›yor. 

D›fl ‹liflkiler Komitesi Baflkan› Prof. Dr. Taner Yücel:

“Global perspektif unutulmad›”
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Komiteniz kaç kifliden olufluyor? Hedef-
leriniz ve çal›flmalar›n›z hakk›nda bilgi
alabilir miyiz?
Komitemiz Dr. Diflhekimi Altu¤ Çilingir,
Nevra Demirhan, Dr. Diflhekimi Ayfle Ko-
çak ve Melek Seyman’dan olufluyor. Be-
nimle birlikte befl kiflilik bir ekibiz. Arka-
dafllar›m›z ilk defa Meslek Sorunlar› Ko-
mitesi’nde görev al›yorlar. Gelecek y›llar-
da deneyim aç›s›ndan önemli bir kazan›m
olacak bu. Meslek Sorunlar› Sempozyu-
mu genellikle zor bir alan. Çünkü uzun
bir araflt›rma gerekiyor. Okunmas› gere-
ken çok say›da belge var. Belgelerin oku-
nup bir sonuca ulaflt›r›lmas› gerekti¤i için
bu konuda çal›flmak isteyen insan say›s›
fazla olmuyor. Bu sene son derece çal›fl-
kan ve verimli bir komisyonumuz var.
Onlara da bu sayede teflekkür ederim. 

Çal›flmalar›n›zdan bahseder misiniz?
Bu y›l kongrenin Meslek Sorunlar› Sem-
pozyumu bölümünde 3. E¤itim Kurulta-
y›’n› yap›yoruz. Oturumlar›m›z iki ana

bafll›k alt›nda yürütülecek. Bafll›klardan
biri “Diflhekimlerinin e¤itimi”. Bunun
içinde, 2010 y›l›nda Avrupa Birli¤i enteg-
rasyon sürecindeki diploma denkli¤ini
hedefleyen bir çal›flma grubu olacak. Bu
bölümde e¤itimle ilgili kifliler yer al›yor.
‹kinci oturumumuzun bafll›¤› da “Sürekli
Diflhekimli¤i E¤itimi” olacak. Burada da
bilimsel derneklerin, Türk Diflhekimleri
Birli¤i’nin, Sürekli Diflhekimli¤i E¤itimi
Kurullar›’n›n yer ald›¤› bir oturum planl›-
yoruz. Bunun d›fl›nda bu y›l Meslek So-
runlar› Sempozyumu içinde 100. Y›l Et-
kinlikleri kapsam›nda diflhekimli¤inin
mesleki risklerini inceliyoruz. Ayn› bafll›k
alt›nda, kongrenin bilimsel program› için-
de bir panel düzenliyoruz. Diflhekimli¤i
mesle¤inin getirdi¤i risklerden oluflan,
kas iskelet sistemi hastal›klar›, iflitme so-
runlar›, görme, solunum yoluyla ilgili so-
runlar ve korunma yöntemleriyle ilgili bi-
limsel bir panelimiz olacak. Bunu takiben
de bir yay›n haz›rlamay› planl›yoruz. Bu
bizim önem verdi¤imiz bir çal›flma. 

Bu çal›flmalar› yaparken karfl›laflt›¤›-
n›z zorluklar var m›?
Özellikle mesleki riskler konusundaki
çal›flmalarda zorlan›yoruz. Kaynak bul-
makta biraz s›k›nt› çektik ama yavafl ya-
vafl bunlar› afl›yoruz. Pek çok yerden
destek ald›k, ö¤retim üyeleri katk›da bu-
lundu. 
Öte yandan bilimsel diflhekimli¤i e¤iti-
minin 100. y›l› olmas› nedeniyle kon-
grenin Meslek Sorunlar› Sempozyumu
bölümünde 3. E¤itim Kurultay›’n› düzen-
liyoruz. Bununla ilgili de art›k bir fleyle-
rin de¤iflmesi gerekti¤ini düflünüyoruz.
1996 y›l›nda yap›lan 2. E¤itim Kurulta-
y›’n›n sonuç bildirgesine bak›ld›¤›nda o
gün tespit edilen sorunlar›n büyük bir
k›sm›n›n  bugün de var oldu¤unu görü-
yoruz. Bu da ister istemez bir hayal k›-
r›kl›¤› yarat›yor. Yine de umudumuzu yi-
tirmedik, çal›fl›yoruz, sorunlar›m›z›n üs-
tesinden gelece¤imize inan›yoruz. Önü-
müzde bütün Avrupa Birli¤i ülkelerine
konulan 2010 y›l› hedefleri var ki ger-
çeklefltirme ad›na çok az bir zaman kal-
d›. Bunun için konunun tüm taraflar›n›n
biraraya gelerek çal›flmas› gerekiyor. 3.
E¤itim Kurultay› bu anlamda  önemli bir
f›rsat sunuyor.

Meslek Sorunlar› Sempozyumu Komitesi Baflkan› Zerrin Küpçü:

“‹lk defa meslek riskleri
konusu ele al›nacak”
Meslek Sorunlar› Sempozyumu Komitesi Baflkan› Zerrin Küpçü,
çok uzun araflt›rma gerektiren, okunacak çok belgesi olan zorlu
bir alanda özveriyle çal›flt›klar›n› ve meslek sorunlar› 
konusunda uzun y›llard›r süren ataleti y›kmak için mücadele
verdiklerini söylüyor. 



Yüzy›l Kongresi’nde gerçekleflecek fuar hakk›nda bilgi verir
misiniz?
Yüzy›l Kongresi’nin fuar organizasyonu iki mekanda kurulu-
yor. Fuar›n bir bölümü Lütfi K›rdar Kongre ve Fuar Merkezi,
Rumeli Salonu’nda, di¤er bölümü de Askeri Müze ve Kültür Si-
tesi salonlar›nda kurulacak. Geçen y›l TDB 14. Uluslararas›
Diflhekimli¤i Kongresi’nde Askeri Müze ve Kültür Sitesi’nde
fuarla ilgili yaflanan sorunlar›n yaflanmamas› için çok ciddi
tedbirler ald›k. Oturumlar, e¤itimler ve seminerlerin bir bölü-
mü Askeri Müze ve Kültür Sitesi salonlar›nda yap›laca¤›ndan,
müzedeki fuar alanlar›n›n da verimli kullan›laca¤›n› düflünü-
yoruz. Lütfi K›rdar Kongre ve Fuar Merkezi’nin Aç›k Hava Ti-
yatrosu civar› bölümünde yap›lacak çal›flmalardan dolay›, As-
keri Müze ve Kültür Sitesi’ndeki organizasyonlar›n da verimli
ve baflar›l› geçe¤ine inan›yoruz. 

Firma kat›l›mlar› hakk›nda da bilgi alabilir miyiz?
Bu y›l 100 civar›nda firman›n fuara kat›ld›¤›n› söyleyebiliriz.
Özellikle Lütfi K›rdar Kongre ve Fuar Merkezi bölümünden yer
kiralayan firmalar, ürünlerini daha rahat bir flekilde teflhir ede-
bilmek için daha önce görülmedi¤i flekilde genifl yerler al›yor-
lar. Bu firmalar, ürünlerini uluslararas› fuarlarda oldu¤u gibi
özel standlarda sergilemek için haz›rl›klar›n› yap›yor. 

Komiteniz kimlerden olufluyor?
Komitemiz befl kifliden olufluyor. Baflkan›m›z Ayhan Berk ra-

hats›zl›¤› nedeniyle bir süredir toplant›lar›m›za kat›lam›yor.
Bunun d›fl›nda Ümit Güneysu, Neslihan Yamal›o¤lu, Özgür Tu-
tucu, Agah Can ve Hikmet Bilge komisyon üyelerimizi olufltu-
ruyor. Ayr›ca D‹fiS‹AD ad›na Baflkan Ferizan Peker, Sayman
Orhan Sevinç ve Yönetim Kurulu üyesi Bekir Mannaso¤lu ko-
mitemizde yer al›yorlar. 

Fuar Komitesi üyeleri Ümit
Güneysu ve Neslihan
Yamal›o¤lu, fuar kat›l›m›n›
biletsiz yapmay› 
düflündüklerini söyleyerek,
diflhekimli¤i fakültelerinde
okuyan ö¤rencilerin ö¤renci
kimlik kartlar›n›, 
diflhekimlerinin TDB kimlik
kartlar›n›, difl teknisyenlerin
de teknisyen kartlar›n›
göstermek suretiyle fuara
ücretsiz girebileceklerini
belirtiyorlar.
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Fuar Komitesi üyeleri Ümit Güneysu ve Neslihan Yamal›o¤lu:

Fuara biletsiz girifl 

Neslihan Yamal›o¤lu: 

“Keyifli bir fuar ortam›
haz›rl›yoruz”
Bizim asl›nda bütün gayemiz fuar standartlar›n› daha yükse-
¤e tafl›mak. Yani bu alan› bir pazardan kurtar›p, insanlar›n ka-
liteli, güzel fleyler görebilecekleri, s›k›lmadan yorulmadan ke-
yifle gezebilecekleri bir ortam haz›rlamaya çal›fl›yoruz. Bu y›l
fuar›n Askeri Müze ve Kültür Sitesi ile Lütfi K›rdar Kongre ve
Fuar Merkezi olarak iki mekanda kurulmas› biraz s›k›nt› yara-
tacak. Çünkü insanlar› iki mekana bölerek gezdirmek kolay
bir fley de¤il. Bunu yapabilmek için de öncesinde emek ver-
mek, ziyaretçiler gibi düflünüp uygulamaya koymam›z gere-
kir ki, bu bizi en çok yoran konulardan biri. Hem firmalar,
hem ziyaretçi hem de TDB baz›nda, üç ayakl› bir formül düflü-
nerek sorunu çözmeye çal›fl›yoruz.
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Teknik Komite Baflkan› 
Ali ‹zar:

Teknik Komite Baflkan› Ali ‹zar, bu y›l teknolojik
anlamda kongreyi daha da zenginlefltirecek 
formüller üzerinde çal›flt›klar›n›n söylüyor. 

“Teknolojinin
tüm yeniliklerini
kullanaca¤›z”

Yüzy›l Kongresi için özel haz›rl›klar›n›z var m›?
Teknolojinin tüm yeniliklerini bu kongrede de kullanaca¤›z.
Özellikle bilgisayar teknolojilerini, görüntüleme tekniklerini
daha farkl› kullanmay› düflünüyoruz. Mesela sanal sergiler ya-
pabiliriz. Naklen bütün konferanslar› verebiliriz. Bunlar› inter-
net sitesine koymay› planl›yoruz. Bu geliflmeler konuflmac›la-
r›n taleplerine ba¤l› olacak. E¤er konferanslar›n› d›flar›da ya-
y›nlamak istiyorlarsa izin alarak bu mümkün olacak.

Kongrede kaç dilde çeviri yap›lacak?
Türkçe ve ‹ngilizce. Yabanc› dilimiz ‹ngilizce, ‹ngilizce simul-
tane çeviri yap›lacak.

Acil sa¤l›k önlemleriniz neler?
Etkinliklerimizde her zaman oldu¤u gibi doktor, sa¤l›k ekibi

ve ambulans bulunduruyoruz. Bu hem kongrede, hem de kon-
serlerimizde oluyor.

Yönlendirme panolar›?
Yönlendirme panolar› bol miktarda olacak. Belki bunlar› dijital
yapaca¤›z, o da talebe göre de¤iflecek. Ama çok say›da yönlen-
dirme panomuz olacak.

Fuar ziyaretlerini nas›l organize ettiniz?
Bu seneki fuarda ziyaretçi say›s›n› 10 bine ç›karmay› hedef-
liyoruz. Ziyaretçi say›s›n› art›rmak için TDB Yüzy›l Organi-
zasyon Komitesi’yle görüfltük. Bu görüflmeler sonucunda
fuar›n kat›l›m›n› biletsiz yapmay› düflünüyoruz. Diflhekimli-
¤i fakültelerinde okuyan ö¤renciler ö¤renci kimlik kartlar›-
n›, meslektafllar›m›z TDB kimlik kartlar›n›, difl teknisyenle-
ri de teknisyen kartlar›n› göstermek kayd›yla fuara rahatl›k-
la ücretsiz girebilecekler. 

Bu arada yaflad›¤›n›z s›k›nt›lar var m›?
Böyle bir ifle soyundu¤unuz zaman “zorluklar yaflad›k” der-
seniz o zaman bu ifllere girmemek gerekir. Bu ifl engelli ko-
flu yar›flmas›na benziyor. Her aflt›¤›n›z engelden sonra bir
engel daha var. Engeller bitti¤inde zaten yar›fl› da tamamla-
m›fl oluyorsunuz. Önemli olan, engelleri atlayarak yar›fl› bi-
tirmek. Bu anlamda zorluk, kolayl›k diye bir fley düflünmü-
yoruz. 

Ümit Güneysu 

“Deneyimler bizi ileriye
tafl›yor”
Türkiye’de fuar olay› hala tam yerleflmifl de¤il. Bizde fu-
arlar TDB’nin yapt›¤› büyük organizasyonlarla birlikte
harekete geçiyor. Türkiye’de fuar gezme al›flkanl›¤› ma-
alesef daha yeni yeni canlan›yor. Kongre vadisi dedi¤i-
miz bölgede çok genifl bir fuar alan› olmay›fl›n›n da bun-
da bir etkisi olabilir. Ama ald›¤›m›z bilgilere göre kongre
vadisinde oldukça büyük bir fuar alan› haz›rlanmakta.
E¤er bu alan k›sa sürede biterse, gelecekteki kongrele-
rin özellikle de fuar bölümlerinin çok keyifli olaca¤› he-
saba kat›lmal›. Ancak her geçen gün, her at›lan ad›m ge-
lece¤e dönük büyük bir potansiyel oluflturuyor. Bu po-
tansiyeller pozitif birikim olarak bizde kal›yor. Evet, ek-
siklikleri biliyoruz ama bu eksiklikler bize geri ad›m at-
t›rm›yor. Hep ileri gidiyoruz. Sektör de bunu gördü ve
önünü açmak için iyi bir fleyler yapmaya çal›fl›yor. 
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Yüzy›l Kongresi’yle ilgili hedef ve çal›fl-
malar›n›z› anlat›r m›s›n›z?
Komitemiz kuruldu¤unda, ilk olarak ba-
s›n iliflkilerini gündeme getirdik. Bizler
diflhekimi oldu¤umuz için bir uzmanl›k
alan› olan halkla iliflkiler ilk etapta günde-
me gelmedi. Halkla iliflkileri sa¤lamak da-
ha güçtü. 100. Y›l etkinliklerinin ve Yüz-
y›l Kongresi tan›t›m›n› bas›n ve halkla
iliflkiler fleklinde bir bütün halinde yürüt-
me fikri olufltuktan sonra, bu çerçevede
bir planlama yapt›k. Elbette, bu iflin
önemli bir k›sm›n› medyada yer bulmak
oluflturuyor. 2007 y›l›nda 22 Kas›m Türk
Diflhekimli¤i Günü’nü de içine alan A¤›z
ve Difl Sa¤l›¤› Haftas›’n›n bafl›nda “2008
y›l› bizim 100. y›l›m›z. fiu hedeflerimiz
var, bunlar› yapaca¤›z” diye bir bas›n top-
lant›s› düzenledik. Aç›kças› medyada çok
s›n›rl› yer alabildik. 
Bizim 100. Y›l Etkinlikleri düzenlemekte-
ki temel amac›m›z toplumdaki a¤›z ve difl
sa¤l›¤› bilincini gelifltirmek, diflhekimli¤i-
nin sa¤l›ktaki yerini vurgulamak ve sa¤-
l›k politikalar›yla ilgili görüfllerimizden
oluflan mesajlar› ve bilgileri topluma ak-
tarmak. 100. y›l etkinlikleri bu söyledikle-
rimin bir arac› olsun diye kutlanmaya
baflland›. Tabii ki meslektafllar aras›ndaki
sosyal dayan›flmay› art›rmak, bilimsel ge-
liflmelerden meslektafllar›m›z› ve halk›
haberdar edebilmek de çok önemli.

Etkinliklerin bas›nda yer almas› için
nas›l bir strateji gelifltirdiniz?
A¤›z ve difl sa¤l›¤›n› koruma bilincinin
gelifltirilmesi, bu bilgilerin ve mesaj›m›-
z›n aktar›lmas› için, 100. Y›l etkinlikleri
çal›flmalar›n› diflhekimli¤i fakülteleri
ad›na ‹ÜDF’yle birlikte, yo¤un bir flekil-
de sürdürüyoruz. 100. Y›l etkinliklerinin
duyurular› bugüne kadar ‹DO ve TDB
dergilerinde yay›nland›. Orada da görül-
dü¤ü gibi, iflin a¤›rl›kl› yönünü bilimsel
etkinlikler oluflturuyor. Türkiye çap›nda
birçok odada diflhekimli¤ine, difl teknis-
yenlerine ve diflhekimi yard›mc›lar›na
yönelik bilimsel toplant›lar, bölgesel top-
lant›lar olmak üzere 30’un üzerinde top-
lant› organize ediyoruz. Burada toplant›
salonlar›n›n bulunmas›, çok say›da ko-
nuflmac› bulunmas›, konuflmac›lar›n
transferleri, konaklamalar›, toplant›lar›n
sponsorlar›, oradaki teknik donan›m vs.
gibi pek çok ayr›nt› var. Tabii bunlar›
meslek odalar›m›z›n yard›mlar›yla yap›-
yoruz. 
Ayr›ca program›n bilimsel boyutu olan
Yüzy›l Kongresi’ni gerçeklefltiriyoruz.
Bunun d›fl›nda uluslararas› kat›l›mc›lar,
uluslararas› konuflmac›lar ve büyük bir
fuar›n organizasyon çal›flmalar›  da yü-
rütülüyor. 
Bu çal›flmalar›n önce meslektafllar›m›za,
diflhekimli¤i ö¤rencilerimize ve tabii tüm

topluma aktar›lmas› gayreti bizim komi-
temizin çal›flma alan›na giriyor. Olaya bu
çerçevede bak›yor ve planl›yoruz. 
Etkinliklerimizin yaz›l› ve görsel bas›nda
yer almas›, a¤›z ve difl sa¤l›¤›yla ilgili ça-
l›flmalar›m›z› topluma anlatmak amac›yla
medya organlar›n›n yöneticileriyle görüfl-
melerimizi sürdürüyoruz. Bu arada Bü-
yükflehir Belediye Baflkanl›¤›’ndan, bilbo-
ard’lar›n›n kullan›m›yla ilgili talepte bu-
lunduk. ‹stanbul’da, May›s ay› içinde 50
noktada bilboardlar› ücretsiz  kulland›k.
Ayr›ca “Sa¤l›k önce a¤›zda bafllar” konu-
lu tan›t›m filmimiz May›s ay› içinde ‹stan-
bul sinemalar›nda, ulusal ve yerel kanal-
larda gösterime girdi. 

ESAM muhabirleriyle iliflkinizden de
k›saca bahseder misiniz?
E¤itim ve Sa¤l›k Muhabirleri Derne¤i
(ESAM) muhabirleriyle 10 Nisan 2008
tarihinde bir toplant› düzenledik. Diflhe-
kimli¤inin 100. y›l› etkinlikleri çerçeve-
sinde onlara diflhekimli¤indeki en son
yenilikleri, TDB’nin sa¤l›k politikalar›yla
ilgili görüfllerini ve 100. y›l program›m›z
hakk›nda bilgi verme imkan›n› bu top-
lant›da bulduk. Ümit ediyoruz ki, medya
çal›flanlar›m›z bu toplant›dan sonra ya-
y›nlar›nda bize daha bilgili ve bilinçli
olarak yer verecekler ve derdimizi toplu-
ma anlatmakta arac› olacaklar.

Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Komitesi Baflkan› Ali Uçansu:

Bas›n ve Halkla ‹liflkiler
Komitesi Baflkan› Ali Uçansu
100. y›l etkinlikleri
kapsam›nda bas›n ve halkla
iliflkiler çal›flmalar›n› birlikte 
yürüttüklerini ifade ediyor. Bu
ba¤lamda “Sa¤l›k önce a¤›zda
bafllar temal› tan›t›m filmi” de
May›s ay› içinde ‹stanbul 
sinemalar›nda, ulusal ve yerel
kanallarda gösterime girdi. 

“Yüzy›l medyada genifl 
yer bulacak”
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Bu y›l sosyal ve bilimsel program birbi-
rinden ayr›ld›. Buna neden ihtiyaç
duydunuz?
Bugüne kadar gelen taleplerden yola ç›k-
t›k. Kongrenin sosyal bölümüne kat›l-
mak istemeyenler için kongre paket fi-
yat›n›n fazla gelmesi flikayet konusu ol-
mufltu. O zaman biz de ikisini ay›ral›m,
isteyen sosyal bölüme kat›ls›n dedik.
Ama bu sene meslektafllar›m›z›n sosyal
bölümü de tercih edeceklerine inan›yo-
ruz. Çünkü çok güzel bir program haz›r-
lad›k. 

Neler var?
Kongre program›n›, geçen kongrelerin
anketlerinin sonuçlar›n› de¤erlendirerek
organize ettik. Bu anketlerde en çok is-
tek alan Bo¤aziçi gezisiydi. Biz flimdi
kongre kat›l›m› deyince sadece ‹stan-
bul’daki kongre kat›l›m›n› düflünmeme-
liyiz. Bu kongrelere Anadolu’dan birçok
diflhekimi kat›l›yor. Onlar da ‹stanbul’a
gelmiflken bir Bo¤aziçi gezisi yapmak is-
tiyorlar. Bundan yola ç›karak bir akflam›-
m›z› Bo¤aziçi gezisine ay›rd›k. 
‹kinci akflamda, her sene oldu¤u gibi ga-
la yeme¤imiz var. Hangi sanatç› olsun
diye epey kafa yorduk. Diflhekimli¤i ca-
mias›na yarafl›r bir isimde karar k›ld›k;
Nilüfer. Meslektafllar›m›z› bilimsel prog-
ram›n yorgunlu¤undan kurtar›p, biraz
da e¤lendiren bir orkestra da düflünüyo-
ruz. Büyük olas›l›k o da Ah›rkap› Orkes-
tras› olacak. Bu buluflmay› Aç›k Hava Ti-
yatrosu’nda gerçeklefltirmeyi düflün-
müfltük. Ama maalesef orada baz› tadi-
latlar yap›l›yor. Onun için flimdi bir yer

araflt›rmas›na girdik. Diflhekimleri için
güzel bir yer bulmay› düflünüyoruz. 

Gala yeme¤inde transferi de siz organi-
ze edeceksiniz o zaman.
Tabii, Sosyal Komite’nin görevleri çok
fazla. Transferler, otel konaklamas›, he-
diyeler, plaketler, host, hosteslerin e¤iti-
mi, organizasyonu, kongre s›ras›nda bü-
tün çay, kahve, yeme-içme, gala yeme¤i,
flehir hatlar› vapurundaki yemek. Bütün
bunlar› hep Sosyal Komite organize edi-
yor.
Komitemiz alt› kifli ama her biri ayr› bir
komite gibi, çünkü hepsi çok deneyimli.
Ben geçmifl iki dönem ‹DO Yönetim Ku-
rulu üyeli¤imde Sosyal ‹fller Komisyo-
nu’nun sorumlulu¤unu yürüttüm. Komi-
te üyeleri o dönemden beri birlikte çal›fl-
t›¤›m arkadafllar›m ve ayr›ca TDB Ulus-
lararas› Diflhekimli¤i Kongre organizas-
yonlar›nda görev alm›fl kifliler. Bu an-
lamda hepsi çok deneyimli. Komitede ça-
l›flan arkadafllar›m› da sayarsam, Berna
Aytaç, Nermin Erdal, Ulvi Uçar, Bora Bil-
gili ve ‹ÜDF’nden Prof. Dr. Ifl›n Ulukap›
ve Prof. Dr. Bülent fiermet de komitemiz-
de yer al›yor. 

Kongre d›fl›ndaki 100. Y›l etkinlikleri
çal›flmalar›n›zdan da bahseder misi-
niz?
Sosyal Komite’nin çal›flmalar› sadece
Yüzy›l Kongresi’yle s›n›rl› de¤il, yapaca-
¤› çok ifl var. 100. Y›l etkinlikleri organi-
zasyonu üç kategoriden olufluyor. Birici-
si bölge toplant›lar›, ikincisi kongre,
üçüncüsü de 22 Kas›m Türk Diflhekimli-

¤i Günü. Türk Diflhekimli¤i Günü bu se-
ne çok özel kutlanacak. Hem ‹stanbul’da
hem de Ankara’da tören yap›lacak. Bu
törenlerin sosyal bölümünü de biz yap›-
yoruz. Nisan ay›nda, Sapanca Kartepe
Otel’de Bölge Toplant›s› yap›ld›. Antalya,
Lares Otel’de gerçeklefltirdi¤imiz bölge
toplant›m›zda da  Futbol ve Tenis Turnu-
valar› finalleri yap›ld›. Kazananlara hem
plaketleri hem de kongre kat›l›m ücreti
hediye edildi. Daha sonra Temmuz so-
nunda Trabzon’da bir bölge toplant›m›z
olacak. Toplant›n›n sonunda bir Karade-
niz turu gerçeklefltirmeyi düflünüyoruz.
Bu turun çok özel olmas›n› istiyoruz.
Meslektafllar›m›z› Batum’a kadar götür-
meyi hedefliyoruz. Bunun çal›flmalar›
içindeyiz. Daha sonra Kufladas› ve Ada-
na’da yap›lacak bölge toplant›lar› için de
çevre bölgelere gezi turlar› ayarlamaya
çal›fl›yoruz. Bir de K›br›s’la ilgili bir gezi
düflüncemiz var ama onu daha ileri tari-
he erteledik. 

Sosyal ve bilimsel program›n birbirinden ba¤›ms›z 
ücretlendirildi¤ini söyleyen Sosyal Komite Baflkan› Nilgün
Özflahin, “Bu y›la özgü çok özel isimlerle unutulmaz bir gala
gecesi planl›yoruz, tüm meslektafllar›m›z› da aram›zda 
görmek istiyoruz” diyor. 

Sosyal Komite Baflkan› Nilgün Özflahin:

“Galada Nilüfer ve Ah›rkap›
Orkestras› e¤lendirecek”
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Komitenizin 100. y›l etkinliklerine ilifl-
kin çal›flmalar›ndan söz eder misiniz?
Daha önce TDB’nin Toplum A¤›z ve Difl
Sa¤l›¤› Komisyonu’nda bafllad›¤›m›z bir-
tak›m çal›flmalar vard›. Bu çal›flmalar›
100. y›l çal›flmalar›na aktararak devam
ettik. Bunlardan ilki halk› a¤›z ve difl
sa¤l›¤› konusunda bilgilendiren, fark›n-
dal›k yaratmaya çal›flan broflür haz›rl›k-
lar›yd›. Çocuklara, hamilelere, engellile-

re, kanser tedavisi görenlere yönelik ve
çeflitli konularda 10 adet broflür haz›rla-
d›k. Milli E¤itim Bakanl›¤›’yla birlikte
Türkiye çap›nda ilkokul beflinci s›n›flar
aras›nda resim yar›flmas› düzenledik.
Nisan ay›nda il seçmeleri sonuçland›. 30
Haziran 2008 tarihinde Türkiye çap›nda
birinci, ikinci ve üçüncülere ödülleri ve-
rilecek. 
Ayr›ca “Sa¤l›¤› gelifltiren okullar proje-
si” var. Üç y›ldan beri üzerinde çal›fl›lan
bir projeydi, 100. y›la denk geldi. fiiflli il-
çesinde uygulamaya bafllad›k. Bu proje
32 okul, 5000 ö¤renci ve afla¤› yukar›
100’e yak›n ö¤retmeni kaps›yor. Bunla-
r›n e¤itim materyallerini tamamlad›k.
Ö¤retmen ve diflhekimi e¤itimleri ta-
mamland›. Okullara malzemelerin da¤›-
t›m› yap›ld›. fiiflli ilçesinde, pilot bölge
olarak bafllad›¤›m›z bu çal›flman›n so-
nuçlar›n› da dört sene sonunda kamu-
oyuyla paylaflaca¤›z. 
Bu çal›flmalar önümüzdeki senelere ›fl›k
tutacak. Bunun d›fl›nda, halk›n a¤›z ve
difl sa¤l›¤› konusuyla ilgili bilgilerini ta-
zelemek, yeni bilgiler edinmesini sa¤la-
mak ve diflhekimine baflvuru say›s›n› ar-
t›rmak için k›sa bir tan›t›m filmi çal›flma-
s› yap›ld›. 100. y›l etkinlikleri kapsam›n-
da sinemalarda, yerel ve ulusal televiz-
yonlarda gösterimi bafllad›. Yine 100. y›l
vesilesiyle bilboardlarda afifllerimiz ya-
y›mlanacak. Bu çal›flmalar›n büyük bir
k›sm› bitti. Yaln›zca bilboardlarla ilgili
afifllerimiz yay›mland›.

Komitenizden de bahseder misiniz?
Komitemiz befl kifliden olufluyor:

‹ÜDF’den Prof. Dr. Zeynep Aytepe, Güler
Sel, Güler Gültekin, Akgül Gürerk ve
Ümit Demirel. Bahsetti¤im bu çal›flmala-
r›n her birinin sorumlulu¤unu bu arka-
dafllar›m›za vererek yürütüyoruz. 

Yaflad›¤›n›z zorluklar var m›?
Çal›flmalar›m›z›n büyük bir ço¤unlu¤u-
nu takvime uygun gerçeklefltirdik. Bu
anlamda bir s›k›nt›m›z olmad›. Yaln›z
“Sa¤l›¤› Gelifltiren Okullar” projesinde,
daha çok bu tür sosyal sorumluluk proje-
lerinde karfl›lafl›lan sahiplenmeme soru-
nunu yafl›yoruz. Projeyi benimseyen ö¤-
retmenler ve okullar e¤itimleri son dere-
ce düzgün bir flekilde yürütüyorlar. An-
cak projeyi sahiplenmeyen ö¤retmenler
ve okullarda birtak›m eksiklikler gözlü-
yoruz. Bu bak›mdan çal›flmalar›m›z ayn›
zamanda bizler için deneyim oluflturu-
yor. Bu konudaki eksiklerimizi saptay›p,
tamamlayarak önümüzdeki y›llarda pro-
jelerin daha fazla sahiplenilmesine çal›-
flaca¤›z.

Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Komitesi Baflkan› Ayten
Y›ld›r›m 100. Y›l etkinlikleri kapsam›nda a¤›z ve difl
sa¤l›¤› konusunda fark›ndal›k yaratmak üzere birçok
çal›flma yapt›klar›n› ifade etti. 

Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Komitesi Baflkan› Ayten Y›ld›r›m:

“Amac›m›z halk› a¤›z ve difl
sa¤l›¤› konusunda bilgilendirmek”



m a y › s  •  h a z i r a n  2 0 0 8  •  d e r g i  55

Difl teknisyeni ve yard›mc› personelin, diflhekimlerinin eli kolu
oldu¤unu söyleyen Diflhekimi Yard›mc›s› ve Difl Teknisyeni
Komitesi Baflkan› R›fat Yüzbafl›o¤lu, hastaya hekimli¤in yan› s›ra
di¤er yard›mc› hizmetlerle birlikte gerçek manada iyi bir tedavi
hizmeti verilece¤inin unutulmamas› gerekti¤ini belirtiyor. 

Diflhekimi Yard›mc›s› ve Difl Teknisyeni Komitesi Baflkan›
R›fat Yüzbafl›o¤lu:

Komitenizin kurulufl amac›ndan bah-
seder misiniz?
Difl teknisyenleri ve diflhekimi yard›mc›-
lar›, diflhekimli¤inin de¤iflmez bileflenle-
ri. Difl teknisyenleri e¤itimi, Sa¤l›k Ba-
kanl›¤› ve Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›n-
dan, e¤itim sistemi çok yeterli olmasa da
veriliyor. Fakat diflhekimi yard›mc›lar›
için henüz geliflmifl bir e¤itim sistemi
yok. Ancak üç-befl üniversitede yard›mc›
personel e¤itimiyle ilgili bölüm var. Bun-
lar›n da hiçbirinin yeterli oldu¤u söyle-
nemez. 
Ayr›ca diflhekimleri aç›s›ndan da e¤itim-
li personel say›s› az. Bu anlamda Türk
Diflhekimleri Birli¤i 2004 y›l›nda düzen-
ledi¤i Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongre-
si’nde, diflhekimi yard›mc›s› e¤itimiyle
ilgili bir Meslek Sorunlar› Sempozyumu
düzenledi. Ondan esinlenerek ‹stanbul
Diflhekimleri Odas› da ilk kez yard›mc›
personel e¤itimleri düzenlemeye bafllad›
ve art›k giderek yayg›nlafl›yor. 
Yard›mc› personel e¤itimi çok önemli.
Çünkü bu insanlar ayn› zamanda diflhe-
kimlerinin eli, kolu. Hastaya sadece he-
kimlik hizmetiyle de¤il, ancak di¤er yar-
d›mc› hizmetlerle birlikte gerçekten iyi
bir tedavi hizmeti verebilirsiniz. E¤er bu
yap›lmazsa baflar›l› bir tedavi olmaya-
cakt›r. Ne kadar mükemmel bir hekim
olursan›z olun, örne¤in muayenehane-
nizde sterilizasyon ve dezenfeksiyon ye-
terli biçimde yap›lmazsa ciddi problem-
ler olabilir. Teknisyenler için de ayn›
fleyler geçerli. 
Ülkemizde teknisyen e¤itimi ciddi bir
sorun. Teknisyenlik hâlâ alayl› sistemle

yürümekte. Ülkemizde gerçek anlamda
oturmufl bir teknisyen e¤itimi sistemi ol-
du¤unu düflünmüyorum. Bu aç›dan da
sürekli e¤itimler önem tafl›yor. Bizim
verdi¤imiz e¤itimler bafll› bafl›na formel
bir e¤itim de¤il. Ama sürekli e¤itimi bafl-
latmak için bir önerme. Nas›l, diflhekim-
leri bugün de¤iflik derneklerin, Türk Difl-
hekimleri Birli¤i’nin ve Odalar›n e¤itim-
lerini düzenli izliyor, mesleki bilgilerini
gelifltiriyorlarsa, teknisyenler için de bu
geçerli. Onlar›n da böyle sürekli e¤itim-
lere ihtiyaçlar› var. 
Ayr›ca ciddi anlamda formel e¤itim al-
mad›klar›ndan, onlar için bu e¤itimler
çok daha önemli. Komitemizin amac› da
difl teknisyenleri ve diflhekimi yard›mc›-
lar›na, diflhekimli¤inin geldi¤i son bilim-
sel bilgilerin ›fl›¤›nda yeni bilgileri, yeni
konseptleri göstermek, onlar›n e¤itimine
katk›da bulunmakt›r.
Komitemiz Prof. Dr. Mine Nay›r, Prof. Dr.
Emel Dervifl,  Dr. U¤ur Ergin, Evin fiay,
Aynur Sara ve Aret Karabulut olmak
üzere yedi kifliden olufluyor.

Bu çal›flmalar› sürdürürken ne tür zor-
luklar yafl›yorsunuz?
Bugüne kadar e¤itimler için de¤iflik ille-
re gidildi. ‹llerde, bu tür organizasyonla-
ra ne kadar sahip ç›k›l›yorsa, e¤itimler
de o kadar baflar›l› oluyor. Her ne kadar
biz bütün organizasyon flemas›n› de¤iflik
illere aflama aflama gönderiyorsak da,
haz›rl›k safhalar› çok önemli. Salonun
düzenlenmesi, projeksiyon makinas›n›n
o gün için ayarlanmas›, duyurular›n böl-
gedeki insanlara çok iyi yap›lmas› gibi

faktörler, bölgesel çal›flmalara ba¤l›.
Bunlar›n iyi yap›ld›¤› bölgelerde iyi, kö-
tü yap›ld›¤› bölgelerde de sorunlu e¤itim
çal›flmalar›yla karfl›lafl›yoruz.

Eklemek istedikleriniz?
Bu çal›flmalar bizi mutlu ediyor. Birçok
Odadan bu konuda talepler var. Hem
meslektafllar›m›z, hem yard›mc›lar› hem
de teknisyenler bu e¤itimlere daha çok
kat›lmak istiyorlar. Bu anlamda bilginin
çok isteniyor olmas› ve sürekli yenilen-
me ihtiyac›n›n duyulmas› çok hofl. Özel-
likle yard›mc›lar›m›z›n bu konuyla çok
ilgili oldu¤unu görüyoruz. Diflhekimli¤i
aç›s›ndan bu konu çok önem tafl›yor.
Hep söyledi¤imiz gibi, sa¤l›k hizmetinin
ekip ifli oldu¤u burada somutluk
kazan›yor. Onlar ne kadar bilgiliyse bi-
zim yapt›¤›m›z ifller de o kadar güzel ve
yüz güldürücü oluyor. Hastay› da hekimi
de mutlu ediyor.

“E¤itimli personel say›s› az”
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Ö¤renci Komitesi’nin kurulma amac›
nedir? Hedeflerinizden ve çal›flmalar›-
n›zdan söz eder misiniz? 
Geleneksel olarak kurulan Kongre Orga-
nizasyon Komitesi yap›s›nda yer alma-
yan, ama 100. Y›l etkinlikleri ve kongre-
si çerçevesinde, bu seneye özgü kurulan
bir komiteyiz. Bu komitenin kurulma-
s›n›n amac›, bugüne kadar diflhekimli¤i
platformlar›nda hep unutulan bir kitleyi
bu çal›flmalara dahil etmektir. Genelde
dental toplant›larda fakülteler, diflhe-
kimleri, difl teknisyenleri, yard›mc› per-
sonel ve difl depolar›ndan bahsedilir, ö¤-
renciler hep unutulur. Bu komitenin
amac› ö¤rencilerin de her yönüyle söz
sahibi olmas›n› sa¤lamak ve bu konuda
gerekli ad›mlar› atmakt›r.
Ayr›ca 100. Y›l faaliyetleri çerçevesinde
diflhekimli¤i ö¤rencileri aras›nda bir fo-
to¤raf yar›flmas› düzenledik; 5-6 Nisan

2008 tarihlerinde Ankara’da Türk
Diflhekimleri Birli¤i 2. Ulusal Diflhekim-
li¤i Ö¤rencileri Kongresi’ni gerçeklefltir-
dik. 250’yi aflan ö¤renci kat›l›m›yla, tüm
Türkiye’den gelen ö¤rencilerle güncel
sorunlar› tart›flt›k. Buna ek olarak yine
diflhekimli¤i ö¤rencileri aras›nda bir ge-
nel kültür yar›flmas› için de gerekli tüm
çal›flmalar›m›z tamamlanm›fl olup, bu
yar›flmay› önümüzdeki aylarda internet
ortam›nda gerçeklefltirece¤iz. 

Ö¤renci Komitesi kimlerden olufluyor? 
Ö¤renci Komitesi, benimle birlikte, Dr.
Diflhekimi Ayfle Koçak, Zeynep Aktafl,
Hamza Day›soylu, Ferit Bayram, Mehmet
Temizkan, Yeditepe Üniversitesi Diflhe-
kimli¤i Fakültesi Ö¤rencisi Tu¤ba Bekçi
ve Ankara Üniversitesi Diflhekimli¤i Fa-
kültesi Ö¤rencisi Deniz Gürsoy’dan olu-
fluyor.

Yüzy›l Kongresi için çal›flmalara ne za-
man bafllad›n›z? Yaflad›¤›n›z zorluklar
nelerdir?
Yüzy›l Kongresi çal›flmalar›na Eylül
2007’de baflland›. Bu süreçte öncelikle fa-
külte olan tüm illerdeki TDB Ö¤renci Ko-
lu Yerel Yönetim Kurullar› ile kongrenin
hangi ilde yap›lmas› gerekti¤i, kongre
içerisindeki konuflmac› ve konu bafll›¤›
önerileri de¤erlendirildi. Komite üyeleri-
mizin ço¤unlu¤unun ‹stanbul’da ikamet
etmesi ve kongrenin Ankara’da olmas›
zorland›¤›m›z noktalardan biriydi. Ama
TDB kadrolar›n›n Ankara deneyimleri ve
Ankara’dan konuflmac› deste¤iyle kon-
grenin program› konusunda zorluk yafla-
mad›k. Tabii ki organizasyonel detaylar
yönünden ‹stanbul’dan Ankara’daki de-
taylar› takip etmek çok kolay olmad›. Fo-
to¤raf yar›flmas›nda ise hiçbir zorlukla
karfl›laflmadan son aflamaya gelindi.

“Ö¤renciler de söz sahibi olmal›”
Diflhekimli¤i platformlar›nda
hep unutulan bir kitleyi,
diflhekimli¤i üniversitelerinde
okuyan ö¤rencileri de kongre
çal›flmalar›na dahil ettiklerini
belirten Ö¤renci Komitesi
Baflkan› Dr. Diflhekimi Sarkis
Sözkes, “‹lk projemiz de
Ankara’da TDB 2. Ulusal
Diflhekimli¤i Ö¤rencileri
Kongresi’ni gerçeklefltirmek
oldu” diyor. 

Ö¤renci Komitesi Baflkan› Dr. Diflhekimi Sarkis Sözkes:



m a y › s  •  h a z i r a n  2 0 0 8  •  d e r g i  57

Sponsorluk çal›flmalar›n›n baflar›s›n›n ülke ekonomisiyle
çok yak›ndan ilintili oldu¤unu söyleyen Sponsorluk Komitesi
Baflkan› Tar›k ‹flmen, hem ‹stanbul’daki kongrenin hem de
bölge toplant›lar› ve il baz›ndaki toplant›lar›n organizasyonunda
ilaç firmalar›ndan ciddi destek sa¤lad›klar›n› belirtiyor. 

Yüzy›l Kongresi’yle ilgili sponsorluk
çal›flmalar›n›zdan bahseder misiniz?
Yüzy›l Kongresi’yle birlikte ilk defa or-
ganizasyon içinde böyle bir komisyon
oluflturuldu. Çal›flmalar›m›za TDB 14.
Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongresi’nin
bitiminde gelifltirdi¤imiz iliflkilerle bafl-
lad›k ve bugüne kadar, zorluklarla da ol-
sa devam ediyoruz.

Sponsorluk için belli kriterleriniz var
m›?
Sponsorluk için ana bir dosya haz›rland›.
Bu dosyada sponsorluk kalemleri çeflit-
lendirildi. Bunlar kategorilerine göre ay-
r›ld› ve “A, B, C, D” diye devam eden bir
s›n›fland›rmaya tabi tutuldu. Burada bi-
zim “ana sponsor” diye tabir etti¤imiz,
a¤›z difl sa¤l›¤› bak›m ürünleri satan, pa-
zarlayan firmalar› biz A s›n›f› kategori-
sinde de¤erlendirdik. Banka, araba ve di-
¤er s›n›fland›rmalar› farkl› kalemlere al-
d›k. Öte yandan bu sene ilaç firmalar›n›n
çok yo¤un sponsorluk katk›s› oldu. Hat-
ta bunlar alt s›n›flara ayr›ld›. Çanta, ka-
lem, bloknot, yaka kart› sponsorlu¤u gi-
bi, bizim 100. Y›l organizasyonlar› için-
de kulland›¤›m›z tüm ürünleri sponsor-
luk kalemleri alt›nda flekillendirdik ve
pazarlamas›n› yap›yoruz.

Sponsorluk çal›flmalar› s›ras›nda ne
gibi zorluklarla karfl›lafl›yorsunuz?
Ne yaz›k ki ülkenin ekonomisinde yafla-
nan gelgitler, konufltu¤umuz ve ba¤lad›-
¤›m›z X Euro ya da X USD para, bizim

param›z›n de¤er kazanmas›, de¤er kay-
betmesi, di¤er paralar›n de¤erlenmesi,
ülke ekonomisinin s›k›nt›ya girmesi, fir-
malar›n uzun vadede flüpheyle bakt›kla-
r› bir konu. Ancak bu sene ilaç firmalar›-
n›n organizasyonlar›m›za aktif destekle-
ri bizi rahatlatt›. 100.Y›l organizasyonla-
r› yaln›zca kongreden ibaret de¤il, bölge
toplant›lar› ve il toplant›lar› da var. Bun-
lar›n hemen hepsi ilaç firmalar› taraf›n-
dan üstlenildi. Bölgelerdeki operasyon-
larda yiyecek, içecek, çay kahve ikram-
lar›n› ilaç firmalar›, e¤itim görevlilerinin
gidifl-gelifl ve konaklamalar›n› difl ürün-
leri satan firmalar karfl›lad›. Bunlar as-
l›nda tek tek de¤erlendirildi¤inde çok
görünmeyen ama üst üste topland›¤›nda
çok ciddi rakamlara ulaflan masraf ka-
lemleriydi. Katk›s› olanlara çok teflekkür
ediyoruz.

Sponsorluk çal›flmalar›n›n kongre gi-
rifllerine de etkisi oluyor de¤il mi?
Tabii ki, flöyle bir kan› var: “150- 200 Eu-
ro gibi bir para bir kongre için çok de¤il
mi?” Sadece kongre baz›nda bakt›¤›n›z-
da ve kuru bir e¤itim toplant›s› izleyece-
¤inizi düflündü¤ünüzde belki çok olabi-
lir. Ancak bizim kongrelerimiz sadece
e¤itimden oluflmuyor. Bizim kongreleri-
miz ayn› zamanda bir flölen. Burada ke-
sintisiz ikram, e¤lence ve bilim iç içe.
Ayr›ca bilimsel hedefimiz her zaman
dünyada alan›ndaki en uzman kiflileri
buraya getirmek. Bu maliyetleri yans›tt›-
¤›n›zda, kongre için diflhekiminin ödedi-

¤i miktar›n iki, iki buçuk kat›na tüm or-
ganizasyon mal oluyor ki meslektafllar›-
m›z bunu bilmiyor. Öte yandan bu hiz-
metleri diflhekimlerine sunarken, perde
arkas›nda çal›flan diflhekimlerinin eme¤i
bu kongreye yans›m›yor. Bir, bir buçuk
y›l süren çal›flmalar›n bafllang›c›nda 50,
finalinde de 150 diflhekimi mesle¤ine
harcayaca¤› zaman› buraya ak›tarak
kongreyi gerçeklefltiriyor. Bunlar›n hiç-
birinin maddi karfl›l›¤› yok. Sadece du-
yulan manevi bir tatmindir, kuru bir te-
flekkürdür, kongre sonunda ald›¤›m›z al-
k›fllard›r. Kongre kat›l›mc›s›n›n ödedi¤i
paran›n iki, iki buçuk kat›n› salt gider
olarak veriyoruz. Aç›¤› sponsorlar ve di-
¤er gelirlerden karfl›layarak kapatmaya
çal›fl›yoruz. Geçen y›l diflhekiminin 180
Euro ödeyerek kat›ld›¤› kongrenin birim
maliyeti 320 Euro’ydu.

Eklemek istedikleriniz?
Meslektafllar›m›z›n hepsine baflar›l› bir
kongre diliyorum. Sponsorlar›n hepsine,
en küçü¤ünden en büyük katk›y› yapa-
na, tek tek teflekkür ediyorum. Diflhe-
kimli¤ine verdikleri deste¤in kendileri-
ne mutlaka katlanarak dönece¤ine inan›-
yorum.

“Kongrelerimiz 
flölen havas›nda”

Sponsorluk Komitesi Baflkan›
Tar›k ‹flmen: 



100. y›l organizasyonu

58 d e r g i  •  m a y › s •  h a z i r a n 2 0 0 8

Yüzy›l Kongresi, Pan-Avrupa Kongre-
siyle birlikte yap›lacak. Bu konuyla il-
gili geliflmeleri ö¤renebilir miyiz?
Asl›nda Yüzy›l Kongresi bafll› bafl›na za-
man alacak, büyük bir kongre. Ama bir
birleflme oldu. O da kongre takviminde
önemli bir yer tutan Pan-Avrupa Kongre-
si, Yüzy›l Kongresi’yle birlikte bu kon-
greyi yapmak istedi. Biz de gelen bu tek-
lifi de¤erlendirdik. Türk diflhekimli¤inin
daha fazla yurtd›fl›ndan konuflmac›yla
tan›flabilmesi ve bu kongreye daha fazla
yurtd›fl›ndan meslektafl›m›z›n kat›lmas›
aç›s›ndan Yüzy›l Kongresi’nin çap› da
düflünüldü¤ünde iyi olacakm›fl gibi gel-
di. Epey bir yaz›fl›ld›. Sonunda Pan-Avru-
pa ve Yüzy›l Kongresi iç içe oldu. Konu-
lar›n çok birbiriyle çak›flmayaca¤› ve
kongreye gelen izleyicilerin her iki kon-
greyi de rahatça izleyebilece¤i bir düzen
oluflturmaya çal›flt›k. 
Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Merke-
zi’nde ve Askeri Müze ve Kültür Site-
si’ndeki kongre mekanlar›m›zda iki kon-
gre iç içe yürüyecek. Gerçi Yüzy›l Kon-
gresi’nin süresi uzun olacak ve kapsam›
biraz daha genifl olacak ama Pan-Avrupa
Kongresi deyim yerindeyse ve Pan-Av-
rupa kongresini yapanlar bana k›zmaz-
larsa, bir anlamda Yüzy›l Kongresi’nin
yavrusu gibi, onun içinde, onunla birlik-
te yürüyen güzel bir kongre olacak. Türk
Diflhekimleri Birli¤i için, iç içe iki kon-
greyi birlikte yapman›n getirdiklerini
görme aç›s›ndan bir deneyim, kongre
kat›l›mc›lar› için bir çeflit olacak diye dü-
flünüyorum.

Yurtd›fl›ndan kat›l›mc› say›s› çok ola-
cak m›?
Kat›l›mc› say›s› geçen senelere oranla bi-
raz daha fazla olacak. Pan-Avrupa Kon-

gresi’ni ilave etti¤imizde ister istemez
bu sonuç ortaya ç›k›yor. Bu kongrede
çok seçici davrand›k. Hep söylüyordum:
“Konusunun en uzman ismini ya da
ikincisini veya üçüncüsünü getirece¤iz
ama dördüncüyü hiç düflünmeyece¤iz”.
Bu söyledi¤imi de çok büyük bir ölçüde
gerçeklefltirdik. Say›ca di¤er kongreler-
den biraz daha fazla konuflmac›m›z var.
Bilim dallar› aras›ndaki da¤›l›m da son
derece eflit. Türk diflhekimli¤inin altya-
p›s›n› oluflturan ana bilim dallar›ndan
esteti¤e kadar her konuda yabanc› ko-
nuflmac›m›z var. Prezantasyonu son de-
rece iyi olan konuflmac›lar seçtik.

Diflhekimlerinden çok kat›l›mc› olacak
m›?
Kat›l›mc› olarak ciddi bir patlaman›n ola-
ca¤›n› düflünüyoruz. TDB’nin ‹stan-
bul’da yap›lan kongrelerine kat›lan difl-
hekimi say›s› 3 bin civar›nda olurdu. Bu
say›y› çok aflaca¤›m›z› düflünüyorum.
Çünkü program›n içeri¤i gerçekten çok
zengin ve böyle bir kongre zaten 100 y›l-
da bir kez oluyor. 

Bilimsel programdan da bahsedebilir
misiniz?
Kongrede 100’e yak›n ana konuflmac›-
m›z var. Bununla birlikte serbest bildiri-
ler, poster sunumlar› da olacak. Bir de
her sene yapt›¤›m›z, “sürekli konferans-
lar” dedi¤imiz, yani birbiri ard›na gelen,
her biri bafll› bafl›na bir konferans niteli-
¤inde olan, ama ard›ndan gelen konfe-
rans›n da bir öncekini tamamlad›¤› seri
konferanslar›m›z var. Hemen her dalda
ikifler tane olmak üzere ana konuflma
var. “Diflhekimli¤inde kad›n” gibi ilginç
temal› paneller düzenliyoruz. Türkiye’de
bafllang›çtan itibaren kad›nlar›n diflhe-

“Yüzy›l Kongresi’nin 
çap› büyüdü”

Bilimsel Komite Baflkan› Prof.
Dr. Sedat Küçükay, Yüzy›l 

Kongresi’yle birlikte yap›lacak
olan Pan-Avrupa Kongresi’nin
kongre kat›l›mc›lar› için farkl›

bir deneyim olaca¤›n› ifade 
ederek, kongre içeri¤ini 

zenginlefltiren ve etki alan›n›
büyüten bu birleflmenin, 

Yüzy›l Kongresi’ni daha da 
unutulmaz k›laca¤›n› söylüyor.

Bilimsel Komite Baflkan› Prof. Dr. Sedat Küçükay:
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kimli¤indeki yerlerinin ne oldu¤u ince-
lenecek bu panelde. “Benim zaman›mda
diflhekimli¤i” bafll›kl› bir panelin mode-
ratörlü¤ünü yapaca¤›m. Burada 40 ve 25
y›ll›k diflhekimleri ile flimdi bu mesle¤i
sürdürenlerin vizöründen mesle¤in püf
noktalar› anlat›lacak. Türkiye’deki difl-
hekimli¤inin nereden nereye geldi¤ini
canl› olarak izleyebilece¤imiz bir panel
olacak. 

Bilimsel konular› seçerken hangi kri-
terleri göz önünde bulundurdunuz?
TDB kongrelerinde her zaman diflhekim-
lerinden ald›¤›m›z geri dönüfller var.
Meslektafllar›m›z hangi konuflmac›lara
ve konulara daha fazla ilgi gösterdikleri-
ni anketler arac›l›¤›yla bize bildiriyorlar.

Biz de buna göre program› belirliyoruz.
Bu kez hemen her bilim dal›na iliflkin bir
konu seçmeye gayret ettik. Bu eksik kal-
m›fl denebilecek bir durum yok. Ama ba-
z› konu ve konuflmac›lar› biraz daha öne
ç›kard›k. Böyle olmak zorundayd›. Çünkü
bu Yüzy›l Kongresi! Gelecekte öne ç›ka-
cak branfllar›n biraz daha üzerinde dur-
duk. Ayr›ca kurslar da olacak. TDB’nin
bugüne kadar düzenledi¤i kongrelerde
yap›lan kurslar aras›nda en yo¤unu Yüz-
y›l Kongresi’nde gerçekleflecek. 

Bilimsel programda difl teknisyenleri
ve yard›mc› personel e¤itimi var m›? 
Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin zaten bü-
tün yurda yay›lan konferanslar serisi
vard›. Difl teknisyeni ve diflhekimi yar-

d›mc› personeli e¤itimlerini, Prof. Dr.
Mine Nay›r, Prof. Dr. Güven Külekçi, Dr.
U¤ur Ergin ve Emel Dervifl kotar›yorlar.
Y›l boyunca il il dolaflarak difl teknisyen-
leri ve diflhekimi yard›mc›lar›na, bu ko-
nuda seminer ve konferanslar verdiler.
Kongre de bunun bir devam› olacak.
Ama kan›mca kongre tüm bunlar›n bir
finali niteli¤inde... 

Eklemek istedikleriniz var m›?
Her kongreyi düzenlerken en iyisini
yapmak ad›na yola ç›kars›n›z. Bizim de
yola ç›karken hedefimiz buydu. Ne kada-
r›n› yakalad›k bilmiyorum ama, tabloya
bakt›¤›m›zda gerçekten biraz daha fark-
l›, biraz daha güler yüzlü bir kongre ol-
du¤unu söyleyebiliriz. 

Bu kongrenin
fark› ne?
Diflhekimlerini çok fazla bilime bo¤ma-
yan, daha çok klini¤e yönelik, sunumla-
r›n gayet doyurucu oldu¤u bir kongre
olacak. Bilimsel a¤›rl›kl› bir konu bile
renkli sunum ve anlat›mlarla herkesin
anlayabilece¤i bir düzeye indirilecek. Bu
ba¤lamda tek tek konuflmac›larla ba¤-
lant›ya geçildi ve sunumlar›n› bu pers-
pektifle haz›rlamalar› ricas›nda bulunul-
du. Meslektafllar›m›z teknolojinin de yar-
d›m›yla çok ilginç sunumlara tan›kl›k
edecekler. 
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Haziran ay› yaklafl›yor. Yüzy›l Kongre-
si’nin haz›rl›klar› nas›l gidiyor?
Yüzy›l Kongresi olarak adland›r›lan 15.
TDB Uluslararas› Diflhekimli¤i Kongre-
si’nin duyurular›n› haz›rlad›k. Suriye’de
toplanan Arap Ülkeleri Diflhekimleri Bir-
li¤i, Dubai’deki Dünya Diflhekimli¤i Bir-
li¤i (FDI) toplant›lar›na ‹ngilizce duyuru-
lar›m›z› gönderdik. Yurtiçine de iki ayr›
duyuru gönderdik. Ayr›ca TDB dergisi ve
Oda dergileri yoluyla da meslektafllar›-
m›za ulaflmaya çal›fl›yoruz. www.yuz-
yil.web.tr adresinde de kongremize ait
bilgiler mevcut.

Duyuru çal›flmalar›n›zdan biraz söz
eder misiniz? 
Duyurularda, kongrenin yerini, tarihini,
bilimsel ve sosyal programlar›, ayr›ca fu-
ar kat›l›mc›lar›n›n bilgilerini iletmeye
çal›fl›yoruz. Tabii en önemlilerinden biri
de kay›t bilgileri. Bu kongrede bir ilk ya-
flayaca¤›z. Meslektafllar›m›z isterlerse
sosyal programa kat›lmay›p, sadece bi-
limsel programa kay›t yapt›rabilirler.
Ayr›ca Pan–Avrupa Kongresi de 4-5
Temmuz 2008 tarihlerinde bizim kon-
gremiz içinde yap›lacak ve kat›l›mc›lar›-

m›z ayr› bir ödeme yapmadan iki kon-
greyi izleme olana¤› bulacaklar. 

Haz›rl›k esnas›nda ne gibi zorluklar
yafl›yorsunuz?
Duyurular› haz›rlarken en büyük soru-
numuz son dakikada yap›lan de¤ifliklik-
ler oluyor. ‹stanbul büyük bir metropol
ama hâlâ hiçbir çal›flma bir proje dahilin-
de gerçekleflmiyor. Tabii bu kadar büyük
bir etkinli¤i hayata geçirirken bu güzel
kentin tüm günah›na sevab›na ortak olu-
yorsunuz. Bazen sizi hofl sürprizler bek-
liyor. Bir anda da kendinizi büyük bir
kaosun içinde bulabiliyorsunuz. Günler-
ce haz›rlanan programlar bir anda böyle
bir geliflmeyle birlikte yok olup gidebili-
yor. Biz sürekli tüm komisyonlar› takip
edip en son durumdaki de¤iflikliklere gö-
re duyurumuzu yeniden düzenlemek du-
rumunday›z. Do¤al olarak bazen duyuru
ç›kt›ktan sonra geliflmeler devam ediyor.
Bunlar için yine sürekli yay›n organlar›-
m›zla meslektafllar›m›za ulafl›yoruz.

Bas›n Yay›n Komitesi Yüzüncü Y›l et-
kinlikleri kapsam›nda baflka hangi et-
kinlikleri yap›yor?

Diflhekimleri ve diflhekimli¤i ö¤rencile-
rinin kat›labilece¤i bir Öykü Yar›flmas›
düzenledik. Konu k›s›tlamas› yapmad›k.
Yazan arkadafllar›m›z›n de¤iflik konular-
daki zenginliklerini görelim, de¤erlendi-
relim istedik. Henüz kat›l›m çok az, art-
mas›n› ümit ediyoruz. Ama gerçekten
çok be¤endi¤imiz öyküler oldu. Jüri üye-
lerimiz gerçekten çok de¤erli insanlar,
eserlerin onlar taraf›ndan de¤erlendirile-
cek olmas› bence önemli bir f›rsat. Ö¤-
renci arkadafllar›m›za ulaflabilmek için
fakültelere afifller gönderdik. Diflhekim-
lerinin toplu çal›flma alanlar›na da afiflle-
rimizi ast›k. ‹lk üç dereceye girenlere ki-
tap seti arma¤an edece¤iz. Ödüller 12
Eylül Dünya Diflhekimli¤i Günü’nde ve-
rilecek. 12 Eylül, ülkemizde ilk defa bu
y›l kutlanacak. Ayr›ca, yak›nda web say-
fam›zda yay›nlanacak olan an›lar ve fo-
to¤raflar›n da meslektafllar›m›z›n ilgisini
çekece¤ini düflünüyoruz.

Bas›n Yay›n Komitesi kimlerden oluflu-
yor?
Hasan Gürses, ‹smet Nalbant, Füsun fie-
ker Karagören, Sevil Tu¤lu Arslan, Yeter
Yeflim Y›ld›r›m’dan olufluyor.

“Öykü yar›flmam›za 
kat›l›m bekliyoruz”

Bas›n Yay›m Komitesi
olarak kongre duyurular›n›n 
haz›rlanmas› ve çeflitli
mecralarda yay›mlanmas›
konusunda çal›flt›klar›n›
söyleyen Komite Baflkan›
Nefle Dursun ‹nceo¤lu, jüri
üyeleri aras›nda önemli
isimlerin oldu¤u bir de
Öykü Yar›flmas› 
düzenlediklerini belirtiyor. 

Bas›n Yay›n Komitesi Baflkan› Nefle Dursun ‹nceo¤lu: 



m a y › s  •  h a z i r a n  2 0 0 8  •  d e r g i  61

“Kay›tta internet
kolayl›¤›”

Kay›t Komitesi Baflkan› Salih Yaz›c›:

Kongreye kay›tlar›n h›zland›¤›n› belirten Kay›t Komitesi Baflkan›
Salih Yaz›c›, sanal ortam›n kongre kay›t ifllemlerinde ve di¤er
süreçlerde daha yo¤unluklu kullan›laca¤›n›, ayr›ca üç taksit
seçene¤i gibi kat›l›mc›lara ödeme kolayl›¤› sa¤layacak çözüm
aray›fllar›n› sürdürdüklerini söylüyor. 

Yüzy›l Kongresi için nas›l bir planlama
yapt›n›z?
Haziran 2007’de bafllayan Kay›t Komitesi
çal›flmalar› akabinde öncelikle komisyo-
numuzu oluflturduk. Üyelerimiz Salim Er-
man Üskent, Musa Serdar Ba¤bek, Damla
Ceren Özbek. Mart 2008’de Tu¤ba El-
Cevvadi’nin aram›z› kat›lmas›yla befl kifli
olduk. ‹lk aylarda çal›flmalar sadece ayda
bir kez bilgilendirme ve planlama çal›fl-
malar› olarak gerçeklefltirildi.
Kay›t Komitesi sekreteryas›n› daha önce
birçok kongremizde görev alan Ayfle Çofl-
kun yürütüyordu. Ancak çal›flmalar›n yo-
¤unlaflmas› nedeniyle Tülin Erol Kay›t Ko-
mitesi’nden sorumlu personel olarak ifle
bafllad›.
Kongre Organizasyon Komitesi ve komi-
temizin kendi içinde yapt›¤› toplant›larla
daha önce yapt›klar›m›z› toparlayarak, ye-
ni dönemde yapmay› düflündüklerimizi
planlad›k. Kongre kay›tlar›n›n büyük bir
bölümünü internet üzerinden gerçeklefl-
tirmeyi düflünüyoruz. Bu hem bizim ifl-
lemlerimizi kolaylaflt›r›yor, hem de olufla-
bilecek sorunlar› en aza indiriyor. 
Bu y›l internetten ödeme yapabilmemiz
için gerekli altyap› deste¤ini 100. Y›l et-
kinliklerine sponsor olan Fortisbank sa¤-
lad›.

Kongre kay›t çal›flmalar› hangi aflama-
da?
‹lk aflamada, önceki kongrelerde kulland›-
¤›m›z kat›l›mc› takip program›n› bu kon-
gre için uyumlu hale getirdik. Ayr›ca, eli-
mizdeki bilgileri internet üzerinden mes-
lektafllar›m›za ulaflt›rabilmek için bir
Kongre ‹nternet Sitesi haz›rlad›k.

Kongre Organizasyon Komitesi ilk kez bu
kongrede sosyal programla bilimsel prog-
ram› birbirinden ay›rma karar› ald›. Böy-
lece, sosyal programa kat›lmak istemeyen
meslektafllar›m›z için kat›l›m fiyat› daha
düflük tutularak onlar›n bu taleplerini de
de¤erlendirmifl olduk. Ayr›ca ödemelerde,
isteyen kat›l›mc›lar için üç taksit yapabil-
me imkan› sa¤lad›k. 
Bu ay›n bafl›nda bilimsel ve sosyal prog-
ramlar›n yer ald›¤› ikinci duyuru da¤›t›ma
girdi ve web sitemiz buna paralel olarak
güncellendi. Bu arada kay›tlar için düflük
ücretlerin bitifl tarihi yaklaflt›kça meslek-
tafllar›m›z›n yo¤un ilgisiyle karfl› karfl›ya
kald›k. Bu ilgi üzerine, Türk Diflhekimleri
Birli¤i’nin onay›yla, Kongre Organizasyon
Komitesi düflük ücretli kay›tlar›n bitifl ta-
rihini 2 May›s 2008 tarihine kadar uzatt›.
Ayn› zamanda Euro kurundaki afl›r› de¤i-
flimin oluflturaca¤› sak›ncalar da göz önü-
ne al›narak, kur 1,85 YTL olarak sabitlen-
di. Bu karar meslektafllar›m›za SMS me-
sajlar› ve web sitemizdeki duyurularla ile-
tildi. 
Ayr›ca, Kay›t Komitesi olarak bu kongre-
de yaz›flmalar›n ve bilgi ak›fl›n›n ço¤un-
lukla internet üzerinden yap›labilmesini
sa¤lamaya gayret ediyoruz. Bu amaçla Bi-
limsel Komite için online bilgi gönderim
formu haz›rlay›p Kongre internet sitesine
koyduk.

Kongreye flu ana kadar kaç kifli kay›t
yapt›rd›?
Bugünlerde gelen kay›tlar›m›z oldukça
yo¤unlaflt›. Kongreye kat›l›mc› say›s›n›n
20 May›s 2008 tarihinde 2000 kifliyi bula-
ca¤›n› düflünüyoruz.

Kay›tta sorun
yaflamamak için:
1. Kay›t formlar› okunakl› ve koyu renk ka-
lemlerle doldurulmad›¤› için, faks yoluyla al-
d›¤›m›z bilgiler sa¤l›kl› olmuyor. Gönderene
dönme ve bilgileri test etme zorunlulu¤u s›k-
l›kla ortaya ç›k›yor.
2. Meslektafllar›m›z kay›t formunu gönder-
dikleri halde ödemeyle ilgili herhangi bir de-
kont ya da kredi kart› bilgilerini yollam›yor.
Bu durumda kay›t ifllemi tamamlanm›yor,
form bekletiliyor ve ödeme iletisinin gönde-
rilmesi için meslektafllar›m›z› yeniden ara-
mak durumunda kal›yoruz.
3. Bankaya havale gönderilip kay›t formu
gönderilmiyor. Bu durumda, gönderenin
kendisine ulaflmak için zaman alan, yo¤un
bir çal›flma yapmak gerekli oluyor.
4. Birinci dönem kay›t ücretinin son günle-
rinde y›¤›lmalar oluyor. Meslektafllar›m›z›n
son günlere kalmadan kongre kay›tlar›n›
yapt›rmalar› ve kay›t formlar›yla kongre ka-
y›t ücretini, ödeme formlar›n› bize eflzaman-
l› olarak ulaflt›rmalar› yerinde olur.
5. Kay›t formlar› de¤iflik tarihlerde birden
çok kez gönderiyorlar. Bu da mükerrer kay›t
yap›lmas›na neden oluyor. Önerimiz, faksla
gönderilen bir belgenin kontrolü için kongre
merkezinin aran›p belgede bir problem olup
olmad›¤›n›n ö¤renilmesidir.
6. Kurslar için kongre merkezinden yer olup
olmad›¤› konusunda onay al›nmadan kay›t
ücretinin yat›r›lmas› da bizim için problem.
Etkinliklere kat›lacak olan kat›l›mc›lar›n ön-
ce kongre merkezini aray›p, o etkinlik için
yer olup olmad›¤›n› ö¤renmesi gerekiyor.
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A nemi, kan dolafl›m›ndaki normal
hemoglobin miktar›n›n azalmas›
sonucu ortaya ç›kan ve çok s›k

karfl›lafl›lan bir kan hastal›¤›d›r. Pek
çok faktör bu azalmaya neden olabilir.
Bunlar: 

1) Demir eksikli¤i,
2) Hemoliz 
3) K›rm›z› kan hücrelerinin üretimin-
de azalma 
4) Folik asit eksikli¤i 
5) Bu faktörlerin kombinasyonlar› 

fleklinde s›ralanabilir. 
Pek çok anemi tipinde oral belirtiler gö-
rülür ve hastal›¤›n kendisi ya da t›bbi
tedavisi dental uygulamalar› etkiler (18). 

S›n›flama ve etyoloji
Anemi, patogenezine göre:
1) Kan kayb› anemisi 
2) Hemolitik anemi 
3) Hemoglobin bozuklu¤u anemisi 
4) Hipoproliferatif anemiler diye s›n›f-
land›r›labilir. 

Ayr›ca anemi, k›rm›z› kan hücrelerinin
periferal kan smear›ndaki hemoglobin
hacimlerine göre: 
1) Mikrositik 
2) Normositik ya da makrositik, 

Hemoglobin konsantrasyonuna göre; 
1) Hipokromik
2) Normokromik, olarak da s›n›fland›-
r›labilir (18, 25).

Anemide tedavi, aneminin oluflumuna
neden olan sebebin belirlenip, ortadan
kald›r›lmas› ilkesine dayanmaktad›r (18).
Anemili ya da anemi semptomlar› ve
belirtileri gösteren hastalardan tam kan
say›m› al›nmas› önemlidir. Zorunlu ol-
mayan cerrahi ifllemler, artan kanama
e¤ilimi ve kötü yara iyileflmesi nedeniy-
le ertelenmelidir. Hemoglobin seviyesi
10mg/dl’den az ise genel anestezi kon-
trendikedir (25). 

Demir eksikli¤i anemisi 
En yayg›n anemi türüdür. Güney As-

ya’da görülme s›kl›¤› artmaktad›r; bu
durumun olas› nedenlerinin özellikle
süt, pirinç ve çorbayla beslenme, et tü-
ketiminin az olmas› ve çocuklar›n uzun
süre biberonla beslenmesi oldu¤u düflü-
nülmektedir (11). 
Demir eksikli¤i anemisine neden olan
di¤er nedenler, menstrual veya mena-
pozal kanama, do¤um, kanamal› hemo-
roidler, k›sa aral›klarla do¤um yap›lma-
s› ya da GIS malign ülserlerinin neden
oldu¤u kanamalard›r (18). 
Demir eksikli¤i anemisinin teflhisi için
rutin kan say›m›nda hemoglobin sevi-
yesinin düflük olmas›yla beraber, peri-
ferik kan smear›nda mikrositik hipokro-
matik hücrelerin bulunmas› gereklidir
(18).
Bu anemide en yayg›n bulgular t›rnak
yataklar›nda, palpebral konjuktivada,
oral mukozada özellikle palatinal bölge-
de, dil ve sublingual dokularda solgun-
luk bulunmas›d›r. Sar›l›k genellikle bu-
lunmaz. Koilonchia (kafl›k fleklinde t›r-
naklar) görülebilir. Filiform ve fungi-

Anemi, çeflitli hastal›klar
taraf›ndan oluflabilen bir
semptom kompleksidir.
Semptomlar›n iyi 
belirlenmesi, alt›nda yatan
hastal›¤›n tan›s›n›n 
konmas› için önemlidir.
Ço¤u anemi tipinin oral
belirtileri vard›r ve
hastal›¤›n kendisi ya da
medikal tedavisi dental
bak›m› engelleyebilir. Bu
nedenle, diflhekimleri anemi
ve oral belirtileri hakk›nda
bilgi sahibi olmal›d›r. 
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Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve
diflhekimi yaklafl›m›



form papillar›n kayb›na ba¤l› atrofik dil
görülür (8). Dilde hassasiyet yayg›n bir fli-
kayettir. Ayr›ca, demir eksikli¤i a¤›z
yanmas› sendromuna neden olabilir (21).
Demir eksikli¤i anemisi olan hastalar›n
ço¤u oral demir tedavisine cevap verir
(17). Damar yolundan demir tedavisi oral
demir terapisini tolere edemeyenlerde
düflünülmelidir (18). 
Aneminin tan›s› özellikle çocuklarda çok
önemlidir; çünkü merkezi sinir sistemini
etkiler ve sonuçta mental ve geliflimsel
bozukluklara neden olabilir (8). 

Plummer-Vinson Sendromu 
Demir eksikli¤i anemisinin bir türüdür.
Disfaji ve mikrostik hipokromatik anemi
ile karakterizedir. Fiziksel bulgular dilde
a¤r› ve papilla kayb›, kserostomi, koi-
lonchia ve angular flelitistir (18). 
Di¤er semptomlar bulant›, solgunluk,
disfaji ve dispnedir. Bu hastalarda önem-
li oranda oral ve özofagal karsinom gelifl-
me potansiyeli vard›r. Sendroma sahip
hastalar tedavi edilirken malin lezyon
geliflme potansiyeli unutulmamal›d›r (8). 

Glukoz -6- fosfat dehidrojenaz 
eksikli¤i:
Glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikli¤i
anemisi X kromozomuna ba¤l› geçen re-
sesif bir hastal›kt›r. Faktör eksikli¤i ane-
milerinden farkl› olarak Glukoz-6-fosfat
dehidrojenaz eksikli¤i anemisinin en
önemli belirtilerinden birisi eritrosit y›-
k›m› sonucu oluflan hiperbiluribinemi
varl›¤› nedeniyle oluflan sar›l›kt›r. Skle-
ra, deri, yumuflak damak ve a¤›z taban›
ikterik hale gelebilir. Radyografik olarak
trabekülasyonun artmas› nedeniyle rad-
yolusentlik artar. Bunun nedeni kemik
ili¤i eritroid elementlerinin sekonder hi-
perplazisidir (18). 
G-6-P-D eksikli¤i olan hastalarda, hemo-
litik krizler s›ras›nda hemoglobin sevi-
yesinin 3-4 mg/dl oldu¤unu tespit etmek
aneminin fliddetini belirlemek için
önemlidir. Dapsone, sulfasalazine ve
phenacetin gibi ilaçlar hemolizi artt›r›r
ve kullan›lmamal›d›rlar. ‹laçlara ba¤l›
hemoliz ilaçlar kesilince iyileflir. Ciddi
vakalarda tedavide öncelikli olarak kan
transfüzyonu gereklidir (8).
Difl hekimleri bu hastalarda hemolize

neden oldu¤u bilinen ilaçlar› kullanmak-
tan kaç›nmal›d›r. ‹nfeksiyon, hemoliz
krizlerine neden olan en önemli faktör
oldu¤u için oral infeksiyonlar etkili bir
flekilde ortadan kald›r›lmal›d›r (8). 

Orak hücre anemisi
Orak hücre anemisi otozomal resesif bir
bozukluktur ve hemoglobinin beta zinci-
rindeki anormallikle karakterizedir. Beta
zincirin alt›nc› pozisyonunda valine ami-
no asiti ile glutamik asitin yer de¤ifltir-
mesiyle oluflur. K›rm›z› kan hücreleri,
düflük oksijen gerilimi ya da düflük kan
ph’› varl›¤›nda, orak flekilli kristal forma
dönüflür. Bu durum anormal fonksiyonlu
ve düzensiz flekilli k›rm›z› kan hücreleri
oluflumuna neden olur. Bu hücrelerin
hemolizi sonucu dalakta sekestrasyon
artarken, eritrositlerde de¤iflen flekil ne-
deniyle azalm›fl kan ak›flkanl›¤› ve hare-
keti görülür. Kandaki bu hareketsizlik
ve düflük oksijen gerilimi, ph’›n düflme-
sine ve daha fazla oraklaflmaya neden

olu¤undan tüm bu olaylar bir döngü ha-
linde devam eder ve krize yol açar. Hi-
poksi, dehidratasyon, asidoz, hipotansi-
yon ya da hipotermi kriz görünümünü
h›zland›rabilir (18). 
Orak hücre krizleri enfeksiyon, hiper-
sensitivite reaksiyonlar› ya da bilinme-
yen nedenlerle tetiklenebilir. Krizdeki
hastada k›rm›z› kan hücre üretimi dur-
mufltur. Ayr›ca bu hastalarda enfeksiyon
geliflme riski artmaktad›r (12). 
Demirbafl ve ark. (7) 36 orak hücre anemi-
li hastayla 36 sa¤l›kl› bireyde restoras-
yonsuz difllerde elektriksel pulpa testi,
perküsyon ve termal testler yapm›fllar
ve sonuçta orak hücre anemili hastalar-
da travma hikayesi olmayan 51 (%6) difl-
te pulpa nekrozlar›na, 30 hastada (%83)
herhangi bir neden olmadan orofasiyal
ve dental a¤r›lara, 8 (%22) hastada man-
dibulada kortikal tabakada incelme ve
düzensizleflmeye tan›k olmufllard›r.
Solgunluk ve sar›l›¤a ek olarak dentis-
yonda hipoplazi ve erüpsiyonda gecikme
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Orak hücre anemisi otozomal resesif bir bozukluktur
ve hemoglobinin beta zincirindeki anormallikle 
karakterizedir. Beta zincirin alt›nc› pozisyonunda 
valine amino asiti ile glutamik asitin yer 
de¤ifltirmesiyle oluflur.
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yayg›nd›r. Difllerle kökler aras›nda alve-
ol kemi¤indeki merdiven fleklindeki gö-
rüntü, artan trabekülasyonun sonucudur
ve tan› için radyografik bir ipucudur. La-
mina dura çok yo¤un ve genifllemifltir.
Kafatas› filmleri iç ve d›fl tabakalara pa-
ralel giden, kaba trabeküller ve kal›n
diploeler gösterir. Bu karakteristik bir
radyografik bulgudur. Skleroz alanlar›
dental radyografilerde görülebilir. Nadi-
ren, parestezi ya da vasküler oklüzyon
sonucu sinire kan sa¤lanmas›n›n azal-
mas›ndan ötürü sekonder olarak geçici
mental sinir hissizli¤i bildirilmifltir (8).
Orak hücreli aneminin tedavisi yoktur
ve uygulanan ifllemler palyatiftir. Kan
transfüzyonu yaln›zca, kriz görülürse
yap›l›r. S›k yap›lan kan transfüzyonlar›
nedeniyle bu hastalar HIV ve hepatit ris-
ki tafl›maktad›r. Deforaxamine gibi oral
demir flelatlar› s›k yap›lan kan transfüz-
yonlar› sonucu afl›r› demir yüklemesini
azaltmak için kullan›lmaktad›r. Orak
hücreli anemili çocuklarda uzun dönem

kan trasfüzyonuna ba¤l› olarak kalp kri-
zi görülme riski %10 artar. Ciddi etkile-
nen gençlerde allojenik kemik ili¤i
transfüzyonu bir seçenektir. Optimal he-
moglobin oranlar› tedaviden önce isteni-
lir (7-10gm/dl yetiflkinler ve 10-12
gm/dL çocuklarda). Oral infeksiyonlar
krizleri h›zland›rd›¤› için antibiyotikler-
le etkili bir flekilde erkenden tedavi edil-
melidir. Kontrol alt›nda olmayan hasta-
larda dental ve cerrahi ifllemler ertelen-
melidir ve genel anestezi, hipoksiye ba¤-
l› olarak oluflacak serebral ve miyokardi-
yal tromboza neden olaca¤› için, gerek-
medikçe yap›lmamal›d›r. Operasyon ön-
cesinde antibiyotik profilaksisi postope-
ratif yara enfeksiyonunu ve osteomiyeli-
ti azaltmak için genellikle tavsiye edilir.
Dental tedavi s›ras›nda ayr›ca k›sa ran-
devular tercih edilmeli, kriz görüldü¤ü
anlarda zorunlu olmayan tedavilerden
kaç›n›lmal› ve hipoksiyi önlemek için
nitroz oksit anestezi¤i dikkatli kullan›l-
mal›d›r. Vazokonstriktör içeren lokal

anesteziklerin kontrendike oldu¤unu
gösteren bir araflt›rma yoktur; bu neden-
le dikkatli bir flekilde kullan›labilirler (8).

Talassemi 
‹nsanlarda en s›k karfl›lafl›lan hastal›k-
lardan olan talassemiler, globin zincirle-
rinin sentezinde azalmayla karakterize,
herediter bir grup hastal›kt›r. Bu hasta-
l›klar, talassemi ve talassemiler olarak
ikiye ayr›l›lar. ∞lfa talassemide globulin
zinciri üretiminde azalma, talassemiler-
de ise ‚ zinciri üretiminde bozukluk var-
d›r. Talassemiler heterozigot oldu¤unda
talassemi minör, homozigot oldu¤unda
talassemi major ya da cooley anemisi
(fliddetli bir konjenital hemolitik anemi)
olarak görülür (13, 14). 
Beta Talassemi Türkiye’de %2’lik gen
s›kl›¤›yla görülmektedir (21). Türkiye’de
beta talassemi daha çok heterozigot ola-
rak görülmektedir (3) 1995 y›l›nda yap›-
lan bir çal›flmada Türkiye güneyindeki
anemi, demir eksikli¤i ve beta talassemi
s›kl›¤› araflt›r›lm›fl ve beta talassemi ora-
n›, incelenen 1.223 kiflide %3.4 olarak
bulunmufltur. Bu oran›n Kürtçe konuflan
insanlarda en yüksek oldu¤u (%7.1) be-
lirtilmifltir. Türkiye’deki mutasyonlar›n
co¤rafik da¤›l›m›n› belirlemek amac›yla
6 farkl› bölgeden 795 beta talassemi ge-
ni incelenmifl ve anormal kromozom
oranlar›n›n da¤›l›m› flöyle bulunmufltur:
Marmara Bölgesi (%11.0), Akdeniz Böl-
gesi (%24.9), ‹ç Anadolu Bölgesi (%13.9),
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi (%14.7), Ka-
radeniz Bölgesi (%6.9), Do¤u Anadolu
Bölgesi (%7.5) (21).
Talasseminin en önemli belirtisi kemik
ili¤inin normalden 30 kat daha genifl
olufludur. Talassemili hastalarda bimak-
siler protrüzyon, difller aras›nda aralan-
ma, open-bite, ç›k›nt›l› yanak kemikleri,
e¤er fleklinde burun ve yukar› çekilen
üst dudak sonucu oluflan “maymun yü-
zü” görüntüsü yayg›n bulgudur (5). 
Beta talassemi majorlu hastalar›n, sefa-
lometrik ölçümleriyle, yüz özellikleri ve
kraniofasiyal deformiteleri aç›s›ndan in-
celendi¤i bir çal›flmada, hastalar›n
%17’sinin ciddi fasiyal flekilsizli¤e sahip
oldu¤u saptanm›flt›r. Bütün talassemi
hastalar›n›n klas II iliflkiye sahip oldu¤u,
azalm›fl posterior yüz yüksekli¤i ve art-

Talasseminin en önemli belirtisi kemik ili¤inin 
normalden 30 kat daha genifl olufludur. Talassemili
hastalarda bimaksiler protrüzyon, difller aras›nda 
aralanma, open-bite, ç›k›nt›l› yanak kemikleri, e¤er
fleklinde burun ve yukar› çekilen üst dudak sonucu
oluflan “maymun yüzü” görüntüsü yayg›n bulgudur. 
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m›fl ön yüz oran› gösterdikleri bildiril-
mifltir (1). 
Bu hastalarda maksiller sinüslerin hava-
lanmas›nda gecikme olmas› yayg›nd›r.
Radyografik kemik de¤ifliklikleri alveo-
lar kemikte generalize erime, kortikal
kemikte incelme, kemik ili¤i bofllunda
büyüme ve belirgin trabekül oluflumuyla
karakterizedir. Ayr›ca, röntgende f›rça
kafatas› görüntüsü vard›r. Ekstramodü-
ler hematopoezis, sinirler üzerinde bas-
k›ya neden olabilir; bu da kraniyal sinir-
lerin hissizli¤iyle sonuçlan›r. Beta tales-
semide difllerdeki renk de¤iflikli¤i süt ve
sürekli difllerin mine ve dentinlerine de-
mir birikimi sonucu olur ve etkilenen
difller normal difllerden 5 kat daha fazla
demir konsantrasyonu içerir (8).
Talassemi minörlülerde herhangi bir
medikal tedavi gerekli de¤ildir. Ancak,
talassemi majörlülerde hayatta kalma
kan transfüzyonuna ba¤l›d›r. Normal ge-
liflim ve yaflam için hemoglobin seviyesi
10gm/dl’nin üzerinde tutulmal›d›r. Yara
iyileflmesinde gecikme bu kiflilerde s›k-
l›kla karfl›lafl›lan bir problemdir (20). 

B-12 vitamini (kobalamin) 
eksikli¤i/Pernisiyoz anemi
B-12 vitamini eksikli¤i, folik asit eksikli-
¤i anemisiyle beraber, megaloplastik
anemiler olarak isimlendirilen anemi
grubu içindedir. Hayvansal orijinli g›da-
lar kobalaminin (B-12 vitamini) beslen-
medeki ana kayna¤›d›r. Kobalamin ek-
sikli¤inin geliflimi 3-5 y›l al›r, çünkü vü-
cuttaki deposu günlük ihtiyac›n çok üze-
rindedir. Kobalamin DNA sentezi için
gereklidir. Eksikli¤i kemik ili¤inde hüc-
re bölünmesini önler ve bu da büyük
eritrosit üretimine neden olur. Bu hücre-
ler küçük, olgunlaflmam›fl bir çekirdek
ve büyük, olgunlaflm›fl bir stoplazmaya
(bu durum bütün megaloblastik anemi-
ler için karakteristiktir) sahiptir (8).
Pernisiyöz anemi, intrinsik faktör üretim
eksikli¤i sonucu gastrik mukozada olu-
flan atrofik de¤ifliklikler nedeniyle geli-
flir. ‹ntrinsik faktör B-12 vitamini ab-
sorbsiyonu için gereklidir; çünkü B-12
molekülüne ba¤lanarak ileal mukozadan
geçen bir kompleks oluflturur ve vitami-
ni proteolizden korur. Hastalar›n % 85’
inde, gastrik parietal hücrelerde serum

antikorlar› ve % 60’›nda intrinsik faktöre
karfl› oluflmufl serum antikorlar› görülür
(18). PA s›kl›kla Graves hastal›¤›, Hashi-
moto Trioditi, Addison hastal›¤›, insüline
ba¤l› diyabet, Vitiligo ve Myastenia Gra-
vis gibi di¤er otoimmün hastal›klarla bir-
likte görülür. Bu durum PA’n›n otoim-
mün bir hastal›k oldu¤u tezini güçlendir-
mektedir (23). PA’n›n teflhisi periferal kan
smear›nda makrositik, normokromik
hücreler varl›¤›yla yap›l›r. Di¤er faktör-
ler, k›rm›z› kan hücrelerinin fleklinde çe-
flitlilik, anormal flekilde genifl plateletler
ve hipersegmentli nötrofilleridir (8). 
B-12 vitamini eksikli¤inde çocuklarda
geliflim gerili¤i, zay›fl›k, irritabilite ve
geliflim kusurlar› oluflabilir. Nörolojik
belirtiler parestezi, his kayb›, derin ten-
don reflekslerinin kayb›, geliflimsel geri-
lik, hipoteni, krizler, bunama, paraliz ve
nöropsikiyatrik de¤ifliklikleri içerir (8, 18).
Eriflkinlerde glossite efllik eden dil has-
sasiyeti yayg›n bulgudur. Filiform papil-
lar›n kayb›yla dil atrofik hale gelir. ‹ler-
lemifl hastal›kta dil normal kas tonusunu
kaybedebilir. Sonuç olarak dil parlak k›r-
m›z› görülür ve dilin ucunda, kenarlar›n-
da inflamatuar eritematöz maküler lez-
yonlar oluflur. Disfaji ve tat alma bozuk-
lu¤u yayg›nd›r. Oral mukoza incelir ve
protez kullanan hastalar rahats›zl›k du-
yabilir (8). Ayr›ca bu hastalarda a¤›z yan-
mas› sendromu geliflebilir (15).
Kesin tan› Schilling testiyle yap›l›r. Bu
testte hastaya oral yoldan az miktarda
radyoaktif B-12 vitamini verilir ve çok
yüksek dozda parenteral, radyoaktif ol-
mayan B-12 vitaminiyle takip edilir. Nor-
mal hastalarda radyoaktif B-12 vitamini-
nin %7-30’u ürede görülür Buna karfl›n,
PA’l› hastalarda sadece %3’ü at›l›r (25). 
Son zamanlarda yap›lan araflt›rmalar,
oral ve parenteral uygulamalar›n erifl-
kinlerde vitamin B-12 eksikli¤i tedavi-
sinde eflit etkiye sahip oldu¤unu göster-
mektedir (10).
Kuzminski ve ark. (10) parenteral yoldan
veya oral yoldan yüksek dozlarda veri-
len kobalaminin demir eksikli¤i tedavi-
sinde hemen hemen ayn› etkiye sahip ol-
duklar›n› ve oral yoldan verilen kobala-
minin hastalarca daha iyi tolere edildi¤i-
ni bildirmifllerdir. 
Fakat, PA’de, kobalaminin hastan›n ya-

flam› boyunca parenteral olarak al›nmas›
gerekmektedir. B-12 tedavisinin kesil-
mesiyle anemi kesinlikle tekrarlar. B-12
vitamini al›nmas› PA’n›n nörolojik
semptomlar›n› durdurur, fakat gerilet-
mez (19). 
Nitroz oksitin, biyolojik olarak mevcut
kobalamini tüketti¤i gösterilmifltir ve
akut nörolojik dekompansasyon ve pan-
sitopeniyi h›zland›rabilir. Dental tedavi
s›ras›nda
1) Vitamin B-12 eksikli¤i anemisi olan
hastalarda nitrozoksit sedasyonundan
uzak durmak 
2) Dil hassasiyetine neden olan B-12 vi-
tamin eksikli¤inin yada PA’ n›n saptan-
mas› gerekmektedir (8).
Dental plak Helicobacter pyloria için iyi
bir s›¤›nma yeridir. H. pyloria ve B-12 vi-
tamini eksikli¤i anemisi aras›ndaki s›k›
iliflkiden dolay›, hasta iyi a¤›z bak›m›
için motive edilmelidir (4, 9).

Folik asit eksikli¤i anemisi 
Folat, tüketilen pek çok besinde vard›r.
Özellikle sebze, meyve, tah›l ve günlük
ürünlerde bulunur. Folat›n vücutta depo-
lanmas› azd›r. Bu nedenle, günlük folat
al›nmas› gerekmektedir. Folik asit eksik-
li¤i anemisi hamile bayan ve genç ço-
cuklar gibi folik asit gereksiniminin art-
t›¤› hastalarda görüldü¤ü gibi, alkolizm,
uyuflturucu kullananlar ve günlük sebze
tüketimi az olan hastalarda da görülebi-
lir. Methotrexate, azathioprine, 5-FU, 6
mercaptopurune ve cytosine-arabinoside
gibi kanser kemoterapötikleri de folat
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eksikli¤ine neden olabilir. Folat eksikli¤i
ayr›ca genetik olarak yeni do¤anlar›n fo-
lat tafl›ma metabolizmas›ndaki bozukluk
ve kal›tsal folat malabsorbsiyonu sonucu
da oluflabilir (8). 
Folik asit eksikli¤i anemisinde faranjit,
ülseratif stomatit, angular flelitis, a¤›z
yanmas› sendromu görülebilir (15). PA’den
farkl› olarak folik asit eksikli¤i ciddi ane-
miye neden olur; fakat nörolojik semp-
tomlara sebep olmaz (25). 
Folik asit eksikli¤i anemisi 1-5 mg/dl
fleklinde folat takviyesiyle tedavi edilir.
Folat DNA sentezi için önemlidir ve ek-
sikli¤i B ve T hücrelerinde yetersizlik
nedeniyle nötropeni ve lenfopeniyle ilifl-
kilidir. Folat eksikli¤i olan hastalarda B
ve T hücre yetersizli¤ine ba¤l› olarak se-
konder oral infeksiyon geliflimi riski ar-
tabilir (8). 

Aplastik anemi 
Aplastik anemi daha çok, genç eriflkinler
ve yafll›larda görülür. Vakalar›n yaklafl›k
yar›s›ndan, boya çözücüler, benzol ve
kloramfenikol gibi kimyasal ajanlar, ke-
moterapi yada yüksek dozda x-radyasyo-
nuna maruz kalmak sorumlu tutulmak-
tad›r (16).
Fanconi anemisi aplastik aneminin bir
alt türüdür ve otozomal resesif geçifl gös-
terir. Küçük yafllarda ortaya ç›kar (18). 
Aç›kgöz ve ark. (2) Fanconi anemisi olan
15 hastan›n oral lezyon ve dental incele-
melerini yapm›fllar ve bu hastalar›n hep-
sinde artan çürük e¤ilimi, 2 hastada ag-
resif periodontitis görüldü¤ünü bildir-
mifllerdir. Sonuç olarak bu hastalarda ar-
tan periodontal hastal›k oran›n›n yaln›z
Fanconi anemisinin etkisinden de¤il,
hastal›k için kullan›lan prednison gibi
immünsüpresif ilaçlardan da kaynaklan-
d›¤›n› bildirmifllerdir. 
Artan infeksiyon riski, bakteriyel sepsis
ve fungal infeksiyonlar bu hastal›¤›n en
önemli komplikasyonlar›d›r ve nötrofil
yoklu¤undan kaynaklanmaktad›r. Ke-
mik ili¤i bulgular›, hematopoezisde azal-
ma, asellüler ilik ve ili¤in ya¤ ile yer de-
¤ifltirmesidir (6).
Bu anemide görülen oral belirtiler, pete-
fliler, gingival hiperplaziler, spontan di-
fleti kanamalar› ve herpetik lezyonlar›n
görülmesinde artmad›r (6). 

Ciddi aplastik anemi immünsupresif te-
rapiyle baflar›l› bir flekilde tedavi edilebi-
lir. Fakat mümkün oldu¤u durumlarda
kemik ili¤i transplantasyonu tercih edil-
melidir (22). Transfüzyonlar limitli bir fle-
kilde kullan›l›r; çünkü hastalarda donör
kan›ndaki antijenlere karfl› antikorlar
geliflebilir (24). Aplastik anemi pansitope-
ni meydana getirir ve bu nedenle infek-
siyon ve kanama iki majör problemdir.
Oral infeksiyonlar bu hastalarda ölümcül
olabilece¤i için etkili bir flekilde tedavi
edilmelidir. Antibiyotik profilaksisi ve
platelet transfüzyonu pansitopeninin
ciddiyetine ba¤l› olarak gerekebilir (6).
Sistemik (aminocaproic asit ve tranexa-
mic asit) ve lokal hemostatik ajanlar gin-
gival kanaman›n kontrolü aç›s›ndan kul-
lan›labilir. Klorheksidinli gargaralar
plak mikroorganizmalar›n› azalt›r. Trom-
bositopeni ve artan kanama e¤ilimi ne-
deniyle intramüsküler injeksiyonlar ve
sinir bloklar›ndan kaç›n›lmal›, intraliga-
mental injeksiyon tercih edilmelidir (8). 

SONUÇ
Anemi, çeflitli hastal›klar taraf›ndan olu-
flabilen bir semptom kompleksidir.
Semptomlar›n iyi belirlenmesi, alt›nda
yatan hastal›¤›n tan›s›n›n konmas› için
önemlidir. 
Ayr›ca, anemilerin difl hekimlerinin far-
k›na varabilece¤i oral belirtileri vard›r
ve difl hekimi anemiyi ilk teflhis eden he-
kim olabilir. 
Aneminin kendisi ya da medikal tedavi-
leri dental tedavileri etkileyebilir. Bu ne-
denle difl hekimleri infeksiyonlar›n teda-
visi ve önlenmesi için özen göstermeli-
dir. 
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H areketli veya  sabit baflar›l› bir protez yapabilmek için
do¤ru ölçü almak gereklidir. Hareketli protezlerde yu-
muflak dokular›n ölçüsü önemli iken sabit protezlerde

ise difllerin ölçüsünü almak gerekir (15). Bu nedenle hareketli
ve sabit protezlerde kullan›lan ölçü maddeleri ve yöntemleri
farkl›d›r. Bu yaz›da sabit protezlerde kullan›lan ölçü maddele-
ri ve ölçü yöntemlerinden bahsedilecektir.

1- Ölçü nedir, ideal bir ölçü nas›l olmal›d›r?
Ölçü; protez yap›l›rken çal›flma modeli elde etmek için a¤›z
içinde sert ve yumuflak dokular›n negatifinin elde edilmesidir.
‹deal bir ölçü: 
1- Preperasyon yap›lan difli net olarak gösterebilmeli,
2- Kole bitim çizgisi net olmal›,
3- Preperasyon yap›lan difllere  komflu diflleri, sert ve yumu-
flak dokular› gösterebilmeli,
4- Özellikle preperasyon yap›lan diflte kole bölgesinde hava
kabarc›¤› olmamal›d›r (38, 40) (Resim 1, 2).

Ölçü maddelerini çeflitli flekillerde s›n›fland›rabilmek müm-
kündür. Sabit protezlerin ölçüsünü almak için kulland›¤›m›z
ölçü maddeleri;
Hidrokolloidler ve  elastomerler olmak üzere 2 grupta topla-
n›r.
Hidrokollodler; reversible (agar agar) ve irreversible (aljinat)
olarak ikiye ayr›l›r.
Elastomerlerde; polisülfit, kondansasyon silikon, ilave silikon
ve polieterler olarak 4 gruba ayr›l›r (2,35,37) (Tablo 1). 
Hidrokolloid ölçü maddelerinin boyutsal stabiliteleri elasto-
merik ölçü maddelerine göre zay›ft›r. Hidrokolloidler nemli
ortamlarda ortam›n nemini alacak, kuru ortamda ise nem kay-
bedecektir. Bu yüzden deforme olmadan koruyabilmek olduk-
ça zordur. Ayr›ca hidrokolloid ölçü maddelerinin mekanik
özellikleri de zay›ft›r. Özellikle kole bölgesi gibi ince bölgeler-
de y›rt›l›r veya deforme olur. Bu nedenle sabit protezlerin öl-
çüsü al›n›rken hidrokolloid ölçü maddeleri yerine elastomerik
ölçü maddeleri kullan›lmal›d›r (35, 37, 46). 
‹deal bir ölçü maddesi; Öncelikle a¤›z içinde net ölçü al›nabil-

mesi için ak›flkan ve  kafl›kta durabilecek kadar yo¤un k›vam-
da olmal›d›r. Bunun yan›nda hidrofilik olmas› (suyu sevmesi)
gerekmektedir. Çünkü a¤›z ortam› nemli bir ortamd›r, ayr›ca
difleti olu¤u içinde difleti s›v›s› vard›r. Bu bölgenin net olarak
ölçüsünü alabilmek için hidrofilik ölçü maddesi olmas› gerek-
mektedir (35, 42). Hidrofilik özelli¤i en iyi olan ölçü maddesi po-
lieterdir (22).
Ölçü al›nd›ktan sonra bozulmamal›, boyutsal stabilitesi iyi ol-

‹deal bir ölçü maddesi;öncelikle a¤›z içinde net ölçü al›nabilmesi için ak›flkan 
ve kafl›kta durabilecek kadar yo¤un k›vamda olmal›d›r. Ölçü maddelerinin 
kullan›m›nda karar verirken ölçü hassasiyeti ve ekonomik faktörler aras›nda
denge kurmak gereklidir.
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Sabit Protezlerde
Kullan›lan Ölçü Maddeleri
ve Ölçü Alma Yöntemleri

Resim 1: ‹lave silikon ile al›nan ölçü

Resim 2: Polieter ölçü ile al›nan ölçü



mal›d›r. Boyutsal stabilite aç›s›ndan en
ideal özelliklerde olan ölçü maddeleri
ilave silikon ve polieterdir. Kondansas-
yon silikonun boyutsal stabilitesi iyi de-
¤ildir (35,37,42).
A¤›z ortam› and›rkatl› bir ortam oldu¤u
için ölçü maddesinin elastik özellikte ol-
mas› gerekir. And›rkatlardan ç›karken
deforme olan ölçü maddesi elastik özel-
liklerine göre düzelme gösterir. Elastik-
lik özelli¤i ne kadar fazla ise o kadar çok
düzelme gösterir. Elastiklik özelli¤i en
iyi olan ölçü maddesi ilave silikondur,
daha sonra kondansasyon silikon ve po-
lieter ölçü maddeleri gelmektedir (42).
Ölçü maddelerinde istenilen di¤er bir
özellik de a¤›zdan ç›kart›l›rken y›rt›lma-
mas›d›r. Di¤er bir deyimle mekanik di-
rencinin yeterli olmas›d›r. Bu aç›dan
karfl›laflt›r›ld›¤›nda en iyi özellikte ilave
silikon ve kondansasyon silikonu gelir
bunlar› polieter ölçü maddeleri takip
eder (24, 37, 42).
Tüm bu özellikler de¤erlendirildi¤inde
hiçbir ölçü maddesinin istenilen özellik-
lerin hepsine sahip olmad›¤› görülmek-
tedir. Bu nedenle hastan›n a¤›z içi duru-
mu de¤erlendirilerek ölçü maddelerini
kullanmak gerekir. Örne¤in difleti çekil-
mesi fazla olan dolay›s›yla çok and›rkat-
l› a¤›zlarda elastiklik özelli¤i çok iyi olan
ilave silikon kullan›labilir. A¤›z içi tam
olarak kurutulam›yorsa polieter ölçü
maddesi tercih edilebilir (35).

2- Ölçü almadan önce dikkat 
edilmesi gereken faktörler 

2a-  Kafl›k seçimi
Ölçü al›rken çeflitli özelliklerde plastik
veya metal kafl›klar delikli ya da deliksiz
olarak kullanabilece¤i gibi, haz›r veya
kifliye özel olarak haz›rlanan kafl›klar da
kullan›labilir.
Kiflisel kafl›k kullanma nedenleri; 
1- Haz›r kafl›k hastan›n a¤z›na uyum
sa¤lam›yorsa 
2- Çok fazla difl eksikli¤inin oldu¤u, difl-
siz alanlar›n çok uzun oldu¤u durumlar-
da 
3- ‹mplant üstü protezlerde 
4- Ölçü maddesi çok ak›flkan oldu¤unda
standart kafl›kla uygulanmas› zor oldu¤u
için özel kafl›k kullan›labilir(42). 
Ölçü kafl›klar›nda olmas› istenen özellik-
ler flunlard›r; 
1- Rijit olmal›,
2- Boyutsal olarak stabil olmal›, 
3- Ölçü maddesi ile ba¤lant› sa¤lamal›,
4- Eflit kal›nl›kta ölçü maddesi kullan›l-
mas›n› sa¤lamal›d›r (1, 6, 7, 9, 25, 29, 32, 35, 37,41,

42).
Tüm ölçü maddeleri sertleflirken büzü-
lür. E¤er ölçü maddesi ile kafl›k aras›nda
ba¤lant› sa¤lan›rsa bu büzülme kafl›¤a
do¤ru kontrollü olur. Ancak ölçü madde-
si kafl›ktan ayr›l›rsa büzülme farkl› taraf-
lara do¤ru olaca¤›ndan ölçü deforme
olur.

Ölçü maddesi ile ölçü kafl›¤› aras›nda
ba¤lant›y› sa¤lamak için özel kimyasal
maddeler (adezivler) kullan›l›r. Kullan›-
lacak ölçü maddesine göre üretilmifl ka-
fl›k adezivi tercih edilmelidir. Kafl›k ade-
zivleri tüm kafl›k yüzeyine hatta bir mik-
tar da kafl›¤›n kenarlar›ndan taflacak fle-
kilde ince bir tabaka halinde sürülmeli-
dir. Daha sonrada prospektüsünde ya-
zan süre kadar beklenmesi gerekmekte-
dir (2, 17, 37,42).

Özel ölçü kafl›¤› yap›m›nda; otopolimeri-
zan akrilik veya ›fl›k ile polimerize olan
akrilik kullan›l›r. Akrilik kafl›k haz›rlan-
d›ktan sonra en az 9 saat beklenmeli ve-
ya kaynar suda 5-10 dakika bekletilmeli-
dir. Çünkü akrili¤in polimerizasyonu de-
vam eden bir olayd›r. Tamamlanmad›¤›
zaman polimerizasyon büzülmesi devam
edece¤inden boyutsal stabilite bozula-
cak, ölçüde deformasyon olacakt›r (38) 

Yap›lan araflt›rmalarda ölçünün netli¤i
aç›s›ndan özel kafl›k yap›lmas›n›n en iyi
sonucu verece¤i belirtilmektedir. Çünkü
ancak bu flekilde her tarafta eflit kal›nl›k-
ta ölçü maddesi olacakt›r. Ancak yap›lan
çal›flmalarda 3 üyeye kadar olan protez-
lerde ölçüdeki deformasyonlar›n ihmal
edilebilir seviyede oldu¤u gösterilmifltir.
Daha uzun üyeli protezlerde özel kafl›k
kullan›m› gereksinimi artar (6, 7, 9,16).
Kafl›¤›n a¤›z içindeki uyumuna dikkat
etmek gerekir. Difl ve difletlerine çok ya-

m a y › s •  h a z i r a n 2 0 0 8 •  d e r g i  71

Resim 3: Ölçü kafl›¤›n›n a¤›z içi yerleflimi

Ölçü Maddeleri

Hidrokolloid ölçü  maddeleri Elastomerik ölçü maddeleri

Reversible (agar agar) Polisülfit

‹rreversible
(aljinat)

Kondansasyon silikon
Zetaplus (Zhermack), Speedex (Coltene),
Optosil (Heraeus Kulzer)

‹lave silikon
Twinz (Bisco), Express (3M ESPE), Elite
(Zhermack), Virtual (Vivadent), President
(Coltene)

Polieter
Impregum (3M ESPE),  P2 Polyether
Magnum 360 (Heraeus Kulzer)

Tablo 1: Ölçü maddelerinin s›n›fland›r›lmas›    
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k›n ve uzun olursa dokulara bask› yapa-
ca¤› için özellikle difleti olu¤u içinden öl-
çü almak zorlafl›r.  Bu nedenle kafl›¤›n
kenar uzunlu¤u serbest difleti kenar›n-
dan en fazla 3- 4 mm yukar›da olmal›,
ayr›ca difl ve difletine fazla yak›n olma-
mal›d›r (38) (Resim3).

2b- Difletinin haz›rlanmas›
Öncelikle herhangi bir protez ifllemine
bafllamadan önce difletlerinin sa¤l›kl› ol-
mas› gerekmektedir. Difl kesimi s›ras›n-
da her ne kadar difletine zarar verilme-
meye çal›fl›lsa da yine de hasar oluflabi-
lir. Difletinde bir problem varsa, difl kesi-
mi sonras›nda bu durum daha da artaca-
¤› için hastan›n difletlerinde herhangi bir
problem olmamas›na dikkat edilmesi ge-
rekir (38). ‹yi bir ölçüyü gösteren en
önemli kriterlerden biri kole bölgesinin
net ölçüsünün al›nm›fl olmas›d›r. Kole

bölgesinde net ölçü alabilmek için difleti
olu¤unun geniflletilmesi gerekir.
Difleti olu¤unu geniflletmek için; 
1- Mekanik yöntem,
2- Mekanik+kimyasal yöntem
3- Cerrahi yöntem kullan›l›r (38, 40)

Mekanik yöntemde çeflitli boyut ve fle-
killerde haz›rlanan retraksiyon ipleri
kullan›l›r (Resim 4). Retraksiyon ipleri
kimyasal solüsyonlarla birlikte kullan›l-
d›¤›nda daha etkili olur. Retraksiyon so-
lüsyonlar›nda olmas› gereken özellikler:
1- Difletinde büzülmeye sebep olmas›, 
2- Difleti olu¤u s›v›s› ak›fl›n› engelleme-
sini,
3- Etkisinin geri dönüflümlü olmas›, 
4- Hastada sistemik bir probleme neden
olmamas›d›r (40). 
Retraksiyon ipi yerlefltirirken belli ku-
rallara dikkat etmek gerekir.
Bu ifllem için a¤›z spatülü kullan›labile-

ce¤i gibi, özel haz›rlanm›fl spatüller de
kullan›labilir (Resim 5). Retraksiyon ipini
yerlefltirmeye ara yüzeyden bafllanmas›
kolayl›k sa¤layacakt›r. Daha sonra iflle-
me devam ederken retraksiyon ipini ilk
yerlefltirdi¤imiz yere do¤ru e¤imli yer-
lefltirmemiz gerekir (Resim 6, 7). Spatülü
uzak köfleye do¤ru e¤imli tutarsak ilk
yerlefltirdi¤imiz yerdeki ip yerinden ç›-
kacakt›r. 
Ayr›ca difletine bask› yapmamak gere-
kir. Retraksiyon ipini difletinde çok uzun
süre bekletmemek gerekir. Bunlara dik-
kat edilmezse difleti çekilmesi gibi kal›c›
hasarlar oluflabilir (13,18, 23).
Retraksiyon ipi ç›kar›ld›ktan sonra, difle-
ti 30 sn içinde eski haline gelece¤i için
hemen  ölçü al›nmas› gerekir (38).
Çift ip tekni¤inde ise ince olan retraksi-
yon ipi önce yerlefltirilir (Resim 8, 9). Bu
ip kole bitim s›n›r›n› gösterir.  Daha son-

Ölçü 
maddeleri 

Dezenfeksiyon

Reversible 
hidrokolloid

Kondansasyon
silikon

‹lave silikon Polieter

Gluteraldehit (%2/10
dk. bekleme süresi

Önerilmiyor Kullan›labilir Kullan›labilir Kullan›lamaz

Iodofor
(1:2/3 seyreltilmi)

Kullan›labilir Kullan›labilir Kullan›labilir Kullan›lamaz

Klorin bileflikleri
(1:10 seyreltilmifl)

Kullan›labilir Kullan›labilir Kullan›labilir Kullan›labilir

Kompleks Fenolikler S›n›rl› veri Kullan›labilir Kullan›labilir Kullan›lamaz

Fenolik gluteraldehit Kullan›labilir Kullan›labilir Kullan›labilir Kullan›lamaz

Tablo 2: Dezenfektan bileflikleri

Resim 4: Çeflitli firmalara ait retraksiyon
iplikleri

Resim 5:Retraksiyon iplerinin 
yerlefltirilmesinde kullan›lan spatüller

Resim 6, Resim 7: Retraksiyon ipinin yerlefltirilmesi
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ra daha kal›n olan retraksiyon ipi yerlefl-
tirilir (Resim 10,11). ‹kinci olarak yerlefl-
tirilen retraksiyon ipinin amac› difleti
olu¤unu geniflletmektir. Ölçü almadan
önce ikinci olarak yerlefltirilen retraksi-
yon ipi ç›kart›l›r. ‹lk yerlefltirilen retrak-
siyon ipi ölçü alma ifllemi s›ras›nda a¤›z-
da kalacakt›r.
Çift ip tekni¤i ile daha iyi kole genifllet-
mesi sa¤lanmaktad›r. Ancak bu tekni¤in
uygulanabilmesi için difleti olu¤unun
çift ip tekni¤ine uygun olmas› gerek-
mektedir (12, 38). 

3-  Ölçü al›rken dikkat edilmesi
gereken faktörler:

3a- Aljinat kullan›rken dikkat edilme-
si gereken faktörler:
Aljinat ölçü maddesini haz›rlarken su/
toz oran›na dikkat edilmesi gerekmekte-

dir. Bunun için firmalar›n haz›rlad›¤› öl-
çekler kullan›lmal›d›r. Çal›flma ve sert-
leflme zaman› farkl› firmalar›n haz›rlad›-
¤› ürünlerde de¤iflmekle birlikte suyun
›s›s› da sertleflme üzerinde etkilidir. Ka-
fl›¤a yerlefltirirken ölçü maddesinin belli
bir kal›nl›kta olmas›na dikkat etmek ge-
rekir (2, 37, 42).  
Sertleflme zaman› klinik olarak ölçü
maddesinin yüzey parlakl›¤›n› kaybet-
mesiyle anlafl›l›r. Bu safhada 2- 3 dakika
daha beklendikten sonra ölçü kafl›¤›
a¤›zdan ç›kar›lmal›d›r. Kafl›¤› çok fazla
sa¤a sola oynatmadan tek bir hareketle
ç›karmak gerekir. Aksi takdirde and›r-
katlar nedeniyle ölçüde deformasyon
oluflacakt›r. Aljinat›n yap›s›nda su oldu-
¤undan su emme (imbibisyon) veya su-
yunu kaybetme (sineresis) sonucunda
boyutsal stabilite bozulur. Aljinat ölçü
musluk suyunda iyice y›kand›ktan sonra

dezenfekte edilir. Nemli ka¤›t havluya
sar›l›r en geç 1 saat içinde dökmek gere-
kir ( 11, 35, 37, 42). 

3b- Elastomerik ölçü maddelerinde
dikkat edilmesi gereken faktörler: 
Wash tekni¤i ve çift kar›flt›rma tekni¤i
olmak üzere 2 farkl› ölçü alma yöntemi
vard›r: 
Wash tekni¤inde öncelikle koyu k›vaml›
olan 1. ölçü al›n›r, daha sonra ak›flkan
olan 2. ölçü al›n›r. Çift kar›flt›rma tekni-
¤inde ise koyu k›vaml› olan 1. ölçü ve
ak›flkan olan 2. ölçü ayn› anda kar›flt›r›-
larak al›n›r (38, 42).
Polisülfit ölçü maddeleri: Thicol lastik
olarak bilinirler. Baz ve katalizör olmak
üzere 2 ayr› tüp halinde bulunurlar.  Ba-
z›nda polisülfit propolimeri ve  yan›nda
titanyum dioksit gibi katk› maddeleri
vard›r. Katalizöründe ise kurflun dioksit

8 9

10 11
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içerirler. Günümüzde yerini di¤er elasto-
merik ölçü maddelerine b›rakm›flt›r (37).
Kondansasyon silikon ölçü maddeleri
polidimetil siloksan esasl›d›r. Aktivatörü
ise tetraetil silikat (TES) t›r. Baz›n ve ka-
talizörün oranlar› önemlidir (Resim 12).
Wash tekni¤i kullan›larak önce 1. ölçü
daha sonra 2. ölçü al›nmal›d›r. Çünkü bu
ölçü maddesi di¤erlerine göre boyutsal
stabilite aç›s›ndan zay›ft›r, sertleflirken
di¤erlerine göre daha çok büzülür. Koyu
k›vaml› olan ölçü maddesi ak›flkan olana
göre daha az büzülür. Bu nedenle önce
koyu k›vaml› olan ölçü maddesi ile ölçü
al›nd›¤›nda koyu k›vaml› olan 1. ölçü
ak›flkan olan 2. ölçü maddesine destek
olacak ve daha az büzülmesini sa¤laya-
cakt›r (2, 35).
Ayr›ca kondansasyon silikon ölçü mad-
delerin katalizöründe bulunan TES'in
neme çok hassas oldu¤u ve nemli ortam-
da sertleflmesinin gecikece¤i unutulma-
mal›d›r. 
Birinci ölçü al›nd›ktan sonra kan ve tük-
rük art›klar›ndan iyice temizlenmeli ve
kurutulmal›d›r. Aksi takdirde 2. ölçü
maddesi ile ba¤lant› sa¤lanamaz. Birinci
ölçü üzerinde and›rkatl› bölgeler ve difl-
lerin arayüzeyleri bisturi yard›m›yla ke-
silir. Ancak kesim yap›lan diflin kole böl-
gesinde herhangi bir ifllem yap›lmaz.
Daha önceden de aç›kland›¤› gibi ak›fl-
kan ölçü maddesinin büzülmesi fazlad›r,
bu nedenle ak›flkan ölçü maddesinin ka-
l›n olmamas› gerekir (2, 37, 38, 42).  
Ölçü materyalinin kal›nl›¤› ile ilgili yap›-
lan bir çal›flmada 1, 2 ve 3 mm kal›nl›k-
larda ak›flkan ölçü maddelerinin ölçü
netli¤ini ne kadar etkiledi¤i araflt›r›lm›fl
sonuç olarak 3 mm kal›nl›kta oldu¤unda
ölçünün deforme oldu¤u, 2 mm ve daha

az kal›nl›kta ise deformasyonun olmad›-
¤› belirtilmifltir. Bu nedenle ölçü ç›kart›l-
d›ktan sonra ak›flkan olan ölçü maddesi-
nin ince bir tabaka halinde tüm ölçü yü-
zeyini kaplayacak flekilde olmas›na dik-
kat edilmelidir (27). 

Elastomerik ölçü maddeleri grubundaki
di¤er bir ölçü maddesi ilave silikon ölçü
maddesidir (additive silikon, Vinil sili-
kon, A silikonu). ‹lave silikon ölçü mad-
deleri polivinil siloksan esasl›d›r. Katali-
zöründe ise kloroplatinik asit bulunmak-
tad›r. ‹lave silikon ölçü maddesinde
wash tekni¤i ile ölçü al›nabildi¤i gibi çift
kar›flt›rma tekni¤i de kullan›labilir (Re-
sim 13- 16). Çift kar›flt›rma tekni¤i wash
tekni¤ine göre hem hasta hem hekim
aç›s›ndan daha avantajl› bir tekniktir.
‹lave silikon ölçü maddeleri ile deliksiz
kafl›k kullanmak daha iyi sonuç verir.
Çünkü ilave silikon ölçü maddeleri ba-
s›nç uyguland›¤›nda daha ak›flkan olma
özelikleri vard›r. Bu flekilde detaylara
daha iyi akaca¤›ndan daha net ölçü al›n-
m›fl olur. Kafl›k yüzeyine adeziv sürmek
gerekir.  Koyu k›vaml› olan 1. ölçü mad-
desi elde kar›flt›r›l›rken ak›flkan olan 2.
ölçü maddesi ilave silikon ölçü maddele-
ri için gelifltirilmifl tabanca sistemi yar-
d›m› ile kar›flt›r›l›r. Ak›flkan olan ölçü
maddesi sadece kesim yap›lan yere yer-
lefltirilebilir. Burada kondansasyon ölçü
maddesinde oldu¤u gibi 2. ölçü maddesi-
nin her yeri kaplamas›na gerek yoktur.
Çünkü bu ölçü maddesi boyutsal olarak
daha stabildir (3,4,5, 26, 34).

‹lave silikon ölçü maddelerinin içeri¤in-
deki kloroplatinik asit sülfürle reaksiyo-
na girerek polimerizasyonu engellemek-
tedir.  Bu nedenle sülfür içeren lateks el-
diven, rubber dam, retraksiyon solüs-

yonlar› kullan›lmamal›d›r. Lateks eldi-
ven ile difl kesimi yap›lm›fl ise ölçü alma-
dan önce elleri sabunla çok iyi y›kamak,
hastan›n difl ve çevre dokular›n› hidro-
jen peroksitle veya %2' lik klorheksidin-
le temizlemek gerekir. Sülfür içeren eldi-
ven yerine Vinil veya nitril eldivenler
kullan›labilir ( 3- 5, 8, 10, 14, 21, 26, 31, 43, 45). 

Elastomerik ölçü maddeleri grubundaki
di¤er ölçü maddesi polieterdir. 
Polieter ölçü maddeleri polieter prepoli-
meri ve aromatik sülfonik asit ester bir-
lefliminden oluflurlar. Çift kar›flt›rma tek-
ni¤i kullan›larak ölçü al›n›r. Deliksiz ka-
fl›k kullan›l›r. Adeziv sürmek gereklidir.
Polieter ölçü maddelerini koyu k›vaml›
olan ölçü maddesini kar›flt›rmak için ge-
lifltirilmifl özel cihazlar vard›r. Bu cihaz
sayesinde  ölçü maddesi hava kabarc›¤›
olmadan homojen olarak kar›flt›r›lm›fl
olur. Ak›flkan olan ölçü maddesi fl›r›nga
ile a¤›z içinde uygulan›rken en distalden
bafllay›p ucu bir miktar hareket ettirile-
rek uygulan›r bu flekilde hava kabarc›¤›
oluflumu engellenmifl olur. Polieter ölçü
maddelerinin sülfürle etkileflimi yoktur.
Ancak alüminyum klorid içeren retraksi-
yon ipi kullan›lm›flsa bunun ölçü al›nma-
dan önce iyice y›kan›p temizlenmesi ge-
rekmektedir (2, 28, 30, 33, 36, 39).

4- Ölçü al›nd›ktan sonra dikkat
edilmesi gereken faktörler

4a- Ölçünün kontrol edilmesi: 
Yap›lacak protezin kalitesi direkt olarak
ölçünün kalitesine ba¤l›d›r. Bu yüzden la-
boratuvara gitmeden önce ölçülerin ince-
lenmesi gerekir. Bafll›ca sorunlar ölçü yü-
zeyinin pürüzlü olmas›, hava kabarc›¤› ol-
mas› veya ölçünün deforme olmas›d›r (42). 

Resim 12: Kondansasyon silikon
kullan›m›nda baz katalizör oran›

Dezenfeksiyon yöntemleri

Aljinat Dezenfektan sprey

Polieter Dezenfektan sprey veya 10 dk.solüsyonda bekletme

Kondansasyon silikon Dezenfektan sprey veya 10 dk.solüsyonda bekletme

‹lave silikon Dezenfeksiyon solüsyonunda 30 dk bekletme

Tablo 3:  Dezenfeksiyon yöntemleri
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Ölçü yüzeyinde pürüzlü alanlar›n görül-
mesi: Ölçü maddesinin tam sertleflmedi-
¤i durumlarda, ölçü a¤›zdan erken ç›ka-
r›ld›¤›nda, ölçü homojen kar›flt›r›lmad›-
¤›nda veya ölçü yüzeyinde nem ve art›k-
lar›n kalmas› sonucu oluflabilir. Bunlar›n
yan› s›ra ortam›n ›s›s› ve nemin etkisi
sonucu ölçü maddesinin çabuk sertlefl-
mesine ba¤l› olabilir.
Hava kabarc›¤› olmas›: Ölçünün kar›flt›-
r›lmas› s›ras›nda   veya ölçü maddesi çok
h›zl› sertleflti¤i durumlarda olabilir (42).
Ölçüdeki deformasyonlar: S›kl›kla rijit
olmayan kafl›k kullan›ld›¤› durumlarda
karfl›lafl›l›r. Distorsiyonun di¤er bir sebe-
bi de ölçü maddesinin çal›flma zaman›
geçtikten sonra a¤›za uygulanmas›d›r.
Bu durumda ölçü alabilmek için kafl›¤a
daha fazla bas›nç uygulamak gerekir.
Bu durumda ölçüde deformasyona sebep
olur. Ölçü sertleflirken kafl›¤›n oynat›l-
mas› da deformasyona sebep olabilir.
Yanl›fl adeziv kullan›lmas› veya adeziv
sürdükten sonra yeterince beklenmeme-
si gibi durumlarda ölçü maddesi kafl›k-
tan ayr›l›r ve ölçüde deformasyonlar olu-
flur. Hatal› dezenfeksiyon tekniklerini
kullan›lmas› da ölçüde deformasyona
neden olur (42). 

4b- Ölçünün dezenfeksiyonu:
Grip, herpes, pnömoni, tüberküloz, he-
patit gibi  çok say›da hastal›¤›n ölçü ara-
c›¤›yla laboratuvar personeline bulaflma
riski bulunmaktad›r. Bu nedenle al›nan
ölçülerin uygun yöntemler ve bileflikler
kullan›larak dezenfekte edilmesi gerek-
mektedir (Tablo2). Polieter ve aljinat ölçü
maddeleri hidrofilik yap›da olduklar›
için spreyle 10 dakika,  ‹lave ve kondan-
sasyon silikon ölçü maddelerinde ise ya-
r›m saat süreyle dald›rma yöntemi uygu-
lan›r (14, 19, 20) (Tablo 3).

4c- Model dökme süresi:
Kullan›lan ölçü maddeleri elastik olduk-
lar›ndan ölçü s›ras›nda oluflan deformas-
yonun düzelmesi için dökmeden önce
mutlaka beklemek gerekmektedir. Alji-
nat  ve  kondansasyon silikon ölçü mad-
desi  1 saat içinde dökülmelidir. 
‹lave silikon ve polieter ölçü maddeleri
ise 1- 2 hafta bozulmadan bekletilebilir.
Ancak polieter hidrofilik oldu¤u için
nemli ortamda bekletilmemelidir (42- 44).

SONUÇ:
Ekonomik olarak uygun olan kondansas-
yon silikon ölçü maddeleri elastiklik özel-
li¤i ve boyutsal stabilite aç›s›ndan ilave
silikon ve polieter ölçü maddeleri kadar
baflar›l› sonuç vermezler.  ‹lave silikon ve
polieter ölçü maddeleri ise, kondansas-
yon silikon ölçü maddelerine göre daha
pahal›d›r ancak ilave silikon elastiklik
özelli¤i, polieter hidrofilik özelli¤i aç›s›n-
dan ideale yak›n ölçü maddeleridir. Ölçü
maddelerinin kullan›m›nda karar verir-
ken ölçü hassasiyeti ve ekonomik faktör-
ler aras›nda denge kurmak gereklidir. 

Bu derleme Diflhekimli¤inde Klinik Dergisi Cilt 21, Say› 4’te
yay›nlanm›flt›r.
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aliye Bakanl›¤› taraf›ndan 5 Ocak 2008 tarihli, 26747
say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Vergi Usul Kanu-
nu Genel Tebli¤i uyar›nca serbest meslek faaliyetinde

bulunan, gelir vergisi mükellefi hekimlere, diflhekimlerine ve
veteriner hekimlere 1 Haziran 2008 tarihinden itibaren POS
(Point of sale) bulundurmalar› ve kredi kart›yla yap›lan ödeme-
lerde bu cihazlar› kullanmalar› zorunlu hale getirildi. ‹stanbul
Diflhekimleri Odas› taraf›ndan Yap› ve Kredi Bankas›’yla, POS
cihaz› kullanma zorunlulu¤uyla ilgili bir çal›flma gerçeklefltirdi.
Bu çal›flman›n detaylar›n› Yap› ve Kredi Bankas› Harbiye fiube-
si Perakende Sat›fl Yöneticisi Fehmi Maden’le konufltuk. 

POS Cihaz› kullan›m›yla ilgili gelifltirdi¤iniz yaz›l›m hakk›n-
da bilgi verir misiniz? 
5 Ocak 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanan Maliye Ba-
kanl›¤›’n›n tebli¤i sonras›nda Yap› Kredi Bankas› taraf›ndan ge-
lifltirilen yeni POS cihaz› uygulamas› mart ay›ndan itibaren bü-
tün flubelerimizde kullan›ma geçti. 1 Haziran 2008 tarihi itiba-
r›yla zorunlu hale gelecek bu uygulama hizmet bedellerini kre-
di kart›yla tahsil edilecek olan diflhekimlerine, serbest hekimle-
re, veteriner hekimlere makbuz düzenleme gere¤ini ortadan
kald›r›yor. Kredi kart› slipleri ayn› zamanda serbest meslek
makbuzu kabul edilecek ve baflka bir belge düzenlenmeyecek-
tir. Yap› ve Kredi Bankas› taraf›ndan sunulan Hekim POS uygu-
lamas›yla slip üzerinde muayene ücreti, vergi tutar›, mali bilgi-
ler ayr› ayr› gösteriliyor. Bu uygulamam›z Mart ay›ndan itiba-
ren hayata geçti ve flu anda da kullan›l›yor.

POS cihaz› için müracaat eden meslektafllar›m›z neler yap-
mal›?

Bununla ilgili, Yap› Kredi Bankas›’yla çal›flan hekimlerimiz ve
bugüne kadar bizimle hiç çal›flmayan hekimlerimiz olmak üze-
ri iki ayakl› yürüttü¤ümüz bir çal›flmam›z var. Mevcut çal›flan
hekimlerimizin flubelerimize, ‹DO’ya üye olduklar›na iliflkin
belgeyle, direkt baflvurmalar› yeterli olacak. Bu konu Genel Mü-
dürlü¤ümüz taraf›ndan bütün flubelerimize duyuruldu. fiubele-
rimiz de gerekli altyap› çal›flmalar›n› haz›rlad›lar. Muayeneha-
nesi olan hekimlerimiz flubelerimize geldiklerinde bir talimat
verip, POS cihaz›ndan yararlanmak istediklerini beyan ediyor-
lar. Arkadafllar›m›z da ilgili talebi al›p, Genel Müdürlük bünye-
sine ulaflt›r›yor ve onlara ulaflan talep direkt POS cihaz›n›n de-
¤iflikli¤iyle sonuçlan›yor ve ifllem bafllam›fl oluyor. 

Diflhekimleri kendi bölgesindeki YKB flubesine baflvurarak
bu ifllemi yapabiliyor.
Evet, yapabiliyorlar, bugüne kadar bizimle hiç çal›flmas› olma-
yan diflhekimleri de geliyorlar bir hesap açt›r›yorlar. Diflhekim-
lerinden, üye iflyerlerinden istedi¤imiz belgeler d›fl›nda fazla bir
talebimiz yok. Vergi levhalar›n› beyan ediyorlar. Kimlik fotoko-
pilerini veriyorlar. Bunlar zaten hesap aç›l›fl›nda da istedi¤imiz
evraklar. ‹mza sirkülerini al›yoruz. Zaten Oda kayd›n› Oda’dan
al›yoruz. Direkt hesap aç›l›fllar›yla birlikte baflvuru yapabiliyor-
lar ve çok k›sa sürede POS cihazlar› ba¤lan›yor. Bu bankam›z
ad›na diflhekimleri için büyük bir avantaj. 

Diflhekimleri için özel bir çal›flman›z oldu mu?
Tabii ki; Genel Müdürlük taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme so-
nucunda diflhekimlerine normal piyasa flartlar›n›n çok alt›nda
bir komisyon uyguland›. Peflin ödemelerde POS komisyon ora-
n› %1,30 dur. Bu oran piyasan›n alt›ndad›r. Diflhekimlerine özel
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Maliye Bakanl›¤›, hekimlere,
diflhekimlerine ve veteriner
hekimlere 1 Haziran 2008’den
itibaren POS cihaz› 
bulundurma zorunlulu¤u getirdi.
Uygulamayla ilgili ‹DO ve Yap›
Kredi Bankas› da ortak bir
çal›flma bafllatt›.
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POS cihaz› kullan›m›
çok kolay



oldu¤u için, yurtd›fl› kartlara %1 oran›nda komis-
yon uyguluyoruz. Blokeli çal›flma fleklinde
Worldcard için 23 gün, di¤er banka kartlar›nda,
yurtiçi kartlarda 36, yurt d›fl› kartlarda da 22 gün
bu komisyon uygulan›yor. Bu programa üye olan
diflhekimlerine özellikle belirtmek istedi¤im bir
fley var: Bir y›l boyunca üyelik ücreti alm›yoruz.
World program› ücrete tabidir ve World üye ifl
0yeri olman›n bedeli y›ll›¤› 100 USD’dir. Biz difl-
hekimlerine muafiyet uygulad›k. Üye olan diflhe-
kimlerinden bir y›l boyunca bu ücreti alm›yoruz. 
Bir de hizmet bedellerinde taksitli çal›flmak iste-
yenler için iskonto oranlar›m›z var. Bu oranlar›-
m›z da, iki ayl›k taksit yapanlar için %2,40, üç
taksit yapanlar için %3,20, dört taksit yapanlar
için %4.05, befl taksit yapanlar için %4,80, alt›
taksit yapanlar için %5,65, yedi taksit yapanlar
için %6.40, sekiz taksit yapanlar için %7,20, do-
kuz taksit yapanlar için %7,95, on taksit yapanlar
için %8,75, on bir taksit yapanlar için %9,60, on
iki taksit yapanlar için %10,25 oran›nda komis-
yon uygulan›yor. Bunun üzerine bir de %1 ora-
n›nda ödül puan uygulamas› yap›yor bankam›z.
Taksitli sat›fllarda iki ve üzeri taksitlerde %0,5
oran›nda puan üzerine ilave ediliyor. 
Burada eklemek istedi¤im bir fley daha var: Ku-
rumlar vergisi ödeyen diflhekimlerine bu uygula-
may› yapm›yoruz. Bu uygulamadan sadece gelir
vergisi mükellefi olan diflhekimleri yararlanabili-
yorlar. 

ergi Usul Kanunun 05.01.2008 tarihinde resmi gazete ya-
y›mlanan 379 nolu genel tebli¤iyle, 01.06.2008 tarihinden
itibaren, diflhekimleri dahil tüm hekimlerin kredi kart›yla

yapt›klar› tahsilatlar serbest meslek makbuzu say›lacak. Bu nedenle,
01. 06. 2008 tarihinden sonra kredi kart›yla yap›lan tahsilatlar için
ayr›ca serbest meslek makbuzu düzenlenmeyecek.
Yay›mlanan tebli¤le, 01.06.2008 tarihinden itibaren, serbest meslek
faaliyeti icra eden diflhekimleri iflyerlerinde kredi kart›yla yapacakla-
r› tahsilatlarda, bu tebli¤le özellikleri belirtilen POS cihazlar›n› kul-
lanmak zorundalar. Bu cihazlarda düzenlenecek POS fiflleri serbest
meslek faaliyetinde bulunan diflhekimlerinin düzenledi¤i serbest
meslek makbuzu say›lacak.

POS cihaz ve belgelerinin özellikleri
Hekimlerce kullan›lacak POS cihazlar› ve belgelerin, afla¤›daki özellik-
leri tafl›mas› gerekiyor.
a) Afla¤›daki örnekte belirtildi¤i flekilde, belge üzerinde, mükellef bil-
gileri, tarih, saat, s›ra no, hizmetin cinsi, vergi dahil tutar› vb. bilgiler
ve "Bu belge V.U.K. uyar›nca serbest meslek makbuzu yerine geçen
belge hükmündedir" ibaresi yer alacakt›r.
b) POS’lardan her günün sonunda günlük kapan›fl raporu (Z raporu)
al›nabilecektir. POS’lar›n, yukar›da say›lan özellikleri haiz olup olma-
d›¤›n›n tespitine yönelik olarak vergi dairesince herhangi bir onay ifl-
lemi yap›lmayacakt›r. Ancak flekil ve muhtevas› itibariyle yandaki ör-
ne¤e uygun olmayan POS fiflleri düzenlenirse usulsüzlük cezas› kesi-
lecektir.

POS cihazlar›nda kullan›lacak ka¤›t rulolar
Yukar›da özellikleri belirtilen POS cihazlar› kullan›lmak suretiyle dü-
zenlenen belgelerdeki bilgiler tam (anlafl›labilir k›saltmalar olabilir),
aç›k ve okunakl› olacakt›r.
Piyasadaki POS cihazlar›n bir k›sm›nda halen kullan›lmakta olan

Hikmet Kabuk* hikmetkabuk@ttmail.com

1 Haziran 2008’den
itibaren diflhekimleri
dahil tüm hekimlerin
kredi kart›yla 
yapt›klar› tahsilatlar
serbest meslek 
makbuzu say›lacak. 
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POS fiflleri
yeterli!

YKB Harbiye fiubesi Perakende Sat›fl Yöneticisi
Fehmi Maden
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Maliye Bakanl›¤›’n›n aç›klad›¤› bu kuralla-
ra uymayan  mükelleflere 01.06.2008 tari-
hinden itibaren afla¤›da yaz›l› cezalar uy-
gulan›r:
a) Tebli¤de belirtilen özellikleri haiz POS
cihazlar›n› ifl yerlerinde bulundurmayan
veya ifl yerinde bulundurmakla beraber
Tebli¤de öngörülen flartlar› tafl›mayan ci-
hazlar› kulland›klar› tespit edilenlere, Ver-
gi Usul Kanunu’nun mükerrer 355/1 inci
maddesine göre özel usulsüzlük cezas› ke-
silir. 
b) Tebli¤de belirtilen özellikleri haiz POS
cihazlar›n› kullanmakla birlikte bunlarda
yukar›da aç›klanan özellikleri tafl›yan ka-
¤›t rulolar› kullanmad›¤› veya günlük kapa-
n›fl raporu almad›¤› tespit edilen mükellef-
lere ise her bir tespit için ayr› ayr› olmak
üzere, Vergi Usul Kanunu’nun 352/II-7 nci
maddesine göre ikinci derece usulsüzlük
cezas› kesilir. 

mikrokapsüllü karbonsuz kopyalama ka-
¤›tlar› (Dekaform Self Contained vb.) dar-
be, katlanma, k›r›flma gibi etkilerle ko-
layl›kla karar›p silinmekte ve fifller oku-
namaz hale gelmektedir. Bu nedenle,
01.06.2008 tarihinden sonra POS’larda,
üzerindeki bilgiler kolayl›kla karar›p sili-
nen mikro kapsüllü karbonsuz kopyala-
ma ka¤›t rulolar› kullan›lmayacakt›r.
Termal ka¤›t rulolar›n kullan›lmas› ha-
linde ise bu rulolar›n:
a) Türk Standartlar› Enstitüsü’nce onay-
lanm›fl,
b) Arka ortas›na birbirinden en fazla 50
milimetre aral›kta ve rulo uzunlu¤u bo-
yunca, ka¤›d› üreten firman›n logosunun
(k›sa ad› veya bafl harfleri) ve ka¤›d›n
numaras›n›n bas›lm›fl, 
c) Yine arkas›nda ve ka¤›d›n kenar›na
20 milimetreyi geçmeyen aral›klarla afla-
¤›daki s›ra dahilinde,

- Onaylayan kurumun k›sa ad›n›n (en
fazla 4 karakter), 

- Onay›n tarih ve say›s›n›n, 
- Bafl›na "SKT" iflareti konularak, yedi

y›ldan az olmamak üzere son kullanma
tarihinin (ay/y›l) yaz›lm›fl olmas› flartt›r. 

Saklama koflullar›na dikkat
Mükelleflerin söz konusu termal ka¤›t
rulolar›n›, belgelerin muhafaza ve ibraz
mecburiyetine iliflkin yükümlülüklerinin
de gere¤i olarak, ›s›s› +35 dereceyi geç-
meyen, nem oran› %80'in alt›nda olan or-
tamlarda, ›fl›k geçirmeyen ve ka¤›da za-
rar vermeyen kutularda saklamalar› ge-
rekmektedir.
a) Hekimler 01.06.2008 tarihinden itiba-
ren iflyerlerinde, bu Tebli¤de belirtilen
özelliklere sahip POS’lar› bulunduracak-
lar ve kullanacaklar, söz konusu flartlar›
tafl›mayan POS’lar› kullanamayacaklar-
d›r. Hekimler gerekli flartlar› tafl›mayan
POS’lar› 01.06.2008 tarihinden itibaren
mevcut halleri ile kullanamayacaklar›n-
dan, bu cihazlar sahipleri (bankalar, ka-
t›l›m bankalar› vb.) taraf›ndan ya topla-
nacak ya da bu Tebli¤de yer alan esas ve
usullere uygun hale getirilecektir.
b) Hekimler 01.06.2008 tarihinden son-
ra, POS’lardan ç›kan belgeleri müflterile-
rine verecekler, müflteri taraf›ndan talep
edilse dahi baflkaca bir belge vermeye-
ceklerdir

c) POS cihazlar›n›n özelli¤inden ve kre-
dili sat›fllara iliflkin mevzuattan dolay›
belgenin birinci nüshas›n›n hekimde
kalmas› durumunda, müflteriye verilen
ikinci nüsha vergi uygulamalar›nda as›l
belge gibi mütalaa edilecektir.
d) Hekimler 01.06.2008 tarihinden son-
ra POS’lar› kullanmak suretiyle hizmet
ifas›nda bulunduklar› her günün sonun-
da kapan›fl raporu almak ve bu raporlar›
gerekti¤inde vergi memurlar›na ibraz et-
mek zorundad›rlar.
e) Hekimlerin ifl yerlerinde bu Tebli¤de
öngörülen POS'lar› kullan›yor olmalar›
serbest meslek makbuzu düzenleme
mecburiyetlerini kald›rmamaktad›r. Na-
kit, çek, havale fleklinde yap›lan tahsilat-
lara serbest meslek makbuzu düzenlene-
cektir.

* ‹DO mali dan›flman›d›r.

Röportaj
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Difl hekimi Gülay SOLGUN   
Eren Sok. 1/4 fiiflli ‹STANBUL     
fiiflli V. D. 12345678912   

TAR‹H      : 02.06.2008
SAAT        : 14.45
SIRA NO  : 0002

Muayene Ücreti  ………… 100.00 YTL

Gelir Stopaj (*)  …………   18.52 YTL

Toplam Tahsilat …………   81.48 YTL 

KRED‹ KARTI B‹LG‹LER‹ :
Burak AKARSLAN
**** **** **** 4568
XXX.XX YTL 
‹flyeri No: 2006 58968897

Bu belge, V.U.K. uyar›nca serbest         
meslek  makbuzu  yerine  geçen
belge hükmündedir.

}
}

}
}
}

Mükellefin; 
Ad› ve Soyad› Unvan›, ‹fl Adresi, 
Vergi Dairesi ve T.C. Kimlik Numaras›

Belgenin;
Tarihi, Saati,
Numaras› (Her gün 0001’den bafllayacak
flekilde ayarlanacakt›r.) 

Hizmetin cinsi ve %8 katma de¤er ver-
gisi dahil tutar›
KDV hariç, brüt tutar üzerinden yap›lan
stopaj 
Muayene ücretinden gelir stopaj
düflüldükten sonra kalan tutar

(Kart Sahibinin Ad› Soyad›, 
Kart Numaras›, Hizmet Bedeli (KDV
dahil), ‹flyeri (Üye) Numaras› vb.)

Belgenin serbest meslek makbuzu 
yerine geçen belge oldu¤una iliflkin
aç›klama

POS BELGES‹ ÖRNE⁄‹

(*) Gelir Vergisi Kanunu’nun 94üncü maddesi uyar›nca tevkifat yapmak zorunda olmayanlar›n 
ödeme yapmas› halinde belgede bu sat›ra yer verilmeyecektir.

Cezalara dikkat
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Küresel açl›k
kap›m›zda...
Küresel açl›k
kap›m›zda...

ünya piyasalar›nda g›da fiyatlar›
h›zla art›fl gösteriyor. Geçen y›l
bu¤daydaki fiyat art›fllar› bu y›l

da pirinçte yafland›. Birleflmifl Milletler
G›da ve Tar›m Örgütü (FAO)’nun raporla-
r›na göre uluslararas› pirinç fiyatlar›
Ocak ay›ndan itibaren ortalama %20 ora-
n›nda artt›. FAO, g›da fiyatlar›n›n t›rman-
mas›n›n büyük olas›l›kla kal›c› oldu¤unu
ve dünya çap›nda günde bir dolar ve al-
t›nda yaflayan milyonlarca kifliyi tehdit
etti¤ini belirtti. De¤iflmeyen talep, stok
azl›¤› ve yeni ihracat k›s›tlamalar› sonu-
cu tah›l fiyatlar›n›n artt›¤› kaydedilirken,
yine de s›k› bir tedarik durumuyla s›k›n-
t›n›n azalt›labilece¤i ve dünyada tah›l
üretiminin bu y›l %2,6 art›r›larak rekor
düzey olan 2,16 milyar tona ç›kmas›n›n

beklendi¤i de belirtildi. Açlar› doyurmak
için acilen ihtiyaç duyulan paraysa sade-
ce 500 milyon dolar. Birleflmifl Milletler
(BM) g›da fiyatlar›ndaki art›fllar›n dünya
çap›nda siyasi istikrars›zl›¤a ve fliddet
dalgas›na yol açmak üzere oldu¤u uyar›-
s›nda bulundu. Geçen ay Haiti ve M›-
s›r’da yaflanan protestolar da BM’in uya-
r›lar›n› hakl› k›l›yor. 
Türkiye’de de geçen ay pirinç fiyatlar›
dünya piyasalar›n›n üzerinde %100’e va-
ran oranlarda zam gördü. Bulgur fiyat›
ise kurakl›k gerekçe gösterilerek son bir
y›lda %155 oran›nda artt›. 
Dünya ve Türkiye piyasalar›nda g›da fi-
yatlar›ndaki art›fllar›n nedenlerini ‹stan-
bul Ziraat Mühendisleri Odas› Baflkan›
Ahmet Atal›k’la konufltuk. 

Dünya g›da fiyatlar›ndaki art›fl, sinyal-
lerini çok daha önceden verdi. Ama is-
terseniz biz pirinçten bafllayal›m. Pirin-
ce ne oldu da, bir ay içinde fiyatlarda
%100’lük bir art›fl meydana geldi?
Dünyan›n yaklafl›k %65’inin temel besin
kayna¤› bu¤day. Geri kalan az geliflmifl
ülkelerde ise bu¤day›n yerini pirincin al-
d›¤›n› görüyoruz. Bizim halk›m›z da top-
lam enerji gereksiniminin yaklafl›k
%40’›n› tek bafl›na ekmekten karfl›l›yor.
Fakir bölgelerde bu oran %60-70’lere ka-
dar yükseliyor. Bu nedenledir ki, özellik-
le bu¤day ve pirinçte yaflanan fiyat yük-
selmeleri öncelikle fakir insanlar ve ülke-
ler için hayati önem tafl›yor.
Dünyada en büyük pirinç ihracatç›s› ül-
keler Tayland, Vietnam, ABD, Hindistan,
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Dünyan›n yaklafl›k %65’inin temel besin kayna¤› bu¤day ve pirinç. Halk›m›z da
enerji gereksiniminin yaklafl›k %40’›n› tek bafl›na ekmekten karfl›l›yor. Fakir 
bölgelerde bu oran %60-70’lere kadar yükseliyor. Bu nedenle bu¤day ve pirinçte
yaflanan fiyat yükselmeleri önce fakir insanlar› vuruyor. Do¤ru tar›m politikalar›n›n
yürütülmesi ve Türkiye’nin tar›mda yeniden üretici konuma kavuflturulmas› bu
aç›dan çok önemli.
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Pakistan, Çin ve M›s›r. Dünya genelinde
yaflanan kimi sorunlardan dolay› M›s›r,
Hindistan ve Vietnam pirinç ihracat›n›
yasaklad›lar. Di¤er ülkeler ise ihracatlar›-
n› k›s›tlama yoluna gittiler.
Türkiye’nin pirinç üretimi y›ll›k 400 bin
ton civar›ndad›r. Tüketimi ise yaklafl›k
550 bin tondur. Yani aradaki 150 bin ton-
luk fark› ithalatla kapat›yoruz. Türkiye
ihtiyac› olan pirincin büyük bölümünü
M›s›r’dan al›yor. M›s›r’›n pirinç ihracat›-
n› yasaklamas› ve dünya genelinde yafla-
nan olumsuzluklar nedeniyle piyasalar-
daki pirincin fiyat›n›n yükselmesi ülke-
mizde de pirinç fiyatlar›n›n artmas›na yol
açt›. Ancak, baflta pirinç olmak üzere, ül-
kemizdeki tar›m ürünlerinde görülen fi-
yat art›fl›nda spekülatörlerin rolü çok bü-
yük. Ülkemizdeki tar›msal üretimde, ka-
os yaratacak kadar h›zl› bir de¤iflim ya-
flanmad›.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fiyat art›fl-
lar›nda bir rolü var m›?
Fiyat art›fllar›nda TMO’nun kesinlikle ro-
lü çok büyük. Tar›msal bir K‹T olan TMO
hasat zaman›nda ucuz fiyattan piyasalar›
düzenleyecek miktarda çeltik almad›. Fi-
yatlar h›zl› bir flekilde artmaya bafllay›n-
ca elindeki çelti¤i ucuz fiyattan sat›fla ç›-
kararak yine hata yapt›.
TMO, Mart ay› bafl›nda 77 firmaya
31.452 ton çeltik sat›fl› gerçekleflmifltir.
Normal olarak fiyatlarda bir düflme olma-
s› gerekirken, Nisan ay›na kadar geçen
bir ayl›k dönemde pirinç fiyatlar› %100
civar›nda bir art›fl gösterdi. O zaman
TMO’nun bu sat›fl› hangi firmalara
gerçeklefltirdi¤ini incelemek, soru-
nun cevab›n›n bulunabilmesi
için gerekliydi. Firmalara da¤›-
t›lan 31 bin ton çelti¤in 20
bin tonu sadece 10 firmaya
verilmiflti. Geri kalan 67 fir-
ma ise 10 bin ton çelti¤i
paylaflm›fllard›. Çeltik al›m›n-
da ayr›cal›kl› 10 firma içinde ise
Maliye Bakan› Unak›tan’›n o¤lu
ile yak›n ticari iliflki çerisinde olan
Akel firmas›n›n iki flirketi bulunu-
yordu ve TMO’dan 5 bin tonun üze-
rinde bir pay koparm›fllard›.
Kamuoyunda spekülatörlerin pirinç fi-
yatlar›n› yükseltti¤i ve TMO’nun da buna
arac›l›k etti¤i söylemi yayg›nlafl›n-

ca, TMO’dan çeltik alm›fl olan firmalar el-
lerindeki çelti¤i iflleyerek pirinç olarak
TMO’ya iade etme karar› ald›lar. Bu karar
dahi piyasalarda pirincin fiyat›n›n %40
gerilemesine neden oldu.

Pirinç fiyatlar›ndaki art›fl›n hemen ar-
d›ndan Hükümet pirinç ithalat›na izin
verdi. Siz bu karar› nas›l de¤erlendiri-
yorsunuz?
Hükümetin di¤er alanlarda oldu¤u gibi
tar›m alan›nda da herhangi bir politikas›
yok. D›flar›dan ne emredilirse o flekilde
oluflturulmaya çal›fl›lan, k›sa vadeli poli-
tikalar uygulan›l›yor. Tar›m Bakan› iç pi-
yasada yeterli pirinç oldu¤unu söylüyor,
ama hemen ithalat gündeme getiriliyor.
Bakan, silah›n spekülatörün elinde patla-
yaca¤›ndan bahsediyor. Spekülatörün eli-
ne o silah› kim vermifltir? Üretimden,
kendine yeterlilikten hiç bahsedilmiyor,
çünkü ithalat üzerine kurgulanm›fl bir ta-
r›m politikam›z var. TMO elinde yeterli
stok tutmal›, piyasay› düzenleyici bir rol
oynayarak üreticiyi ve tüketiciyi koruma-
l›d›r. ‹thalat izinleri çaresizlik nedeniyle
ç›rp›n›fltan öte bir fley de¤ildir. Küresel
s›k›nt›lar devam ederse Türkiye, paras›
olsa da d›flar›dan ürün bulamayacak.
Onun için, üreten bir ülke konumuna
tekrar getirilmelidir.

BM G›da ve Tar›m Örgütü’nün (FAO)
son raporlar›na göre, uluslararas› pi-
rinç fiyatlar›nda bugüne kadar %20
oran›nda bir art›fl oldu. Geçen y›l bu¤-
day fiyatlar›nda da art›fl yafland›. Dün-
ya hububat fiyatlar›ndaki art›fl›n nede-
ni nedir?
Dünya nüfusu artmaya devam ediyor. Ta-
r›msal üretimi de buna paralel olarak ar-
t›rma zorunlulu¤u var. Ancak 2007 y›l›n-
da yaflanan seller ve kurakl›k, özellikle
dünya için üretim yapan ihracatç› ülkele-
rin bu olumsuzluklardan etkilenmesi,
üretimin tüketimi karfl›layamamas›na
yol açt›. Do¤rusu birkaç y›ld›r üretim tü-
ketimi karfl›layamaz durumda ve stoklar
sürekli geriliyor.
Ülkelerin geliflmifllik düzeyi art›p ekono-
mik durumlar› düzeldikçe insanlar›n bes-
lenme tercihleri bitkisel g›dalardan hay-
vansal g›dalara do¤ru kay›yor. fiu anda

dünya tah›l›n›n 1/3’ini hayvanlar tü-
ketiyor. Hayvan say›s›n›n artmas› ta-

h›l tüketiminin de artmas› de-
mektir.
Son zamanlarda s›kça tart›fl›-
lan bir konu da biyoyak›t
üretimi. Sakarozca zengin fle-

kerpancar›, niflastaca zengin
bu¤day, arpa ve m›s›r gibi tar›m

ürünlerinden biyoetanol (biyoben-
zin), ayçiçe¤i, kanola, aspir gibi

ya¤l› tohumlu bitkilerden de biyodi-
zel üretiliyor. Tar›m arazilerinin bu

enerji bitkileri ekimine ayr›lmas›, in-
san g›das› üretilecek arazilerin daralma-
s› demek. Ayr›ca, insan beslenmesinde
kullan›labilecek birçok tar›m ürününün

Ahmet Atal›k ‹stanbul
Ziraat Mühendisleri 

Odas› Baflkan›
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otomobil yak›t› olmas› demek.
Yukar›daki tüm faktörlerin dünya g›da
fiyatlar›n›n y›ldan y›la artmas›ndaki ro-
lü elbette önemli. Ancak dolar kurunda-
ki düflüfl, küresel yat›r›mc›lar›n gelecek
gördükleri tar›msal emtiaya yönelmesi
dünyada g›da kaosunun ve h›zl› fiyat ar-
t›fl›n›n en önemli nedeni olarak gösteri-
lebilir.

Petrol fiyatlar›n›n artmas› ve do¤algaz-
da yaflanan sorunlar nedeniyle enerji-
de biyoyak›t kullan›m› tar›m› nas›l et-
kiledi? 
Öncelikle petrol ve do¤algaz fiyatlar›nda
yaflanan h›zl› yükselifl tar›m› do¤rudan
etkiliyor. Ba¤lant›l› olarak gübre fiyatla-
r›nda da görülen yaklafl›k %100’lük art›fl,
tar›m›n en önemli girdilerinden birinin

yeterince kullan›lamamas› anlam›na geli-
yor.
Di¤er yandan, en önemli enerji kayna¤›
olan petrol fiyatlar›ndaki h›zl› yükselifl ve
rezervlerin de giderek azalmas›, alterna-
tif olarak biyoyak›t üretimini teflvik et-
meye bafllad›. Brezilya hükümetinin aç›k-
lamalar›na göre, ülkede 6 milyon hektar
biyoyak›t üretimi amaçl› enerji bitkileri
ekim alan› var. Ancak, Inter-Amerikan
Kalk›nma Bankas› verilerine göre Brezil-
ya’da enerji bitkisi ekim alan› 120 mil-
yon hektar. Biyoyak›t lobisine göre, 15
Afrika ülkesinde bu bitkilerin ekim alan›
380 milyon hektara ulaflt›. Dünyan›n da-
ha birçok ülkesinde bu alanlar h›zla yay›-
l›m gösteriyor. fiu anda enerji bitkisi
ekim alan› yukar›daki veriler ›fl›¤›nda
500 milyon hektar› geçmifl durumda.

Yerkürede toplam ekilebilir tar›m arazisi-
nin 3,2 milyar hektar oldu¤u dikkate
al›nd›¤›nda, biyoyak›t üretimine ayr›lan
alan›n oldukça büyük bir alan kaplad›¤›
görülmektedir.
Ülkemizde y›lda 22 milyon ton akaryak›t
tüketilmektedir. Buna karfl›n 1,5 milyon
ton biyodizel, 160 bin ton biyobenzin ku-
rulu kapasitemiz var. Türkiye’nin akar-
yak›t›na %5 biyodizel kar›flt›rabilmesi
için yaklafl›k 2 milyon hektar kanola ekil-
mesi gerekiyor. Bugünün Türkiye’sine
bakt›¤›m›zda birçok tar›msal üründe
kendine yeterlili¤i kaybetmifl bir ülke gö-
rüyoruz. Türkiye ancak kendine yeterlili-
¤i sa¤lad›ktan sonra biyoyak›t üretimini
düflünebilir. Bu da sadece, çiftçinin ta-
r›mda kulland›¤› dizelin üretilmesiyle s›-
n›rland›r›lmal›, çiftçiyi destekleme amaç-
l› düflünülmelidir. Aksi takdirde enerji
bitkilerinin ekim alanlar›n›n yay›lmas›,
insanlar için üretim yap›lacak alanlar›n
daralt›lmas›, insan beslenmesinde kulla-
n›lacak g›dalar›n otomobil deposu dol-
durmada kullan›lmas› anlam›na gelmek-
tedir.

Küresel ‹klim De¤iflikli¤i tar›ma nas›l
yans›d›? 
Küresel iklim de¤iflikli¤i ekstrem mete-
orolojik olaylara neden oluyor. Dünyan›n
bir yan›nda seller görülürken, di¤er taraf-
ta y›l boyu sürebilen kurakl›klar yaflan›-
yor. Her ikisi de tar›msal üretime zarar
veriyor. Özellikle kar ya¤›fl›nda ve karla
kapl› gün say›s›nda görülen düflme, bu¤-
day, arpa, yulaf, çavdar gibi serin iklim
tah›llar›n›n üretimini olumsuz etkiliyor.

Türkiye’de 1980’den bu yana neoliberal tar›m politikalar› 
uygulanmaktad›r. Bu da tar›m›m›z›n çöküfl milad›d›r. Bu 
politikalarla tar›msal K‹T’lerimizin özellefltirilmesi ön plana
ç›kar›lm›fl, tar›mda desteklerin k›s›tlamas›na gidilmifl, 
üretmek üzere de¤il “d›flar›da daha ucuz” mant›¤›yla 
ithalata yönelik politikalara a¤›rl›k verilmifltir.
ABD tar›m›na y›lda 75 milyar dolar, Avrupa Birli¤i 43
milyar euro destek verirken Türkiye sadece
3 milyar euro destek veriyor. Çiftçimiz 177
ülke aras›nda en pahal› mazotu kullanan 5.
ülke. Tohum pazar›m›z›n %80’ine yabanc›lar hakim. 
Gübrede ve tar›m ilac›nda tamam›yla d›fla ba¤›ml›y›z. 

Son 5 y›lda 1,8 milyon kifli tar›mdan koptu. 2002 y›l›nda tar›m›n
istihdama katk›s› %35 iken günümüzde %25’e geriledi. 
Kazanamad›¤› için çiftçi bugün iki milyon hektar ekilebilir 
araziyi art›k ekmekten vazgeçti. Bu¤day ambar› olarak bilinen
Anadolu art›k ihtiyac›m›z› karfl›layam›yor. Çok parçal› arazi 

yap›s› sürüyor. Arazi toplulaflt›rma yapan uzman
kurum Köy Hizmetleri 2005 y›l›nda 

kapat›ld›. Teknik ve ekonomik ölçütlerle 
sulayabilece¤imiz 8,5 milyon hektar arazinin bugüne

dek ancak 5,2 milyon hektar› sulamaya aç›labildi. Sulama yapan
Köy Hizmetleri kapat›ld›. DS‹ ise tesislerini, yasas› bile olmayan

sulama birliklerine devretti, kaos yaflan›yor.
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Türkiye’nin son 10 y›ll›k tar›m politikas›n› bafll›klar halinde özetleyebilir misiniz?
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Kurakl›k su kaynaklar›n›n zay›flamas›na
yol aç›yor. Bu kaynaklar›n sulamada s›-
n›rl› kullan›labilmesi ya da kuruduklar›
için sulamada kullan›lamamalar› sulu ta-
r›m arazilerinin daralmas›na, dolay›s›yla
üretimde verimin düflmesine neden ol-
maktad›r.
Is›nan atmosfer daha fazla su buhar› tu-
tabiliyor ve bu su sa¤anak fleklinde yer-
yüzüne dönüyor. Uzun süreli kurakl›k
sonras›nda görülen sa¤anak büyük
oranda erozyona neden olmakta, ve-
rimli toprak kat›n› ve bitki besin mad-
delerini ortamdan uzaklaflt›rarak, tar›m-
sal üretimde düflmeye neden olmaktad›r.

1960-1970’li y›llarda tüm dünyada “ye-
flil devrim” ad› alt›nda tar›mda bir de-
¤iflim süreci bafllad› ve kimyasal tar›-
ma geçildi. Bu de¤iflimle, artan dünya
nüfusunun g›da ihtiyac›na cevap veri-
lece¤i iddia edilmiflti. Ancak gelinen
noktada hem dünyada hem Türkiye’de
tar›msal üretimde bir gerileme söz ko-
nusu. Dünyada ve Türkiye’de tar›m ne-
reye gidiyor? 
Yeflil Devrim’in yüksek verimli mucize
tohumlar› kura¤a dayan›kl› yerel çeflitle-
ri yok etti ve monokültürü beraberinde
getirdi, yani biyoçeflitlili¤e de olumsuz
etkisi oldu. Mucize tohumlar ancak ticari
gübreler, tar›m ilaçlar› ve sulamayla da-
ha verimli olabiliyordu.
Yeflil Devrimle tar›msal üretim iki kat
artt›. Ancak dünya nüfusu da bu arada
dört milyon kadar ço¤ald›. Yeflil devrim
açl›¤a çare olamad›. Çünkü açl›¤›n nede-
ni üretim yetersizli¤i de¤il, politik ve fi-
nansal nedenlerdir. Yani üretilenin adil
paylafl›lmamas›d›r.
Ticari gübreler sürekli kullan›lmalar› ha-
linde toprak yap›s›n› bozmak suretiyle,
su tutma kapasitesini düflürüyor ve ve-
rimsizli¤e neden oluyor, giderek artan
miktarlarda kullan›lmak zorunda olmas›
da çevre kirlili¤ine yol aç›yor. Bugün
dünyada y›lda 3,5 milyon ton tar›m ilac›
kullan›l›yor. Gerek yabanc› otlar gerekse
haflereler tar›m ilaçlar›na karfl› direnç ka-
zan›yor. Tar›m ilac› kullan›m›n›n artmas›
da çevre kirlili¤ine yol aç›yor ve insan
sa¤l›¤›n› do¤rudan tehdit ediyor. Yanl›fl
sulama toprakta tuzlanma ve devam›nda
da çölleflmeye yol aç›yor. Günümüzde

y›lda iki milyon hektar arazi bu nedenle,
tar›mda kullan›lamaz duruma geliyor.
Dünyada görülen olumsuzluklar ülke-
mizde de h›zla yay›l›yor. Türkiye zaman
geçirmeden do¤ayla dost bir tar›m mode-
lini uygulamal›d›r.

K›tl›k tehlikesine karfl› genetik yap›s›
de¤ifltirilmifl ürünlerin (GDO) tar›m›n
alternatifi olaca¤›na iliflkin iddialar
var. Sizce GDO’lu tar›m, artan dünya
nüfusunun g›da ihtiyac›n› karfl›lamak
üzere bir alternatif sunabilir mi?
‹kinci Yeflil Devrim olarak da adland›r›-
lan GDO’lar sadece, bunlar› üreten flirket-
ler ve o flirketlerin bilim insanlar› taraf›n-
dan övülmektedir. Amerikan üniversite-
leri taraf›ndan yap›lan araflt›rmalarla
GDO’lar›n, GDO’suz tar›ma oranla %5-8

aras›nda daha düflük verime sa-
hip olduklar› saptanm›flt›r. Kurak dö-

nemlerde GDO’larda verim kayb› çok da-
ha yüksek düzeylerde olmaktad›r. Ayr›-
ca, söylenenlerin aksine GDO’larda tar›m
ilac› kullan›m› da artm›flt›r. Bu yönüyle,
çevre için de daha olumsuz bir etkiye sa-
hiptirler. Bütün bu gerekçelerden ötürü
GDO’lar dünya açl›¤›na kesinlikle çare
olamaz.

Sizin, ilgili STK’lar ve uluslararas› ku-
rulufllarla yürüttü¤ünüz, bu sorunla
ilgili ortak bir çal›flma var m›? 
Odam›z›n, tar›m›n ve onunla ba¤lant›l›
alt faktörlerin tümüyle, bununla ilgili
olan çiftçiler ve bilim insanlar›yla yürüt-
tü¤ü çal›flmalar vard›r. Bunlar› rapor ha-
linde Tar›m Bakanl›¤›’na sunar. Bakanl›k
çal›flmalar›m›z› dikkate alsayd› bugün bu
fiyat yükselmelerini ve üretim kay›plar›-
n› yaflamayacakt›k. Ülkemizde sorunla-
r›n üstesinden gelebilecek kadrolar ve
bilgi birikimi mevcuttur.
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G›da fiyatlar›nda art›fllar›n ekonomiye etkisini ve 
bu durumun kal›c› olmas› halinde neler olabilece¤ini
Dünya Gazetesi Yazar› Ekonomist Mehmet U¤ur
Civelek de¤erlendirdi.

zellikle son iki y›l içinde tar›m-
sal ürünlerde yaflanan fiyat
yükseliflleri, küresel düzeyde

belirsizlik ve k›r›lganl›¤› art›rmaya de-
vam ediyor. E¤er bu durum kal›c› olur-
sa, ekonomik-sosyal ve siyasi istikrar-
s›zl›¤›n seri bir flekilde büyümesi ve he-
men hemen her fleyin de¤iflmek zorun-
da kalmas› kaç›n›lmaz olacak gibi görü-
nüyor. Özetle söylemek gerekirse dünya
ekonomisi ciddi bir kriz yaflamaya aday
olacak. 

Talep oran› de¤iflmeyecek
Bu büyük olumsuzlu¤un sebeplerini ir-
delerken, önce birey üzerindeki etkileri
tan›mlay›p daha sonra genellefltirerek,

gündeme gelebilecek tabloyu tan›mla-
maya çal›flal›m. Zorunlu ihtiyaç madde-
leri içinde çok önemli bir konuma sahip
olan tar›msal ürünlerde, talebin gelir ve
fiyat elastikiyeti s›f›ra yak›nd›r. Baflka
bir ifadeyle, gerek bireysel gelir gerekse
söz konusu fiyatlar ne yönde ve boyutta
de¤iflirse de¤iflsin, tar›msal ürün talebi
çok fazla de¤iflmeyecek. Bireyler gelirle-
rinin daha büyük bir k›sm›n› tar›msal
ürünlere ay›rmak zorunda kal›rken, di-
¤er ürünlere yönelik taleplerini k›smak
zorunda kalacak. Tasarruf edebilme
flans› azal›rken, daha önce ald›¤› borçla-
r› geri ödeyememeye ba¤l› olarak, sahip
oldu¤u her fleyi kaybetme riski de tafl›-
yacak. Sorun büyüdükçe sosyal ve siya-
si iliflkiler de istikrars›zlaflacak. 

Kaotik ortama do¤ru...
Tar›msal ürün fiyatlar›n›n yükselmesi
veya yüksek düzeyini korumas› duru-
munda sistematik çöküfl gündeme gele-
cek. Ekonomik büyümenin yerini küçül-
me alacak, enflasyon t›rman›rken iflsiz-
lik kontrolsüz bir flekilde art›yor olacak.
Gelir da¤›l›m› oldukça h›zl› bir flekilde
bozulacak, en büyük erozyon orta s›n›f-
ta yaflan›rken, yoksulluk s›n›r›n›n alt›n-
da yaflayanlar›n itaatsizli¤i gündeme ge-
lecek; küreselleflmenin yerini korumac›
e¤ilimlerin almas› ihtimali güçlenecek.
Toplam talepte daralma, gerek hizmet
sektörü gerekse s›nai üretim cephesin-
de y›k›c› bir rekabeti gündeme getire-
cek, mali sektör ise h›zla büyüyen ve
tahsil edemedi¤i alacaklar› nedeniyle
çok zor bir duruma düflecek. ‹ç ve d›fl
ekonomik iliflkilerde çok ciddi bir tahri-
bat yaflanacak. Konsolide bütçe aç›klar›
büyürken, d›fl ticaret hacimleri daral-
mak zorunda kalacak; h›zla artan borç-

lanma ihtiyac›, içine düflülen açmazdan
ç›kmay› iyice zorlaflt›racak. Karfl›lana-
mayan ihtiyaçlar nedeniyle güç kullan›-
m› artabilecek, iç ve d›fl çat›flma riski ar-
tacak. Baflka bir deyiflle, yönetilmesi im-
kans›z, kaotik bir ortam›n oluflmas› en-
gellenemeyecek.

Uzun süreli bir buhran kap›da
Uluslararas› kurumlar misyonunu yiti-
rirken, kural ihlalleri yayg›nlaflacak. Ye-
ni bir dünya düzeni ihtiyac› artarken,
bunun için gerekli uzlafl› flans› tükene-
cek. 1929’da yaflanan Büyük Buhran
sonras›ndaki e¤ilimler dikkatle incele-
nirse bugün içinde bulundu¤umuz ko-
flullar daha iyi anlafl›labilir. 
Tar›msal ürün fiyatlar›n›n yüksek düze-
yini korumas› durumunda yaflanacak
olan s›radan bir durgunluk de¤il, çok
ciddi ve uzun süreli bir buhrand›r; bek-
lentileri yöneterek veya genifl kesimleri
sindirerek durumu normale dönüfltür-
mek pek olas› de¤ildir. 

* Dünya Gazetesi Yazar› ve ekonomist.

Ö

Dünya Gazetesi
Yazar› Ekonomist

Mehmet U¤ur
Civelek 

Tar›msal fiyatlar ve ekonomi





kuflaktan kufla¤a Türkflan Karatekin turksan@tetrailetisim.com

‹ki kuflak diflhekimlerini
temsilen, tüm fertleri
diflhekimi olan Taran
ailesiyle bulufltuk bu kez.
Her birinin
diflhekimli¤ine
yönelmesinin farkl› bir
hikayesi var. Baba
Turhan Taran’›n gönlünde
felsefe, anne Perihan
Taran’›n mimarl›k hayali
varken, diflhekimli¤i
sayesinde birbirlerini
bulmufllar. Küçük k›zlar›
Esengül muayenehanede
do¤acak kadar erkenden,
büyük k›zlar› Ozangül ise
k›sa bir rötardan sonra
diflhekimli¤inde karar
k›lm›fl. 

B ir aile düflünün ki, tüm üyeleri
diflhekimi. ‹flte Taranlar öyle bir
aile. Baba Turhan Bey tesadüfen

girmifl mesle¤e ve eflinin zoruyla mezun
olmufl fakülteden, ama emekli oluncaya
kadar da kopmam›fl diflhekimli¤inden.
Perihan Han›m ise mimarl›¤a niyetlenir-
ken diflhekimli¤ini biraz da babas›n›n
yönlendirmesiyle tercih etmifl ve liste
bafl› olarak fakülteye girmifl. Ailenin bü-
yük k›z› Ozangül önce iflletmeyi dene-
mifl ama sonra aile mesle¤ini sürdürme-

ye karar vermifl. Kardefli Esengül ise
muayenehanede dünyaya gözlerini aça-
cak kadar erkenden belirlemifl kariyer
tercihini. Ailedeki bir baflka ilginç nokta
da iki k›zkardeflin ayn› anda diflhekimli-
¤i fakültesine girmesi ve ayn› anda me-
zun olmas›. Üstelik k›zlar annelerinin
izinden giderek, girdikleri her okuldan,
üniversite de dahil olmak üzere en iyi
derecelerle mezun olmufllar. 
Taran ailesini, 1 Nisan günü, Esengül
Taran Fleckenstein’›n Ataköy’deki mu-

ayenehanesinde ziyaret ettik. Tesadüf
bu ya, onun da do¤umgünüymüfl. Ailesi-
ne 1 Nisan flakas› yaparak dünyaya
‘merhaba’ diyen Esengül Taran ve ikisi
de dünya tatl›s› Taran çifti, keyifli soh-
betleriyle renklendiriyorlar ‹DO Der-
gi’yi. 

Turhan Bey, aslen Erzincanl›s›n›z. Ba-
ban›z›n ifli dolay›s›yla burada do¤mufl-
sunuz. Biraz o günlerden söz eder misi-
niz?

88 d e r g i  •  m a y › s •  h a z i r a n 2 0 0 8

Turhan, Perihan ve Esengül Taran:

“Diflhekimli¤i  genlerimizde...”



Turhan: Babam subayd›. Erzincanl›d›r, ama benim do¤du¤um
y›llarda görevli oldu¤u için orada bulunuyormufl. ‹fli dolay›s›y-
la çok dolaflt›k, hatta ortaokulda bir senede üç okul de¤ifltirdi-
¤imi biliyorum: ‹lk karneyi K›rklareli, ikinci karneyi Çanakka-
le, üçüncü karneyi de Gelibolu’daki okuldan ald›m. Babam Ça-
nakkale Savafllar› s›ras›nda Conkbay›r› taarruzunda Ata-
türk’ün yan›nda bulunan subaylardan biriymifl. Hatta Ata’n›n
gö¤süne gelen flarapnel parças› olay›na da tan›kl›k etmifl. Ger-
çekten de flarapnel parças› gö¤sündeki saati parçalam›fl ama o
anda Ata, çevresindekilere “susss” diye iflaret etmifl. Çocukluk
tabii, akl›m ermemifl o zamanlar, keflke babama o günleri da-
ha fazla anlatt›rsaym›fl›m. 

Perihan Han›m, sizin de böyle geçmifl y›llara ait ilginç
an›lar›n›z var m›? Aile köklerinizden söz eder misiniz bi-
raz? 
Perihan: Maalesef Turhan kadar flansl› de¤ilim bu konuda.
1930 Zonguldak do¤umluyum. Annem ö¤retmen, babam da
posta müdürü olarak bir süre Anadolu’yu dolaflm›fllar. Zongul-
dak’ta bulunduklar› dönemde de ailenin üçüncü çocu¤u olarak
dünyaya gelmiflim. ‹lk, orta ve liseyi Zonguldak’ta bitirdim.
Mimar olmay› arzuluyordum, fakat babam “Diflhekimi olsan,
bu meslek k›zlara daha çok yak›fl›r” dedi, ben de itiraz etme-
dim. O zamanlar üniversiteye, liseden ald›¤›n›z derecelerle gi-
riyordunuz. Lisede olgunluk ve bitirme notlar›m pekiyi oldu¤u
için 1949 y›l›nda ‹stanbul T›p Fakültesi’ne ba¤l› Diflhekimli¤i
Okulu’na liste bafl› olarak girdim. Asl›nda t›bb› da tercih ede-
bilirdim ama babam›n sözünü dinledim ve bundan dolay› da
hiç piflman olmad›m. Diflhekimli¤ini de kay›p vermeden dört
y›lda bitirdim, birinci s›n›fta haziranda geçen tek ö¤renci ben-
dim. 
Esengül: Annem girdi¤i her okuldan birincilikle mezun ol-
mufl. Böyle bir özelli¤i var. Asl›nda babam›n diflhekimi olmas›
da annemin eseridir, çünkü zorla onu s›navlara sokarm›fl. 
Turhan: Do¤ru gerçekten de. Kabatafl Lisesi’nden biraz da
uzatmal› biçimde mezun olduktan sonra diflhekimli¤ine gelin-
ceye kadar farkl› alanlara ilgi duydum, ama hiçbirinde sebat
edemedim. Önce felsefeye kaydoldum, sonra t›bba. T›p uzun
geldi, teyzemin o¤lu diflhekimiydi. Ondan heveslendim, bir de
dört y›l, daha k›sa diye düflündüm ve bafllad›m. Çok bask›l› ve
disiplinli bir ortamda büyüdü¤üm için, ‹stanbul’a geldi¤imde,
farkl› bir dünyan›n etkisiyle kabak çiçe¤i gibi aç›lm›flt›m. Ar-

kadafllar›m, biraz daha sabretseydim, üniversiteyi en uzun
okuyan kifli diye heykelimi dikeceklerdi. Nitekim eflim benden
sonra üniversiteye girdi, benden önce bitirdi. 

Perihan Han›m, Turhan Bey gönlünüzü nas›l fethetti?
Perihan: Bizim dönemimizde s›n›flar çok kalabal›k de¤ildi, 60
kifliydik ve Turhan oran›n en k›demli ö¤rencisi olarak yeni ge-
lenlere hep yard›mc› oluyordu. Öylece tan›flt›k. 1953’te mezun
olunca evlendik. 55 y›ll›k evliyiz. Mezun olduktan sonra bir
muayenehane açt›k. 36 sene birlikte ayn› muayenehanede ça-
l›flt›k. 
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Perihan Taran: Mimar olmay› 
arzuluyordum ama babam “Diflhekimi

olsan, bu meslek k›zlara daha çok yak›fl›r”
dedi, itiraz etmedim. 1949’da ‹stanbul T›p
Fakültesi’ne ba¤l› Diflhekimli¤i Okulu’na
liste bafl› olarak girdim. 

40. meslek y›l›nda Perihan Taran’a ‹DO taraf›ndan ‘Meslekte 40
y›l’ plaketi verilmifl. Hemen yan›nda Prof. Dr. Y›lmaz Manisal› ve
Prof. Dr. Senih Çal›kkocao¤lu var. 



‹lk muayenehane ne zaman ve nerede aç›ld›? Efller aras›n-
da çal›fl›rken hiç sorun ç›kmad› m›? 
Perihan: Muayenemizi Fatih’te açt›k. Birlikte çal›flt›k, ama
birbirimize hiç asiste etmedik. Ünitlerimiz, koltuklar›m›z ve
hatta hastalar›m›z farkl›yd›. Birbirimizin hastalar›na müdaha-
le etmezdik. Protezlerimizi kendimiz yapard›k. 

Turhan: Zaten Perihan’›n hastalar› canlar›n› ac›t›r›m diye be-
ni istemezdi, bir de ben randevulu çal›fl›rd›m, eflim ise gelen
hastay› k›rmaz al›rd›. Aram›zdaki en büyük fark budur. Ben
zaman›nda gelmeyen hastaya, bir de bana iflimi ö¤retmeye ça-
l›flan hastaya bakmazd›m. 

Yani siz zor hastalar› pek sevmezdiniz, öyle mi?
Turhan: Ben mesle¤imi y›llar boyunca severek yapt›m ama
zor hastalar› sevmiyorum, çünkü insanla u¤raflmak çok kolay
bir ifl de¤il. Zor hasta, iflin zorlu¤u anlam›nda de¤il elbet, ama
randevusunda gelmezse, iflim olmasa bile o hastaya bakmam
ve baflka bir güne randevu veririm. Çünkü benim de zaman›m
k›ymetli. Bir de hastan›n bana güvenmesi laz›m. Hastalar›mla
zaman zaman bu sebeplerden dolay› gerginlikler yaflad›¤›m da
olurdu. Hatta Perihan bazen “Hastaya bu kadar sert konufltu-
¤un için art›k sana gelmez” derdi, ama o hastalar›n hepsi ba-
na gelir ve prensiplerime sayg› gösterirlerdi, ben de onlar›
bekletmezdim.
Esengül: Tam da bu noktada mesle¤e bak›fl anlam›nda ba-
bamla ayr›l›yoruz. Ben bu zorlu¤u seviyorum. Bazen gerçek-
ten s›k›l›yorum ama o zorlu¤u yaflam›fl olmaktan dolay› kendi-
mi zenginleflmifl say›yorum. Olaya bir nevi ö¤renme gibi bak›-
yorum ben.

Peki, sizin meslek seçiminizde anne ve baban›z›n etkisi ol-
du mu? 
Esengül: Benim dünyaya geldi¤im yer annemlerin muayene-
hanesiymifl, çocuklu¤um da hep muayenehane içinde geçti.
Ancak ailem meslek seçimini bana b›rakt›. Gerçi annem ve ba-
bam bizi hiçbir ifllerine kar›flt›rmazlard›. Hatta alç› döktükleri
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kuflaktan kufla¤a

Taran ailesi; Turan, Ozangül, Esengül ve Perihan Taran

“T›p dallar›nda iyiyiz”
Türkiye’deki durumu k›yaslar m›s›n›z? 
Esengül: Ülkemizin diflhekimli¤inde hatta tüm t›p dallar›nda
pek çok yerden çok daha iyi bir konumda oldu¤unu 
düflünüyorum. Özellikle Amerika’da, ücret skalas›nda üst 
seviyelerde olan diflhekimlerine ulaflamayan hastalar›n, 
ortalama diflhekimlerinin hizmetinden de çok memnun 
kalmad›¤›n› s›kl›kla iflitiyorum. Eflimin Alman olmas› sebebiyle
Almanya ile de çok yak›nl›¤›m var. Orada da insanlar, 
diflhekimlerinin her bir hastaya ay›rd›klar› sürenin k›sal›¤›ndan
yak›n›yorlar. Annem ve babam da çal›fl›rken Amerika ve 
Almanya’dan gelen hastalar›n›n burada ald›klar› hizmetten çok
memnun kald›klar›n› anlat›rlard›. Burada yap›lan iflin iyi 
olmas›n›n yan› s›ra, maliyetinin de kendi ülkelerine göre daha
makul olmas› büyük avantaj oluflturuyor.

Esengül Taran: Ülkemizin tüm t›p 
dallar›nda pek çok yerden daha iyi
oldu¤unu düflünüyorum. Yap›lan iflin iyi
olmas›n›n yan› s›ra, maliyetinin de daha
makul olmas› büyük avantaj oluflturuyor.



zaman, o odan›n kap›s›na bile yaklaflamazd›k. Ben üniversite-
ye bafllad›¤›mda diflhekimli¤ine dair öyle çok bilgi birikimim
yoktu, ama o havay› solumufl olman›n getirdi¤i bir aflinal›k
vard›. Hem teorik hem de uygulamal› derslerimde bu yüzden
hiç zorlanmad›m. 
Mezuniyet sonras›nda da m› birlikte hiç çal›flmad›n›z? 
Esengül: Annem ve babam bu yaklafl›m› mesle¤e at›ld›¤›m›z-
da da devam ettirdiler ve bizi kendi ifllerine hiç kar›flt›rmad›-
lar, yard›m istemediler. Hiç ayn› ortamda çal›flmad›k. Hatta
1985’te Libya’dan dönüp, kendi muayenehanemi açana kadar
geçen alt› ayl›k sürede bile onlar› muayenehanelerinde sadece
seyrettim. Hiç hasta bakmad›m. Oysa doktoram› bile bitireli iki
y›l olmufltu. Ancak bu titizliklerine de sayg› duyuyorum. 

Ablan›zla ayn› s›n›fta okumuflsunuz. Biraz bundan ve üni-
versiteden önceki e¤itim hayat›n›zdan söz eder misiniz?
Esengül: Ablam benden iki yafl büyük, ancak ben 5 yafl›nda
okula bafllam›fl›m. Bu yüzden aram›zda bir s›n›f fark vard›. Ab-
lam liseden sonra bir y›l iflletme okuduktan sonra diflhekimli-
¤ine geçti, böylece ayn› s›n›fta okuma flans›na sahip olduk. Ab-
la-kardefltik ama pek çok kifli bizi ikiz san›rd›. Yafllar› birbiri-
ne yak›n iki k›zkardefl olmak çok keyifli bir duygu. Aram›zda
hiçbir zaman olumsuz bir rekabet de yaflanmad›. 

Zaten siz de ablan›z da annenizden ald›¤›n›z derecelerle do-
lu ö¤rencilik yaflamlar›n›z› sürdürmüflsünüz.
Esengül: ‹kimiz de ‹stanbul Erkek Lisesi mezunuyuz. Ben li-
seyi birincilikle, ablam da bir y›l önce ikincilikle bitirdik. Bu
arada söyleyeyim: Ablam›n ‹stanbul Erkek Lisesi’ne girifli bi-
rincilikledir. 1979’da ‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fa-
kültesi’nden de en iyi derecelerle mezun oldum. O zamanlar
birinci ilan edilmiyordu, ama bir hocam, en yüksek not topla-
m›n›n bende oldu¤unu söylemiflti. Ard›ndan Cerrahi Kürsü-
sü’nde doktora yapt›m ve o tarihlerde evlendim. Eflimin ifli se-
bebiyle Libya’ya gittik, döndükten sonra da 1986 y›l›nda Ata-
köy’deki muayenehanemi açt›m. 
Perihan: Esengül’ün doktora tezi için jürideki ö¤retim üyele-
ri “doçentlik tezinden daha iyi” yorumunu yapm›fl. ‹ki k›z›m›z
da bizi çok gururland›r›yor. Baflar›larla dolu bir e¤itim hayat-
lar› oldu, mesleklerinde de bunu devam ettiriyorlar. Zaman›n-
da benim hastam olanlar flimdi Esengül’e geliyor. Yurtd›fl›n-
dan çok say›da da hastas› var. 

Önünüzde anne ve baban›z›n temsil etti¤i iki farkl› çal›flma
modeli varm›fl. Siz hangisini tercih ettiniz?

Esengül: Ben her ikisinin de çal›flma modellerinden karma bir
tarz yaratt›m kendime. Babam gibi randevulu çal›fl›r›m ve bun-
dan taviz vermemek için gayret gösteririm, öte yandan annem
gibi sab›rl›y›m, hastalar›ma k›zmam ve onlar› incitmeden al-
ternatif çözümler üretmeye çal›fl›r›m. San›r›m hastalar›mda,
randevular›na geç kalmamalar› gerekti¤i öngörüsünü yarata-
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Turhan Bey’in ilkokul ça¤lar›nda bafllayan a¤›z armonikas› sevdas›
uzun y›llar sürmüfl. Hatta öyle iyi çalarm›fl ki cebinden hiç 
ç›karmaz, üniversiteye arkadafllar›n›n isteklerini k›ramad›¤› için
derse girmeyip fakülte koridorlar›n› armonikas›n›n t›n›lar›yla 
doldururmufl. Bu konudaki ustal›¤› epey yay›lm›fl olmal› ki,
1965’te Hürriyet Gazetesi’nin düzenledi¤i ve Y›ld›r›m Gürses’in de
birinci oldu¤u “Alt›n Mikrofon” yar›flmas›n›n jürisinde bile yer 
alm›fl. fiimdi armonika çalm›yor ve bunu eflinin yasaklad›¤›n› 
söyleyerek ona tak›l›yor. Zaten tüm sohbet boyunca Turhan Bey,
efline hep böyle tak›ld› durdu ama hayat arkadafl›na bakarken 
sanki onu kendi gözlerinden bile k›skan›yor gibiydi.

Müzikle dolu gençlik y›llar›

Turhan Taran: Hukuk ya da felsefeye
devam etmedi¤ime üzülüyorum.

Okusayd›m ne olurdum bilemem ama 
felsefeyi bilmek hayat› bilmektir. Felsefeyi
bilmeyenin dünyay› tan›d›¤›na inanm›yorum. 



cak bir duruflum da var. Bazen yanlar›nda randevusuz baflka
hastalar da getiriyorlar, bana iyilik yapt›klar›n› düflünerek.
Onlara, “Sizinle tan›flt›¤›ma çok memnun oldum, tedavinizi
yapmay› çok isterim, en yak›n bir günde size de uyan bir ran-
devu bulal›m” diyerek durumu kurtarmaya çal›fl›r›m. Ben ran-
devulu hastam› befl dakika gecikerek alsam, ondan özür dile-
rim. Bu anlamda babam kadar titizim, ancak annem gibi de
hoflgörülüyüm san›r›m. 

Turhan Bey, iki k›z›n›z da diflhekimi, hatta damatlar›n›z-
dan biri de. Bu durumu nas›l aç›kl›yorsunuz?
Turhan: Geneti¤imizde varm›fl diyorum. Gerçi biraz genetik
bozuldu gibi çünkü torunlar farkl› meslekleri tercih ettiler. Bir
de bu meslek çok yorucu. Bizim zaman›m›zda protezi yetifltir-
mek için sabahlara kadar çal›fl›rd›k. fiimdi s›rf bu iflle u¤raflan
teknisyenler yetifliyor fakültelerden. Benim için mesle¤imin
en güzel taraf› eflim Perihan’› bulmufl olmamd›r. 
Perihan: Ben mesle¤imde zevkle çal›flt›m, hiçbir b›kk›nl›k
hissetmedim. Çünkü üretmeyi, çal›flmay› hep sevdim, hala da
bofl duramam. Emekli oldum ama bir günüm bofl geçmez. ‹fl
icat ederim kendime. Dikifl dikerim, örgü örerim. Çocuklar›m
küçükken tüm giysilerini ben dikerdim.
Esengül: Annem mütevaz› davran›yor ama terziler eline su dö-
kemez bu konuda. Çok yeteneklidir. Bir de y›l›n alt› ay› Marma-
ra Adas›’nda yaflarlar, orada genifl bir bahçesi var evimizin. An-
nemin bütün günü o bahçede geçer. Tafl tafl›r, duvar örer bir de. 
Perihan: Mesle¤imi severek yapt›m ama mimar olmay› çok is-

terdim, hala kendi bafl›ma kald›¤›mda çizimler yapar›m. Belki
buradan geliyor tafl örme merak› kim bilir? Geçenlerde tadilat
yapt›rd›k, bahçe duvar›n›n bir bölümü eksik kalm›flt›, ustaya
söyledim. Bakt›m gelmiyor, oturdum kendim yapt›m. Usta gel-
di¤inde “Benden iyi yapm›fls›n” dedi. Ben bir erke¤in yapabi-
lece¤i iflleri yapabilece¤ime inan›yorum. Yapmaya da çal›fl›yo-
rum, herhalde böyle yetiflti¤im için. 
Turhan: Bu durumdan en çok ben flikayet ediyorum. Çünkü
iflini bitirmeden yeme¤e de gelmiyor. Bir de tafl› düflürüp bir
yerini incitecek diye korkuyorum ama zevk al›yor, mutlu olu-
yor bunlar› yaparken, o yüzden fazla sesimi de ç›karam›yo-
rum. Onun yapamayaca¤› ifl yoktur. 

Sizde a¤›z armonikas› d›fl›nda ne gibi yetenekler var acaba,
merak ediyorum.
Turhan: Resme yetene¤imi ortaokul s›ralar›nda keflfettim.
Atatürk, ‹nönü ve Nam›k Kemal’in kopya resimlerini yapar-
d›m. Belki diflhekimli¤ini tercih etmemde bu da etkili olmufl
olabilir. O da el yetene¤i gerektiriyor neticede. Bir ara karika-
tür de yapt›m, Kapal›çarfl›’da k›rlent ve fleker kutular›, kabart-
ma haritalar› boyad›m, fakülte çaylar›n›n posterlerini haz›rlar-
d›m, sonra da reklam resimlerine döndüm. Gençli¤imde Necip
Bey Kolonyalar›, Çapa marka ve baz› gazoz markalar›n›n rek-
lam afifllerini yapt›m. 

Müzik ve resim yetenekleriniz k›zlar›n›za geçti mi? 
Perihan: ‹ki k›z›m da bale yapt›lar, konservatura gittiler, an-
cak onda da en iyisi olmak istedikleri için, hem okul hem bale
a¤›r geldi. 
Esengül: Müzik konusunda ablam daha baflar›l›d›r, ben sade-
ce folklör ve baleyle ilgilendim. 

Esengül Han›m, yurtd›fl›ndan hastalar›n›z olmufl, ayn› za-
manda yurtd›fl› deneyiminiz de... 
Esengül: Libya’da bulundu¤um iki y›l›n mesle¤ime bilimsel
aç›dan hiçbir katk›s› olmad›, çünkü pek çok konuda oldu¤u gi-
bi diflhekimli¤inde de ülke çok geriydi. Ben, idealist amaçlar-
la, hemen hemen ücret almadan çal›flt›m orada. Çal›flt›¤›m sü-
re boyunca da insanlara yard›mc› olmaktan büyük manevi haz
duydum. Ö¤rendi¤im az bir Arapçayla hastalar›mla anlafl›yor-
dum. Benim bulundu¤um flehir olan Tobruk’ta benden baflka
ameliyat yapabilen diflhekimi yoktu. Aletler de çok yetersizdi.
Ben, kötü koflullara ra¤men, elimden gelen her ifli yap›yor-
dum. Bunun sonucunda da hastalar›m›n nas›l gönülden teflek-
kür ettiklerini bugün bile hat›rlar›m.

Diflhekimli¤i nas›l bir meslek?
Esengül: Diflhekimi sadece insanlar›n a¤z›n›n içine bakmaz.
‹nsanlar› korkular›, endifleleri, istekleri, heyecanlar›, sevgileri
dahil olmak üzere bütünüyle tan›r. Diflhekimli¤i bu yüzden
çok renkli bir meslek bence. Hastan›n a¤z›na bakarken belki
ruhuna bak›yorsunuz. E¤er hastan›n ruhuna ve akl›na hitap
edemezseniz, zaten ne yapsan›z size a¤z›n› açmaz. Bu da bir
süre sonra sizi insan sarraf› haline getiriyor.

kuflaktan kufla¤a
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An›lar...
Turhan: Eflim Perihan sayesinde diflhekimi oldum. Zorla s›nav
kap›s›na götürür ve ne yap›p edip içeri sokard› beni. Yine bir
gün hijyen s›nav›na, arkamdan ittirince girmek zorunda
kald›m. Hoca “Ben sizi derslerde hiç görmedim” dedi, ben de
ona “ben de sizi hiç görmedim” dedim. fiafl›rd› tabii. Sonra
d›flar›da çal›flt›¤›m›, resim yap›p satt›¤›m›, derslere bu yüzden
gelemedi¤imi söyledim. Bana ac›d› herhalde, kolay bir soru
sordu, geçtim. 

(Y›l 1951-1952)





D iyarbak›r 1946 do¤umluyum. Beyaz Rus bir anneden,
Litvanyal› bir babadan olmay›m” diyerek sözlerine fli-
irsel bir edayla bafllayan Kazmir Pamir’i sohbet koyu-

laflt›kça dinlemek daha da keyifli olmaya bafllad›. Bir de çok
dikkat gerekti, zira öyle tempolu bir konuflmas› vard› ki, konu-
dan konuya, parantezler açarak ilerledik ve söylefli de bu yüz-
den epey bir zaman sürdü. Bu yaz›y› kaleme alacak için, bir ya-
z› konusunu aflacak kadar bol malzemeye sahipti Kazmir Bey.
Onlar› da bir sonraki say›lar›n konusu yapal›m dedik ve soh-
bete bafllad›k. 

Öylesine fliirsel oldu ki ilk cümleniz, do¤rusu devam›n› me-
rak etmemek elde de¤il. Geçmiflte Türkiye’yle ba¤lar nas›l
kurulmufl? 
Annemin ailesi 1878 K›r›m harbinde Kiev’den Kars’a gelen
Ruslardanm›fl. Dedem postane müdürlü¤ü yapm›fl, sonras›nda
da ar›c›l›k ve hayvanc›l›kla u¤raflm›fl. Üç erkek, bir k›z evlad›
varm›fl. Day›lar›mdan biri de diflhekimiydi. Baba taraf›m ise
Rus ordusunda görev alan Litvanyal› subaylardanm›fl. Baba de-
dem orduda veterinermifl, savafl sonras› Kars’ta kalmaya karar
vermifller. Tiflis do¤umlu babam Viladislav Cibas Pamir, Türki-
ye’nin ilk inflaat mühendislerinden biridir. 45 y›l Devlet Demir-
yollar›’n›n büyük istasyonlar›n›n inflaatlar›nda görev yapm›fl.

Özellikle Halep-Nizip hatt›nda çal›flm›fl, ifli dolay›s›yla ailecek
epey yer gezmifliz. Ben bu yüzden Diyarbak›r’da do¤muflum
ama çocuklu¤um, ilk ve ortaokul hayat›m Gaziantep’te geçti. Li-
seyi ‹stanbul’da, Saint Joseph Koleji’nde yat›l› okudum. Bu y›l-
larda diflhekimi day›m da Kars’ta mesle¤ini sürdürüyordu. Lise
tahsili boyunca yazlar› Kars’a, bu day›m›n yan›na gider çal›fl›r-
d›m. Onun yapt›¤› mufladaki alç›lar› temizler ve cilalar, çal›fl-
mam›n karfl›l›nda da haftal›k al›rd›m. 

Belli ki diflhekimli¤ine çocukluktan bafllayan bir aflinal›k
oluflmufl. Herhalde mesle¤i de bu yüzden seçtiniz?
Asl›nda pek de öyle olmad›, çünkü babamdan dolay› inflaat da
tercihlerim aras›nda yer al›yordu. Bizim zaman›m›zda her üni-
versitenin ayr› ayr› s›navlar› oluyordu. Ben de hem ‹TÜ hem de
‹stanbul Üniversitesi’nin s›navlar›na girdim. ‹TÜ’de iki terci-
him vard›, ilki inflaat, ikincisi de elektrik. fians bu ya, elektri¤i
kazand›m. ‹stanbul Üniversitesi’nde de ilk s›raya yazd›¤›m difl-
hekimli¤ini kazan›nca flöyle bir düflündüm. Elektrikte okursam
devlet memurlu¤undan baflka flans›m olmayacakt› ve bu da ba-
¤›ml› olmay› gerektiriyordu. Oysa diflhekimli¤inde serbest ça-
l›flma olana¤›n›z vard›. Cazip geldi. Y›l 1964’tü, diflhekimli¤i
okulu olarak kay›t için gitti¤imde, okulun ad›n›n fakülte olarak
de¤iflti¤ini gördüm. 
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içimizden biri Türkflan Karatekin turksan@tetrailetisim.com

“Meslek 
tarihimize 
sahip ç›kal›m”

‹DO Arfliv Komitesi Baflkan› Kazmir
Pamir asl›nda birkaç farkl› bafll›kta
ele al›nacak, çok renkli bir kiflili¤e
sahip. Aile kökleri Rusya’ya
dayan›yor, babas› Türkiye’nin ilk
inflaat mühendislerinden. Rehber,
pek çok dil biliyor. Ayr›ca para 
koleksiyoncusu yani bir nümismat.
Daha da önemlisi o, bilimsel
diflhekimli¤inin 100 y›l›n› bilgi, belge
ve bulgularla ayd›nlatmaya çal›flan,
yorulmak nedir bilmez bir hafiye. 

“



Mutlu musunuz bu meslekte bir ömür
geçirmekten?
Ben bütün yapt›¤›m ifllerden mutluluk
duyar›m. Bu, mesle¤im için de geçerli. Bi-
zim meslekte sanatkârl›k var; difli temiz-
liyor, yontuyorsun, esteti¤ine bak›yorsun.
Ayn› zamanda t›pla da ilgili. Tedavi s›ra-
s›nda olas› komplikasyonlara haz›rl›kl›
olmak gerekiyor. Hastayla karfl› karfl›ya-
s›n, dolay›s›yla insan iliflkileri çok önem-
li. ‹letiflim becerileri kadar psikoloji bilgi-
si de gerekiyor. Bütün bunlar›n d›fl›nda,
mesle¤i devam ettirmemizi sa¤layan eko-
nomi bilgisi ve yaflad›¤›m›z sosyo-kültü-
rel ortam›n gerçeklerine vak›f olma gere-
¤i de var. Benim bütün bu bafll›klar için-
de en sevmedi¤im ve bu yüzden de bafla-
ramad›¤›m ekonomidir. Ben istasyon, pa-
ra da tren gibidir. Genel toplama bakt›-
¤›mda iyi bir meslek seçti¤imi düflünüyo-
rum. Mesle¤im çok s›kt›¤› zaman da onu
hobi gibi yapma felsefem var. Her fleyin
e¤lenceli bir yönü vard›r, o yönü görmek
gerekiyor. 

Cemiyet hayat›na çok erkenden at›lm›fl-
s›n›z. Bu anlamda çok k›demlisiniz. Bi-
raz o y›llar›, yaflad›klar›n›z› okurlar›m›-
za hat›rlatal›m m›?
1970’de fakülteyi bitirdim. 68 kufla¤›n›n
temsilcisi oldu¤um için kendimle gurur
duyuyorum. Fakültedeyken ‹stanbul Üni-
versitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Talebe
Cemiyeti baflkanl›¤› yapt›m. Mezunlar›n
Türk Tapipler Birli¤ine üye olma zorunlu-
lu¤u vard›. Üye oldum. Ard›ndan Türk
Difltabipleri Cemiyeti’ne gidip gelmeye
ve görüfllerimi oradakilerle paylaflmaya
bafllad›m. “Madem elefltiriyorsun, gel ça-
l›fl” dediler. Oraya da girdim. Prof. Dr. Y›l-
maz Manisal› döneminde genel sekreter-
lik yapmaya bafllad›m, Prof. Dr. Özen
Tuncer döneminde de devam ettim. Bu s›-
rada odan›n kurulufluyla ilgili düflünceler
gündeme gelmeye bafllad›. 

Birlik grubunun bafllang›c› da o y›llara
dayan›yor, de¤il mi?
Ankara’da Türk Tabipler Birli¤i’nin d›fl›n-
da Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin kurulma-
s› yönünde çal›flmalar bafllat›ld›. Ancak
buna karfl›, bölünmenin bizi zay›flataca-
¤›n› düflünenler vard›. Neticede Tabipler
Birli¤i’nin yasas›nda yönetim kurulunda
bir diflhekiminin bulunmas› flart. Disiplin
Kurulu’nda da diflhekimlerine ayr›lan bel-
li bir kontenjan vard›. Mesleki sorunlar›-
m›z› dile getirece¤imiz birkaç mecra ol-
du¤u için yeni olufluma karfl› ç›k›l›yordu.
Biz de o zaman ayr›lmaktansa eczac› ve
veterinerlerin de bir araya geldi¤i konfe-
deratif bir örgütlenmeyi savunuyorduk.
1985’de Prof. Dr. Ercüment Konukman’›n
›srarl› çal›flmalar›yla yasa ç›kt› ve Türk
Diflhekimleri Birli¤i (TDB) kuruldu. TDB
kurulmadan önce Serbest Diflhekimleri
Derne¤i de hayata geçti. Benim de arala-
r›nda bulundu¤um grup üyeleri bütün bu
cemiyetlerin içine da¤›l›p, ilerde tek bir
çat› alt›nda toplanma halinde birlefltirici
bir rol üstlenmeyi kendimize misyon
edindik. Birlik Grubu’nun temelleri de
böylece at›lm›fl oldu. 

Bayrak yar›fl› devam ediyor. Birlik Gru-
bu yine bir seçimden zaferle ç›kt›. De-
mek ki temeller çok sa¤lam at›lm›fl. 
Türkiye gibi siyasi ve ekonomik konjonk-
türü çok de¤iflken olan bir ülkede 20 y›l
bir grubun iktidarda kalmas› gerçekten
çok zor. Ancak yenilenmesini bilirseniz,
gelen gençlere yol açar ve ortak bir payda
yaratabilirseniz bunu baflarabilirsiniz. 

Biraz da arfliv çal›flmalar›ndan söz ede-
lim. 100. y›l kutlamalar› çevresinde bi-
limsel diflhekimli¤inin geçmifline ›fl›k
tutacak arfliv çal›flmalar› sizin önderli-
¤inizde yürütülüyor. Bu kadar genifl bir
zaman dilimini nas›l tasniflediniz? 
Arfliv çal›flmas›n› bilimsel diflhekimli¤in-

de e¤itim ve ö¤retim, meslek kurulufllar›,
serbest ve kamuda meslek çal›flmalar› ve
sektörel geliflmeler olmak üzere dört ana
bafll›k alt›nda ele al›yoruz. Her bir ana
bafll›k da kendi içinde zaman aral›klar›na
bölünüyor. Kronolojik olarak 1908’den
1920’ye kadar çok az belge var. 1920’den
1960’a kadar az da olsa malzeme var,
1980 dönemi yo¤un, 1980-1990 aras› yi-
ne k›s›r, 1990’dan sonra yine bir yo¤un-
luk göze çarp›yor. Biz bir yandan meslek
tarihimize bakarken öte yandan da ülke
tarihini büyüteç alt›na al›yoruz. Ortaya ç›-
kan malzemelerin ülke gerçekleriyle efl-
lefltirilmesi de araflt›rmac› tarihçilerin gö-
revi olsa gerek. 
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Difltabipleri Albümü, arfliv çal›flmalar›
s›ras›nda ortaya ç›kan ve bilimsel
diflhekimli¤inin ilk y›llar›na dair önemli 
bilgiler içeren bir kaynak. Bu kayna¤›
veren, Bodrum’da yaflayan, babas› da
diflhekimi olan Oral Koca, ayn› zamanda
ilk kad›n diflhekimimizle birlikte bir 
resmini gönderdi. 

Tüm amac›m›z mesle¤imizin genç kuflaklar›na 
diflhekimli¤i tarihiyle ilgili somut bilgiler, bulgu ve 
belgeleri b›rakmak. Hem sa¤l›k bilinci, hem tarih 
bilincini afl›lamak. ‹lerisi için, bu meslek tarihini 
halk›m›zla paylaflmak istiyoruz.



Arfliv çal›flmas› fikriniz hangi gerekçe-
den do¤du?
Tüm amac›m›z mesle¤imizin genç kuflak-
lar›na diflhekimli¤i tarihiyle ilgili somut
bilgiler, bulgu ve belgeleri b›rakmak.
Hem sa¤l›k bilinci, hem tarih bilincini afl›-
lamak. 1986’da Türk Diflhekimleri Birli¤i
kurulduktan sonraki döneme iliflkin eli-
mizde filmler, foto¤raflar, belgeler, kitap-
lar, resimlerden oluflan bir sürü veri var.
Ancak bilimsel diflhekimli¤inin ilk 26 se-
nesine iliflkin bilgi çok az ve arfliv komi-
tesi olarak en büyük sorunumuz da bu
dönem. Tüm diflhekimlerine yönelik bir
duyuru yapt›k ve ellerinde özellikle bu
döneme iliflkin arfliv niteli¤inde malze-
mesi olanlar›n bizimle irtibata geçmesini
istedik. Gerçekten olumlu geri dönüfller
al›yoruz. Meslektafllar›m›z duyarl› davra-
n›yor. Sadece ne tür bilgi, belge ve arfliv
malzemesine sahip olduklar›n› söyleme-
leri bile iflimizi kolaylaflt›r›yor. Çünkü flu
anda toplama de¤il, daha çok araflt›rma

ve kay›t alt›na alma sürecindeyiz. ‹lerde
sergi ve müze düflüncemizi hayata geçir-
mek için önce “elimizde ne var” sorusunu
yan›tlamam›z gerekiyor. 

Haberi olmayan meslektafllar›n›za bu-
radan ça¤r›m›z› yineleyebilirsiniz. El-
lerinde arfliv malzemesi olanlar ne
yaps›n? 
100. Y›l Arfliv Komitesi’nin bir sekreter-
yas› var. Hafta içi mesai saatlerinde 0 212
219 66 45 numaral› telefondan her an bi-
ze ulaflabilirler. Arfliv malzemesiyle ilgili
bilgiler burada kay›t alt›na al›n›r. Diflhe-
kimli¤ine özgü cihazlar için henüz bir de-
pomuz olmad›¤›ndan toplama ifllemi ya-
pam›yoruz, ancak foto¤raf, belge, kitap,
diploma gibi malzemeleri resmi tutanak-
larla teslim al›yoruz. Verenlerin ismiyle
arfliv listemize ekliyoruz. Sergi ya da mü-
ze projeleri gerçekleflti¤inde bunlar sa-
hiplerinin isimleriyle sergilenecekler. Za-
ten amac›m›z da tüm bu malzemeleri top-

lay›p saklamak de¤il, sergilemek ve daha
çok da genç nesillere, geçmifl döneme ait
mesleki haf›zay› miras b›rakmak. Hatta
daha da ilerisi için, bu meslek tarihini hal-
k›m›zla paylaflmak istiyoruz. Özellikle üç
kuflak diflhekimi olan meslektafllar›ma
buradan yine seslenmek istiyorum. On-
lardan gelecek, eskiye dair en ufak bir
an›, belge, resim bizim için çok k›ymetli
olacak. 

Müze gerçekten hofl bir fikir. Gerçeklefl-
mesi için neler yapman›z gerekiyor?
Arfliv Komitesi olarak ilk aflamada, bask›-
l› malzemelerin toplanmas› ve di¤erleri-
nin de kay›t alt›na al›nmas› üzerinde yo-
¤unlaflt›k. Bu uzun soluklu bir ifl, yani sa-
dece bu y›l tamamlanacak bir süreç de¤il.
Arfliv çal›flmas› sürekli devam edecek.
Müze kurma projesi de epey ileriki safha-
lar. Çünkü zorluklar› çok fazla, üstelik
epey maliyetli bir ifl. Örne¤in müze kura-
ca¤›n›z binan›n o kuruma ait olmas› gere-

içimizden biri

Arfliv çal›flmalar›n› katk› sunmak, elinizdeki
bilgi, belge, doküman veya ürünü paylaflmak 

isterseniz lütfen bize ulafl›n.
Tel: 0 212 219 66 45 

e-mail: info@yuzyil.web.tr
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Diflhekimi Seyfi fiiflman taraf›ndan 
gönderilen “Difltababetini ilk bitirenler”
bafll›kl› kaynak kitapta diflhekimli¤ini ilk
bitiren 1911 mezunlar›n›n biyografileri ve
resimleri var. Arfliv Komitesi’nin 
mezunlara dair gidebildi¤i en son tarih
1951’mifl. Ard›ndan 1943 mezunlar›n›
bulmufllar. Bu kaynakla tarihi bir ad›m daha
geriye tafl›yarak, 1932’ye kadar gelmifller.
Seyfi fiiflman muayenehanesinde sergiledi¤i
eskiye ait teçhizatlar› da arfliv komitesine
verece¤ini söylemifl. 

1932 mezunlar› ve fakülte binas›n›n yer ald›¤› bu resim de çok önemli bir tarihe ›fl›k
tutuyor. Komite flimdi resimlerdekilerin kimler oldu¤unu bulmaya çal›fl›yor. 



kiyor. Bu da yetmiyor, yasalar biri sanat tarihçisi, di¤eri koruma
görevlisi iki kiflinin istihdam›n› zorunlu k›l›yor. Belki müzeden
önce geçici sergiler haz›rlar›z. 

Meslektafllar›n›z d›fl›nda, arfliv anlam›nda baflka hangi kay-
naklara yöneliyorsunuz?
Silahl› Kuvvetlerin kullanmad›klar› malzemeleri depolad›klar›
bir yer oldu¤unu duyduk. Burada epey arfliv malzemesi olabilir.
Bir de Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n hurdaya ç›kard›¤› malzemeleri birik-
tirdi¤i bir depo varm›fl. Diflhekimi Ümit Güneysu da kapat›lan
bir fabrikan›n içinde yer alan difl poliklini¤inde epey malzeme
bulmufl. Bunlar› tespit ettik, ancak flu anda büyük malzeme ve
donan›mlar› koyabilece¤imiz yerimiz olmad›¤›ndan toplayam›-
yoruz. Sergi ya da müze projesi netleflti¤inde gerekli at›l›mlar›
yapaca¤›z. Ad›m ad›m gitmek istememizin nedeni de bu zaten.
Kimde ne var, bunu bilmek istiyoruz. Baflka zorluklar›m›z da
var, örne¤in 1908’den 1923’e hatta 1938’e kadar kaynaklar es-
ki Türkçe. Bunlar› de¤erlendirebilmek için ekibimizde Osmanl›-
ca bilen olmas› gerekiyor ki bu anlamda da TDB ajanday› haz›r-
layan Deontoloji Kürsüsü ö¤retim üyesi ve Osmanl›ca uzman›
Prof. Dr. Nuran Y›ld›r›m’la iletiflim halindeyiz. 

Ne gibi ilginç bilgilere rastlad›n›z? 
Arfliv çal›flmas›na ilk bafllad›¤›m›zda önce binalara bakal›m de-
dik. Diflhekimli¤i e¤itimleri dört farkl› binada yap›lm›fl. 1908-
1926 Kad›rga’daki binada, 1926-1965 aras› Beyaz›t’taki Bak›rc›-

lar Çarfl›s›’ndaki bina, ard›ndan flimdiki eczac›l›k fakültesinin C
blo¤unda, son olarak da Çapa’da. Kad›rga’da Menemenli Musta-
fa Pafla Kona¤› olarak an›lan ve eczac›l›k e¤itimlerinin de veril-
di¤i yap›dan bugün elimizde bir iki foto¤raf›n d›fl›nda hiçbir fley
yok. Bak›rc›lar’daki bina da kap›s› d›fl›nda bütünüyle y›k›lm›fl. 

Siz bir anlamda hafiye gibi iz sürüyorsunuz. Seviyorsunuz da
bunu, çünkü anlatt›kça gözleriniz parl›yor...
Alt›n varakl› bir malzeme üzerinde çal›flt›¤›m›z›, araflt›rd›kça gö-
rüyoruz. Ancak sistematik yürümezsek dipsiz bir kuyuda bo¤u-
labiliriz de... fiu ana kadar yapt›¤›m›z çal›flmalardan yola ç›karak
iki kitap haz›rlatt›k. ‹lki adeta bir külliyat kal›nl›¤›nda. Kitapta
‹ÜDF’de flimdiye kadar ç›kan tüm doktora tezleri, görev alan yö-
netim kurulu üyeleriyle dekanlar›n biyografileri, kürsülerin ku-
rulufl ve geliflimleri, fakülteye emek vermifl hocalar, yay›mlan-
m›fl kitap ve dergilerin isimleri yer al›yor. Yaklafl›k 500 sayfa ol-
du ve amac›m›z bu çal›flman›n ayn›s›n› 20 diflhekimli¤i fakülte-
si için yapmak. Bir yandan da 100 y›ll›k tarihimizi anlatan bir
belgesel çal›flmam›z var.

Komite olarak üstlendi¤iniz baflka ilginç çal›flmalar var m›?
Eski diploma örnekleri topluyoruz. Hiçbir fakültede bofl diplo-
ma örne¤i yok. Oda kay›tlar›ndan yararlanarak bir k›sm›n›n fo-
tokopisini toplad›k. Meslektafllar›m›z bu söylefliden sonra dip-
lomalar›n›n orijinallerini belki bize gönderirler umudunday›m.
fiu ana kadar en eski buldu¤umuz diploma 90 yafl›ndaki bir
meslektafl›m›zdan geldi. Diplomalar önemli, çünkü fakülte ta-
rihine ›fl›k tutuyorlar. Sa¤l›k Bakan› ya da dekan de¤iflti¤i za-
man diplomalardaki imzalar da de¤ifliyor. Kronolojik olursa
çok iyi bir dokümantasyon olur. Diflhekimli¤iyle ilgili yasalar›
ve ö¤renci y›ll›klar›n› da araflt›r›yoruz. En eski 1955’e ait bir
ö¤renci y›ll›¤› bulduk. Bu tarz çal›flmalara devam edece¤iz.
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Eski paralar tarihe ›fl›k tutar

Eski para koleksiyonu yap›yorum. Bafllamama vesile olan
kifli de Akilas Milas ad›nda, tan›nm›fl bir ortopedisttir. 
Muayenehane olarak ayn› mekan› paylafl›yorduk. Akilas
Milas eski Grek ve Bizans dönemi paralar›nda uzmand›r,
onun ismiyle literatüre kazand›r›lm›fl eski paralar vard›r.
Bana da ondan bulaflt›. Bir süre sonra Nümismatik 
Derne¤i’ne üye oldum ki kurucular›ndan biri de diflhekimi
Lemi Belger’dir. Son befl padiflah dö-
nemine ait eski para koleksi-
yonum var, oldukça da iyi
kondisyondalar. Paralar›n
üzerinde yer alan resim ve
yaz›lardan pek çok tarihi
bilgiyi ortaya ç›karmak müm-
kün. Bu yüzden, geçmifle ›fl›k tutan
en önemli arfliv malzemelerinden 
biridir eski paralar. 

Bu resim Diflhekimi Muhittin Bilsel taraf›ndan yollanm›fl. Uzun
boylu olan kifli de kendisi. Önünde durduklar› kap› Bak›rc›lar
Çarfl›s›’ndaki okul. fiimdi bu binadan geriye bir tek kap› kalm›fl, 
o da biraz deforme edilmifl. Arfliv Komitesi, resimdeki di¤er
kiflinin kim oldu¤unu araflt›r›yor. 
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sa¤l›k dünyas› D‹flhekimi P›nar Ezerler ‹zar pinarezerler@yahoo.com

‹srailli bilim adamlar› baz› insanlar›n
neden di¤erlerine göre daha ac›mas›z
olduklar›n› araflt›rd›. Araflt›rmaya göre,
“AVPR-1” adl› gen ile bencil ve ac›mas›z
davran›fllar aras›nda bir ba¤ bulunuyor.

Bir baflka deyiflle, “ac›mas›zl›k” insanla-
r›n genlerinde sakl›.  ‹srailli bilim adam-
lar›, “AVPR-1” genini tafl›yanlar›n bafl-
kalar›na yard›mc› olacak hareketlerden
daha az zevk ald›klar›n› ortaya koydu. 

Bilim ve Teknik Dergisi’nin Nisan say›-
s›nda yer alan çal›flmaya göre, t›pk› kan-
da oldu¤u gibi tükürükte de genler tara-
f›ndan kodlanan birçok protein ve RNA
molekülleri bulundu¤u, bu sayede dok-
torlar›n bir damla tükürük örne¤indeki
molekülleri kullanarak hastal›klara tan›
koyabilece¤i ve onlar› izleyebilece¤i sap-
tand›.
Kaliforniya Üniversitesi’nden Profesör
David T Wong ve ekibinin ele ald›¤›
araflt›rmada,  bilim adamlar›n›n hangi
hastal›k durumunda bir damla tükürük-
ten hastal›klar›n tan›s›n›n konulabilece-
¤i üzerinde duruluyor. 
Hem Wong’un ekibi hem de di¤er baflka
araflt›rmac›lar oral kanser d›fl›nda Sjög-
ren Sendromu, meme kanseri, Tip 2 Di-

yabet ve pankreas kanseri gibi birçok
hastal›¤›n da sadece bir damla tükürük-
ten yap›lacak testlerle öngörülebilece¤i-
ni saptad›lar. 
Wong ve ekibinin a¤›z kanserine iliflkin
çal›flmalar›na da yer verildi¤i Bilim ve
Teknik Dergisi’ndeki makalede, oral
kanserin erken dönemindeki hastalarla
normal kontrollerin tükürüklerinde bu-
lunan biyolojik iflaretler karfl›laflt›r›l›-
yor. Ekip bu ifllem s›ras›nda binlerce
RNA’y› ayn› anda test etmeye olanak
veren mikroarray tekni¤ini kullanarak
oral kanser olan hastalar›n %91’inde or-
tak olan dört biyolojik iflareti tespit edi-
yor. Wong ve ekibi bu iflaretleri kullana-
rak bugüne de¤in 300’ün üstünde oral
kanser hastas›nda tan›y› do¤rulad›lar.

Tükürükten
kanser tan›s› 

Yafll›l›k 
mutluluk
getiriyor

Chicago Üniversitesi Milli Fikir Arafl-
t›rma Merkezi'nin 1972-2004 y›llar›
aras›nda yapt›¤› anketlerin sonucu-
nu de¤erlendiren sosyolog Yang
Yang, araflt›rman›n, mutlulu¤a katk›-
da bulunan kendine güven ve benze-
ri özelliklerdeki geliflmenin yaflla bir-
likte artt›¤› hipotezini teyit etti¤ini
söyledi. 
Araflt›rma çerçevesinde 32 y›l bo-
yunca her y›l 1500 ila 3000 kifliden
kendilerini mutlu hissedip isteme-
dikleri, 'çok mutlu, epey mutlu veya
pek mutlu de¤il' seçenekleriyle ifade
etmeleri istendi. Yafl yükseldikçe
mutlu oldu¤unu söyleyenlerin say›s›-
n›n artt›¤› tespit edilen araflt›rmada,
örne¤in araflt›rmaya kat›lan 80'li
yafllar›ndakilerin yar›s› 'çok mutlu'
oldu¤unu ifade etti. American Soci-
ological Review dergisinde yay›nla-
nan araflt›rmada, kad›nlar›n erkek-
lerden, beyazlar›n da siyahlardan da-
ha mutlu oldu¤u ortaya ç›kt›. 

Ac›mas›zl›k
genlerde sakl›

Genler taraf›ndan kodlanan protein ve RNA molekülleri içeren
tükürük analiz edildi¤inde kanser gibi hastal›klar›n teflhisine de
yard›mc› oluyor. 
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Sa¤l›k Bakanl›¤› Kanserle Savafl Daire
Baflkan› Prof. Dr. Murat Tuncer, kanserin
ölüm nedenlerinin bafl›nda gelen kalp ve
damar hastal›klar›n›n da önüne geçti¤ini
belirtti. Önlemler al›nmad›¤› takdirde Tür-
kiye'de 2023'te y›lda 600 bin insan›n
kanser olaca¤›n›, y›lda yar›m milyon kifli-
nin kanserden ölece¤ini söyledi. 
Ülkemizde erkeklerde en çok akci¤er, ka-
d›nlarda da meme kanserinin görüldü¤ü-
nü belirten Prof. Dr Tuncer bunlar› pros-
tat, deri, mide, mesane, kolon, kemik ili¤i
ve rektum kanserlerinin takip etti¤ini
söyledi. Ayr›ca, Prof. Dr. Tuncer e¤er bu
konuda gerekli önlemler al›nmazsa 2030
y›l›nda dünyada kanserdeki 11 milyon ye-
ni vaka say›s› 27 milyona, 7 milyon olan
ölüm say›s› 17 milyona, 25 milyon olan
yaflayan kanser hastas› say›s›n›n da 75
milyona ç›kaca¤›n› ifade etti.

Antalya'da düzenlenen 5. Metabolik Sen-
drom Sempozyumu'na kat›lan Prof. Dr.
Sadi Güleç, yapt›¤› aç›klamada, yaflam
tarz› bozuklu¤u hastal›¤› olarak adland›-
r›lan metabolik sendromun etkisiyle ya-
flanabilecek kalp krizlerine dikkati çekti.
Güleç, kalp krizinin san›ld›¤› gibi “ani-
den” gelmedi¤ini, y›llar süren yaflam tar-
z›n›n sonucu oldu¤unu vurgulad›.
Prof. Dr. Güleç, kalp kriziyle göbek böl-
gesindeki ya¤lanma aras›ndaki ba¤lant›-
ya iflaret ederek, “Bugüne kadar göbe¤i
hep estetik bir sorun olarak gördük. Gö-
bek sadece estetik kayg› yaratm›yor,
orada salg›lanan baz› maddeler hem
pankreasta bozukluk yap›p fleker hasta-
l›¤›n›n geliflmesine neden oluyor hem de
koroner kalp hastal›¤›n›n ve kalp krizi-
nin ortaya ç›kmas›na arac›l›k ediyor. Gö-
be¤iniz büyüdü¤ü zaman bir yandan da
bilmelisiniz ki kalp hastal›¤› riskiniz de
büyüyor” dedi.
Sadi Güleç, kalp hastal›¤›n›n “çok nan-
kör” oldu¤unu da belirterek, “Kalp dama-
r›n›z›n içinde bulunan ya¤ tabakas›na ek-
lenen bir p›ht›, 5 ile 10 dakika aras›nda
kalp krizi geçirmenize neden oluyor. Ön-
cesinde maraton koflacak kadar iyi olma-
n›z da hiçbir fley ifade etmiyor” dedi.

Kanser bütün
hastal›klar› sollad›

Ne kadar
göbek o
kadar risk
Kalp krizini haz›rlayan 
etmenler bir anda de¤il, uzun
bir süreçte olufluyor. Sa¤l›ks›z
ve düzensiz beslenme bu 
süreci h›zland›r›yor.

‹ngiliz Daily Mail gazetesinin internet si-
tesindeki habere göre, uluslararas› alan-
da sayg›n bir grup bilim adam›, 230 bin
kifliyi kapsayan 67 araflt›rmay› inceleye-
rek antioksidan A, C ve E vitaminlerini
alman›n “sa¤l›¤a katk›da bulundu¤u yö-
nünde ikna edici hiçbir delil bulunmad›-
¤›” sonucuna vard›lar. 

Beta karoten, A, C ve E vitaminleri ile se-
lenyum kullan›m› üzerinde yap›lan de-
rinlemesine analizde, vitaminlerin ömrü
uzatmad›¤› gibi, ölüm oran›n› art›rabile-
ce¤i belirlendi.
Ölüm oran›n› A vitamininin yüzde 16,
havuç, domates ve brokolide bulunan bir
pigment olan ve vücudun A vitaminine
dönüfltürdü¤ü beta karotenin yüzde 7 ve
E vitamininin yüzde 4 art›rabilece¤i be-
lirtilirken, C vitamininin önemli zararl›
etkisinin saptanmad›¤› kaydedildi.

Bir grup bilim adam›, 230 bin kifliyi kapsayan 67 araflt›rmay›
inceleyerek antioksidan A, C ve E vitaminlerini alman›n “sa¤l›¤a
katk›da bulundu¤u yönünde ikna edici hiçbir delil bulunmad›¤›”
sonucuna vard›lar. 

Vitamin haplar› ölüm
riskini art›rabilir!



sanat gündemi Diflhekimi Nilgün Onar›c› nonarici@hotmail.com 
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O bir idealistti. Bar›fla inand› ve insanlara güvendi. Ülke-
mizde bize yak›flmayan bir davran›flla, tecavüz edile-
rek öldürüldü. O, Pippa Bacca’yd›.

Kanl› topraklarda “Gelinlik Yolculu¤u”
Pippa Bacca ismiyle tan›nan ve as›l ad› Giuseppina Pasquali-
no di Marineo olan ‹talyan sanatç› (9 Aral›k 1974–31 Mart
2008). ‹ki ‹talyan sanatç› Pippa Bacca ve Silvia Moro, savafl
karfl›t› bir etkinlik planlad›lar. “Gelinlik Yolculu¤u” ad›n› ver-
dikleri bu etkinlik için, Dünya Kad›nlar Günü olan 8 Mart
2007 tarihinde Milano’dan yola ç›kt›lar. Milano’dan otostopla
bafllayan yolculuk, planlad›klar› güzergah boyunca otostopla
devam edecekti. Çünkü bu etkinli¤in iki temel düflüncesi var-
d›. Karfl›s›ndaki insana güvenmek ve dünya bar›fl›na inanmak.
Güzergah ise flöyle belirlenmiflti: Milano, Slovenya, H›rvatis-
tan, Bosna, Bulgaristan, Türkiye, Suriye, Lübnan, ‹srail, Filis-
tin ve son durak Tel-Aviv. Yak›n tarihlerinde iç savafl yaflan-
m›fl topraklardan masumiyeti ve sevgiyi simgeleyen beyaz ge-
linlikleriyle geçerek “bar›fl ve kardefllik” mesaj› vereceklerdi.
‹ki sanatç›, “Gelinlik Yolculu¤u” ad› verilen proje devam etti¤i
sürece üzerlerindeki gelinli¤i y›kamayacaklard›. Gelinli¤in
üzerindeki lekeler, yak›n tarihleri savafl ve iç savafllarla geçen
ülkelerin izlerini tafl›yacakt›. ‹ki genç sanatç›, Slovenya, H›rva-
tistan, Bosna ve Bulgaristan’dan geçerek 20 Mart 2008 tari-
hinde Türkiye’ye geldi. ‹ki arkadafl, ‹stanbul’da birbirinden ay-
r›larak farkl› güzergahlar› izlemeye ve Beyrut’ta buluflmaya
karar verdiler. Bacca, Gebze’de kayboldu. Tavflanl› Köyü Sar›-
bay›r mevkiindeki ormanl›k alanda ç›plak ve ölü bulundu. Ar-
kadafl› Silvia Moro Tel–Aviv’e ulaflt›. 

Ölümün ard›ndan ne dediler?
Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an “Seçilecek kelime noktas›n-
da acze düflüyorum” dedi. Gebze Belediye Baflkan› ‹brahim
Pehlivan “Gebze’nin dünyada bu tür bir haberle an›lmas› çok
kötü. Pippa Bacca’n›n ailesine ve ‹talyan Baflkonsoloslu¤una
özür mahiyetinde ziyarette bulunmak, sanatç›n›n bar›fl yolcu-
lu¤unu devam ettirmek, Gebze’ye bir bar›fl an›t› dikmek gibi
düflüncelerimiz var” dedi.
Pippa Bacca’n›n niflanl›s› “‹nsanlara çok güvenen biriydi,

O bar›fla inand› ve insanlara güvendi:

PIPPA BACCA
Her birimiz bir di¤eri için 

ötekiyiz. Bar›fl ve güvenmek
bu topraklar›n ve bizlerin 

açl›¤›. Pippa Bacca 
belki de bunun 

bedelini ödedi…
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onun için korkunç bir al›n yaz›s› oldu”
dedi.
Pippa Bacca’ya tecavüz edip öldüren ka-
til (konuk gitti¤i evde televizyonda kay›p
haberini izleyince) “Avrupa Birli¤i’ne re-
zil olduk. Hangi flerefsiz yapt› acaba?”
dedi.
Konya fiefkat–Der Baflkan› Hayrettin Bu-
lan “Tüm dünyaya bar›fl mesaj› vermek
ad›na gelinlikle ‹talya’dan yola ç›kan ve
otostop çekerek ‹srail’e gitmek isteyen
sanatç› Pippa Bacca, maalesef Kocae-
li’nin Gebze ilçesinde bir sap›k taraf›n-
dan tecavüz edilerek öldürüldü. Biz ken-
disine MELEK lakab›n› takt›k ve fief-
kat–Der olarak, ma¤dur olan kad›nlar›n
s›¤›nd›¤› fiefkat–Der Hayata Tutunma
Evleri’nden birine onun ad›n› vermeyi
uygun gördük. Her ne kadar ‹talya’da
Pippa Bacca olarak bilinse de bizim gö-
zümüzde o bir melektir. Amac›m›z Pippa
Bacca’n›n bar›fl mesaj›n›n alg›land›¤›n›
bütün dünyaya göstermek ve kad›nlara
yönelik tecavüz, fliddet ve cinayetlere
dikkatleri çekmektir” dedi.
Uluslararas› Plastik Sanatlar Derne¤i
Baflkan› Bedri Baykam “Pippa Bacca için
‹stanbul’da ‘Pippa Bacca ve Bar›fl’ bafll›k-

l› bir sergi düzenleyece¤iz” dedi.
Pippa Bacca’n›n k›zkardefli “Türk halk›n›
ve Türkiye’yi suçlam›yoruz. Maalesef
dünyan›n her yerinde böyle olaylar yafla-
nabiliyor” dedi.
Pippa Bacca ‹talya’dan yola ç›karken
flöyle demifl: “En rahat Türkiye’den geçe-
rim.”
Ama Türkiye’den geçemedi. Türkiye’den
cenazesi gitti. Ard›ndan demeçler veril-
di, yaz›ld›, çizildi ve bir süre sonra di¤er-
lerinin yan›nda yerini alacak. Yani, unu-
tulacak. Belleklerimizi biraz zorlarsak
neleri hat›rlar›z… Bir bisikletçi bayan
vard› Kanada’dan yola ç›km›flt› ve bisik-
letle dünya turunu amaçlam›flt›. Türki-
ye’ye kadar sa¤ salim gelmifl ve ülkemiz-
de tecavüze u¤ram›flt›. Kanad› k›r›ld›¤›
için göç edemeyen ve tecavüze u¤rayan
leylek içler ac›s›yd›… Devlet yurtlar›nda
tecavüze u¤rayan erkek ve k›z çocuklar›-
m›z… Töre cinayetleri ve cezalar›na uy-
gulanan indirim… Güneydo¤u Anado-
lu’da öldürülen ve intihar etti denilen
genç k›zlar›m›z… Daha niceleri… Gör-
mezden geldi¤imiz, umursamad›¤›m›z,
çözüm bulmad›¤›m›z daha niceleri… Fai-
li meçhul cinayetler… bulunamayan ka-
tiller… patlayan bombalar… fliddet… hep
bu topraklarda yaflad›¤›m›z ac›lar, bizim
bir parçam›z olmufl fliddet. Biz ötekine
pek güvenemeyiz, biz ötekini pek seve-
meyiz. Her birimiz bir di¤eri için öteki-
yiz. Bar›fl ve güvenmek bu topraklar›n ve
bizlerin açl›¤›. Pippa Bacca belki de bu-
nun bedelini ödedi…

Gezipduru
Ayd›n C›ng›

Kalkedon Yay›nevi

K‹TAP

Kiflisel s›n›rlar›n› da zorlayarak
Kenya, Fas, Kamboçya,
Vietnam, Hindistan gibi birçok
ülkeye denizafl›r› yolcuklar
yapan C›ng›, bu yolculuklar›
esnas›nda birçok serüven
yaflam›fl. Ayd›n C›ng› inatla ve
her defas›nda cesaretle ç›kt›¤›
macera dolu yolculuklar›n›
aktarman›n d›fl›nda, gezip
gördüklerini de anlatm›fl.
Yazar denizafl›r› yapt›¤› her
yolculukla ilgili sosyolojik
izlenimlerini de aktarmay›
ihmal etmemifl. Ayd›n C›ng›,
günlük ve sade bir dille
kaleme ald›¤› kitab›nda gezip
gördü¤ü ülkelerin tarihiyle,
sosyoekonomik ve siyasal
yap›s›yla ilgili bilgiler de
vermifl. 
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duyuru

Vefat
� ‹lçe temsilcimiz ‹nci Topçu’nun babas› Kaz›m Topçu 

9 Nisan 2008 tarihinde,

� Meslektafl›m›z Demet Güzel’in babas› ‹smet Aln›aç›l 
14 Nisan 2008 tarihinde,

� Meslektafl›m›z Ermil Mehmet’in babas› ‹brahim
Mehmeto¤lu 18 Nisan 2008 tarihinde vefat etmifltir. 

Meslektafllar›m›z›n ac›lar›n› paylafl›r, 
baflsa¤l›¤› dileriz.

Kiral›k  
� Kad›köy’ün merkezinde muayenehane kiral›kt›r.

GSM: 0 536 697 02 37

� Kad›köy’de 25 y›ll›k, yeni dekore edilmifl, 3+1’den
ibaret muayenehane kiral›kt›r.
GSM: 0542 251 30 67

Sat›l›k
� Cihaz ve gereçleriyle birlikte sat›l›k komple

muayenehane
GSM: 0 555 466 58 26

Hüseyin Aflc›

‹.Hakk› Özdemir

Caner Cangül

Leyla Güldibi

Okan Karap›nar

Engin F›rat Cakan

Levent fiener

Caner fiahin

Mesut Arslanbafl

‹pek Erbay

Gökhan Özyer

Kerim Ortako¤lu

Aydan Berbero¤lu

Turgay Yürekli

Seza Bayk›ran

Gül Gürlek

Ekim Emek Ertener

Tuba Ayhan 

Burcu Kibaro¤lu

Selçuk Yaz›c›

Mourat Chasim

Faruk Taner Dilmener

Mehmet Y›lmaz

A. Nusret Söhmen

‹lkan Çelik

Hakan Akça

Z. Uçar Süsal

H. Gülen Savafler

K›vanç Permuz

Alparslan Demirtafl

Vehbi Zafer

Gökhan Ba¤c›lar

Seher Nalbanto¤lu

Cengiz Ç›narc›

Zeynep fiahin

Fatih Temuçin

Umut Öztürk

Mustafa Kanida¤l›

Cemil Harun Mola

Onur fiahin

Sibel Alkan

Veysel Azman

Sedat Mand›rac›

Berivan Çelik

N.Zeynep

Gümüfldü¤me

Fatma Taflc›

Hasan Özbek

Gürhan K›rbafl

H. ‹lknur Demirci

‹nan K›nal›

Olcay Koflar

‹. fierif Özgen

Rozi Hara

Filiz Ç›nar

S. Fikret Ak›nc›

Deniz Ergen

N. Esra Orman

Funda Yüksel

Berrin Usta

Elif Aç›kgöz

ARAMIZA 
HOfi GELD‹N‹Z

‹stanbul Diflhekimleri Odas›’na
Mart-Nisan aylar›nda üye olan 
meslektafllar›m›za “Aram›za 

hofl geldiniz” diyoruz.

68 Kufla¤› Bulufluyor

‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi’ne 
1964 y›l›nda giren ve bu y›l mesle¤inde 40. y›l›n›

kutlayacak olan meslektafllar›m›z›n diflhekimi
Kazmir Pamir’e baflvurmalar›n› rica ederiz. 

Tel:  0 212 249 20 27   
e-mial: kazmirpamir@gmail.com



� Üsküdar’da sat›l›k Progress marka ünit
Tel: 0 216 310 47 88/dahili 302
GSM: 0532 396 19 58

� Komple sat›l›k muayenehane
GSM: 0 533 322 35 95

� Altkaynarca Ayd›nl›yolu Cad. üzerinde bulunan
10 y›ll›k faal muayenehane sat›l›k ya da devren
sat›l›kt›r.
GSM: 0 532 422 27 24

Devren Kiral›k
� Ülke de¤iflikli¤i nedeniyle, faal durumda, çok iyi

hasta potansiyeli olan, Anadolu Yakas›’ndaki
muayenehanemi devrediyorum. ‹lgilenenlerin
afla¤›daki telefonlardan randevu almalar› rica
olunur.
Tel: 0 216 472 21 42
GSM: 0 532 452 34 41

� Gültepe, Talatpafla Caddesi’nde devren kiral›k
muayenehane
GSM: 0 532 582 60 00

Diflhekimi aran›yor
� Ayd›n, Didim’de bulunan a¤›z ve difl sa¤l›¤›

poliklini¤imize bayan diflhekimi aran›yor.
GSM: 0 505 754 71 75

� Emekli Dr. Diflhekimi aran›yor
Tel: 0 216 336 99 89

� Düzeltme ve özür
Dergi say› 119, sayfa 129’da “Athenas›z Roma”
adl› kitab›n tan›t›m›nda son paragrafta kitab›n
yazar›n›n ad›: Serdar Atmaca olacakt›r. Düzeltir,
özür dileriz.
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K›rm›z› Reçete ile 
Verilecek ‹laçlar

Johnson&Johnson S›hhi Malzeme Sanayi ve
Ticaret Ltd. fiti. ad›na ithal ruhsatl› olup Fentanil
isimli uyuflturucu maddeyi içeren Durogesic
12ug/saat 5 Transdermal Flaster isimli ilaç, for-
mülü ve kontrole tabi madde içermesi nedeniyle
“K›rm›z› Reçete ‹le Verilecek ‹laçlar” kapsam›na
al›nm›flt›r.
Bu nedenle, yukar›da ad› geçen müstahzar›n
K›rm›z› Reçete ile verilmesi, stok ve tüketim-
lerinin uyuflturucu defterine ifllenmesi gerekmek-
tedir. Ayr›ca, ad› geçen müstahzardan bir K›rm›z›
Reçeteye en fazla 6 (alt›) kutu yaz›lmas›,
reçetelerin aksi gerekçeli bir raporla belirtilme-
di¤i takdirde 10 (on) günden önce tekrarlanma-
mas› gerekmektedir. 

Normal Reçete ile 
Verilecek ‹zlemeye 

Tabi ‹laçlar
Reckitt Benckiser Temiz. Malz. San. ve Tic. A.fi.
ad›na ithal ruhsat› olan “Nurofen Plus Tablet”
(12.80 mg Kodein Fosfat) isimli ilaç, kontrole
tabi madde içermesi nedeniyle ve kontrollü
tüketimin sa¤lanmas› amac›yla “Normal Reçete
‹le Verilecek ‹zlemeye Tabi ‹laçlar” kapsam›na
al›nm›flt›r.
Söz konusu ilac›n mutlaka “Normal Reçete” ile
verilmesi, reçetelerin eczanelerde al›konulmas›
ve Reçete Kay›t Defteri’ne ifllenmesi gerekmek-
tedir.










