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NEWTOM 5G TEKNOLOJİSİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ!

TEKNODENT “MFR-GRUP” üyesidir.

• En Son Teknoloji • En Yeni Tomografi Teknikleri 
• Renkli Tomografi • 20 Kat Daha Hızlı Çekim 
• En Küçük Voksel Kalınlığı 0,075 mm 
• 360 derecede 480 Projeksiyon  
• Yüksek Çözünürlük • Düşük Radyasyon 
• Işınlama süresi 2,4 saniye
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Murat Ersoy
İstanbul

Dişhekimleri Odası

Başkanı

Dergi basıma girecek.

Arkadaşlarım beni sıkıştırıyor, ısrarla yazımı istiyor-

lar.

Önümdeki beyaz kâğıda uzun bir süredir bakıyo-

rum. Kalemim parmaklarımın arasında açılıp kapan-

maktan yoruldu.

Kâğıt da kalem de ‘Ne yazacaksan yaz artık, yorul-

duk!’ der gibiler.

Bilimsel, sosyal ve toplumsal yanıyla dolu dolu bir 

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nı geride bıraktık.

Kahvaltılı bölge toplantılarına meslektaşlarımızın 

yoğun ilgisi bizi sevindiriyor.

Değiştirilen, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Veren Özel 

Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in uygulan-

ması konusunda meslektaşlarımızın kaygılarını bir 

nebze olsun giderebilecek bilgilendirmeler yapıyo-

ruz. Umarım faydası oluyordur.

Yönetmelik uygulaması hakkında gerek İl Sağlık 

Müdürlüğü, gerekse TDB MYK nezdinde girişimle-

rimiz sürüyor. 

Bir yıl bile dolmadan yönetmeliğin değiştirilmesi 

gündemde. Yine meslek örgütünün görüşü alınma-

dan kapalı kapılar ardında hazırlanıyor. Fazla bek-

lentim yok, ama mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 

yararına değişiklikler olacağını ummak istiyorum.

TDB mesleğimize yakışan bir merkez binasına ka-

vuştu.

TDB Akademisi çalışmalarına başladı.

Bütün bunları yazsam beyaz kağıt kelimelerle kap-

lanır, kalem gerçek işlevine kavuşur.

Ama aklım, duygularım ‘Öyle bir yazı olmaz’ diyor.

Adını koyalım, ülkemin bir bölümünde ‘savaş’ var.

Sokağa çıkma yasakları, kapanan okullar, felç olan 

sağlık hizmetleri, yanan hastaneler, yanan okullar, 

yanan camiler, yanan tarihi miras, yanan, yıkılan ev-

ler, mahalleler, köyler, ilçeler, kentler, ölen siviller…

Sayıları üç yüz bin olarak ifade edilen evini, yurdunu 

terk etmek zorunda kalan insanlarımız…

Karşılıklı yapılan ölüm yığınağı…

Ama ‘Yıldız Savaşları’ serisinin son filmi bu savaştan 

daha çok konuşuluyor. 

Bin yıllık kardeşliğimizin üzerini örten kan, kopmak-

ta olan gönül bağlarımız…

Bir tarafta kör teröre dönüşen hendekler, barikatlar, 

bombalar, tuzaklar…

Öte yanda ‘Her ne pahasına olursa olsun temizle-

yeceğiz’ diyen, siyasi mücadele yollarını kapatan 

güvenlik politikaları…

İkisi de yol değil. Bir bölümüne kin ve nefret duysak 

da ölenlerin tamamı bizim insanımız. 

Hala ‘insanım’ diyebilmek için, hala ‘İnsanlığımız-

dan vazgeçmedik’ diyebilmek için başka bir yol ol-

malı.

Henüz vakit varken ölüm dışında bir çıkış yolu bu-

lun. Yalnız ölümün dilini konuşmayın.

Ölüm değil, yaşam deyin. Savaş değil, barış deyin. 

Ölüm değil, yaşam deyin. 
Savaş değil, barış deyin. 

ADINI TEKNOLOJİDEN ALDIK!

Bağdat // Göztepe 0216 360 7330 - 360 5301 
Kadıköy 0216 330 89 43
rontgen@teknodent.com // newtom@teknodent.com  
www.teknodent.comDento-Maksillofasiyal Görüntüleme Merkezi

NEWTOM 5G TEKNOLOJİSİ İLE HİZMETİNİZDEYİZ!

TEKNODENT “MFR-GRUP” üyesidir.

• En Son Teknoloji • En Yeni Tomografi Teknikleri 
• Renkli Tomografi • 20 Kat Daha Hızlı Çekim 
• En Küçük Voksel Kalınlığı 0,075 mm 
• 360 derecede 480 Projeksiyon  
• Yüksek Çözünürlük • Düşük Radyasyon 
• Işınlama süresi 2,4 saniye
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H E K İ M  H A K L A R I
HEKİMİN BASKI ALTINDA OLMADAN MESLEĞİNİ UYGULAMA HAKKI

ÇAĞDAŞ BİLİMSEL TIP OLANAKLARINDAN YARARLANMA HAKKI

MESLEĞİNİ UYGULARKEN ETİK İLKELERE BAĞLI OLMA HAKKI

HEKİMİN KENDİ DEĞERLERİNE TERS DÜŞEN DURUMLARDAN KAÇINMA HAKKI

HEKİMİN HASTAYI REDDETME HAKKI

HEKİMİN RİSKLERDEN KORUNMA VE SAĞLIĞINI KORUMA HAKKI

HEKİMİN YETERLİ BİR GELİR DÜZEYİ TALEP ETME HAKKI

HEKİMİN DANIŞMA HAKKI

HASTAYA İYİLEŞME GARANTİSİ VERMEME HAKKI

HEKİMİN YÖNETSEL SÜREÇLERE KATILMA HAKKI

YETERLİ ZAMAN AYIRMA HAKKI

TEDAVİ YÖNTEMİ SEÇME HAKKI

HASTA ALEYHİNDE TANIKLIKTAN ÇEKİLME HAKKI
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Füsun Şeker
İstanbul

Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

Üyesi

Kötü bir yıl geçirdik. Kan tuttu herkesi. Bu toprak-

lar ne zaman kana doyacak diye beklemeyelim. Her 

yerde, her zaman “barış” özlemimizi haykırmak 

gerekiyor artık. Suruç Katliamı, 10 Ekim Ankara 

Katliamı, Diyarbakır Mitingi katliamı...Ölümler, par-

çalanmış bedenler, tek kurşunla yüzükoyun yerde 

uzanmış can vermiş bedenler, kıyıya vurmuş çocuk 

bedenleri, ölümden kaçarken ölüme koşanlar...  So-

kağa çıkma yasakları, sağlıkta şiddet, kadına şid-

det, tutuklanan gazeteciler... Artık son bulsun. 

Bunları dileyerek hazırladığımız Dergi’mizde bu sayı 

dosya konusu “Mültecilik”... Yok sayılamayacak ka-

dar çok insanı ilgilendiren bu konuyu, yurdundan 

kopmak zorunda kalmış bu insanların neler yaşa-

dığını İnsan Hakları Derneği’nden avukat Gülseren 

Yoleri’ye sorduk.

Bir 22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nı daha 

geride bıraktık. Oldukça yoğun geçen haftanın et-

kinliklerinden haberler sayfalarımızda. Bu sene her 

zamankinin aksine plaket töreniyle haftamız baş-

ladı. Meslekte; 60, 50, 40 ve 25 yılını bitiren mes-

lektaşlarımız plaketlerini aldı. Her yıl daha yüksek 

bir katılımla törenimizi gerçekleştirmek, meslektaş-

larımızın bir arada olması törene katılan herkesin 

mutlu olmasına neden oluyor. Bu yıl uzun aralar-

dan sonra bir ilk daha gerçekleştirdik. Dişhekimliği 

dışında çeşitli sanat etkinlikleriyle uğraşan mes-

lektaşlarımızın eserlerini bir sergi aracılığıyla tüm 

meslektaşlarımıza tanıtmak istedik. Cağaloğlu’nda 

Basın Müzesi’nde gerçekleştirdiğimiz Karma Sergi 

çok yoğun ilgi gördü. Takı, seramik, fotoğraf, resim, 

maket, ebru gibi eserler dişhekimlerinin meslekle-

2015’in son günlerinde her zamanki 
dileğimiz yine BARIŞ, her zaman BARIŞ, 
ısrarla, inadına BARIŞ...

rinin aslında sanatla da ne kadar içiçe olduğunu bir 

kez daha gösterdi bizlere. Dişhekimliği öğrencileri 

bowlig turnuvasında bir araya geldi. Hem eğlendiler 

hem oynadılar hem de diğer dişhekimliği fakültele-

rinden arkadaşlıklar kurdular. Yine bu hafta içinde 

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Dişhekimleri 

Odası’nın ortak projesi  başlatıldı. İlçedeki 13 okul-

da  4 bin 1. Sınıf öğrencisini kapsayan ağız diş sağlı-

ğı eğitimi yanı sıra öğrencilere boyama kitapları, diş 

fırçası, diş macunu gibi hediyeler de verilecek.

Oda haberlerimizde yeni dönemde başlayan bilim-

sel etkinkilerimizin, kahvaltılı bilgilendirme ve eği-

tim toplantılarının haberlerinin yanı sıra İstanbul 

Dişhekimleri Odası’nın yaptığı tüm duyuruları ve 

bilgilendirmeleri de bulacaksınız. Ayrıca Odamızın 

web sayfasının takip edilmesi de etkinliklerden ha-

berdar olmak ve mevzuatla ilgili konularda bilgilen-

mek açısından faydalı olacaktır.

Yönetim Kurulumuzun  Eğitim Komisyonu’ndan 

sorumlu üyesi   Prof. Dr. Atilla Sertgöz yeni eğitim 

dönemi hakkında bilgi verdi. Ayrıca FDI Bangkok 

Kongresi’nde konuşmacı olduğu konferans ve 

kongre izlenimleri konusunda da konuştuk.Yine 

aynı kongrede Üyelik İrtibat ve Destek Komitesi’ne 

seçilen Dr. Duygu İlhan’la da bir söyleşimiz var.

“Ben hekimliği çok seviyorum, hekimlik gerçekten 

bir sanat” diyen Sunay Akın 22 Kasım Haftamızda 

Güney Diş’in katkılarıyla tek kişilik bir gösteri sundu 

meslektaşlarımıza. Kendisini  sayfalarımıza konuk 

etmemek olmazdı. Oyuncak Müzesi’nde gerçekleş-

tirdiğimiz keyifli sohbeti beğenerek okuyacağınızı 

umuyoruz. 



odahaberleri

2015-2016 Sürekli Dişhekimliği Eğitim Programı, yeni bir 

eğitim dizisiyle başladı.  “Periodontoloji Eğitim Dizisi” 

olarak hazırlanan ve toplamda 5 toplantıdan oluşacak 

dizinin ilki 25 Kasım 2015 Çarşamba günü Yılmaz Mani-

Odamızın yeni eğitim döneminde planladığı kurs programının 

ilki 03 Aralık 2015 tarihinde Güney Akademi’de gerçekleştiril-

BAŞLANGIÇ PERİODONTAL TEDAVİ

TEK EĞE İLE KANAL TEDAVİSİ

salı Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. “Başlangıç Pe-

riodontal Tedavi” konulu toplantının konuşmacısı İstan-

bul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji 

Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Cansu Başeğmez’di.

di. Güney Diş ile ortak düzenlenen “Tek Eğe İle Kanal Tedavi-

si” kursu Doç.Dr. Meriç Karapınar Kazandağ tarafından verildi. 

dergi kasım/aralık 201510
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08 Ekim 2015 tarihinde; Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca, Büyükçek-

mece, Küçükçekmece, Başakşehir ilçelerindeki meslektaşları-

mızın katılımıyla gerçekleştirilen, “Endodontik Döner Alet Sis-

temlerinde Yeni Gelişmeler” konulu toplantıda Yard. Doç. Dr. 

Mustafa Gündoğan konuşmacı olarak yer aldı. Paşa Dental’in 

desteğiyle gerçekleştirilen bilimsel toplantı, 15 Ekim 2015 tari-

hinde Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören, Zey-

tinburnu ilçelerinde de tekrarlandı.

BÖLGESEL BİLİMSEL TOPLANTILAR DEVAM EDİYOR

Odamızın geçen eğitim döneminde ilk kez düzenlediği ve meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği Bölgesel Bilimsel Toplantılar, 

2015-2016 eğitim döneminde de devam ediyor.

Bölgesel Bilimsel Toplantıların Anadolu yakasındaki ilk bu-

luşması 21 Ekim 2015 tarihinde Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla 

ilçeleri ve Yalova ilindeki meslektaşlarımızın katılımıyla gerçek-

leştirildi. Dr. Dişhekimi Rıza Kerem Dedeoğlu’nun konuşmacı 

olduğu “Total Diş Eksikliğinde İmplant Destekli Hareketli Pro-

tezler” konulu toplantı Core Medikal desteğiyle gerçekleştirildi.

05 Kasım 2015 tarihinde; Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, 

Sarıyer ilçelerindeki meslektaşlarımızın katılımıyla ve EOT 

Dental’in desteğiyle gerçekleştirilen “Klinik İmplantolojide 

Tedavi Planlaması ve Güncel Yaklaşımlar” konulu toplantıda 

Dr.Dişhekimi Oğuzhan Özdemir konuşmacı olarak yer aldı. 

12 Kasım 2015 tarihinde; Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esen-

ler, Güngören, Zeytinburnu  ilçelerindeki meslektaşlarımızın ka-

tılımıyla ve Core Medikal desteğiyle gerçekleştirilen “İmmediat 

İmplantasyon” konulu toplantıda Prof.Dr. Cüneyt Karabuda ko-

nuşmacı olarak yer aldı. 

Kadıköy, Ataşehir ve Adalar ilçelerindeki meslektaşlarımızın 

katılımıyla  Bostancı Green Park’ta yapılan toplantıda Prof.

Dr.Atilla Sertgöz “Anterior Tek Diş İmplantlarında Estetik” ve 

Dr.Dişhekimi  Esra Silahtar “Porselen Laminalarda Başarıyı Etki-

leyen Faktörler” başlıklı konuşmalarıyla yer aldı. 25 Kasım 2015 

tarihinde yapılan toplantı Ivoclar’ın desteğiyle gerçekleştirildi.

Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, 

Başakşehir ilçelerindeki meslektaşlarımızın katılımıyla 26 Kasım 

2015 tarihinde gerçekleştirilen “Posterior Kompozitlerde Klinik 

Başarı” konulu toplantıda Yard. Doç. Dr. Safa Tuncer konuşmacı 

olarak yer aldı. Paşa Dental’in desteğiyle gerçekleştirilen bilimsel 

toplantı, 03 Aralık 2015 tarihinde Bakırköy, Bahçelievler, Bağcı-

lar, Esenler, Güngören, Zeytinburnu ilçelerinde de tekrarlandı.
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Odamız üyesi dişhekimleri, Kahvaltılı Bölge Toplantıları’nda, 

bölgelerindeki meslektaşlarıyla bir araya gelerek mesleki ve 

güncel sorunları paylaşmaya devam ediyor.

İlçe Temsilcileri Komisyonumuzun organize ettiği toplan-

tılarda; 21 Ekim 2015 Çarşamba günü Kadıköy, Ataşehir ve 

Adalar ilçelerindeki dişhekimleri Kadıköy Dalyan Kulüp’te; 

04 Kasım 2015 Çarşamba günü Bakırköy, Bahçelievler, Bağ-

cılar, Esenler, Güngören, Zeytinburnu ilçesindeki dişhekim-

leri, Midpoint Bakırköy Capacity’de; 02 Aralık 2015 Çarşam-

ba günü Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer ilçelerindeki 

dişhekimleri Beyoğlu Midpoint’te bir araya geldi.

Toplantılarda açılış konuşmasını yapan Başkan Murat Ersoy, 

Ağız ve Diş Sağlığı Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 

DİŞHEKİMLERİ KAHVALTILI BÖLGE TOPLANTILARINDA BULUŞUYOR...

Yönetmelikle ve E-nabız online sistemiyle ilgili bilgi aktardı, 

dişhekimlerinden gelen soruları yanıtladı.   

dergi kasım/aralık 201512
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Bilindiği gibi radyasyon kaynaklarının (röntgen cihazlarının) bulundurulması ve kullanılması TAEK tarafından verilecek lisan-

sa bağlıdır.

Lisansların verilme şekli ve kuralları Radyasyon Güvenliği Tüzüğü, Radyas-

yon Güvenliği Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Buna göre, “lisans almak için lisanslama ücretinin Kurum hesabına yatırı-

larak, Kurum tarafından duyurulan radyasyon uygulamasına özgü istenen 

bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunulması gerekmektedir.”

Verilen lisanslar 5 (beş) yıl için geçerli olup, beş yıl sonunda lisans yenileme 

süresinin bitiminden önceki 6 (altı) ay içerisinde vize ücreti Kurum hesabına 

yatırılarak ve kuruma başvurularak lisansların vize edilmesi gerekmektedir.

Lisansların vize edilmesinde lisans ücretinin yarısı kadar ücret ödenecektir.

Meslektaşlarımızın bilgilerine sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

KAMU KAHVALTI BULUŞMALARI DEVAM EDİYOR
İstanbul Dişhekimleri Odası Kamu ve Özlük Hakları Komisyonu’nun organizasyonuyla; Kartal, Okmeydanı, Sancaktepe, 

Ataşehir ve Göztepe’deki ağız ve diş sağlığı merkezlerinde çalışan dişhekimleri 28 Kasım 2015 Cumartesi günü Beyoğlu 

Midpoint’te düzenlenen kahvaltıda buluştu.

 İlki yaz aylarında yapılan kahvaltılı buluşmada, ağır koşullar altında çalışan kamu hekimleri bir arada sorunlarını paylaşma 

olanağı buldular. Kahvaltılı toplantıda özellikle döner sermaye dağılımları, özlük hakları konusu ortak dile getirilen sorunla-

rın başında yer aldı. 

TAEK LİSANSI HAKKINDA DUYURU
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İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu, son dönemlerde botoks, dermal dolgu vb. kursların hızla açıldığına ve dişhekim-

lerinin bu kurslara katıldıklarına ilişkin gelen duyumlar üzerine bir açıklama yayınladı. 

Açılan bu kursların, dişhekimlerinin botoks, dermal dolgu ve benzeri uygulamaları yapmaya hak ve yetkilerinin olup olmadığı 

tartışmalarını da beraberinde getirdiğine vurgu yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 

konuya ilişkin yayınladığı yazıya atfen;  “botoks (botulinum toksin) işlemi, botulinum toksin adı verilen bakteriden elde edi-

len tıbbi bir ilacın uygulandığı yerlerle bağlantılı olarak olası komplikasyonları nedeniyle de uygulandığı alanla ilgili eğitimi 

gerektiren tıbbi bir girişimdir. Ülkemizde bu işlemin yüz bölgesinde uygulanmasına ilişkin eğitim, Plastik, Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi ve Dermotoloji yeni adıyla Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık eğitimi içinde verilecektir. Yani botoks işlemini 

yüz estetiği alanında uygulayabilmek için, hekimlik sıfatına sahip olmanın yanı sıra, bu uzmanlık dallarında eğitim görmüş 

olmak da bir zorunluluktur. Bu şartları taşımaksızın, hekim dışı kişilerin çeşitli kurslardan edindikleri bilgiye veya belgeye 

dayanarak hekimlik alanında mesleki faaliyette bulunması mümkün değildir” dendi.

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazısına www.ido.org.tr 

adresinden ulaşabilirsiniz.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin Odalara gönderdiği yazıda, reçetelerin Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belge-

ler arasından çıkarıldı bildirilmiştir. TDB’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Vergi Usul Kanunları Genel Tebliğlerinin incelenmesinde 1989 yılında çıkartılan 1912 

sıra numaralı Tebliğ ile 1 Haziran 1989 tarihinden itibaren; özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya bura-

larda çalışan hekimlerce (dişhekimi dahil) özel muayene ve tedaviler için düzenlenen reçeteler Vergi Usul Kanunu uyarınca 

düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmış olduğu, bunların sadece defterdarlıklarla anlaşmalı matbaalara bastırıla-

rak kullanılacağının belirtildiği görülmektedir.

08.09.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 418 sıra numaralı Tebliğ ile 191 sayılı Tebliğ yürürlükten kal-

dırılınca söz konusu uygulama da sona ermiş; reçeteler Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler arasından 

çıkartılmıştır.

Bu doğrultuda halen dişhekimi muayenehanelerinde kullanılan reçetelerin Maliye Bakanlığı ile anlaşmalı matbaalarda bastı-

rılan üç nüshalı reçete olarak basılması zorunluluğu bulunmamaktadır.”

BOTOKS UYGULAMASI

REÇETELER ZORUNLU BELGELER ARASINDAN ÇIKARILDI

2015–2016 eğitim-öğretim döneminde, zorlu bir yarışı başa-

rıyla tamamlayıp dişhekimliği fakültelerini kazanan yüzlerce 

öğrenci önlük giyme törenleriyle resmen “dişhekimi adayı” 

oldular. İstanbul Dişhekimleri Odası bu mutlu günlerinde öğ-

rencileri ve velileri yalnız bırakmadı.

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin 

19 Ekim 2015 tarihinde, Yeditepe Üniversitesi 

Dişhekimliği Fakültesi’nin 18 Kasım 2015 tari-

hinde gerçekleştirdiği törenlerde Odamızın ha-

zırlattığı önlükler fakülteye “merhaba” diyen 

öğrencilere giydirildi. Başkan Murat Ersoy her 

iki törende de yaptığı konuşmalarda dişhekimi 

adaylarına; mesleğin bugün yaşanan zorlukla-

rına ve halkın ağız-diş sağlığı göstergelerinin 

düşüklüğüne değinerek insan sağlığına duyarlı, 

ticari çekişmelerden uzak gerçek birer sağlıkçı 

olmalarını öğütledi.  

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dişhekimliği 

ODAMIZ ÖNLÜK GİYDİRME TÖRENLERİNDE ÖĞRENCİLERİN YANINDAYDI  
Fakültesi’nin 16 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilen önlük 

giydirme töreninde de Genel Sekreter Aret Karabulut dişhe-

kimliği mesleğini tercih eden gençlere başarılar dileyerek 

önlüklerini giydirdi.
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“GEZİ” ANA DAVASI SONUÇLANDI...

İlçe Sağlık Müdürlüklerince yapılan denetimlerde, Periapikal Röntgen Cihazları 

için kişisel dozimetre kullanımının meslektaşlarımıza zorunlu hale getirildiğine 

ilişkin Oda’ya yapılan  başvurular üzerine Yönetim Kurulu bir açıklama yayın-

ladı. 

Açıklamada TAEK’in sitesinde bulunan Dişhekimliğinde Kullanılan Radyasyon 

Cihazları İçin Lisans Başvuru Formu’nun Kişisel Dozimetre Bilgileri başlıklı 

bölümünde yer alan “günde 25’in altında perapikal film çekilen laboratuarda 

kişisel dozimetre kullanma zorunluluğu ortaya çıkmamaktadır”  ifadesi hatır-

latılarak, bu koşulları sağlamayan dişhekimlerinden kişisel dozimetre talep 

edilemeyeceği ifade edildi. 

Ülke tarihinin gördüğü en büyük ve en önemli kitle hareketlerinden biri olan “Gezi Parkı Eylemi” ana davasında karar açıklan-

dı. 274 sanıklı davada 7 kişi beraat ederken, geriye kalanlar hapis cezası aldılar.

 Sağlık çalışanları da…

O günlerde söylemiştik, “Sağlık çalışanları ülkenin herhangi bir yerinde, herhangi bir zaman diliminde ihtiyacı olan herkese 

ayrım yapmadan hizmet verdiler, vermeye devam edecekler.”

“İyi bilinmelidir ki sağlık çalışanları baskı ve tehditlerle değil bin yıllık etik değerler ve tıbbın evrensel kuralları ile hareket 

ettiler, gerektiğinde yine edeceklerdir.”

 Vicdanlara sığmayan bu davada verilen kararlar da vicdanlara sığmamıştır.

Tarih, bu kararları ve bu kararları verenleri hatırlayacak mıdır bilemiyoruz ama “bugün mahkûm olanları beraat ettirecektir.”

Hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

KİŞİSEL DOZİMETRE KULLANIMI ZORUNLU MUDUR?
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YÖNETMELİĞİN YAPTIRIM UYGULAMASI 01.01.2016 TARİHİNE UZATILDI...

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin yaptırım uygulaması 01.01.2016 tari-

hine ertelendi.

Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı 03.02.2015 tarihinde değiştirilen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları 

Hakkında Yönetmelik uygulanmasında sorunlara yol açan konularda uygulama birliği sağlanması için 20.04.2015 tarihinde 

bir genelge yayınlayarak uygulamanın bu genelgeye göre yapılmasını istemişti.

Aynı genelge ile sağlık kuruluşlarının fiziki, teknik ve tıbbi açıdan yönetmeliğe uygun hale getirilmesi, getirmeyenlere yaptı-

rım uygulanması için de 30.10.2015 tarihine kadar süre vermişti.

Bu süreçte Odalar ve TDB Yönetmeliğin değiştirilmesi ve yaptırım uygulanmasının ertelenmesi için girişimlerini sürdürmüş-

tür. Yapılan girişimler sonucu Sağlık Bakanlığı uygulamanın 01.01.2016 tarihine ertelendiğini duyurmuştur.

Yönetmeliğin değiştirilmesi için odaların ve TDB’nin girişimleri sürmektedir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı Genelgesi’ne ve TDB Genelgesi’ne www.ido.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde 22 Ekim 2015 tarihinde 

düzenlenen Dişhekimleri Meclisi Toplantısı’nda, bir süredir 

dişhekimlerinin gündemine oturan yeni yönetmeliğin dene-

timler sırasında yol açtığı sıkıntılar tartışıldı. 

Başkan Murat Ersoy ve Odamız Hukuk Danışmanı Av.Fikret 

İlkiz’in konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda özellikle; 

asansör, yangın merdiveni, itfaiye raporu gibi temel sıkın-

DİŞHEKİMLERİ MECLİSİ DENETİMLERDE YAŞANAN SORUNLARI TARTIŞTI
tılara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Hekimlerin birçoğu 

tarafından, denetimlerin ilçeden ilçeye farklılık gösterdiği, 

yönetmeliğin farklı farklı yorumlandığını ifade edildi. Top-

lantı, meslektaşlarımızdan gelen soruların yanıtlanmasıyla 

devam etti. 

Toplantının tamamını www.ido.org.tr adresinden izleyebi-

lirsiniz.
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Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığınca 03.02.2015 tarihinde değiştirilen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel 

Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uygulanmasında sorunlara yol açan konularda uygulama birliği sağ-

lanması için 20.04.2015 tarihinde bir genelge yayınlayarak uygulamanın bu genelgeye göre yapılmasını iste-

miştir. Aynı genelge ile sağlık kuruluşlarının fiziki, teknik ve tıbbi açıdan yönetmeliğe uygun hale getirilmesi, 

getirmeyenlere yaptırım uygulanması için de 30.10.2015 tarihine kadar süre vermiştir.

 

Yönetmeliğe karşı tüm Odaların da katkılarıyla TDB Hukuk Bürosu tarafından çok geniş bir yürütmeyi durdur-

ma ve iptal istemi ile Danıştay’da dava açılmıştır. Sağlık Bakanlığı davada savunmasını yapmış TDB Hukuk 

Bürosu bu savunmaya karşı da yine Odaların da katkılarıyla değerlendirmelerini Danıştay 15. Daire Başkanlı-

ğına sunmuştur. Hukuksal açıdan süreç tamamlanmış olup yakın bir gelecekte Danıştay 15. Dairesi’nin, kara-

rını açıklaması beklenmektedir. Danıştay’ın kararını açıklamasından sonra yönetmeliğin içeriği ve yaptırımları 

netleşecektir. Bu süreçte yine Odalar ve TDB Yönetmeliğin değiştirilmesi ve yaptırım uygulanmasının ertelen-

mesi için girişimlerini sürdürmüştür. Yapılan girişimler sonucu Sağlık Bakanlığınca uygulamanın ertelenme-

si ve yönetmeliğin ciddi sorunlara yol açan düzenlemelerinin değiştirilmesi için çalışma yürütüldüğü bilgisi 

verilmiştir. 30.10.2015 tarihinden itibaren denetimlerin başlayacağı ve yaptırım uygulanacağının ilçe sağlık 

müdürlüklerince meslektaşlarımıza duyurulması üzerine tedirginliklerin yaşandığı görülmektedir.

 

Öncelikle belirtmeliyiz ki değerli meslektaşlarımızın bu ölçüde tedirgin olmalarına gerek olmamakla birlikte 

bir yandan sağlık kuruluşlarının yönetmelikteki koşullara uyumu için gerekli hazırlıkları yapmaları yerinde 

olacaktır. Yönetmeliğin Ek 8’inde bulunan Müeyyide Formu denetimlerde tespit edilen eksiklikler karşısındaki 

yaptırımları belirlemektedir. Bu formda bulunan 27 adet yaptırımdan birinci (1) tespitte yalnız yedi (7) tanesin-

de Sağlık Kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulması yer almaktadır. Diğer yirmi (20) tanesinde ise eksikliğe 

göre bir önceki aya ait Brüt Cironun binde 1’i, binde 3’ü, binde 5’i kadar idari para cezası ile cezalandırılacağı;

 Aynı eksikliklerin ikinci (2.) kez tespit edilmesinde yine bir önceki aya ait Brüt Cironun binde 2’si, binde 6’sı, 

yüzde 1’i kadar idari para cezası ile cezalandırılacağı;

Üçüncü (3.) kez tespit edilmesinden sonra sağlık kuruluşlarının faaliyeti-

nin bir (1) gün, beş (5) gün, yedi (7) gün, on (10) gün süreyle durdurulacağı 

yer almaktadır.

Sağlık kuruluşunun faaliyetinin ilk tespitte durdurulması ise;

-  Ruhsat Belgesi veya Uygunluk Belgesi olmadan hizmet verilmesi

-  Yasalarca suç kabul edilen tıbbi işlemlerin yapıldığının tespit edilmesi

-  Haksız unvan kullanıldığının tespit edilmesi

-  Dişhekimi harici sağlık mensuplarının ağızda çalıştığının tespit edilmesi

- Sağlık kuruluşundaki birimlerin yetkisiz kişilerce kullanıldığının tespit 

edilmesi

-  Hasta bilgilerinin gizliliğinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi

-  Genel Tababete giren müdahalelerin yapıldığının tespit edilmesi, hallerinde uygulanacaktır.

 

TAEK’ten Alınacak Lisans Belgesi, Tıbbi Atıkların Bertarafı ile ilgili yapılması gerekenler, İş Sağlığı ve İş Güven-

liğine ilişkin mevzuata uygun tedbir alınması ise bu yönetmelikle getirilmiş zorunluluklar değildir. Daha önce 

getirilmiş başka düzenlemelerin yönetmelikle çakıştığı yerlerdir.

Yine, “Teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına 

dair ilgili mevzuatta belirtilen tedbirler alınır,” hükmünün denetlenmesinin İlçe Sağlık Müdürlüklerince değil 

YÖNETMELİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME: SAĞLIK KURULUŞLARIMIZ KOLAYCA 
KAPATILABİLİR Mİ?
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İş Sağlığı ve İş Güvenliği Müfettişlerince yapılabileceği, Sağlık Bakanlığı’nın Danıştay’a verdiği savunmada da 

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ile yapılmış Hizmet Sözleşmesinin olup olmadığının sorgulanmasının 

yeterli kabul edileceğinin yazılı olduğu,

 

“Yangın için gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden alınmış belge”nin muayenehanenin bulunduğu 

binanın tamamına yönelik ve tamamını ilgilendiren bir konu olduğu, muayenehanelerin sahibine orantısız bir 

yükümlülük getirdiği için istenemeyeceği ve denetimin İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre yapılacağı,

 

Giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanların denetiminin Belediyelerce yapılacağı, 

muayenehanelerin faaliyeti açısından zorunluluk taşımayan bu şartların İlçe Sağlık Müdürlüklerince yapılan 

denetimlerde aranmaması gerektiği,

 

Yine, “Bodrum katlar dahil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda muayenehane açılması halinde asansör 

bulunması zorunludur,” hükmünün hizmetin sunumu ile bir bağı olmadığı ayrıca asansör zorunluluğunun an-

cak 01.06.2013 tarihinden sonra inşaatına başlanan binalar için geçerli olduğu,

 

“Bina yapı kullanma izin belgesinin müdürlükçe her iki taraflı onaylı sureti muayenehane açılışında istenir,” 

hükmü incelendiğinde ülkemizde fiilen kullanılan yapıların yaklaşık yüzde 70’inin yapı kullanım izin belgesi-

nin olmadığı,

 

İnsanların oturduğu avukatlık, mimarlık, SMMM yapanların faaliyet gösterdiği binalarda aranmayan iskân 

izninin muayenehanelerde aranmasının doğru olmadığı, ayrıca konunun Belediyelerin yetki alanına girdiği, 

iskan belgesinin olup olmamasının dişhekimliği hizmetlerinin sunumuyla doğrudan bir ilişkisi olmadığı için 

istenmemesi gerektiği tarafımızdan değerlendirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL’ÜN TUTUKLANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adana’da durdurulan MİT TIRLARIYLA ilgili haber yapan Cum-

huriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cum-

huriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, “Terör, silahlı 

örgüte yardım ve casusluk” la suçlanarak tutuklandılar.

Aslında tutuklanan gazeteciliktir.

Aslında tutuklanan özgür haberciliktir.

Aslında tutuklanan halkın haber alma hakkıdır.

Tutuklamalar; Türkiye’de genel olarak özgürlükler, özel ola-

rak basın özgürlüğünde bilinen içler acısı durumun tescili 

olmuştur.

Ülke tarihinde hiç de az olmayan utanç verici sayfalara biri daha eklenmiştir.

Umuyor ve diliyoruz ki, gazeteciler en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşurlar ve habercilik yapmaya devam ederler.

 

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu
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Samsun’da 19 Kasım günü, sekreterini eşinin şiddetinden korumak isterken bıçaklanarak öldürülen Kadın Doğum Uzmanı Dr. 

Aynur Dağdemir için sağlık çalışanları 24 Kasım günü eylemdeydi.

 

Katledilen Doktor Aynur Dağdemir’le birlikte sağlık emekçilerine dönük giderek artan saldırıları protesto etmek amacıyla 

TDB, TTB, SES ve diğer sağlık örgütlerinin çağrısıyla İstanbul’un tüm devlet hastanelerinde saat 10.00’da eş zamanlı protesto 

eylemi gerçekleştirildi. Eylemin ardından  sağlık emekçileri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önünde basın açıklaması yaptı. Siyah 

çelenklerin ve katledilen Aynur Dağdemir’in fotoğraflarının taşındığı açıklamada “Kadına ve Sağlıkçıya Yönelik Şiddet Sona 

Ersin”   pankartı açıldı.

BASIN AÇIKLAMASI

Dr. Kamil Furtun bundan beş buçuk ay önce Samsun’da, çalıştığı hastanede öldürülmüştü. Bizler, Dr. Kamil Furtun cinayeti-

nin 24 Kasım 2015 Salı günü Samsun’da yapılacak duruşmasını bekliyorduk. 19 Kasım 2015 Perşembe günü, Samsun’da özel 

bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak çalışan meslektaşımız Dr. Aynur Dağdemir, sekreterinin eski eşi tarafından bıçak-

lanarak canice öldürüldü ne yazık ki. Meslektaşımız kadına yönelen bu şiddete karşı duyarsız kalmamış, başka bir kadını er-

kek şiddetinden korumak istemişti. Dr Aynur’un hayattan, çocuklarından, ailesinden, mesleğinden bir katil tarafından kopa-

rılması bizi fazlasıyla üzmüş, yaralamıştır. Öncelikle acılı ailesine, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. 

Kuşkusuz olay öncelikle kadına yönelik bir şiddet vakası olarak tanımlanmalı ve “kadın cinayetleri” kapsamında ele alın-

malıdır. Kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti yaşamın olağan akışına uygun gören, cinayete tahriki ve faillerine haksız ceza 

indirimini gelenekselleştiren, kadını sosyal yaşamdan koparıp eve kapatmayı politika sayan bu egemen ataerkil anlayış coğ-

rafyamızın kadınları için yaşamı cehenneme çevirmiş durumdadır. Ancak söz konusu olayın yalnızca bir kadın cinayeti olarak 

değerlendirilmesi yeterli olmayacaktır; cinayetin hastanede, meslektaşımızın görevi başında olduğu sırada işlenmiş olması, 

hekim-hasta ilişkisine ve hekimlik uygulamasına bağlı olmasa 

bile olayın bir “hekime yönelik şiddet- hekim cinayeti ” olduğu 

gerçeğini de ortadan kaldırmamaktadır. 

Öte yandan son yıllarda giderek artan ve büyük ölçüde sağlıkta 

dönüşüm projesinin yarattığı açmazlar nedeniyle öldürmeyle 

sonuçlanan hekime yönelik şiddet olgularında saldırganların 

hep erkek olması bir rastlantı olmasa gerektir. Sonuçta elinde 

bıçağıyla hiçbir engele takılmaksızın hastanede sekreter ola-

rak çalışan eski eşini tehdit etmeye gelen saldırgan, kendisiyle 

görüşmek istemeyen eski eşin yanında bulunan kadın hekimi 

kalbinden bıçaklayarak öldürebilmektedir. Burada sağlık hiz-

metinin verildiği hastanelerin güvenliğinin neden bu kadar zayıf olduğu sorgulanmalıdır. Son birkaç yıl içinde kaybettiğimiz 

meslektaşlarımız Ersin Arslan, Kamil Furtun da katiller önceden bilindiği ve tehditlerden haberdar olunduğu halde önlem 

alınmadığı için hastane ortamında öldürülmüştür. Sağlık Bakanlığı çalışanlarını neden koruyamamıştır. 

Ve eğer bir kadın hekim hangi nedenle olursa olsun görevi başında iken öldürüldü ise aynı anda bir değil iki cinayet işlenmiş 

demektir; çünkü kadınlar ve hekimler insanı doğurmak, besleyip- büyütmek, hastalığını iyileştirerek yaşamını sürdürmesini 

sağlamak ve ölümü geciktirmek gibi işlevleri nedeniyle temel olarak ölümden değil yaşamdan yana tutum alırlar. 

25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Direniş ve Dayanışma Günü arifesinde yaşanan bu olay, Dr. Aynur 

Dağdemir’in asıl hedef olmaması, ancak aynı ekip içinde çalışan sekreteri ile geleneksel rolü ve iyi hekimlik değerleri gereği 

koruma ve sorun çözme amacıyla orada bulunması nedeniyle hedef haline getirilmesi kadınların dayanışma içinde olmasına 

bile tahammül gösterilemediğini ortaya koymaktadır. Tüm bu olanlara itirazımız var, tepkiliyiz, ses çıkarıyoruz. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ -TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ -TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ -TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ -TÜRK 

MEDİKAL RADYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ -TÜM RADYOLOJİ TEKNİKERLERİ VE TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ -DEVRİMCİ SAĞLIK-

İŞ -EBELER DERNEĞİ -SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ -KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU

KADINA VE SAĞLIKÇIYA YÖNELİK ŞİDDET SONA ERSİN...
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3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kay-

dedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun 

ve ilgili mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak 

zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-

POS cihazı kullananlara, 01.10.2013 tarihinden itibaren bu 

cihazlar yerine EFT-POS özelliği olan Yeni Nesil Ödeme Kay-

dedici Cihaz kullanma zorunluluğu getirilmiştir.   

Yukarıda anılan kanunla getirilen zorunluluk sonucu Eski 

Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların 01.01.2016 tarihe kadar 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile değiştirmesi gerek-

mektedir. 

Dişhekimliği mesleğini icra eden başta muayenehaneler ol-

mak üzere sağlık kuruluşlarının bu sorumluluk kapsamında 

olup olmadığı konusunda tereddütler yaşanmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesinde “Her 

türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest 

meslek kazancıdır” hükmü yer almaktadır.

 

1)Meslek uygulamasını muayenehanelerde sürdüren mes-

lektaşlarımızın kazancı (Kollektif, Adi Komandit ve Adi Şir-

ketlerin serbest meslek faaliyet neticesinden doğan kazanç-

ları dahil), serbest meslek kazancıdır ve yaptıkları işlemler 

sonucu Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri gerekir, 

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetleri 

yoktur.

Bu meslektaşlarımızın düzenlemeleri gereken belgeler; 

- Kredi kartı kullanılmaksızın yapılan ödemeler (Nakit, Çek 

YENI NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ – SERBEST MESLEK POS CİHAZI
Havale vb.) için Vergi Usul Kanununa göre SERBEST MESLEK 

MAKBUZU düzenlenmesi gerekmektedir.

-  Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise;

05.01.2008 tarihli 26747 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanan 

379 Seri Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre; 

Serbest çalışan (Gelir Vergisi Mükellefi olan) DOKTORLAR, 

DİŞHEKİMLERİ VE VETERİNER HEKİMLER iş yerlerinde teb-

liğde yer alan özelliklere haiz SERBEST MESLEK POS CİHAZI 

(POS-Point Of Sale) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan 

bu ödemelerde bu cihazları kullanmaları gerekmektedir.

2) Mesleki faaliyetlerini şirket veya ortaklık şeklinde sürdü-

ren tabipler ve dişhekimleri fatura veya perakende satış fişi 

düzenleme şartı ile ödeme kaydedici cihazı kullanma mecbu-

riyeti dışında bırakılmışlardır.

- Buna göre şirket veya ortaklık şeklinde faaliyet sürdüren 

(Kurumlar Vergisi Mükellefi) dişhekimlerinin yeni nesil öde-

me kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti  bulunmamaktadır.

Zorunluluk olmamasına rağmen Eski Nesil Ödeme Kaydedici 

Cihaz kullananlar, cihazlarını Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Ci-

hazlarla değiştirmeli ya da cihazı kullanıma kapatmalıdırlar.

Meslektaşlarımızın bilgilerine sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu 

AÇIKLAMA

Bölgedeki büyük hengame içinde tarihi cami zarar görmesin diye açıklama yapan bir ülke sevdalısı idi Tahir Elçi, 

hakkındaki linç kampanyalarına rağmen.

 “Çatışmalar uzak dursun” diyordu vurulduğunda. 

 “Hukuk, adalet, barış” diyordu vurulduğunda.

 Güpegündüz basın açıklaması yapıyordu tarihi caminin önünde. 

 Güpegündüz öldürüldü, bir polisimizle birlikte. 

 Saldırı ile ülkemizdeki birlikte yaşama iradesinin yok edilmesi amaçlanmıştır.

 Saldırı ile giderek azalan barış umutlarının toptan yok edilmesi amaçlanmıştır.

 Yeniden 90’lı yılları, faili meçhulleri, beyaz torosları görmek istemiyoruz.

 Nefretle kınadığımız saldırının faillerinin bir an önce yakalanıp adalet önünde 

hesap vermelerini beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

odahaberleri
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Değerli meslektaşımız,

Beyanname ve bildirimlerin elektronik ortamda verilme-

si (E-Beyanname), elektronik fatura (E-Fatura) ve defter 

(E-Defter), yoklamadan (E-Yoklama) sonra elektronik teb-

ligat uygulaması 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren başlaya-

caktır.

 

Vergi Usul Kanununa göre vergi ile ilgili tebligatlar;

- Posta yoluyla

-  İlan yoluyla

- Memur vasıtası ile yapılabilmektedir.

 

Yukarıda yazılı tebligat usulleri devam etmekle birlikte 01 

Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere vergi ile ilgili tebli-

gatlar “elektronik ortamda da” yapılabilecektir.

 

Uygulamaya ilişkin 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Ge-

nel Tebliğine göre;

 

- Kurumlar Vergisi Mükellefleri (mesleki faaliyetlerini şirket 

olarak sürdüren sağlık kuruluşları)

- Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden Gelir Vergisi Mü-

kellefleri (mesleki faaliyetlerini gelir vergisi mükellefi olarak 

sürdüren sağlık kuruluşları)

(Mesleki faaliyetlerini Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mü-

kellefi olarak sürdüren tüm meslektaşlarımız) 01 Ocak 2016 

tarihine kadar bildirimde bulunarak Elektronik Tebligat Ad-

resi almaları ve Elektronik Tebligat Sistemini kullanmaları 

gerekmektedir.

- İsteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılması-

nı talep edenler

 

E-Tabligat Adresi Nasıl Alınır?

 

1- Kurumlar vergisi Mükellefleri;

Kurumlar Vergisi Mükellefleri Bağlı Oldukları Vergi Dairesi-

ne, örneği 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 

ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler 

ve Diğer Tüzel Kişilikler)” Ek 1 ile başvuruda bulunacaklardır.

Söz konusu bildirimi şirketin kanuni temsilcileri veya elekt-

ronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik no-

terde verilmiş vekaletname ile yetkili kılınan kişiler aracılı-

ğıyla bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru değerlendirildikten sonra gerekli şartları taşıyan 

mükelleflere;

 

-  İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu

-  Parola ve şifre verilecektir.

ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI
 2- Gelir Vergisi Mükellefleri;

Gelir Vergisi Mükellefleri örneği 456 sıra nolu Vergi Usul Ka-

nunu Genel Tebliğinin ekinde yer alan “Elektronik Tebligat 

Talep Bildirimi (Gerçek kişiler için) Ek 2’yi doldurup bağlı 

bulundukları Vergi Dairesine başvurarak veya Gelir İdaresi 

Başkanlığı web sayfasındaki İnternet Vergi Dairesine, elekt-

ronik ortamda başvuruda bulunarak ilgili formu doldurma-

ları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları 

gerekmektedir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesini kullanarak 

elektronik ortamda bildirimde bulunan gelir vergisi mükel-

leflerine İnternet Vergi Dairesi kullanıcı kodu, parola ve şif-

resi verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerin-

de sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle 

elektronik tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

Gelir vergisi mükellefleri, söz konusu bildirimi kendileri 

veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya 

yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle 

yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden 

bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de 

mümkündür.

Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran ger-

çek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve ge-

rekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kul-

lanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.

Tebliğ edilecek evrak elektronik imza ile imzalanarak vergi 

dairesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğ yapı-

lacak ve muhatabın elektronik tebligat adresine gönderile-

cektir.

Elektronik imzalı tebliğ evrakı muhatabın elektronik ortam-

daki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci (5.) günün so-

nunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

Mesleki faaliyetlerine 01 Ocak 2016 tarihinden sonra başla-

yacak meslektaşlarımız ise işe başlama tarihinden itibaren 

15 gün içinde talepte bulunarak sistemi kullanacaklardır.

 

Zorunlu durumlar (tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silin-

mesi, gerçek kişilerde ölüm, gaiplik) dışında sistemden çık-

mak mümkün olmayacaktır.

 

Meslektaşlarımızın bilgilerine sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

odahaberleri
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Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Ku-

rulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Yöneticilerinden 

oluşan TDB Başkanlar Konseyi, 16-17 Ekim 2015 

tarihlerinde Ayvalık, Balıkesir’de bir araya geldi. 

Balıkesir Dişhekimleri Odası’nın ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen toplantıya Odamız adına; Genel 

Sekreter Aret Karabulut, Sayman Seçkin Özeralp 

ile Yönetim Kurulu üyeleri Füsun Şeker ve Sevil 

Arslan  katıldı.

Toplantıda şu gündem maddeleri görüşüldü:

1.   1 Kasım Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde 

Türkiye gündemine genel bakış,

2. 103.FDI Kongresi’nin ve Genel Kurulu’nun 

değerlendirmesi,

3.   Ağız diş sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve 

erişimin kolaylaştırılması bakımından yapılması 

gerekenler konusunda TBMM’ne giren Siyasi Par-

tilere sunulmak üzere hazırlanacak dosya konusu-

nun görüşülmesi,

4. Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Sunulan Özel 

Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin süre-

li uygulamaları konusunun değerlendirilerek, 

yapılabileceklerin görüşülmesi,

TDB Başkanlar Konseyi 
Toplantısı Balıkesir’de 
Yapıldı

5.  Odaların Yüksek Disiplin Kuruluna gönderdikleri 

dosya soruşturmalarında karşılaştıkları sıkıntılar 

konusunda  sunum,

6.  TDB Kongrelerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 

Konulu Çalıştay raporlarının birleştirilmesi ve 

geliştirilmesi amacıyla kurulan  “Kongre Çalışma 

Grubu” raporunun görüşülmesi,

7.   Türkiye'de Dişhekimliği Yardımcı Personeli ko-

nusunun görüşülmesi,

8.   Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinden Yararlanım 

Araştırması ile Dişhekimlerinin Mesleki Doy-

um, Sosyal Durum ve Hizmeti Değerlendirme 

Araştırmaları  hakkında  Sayın Prof. Dr. Haydar 

SUR’un sunumu ve araştırmalar konusundaki 

değerlendirmelerin tartışılması, 

9.  TDB Kongreleri öncesinde yapılan Meslek 

Sorunları Sempozyumu’nun ve Başkanlar 

Konseyi’nin yeri ve zamanı konusunun 

değerlendirilmesi,

10.  Serbest Gündem.

Toplantı sonrasında yayınlanan sonuç bildirges-

inde ise 10 Ekim’de Ankara’da yaşanan katlia-

ma ve toplumda hakim olan kaos ortamına 

değinilerek,  

“Tüm demokratik kurum ve kuralların işlediği,  

emeğin değerini bulduğu, eşitlik, özgürlük gibi 

evrensel insan haklarının gözetildiği bir ülk-

ede yaşamak istiyoruz. Bu umudumuz kıyıya 

vurmadan toplumsal ve mesleki sorunlarımızın 

çözümü için cesaretimizi yitirmeden, yaşananları 

unutmadan,  demokrasi yolunda mücadeleye de-

vam edeceğimizi tekrarlıyoruz. Güneşli sabahlara 

uyanıp aydınlık bir geleceğe yürümek dileğiyle 

terörün her türlüsünü ve şiddeti kınıyoruz” de-

nildi.
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TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

16-17 Ekim 2015, Ayvalık/ BALIKESİR

Bugün artık, ne sağlık sisteminin nereye gittiğini ne de giderek artan meslek sorunlarımızı 

konuşabiliyoruz. Çünkü ülke gündemi mesleki gündemimizin önüne geçmiştir.

Tam bir hafta önce, 10 Ekim 2015 Cumartesi günü, Ankara’da "Emek, Barış, Demokrasi Mitingi"nde 

yapılan büyük katliamın ardından tüm Türkiye olarak 

yasa boğulduk.

Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısında,  

silahların susması, çatışmalı ortamın bitmesi için 

"Demokrasi ve BARIŞ" diye haykırmaya giden 

yurttaşlarımız vahşice katledildi.

Bu katliam, barış istemeye dönük cesaretimizi kırmaya, 

korku imparatorluğunu büyütmeye yöneliktir.

Son yıllardaki politik söylem ve uygulamalar, ortak 

yaşam irademizi zayıflatmakta, tüm ülke insanlarımızı 

ayrıştırmakta, iç barışımızı tehlikeye düşürmektedir.

Bu coğrafya kadim kardeşliklerin coğrafyasıdır. Bu 

kardeşlik duyguları gün geçtikçe zayıflamakta, to-

plumsal kesimler birbirine düşmanlaşmaktadır. Ülkemizi bu kaos ortamına sürükleyen baskıcı 

yönetime karşı etnik, kültürel, dinsel ve siyasi farklılıklarımızın getirdiği zenginlikler korunarak, 

kutuplaşmalara fırsat vermeyip, kardeşliğe ve barışa sarılmalıyız.

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları olarak tüm bu yaşadıklarımızdan dolayı öfkeliyiz, 

kaygılıyız, üzgünüz, isyandayız...

Acımız çok büyük ve yaramız hâlâ kanıyor.

Yapanın yanına kâr kaldığı bir ülkede  hukuk, adalet, eşitlik olmayacağı gibi gerçek bir sağlık hizmeti 

de olamaz.

Bu nedenle siyasilerden derhal durumun aydınlatılmasını, ülkemizin Ortadoğu bataklığına çekilmes-

ine izin vermeyip  toplumu içinde bulunduğu kaotik ortamdan çıkarmalarını talep ediyoruz.

Tüm demokratik kurum ve kuralların işlediği,  emeğin değerini bulduğu, eşitlik, özgürlük gibi ev-

rensel insan haklarının  gözetildiği bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bu umudumuz kıyıya vurmadan 

toplumsal ve mesleki sorunlarımızın çözümü için cesaretimizi yitirmeden, yaşananları unutmadan,  

demokrasi yolunda mücadeleye devam edeceğimizi tekrarlıyoruz.

Güneşli sabahlara uyanıp aydınlık bir geleceğe yürümek dileğiyle terörün her türlüsünü ve şiddeti 

kınıyoruz.
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DİŞHEKİMİ BURAK SARAN Balıkesir Dişhekimleri Odası Başkanı
Başkanlar Konseyi Toplantısı’na ilk defa ev sahipliği yapmanın gururunu Balı-

kesir’deki tüm üyelerimizle birlikte yaşadık. Toplantının farklı bölgelerde ya-

pılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum; her şeyden önce ev sahipliği 

yapan Oda bölgesinde bir motivasyon ve sinerji yaratıyor. Diğer bir faydası 

da gittiğimiz yörelerde meslektaşlarımızın farklı sorunlarını görmüş oluyoruz.

Yönetim Kurulu olarak bu görev bize verildiğinde bölgedeki yerel yönetim-

lerle temasa geçerek toplantı hakkında bilgi verdik;  bölgemizin tanıtımı için 

önemine vurgu yaparak onların da desteğini aldık. Böylesine değerli insanları 

bir arada misafir etmek gerçekten keyifliydi.

Maalesef tarih itibarıyla biraz talihsiz bir zamandı. Ülkemizde artan terör ey-

lemlerinin, Ankara katliamıyla zirve yaptığı 10 Ekim tarihinden bir hafta sonra yaptığımız toplantıda katı-

lımcıların meslek sorunlarını tartışması çok da kabul edilebilir bir durum değildi. Ülkemizde yaşananlar 

maalesef meslek sorunlarının çok önüne geçmişti. O yüzden de öncelikli konumuz ülkemizde yaşananlar 

oldu. MYK’nın da aldığı kararla sosyal programlarımızda değişikliğe gittik. Özellikle toplantının 2. günü 

Ayvalık Atatürk Anıtı’nda tüm katılımcılarla yaptığımız saygı duruşunu çok anlamlı bulduğumu ifade etmek 

istiyorum.

Bu duygularla beraber tabi ki mesleğimizin sorunları dağ gibi önümüzde dururken yeni yönetmelik ve 

yaşanan sıkıntılar her bölgede farklı bir şekilde yaşanmaya devam ediyor. Bu konuda yönetmeliği uygula-

DİŞHEKİMİ NESLİHAN SEVİM Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri
Balıkesir'de yapılan Başkanlar Konseyi Toplantısı, hem meslek gündemimizin 

hem de ülke gündeminin çok yoğun olduğu bu döneme denk gelmesi nedeniy-

le oldukça önemliydi.

Ankara katliamının üzerinden henüz günler geçmişken, can kayıplarımız de-

vam ediyorken, hepimiz üzgün ve çaresizlik hisleri içinde gelmiştik bu toplan-

tıya. Mesleki sorunlarımızın çözümü için hep birlikte dayanışma içinde  hare-

ket edebilmek, örgütlü olmanın verdiği gücü kullanıp gücümüze güç katmak, 

böylesi günlerde önemini daha da fazla hissettiriyor.

Bu nedenle Balıkesir Başkanlar Konseyi Toplantısı hem manevi yoğunluğumu-

zun hem de meslekî dayanışmamızın arttığı bir toplantı oldu. 

Bu vesileyle, böylesine hassas bir dönemde yüksek enerjileriyle ev sahipliği ya-

pıp hepimizi memnun eden Balıkesir Odası'na da sonsuz teşekkür ediyorum.

Her bölgede farklı şekilde yaşanan yönetmelikle ilgili uygulama sorunlarının paylaşımı en önemli payla-

şımdı bence. Yönetmelik sonrası Odamız bölgesindeki denetimler habersiz ve randevusuz yapıldığından dü-

zenleyici niteliğini yitirip baskın niteliğine dönüşmüş ve hatta bu nedenle kimi uygulamalarda dişhekiminin 

kendisinin yerinde olmadığı saatlerde, yardımcı personelleriyle yapılıp yine yardımcı personelle tutanak tutul-

muştur ki bu uygulama baştan yanlıştır. Bölgemizde yaşanan diğer sorunları da toparlayacak olursak;

••Hizmete Esas Denetim formu, muayenehane, poliklinik, merkez şeklinde ayrıştırılmadığından, hangisinde 

nelerin istenip nelerin istenmeyeceği konusunda denetim ekipleri arasında bile farklı uygulamalar yapılmıştır. 

( Örneğin muayenehaneden de mesul müdür veya hasta hakları birimi vs. istemesi gibi...)

••Uygulama hataları olmuştur. Örneğin yönetmelikte olmadığı halde meslektaşlarımızdan İl Sağlık Müdürlüğü 
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yacak olan kurumların da kafasının bir hayli karışık olduğunu gördük. Bölgemizde şu an itibariyle Sağlık 

Müdürlüğü yetkilileriyle görüşme halindeyiz. Sanki onlarda da bir erteleme beklentisi var. Bu konudaki 

ek genelge de beklentileri karşılayamadı. Ülkenin girdiği seçim atmosferinin de etkisiyle bir bekleme dö-

nemine girilmiş gözüküyor. Ancak en büyük sıkıntıyı muayenehanelerin devri ve adres değişikliklerinde 

yaşayacağız gibi bir izlenimim var.

Biz Oda yöneticilerinin en büyük sıkıntısı meslektaşlarımızın biraz günlük düşünmeleri. Tabi ki onları kı-

namıyorum; ancak bizlerin böyle bir lüksü yok, hep gelebilecek bir sonraki sıkıntıyı anlamaya, hissetmeye 

çalışıyoruz. Yönetmelik hazırlık aşamasında, meslektaşlarımız çok tepkili ve öfkeliydi ancak yönetmelikte 

eski muayenehanelerin fiziki şart olarak kapsam dışına çıkması bir nevi kazanılmış hak sahibi olmaları, 

birçoğunu rahatlattı. Ancak bizi rahatlatmadı; bu kısa süreli bir çözüm  bizim için. Bu muayenehaneler bir 

zaman sonra belli sebeplerle yer ya da hekim değiştirmek durumunda kalacak. Bu yönetmeliğin aslında 

bir kez daha ele alınması gerekiyor. Hükümet kurulmasından sonra TDB’nin ve bizlerin bu sorun üzerine 

çalışması gerekiyor. Peki neler yapabiliriz? Açıkçası bu süreçte yaşananlara baktığım zaman umutlu olmak 

hiç içimden gelmiyor. Ancak TDB’nin içinde olmadığı bir çalışmayla çıkarılacak her yönetmelik ciddi sıkın-

tılar yaratacak, bu kesin. Bu sadece meslektaşlarımız için değil, hizmet alıcı vatandaş açısından da büyük 

sorunlar getirecektir.

Sonuç olarak, bu mesleği temsil eden bizler her zaman söylediğimiz ve bildiğimiz doğruları söylemeye 

devam edeceğiz. İktidarda kimin olduğu bu mesleğin evrensel gerçeklerini değiştirmiyor. Avrupa ve dünya 

meslek örgütleriyle, oralardaki etkin rolüyle Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları, bu doğrultuda çalışmala-

rını sürdürecek diye düşünüyorum. 

onaylı veya mimar onaylı kroki istenmesi gibi her denetim ekibine göre farklı yorumlanan istekler olmuştur.

••Yönetmelikte  ADSP’lerde "üç dişhekimine kadar bir tekniker ve her üç dişhekimine bir tekniker gere-

kir" ifadesine rağmen, iki dişhekimi olan polikliniklerde de tekniker sorgulanmış ve tutanağa yazılmıştır.

••Yanında çalışanı olanların OSGB anlaşmaları olduğu halde gerek yangın eğitimi gerekse tıbbi atık eği-

timleri ayrı ayrı istenmiştir.

••ADSP’lerde yeni yönetmeliğe göre ışıklı tabela olmadığı konusunda tutanak tutulmuş, bu durum da  

normalde TDB’nin tabela standardına uyan meslektaşlarımızı sıkıntıya sokmuştur.

••Yeni yönetmeliğe göre periapikal röntgen cihazı zorunlu olduğundan kimi meslektaşlarımız cihazlarını 

henüz kullanmadıkları halde TAEK belgesi olmadığı gerekçesiyle tutanak altına alınmış, hatta devamında 

kendilerine müeyyide uygulanacağı şeklinde İl Sağlık Müdürlüğü’nden tebligat yapılmıştır.

•• Bazı ekiplerce denetim yapılan klinikten fotoğraflar çekilmiştir ki bu da izinsiz yapılan ve çalışma ala-

nının mahremiyetini ihlal eden bir durumdur.

••Tüm kuruluşlardan dozimetre de istenmiş ve her tutanakta yazılmıştır, Oysaki TAEK mevzuatında 25’in 

üstünde periapikal çeken kuruluşlara tavsiye edilmiştir.

••Röntgen cihazlarına kalibrasyon istenmiştir. Zaten TAEK mevzuatına uygun olarak lisansı olan kuru-

luşlarda bu kalibrasyon TAEK tarafından yapılmıştır, ayrıca yaptırmak için tüm Türkiye'ye yeterli olacak 

kalibrasyon şirketi bulunması bir zorluk olacaktır.

••Tıbbi atık mevzuatına göre küçük atık üreticisi olduğumuz halde yönetmelikte hangi kuruluşlardan is-

tendiğini çok da anlayamadığımız tıbbi atık kıyafeti muayenehanelerden dâhi istenmiştir. Hâlbuki tıbbi 

atığın kıyafetle taşınması kısmı, mevzuat gereği anlaşmalı olduğumuz tıbbi atık firmalarınca yapılmaktadır.

Kısacası Yönetmeliğin getirdiği zorlukların yanı sıra uygulama hataları da bizleri yormakta... Umarım en 

kısa zamanda tüm sorunların üstesinden gelip huzurlu bir ortamda mesleğimizi icra edebiliriz...    
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1941 senesinde İstanbul’da doğdum. 3,5 yaşımda 

babamı kaybettim. 1960 senesinde Çamlıca Kız 

Lisesi’ni bitirirken ailem tahsilime devam etmemi 

uygun bulmadı ama ben bunu hiç duymamış gibi 

davrandım, geceleri gizli gizli çalıştım ve dişhe-

kimliğini kazandım. Okulumuz Beyazıt’ta eski bir 

bina idi. Orada maddi manevi büyük zorluklarla 

Dişhekimi Jale Azizi

Dişhekimi H.Rıfat Yüzbaşıoğlu

okulumu bitirdim. 1965 yılında okulumuz fakülte-

ye dönüştü. O yıl ilk defa verilmeye başlayan Diş-

hekimliği Fakültesi diplomasi ile mezun oldum. 

Hemen akabinde kariyer yapmak isteyen ben 

İran’da yaşayan Azeri bir meslektaşımla evlenip 

oraya gittim. İki kız çocuğum oldu. Hem sigorta 

hastanesinde hem de kendi muayenehanemde 

çalışıyordum. Zaman rahat ve güzel geçiyordu. 

Fakat Humeyni geldikten sonar işler değişti. Fran-

sız mektebinde okuyan çocuklarımın okulları ka-

pandı. Büyük kızımı İsviçre’ye gönderip küçükle 

birlikte İstanbul’a yerleştik. Bütün bu sıkıntıla-

rın içinde mesleğimi asla unutup ihmal etme-

dim. Orada bıraktığım işime İstanbul’da devam 

ettim. Tabii bu arada acı tatlı olaylar yaşadım. 

Eşimi kaybettim, dünya tatlısı iki oğlan torunum 

oldu. Dişhekimi arkadaşlarımdan, Dişhekimleri  

Odası’ndan hiç ayrılmadım ve nihayet meslekte 

50. yıla ulaştım. Genç arkadaşlarımdan isteğim, 

“mesleğinizi severek yapın, yenilikleri takip edin. 

Kongrelere çok önem verin. İşinizi yaparken ken-

dinizi bir sağlık meleği olarak düşünün. İnanın bir 

hasta memnuniyeti hastadan alacağınız paradan 

kat kat fazlasıyla kıymetlidir.”

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi me-

zunuyum. Kısa bir dönem serbest çalıştıktan son-

ra 2’şer yıl Karadeniz Ereğlisi SSk hastanesi ve 

Kandilli SSK dispanserinde, sonra da hep serbest 

çalıştım. Öğrencilik yıllarımızda genel üniversite 

ortamı çok politikti. Kamplaşmalar giderek artmış-

tı, fakat dişhekimliği fakültesinde çok belirgin bir 

çatışma olmuyordu. Çünkü bizler pratik derslerde 

hep beraber karşılıklı ya da yan yana çalışıyor ve 

yardımlaşıyorduk. Ancak son yıllara doğru, benim 

mezuniyetime yakın bizim fakültede de kutuplaş-

ma artmaya başladı. Bir çatışma dönemine giril-

mişti. Fakültenin ilk yıllarında, oldukça yoğun poli-

tik ortamda, dişhekimliği, eczacılık ve tıp fakültesi 

öğrencileri FKB derslerini İstanbul Üniversitesi Fen 

Fakültesi’nde beraber alıyorduk. Bu ortak dersler 

sırasında yoğun politik etkinlikler, boykotlar gi-

derek hız kazanmıştı. Heyecanlı, şaşırtıcı, gençlik 

dinamizmine uygun, hareketli yıllardı. Ne yazık ki 

doğru biçimde kanalize edilemedi, ettirmediler, 

şiddet döngüsünden çıkılamadı. 

Mesleğin ilk başlarında pratik eğitimlerin yeter-

sizliği, sıkıntı çekmemize neden olmuştu; özellikle 

zor vakalarla karşılaştığımızda, entegre eğitimin 

yokluğunun getirdiği sıkıntıları çok yakından yaşa-

dık. Klasik bir eğitimden geçtik hepimiz; hoca kür-

süde anlatır, siz notlar alırsınız, sınavda onlara ça-

lışır girersiniz. Bazen asistanı yakalarsınız, ondan 

bir şeyler öğrenmeye çalışırsınız. Dişhekimliğini 

askerde, muayenehanelerde öğrendik. Başlangıç-

ta korkulu bir meslek gerçekten, ama hakim olma-

ya başladıktan sonra meslek daha sevilir, daha az 

stresli hale geliyor. Sürekli hastanın gergin, sıkın-

tılı, korkulu bakışları altında yapıyorsunuz mesle-

ğinizi. Bunun yanında hoş yanları da çok. Başarılı 

işler yapınca, hastanın ağrısını geçirdiğinizde, es-

tetiğine  önemli  katkılarda  bulunduğunuzda hele



1 5 - 2 2  K A S I M  2 0 1 5 T O P L U M  A Ğ I Z  V E  D İ Ş  S A Ğ L I Ğ I  H A F T A S I

dergi kasım/aralık 201528

hasta bunun farkındaysa çok keyifli.

Neler değişti bu 40 yıl içinde? Meslek uygulamaları 

açısından çok şey değişti, bilim ve teknolojinin en 

hızlı değişiklik yarattığı mesleklerden birisidir diş-

hekimliği. Bilgisayar, internet,  yeni malzemeler ve 

uygulamalar, implant 40 yıl önceki dişhekimliğimi-

zi çok ama çok değiştirdi. Bizden öncekiler mezun 

olur, çok fazla şey değişmeden emekli olurlardı. 

Şimdi sürekli yenilikleri öğrenmeden dişhekimliği 

yapmak mümkün değil.

Tüm bilimsel araştırmalarda olduğu gibi dişhekim-

liğinde de herhangi bir araştırmadan önce, uygu-

lamaya başlamadan önce etik kurullarının olumlu 

kararlarını almak gerekiyor. Sadece bilim insanları 

tarafından değil, insan hakları yönünden de yaptı-

ğınız, yapacağınız araştırmanın değerlendirilmesi 

gerekiyor. Bilimsel gelişmelerin gelecekte doğura-

bileceği sorunların öngörülmesi, insan haklarının,  

hukukun hayatımıza yön vermesi açısından önemi-

ni gösteriyor. Sağlık şirketlerinin  sınır tanımaz kâr 

hırsı karşısında önemli bir sübap olarak görüyo-

rum tıbbi etik kurulları. 

Bu kadar gelişmeye karşın idari mekanizmanın dü-

şünce mantığı hiç değişmedi. “Ben en iyisini bili-

rim, devlet bir şey yaptığı zaman en doğrusunu ya-

par” mantığı hep aynı! Hekimlik yapma biçimimiz, 

eğitimimiz, küreselleşme etkisiyle bilgilerimiz çok 

hızla yenileniyor, gelişiyor ama demokratikleşme 

doğrultusunda atılacak en küçük bir adım bile bü-

yük zorluklarla gerçekleşiyor. Küreselleşme, has-

talarımızı da değiştiriyor, her şeyi sorguluyorlar, 

çünkü her türlü bilgiye sahipler. Artık, hastaların 

kahramanı olan, onları kurtaran doktorlar efsanesi 

bitiyor; bizim için de tıp doktorları için de bitiyor. 

Daha çok insan karar mekanizmasına katılıyor. 

Bunun sistemin yürütülmesinde de olması gere-

kirken hükümetler bütün yetkileri kendi ellerine 

alma konusunda  halen çok cimriler. Toplumun 

kararlara katılmasını kendi yetersizlikleri, becerik-

sizlikleri olarak görüyorlar. Oysa hiç de öyle değil. 

Tek başına hiçbir zaman yönetemezsin, az sayıda 

insanla doğru karar veremezsin. Ne yazık ki bizde 

böyle bir gidiş var; her şey kısır bir döngü halinde. 

Bu nedenle meslek ortamının iyileşmesi doğrul-

tusunda da bir adım atamıyoruz maalesef. Bu du-

rum toplumun ağız-diş sağlığını da etkiliyor tabi. 

Örneğin son yönetmelikle gelişen süreci hepimiz 

biliyoruz. Meslek odasının yetkilerini sıfırlayan bir 

hal aldı en son yönetmelik. 

Tüm bu olumsuzluklara karşın ben meslek örgü-

tümüzün dünya dişhekimliğindeki gelişimini se-

vinçle karşılıyorum. Bizim meslektaşlarımız artık 

dünyada ne yapılıyorsa onu yapabiliyorlar. Bu çok 

başarılı bir süreç. Diğer yandan Dünya Dişhekim-

leri Birliği’nin yönetiminde yer alarak bizleri onur-

landırıyorlar. En son TDB Başkanı Prof.Dr. Taner 

Yücel’in FDI Başkanlığı’na adaylığı da bu konuda 

çok önemliydi. 

Son olarak; ülkemizde 27 bin dişhekimiyiz, karşı-

mızda da 70 milyonluk koca bir toplum var. Meslek 

odası anlayışımız, eski loncalar gibi değil. Mesleki 

çıkarlarımızı toplumun önüne koymuyoruz,”önce 

biz” diyemeyiz, aksine toplumun çıkarlarıyla uyuş-

mayan hiçbir hedefin geçekleşemeyeceği bilinciyle 

oluşturuyoruz politikalarımızı. Hem bizim hem top-

lumun kazanım elde edebilmesi için dişhekimleri-

nin birlikte hareket etmesi çok önemli.“Kendi ara-

nızda anlaşamıyorsunuz daha” gibi argümanları 

hükümetlerin elinden almak zorundayız. Bu, farklı 

düşüncelerimiz, siyasi angajmanlarımız olmasın 

demek değildir. Tam tersine ortak çıkarları kendi 

siyasi partisine de, her ne gruptaysa ona karşı da 

savunmak demektir. Örneğin dişhekimliği fakülte-

lerinin 60 ın üzerine çıkması hangi dişhekiminin çı-

karına olabilir ki, bazı meslektaşlarımız kendi parti 

yönetimlerini eleştiremesinler, sessiz kalsınlar ya 

da dişhekimi olmayanların  ağız, diş sağlığı birimi 

açması için sermaye gruplarına açılmasına onay 

versinler.

Hükümetler 70 milyonun çıkarlarını savunuyorum 

derken gerçek böyle değil aslında. Onları ancak 

verdikleri ve verecekleri kadarıyla yetinmeye mem-

nun etmeye çalışıyorlar. Hiçbir zaman toplumun 

kamuda ve özelden aldıkları hizmetin memnuniyet 

farkını açıklayamazlar. Zaten meslek odamız da 

bunu anlatmaya çalışıyor. Bütün sağlık hizmetleri-

ni özelden alırken ağız diş sağlığı hizmetlerini ne-

den almıyorsun? Bütçede pay yok deniyor. Bütçeyi 

her tarafa dağıtabiliyorsun da neden insanların en 

önemli ihtiyacı olan sağlığa ayırmıyorsun? Bunun 

cevabı yok. Üstelik ağız diş sağlığının her yıl daha 

çok genel sağlığı etkilediği bilimsel araştırmalarla 

kanıtlanırken. Solunum sisteminden tutun da kalp 

damar hastalıkları gibi, kanser hastalıkları gibi. Eli-

mizde bu kadar çok insan gücü varken hükümetler 

sadece kamuda çalışan dişhekimleriyle hizmeti 

gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Evet oluyor belki 

ama işte bu kadar. Yetersiz ve boşa harcanan kay-

naklar. Dilerim, gelecek kırk yılda meslek odaları-

mızın ürettiği politikalar doğrultusunda toplumun 

ağız diş sağlığı sorunlarının çözümü konusunda 

doğru adımlar atılır. 
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1990 senesinde İstanbul Üniversitesi Dişhe-

kimliği Fakültesi’nden mezun oldum. Babam 

da dişhekimi. Kendisi muayenehanecilik ya-

pıyordu, dolayısıyla ben mezun olur olmaz 

akademik kariyere başlayan bir dişhekimi 

değilim. Aşağı yukarı iki sene kadar babamın 

muayenehanesinde muayenehane hekimliği 

yaptım. Bu süreç içinde bir üst ihtisas yap-

manın gereğini daha fazla hissetmeye başla-

dım. Bizim zamanımızda uzmanlık branşları 

daha yoktu; eğitimimize doktorayla devam 

ediyorduk. O dönemde Prof. Dr.Peker Sandal-

lı oral implantoloji çalışmalarına başlamış ve 

oral implantoloji kürsüsünü kurmuştu. Onun 

da bana yol göstermesiyle bu branşın ileri-

de çok gelişeceğini gördüğüm için bu yöne 

doğru ilerledim. 1997 senesinde doktoramı 

Prof. Dr.Cüneyt Karabuda

Dişhekimi H.Savaş Ataoğlu

bitirdim. 2004’te doçentliğimi aldım. 2009 

senesinden beri de profesör olarak oral imp-

lantoloji kürsüsünde çalışıyorum. 2013-2014 

senesinde çok kısa bir süre anabilim dalı baş-

kanlığı da yaptım. Şu anda öğretim üyesi ola-

rak çalışıyorum.

Mesleki gelişim gerçekten çok önemli. Hepi-

mizin belki lisans eğitimi yapma şansı olmu-

yor. Dolayısıyla meslek odalarına burada çok 

önemli görevler düşüyor. Ben İstanbul Dişhe-

kimleri Odası Eğitim Komisyonu’nda da görev 

alıyorum. Biz elimizden geldiğince hekim ar-

kadaşlarımızın çalışmalarıyla ilgili bilgilerini 

güncellemeye çalışıyoruz. Tabi burada katı-

lımcı olmak çok önemli. Biz hekim arkadaş-

larımızın bu tür organizasyonlara katıldığını 

gördüğümüz zaman daha çok istekle bu ko-

nuya yöneliyoruz.

İşin aslı meslekte 25 yılı doldurduğumun 

farkında değildim. Sayın Başkanımız Murat 

Ersoy 25 yılı doldurmuş hekimler adına bir 

konuşma yapmamı isteyince fark ettim. Tabi 

bizim mesleğimiz meşakkatli bir meslek. Her 

gün klinikte hastalarımızla karşılaşıyoruz, 

onların sorunlarını gidermeye çalışıyoruz . 

Bu arada da zamanın bu kadar çabuk geçti-

ğini insan anlamıyor. Fiziki olarak da yorucu 

bir meslek ama başka meslek gruplarında ça-

lışan aynı yaştaki arkadaşlarıma baktığımda 

fiziksel olarak daha iyi durumda olduğumuzu 

hissediyorum. Dolayısıyla hem mesleki haz 

olarak hem mental olarak hem de fiziki olarak 

mesleğimiz bence bizi genç tutan bir meslek. 

1975 yılında Marmara Üniversitesi’nden me-

zun oldum. Dönüp bakıyorum da 40 yıl çok 

çabuk geçmiş gerçekten. Sanırım bir işi se-

verek yapmakla ilgili bir şey bu. Dişhekimliği 

çok sabır gerektiren bir meslek. Birçok özel-

liğin yanı sıra iyi bir de psikolog olmak ge-

rekiyor bu işi yapabilmek için. 1978 yılından 

beri aynı yerde muayenehanem ve o zamanlar 

baktığım hastalarımın çocuklarına, torunları-

na bakıyorum şimdi. 

Umarım meslekte 60. yılı da görürüm… Geç-

mişle bugünü kıyasladığımızda, bizim zama-

nımızda muayenehane açmak daha kolaydı 

ancak şimdilerde kapatmamak için savaşıyo-

ruz. 
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1 Ocak 1967 yılında Gölcük’te doğdum. İlkokul, 

ortaokul ve liseyi annemin “beyaz önlük ve doktor 

mükemmeldir, doğrudur, dürüsttür” eğitimleriyle 

bitirdim ama ben yine de doktor değil eczacı olma-

ya niyetliydim. Son aylarda babamın tanıştırdığı 

bir dişhekimi benim aklımı çeldi ve işte durum bu!

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’ne 

1984 yılında girdim, dönemin ve yönetiminin çı-

kardığı tüm zorluklara rağmen hep severek, hep 

eğlenerek 6 senede mezun oldum. Askerliğimin 

dönüşüne kadar çeşitli yerlerde çalıştım. Döner 

dönmez de muayenehanemi açtım. 1993 yılından 

2010 yılına kadar muayenehanecilik yaptım. Son 

5 yıldır da düzene uyarak üç  meslektaşımla kendi 

polikliniğimizde çalışıyoruz.

25. yıl plaket törenine kadar 25 yılın nasıl geçtiği-

ni anlamamış olduğum aklıma geldi. Kolay değil, 

bu 25 yıla kendi iş yerini açma, hayat kurma, çoluk 

Mesleğimde 25 yılı doldurmak ve ödüllendiril-

mek elbette gurur verici. İstanbul Dişhekimleri 

Odası’na teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca tam 

yorulup meslek hayatımın sonuna geldiğimi dü-

şündüğüm anda beni yüreklendirip 40’lı, 50’li, 

60’lı yıllara koşma isteği verdiği için de bir kez 

daha teşekkür ediyorum. 

Mesleğimi severek yaptım her zaman. Doğrusu-

nu söylemek gerekirse şimdiki zamanda mezun 

olmak isterdim. Mesleki anlamda daha çok şey 

öğrenip uzmanlaşma imkanını bulmam da daha 

kolay olurdu. Dişhekimi olmaktan hiç pişman 

değilim. Şimdi olsa yine dişhekimi olmak ister-

dim. 

Dişhekimi Bora Öcal

Dişhekimi Resmiye Kavas

çocuğa karışma gibi bir sürü hayat mücadelesini 

sığdırmıştım. Ama hep severek, eğlenerek işimi 

yaptım. Ancak şimdilerde görüyorum ki “nerde o 

eski günleeer” demeye başlamışım… Başlarken 

hayallerimde, tanıdığım ve gördüğüm diğer dişhe-

kimleri gibi paralar kazanacağım,  45 yaşıma geldi-

ğimde evim, arabam, yazlığım olacak ve güzel bir 

emeklilik vardı. Belki bu dediklerime ulaştım ama 

elden ayaktan düşene kadar da emekli olamayaca-

ğımı düşünmeye başladım… Ben üniversiteye baş-

larken 5 dişhekimliği fakültesi varken maalesef şu 

anda bu sayı 45’ten fazla. Artık çevremizde herke-

sin bir akrabası dişhekimi; tıpkı yine bir akrabası 

ya da arkadaşının sigortacı olması gibi… Tabi ki 

bu şartlar çevremde bana annemim empoze ettiği 

“hekim temizdir, dürüsttür, doğrudur, alçak gönül-

lüdür” düsturlarının dışında bir ortam oluşturmaya 

başladı. Biraz daha deontoloji kurallarının ezildiği, 

göz ardı edildiği, fazlasıyla kalabalık, gittikçe eği-

tim ve görgü kalitesi düşen bir meslek grubuna 

dönüşmeye başladık maalesef. Sonuçta 25 yılda 

teknoloji büyük hızda ilerlerken, hastalarımızda 

estetik ve diş tedavisinin önemi de meslektaşları-

mızın sayısıyla doğru orantılı olarak arttı.

25 yıldan bahsederken 2003-2013 yılları arasında 

görev aldığım İstanbul Dişhekimleri Odası’nı da 

atlamak istemem. Aynı zevk ve aynı heyecanla ça-

lıştım. Her ne kadar, meslektaşlarımıza “Oda bizim 

için ne yapıyor?” kısmını hala anlatamamış olsak 

da, Sağlık Bakanlığı’nın politikaları sayesinde git-

tikçe etkisizleşen görevimden zamanla zevk alma-

maya başladım ve serbest meslek hayatıma geri 

döndüm. Son 5 yıldır da çeşitli eğitimler ve kişisel 

gelişim   seminerlerine   katılıyorum.   Bunlar  
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hem kendi yaşamımda hem de iş hayatımda çok 

olumlu gelişmeler sağladı.

Mesleğimi fakülte zamanlarımdan beri çok sev-

memden dolayı olacak ki hatırı sayılı kalabalıkta diş 

ve dişhekimliğiyle ilgili biblo ve tabloların olduğu 

bir koleksiyona sahibim. Bugünlerde zamanı gelin-

ce bu koleksiyonu kime devretsem diye düşünmeye 

başladım. Yani son zamanlarda tek derdim bu…

Mesleğimiz çok yönlü bir meslek: El yeteneği, göz 

yeteneği,  insanlarla ilişki, ticari beyin ve en önem-

lisi de yaptığımız işi sevmek… Genç meslektaşla-

rımıza tavsiyem; Hipokrat’ın yemininden uzaklaş-

madan, severek ama mutlaka kendinize ve ailenize 

de yeterince zaman ayırarak bu mesleği yapmala-

rı. Hastalarınız size korkarak değil gülümseyerek 

baksın… Zaten gerisi kolay…

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği 

Fakültesi’nden mezun oldum. Bir süre özel bir 

klinikte çalıştım. 1993 yılından beri de muayene-

hanemde mesleğimi icra ediyorum. Yıllar çok hızlı 

geçiyor. Tabii bu zaman zarfında pek çok değişimler 

yaşadık. Çok hızlı ilerleyen teknolojinin, avantajları 

yanında dezavantajlarını da yaşadığımızı görüyo-

rum. Gelişmelere ayak uydurmanın aşırı çaba ve 

maliyet gerektirdiği hepimizce bilinen bir gerçek.

Aynı şekilde, hastaların da bilgiye ulaşımı 

kolaylaştı. Öte yandan beraberinde gelen bilgi 

kirliliği, estetik dişhekimliğindeki gelişmelerle 

hastaların beklentilerinin artması ve dişhekimliği 

tedavilerinin kişiye özel tedaviler olduğunun 

gözardı edilmesi hekimlerle hastaları zaman za-

man karşı karşıya getirebiliyor. Hepimiz ideal-

lerimizin peşinde koşma hevesiyle mesleğe ilk 

adımlarımızı attık. Ancak geçim kaygısının olduğu 

yerde, mesleki ideallerin peşinde koşmak gerçek-

lik sınırlarını zorluyor maalesef…

Bu süreçte devlet açtığı ADSM’lerle dişhekimleriyle 

ciddi bir rekabet içine girdi. Bu da muayenehanel-

erde eğitimli iş gücünün atıl kalmasına, ayrıca ülke 

ekonomisinde ciddi kayıplara sebep oldu. Biz bu 

kadar zengin bir ülke miyiz diye sorarım her sefer-

inde. Keza kamuda çalışan meslektaşlarımızın 

da çok ciddi sorunları var. Uygulanan sağlık 

Dişhekimi Sevil Al

politikalarıyla mesleğimiz itibarsızlaştırılmaya 

ve ticarileştirilmeye çalışılıyor; yönetmeliklerle 

meslektaşlarımız yıldırılmaya çalışılıyor. Ancak 

bütün bu olumsuzluklara rağmen dik durmaya, ay-

akta kalmaya çalışmalıyız. Bunun yolu da birlik ol-

maktan, ilk günkü tutku ve heyecanla mesleğimize 

sahip çıkmaktan geçiyor.

Mesleğimin ilk yıllarında, “Oda aidat toplamaktan 

başka ne yapıyor” algısı içindeyken yapılanları 

eleştirmenin kolaycılık olduğu, biraz katılımcı ol-

mak, çaba göstermek gerekliliği ve “mesleğim için 

ne yapabilirim” düşüncesiyle Oda çalışmalarına 

başladım. Yıllarca ilçe temsilciliği yaptıktan sonra 

İlçe Temsilcileri Komisyonu’nda çalıştım. Ardından 

bir dönem Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. İşin içine 

girince gönüllülük usulü yapılan Oda çalışmalarının 

ne kadar emek ve mesai gerektirdiğini, ama bir o 

kadar da zevkli ve geliştirici olduğunu gördüm. 

Genç meslektaşlarıma da Oda çalışmalarına 

katılmalarını tavsiye ediyorum. Meslek örgütleri 

gücünü üyelerinden alır. Meslektaş olarak biraraya 

toplandığımız tek çatıdır. Üyelerin bu çalışmalara 

aktif katılımı fikir zenginliği sağlar. Bu bilinçle 

hareket ederek elimizden geldiği kadar destek 

vermemizin mesleğimizin geleceği açısından çok 

önemli olduğu kanaatindeyim.

Meslek hayatım boyunca uygulamaya çalıştığım 

bazı ilkeler oldu: Meslek odamla işbirliği içinde 

olmak, insan odaklı ve etik çalışmak, mesleği 

sevmek, meslektaşlarımı rakip olarak görmemek, 

meslek itibarını her zaman en önde tutmak, sürekli 

mesleki eğitime çok önem vermek...

Aslında insanoğlunun gelişiminde temel güdü bu; 

asla bitmeyen, sürekli daha iyisini bulma tutkusu… 

Bu arada en önemlisi de bunları yaparken hayatı 

da kaçırmamak. Meslektaşlarıma da tavsiyelerim 

bunlar olabilir: Dört duvar arasında kalmayın. 

Mesleğimiz çok stresli bir meslek. Dişhekimleri, el 

becerisi ve yaratıcılıklarıyla sanatsal faaliyetlere 

çok yatkın, mutlaka bir alanda bunu değerlendirin.

Bütün meslektaşlarıma, bu mesleği seçtikleri için 

pişman olacakları gelişmelerin yaşanmayacağı, 

aydınlık günler diliyorum.
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22 KASIM ETKİNLİKLERİ
Geleneksel Plaket ve Sertifika Töreni

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Geleneksel Plaket ve Sertifika 

Töreni bu yıl 15 Kasım 2015 Pazar günü Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mesleğinde 60, 50, 

40 ve 25. yılını tamamlamış dişhekimlerinin plaket aldığı törende  mesleğe “merhaba” diyen yeni mezun 

dişhekimlerine de sertifikaları verildi.
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Törende ayrıca, Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası'nda 

dereceye giren dişhekimleri ile 37. İstanbul 

Maratonu'nda AKUT'a destek amacıyla koşan İstanbul 

Dişhekimleri Odası üyesi dişhekimleri de plaket ve ser-

tifikalarını aldı.

Başkan Murat Ersoy’un açılış konuşmasını yaptığı tö-

rende; Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 

Dekanı Prof.Dr.Figen Kaptan, Ağız ve Diş Sağlığı Şube 

Müdürlüğü Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Bekir Turan ve 

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel 

birer konuşma yaptı; törene, yurt dışında olması nede-

niyle katılamayan TDB Disiplin Kurulu Başkanı Prof.Dr. 

Turhan Atalay'ın  mesajı okundu. Törende  Levent Işık-

tekin ve grubu da küçük bir konser verdi.

Çelenk Töreni
22 Kasım Dişhekimliği Günü’nü içine alan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri Pazar günü ger-

çekleştirilen Sertifika ve Plaket Töreni’nin ardından 16 Kasım 2015 Pazartesi günü saat 10.00’da Atatürk 

Anıtı’na çelenk koyulması ile devam etti. 
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Kamuda Çalışan Dişhekimlerine 
Ziyaret

Geleneksel Bowling Turnuvası

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kap-

samında Yönetim Kurulumuz, 18 Kasım Çarşamba 

günü İl Özel İdaresi Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı 

Hastanesi’nde çalışan meslektaşlarımızı ziyaret 

etti. Ziyarette ayrıca Başhekim Ferhat Arol’la da bir 

görüşme yapıldı.

Oda Genel Sekreteri Aret Karabulut, Yönetim Kuru-

lu Üyeleri Sevil Arslan, Füsun Şeker, Burcu Bayar 

ve TDB Delegesi Tülin Sönmezgil’in katıldığı gö-

rüşmede, kamuda çalışan dişhekimlerinin döner 

sermayeden hak ettikleri payların ödenmesi ko-

nusunda yaşanan sorunlar belirtildi. Yeni çıkacak 

döner sermaye yasasında değişecek konular ve 

yasalarla ilgili, çalışanların iş barışı ve adalet duy-

gusunun zedelenmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Görüşmede, yeni açılan kamuya ait sağlık kuruluş-

larına ADSM’lerden pay aktarıldığı için hekimlere 

dağıtılan döner sermaye miktarlarının düşürülme-

sinin ciddi bir mağduriyet yarattığına vurgu yapıl-

dı. Dişhekimlerinin hak ettikleri döner sermaye 

payını alabilmek için gün be gün daha fazla per-

formans puanı yapmak zorunda olmasının, yapılan 

tedavilerin kalitesinin düşmesine, hekimlerin fizik-

sel ve ruhsal çöküntü yaşamasına neden olduğu 

konusunda fikir birliğine varıldı.

Kamuda çalışan dişhekimlerinin çok sık dile getir-

dikleri bir diğer önemli sorun olan yardımcı per-

sonel eksikliğinin giderilmesi için eğitimsiz sağlık 

personelinin taşeron olarak istihdam edilmesi 

yönteminin hem sağlık hem kalite açısından so-

runlara yol açtığı konusunda da ortak düşünüldü-

ğü belirtildi.

Görüşmenin sonunda, toplumun ağız-diş sağlığı-

nın iyileştirilmesi ve devamlılığının sağlanmasının 

kamunun ve özel sektörün ortak görevi olduğu, bu-

nun için beraber çalışmanın gerekliliği vurgulandı. 

İstanbul’daki dişhekimliği fakültelerinden öğrencileri buluşturan ve artık gelenekselleşen Bowling 

Turnuvası’nın onuncu buluşması 18 Kasım 2015 Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Çekişmeli geçen turnu-

vada, İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri öğrencileri yalnız bırakmadı. Turnuvada birinci, 

ikinci ve üçüncü olan ekiplere kupalarıyla birlikte hediye çekileri de verildi.
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Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimleri

Sunay Akın Tek Kişilik Gösteri

Anlattığı hikâyelerle geçmişten 

günümüze ayrıntılarla bezenmiş 

bir köprü kuran, kendisine has 

üslubuyla bizi biz yapan değerle-

ri tekrar tekrar hatırlatan modern 

meddah Sunay Akın, Odamızın ve 

Güney Dental’in katkılarıyla dü-

zenlenen gösteride dişhekimleriy-

le buluştu.

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haf-

tası etkinlikleri kapsamında dü-

zenlenen gösteri Şişli Kent Kültür 

Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri 19 Kasım akşamı 
modern meddah Sunay Akın’ın Tek Kişilik Gösterisi ile renklendi.

22 Kasım Dişhekimliği Günü'nü içine alan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında, İstanbul 
Dişhekimleri Odası ve Zeytinburnu Belediyesi, haftanın anlam ve önemine uygun bir projeye imza attı.
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Bilimsel Toplantı

Ağız ve diş sağlığı verilerinin her geçen gün kötüleştiği ülkemizde özellikle çocuklarda ağız sağlığına iliş-

kin farkındalık yaratmayı amaçlayan, İstanbul Dişhekimleri Odası ile Zeytinburnu Belediyesi’nin ortakla-

şa yürüteceği bu projeyle Zeytinburnu’nda 13 okulda 4 bin 1.sınıf öğrencisine ağız ve diş sağlığı eğitimi 

verilecek. İstanbul Dişhekimleri Odası eğitmen dişhekimleri tarafından verilecek olan eğitimlerde ayrıca 

çocuklara konuya ilişkin broşürler, fırça-macun ve boyama kitabı dağıtılacak.  

Proje, 19 Kasım 2015 Perşembe günü Haluk Ündeğer İlkokulu’nda başlatıldı. On sınıfta toplam 331 1.sınıf 

öğrencisine Odamız eğitmen dişhekimleri; Hale Taşkaya, Füsun Şeker, Zuhal Gürel, Bilgehan Nesiri, Sevil 

Tuğlu Arslan, Hadice Kumbasar ve Ayşe Derya Azezli tarafından ağız-diş sağlığı eğitimi verildi, boyama 

kitapları dağıtıldı. Ayrıca; Oda Başkanı Murat Ersoy, Genel Sekreteri Aret Karabulut, Zeytinburnu Belediye 

Başkan Yardımcısı Gönül Demirer ve Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Eyüp Demir tarafından 

öğrencilere diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri, 22 Kasım Dişhekimliği Günü'nde gerçekleştirilen bilim-

sel toplantıyla son buldu. Taksim Point Otel'de yapılan "Oral İmplantolojide Komplikasyonlar ve Çözüm 

Önerileri" konulu toplantının moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğretim 

üyesi Prof.Dr.Cüneyt Karabuda yürüttü. Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doç.

Dr.Gühan Dergin ile İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğretim üyeleri Doç Dr. Nilüfer Balcıoğlu 

ve Doç.Dr.Volkan Arısan'ın konuşmacı olduğu toplantıya yaklaşık 200 meslektaşımız katıldı. Toplantıya 

katılan dişhekimlerine, Odamız tarafından 22 Kasım Dişhekimliği Günü anısına bir de küçük hediye verildi.



1 5 - 2 2  K A S I M  2 0 1 5 T O P L U M  A Ğ I Z  V E  D İ Ş  S A Ğ L I Ğ I  H A F T A S I

dergi kasım/aralık 2015 37

Sanatçı Dişhekimleri Karma Sergisi

Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası 2015 yılı et-

kinlikleri, 8 Kasım Pazar günü düzenlenen "Ge-

leneksel Masa Tenisi Turnuvası"yla başladı. 

Terakki Vakfı Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen 

turnuvaya dişhekimlerinin yanı sıra dişhekimliği 

fakültesinden öğrenciler de katıldı.

Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuvada 

kadınlarda birinciliği Defne Dranaz Kocaman, 

ikinciliği Gözde Kaya Özdamar, üçüncülüğü 

Bilgehan Nesiri Hançer, dördüncülüğü Aybike 

Ersen; erkeklerde birinciliği Engin Avcı, ikincili-

ği Mustafa Özkaymaz, üçüncülüğü Cemil Bayık, 

dördüncülüğü Yavuz Özmen aldı.

Dereceye giren isimlere kupalarını İstanbul Diş-

hekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri Sevil 

Arslan, Güler Gültekin ve Burcu Bayar verdi. 
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22 Kasım Dişhekimliği Günü’nü içine alan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası bu yıl da çeşitli etkin-

liklerle kutlandı. Sanat eğilimini dişler dışında tuvale, hamura, cama yansıtmış dişhekimlerinin eserleri 

hafta kapsamında düzenlenen ve 16 Kasım Pazartesi günü açılışı yapılan Sanatçı Dişhekimleri Karma 

Sergisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Dişhekimleri, bir yandan bedenin giriş kapısı ağza deva olmaya çalışan bir yandan da bu çalışması zor 

alanda sanatçı titizliğiyle iş yapan, kısacası bilimi ve sanatı mesleklerinde buluşturan insanlardır… 

Düşünün, saç telinden ince kanalları aramak, bulmak, incecik eğelerle bu kanalları genişletip yıkamak 

ve doldurmak gibi bir uğraşı nasıl ince işçilik ister? O yüzdendir ki dişhekimliği mesleği tanımlanırken 

“dişhekimi sanatçıdır aynı zamanda” denir.

İstanbul Dişhekimleri Odası, mesleğin doğasında var olan bu sanat eğilimini dişler dışında tuvale, hamura, 

cama yansıtmış dişhekimlerinin eserlerini karma bir sergide buluşturdu. Açılışı 16 Kasım Pazartesi günü 

yapılan Sanatçı Dişhekimleri Karma Sergisi’nde 41 dişhekiminin 120’den fazla eseri 16-27 Kasım tarihleri 

arasında Basın Müzesi’nde sergilendi.
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2004 yılı İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fa-

kültesi mezunuyum. Evde ve işyerinde yalın bir 

hayatım var. Çocuklarımla ilgileniyorum, birlikte 

bir şeyler yapıyoruz. Bu ürünler de genelde bir-

likte çıkıyor. Malzeme konusunda bir kısıtlama 

hissetmiyorum. Kafamdaki projeye uyan bir mal-

zeme varsa o şekilde devam ediyorum. Bir dönem 

ytongla çalışmıştım. Bir dönem seramik çalışmış-

tım; şimdilerde tellerle çalışıyorum. O yüzden bu 

sergide üçü de olsun istedim. Sergideki ytongdan 

yapılmış eserimin adı  “denge”. Çağımızda kadın 

ve erkeğin bir sıkışmışlığı var. İkisinin de yüküm-

lülükleri ve büyük sorunları var diye düşünüyo-

rum. Sonuçta; reklam kültürüyle ve dayatılmış 

şeylerle kişilikleri bastırılmış tek tipleştirilmiş, 

kalıba sokulmuş insanlık... Kadın ve erkeğin bun-

dan eşit derecede etkilendiğini düşünüyorum. 

Bunu yansıtmaya çalıştım. 

Dişhekimi Aslı Dündar Özcan

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 

1983’te mezun oldum. O zamandan bu zamana sa-

natla uğraşıyorum. İlk olarak resim ve vitrayla baş-

ladım; yaklaşık 5 senedir de seramik çalışıyorum. 

Toprakla uğraşmak çok güzel bir şey. Ben kadın 

çalışmayı, Kybele’den yola çıkmayı seviyorum.  Ka-

dının doğurganlığını, kadının yaşam vermesini, ya-

şamın merkezinde olmasını  sembolize eden şeyler 

olsun istedim çalışmalarımda… Sergiyi çok başarılı 

buldum. Keyifle hazırlandığı her halinden belli olu-

yor.  Katılımın yoğun olması insanların birlikte ol-

mak istemesiyle de doğru orantılı belki.

Dişhekimi Havva Gülşan  

1983 İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 

mezunuyum. 6 senedir ebru sanatıyla uğraşıyorum. 

Zevk için başladım ama daha sonra çok sevdim bu 

işi. Şimdi imtihana girerek yükseğini yapıyorum. 

Ayrıca ebru üzerine tezhip çalışıyorum. Eskiden 

Kur’an sayfalarının kenarlarını süsleme sanatıydı 

tezhip; tabi şimdi daha düzenlenmiş modern çalış-

malar var. Ben de burada ebru üzerine tarihsel bir 

obje düşünerek eski kömür ütüsü çalıştım. Sergiyi 

çok beğendim. Dişhekimlerinin yaptığı çalışmaların 

böyle sergilenmesi çok hoşuma gitti. Umarım böyle 

devam eder. 

Dişhekimi Hediye Çobanoğlu 
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1990’da Marmara Üniversitesi Dişhekimliği 

Fakültesi’nden mezun oldum. 2000’li yıllara kadar 

resim çalışmaları yaptım; 10 yıl ara verdikten son-

ra yeniden başladım. Son 5 yıldır da bir atölyeye 

gidiyorum. Muayenehane hayatımı kolaylaştırıyor 

resim çalışmak. Bir de farklı bir mutluluk yaşıyo-

rum. Bazen mesleğimizde de işlerin sonucunda 

çok mutlu olabiliyoruz. Estetik açıdan baktığımız-

da bizim dişlere yaptığımız estetik uygulamalar 

yansıyor. Sergi çok başarılı, çok iyi;  ileriki yıllarda 

da devam etmesini dileriz.

Dişhekimi Seher Demirel Dişhekimi Işınsu Turan

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 

1982 yılı mezunuyum. Klasik olacak ama ger-

çekten resim yapmaya çocukluğumda başladım. 

Çünkü annem resim öğretmeniydi. Önce yağlı-

boya çalıştım; şu anda soft pastel çalışıyorum. 

Suluboya çalışmalarım da var.  Resimlerimi ken-

di çektiğim fotoğraflardan ya da bir objeye ba-

karak yapıyorum. Ufak tefek seramik çalışmala-

rına da başladım. Mesleğimin yanında böyle bir 

işle uğraşmak, hobi edinmek çok rahatlatıyor 

gerçekten.

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 

1989 yılında mezun oldum. 1996’da ihtisasımı 

tamamladıktan sonra serbest muayenehanecilik 

yapmaya başladım. Vitrayla tanışmam tesadüfen 

oldu. Hep bir hayranlığım, sevgim vardı ama üre-

tim aşamasına geçmek daha farklı bir iş. Cam bo-

yama sanıyordum; alan hakkında o kadar bilgisiz-

dim. Sonraları bunun cam kesip o camları birbirine 

birleştirmek olduğunu gördüm. Cam malzemesini 

de zihnimde o zaman irdeledim. Cam aslında he-

pimizin hayatının içinde fakat çok farkında değiliz. 

Özüne baktığımızda yerin altından çıkan magma-

nın zaman içinde sertleşip insanın işlemesiyle 

oluşturulan bir malzeme. Bizim vitrayda kullandı-

ğımız da tabakalar halinde renklendirilmiş camlar. 

Biz renklendirilip plaka haline getirilmiş camlarla 

çalışıyoruz. İbadethaneleri süslemekte hep kulla-

nılmış, ışıkla direk bağlantılı olmuş. Ben daha yo-

lun çok başındayım. 

Dr. Dişhekimi Dilek İyigün
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Marmara Üniversitesi Dişhekimliği 

Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldum. Toz 

pastel çalışmayı daha çok seviyorum. Zaten ser-

giye de özellikle onları getirdim. Bu birinci ese-

rim Modigliani’nin bir kızı, çok severek yaptım. 

Monet’nin balerini ve yine Modigliani’nin bir kız 

çocuğu. Cuma günlerini 4’ten 9’a kadar resim 

çalışmalarıma ayırdım. Çok büyük zevkle çalışı-

yoruz. Çok teşekkür ediyorum İstanbul Dişhe-

kimleri Odası’na, emeklerinize sağlık. Böyle bü-

yük bir platformda ben de bir kaç eserle katkıda 

bulunmaktan çok gurur duyuyorum. Eserlerimizi 

burada görmekten memnun oldum. 

Prof.Dr.Betül Kargül

1976 Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakülte-

si mezunuyum. Çocukluğumdan beri maketlerle, 

Dişhekimi İhsan Günder

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 

1978 yılında mezun oldum. İzmir’de dişhekimliği 

yaparken aynı zamanda resim atölyelerine devam 

ediyordum. Bir hocamın önerisiyle 9 Eylül Üniver-

sitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne girdim ve resim 

bölümünü birincilikle bitirdim. O dönemde genel-

likle portre ve baskı resim çalıştım. Oda’nın da 

böyle bir etkinliği olunca katılmak istedim. Sergide 

gerçekten çok güzel çalışmalar var.

Dişhekimi Yasemin Avanoğlu canlandırmalarla uğraşıyorum. Çalışmamın biri 

İstanbul’dan bir kesit. Mezarlık duvarları Si-

nanpaşa Türbesi’nin duvarlarıyla birebir aynı. 

Balat’tan, Üsküdar’dan, Kariye’den ev örnekleri, 

mahallemizdeki manav, Çırçır’da bulunan eski 

bir eczanenin maketi… Böyle karma bir İstanbul 

kompleksi yaptım. 

Bir diğer çalışmam senfoni orkestrası. Yaklaşık 

90 kişinin figürünü tek tek modifiye ederek 4-5 

ayda bitirdim. Konser salonlarına bizzat gidip 

inceledim. Gerçek orkestralarda çalışan müzis-

yenlerle görüşerek dizayn ettim. Çanakkale’den 

de bir kesit var. Hikâyesi benim için biraz hü-

zünlüdür. Dedem Çanakkale Savaşı’na katılmış, 

savaşta bir ayağını kaybetmiş ve kulağı sağır 

olmuş. Burada da en sondaki kişinin bir ayağı 

yoktur. O benim dedem. 
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1990 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği 

Fakültesi’nden mezun oldum. Haftanın bir gününü 

resim çalışmalarıma ayırıyorum. Bu benim ilk ser-

gim oldu. Akrilik modern tarzda, kendim konuyu 

seçerek çalışıyorum. Ben bu tarz çalışmayı sevi-

yorum. Mesleğimiz son derece yorucu ve sanatla 

uğraşarak bunu biraz olsun gidermeye çalışıyorum. 

1990 Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi me-

zunuyum. Bu sene meslekte 25. yılımı kutladım, 

plaketimi aldım. Mesleğimin yanında da yaklaşık 

10 senedir yağlıboya resim çalışıyorum. Yorucu bir 

meslek icra ediyoruz; arada bir nefes almak oluyor 

resim çalışması. Bu arada felsefe atölyesine de de-

vam ediyorum. 

Dişhekimi Nilay Dedeoğlu Dişhekimi Hülya Işıldak 

Dişhekimi Engin Bilgin  1973 yılı Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fa-

kültesi mezunuyum. O saat bu saattir muayene-

hanemde çalışıyorum. Hobilerimin arasında re-

sim ve heykel ön planda. Sporun her türlüsünü 

yapıyorum: Profesyonel futbol hayatım var, yüz-

mede ve atletizmde madalyalarım var. Müzikle 

de biraz ilgim var. Sergideki eselerlerimden biri 

kayınvalidemin heykeli. Kayınvalidem rahat-

sızdı, hüzünlü bir oturuşu vardı. Elimde çamur 

vardı. Hemen yapayım dedim, bu çıktı ortaya. 

Kalıbını almak, alçıyla almak istedim fakat alçı-

yı karıştırdım, donmak bilmiyor! Saten alçıymış 

meğer. Sonra doğru alçıyı buldum, kalıbı çıkar-

dım ancak güvenemedim. “Kalıbı çıkarmışken 

alçıya çevireyim bari” dedim, alçı yaptım. Alçı 

dolgudur bu. Ten rengi tesadüfen bir boya bul-

dum. Onunla boyadığım için çamur gibi duruyor. 

Diğerini ise kalıpla yaptım, pişirdim. Piştiği için 

bir nevi tuğla gibidir. Sergi gerçekten bir harika! 

Sergi kataloğunda arkadaşımı gördüm. Birbiri-

mizden habersizdik, bu bizi çok mutlu etti. Böy-

lesi tesadüflerle herhalde daha çok karşılaşaca-

ğız. Geleneksel hale dönüşmesini canı gönülden 

istiyorum.  
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Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 1989 

yılında mezun oldum. Benim çalışmalarım taşlarla... 

Çakıl taşlarının hepsi kendi renkleri, boyama yok. 

Işığa göre renkleri ayırıp ağaç tutkalıyla tuvale veya 

tahta parçasına yapıştırarak resim yapıyoruz.  Sergi-

deki araba çalışması benim çocukluğumun arabası, 

kendi arabamız. Sergiyi çok başarılı bulduk, katılım 

da çok iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Dişhekimi Mehmet Işıldak

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1983 

mezunlarındanım. 15 yıldır takı yapıyorum. Havva 

Gülşan ve Canan Alatlı Hoca sayesinde sonradan 

ebru da çalışmaya başladım. Dişhekimliği mesleği-

ni icra ederken hobi edinmek gerektiğini düşünü-

yorum.  Aslında yaptığım iş takı değil beadworks 

diye geçer dünyada. Ben de ona merak sardım. 

Yurtdışından gelen kitaplarla, yayınlarla bu işe 

başladık. 6-7 teknik üzerine kurulan bir şey. On-

dan sonrası sizin hayal gücünüze kalmış. Yapımı 

oldukça uzun sürüyor; tek tek boncuk ve misinayla 

Dişhekimi Şükran Uzunoğlu Engin 

1986 İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 

mezunuyum. Sanat aşkı gerçekten doğuştan olan 

bir şey. Resme ilgim hep vardı.  Eğitimime temel 

olarak Halk Eğitim Merkezi’nde başladım. 7-8 se-

nedir de bir atölyede çalışmalarımı yürütüyorum. 

Amacım daha güzel şeyler çıkarmak. Hedefim, 

kendi kompozisyonlarımı  yapabilmek. Her dişhe-

kiminin stresini atabilmesi için bir hobisi olmalı 

diye düşünüyorum. Benim için resim güzel bir 

hobi. Resim günümde kafamda hiç bir düşünce 

olmadan sadece ona odaklanıyorum. Pozitif bir 

enerji veriyor bana. Sergiyi çok başarılı buldum. 

Bizim mesleğimiz zaten sanatla yakından ilişkili. 

Sanatçı yönümüzü bu şekilde de lanse edebilmek 

çok güzel!  

Dişhekimi Ayten Ekşioğlu 

yapılan teknikler. Zamanınıza, gözlerinize ve il-

hamınıza kalmış bir olay. Sergiyi müthiş buldum, 

meslektaşlarımla gurur duydum. Emeği geçen 

herkese çok teşekkür ederim. 

Değerli meslektaşımız,

Yoğun etkinliklerle kutladığımız Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası, meslektaşlarımızın da yoğun 

ilgisi ile karşılanmıştır. Programın planlanmasında ve hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan, 

İstanbul Dişhekimleri Odası komisyonlarında çalışan meslektaşlarımıza, eğitmen dişhekimlerimize, 

diğer aktivistlerimize ve katılımlarıyla haftamızı anlamlı kılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu
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Yeni eğitim dönemimiz başladı. Bu sene nasıl bir 

eğitim programı hazırladınız?

Bu sene farklı bir format olacak ama geçen seneki 

formatımızın bir bölümü, yani bölgelerdeki eğitim 

etkinlikleri, devam edecek. Geçtiğimiz eğitim dö-

neminde bölgesel bilimsel toplantılar gerçekten 

çok başarılı oldu. Meslektaşlarımızın ulaşım ve 

zaman sorununu düşündüğümüzde eğitimlerin 

bölgelerinde olması son derece önemli. İlgi o ka-

dar yoğun ki, bu etkinliklerimizin kayıtları daha 

açıldıkları gün doluyor. Yedi bölgede birbirinden 

farklı konular ve konuşmacılarla planlanan bölge-

sel kahvaltılı toplantılarımız farklı firmalar tarafın-

dan destekleniyor. Adından da anlaşılacağı üzere 

bölgesel toplantılarımız sabah 9.30’da kahvaltıyla 

başlıyor, 10.30- 12.30 arası da konuşmacı hocamız 

söz alıyor. Böylece hekim arkadaşlarımız çalış-

ma günlerini de kaybetmemiş oluyorlar. Oldukça 

avantajlı bir etkinlik olarak görüyoruz bu nedenle.

Prof.Dr.Atilla Sertgöz

Merkezi toplantılar da devam edecek mi bu yıl?

Evet devam ediyor. Bu sene “komplikasyonlar 

ve çözümleri” konulu bir üst başlık belirledik. Bu 

başlık altında; endodontide, protezde, cerrahide 

komplikasyonlar ve çözümleri olarak 5 tane top-

lantımız olacak. Bunun haricinde merkezi toplan-

tılarda iki tane önemli başlığı da konuşacağız: Biri 

“doğal dişlerde estetik”, diğeri de “implantlarda 

estetiği nasıl yakalayabiliriz?”. 

Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezimizde ve Cadde-

bostan Kültür Merkezi’nde eğitimler yapılmıştı 

geçtiğimiz dönemlerde. Buralarda devam ede-

cek mi eğitimlerimiz?

Avrupa Yakası’nda Yılmaz Manisalı Eğitim Mer-

kezi ve Anadolu Yakası’nda Caddebostan Kültür 

Merkezi’nde bir seri toplantı düzenleyeceğiz. Bu 

toplantılara ben çok önem veriyorum çünkü bu 

seri toplantılar biraz eğitim dizisi gibi  olacak. 

İstanbul Dişhekimleri Odası Eğitim Komisyonu tarafından 2015-2016 dönemi Sürekli Dişhekimliği Eğitim Programı 

oluşturuldu. Yönetim Kurulu üyesi ve Eğitim Komisyonu sorumlusu  Prof. Dr. Atilla Sertgöz ile hem Bilimsel 

Program’ın içeriğini, yenilikleri hem de FDI Bangkok Kongresi’nde konuşmacı olduğu konferans ile ilgili görüştük.

Yeni Dönem Eğitim Programı Hazırlandı

Dişhekimi 
Sevgi Türkmen
dr.sevgiturkmen@hotmail.com
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Örneğin Eğitim Merkezimizde “periodontoloji” 

eğitim dizisi olarak hazırladığımız serimizde 5 

tane arka arkaya toplantı olacak. Bu toplantıların 

hepsini takip eden meslektaşlarımız periodon-

toloji konusunda bilgilerini yenilemiş, başlangıç 

periodontal tedavisinden ileri periodontal teda-

viye kadar önemli aşamaları çok değerli öğretim 

üyelerinden dinlemiş olacaklar. Periodontolojiy-

le ilgilenecek hekim arkadaşların böyle blok bir 

eğitim alması onların avantajına olacak diye dü-

şünüyoruz. Aynı mantıkla CKM’de de endodonti 

serisi planladık.

Kurslar…

Kurslarımız da olacak elbette. Üç farklı konuda, 

her konu için beş kurs düşünüyoruz. Muhteme-

len konservatifle başlayacak bir kurs serisi ola-

cak. İmplant ve estetik materyallerle ilgili kurs 

serilerimiz olacak. Bu kurs serilerinin bir kısmı 

sponsor firmaların kendi bünyesindeki eğitim 

merkezlerinde yapılacak. Çünkü hem materyal 

sağlanması açısından hem de laboratuarları-

nın olanakları açısından oralarda olması tercih 

edildi. Muhtemelen bu kurslar üç ayrı firmanın 

eğitim merkezinde İstanbul Dişhekimleri Odası 

destekli olacak.

Eğitim programımız yine çok renkli anlaşılan. 

Farklı bir konuya geçmek istiyorum: Eylül ayın-

da Bangkok’ta düzenlenen FDI Kongresi’nde ol-

dukça ilgi gören bir sunum yaptınız. Öncelikle 

bize biraz FDI kongresini değerlendirebilir mi-

siniz?  

Dünyanın herhalde en geniş katılımlı kongrele-

rinden bir tanesi FDI kongreleri. Gerek expo ge-

rek konferansları açısından değerlendirdiğimizde 

dünyanın her yerinden dişhekimlerinin katıldığı 

önemli bir organizasyon. Bangkok’ta da FDI’ın en 

yüksek katılımlı kongrelerinden biri oldu. Türki-

ye açısından değerlendirdiğimizde iki önemli kıs-

mı vardı: Birisi FDI başkanlığının seçimiydi, bizi 

heyecanlandıran bir şeydi. Maalesef istediğimiz 

gibi sonuçlanmadı fakat ülkemiz dişhekimliği 

açısından değerlendirdiğimizde güzel bir adım 

oldu. Karşımızda Amerikalı bir aday vardı. Taner 

Yücel’in Avrupa tarafından da desteklenen bir 

aday olmasını son derece olumlu bir şey olarak 

düşünüyorum. Başarılı olup olmaması hiç önem-

li değil. Sonuç olarak Türkiye’nin Avrupa’dan da 

desteklenen bir aday olarak oraya çıkıp seçim-

de kendini göstermesi Türk dişhekimliğinin ba-

şarısı. Bu noktaya gelmede Taner Hoca’nın da 

çok büyük başarısı var. Ve elbette FDI’da diğer 

organizasyonlarında çalışan arkadaşlarımızın 

olağanüstü çabaları esas yolu açan noktalardan 

bir tanesi. Belki ileride bu yoldan başka insanlar 

daha ileri safhalara gidebilirler. 

İkinci tabi benim konuşmamın olması. O da 

önemli bir şey benim açımdan 

değerlendirilecek olursa. Ül-

kemi bilimsel anlamda orada 

temsil etmek benim için ayrı 

bir gurur kaynağı oldu. 

Bir Uzakdoğu ülkesi açısından 

organizasyonu değerlendirdi-

ğimizde şunu gördüm ki Türk 

Dişhekimleri Birliği gerçekten 

bu konuda çok başarılı. Dün-

yadaki bir sürü kongreye gi-

diyorum, görüyorum; bunlar 

açısından değerlendirdiğimde 

de Türkiye’nin çok başarılı ol-

duğunu söyleyebilirim. 

Fuar kısmında standart bir 

prosedür var. Hepsi hemen 

hemen birbirine benzer stant 

alanları. Belirleyici bir şey de-

ğil.  Expo orada da expo bu-

rada da expo. Bilimsel progra-

ma baktığımızda uluslararası 

konuşmacıların kalitesi dikkat 

çekiyor. Bence bizim meslek-

taşlarımızın organizasyon ko-

mitesinde olması çok önemli. 

Mesela Hande Şar Sancaklı 

arkadaşımız bu konuda ger-

çekten çok çalışmış. Başarılı bilim insanlarını ge-

tirmişler kongreye. Daha evvel FDI kongrelerinde 

görmediğim kadar iyi kalitede konuşmacıların 

olduğunu söyleyebilirim. Konularında spesifik 

insanları getirmişler. Bu da iyi bir gelişme.

Sunumunuz hangi konudaydı?

Benim orada iki tane farklı konuşmam vardı. Bir 

tanesinde implatlardaki anterior restorasyonlar-

daki estetik risk faktörlerinden bahsettim. İkinci-

si de özellikle son dönemlerde çok konuşulan bir 

konu, “minimal invaziv tekniklerle restorasyon 

nasıl yapılır?”. Yani dişe minimal defekt vererek 

nasıl hem estetiği hem fonksiyonu sağlayabi-

lirizin değerlendirildiği bir konuşmaydı. Kesim 

sistemini anlattım ve kesim yapmadan nasıl es-

tetiği ve fonksiyonu sağlayabiliriz konusundan 

bahsettim. 
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İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 
2015-2016 SÜREKLİ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİM  PROGRAMI

OCAK / NİSAN

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

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

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

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ

TAKSİM POİNT OTEL

YILMAZ MANİSALI EĞİTİM MERKEZİ

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ

YILMAZ MANİSALI EĞİTİM MERKEZİ

BOSTANCI GREEN PARK OTEL

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ

YILMAZ MANİSALI EĞİTİM MERKEZİ

TAKSİM POİNT OTEL

MERTER GREEN PARK OTEL

TAKSİM POİNT OTEL

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ

19.00-22.00

13.00-17.00

19.00-22.00

19.00-22.00

19.00-22.00

13.00-17.00

19.00-22.00

19.00-22.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

19.00-22.00

05 Ocak 2016 Salı

17 Ocak 2016 Pazar

27 Ocak 2016 Çarşamba

09 Şubat 2016 Salı

17 Şubat 2016 Çarşamba

21 Şubat 2016 Pazar

01 Mart 2016 Salı

09 Mart 2016 Çarşamba

20 Mart 2016 Pazar

27 Mart 2016 Pazar

03 Nisan 2016 Pazar

05 Nisan 2016 Salı

PROF.DR.FARUK HAZNEDAROĞLU

PROF.DR.OLCAY ŞAKAR, PROF.DR. 

MUZAFFER ATEŞ, DOÇ.DR.HAKAN BİLHAN

PROF.DR.BAHAR KURU

YARD.DOÇ.DR.TAN FIRAT EYÜBOĞLU

PROF.DR.SELİM ERSANLI

MODERATÖR: PROF.DR.ESRA CAN SAY, 

PROF.DR.AYŞE ARZU AYKOR, 

PROF.DR.HAŞMET ULUKAPI, 

PROF.DR.ESRA CAN SAY

PROF.DR.BAYBORA KAYAHAN

DR.DİŞHEKİMİ DUYGU İLHAN

MODERATÖR: PROF.DR.HESNA SAZAK, 

PROF.DR.KEMAL SÜBAY, PROF.DR.JANE 

TANALP, PROF.DR.BAYBORA KAYAHAN

MODERATÖR: PROF.DR.ATİLLA SERTGÖZ, 

PROF.DR.HAKAN ÖZYUVACI, PROF.DR.ATEŞ 

PARLAR, PROF.DR.ATİLLA SERTGÖZ

MODERATÖR: PROF.DR.DENİZ ŞEN, PROF.

DR.BAHAR KURU, DOÇ.DR.NURAY ÇAPA, 

YARD.DOÇ.DR.EMİR YÜZBAŞIOĞLU

DOÇ. DR.MERİÇ KARAPINAR KAZANDAĞ

DÖNER ALETLER

HAREKETLİ PROTEZ KOMPLİKASYONLARI VE ÇÖZÜMLERİ

MUKOGİNGİVAL OPERASYONLAR

LEZYONLU DİŞLER VE RETREATMENT

İMPLANT CERRAHİSİNDE ESTETİK-DOKU OGMENTASYONU

DOĞAL DİŞLERDE ESTETİK

KOMPLİKASYON

PERİODONTAL HASTALIKLAR VE PERİİMPLANTİTİSTE 

KRİTİK FAKTÖRLER

ENDODONTİDE KOMPLİKASYONLAR VE ÇÖZÜMLERİ

İMPLANTLARDA ESTETİK

SABİT PROTEZ KOMPLİKASYONLARI VE ÇÖZÜMLERİ

ENDODONTİK MİKROSKOP KULLANIMI

TARİH KONUŞMACI SAATYERKONU
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Dr. Dişhekimi Duygu İlhan

Öncelikle tebriklerimizi sunarak başlayalım. 

FDI’ın Bangkok Kongresi’nde Üyelik İrtibat ve 

Destek Komitesi’ne seçildiniz. Yeniden seçil-

diniz demek daha doğru. Biz çalıştığınız ko-

mitenin adını İletişim ve Üye Destek Komitesi 

olarak biliyorduk. Farklı bir komitede mi çalış-

malarınızı yürüteceksiniz?

Teşekkür ederim. Bu seneki FDI kongresinde 

gerçekleştirilen genel kurulda, idari aşamala-

rın değişmesini hedefleyen bir rapor oylandı 

ve oy çoğunluğuyla geçti. Bizim de içinde bu-

lunduğumuz Avrupa üyelerinin desteklemediği 

maddeleri olsa da geçen bu rapor sonunda bize 

yansıyan kısım, üyesi olduğum komitenin adı-

nın değişmesi oldu. Komitemizin adı; Commu-

nications and Member Support Committee (İle-

tişim ve Üye Destek Komitesi) iken Membership 

Liaison and Support Committee (Üyelik İrtibat 

ve Destek Komitesi) oldu. Esastan içeriğinde 

ve görev dağılımında bir değişiklik yapılmadı. 

İletişimi alıp üyelik irtibat olarak değiştirmele-

rindeki ana sebep FDI’ın kendi çatısı altında bir 

“iletişim departmanını” 2016 itibariyle kurulu-

yor olması .

Gerçekten yoğun bir dönem geçirdiniz…

Evet, oldukça yoğun bir dönem geçirdik, çünkü 

bu yıl Türk Dişhekimleri Birliği adına özel bir 

yıldı. Dünya Dişhekimleri Birliği başkanlığına 

adaylık parkurunda yarıştık. Oldukça mücadele 

ve hazırlık gerektiren, dolu dolu bir yarış süreci 

geçirdik. Bu aynı zamanda bir takım çalışma-

sı da gerektirdiği için Türk Dişhekimleri Birliği 

Dış İlişkiler Komitesi olarak Bangkok’a kadar 

oldukça faal bir süreç geçirdik. Dolayısıyla ben 

komitemde 3. yılımı doldurduğum ve seçime gi-

deceğim kısmını unuttum diyebilirim. Daha çok 

FDI başkanlığı seçimleri odalıklı bir çalışma sü-

recinde yer aldım. 

Sizin komite çalışmalarınız ve seçim süreciniz 

nasıl ilerledi?

Kendi adıma, komitemle ilgili çok faal bir 

üç yıl geçirdim. Yeni gelen üyelerle birlikte 

FDI içinde daha bilinen, daha aktif bir komi-

te haline geldik. 3 yılda bir komite üyeleri-

nin görev süresi doluyor. Bu sürece iki kez 

aday olabiliyorsunuz. Bununla ilgili de, 3 yıl 

içinde yapılmış bütün çalışmaların doküman-

Dişhekimi 
Özlem Batur Havza
ozlbatur@msn.com
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tasyonuyla tekrar bir FDI kongresinde, genel 

kurulda, açık oturumda ve hangi bölgedeyse-

niz onun genel kurulunda adaylık konuşma-

larınızla aday olduğunuzu ifade ediyorsunuz. 

Seçimde ilk turda %50’den fazla kişinin oy 

vermesiyle genel kurulda seçilen bir aday ol-

dum. Bu anlamda da oldukça bir pozitif so-

nuçtu bizim için.

Komitenizin çalışmalarından bahsedebilir mi-

siniz?

Her yıl yapılan kongre sırasında komite içi top-

lantılar gerçekleştiriliyor. Bu sene de komite-

miz adına oldukça yoğun bir FDI dönemi geçir-

dik. Her sene Dünya Dişhekimleri Birliği 8 ayrı 

ülkeden, özellikle düşük gelirli ülke grubundan 

başvuran kişileri, bize yaptıkları sunumlarla, 

seyahat masrafları karşılanacak şekilde kong-

reye davet ediyor. Bu seçimi FDI’ın İletişim 

Komitesi seçiyor. Bu sene seçilenler; Bolivya, 

Nepal, Srilanka, Ukrayna, Mozambik, Zimbab-

we, Tanzanya, Nijerya idi. Bu temsilciler bizim 

onlara birebir yaptığımız program çerçevesinde 

bir eğitim sürecine dahil oldular: FDI’ın tanıtı-

mı, onların kendi adlarına FDI’daki görevleri, 

ülkenin bizden beklentileri gibi. Yani tamamen 

bir elçilik görevini yerine getirmiş oluyorlar. 

Onlara bu sene farklı bir eğitim sunduk; bu bir 

liderlik eğitimiydi. Bu eğitimin sorumluluğu Ni-

san ayında Marakeş’te yapılan ara toplantıda 

bana verildi. 

Nedir bu liderlik eğitimi? Neler anlattınız bu 

eğitim kapsamında?

Liderlik eğitiminde ben, farklı ülkelerden gelen 

insanların sahip oldukları bölgesel farklılıkla-

rını nasıl ifade ettiklerini irdeledim. Bunu da 

Amerika’da uluslararası alanda ünlü 150 lider-

le yapılan bir anket çalışmasından elde edilen 

veriler üzerinden yaptım. Bu ABD’de CEO’lara 

uygulanan bir program çalışması. Çünkü her 

bölgenin liderden beklentisi farklılık göstere-

biliyor. Hepimiz bölgesel olarak aldığımız eği-

timle, içine doğduğumuz kültürle ve geldiğimiz 

topraklarla çok farklı besleniyoruz. Kendi böl-

gemizdeki lokal liderlik anlayışını uluslararası 

arenaya nasıl taşıyabileceğimizi, uluslararası 

liderlikle örtüşen yanları nasıl geliştirebile-

ceğimizi interaktif bir grup çalışması biçimin-

de yaptık. Hem bu 8 katılımcı hem de komite 

üyelerimiz bu çalışmanın içine dahil oldu. En 

sonunda herkesin kendi liderlik felsefesini en 

azından iki paragrafla anlatabildiği,  çok çarpı-

cı belirgin farklıkların ortaya çıktığı, herkesin 

çok faydalı bulduğu bir çalışma ortaya çıkmış 

oldu.

Komitenizin çalışmalarına tekrar dönersek…

Komitemiz içinde şöyle bir görev dağılımı var: 

Herkesin sorumlu olduğu bir bölge var. Bu böl-

gelerde de her ülkenin “National Liaison Offi-

cer” dediğimiz bir temsilcisi var, ulusal irtibat 

görevlisi yani. Bu ulusal elçiler yılda bir kez FDI 

kongresinde bir araya geliyor. Benim sorumlu 

olduğum bölge Ortadoğu. Bölgenin hareketli-

liği ve sıcak gündemi nedeniyle bugüne kadar 

hiçbir geri dönüş alınamamış. Bölgeden biri 

olarak, zor da olsa daha aktif hale gelmiş bir 

ekip çalışması içinde olduğumuzu söylemeli-

yim.

Üyelik İrtibat ve Destek Komitesi’nin kaç üyesi 

var, hangi ülkelerden komite üyeleriniz?

Komitemizin bu yılki başkanı Bulgaristan’dan 

Nikolai Sharkov. Ben bu yıl itibariyle komite-

nin başkan yardımcısı oldum. Komite üyeleri; 

Pakistan’dan Awab Alvi, Yunanistan’dan Geor-

gios Tsiogas, Hollanda’dan Alexander Tolmei-

jer. Bu sene Latin Amerika’dan, Kosta Rika’dan 

Monica Fumero adında bir kadın üyemiz seçim-

lerden sonra konsey tarafından komiteye atan-

dı. Ben bunu mutlulukla karşılıyorum çünkü 

FDI’da da esasta daha erkek egemen bir grup-

tayız. Bir tane daha kadın üye beni mutlu ediyor 

açıkçası.

Madem konu kadın temsiliyetine geldi hemen 

soralım: FDI’da öznesi kadın olan çalışmalar 

yapılıyor mu? 

FDI kongrelerinde bir kadın oturumu yapılır: 

Women Dentists Worldwide. Bu seneki otu-

rumun özelliği 15. yılını kutluyor olmasıydı. 

15. yıl oturumu; kadın bölümünü kuran, FDI’ın 

eski başkanlarından Michele Arden’in açılış ko-

nuşmasıyla başladı. Bu seneki panelde 8 ayrı 

konuşmacı vardı. Kamboçya, Mısır, Gürcistan, 

Filipinler, Polonya, Tayland, ABD’den birer pa-

nelistin ve Türkiye adına benim konuşmacı ol-

duğumuz oturumda “kadında liderlik” üzerine 

konuştuk. Ve bunu nasıl daha etkin, daha iyi 

bir hale getirebileceğimizi tartıştık. Ben ko-

nuşmamda Birleşmiş Milletler’in kadın çalış-

malarından örnekler aktardım. Hemen hemen 

bütün ülkelerde dişhekimliği eğitimi bazında 
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       Bu seneki FDI Genel Kurulu’na 

204 katılımcı oldu. Bunların 170’i 

oy kullanabilen, 34’ü ise oy kul-

lanamayan üyeydi. FDI’ın şu an 

141 resmi üyesi var: 7 ortak üye, 

18 bağlı üye ve 23 destekleyici 

üye. 141 düzenli üye oy kullanma 

ve alınan kararların hepsinde söz 

söyleme hakkına sahip. 

bakıldığında kadın ve erkek öğrencilerin eşit 

sayıda olduğu görülüyor. Hatta bazı ülkelerde 

kadın sayısı daha fazla. 35 yaşına gelinceye ka-

dar bir şekilde denge aynı ilerlerken bu yaştan 

sonra eğri tamamen farklılaşıyor ve kadın çalış-

ma oranı düşüyor. 60 yaşına gelindiğinde bizim 

meslek grubunda neredeyse alana erkekler 

hâkim ve kadınlar görünmeyecek kadar az. İşte 

panelde bu durumun nedenleri ve çözüm yolları 

üzerine konuştuk.

Komitenizin çalışma programı nasıl belirleni-

yor? Örneğin 2016 yılı için neler yapmayı plan-

lıyorsunuz?

Komitenin her yıl yapacağı çalışmaları biz 

kongrelerde belirlemiş oluyoruz. Bu seneki ça-

lışmamız da Bangkok’ta belirlendi. Bu sene ilk 

görev olarak bütün National Liaison Officer’la-

ra (NLO) tam anlamıyla destek olmak. Birinci 

görevimizi tamamladık. FDI’ın genel kurulun-

da kabul gören bu yılki 6 politik bildiriyi tüm 

NLO’lara iletip onların web sitelerinde bunun 

paylaşımını sağladık. İkincisi; bu sene FDI’ın 

yeni başlattığı global periodontal hastalık inisi-

yatifi... Bu çalışma, FDI’ın eski bilimsel komite 

başkanı Hong Kong Üniversitesi Periodontoloji 

Anabilim dalından Prof. Li-Jian Jin tarafından, 

Amsterdam’da Kasım sonunda yapılan toplan-

tıyla başlatıldı. Şu an çalışma sponsorlarının 

geri dönüşleri bekleniyor. Bundan sonra da 

periodontal farkındalık ve okuryazarlığı konu-

sunda neler yapabileceğimizi konuşacağız. Bu 

konuda komitemizdeki periodontolog olan tek 

kişi olarak farklı görevler alacağımı düşünüyo-

rum.

Üçüncüsü de Dünya Oral Sağlık Günü, ki bu 

bizim için çok büyük bir proje. Projenin farklı 

kapsamları da var. 

Dünya Oral Sağlık Günü için planlanan çalış-

maları sizin komiteniz mi yürütüyor?

Hayır, FDI son üç yıldır bazı bölümleri komi-

telerin dışına çıkarıp task team’ler (çalışma 

grupları) kurdu. Dünya Oral Sağlık Günü’nün 

de bir çalışma grubu var. Bu çalışma grubuna 

bizim komiteden Pakistanlı Awab Alvi ile birlik-

te ben de katılıyorum. Bu yıl çalışma grubunda 

bizim haricimizde Konsey Üyeleri de yer alıyor. 

Hindistanlı Konsey üyesi, Faslı konsey üyesi, 

ABD’li konsey üyesi, İtalyan Konsey üyesi, Ja-

pon Konsey üyesi, Awab ve ben varız. 

Dünya Oral Sağlık Günü için farklı kapsamlı 

projeler olduğunu söylemiştiniz…

Bu seneki Dünya Oral Sağlık Günü’nde ana 

tema. ‘Her şey ağızda başlar. Sağlıklı ağız . 

sağlıklı vücut’  Çalışma Grubu’nda bir akıllı te-

lefon uygulaması fikri çıktı, bir oyun. O oyunla 

ilgili FDI bir İngiliz PR ajansı ile çalışıyor. En son 

yaptığımız telekonferansta aldığımız kararlarla 

oyunun demosuna geçiş yapacağız. Bu uygula-

mayla; dişlerin günde iki kez nasıl fırçalanaca-

ğını, diş ipi kullanımını, diş fırçasının önemini, 

yemekleri uzaklaştırmanın nasıl faydalı olaca-

ğını ve dişhekimi ziyaretinin ne kadar önemli 

olduğunu oyun üzerinden anlatmayı hedefle-

dik. Bu oyunla Dünya Oral Sağlık Günü mesajla-

rını uluslar arası bazda daha doğru ve interaktif 

biçimde ulaştırabileceğimizi düşünüyoruz.

Son olarak: Başkanlık yarışını büyük bir başa-

rıyla götüren, çeşitli komitelerde önemli işler 

yürüten, ses getiren bir kongre yapmış olan 

Türkiye FDI içinde ne ifade ediyor? 

FDI adına baktığımızda Türkiye son 10 yıldır 

oldukça aktif, çok üretken ve bizzat her şeyin 

mutfağında katkısı olan bir ülke. TDB adına 

biz inisiyatif yaratan ve esastan birçok şeyin 

başarılmasını sağlayan bir grubu temsil ediyo-

ruz.  Biz artık FDI’da liderlik sıfatı olan bir ül-

keyiz. Bu bir seçim süreciydi ama zaten herkes 

Türkiye’yi tanıyor, Türk Dişhekimleri Birliği’nin 

her şeyi yapabileceğini biliyor. Bence sadece 3 

delegesi olan bir ülkenin bu kadar ses getiri-

yor olması gerçekten gurur verici. Amacımız da 

devraldığımız bayrağı daha yukarıya taşımak. 

Bu anlamda ben kendimi çok şanslı hissediyo-

rum. Çünkü bayrağı gerçekten çıta çok yüksel-

mişken devraldım. Kişisel olarak da bunun için 

hep daha çok çalışmayı boynumun borcu olarak 

görüyorum.



Oral Cerrahide 
Piezoelektrik Kullanımı

Prof. Dr. Nevin Büyükakyüz  
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Ağız,Diş,Çene Cerrahisi AD.

Dişhekimi 
Mustafa Erdem YAZICI  
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi Ağız,Diş,Çene Cerrahisi AD.

GİRİŞ

Diş hekimliği günümüze kadar pratikte birçok 

ilerleme kaydetmiştir.1 Ultrason, konik ışınlı 

bilgisayarlı tomografi gibi en son diagnostik 

gelişmeler ve mikrocerrahi, implantlar, lazer, 

nanoteknoloji gibi işlemler diş hekimliğini tıp 

alanında önlere taşımıştır.2 Bahsedilen bu bu-

luşlarla acısız diş hekimliği dünyasına girmiş 

bulunmaktayız.

Diş hekimliğindeki her tedavi yönteminin başa-

rısı, tedaviye uygun aletler kullanmakla müm-

kündür.3 Sert doku kesmede kullanılan mik-

romotor el aletleri; mine, dentin, sement gibi 

yapıları kaldırmak için kullanılan aeratörler 

bunlara birer örnektir. 

Geleneksel yöntemlerdeki kısıtlamaların üs-

tesinden gelebilmek için, araştırmacılar ultra-

sonik titreşim prensibiyle çalışan, selektif bir 

kesiye imkan veren cihazlar geliştirmişlerdir.4

,5Piezocerrahi bu cihazlardan bir tanesidir. Pi-

ezocerrahi tekniği kemiği ilgilendiren işlemler-

de kullanılmakta olan yeni bir tekniktir. 

TARİHÇE

Kemiği kesmek için kullanılan ultrasonik ci-

hazlar ilk olarak Fransız fizikçi Jean ve Marrie-

Curie tarafından 1880 yılında tanımlanmıştır.6 

1953’te Catuna, 1974 yılında Volkov ve Shepe-

leva7 sert dokuyu ultrasonik titreşimlerle kes-

meyi piezoelektrik etki olarak açıklamışlardır. 

Horton ve ark.8 ise oral ve maksillofasiyal cer-

rahideki uygulamaları tanımlamışlardır.

İtalyan oral cerrahi uzmanı olan Tomaso Ver-

cellotti, konvansiyonel ultrasonik teknolojisini 

modifiye ederek kullanmıştır.9

1997 yılında Mectron ve Tomaso Vercellotti 

piezoelektrik kemik cerrahisi fikrini geliştir-

mişlerdir. Yazarlar esas teknolojik ilerleme-

nin ultrasonik hareketin kemik kesimi işlemi-

ne adaptasyonu olduğunu ifade etmişlerdir. 

Mectron piezoelektrik kemik cerrahisi için ilk 

prototipi geliştirmiş ve ilk diş çekimini uygula-

mıştır. 1999 yılında Tomaso Vercellotti PIEZO-

SURGERY® adıyla yeni yöntemini tanıtmıştır. 

Mectron 2004 yılında ikinci nesil piezocerrahi 

cihazını öncekilere göre daha güçlü olarak ge-

liştirmiş, 2009 yılında üçüncü nesil piezocer-

rahi cihazları tanıtılmıştır. Günümüzdeki pie-

zocerrahi cihazları sıkça ve başarılı bir şekilde 

implant cerrahisinde de kullanılmaktadır.

ETKİ MEKANİZMASI

Piezo terimi Yunanca’da baskı anlamına gelen 

“piezein” kelimesinden türemiştir. Piezoelekt-

rik elektriksel baskı prensibiyle çalışmaktadır. 

Üretilen ultrasonik titreşimler bir materyalle 

uygulandığında elektriksel gerilme materyalde 

genişleme ve büzülmelere yol açar.5 Kullanılan 

bu materyaller genellikle kuartz, Rochelle tuzu 

ve seramiğin keskin tiplerini içerir. Bu mad-

delere elektrik akımı uygulandığında büzülüp 

genişlemeye başlarlar ve ultrasonik titreşim-

leri üretirler. Ultrasonik dalgalar organlarda 

düzensizliklere ve kırıklara neden olabilmekte-

dir. Bu dalgalar segmentara yüzlerinde katıdan 

katıya ve katıdan sıvıya geçişlere izin vermek-

tedir. Diş hekimliğinde bu iki fenomen kullanıl-

maktadır.5,9

Çeşitli piezoelektrik uygulama uçları belirli uy-

gulamalar için seçilebilmektedir. Örneğin, disk 

şekilli uçlar düz utrasonik dalga üretirler. 5

Mikrotitreşimler 25-29 kHz frekans aralığın-

da modüle edilmiş olarak 10’dan 60Hz hızına 

kadar kullanılmaktadır. Uçların düz titreşim 

aralığı horizontal olarak 60-200mikrometre ve 

vertikal olarak da 20-60 mikrometredir.10 Ult-
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rasonik uç 60-200mm/sn kontrollü hızda kom-

şu yumuşak dokulara zarar vermeden sadece 

mineralize dokuyu kesmek için kullanılmakta-

dır.11 50 kHz üstündeki frekanslar sadece nö-

rovasküler dokuları ve diğer yumuşak dokuları 

kesebilmektedir.12 Titreşim genişliği 30-60 

mikrometre arasında ayarlanabilmektedir. Ci-

hazın gücü 5watt olarak ayarlanmıştır. Güç ve 

hassasiyet birbiriyle orantılıdır. Güç yükseltil-

dikçe özensiz kesikler üreten daha kalın uçlar 

gerekmektedir.4

Piezocerrahinin en önemli özelliklerinden biri 

ultrasonik dalgaların oluşturduğu kavitasyon 

fenomenidir.13 Solüsyon, bir aerosol hali-

ni alarak sahayı yıkar, küçük damarları tıkar. 

Artıkları ve kanı uzaklaştırarak, operasyon 

sahasının açıkça görülmesini sağlar. Yüksek 

basınçlı hava ile çalışan döner aletlerle yapı-

lan osteotomilerdeaerosol etki oluştuğundan, 

irrigasyon ile meydana gelen deri altı amfizem 

riski azalır.14

Ek olarak kavitasyon antibakteriyel özellik 

göstererek kemik cerrahisinde düşük morbidi-

te gösterir.13

PİEZOELEKTRİK CİHAZIN KEMİK ÜZERİNE ET-

KİLERİ

Her türlü kemiği ilgilen cerrahi işlemlerde, me-

kanik ensturmanların kemik yapısı üzerindeki 

etkileri ve hücrelerin canlılığı önemlidir. Sıcak-

lıkta herhangi bir artış hücrelere zarar vererek 

nekroza neden olabilmektedir.15

Erikson ve ark.16 döner aletlerin temasıyla 1 

dakikada sıcaklığın 47 dereceye yükselmesiyle 

lokal kemik nekrozları olduğunu göstermişler-

dir.Piezoelektrik cihazların kullanılması ile ke-

silen kemik yüzeylerinde hiçbir nekrotik alan 

gözlemlenmemiştir.17

Piezocerrahi sadece sert dokuyu selektif olarak 

kesmekle kalmaz, aynı zamanda çevre dokular-

da hemostatik etki de gösterir.18,19 Bu teknik 

çevre dokuları koruyarak sinir, kan damarları 

veya sinus mukozası gibi önemli anatomik olu-

şumlara yakın kemik üzerinde çalışmaya imkan 

tanımaktadır.9

Mikrotopografik ve histomorfometrik çalışma-

lar piezocerrahinin canlı kemik grefti toplama-

da diğer aletlere tercih edildiğini göstermekte-

dir.15,16

Stubinger ve ark.18 piezoelektrik cihazla zigo-

matiko-maksiller bölgeden alınan otojen ke-

mik greftinin oral implantların estetik ve stabil 

yerleştirilmesinde kullanılabileceğini göster-

mişlerdir.

Bir diğer histomorfometrik çalışmada pi-

ezoelektrik cerrahinin kemik morfojenik 

protein(BMP-4), TGF beta-2, Tümör Nekroz 

Faktör ve İnterlökin-1,İnterlökin-10 konsant-

rasyonlarını yükselttiği ve kemikteki bazı pro-

inflamatuarsitokinleri azalttığı gözlemlenmiş-

tir.19 Böylece piezocerrahi uygulamalarında 

yeni kemik yapımı daha aktif olmaktadır.5 

Harder ve ark.20 kritik sıcaklık artışının sadece 

irrigasyonun dakikada 20 ml’nin altına indiğin-

de söz konusu olduğunu gözlemlemişlerdir. Pi-

ezocerrahi bu yüzden kemik cerrahisinde güçlü 

bir role sahiptir.9,15

PİEZOELEKTRİK CİHAZININ UÇLARI

SC ELEMANI

Alveolerkret sırtını ikiye ayırmak için kullanılır. 

Atravmatikvertikal kemik kesisi ve hassas os-

teotomiler yapmaya imkan sağlar.

SL1 ELEMANI

Otojen  kemik   elde  etmek  ve  atravmatikhori
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zontal kemik kesisi için kullanılmaktadır. Kalın 

duvarlı kemiğe sahip vakarda lateral kesiler 

için idealdir.

SL2 ELEMANI

İnce duvarlı kemiğe sahip vakalarda Scheinei-

derian membranı insizyonu için ve zor horizon-

tal kesilerde rahat bir kullanım imkanı sağlar.

SL3 ELEMANI

Sinus tabanı yükseltme işleminde pencere aç-

makta idealdir. Membranda perforasyon riski 

olmadan lateral pencere açmaya olanak tanır. 

SL4 ELEMANI

Küçük kemik parçaları veya otojen kemik elde 

etmek için kullanılmaktadır. Kemik yüzeyden 

nazikçe kazınır ve alet üzerindeki çukur bölge-

de birikir.

AVANTAJLARI

- Dikkatli ve selektif kemik kesimi yapılır.

- Etkili ve hızlı iyileşme sağlanır.

- Daha az invaziv ve daha az post operatif ağrı 

görülür.

- Schneiderian membran ve sinir gibi vital ya-

pıları korur.

- Steril su ile asepsi sağlar.

- Kavitasyon etkisiyle cerrahi işlemler kansız 

ve en uygun görülebilirlik ile yapılır.

- Amfizem riski yoktur.21

- Travmatik stresi düşürür.

DEZAVANTAJLARI

En büyük dezavantajı operasyon zamanını uza-

tır.22

KONTRAENDİKASYONLAR

Kesin bir kontraendikasyonu yoktur. Fakat kalp 

pili kullananlarda hasta veya cerrah açısından 

kontraendikasyon oluşturur.4

PİEZOCERRAHİNİN ORAL VE MAKSİLLOFASİAL 

CERRAHİDE KULLANIM ALANLARI:

Dentoalveolar işlemlerde:

• Diş köklerini ayırmada

• Hemiseksiyon, kök ampütasyonunda

• Periodontal cerrahide ve

• Apikal rezeksiyon,endodontik tedavilerde

Dentalimplantolojide:

• İmplant yuvası hazırlamak için

• Alveolerkrettesplit ve genişleme sağlanma-

sında

• Kretin yeniden konturlanmasında

• Mental sinir repozisyonunda

Maksiler sinus kemik greftleme cerrahisi:

• Lateral kemik penceresi açmak için,

• Sinus mukozasının atravmatik olarak disek-

siyonunda,

• İnternalsinus tabanı yükseltmede,

Maksillofasiyal kemik cerrahisinde:

• Otojen kemik toplamada

• Alveolarkortikotomide

• Ortognatik cerrahide

• Alveolardistraksiyonda

•Kistik ve tümor benzeri lezyonların uzaklaştı-

rılmasında,

• Ortodontik mikrocerrahide,

• TME ankiloz rezeksiyonunda,

• Çene rezeksiyonunda kullanılır.23,24

DENTOALVEOLAR İŞLEMLERDE PİEZOCERRA-

Hİ

Piezocerrahi kullanımı; küçük bir kemik veya 

bir dişin parçasının dikkatli bir şekilde çıka-

rılmasının gerektiği durumlarda avantajlıdır. 

Örneğin dişin parçalara ayrılması veya önemli 

anatomik noktalara yakın olan bir kırık 20 yaş 

dişinin çıkarılmasında oldukça kullanışlıdır. 

Mandibular kanal veya maksiler sinus çevre-

sinde çalışırken kaza ile çalışan uçlar sinire 

temas etse bile sinir hasarını engelleyebilmek-

tedir.25 Ayrıca periodontal operasyonlarda 

inflamatuvar dokuların uzaklaştırılması ve kök 

yüzeyinin düzleştirilmesine de imkan sağla-

maktadır.

DENTAL İMPLANTOLOJİDE PİEZOCERRAHİ

Piezoelektirik cerrahi implant alanında da ge-

niş uygulamalara sahiptir. İmplant bölgesinin 

hazırlanması33 ve split2 gibi sert doku prose-

dürlerinde ve sinus lifting gibi yumuşak doku 

prosedürlerinde kullanılabilmektedir.26

Yeni bir teknik olarak, implant bölgesinin ha-

zırlanmasında özel olarak dizayn edilmiş pie-

zoelektrikuçları kullanılmaktadır. Geleneksel 

yöntemlerle kıyaslandığında piezocerrahi ile 

hazırlanan implant yuvalarının da geleneksel 

yöntemlere benzer şekilde primer stabilite 

sağladığı görülmektedir.

Piezocerrahinin split uygulamarında kullanıl-

masının kemik ve komşu dokularda hasar ris-

kini azaltacağı öngörülmektedir.27

MAKSİLLER SİNUS GREFTLEME

Piezocerrahinin intraoral kullanım alanların-

dan bir diğeri de sinus greftlenmesidir.21 Pie-
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zocerrahi lateral pencere açılmasında ve sinus 

membranınına travmatik olarak kemikten ay-

rılmasında kullanılmaktadır. Sinus tabanı yük-

seltilmesinde karşılaşılan en sık komplikasyon 

sinus membranının perforasyonudur. Wallace 

ve ark.28 piezo cerrahinin sinus perforasyon 

oranını düşürdüğünü rapor etmişlerdir.

OTOJEN KEMİK GREFTİ TOPLAMA

Otojen kemik parçaları intraoral olarak pie-

zoelektrik kullanılarak alınabilmektedir. Bu 

konuyla ilgili literatürde karşıt düşünceler 

mevcuttur. Bazı yazarlar piezoelektrik kullanı-

mının osteosit gibi canlı hücrelerin toplanma-

sını sağladığını savunurken, bazı yazarlar29 

da geleneksel yöntemlere kıyasla piezoelekt-

rik ile elde edilen greftlerde daha düşük yüzde 

ile canlı hücre elde edildiğini savunmaktadır-

lar.30

ORTOGNATİK CERRAHİDE KULLANIMI

Ortognatik cerrahide piezocerrahi uygulama-

ları oral ve maksillofasiyal cerrahlar arasın-

da popülerlik kazanmıştır. Özellikle Le Fort 1 

osteotomisi, sagitalsplit osteotomisi, cerrahi 

destekli hızlı palatinal genişletme ve minor 

cerrahi işlemlerde günümüzde de kullanılmak-

tadır.31,32,33

KİSTLERİN ENÜKLEASYONUNDA KULLANIMI

Piezoelektriğin bir başka kullanım alanı da 

çene kemiklerindeki kistlerin enükleasyonu-

dur. Kist ve tümörlerin çıkarılmasında piezo-

cerrahi uygulamaları yeni geliştirilmiş bir tek-

nik olduğu için bu konuyla ilgili fazla araştırma 

yapılmamıştır. Piezoelektriğin geleneksel yön-

temlere göre avantajı, kist duvarını kaplayan 

ince kemik tabakasını dikkatli bir şekilde kal-

dırmaya imkan vermesi ve kistin epitelyum du-

varının yırtılmadan titiz bir şekilde çıkarılması-

na olanak sağlamaktadır. Bu sayede rekürrent 

ve komplikasyon oranı da düşmektedir.34

SONUÇ

Geleneksel yöntemlerle yapılan bir çok kemik 

cerrahisini içeren operasyonlarda piezoelekt-

rik cihazların kullanımı yavaş yavaş artmakta-

dır. Hassas kesilere izin vermesi ve kavitasyon 

etkisi sayesinde operasyon sırasında oluşabi-

lecek komplikasyonları en aza indirebilmekte-

dir. Piezocerrahinin avantajlarına baktığımızda 

en önemlisinin kemiği nekroze etmeden osteo-

tomi sağlaması olarak değerlendirebiliriz.

Günümüzde bu cihazlar her ne kadar çok yol 

kat etse de klinikte rutin olarak kullanımları-

nın daha zaman alacağını söyleyebiliriz. En 

son nesil piezoelektrik cihazlar bile henüz hızlı 

osteotomilere izin vermemektedir. Dolayısıyla 

bu tekniğin geleneksel yöntemlerin önüne geç-

mesi için üzerinde daha çok çalışma yapılması 

gerekmektedir.
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Hepimizin gözü önünde Diyarbakır Baro Başka-

nı avukat Tahir Elçi’yi öldürdüler.

28 Kasım 2015’te Diyarbakır’da Dört Ayaklı 

Minare’nin önünde “Biz bu tarihi bölgede bir-

çok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği 

yapmış bu kadim bölgede, insanlığın bu ortak 

mekânında silah, çatışma, operasyon istemi-

yoruz. Savaşlar, çatışmalar, silahlar, operas-

yonlar bu alandan uzak olsun diyoruz” dedi ve 

ardından öldürdüler.

Dört Ayaklı Minare’yi ayağından, Tahir’i ense-

sinden vurarak alçakça öldürdüler.

Her gün sabah “acaba bugün kim öldü?” soru-

suyla uyanmak ve yaşamak!  

Daha kötüsü ise “acaba devlet bu gün ne yap-

tı” sorusunu sorarak güne başlamak!

Böyle bir ülkede yaşamanın karşılığı ağır be-

deller ödemenin eşiti olduğunu anlatıyor bu 

sorular. Üstüne üstlük böyle bir ülkede yaşa-

manın dayanılmaz acılarına dayanmayı da...

Bu ülkede yaşamak denince bizim anladığımız 

böyle bir şey… Ölmekle öldürülmek arasındaki 

sınırda ve bir bıçak sırtında yürümek gibi ya-

şamak…

Tahir’in Aydın Engin’e dediği gibi… İnsan hak-

larını savunmak kolaydır ama dediği gibi; onun 

yaşadığı topraklarda insan haklarını savunmak 

kelle koltukta yaşamaktır.

Çatışmanın ortasında kaldı dediler, derler! Sa-

kın inanmayın.

Adli ve idari soruşturma açılmış ve detaylar in-

celeniyormuş. Sonra konuşmak lazımmış! Faili 

meçhul kalmayacakmış derler, dediler, inanma-

yın. Bırakın artık “görüşlerine katılmıyoruz ama 

iyi insandı” gibi laflarınızı, sizden bahsetmiyo-

ruz, alçakça öldürülmüş Tahir Elçi’nin ölümüdür 

yürekleri yakan… Cinayete giden yollara döşen-

miş kilometre taşlarına adı yazılan hedefteki 

insan Tahir’di. Öldürülen bir Baro Başkanının 

katli ve alçakça işlenmiş cinayetlerin hiçbirisi; 

siyasette haklılığın veya terörle mücadeledeki 

kararlılığın örneği olarak gösterilemez.

Acı, keder, kan, gözyaşı, cinayet ve ölüm; kel-

le koltukta yaşayanların hanelerine düştü. 

Düşmeye devam ediyor ve “…tarihi bölgede 

Tahir  Elçi'yi  Unutmayın!

Av. Fikret İlkiz
İstanbul Dişhekimleri

Odası Hukuk Danışmanı
fikret.ilkiz @gmail.com

birçok medeniyete beşiklik etmiş, ev sahipliği 

yapmış bu kadim bölgede, insanlığın bu ortak 

mekânında…” ateş düştüğü yeri yakıyor.

Burası hukuk devleti derler, pek öyle demedi-

ler ama eğer derlerse, asla ve asla inanmayın!

Herkesin hayatı namlularına kurşun sürülmüş 

silahların önüne atılmayacak kadar değerlidir.

Cinayetlerden kim sorumlu? Baro Başkanı 

Tahir’i öldürenler olduğu ileri sürülen hangi 

katiller yakalanınca hangi sorumlular yaka-

lanmış sayılacak? Hayatları parça parça eden 

patlayıcıları patlatanlar mıdır, tetiği çekenler 

midir acaba sadece sorumlu olanlar? Yoksa bu 

topraklar üzerinde işledikleri suçların üstünü 

örtmek için tetiği çekenleri çoğaltarak cinayet 

işleyen ve bir türlü hesap sorulamayan asıl so-

rumlular mıdır?

Ölenleri unutmayın. Öldürenleri, tetiği çeken-

leri ve onlara “öldür” emrini veren asıl sorum-

luları asla bağışlamayın.

Demokratik hukuk devleti…

Hangi hukuk, kimin devleti! Hangi devlet, ki-

min hukuku?

Ülkenin en cesur ve en iyi yüreklerinden biri 

olan Tahir’i alçakça katlettiler. Barış istedi, 

bu kadim bölgede halklara tarih boyunca ev 

sahipliği yapmış top-

raklarda savaş, ça-

tışma ve operasyon 

istemiyordu. Sözlerini 

bitirdi ve biraz sonra 

öldürdüler.

Unutmayın!

Bu topraklar üzerinde 

onun gibi toprak olan, 

alçakça öldürülen iyi 

ve cesur yüreklerin 

hiç birini unutmayın, 

hatırlayın.   

Tahir Elçi’yi unutma-

yın! 

*Bu yazı 30 Ka-

sım 2015 tarihinde 

Bianet’te yayınlan-

mıştır.



İNSANLIĞIN YOLUNU KAYBETTİĞİ ZAMANLARDA

MÜLTECİLER

Kıyılarına çocuk ölüleri vuran bir coğrafyada yaşarken bir gün bizim de topraklarımızı terk etmek zorunda kalmayacağımızı kim söyleye-

bilir? Sokaklarımızda yüzlerce, binlerce insan görüyoruz; “yabancı”, “mülteci”, “göçmen”…. Tanımın bir önemi yok! Bu insanların hangi 

zorluklardan kaçıp bir bilinmeze daldıklarını düşündükçe çaresizliğimiz artıyor. Biz birey olarak belki çaresiz olduğumuzu düşünebiliriz 

ama bir gerçek var ki dünya üzerinde savaşlar, açlık, sefalet yüzünden ülkelerinde yaşayamayan insanların başka ülkelerde yaşamak için 

giriştikleri çaba devletler tarafından görmezden gelinemez. En azından altına imza attıkları sözleşmeler bunu zorunlu kılmakta! Der-

gimizin bu sayısında mültecilik konusuna değinelim istedik. Yok sayamayacağımız kadar çok sayıda insanı ilgilendiren mülteciliğin ne 

olduğunu, bu insanların neler yaşadıklarını İnsan Hakları Derneği’nden Avukat Gülseren Yoleri’ye sorduk.

Özgü Bircan
Dişhekimi Füsun Şeker



Öncelikle mülteci kavramıyla başlayalım: Mültecilik ne demektir? 

Hukuksal anlamı nedir, kavram olarak nereye sığar? 

Mülteci; siyasi düşüncesi, dini, ırkı, belli bir gruba üyeliği nedeniyle 

zulüm gördüğü için ülkesini terk etmek zorunda kalan ve dönmesi 

durumunda aynı zulümle karşılaşacak kişileri ifade eder.  Hukuki ola-

rak mülteci statüsü edinebilmek ise iltica talebi ile yetkili makamlara 

başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiş olmak demektir.  

Türkiye 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi’ne koy-

duğu coğrafi çekince nedeniyle sadece Avrupa ülkelerinden gelen 

kişilerden koşulları uygun olanları mülteci olarak kabul ettiğinden, 

Türkiye’de hali hazırda bulunan ve mülteci olma şartlarını taşıyan 

Avrupa dışından gelmiş kişiler, Türkiye dışında bir ülkeye gitme tale-

bi ile Birleşmiş Milletler Mültecilik Yüksek Komiserliği’ne ( BMMYK)  

başvuru yapmak durumundalar.

Günlük dilde mülteci, sığınmacı, göçmen terimleri aynı anlamda kul-

lanılmaktaysa da bu kavramlar farklı anlamlara sahip. Suriyeli mülte-

ciler deniyor mesela, ama onlar hukuki olarak mülteci değil. 

Suriyelilere “Misafirlerimiz” de deniyor…

Bu misafirlik meselesi tamamen siyasetle alakası olan bir mesele as-

lında. Bu, hem onlara uluslararası korumanın yolunu kapatan, hem 

de bizde dendiği gibi “misafir umduğunu değil bulduğunu yer” mantı-

ğıyla, onlara sunulanlarla yetinmek durumunda olduklarını hatırlatan 

bir söylem. Yani bu sevimli bir “hoşgeldin” gibi değil de “haddini bil, 

sınırını bil” şeklinde okunmalı. 

Mültecilik, hem uluslararası hem de Türkiye iç hukuku açısından, 

1951 Cenevre Sözleşmesi’nde tanımlanan hukuki bir statü. Özellik-

le 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan yoğun göç hareketlerini 

kontrol etmek  maksadı ile hazırlanmış olan bu sözleşme, dünyadaki 

göç hareketi devam ettiğinden sonrasına da etkili olacak şekilde ge-

nişletimiş olup halen temel sözleşme olarak kabul edilmektedir. 

Göçmenlik kavramı bunlardan farklı mı?

Göçmenlik, daha ekonomik temelli göçler için kullanılan bir tanım. 

Göçmenler daha çok bir yere çalışmak için gidenlerdir. Mesela Alman-

ya, Kanada, “bana şu vasıfta elemanlar lazım, göçmen işçi alacağım” 

diyor ve gidiyor insanlar. Dolayısıyla nispeten daha koruma altında 

olabiliyorlar, çünkü gittikleri yerlerde onlara vaat edilen bir takım ola-

naklar oluyor. 

Mültecilerden farklı olarak, ülkelerine geri dönmeleri durumunda 

zulüm görme tehdidi taşımadıkları kabul edilir. Oysa ülkelerini terk 

etmek zorunda kalan göçmenler çoğu zaman açlıktan ve temel ihti-

yaçların yoksunluğundan kaçmaktalar ve bu da zulüm olarak değer-

lendirilmeli bence.

Mültecilik konusuna dönersek, Cenevre Sözleşmesi’yle belirlenen 

düzenlemeler Türkiye’de aynı biçimiyle mi işliyor?

Bizde durum biraz daha farklı. Mültecilik statüsü söz konusu olmakla 

birlikte Cenevre Sözleşmesi’ne ek 1967 tarihli protokole coğrafi çe-

Avukat Gülseren Yoleri, İnsan Hakları Derneği’nde yaklaşık 24 senedir aktivist olarak çalışıyor. Aynı zamanda genel merkez ve şubede 

yöneticiliği de yaptı. Şuan Mülteci Komisyonu ve Kayıplar Komisyonu’nun hukukla ilgili alanında çalışmalarını sürdürüyor.

kince koyan bir ülke Türkiye. Bu coğrafi çekince neticesinde de sa-

dece Avrupa’dan Türkiye’ye gelmiş kişilerden, Türkiye’ye iltica etmek 

isteyen ve iltica başvurusu kabul edilenlere verilen bir statü. 

Türkiye’de; Asya’dan, Afrika’dan, Ortadoğu’dan gelmiş yüz binlerce 

insan var. Bu insanların statüsü nedir o halde?

2014 Nisan’ında yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu( YUKK)nda; mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma tanımları-

nı görüyoruz. Yabancıların işlemlerini takip etmek üzere kurulan Göç 

Dairesi Genel Müdürülüğü  ve yine bu yasadan dayanağını bulan ve 

22 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği ile 

bu alandaki mevzuat eksikliklerinin giderildiği ve Türkiye’de bulunan 

yabancıların koruma altına alındıkları söylense de yaşananlar, soru-

nun insani çözümüne halen uzak olduğumuzu gösteriyor. 

Bugün Türkiye’de üç milyonun biraz üzerinde yabancının bulunduğu-

nu biliyoruz. Bu kişiler coğrafi çekince nedeniyle Türkiye’ye mülteci 

olma şansına sahip değiller. Ancak BMMYK tarafından iltica taleple-

rinin değerlendirildiği süreçte şartlı mülteci olarak kabul ediliyorlar. 

Eskinin sığınmacısı, Yabancılar Yasası (YUKK) ile şimdinin şartlı mül-

tecisi oldu yani.  Mültecilik statüsü belirleme sürecinde BM ve yasa ile 

İç İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuş bulunan Göç İdaresi Genel 

Müdürlüğü koordineli çalışıyor. 

Mülteci ya da şartlı mülteci olamayacaklar için öngörülen ikincil koru-

ma; ülkesine geri gönderildiği taktirde ölüm cezası, işkence, insanlık 

dışı ve onur kırıcı muameleyle karşılaşacaklar ile ayrım gözetmeyen 

şiddet hareketleri nedeniyle şahsi olarak ciddi tehdit altında bulunan 

ve kendi ülkesinin korumasından yararlanamayacak olanlara statü 

belirleme işlemleri sonrasında verilebilecek statüdür.

Bir de geçici koruma statüsü var. Suriyeliler için gündeme gelmiş 

olmakla birlikte YUKK 91. maddesinde dayanağını bulan 2014 tarihli 

Geçici Koruma Yönetmeliğinde ayrıntılandırılıyor bu statü. Buna göre;  

ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, 

acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza 

gelen veya sınırlarımızı geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir. 

Korumanın nerelerde sağlanacağına ve ne kadar devam edeceğine, 

koruma bittikten sonra korumadan yararlananların akibetine Bakan-

lar Kurulu karar verir.

Peki, Türkiye’ye gelişleri? Kaçak yollarla geliyorlar buraya da değil 

mi?

Evet, çoğunlukla kaçak geliyorlar. Çok azı pasaportla, yani yasal yol-

larla giriş yapıyor. Ama bir müddet sonra o yasal kalış süreleri, vize 

süreleri doluyor. İltica başvurusunu BMMYK ofisine giderek yapabili-

yorlar. Ancak bu kişiler yakalanmışlarsa, yakalayan emniyet biriminin 

onların iltica talebini BMMYK’ne ulaştırmak için aracılık etmesi gere-

kiyor. Ve bu suretle de süreç başlamış oluyor. 

İltica başvuruları değerlendirilip üçüncü bir ülkeye gönderilene ka-
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dar Türkiye’deki statüleri nedir?

Şartlı mülteci tanımı burada çıkıyor karşımıza. YUKK öncesinin sığın-

macısı yani. İltica başvurusu yapmış kişilerin bu iltica prosedürü ta-

mamlanana kadar Türkiye’de kalabilmeleri için aynı zamanda İçişleri 

Bakanlığı’nda oluşturulan Göç İdaresi’nden şartlı mültecilik talep et-

meleri ve bu taleplerinin kabul edilmiş olması lazım. İltica prosedürü-

ne giren kişilerin uydu kentlerde kalmaları gerekiyor; serbest dolaşım 

hakları yok. Belirlenen yerlerde, hatta şehirlerde kalmak zorundalar.   

Düzenli olarak, “ben buradayım, burada ikamet ediyorum, yani kura-

la uyuyorum” anlamına gelebilecek imza zorunluluğunu yerine getiri-

yorlar. Bir çeşit adli kontrol.  Sonuçta eğer kabul edilirse başvuruları, 

başka bir ülkeye gidişleri sağlanıyor. 

Kabul edilmezse…

Kabul edilmezse, Türkiye’de yaşamını sürdürebilmesi  başka geçerli 

bir statü elde etmesine bağlı.  Bunu başaramamışsa sınır dışı edilme-

si söz konusu oluyor. 

Bu işlemler silsilesi hiç de kısa değil sanırım. 

En az iki yılı alan bir süreçten bahsediyoruz. Bu kişiler iki yıl süresince 

bu belirsizlikle yaşıyorlar. Çok fazla başvuru olduğunda süre daha da 

uzayabiliyor. Hatta başvurunun yapılabilmesi bile çok uzun zaman 

alabiliyor. Dolayısıyla insanlar bu kadar uzun süre tamamen koruma-

sız ve yardımsız kalmak zorunda olduklarından genellikle kaçak yol-

larla Türkiye’yi terk etmeyi tercih ediyorlar. Ne Birleşmiş Milletler’in 

karar verme ne de Türkiye’de geçici barınma aşamasında bu kişile-

rin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak bir sosyal destek mekanizması 

maalesef yok. Sadece çok minimal destekler söz konusu olabiliyor. 

Mesela komiserlik uydu kente gönderdiği kişilere kişi başına 100 kü-

sur lira destek yapabiliyor ama çalışma hakları yok. Bu insanlar zaten 

zengin değiller ve dolayısıyla yaşamak zorunda bırakıldıkları yerlerde 

büyük bir sefaletin içine düşüyorlar. Kayıtdışı çalışıyorlar, ucuz emek 

gücü olmak durumunda kalıyorlar, angaryaya mecbur oluyorlar. Hem 

emekleri sürekli sömürülüyor hem de sosyal ve ahlaki olarak suisti-

       Bugün Türkiye’de 3 milyonun biraz üzerinde 

yabancının bulunduğunu biliyoruz. Bu kişiler ne 

yazık ki Türkiye’de ilticacı olma, yani mülteci olma 

şansına sahip değiller. Bunun kısmi bir istisnası var. 

O da gerçek bir istisna değil ama şudur: Birleşmiş 

Milletler Yüksek Komiserliği’nin Türkiye’de temsil-

ciliği var. Türkiye Asya, Afrika, Ortadoğu ülkelerin-

den gelenleri, ki çoğunluk onlardan oluşuyor, kendi-

sine mülteci olarak kabul etmiyor ama onların başka 

bir ülkeye, yani üçüncü güvenli ülke diye tarif edilen 

ülkeye gidişlerine aracılık eden o temsilcilikle koor-

dineli çalışmayı kabul etmiş. 

male uğruyorlar. Tacize-tecavüze uğrama, fuhuşa zorlanma, çocukla-

rın suça bulaştırılması, itilmesi gibi durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. 

Suriye’de savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen insanlar için de durum 

farklı değil…

Bugün yaklaşık 2.5 milyon kişinin Suriye’den Türkiye’ye sığındığı 

söyleniyor. Bu insanlar diğer yabancılardan daha avantajlı konum-

dalar denebilir, isteseler kendilerine sağlanan Geçici Koruma statüsü 

kapsamında Türkiye’de kalabilmeleri mümkün. Ancak buna rağmen 

Türkiye’de kalmak istemiyorlar. Çünkü savaştan, ölümden kaçıp 

Türkiye’de içine düştükleri hayat, aslında bir anlamda ölümden be-

ter bir hayat. Hepimiz görüyoruz; çalışma şansları yok ya da en azgın 

emek sömürüsüne razı olmak zorundalar, toplumda sürekli ayrımcılı-

ğa uğruyorlar, öteleniyorlar. Onlar da taciz, tecavüz, fuhuş ya da suç 

örgütlerinin eline düşme tehlikesiyle karşı karşıyalar. Ciddi sağlık so-

runları yaşıyorlar. Barınacak bir ev bulabilmeleri mucize. Yani ülkele-

rinde yaşamlarını tehdit eden savaştı ama burada yaşamlarını her şey 

tehdit ediyor.  Onlar için de Türkiye uzun vadede insanca bir yaşam 

vaat etmiyor. Bunun için onların da gözü yine Avrupa’da. 

İnsanım diyenin dayanamayacağı görüntülere sahne oldu bu 

Avrupa’ya kaçma yolculuğu. Yunanistan’a geçmeye çalışırken her 

gün onlarca insanın öldüğünü izledik haberlerde. Aylan bebek sim-

ge oldu bu ölümüne kaçışlara… Avrupa’da sınırları aşmaya çalışan 

binlerce insanın sınır yürüyüşlerine tanıklık ettik. İnsanlar savaştan 

kaçıyorlar, ülkelerinde yaşam şansları yok. Bu durum farklı bir uy-

gulamayı zorunlu kılmıyor mu?

Suriyelilerin buradan mültecilik başvurusu yapabilmeleri uzun bir 

süre engellendi. Hem Mülteciler Yüksek Komiserliği kabul etmedi bu 

başvuruları, hem de bu prosedüre kapatıldılar. Burada amaç onların 

Avrupa’ya gitmelerinin engellenmesiydi. Aslında iltica koşullarını 

barındırıyorlardı. Yani başvuru yaparlarsa bu başvurularının kabul 

edilmesi gerekiyordu. Ama Avrupa da çok rahat biliyordu ki bu çok 
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büyük bir sayı ve bir kez olanak tanırsa sonu gelmeyecek. Dolayısıyla 

da Türkiye’den yapılabilecek başvuruların önünü kestiler. Sonradan 

özellikle hasta olanlar, yalnız çocuklar gibi dezavantajlı gruplar ara-

sından kimi iltica başvurularını aldılar ama bu yaygınlaştırlmadı. Ekim 

2014’te çıkarılan yönetmelik ve sağlanan Geçici Koruma statüsü ile 

Suriyeliler Türkiye’de tutulmaya çalışılıyor. 

Avrupa sınırlarına dayanan Suriyeliler sağlanan korumanın yetersiz-

liğini gösteriyor tabi ki. Ancak geçen aylarda topluca ve aniden hızı 

artırıldı bu yürüyüşün ve herkes şaşırdı. 

Artırıldı dediniz. Yani Türkiye mi geçişlere olanak sağladı? 

Türkiye bir süre göz yumdu diyebiliriz. Ancak özellikle Edirne üzerin-

den sınır kapılarına toplu yürüyüş sırasında gördük ki teşvik de etmiş. 

İnsani nedenlerle değil tabi...

Aslında iki şeyi işaret etti oradaki olay bize: Birincisi, Türkiye’de in-

sanca yaşama koşulları yok, yani kaçtıkları savaştan daha beter bir 

yere düştüler. Dolayısıyla her türlü riski göze alarak Avrupa ülkesi-

ne gitmek istiyorlar. İkincisi, bu Avrupa’ya yöneliş Türkiye tarafın-

dan destekleniyor. Çünkü gördük ki Suriyeli ya da diğer yabancılar 

sınırlara, Avrupa kapılarına dayandıklarında, Türkiye de Avrupa’ya 

“açarım sınırımı” tehdidinde bulunup arka planda bunu bir pazarlık 

gücü olarak kullanıyor. Yani Türkiye hem parasal destek açısından, 

hem de elbette bir takım siyasi hesapları için bu durumu kullanıyor. 

Nitekim Angela Merkel’in Türkiye’ye ziyareti ve AB görüşme tarafiğin-

deki gelişmeler gösterdi ki Suriyeli mülteciler bir pazarlık kozu. Kirli 

pazarlıklar bir aşamaya geldi ve sınırı geçemediler,  geri çevrildiler 

eski çaresizliklerine. 

Gidişat gösteriyor ki bu insanlar ülkelerine bir daha dönemeyecek-

ler. Bu da devletler tarafından sürecin zorlaştırılmasına neden ola-

bilir mi?

Aslında Suriyeliler açısından savaş bitince geri dönmeleri üzerinden 

kurgulanan bir şey var. Yani bugün Türkiye’de sağlanan geçici koru-

ma statüsünün de sebebi o. Savaş bitecek, ülkelerine dönecekler. Do-

layısıyla burada kalıcı olmaları hedeflenmiyor. Başka bir yere gitseler 

de kalıcı olmaları hedeflenmiyor. Dünyada pek çok örneği var benzer 

durumların. Mesela Bosna Savaşı’ndan 

kaçarak Avrupa şehirlerine gidenlerin 

de akıbetleri aşağı yukarı Suriyelilerin-

ki gibiydi. Avrupa’da çoğunlukla geçici 

olarak barındırıldılar, on sene sonra 

geri gönderilenleri biliyoruz. Dolayı-

sıyla savaştan kaçılarak girilen bu yol-

culuklarda başarıya ulaşılsa dahi, en-

dişesiz bir hayat değil onları bekleyen. 

Yani Türkiye’de belki daha kötüler ama 

Avrupa’ya gittiklerinde de çok daha iyi 

olamayacaklar. 

Yaşamak için ülkesini terk eden bu 

insanlar ölümü göze alıp Türkiye’den 

gitmek istiyorlarsa Avrupa’yı her ha-

liyle kurtuluş olarak görüyor olmalılar, değil mi?

Aslına bakarsanız, bu dünyada hem yerleşik halklar hem de devlet-

ler ne yazık ki yabancıları sevmiyorlar. Dolayısıyla onları kendilerine 

bir yük olarak görüyorlar ve onları mecbur kaldıkları kadar muhafaza 

etme davranışı geliştiriyorlar. Türkiye bu noktada daha kuralsız bir 

ülke. Yani Avrupa’da en azından kurallar var. Sevmek, sevmemek gibi 

duygusal bir takım handikaplar ya da bir takım tepkiler o kuralların 

üstüne çıkmıyor çoğunlukla. Zaten bugün Suriyelilerin de Avrupa’ya 

gitmek istemelerindeki gaye o. Kuralları var hiç değilse, neyle karşı-

laşacaklarını biliyorlar. Türkiye kendi vatandaşına karşı da kuralsız, 

yabancılara karşı da... Ayrımcılığı içselleştirmiş bir devlet zihniyeti ve 

toplumsal yapı var ne yazık ki. 

Devletlerin tutumları bir yana insanların “yabancılara” yaklaşımı 

gerçekten can acıtıcı. Kendimizi tanımlarken; misafirperver, yardım-

sever vb. sıfatları kullanmayı çok severiz hâlbuki…

Gerçek şu: Sosyal alanda “yerliler”, “yabancıları” sevmiyorlar. Yani 

bu memlekette daha önceden olanlar, bütün yabancılara karşı tu-

tum alıyorlar. Onları birçok açıdan sevmiyorlar ama yararlanmaktan 

da geri durmuyorlar. Özellikle de burada uzun süre kaldıklarında ve 

hele de hükümet onlara çalışma izni vs. gibi şeyler sağladığında, yer-

leşim izni verdiğinde… Örneğin en basitinden kiralar artıyor, o yüzden 

sevmiyorlar. Çünkü vatandaş o bölgelerde gelirine uygun kiralık ev 

bulamıyor.   Çok ucuza çalıştıkları için,  kayıt dışı çalışmaya çok açık 
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oldukları için, işsizliği büyüten bir etki yarattıkları gerekçesiyle de 

sevmiyorlar. Ve vatandaş “ben bu ülkenin vatandaşıyım ve işsizim, 

paramı alamıyorum. Bu adam geliyor çalışıyor benim yerime” diyerek 

düşmanlaşıyor.  

Yabancılar üzerinden rant elde edenler de durum biraz farklı. Onlar 

da sevmiyor ama iki katı kirayı alırken, asgari ücretin üçte birine ça-

lıştırırken de ellerini ovuşturuyor. İki yüzlülük mü dersiniz çelişki mi, 

insani değerlerden yoksunluk mu? Galiba hepsi bir arada...

Kadın ve çocuklar açısından daha da ağır olmalı durum…

Ülkesinden zorunlu olarak göç etmiş, buradaki gibi savaştan kaçan 

gruplarda genellikle kadınları ve çocukları dezavantajlı grup olarak 

tanımlamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sivillerin en 

önemli bölümünü onlar oluşturuyorlar ve aynı zamanda savaşın sür-

düğü yerlerde de bir savaş ganimeti muamelesi görüyorlar. Yalnızca 

savaşın sürdüğü ortamlarda değil göç ettikleri yerlerde, karşılaştıkları 

muameleler açısından o dezavantajları hep devam ediyor. Kadınlar, 

çocuklar taciz ediliyorlar, tecavüze uğruyorlar. Çocuklar çalıştırılarak 

istismar ediliyor. Çocukları çalıştıran, dilendiren, suça iten bir takım 

suç şebekeleri var, onların eline düşüyorlar. 

İkinci eş olarak alınan Suriyeli kadınların ve kız çocuklarının olduğu-

nu artık hepimiz biliyoruz. Bu da pek çok bölgede Suriyeli kadınlara 

yönelik bir tehdit olarak ayrımcılığın, ötekileştirmenin gelişmesine 

sebep oluyor. 

Suriyeliler veya yabancılar diyelim daha çok nerelerde yaşıyorlar? 

Sınırdan geçtikleri bölgelerde, kendilerinin yaşaması için oluşturu-

lan alanlar var ama benim anladığım oradan artık ayrıldılar ve daha 

büyük şehirlere göç ediyorlar. Yani bunun hakkında bir sayısal ve-

rimiz var mı?

Suriye’den savaşla başlayan göçler gündeme geldiğinde ilk olarak sı-

nır bölgesindeki on ilde çadır kamplar kuruldu. Bugün de hâlihazırda 

bu kurulan kampların sayısı arttırılmaya çalışılıyor. Son olarak on ilde 

kurulmuş 25 tane kamp var. Bu kampların bugünkü haliyle kapasitesi 

280 bin civarında. Oysa Türkiye’de 2.5 milyon Suriyeli var. Dolayısıyla 

da kamp olanakları yetersiz kaldı. Böyle bir durumda Suriyeliler her 

yere dağıldı. Esas olarak büyük kentleri tercih ettiklerini görüyoruz ki 

bu sadece Suriyeliler açısından söz konusu değil. Bu, mültecilik pro-

sedürüne giren insanların da tercihi. Aslına bakarsanız onlar da uydu 

kentlerde yaşamak istemiyorlar. Olanakları kendi yerlisine bile yet-

meyen küçük şehirler yabancılar için çok çeşitli tehdit içeriyor, daha 

fazla ayrımcılık ve tacizle karşılaşıyorlar çünkü.

Mesele barınmayla bitmiyor elbette. Örneğin sağlık sorunları için 

neler yapılıyor? 

Başlangıçta hiçbir sağlık hizmetine ulaşamadılar. Kampta kalanların 

kısıtlı da olsa tedaviye ulaşma şansları vardı ama diğerleri açısından 

böyle bir sıkıntı barizdi. Sonra çıkarılan kimi yönetmeliklerle acil sağ-

lık hizmetlerine erişim olanağı sağlandı. Bu da çok çeşitli problemlere 

yol açtı tabi. Bugün hala bu problemlerle baş edilmeye çalışılıyor. Sa-

dece Suriyeli sığınmacılar baş etmeye çalışmıyor tabi. Aynı zamanda 

sağlıkçılar da bununla baş etmeye çalışıyorlar. Çünkü Hipokrat yemini 
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etmiş, duyarlılığı olan bir hekim ya da sağlık görevlisi önüne gelen bir 

hastaya, “sen çok acil değilsin ya da sana sunacağım hizmetin sadece 

acil kısmını sunarım, geri kalanını sunmam” demekte de zorlanıyor.

Yani ancak acil bir durum söz konusuysa tedavi olanağı var. Peki ya 

süregelen hastalığı olanlar için?

Yapılan bazı çalışmalardan, aktarılan bazı deneyimlerden bildiğimiz 

kadarıyla, acil sağlık hizmetine ulaşımı dahi o kadar sınırlandırmış du-

rumdalar ki; örneğin biri kaza geçirdi, kırığı var, o kırık alçıya alınıyor. 

Ancak ilacını parası varsa alabiliyor. Örneğin kişi kanser hastasıysa, 

acil olması için son evresinde olması gerekiyor, ondan öncesi acil de-

ğil. Dolayısıyla tedavi edilebilir hastalıklardan pek çoğu ne yazık ki 

ölümcül hale geldi bu süreçte. Bugün hâlâ aynı sorunlar söz konusu. 

Bir takım sağlık örgütleri kendi içlerinde bunu aşmaya dönük çabalar 

içerisindeler. Hangi mekanizmaları harekete geçirebilecekleri, ilaç 

desteği ya da benzeri destekleri nasıl sağlayabilecekleri konusunda 

çözüm yolları bulmaya çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kimi has-

tanelerde yabancılara has sağlık birimleri oluşturulduğu, aile hekim-

lerinin misafir hasta statüsünde kabul ederek hizmet sunabilecekleri 

biliniyor. Ancak görüyoruz ki bu çabalar ihtiyacı karşılamaktan fersah 

fersah uzak halen. 

Peki ya eğitim konusu…

İlk başta okullar yoktu, ama şimdi okullar açıldı. Yaklaşık 200 bin ci-

varında öğrencinin eğitim alabilmesinin sağlandığı söyleniyor. 

Ama okullar tahminim o çadır kentlerin olduğu bölgelerde… Mesela 

İstanbul’daki çocuklar için…

Sadece oralarda değil, başka yerlerde de var. İstanbul gibi yerlerde 

de organizasyonların yapıldığı bilgisi var. Suriyelilerin kendi dillerin-

de eğitim alabilecekleri okullar açtıkları bilgisi var ayrıca. Devletin 

sağladığı olanaklar esas olarak Türkçe eğitime Suriyeli öğrencilerin 

dahil edilmesi biçiminde .Bazı okullarda sınıflar açıyor ve oralarda Su-

riyeli çocukların eğitim görmesi sağlanıyor. Ancak başta da dediğimiz 

gibi eğitim hakkına ulaşabilen çocuk sayısı devede kulak halen.  So-

run bunlarla da bitmiyor. Çünkü bir denklik problemi var. Denkliği yok 

burada alınan eğitimlerin. Dolayısıyla bu çocukların buradaki yılları 

eğitim açısından kayıp yıllar olacak. 

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Varlığımızdaki asıl amaç onurlu bir yaşam sürdürebilmektir. İnsan 

haklarının amacı da budur zaten. Mesele mültecilik olunca öncelikle, 

kişilerin ya da toplulukların göçmek zorunda bırakılmasının önemli 

bir insan hakları ihlali olduğunun altını çizmek ihtiyacı duyuyorum. 

Devamında gelişen yeni yurt arayışlarının engellenmesi ya da sınır-

lanması da aynı değerde bir ihlal olarak değerlendirilmelidir. Kaldı 

ki kişilerin herhangi bir sebeple ülke değiştirebilmesi, insanca yaşa-

yacağı bir yere yerleşebilmesi mümkün olmalı. Yer değiştirmeye se-

bep bir savaş, iç çatışma ya da siyasi, etnik, dini  sebeplerle zulüm 

tehdidi olabilir, kültürel uyumsuzluk olabilir, bir iş arayışı olabilir, 

başka bir şey olabilir, hakkın kullanımı konusunda fark olmamalı. Bu 

söylediğim, şu anki sisteme baktığınız zaman, devletlerin çıkarlarını 

koruma kaygısıyla insanı ve insani değerleri yok saydıkları bir ortam-

da hayalcilik gibi algılanabilir. Böyle de olsa ufku sınırlı tutmak doğ-

ru değil.  “Ülkelerin iç hukuklarında yasa şuna cevaz veriyor” ya da 

“uluslararası sözleşmelerde şuna cevaz veriyor” diyerek kendimizi, 

bakışımızı daraltmamalıyız. Çünkü nihayetinde uluslararası sözleş-

meler devletlerin organizasyonları ve onların uygun buldukları şekil-

de yapılmış düzenlemeler. Her ne kadar bir takım siyasal etkenler, bir 

takım sosyal etkenler bu sözleşmelerin ortaya çıkmasında etkili olsa 

da, sonuçta kendileri için uygun buldukları kadarını bir belge haline 

dönüştürüyorlar ve geçerlilik kazandırıyorlar. Bu devlet zihniyetinin 

aşılması gerektiğini düşünüyorum. Meseleye devlete binen külfet-

ten, güvenlik politikalarından değil insandan doğru bakabilmek, bu 

pencereden çözüm yolları aramak, ayrımsız olarak herkes için insan 

onuruna yaraşır bir yaşam savunmaktır esas olan. 
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       Varlığımızdaki asıl amaç onurlu bir yaşam 

sürdürebilmektir. İnsan haklarının amacı da 

budur zaten. Mesele mültecilik olunca öncelik-

le, kişilerin ya da toplulukların göçmek zorunda 

bırakılmasının önemli bir insan hakları ihlali 

olduğunun altını çizmek ihtiyacı duyuyorum. 

Devamında gelişen yeni yurt arayışlarının en-

gellenmesi ya da sınırlanması da aynı değerde 

bir ihlal olarak değerlendirilmelidir. Kaldı ki 

kişilerin herhangi bir sebeple ülke değiştirebil-

mesi, insanca yaşayacağı bir yere yerleşebilme-

si mümkün olmalı. 
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         Bilginin gücüne, üretkenliğine ve yöneticiliğine hep inandım. Bil-
ginin hayatta dolaşımı, bilginin felsefesi, bilginin kullanımı konusunda 
bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Müzeler de bunun içindedir. Müzeler 
toplumun hafızasıdır. Bilgi mabedidir müzeler.  Oyuncak müzesini de 
bu nedenle kurdum.  Ben size yüz yıl önceki bir dişhekiminin muayene-
hanesini sorsam siz bana gösteremezsiniz ama ben size gösteririm. Yüz 
yıl önce yapılan ve bir dişhekiminin muayenehanesini görebileceğiniz 
bir bebek evi var mesela. İşte bu bir bilgidir.

Sunay Akın
Sıkı Bir Oyuncak Kâşifi, Sıradışı Bir Müzeci, 

Hiç Unutmayan Bir Tarih Defteri, Az Bulunur Bir Modern Meddah
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22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası içinde Güney Diş’in katkılarıyla tek kişilik gösterisini 
dişhekimlerine özel olarak sunan Sunay Akın’la Oyuncak Müzesi’nde, oyuncaklar arasında bir 
sohbet gerçekleştirdik.

Küçük yaşlarda şiirle tanışıp çok yönlü kişili-

ğinizin edebiyat kısmına şiirle girmişsiniz. Şiir 

sevginiz nasıl başladı? 

Ben sanatla uğraşmaya Türkçeyi öğrenerek 

başladım. Yine de tam olarak öğrendiğimi 

söyleyemem. Çünkü Türkçe çok zengin bir dil. 

Yaşadığım evde duvarda asılı saatli maarif tak-

viminin her yaprağının arkasında bir şiir yazar-

dı. Bir ev düşünsenize, duvarda asılı takvimin 

arkasında 365 tane şiir olsun! Duvarda bir şiir 

antolojisi var. Şiire sevgim böyle başladı. 

Peki, ilk şiriniz…

Ben ilk şiirimi gardıropta üzerine hiç bir şey ası-

lı olmayan boş bir askıya hitaben yazdım. “Üşü-

yor musun?” diye başlıyordu.  O günden beri de 

yazmaya çalışıyorum.

Sizi tanımlarken insan hangi sıfatları kullana-

cağını şaşırıyor gerçekten. Bilgiyle olan ilişki-

niz hayranlık uyandırıcı. Siz nasıl tanımlıyor-

sunuz kendinizi?

Hiç bir ustalığı olma-

yanlar için “okuryazar” 

tanımlaması kullanılır. 

Hani değişik nedenlerle 

doldurulan formlar var-

dır; orada isminiz, anne 

adı, baba adı yazıldığı 

bölümün yanında mes-

lek kısmında hiç bir eği-

timi, yeteneği olmayan 

kişiler için okuryazar 

ibaresi vardır. Ben bir 

gün form doldururken 

bu bölümü okuryazar 

diye işaretledim. Zira 

bu güne kadar ben sa-

dece okudum ve yaz-

dım. Bilgiyi çok seviyo-

rum. Bilginin gücüne, 

üretkenliğine ve yöneti-

ciliğine hep inandım. Bilginin hayatta dolaşımı, 

bilginin felsefesi, bilginin kullanımı konusunda 

bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Müzeler de bu-

nun içindedir. Müzeler toplumun hafızasıdır. 

Bilgi mabedidir müzeler.  Oyuncak müzesini 

de bu nedenle kurdum.  Ben size yüz yıl önceki 

bir dişhekiminin muayenehanesini sorsam siz 

bana gösteremezsiniz ama ben size gösteririm. 

Yüz yıl önce yapılan ve bir dişhekiminin mua-

yenehanesini görebileceğiniz bir bebek evi var 

mesela. İşte bu bir bilgidir.

Oyuncak Müzesi’ne hızlı bir giriş yapalım o za-

man. Müze fikri nasıl çıktı ortaya?

İlk defa Almanya’nın Nürnberg kentinde gör-

düm oyuncak müzesi. Hiç bir müze yok ki insan-

lığın uygarlığını 2 saate sığdırsın. Bir oyuncak 

müzesini iki saatte gezdiğinizde insanlığın uy-

garlığını görmüş olursunuz. Mimarinin, moda-

nın, taşıtların, uçakların, arabaların, gemilerin, 

savaşların, silahların ve uzayın fethinin tarihini 

anında öğrenirsiniz. 2 saatte bunu yapabilece-

ğiniz tek yer oyuncak müzesidir. Ben bunu fark 

ettim. Önce oyuncağın tarihini araştırdım. Beş 

yıl sürdü. Oyuncak tarihi üzerine kitaplar oku-

dum, arşivlerde çalışmalarda bulundum. 

Dişhekimi Füsun Şeker
fusunseker@gmail.com

Sonra ülkemin bu bilgi birikiminden yoksun ol-

duğunu görünce ben gerçekleştirmeye karar ver-

dim “ben kuracağım oyuncak müzesini” dedim. 

Göztepe’de ailemize ait tarihi konakta bunu ger-

çekleştirebildim. 
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Ne kadar zaman oldu ve nasıl gidiyor müzeci-

lik?

2005 yılında açıldı müze, 10 yaşında. Ancak 

ne yazık ki ülkemizde özel müzeciliğin koşul-

ları gelişmediği için 10 yıldır devletimize vergi 

ödüyoruz. Oysa ki müzeler ticarethane değildir, 

para kazanmak için açılmaz. Müzeler ve kütüp-

hanelerde kâr amacı yoktur ve olamaz da. Ama 

10 yıldır devlet bizi ticarethane gibi görüp vergi 

alıyor. Elektrik ve doğalgaz işyeri statüsünde 

yüksek fiyattan satılıyor bize. Bu köşklerden 

Kadıköy’de binlerce vardı. Hepsi ranta kurban 

edildi, yıkıldı. Yerine yüksek apartmanlar yapıl-

dı. Ben korudum, müze yaptım. Ama devlet ta-

rafından cezalandırılıyorum. Bu müzenin aylık 

cirosunun %5’ini belediye kesiyor. Kârın değil, 

toplam cironun. Hâlbuki müzelere destek olma-

ları gerekirken köstek oluyorlar.   

Dünyada nasıl yürüyor bu işler peki?

Bugün dünyayı yöneten ülkelere baktığımızda 

müzecilikte bizden çok ileride olduğunu görü-

yoruz. Onlar önce gelişip sonra müzelerini kur-

madılar. Önce müzelerini kurdular. Bilgi mabet-

lerinden, okullarından, nesillerini geçirerek bir 

yerlere ulaştılar. Biz daha bunu anlayamadık. 

Mustafa Kemal Atatürk bunu biliyordu. Ata-

türk daha İnönü Savaşı için cepheye gitmeden 

Meclis’e bir yasa önerisi sundu. O yasa önerisi 

neydi biliyor musunuz? Ankara’da bir Etnograf-

ya Müzesi kurulsun. Ortada ülke yok, başarı yok, 

özgürlük yok, hiç bir şey yok. Sadece işgal var. 

O karanlık durumlarda bile Cumhuriyet’ten önce 

müzeyi kurmayı düşündü. Çünkü Atatürk bütün 

bu anlattıklarımı biliyordu. Bir toplumda bilgi 

mabetleri müzeler olmazsa toplum aydınlana-

maz. Bilgi toplumu olmayan ülkelerde demok-

rasi inşa edilemez, diktatörlük oluşur. O yüzden 

1923 yılında cumhuriyeti ilan etmeden önce 1922 

yılında Ankara Etnografya Müzesi’ni kurdu. 

Bizde tarihe ve kültürümüze yaklaşımda çok 

ciddi sıkıntılar var…

Tarih sadece yerin altından çıkanların korun-

ması değildir. Bugün şehrin silueti dediğimiz 

anıtsal eserlerin arkalarına diktiğimiz gökde-

lenlerle o silueti yok ediyoruz. O görüntü de bir 

müzedir. Müze sadece dört duvar arasında de-

ğildir. Bir kentin bütün tarihi, doğası, ağaçları, 

hayvanları, hepsi bir açık hava müzesidir. Biz 

onu yok ediyoruz. Örneğin Haydarpaşa Garı’yla 

birlikte tüm Anadolu’da garlar açılmıştı. Şimdi 

bunlar yıkıldı. Kadıköy sınırları içinde 6 tren is-

tasyonu korundu. Çünkü ben Kadıköy Belediye 

Meclisi’nden garların müze yapılması için karar 

çıkarttırdım. O yüzden yıkamadılar. Yıkanlar 

diyor ki “biz Kadıköy’dekileri zaten koruya-

caktık”. Hadi canım, o zaman Küçükyalı’dakini 

niye yıktınız? Bostancı tarihi eserdi de hemen 

yanındaki Küçükyalı tarihi eser değil miydi? 

Sonra da Haydarpaşa yandı zaten. Çatı metruk 

bir şekilde öyle duruyor. Yazık değil mi? Kaç yıl 

geçti aradan, hâlâ onarılmıyor. Sorsak bu kadar 

tarihini, atasını seven milletiz, muhafazakârız; 

o zaman Haydarpaşa’nın hali ne öyle. Gelene 

gidene rezil oluyoruz. 

Oyuncak Müzesi tek uğraşınız değil. Sizi ta-

nımlarken hangi sıfatı kullanacağımızı bile-

medik demiştim ya gerçekten de öyle. Ben en 

çok “modern meddah” tanımlamasını sevdim. 

Yaptığınız işi nasıl tanımlamayı tercih ediyor-

sunuz peki? 

Meddahlar bizim geleneğimizde kıraathane-
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  Meddahlar bizim geleneğimizde 

kıraathanelerde doğmuştur. Kıraathane 

“okuma evi” demektir. Burada toplanan 

insanlar okurlar ve sohbet ederlerdi. 

Kitap okuyan insanların sohbetinde ne 

vardır? Okudukları kitaplardaki bilgiler 

elbette. İstanbul onları dinlemek için 

kıraathanelere giderdi. Ve o kitap oku-

yan aydın insanların sohbetlerinde birisi 

bilgisiyle, anlatırken sohbet diliyle, hare-

ketleriyle, oyunculuğuyla öne çıktı.        

lerde doğmuştur. Kıraathane “okuma evi” 

demektir. Burada toplanan insanlar okurlar 

ve sohbet ederlerdi. Kitap okuyan insanların 

sohbetinde ne vardır? Okudukları kitaplarda-

ki bilgiler elbette. İstanbul onları dinlemek 

için kıraathanelere giderdi. Ve o kitap okuyan 

aydın insanların sohbetlerinde birisi bilgisiy-

le, anlatırken sohbet diliyle, hareketleriyle, 

oyunculuğuyla öne çıktı. Birgün o öne çıkan 

insan kıraathaneden içeri girdiğinde ona de-

diler ki “sen şurada otur”. Bir set yapmışlar, 

seti gösterdiler. Dediler, “seni hepimiz daha 

iyi görelim, daha iyi duyalım”. Çünkü herkes 

bir an önce sözün ona gelmesini bekliyordu. 

İşte meddah böyle doğdu. Benim sahne gös-

terilerim meddah oyunudur. Ama bizde med-

dahlık sanatı hep ortaoyunuyla karıştırıldı. Or-

taoyunu geleneksel tiyatromuzun çok önemli 

bir değeridir, çok da güzeldir. Ama meddahla 

ortaoyuncusu farklı karakterlerdir. Meddahlık 

benim yaptığımdır. Çünkü ben edebiyatçıyım, 

çünkü ben kitaplarımı yazarken yaptığım araş-

tırmalarda edindiğim bilgileri senaryolaştırıp, 

sahneden insanlara anlatıyorum. Yani orada 

bütün anlattıklarım Sunay Akın’ın aslında se-

yir defteridir. Bir yazarın kitaplarını hazırlar-

ken yaşadığı duyguları, bilgiye hatıralarını da 

katarak anlatmasıdır. 15 yıldır sahnedeyim ve 

bu kadar uzun süredir sürekli ayakta kalan az 

sayıdaki insandan biriyim ben.

Sahne ve edebiyat birbirini tamamlayan iki 

unsur sizin yaptığınız işte…

Sahne çok ayrı bir sanat. Ama edebiyat olma-

saydı tiyatro da sinema da yoktu. Tiyatro ve si-

nema sanatının temeli edebiyattır. Dolayısıyla 

bir tiyatrocuya en yakın bir diğer sanat disiplini 

sözünü ettiğimiz sahne sanatlarıdır. 
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        Ben hekimliği çok seviyorum; 

hekimlik gerçekten sanat. Bu hekimlik 

sanatının içinde dişhekimliği ise be-

nim hiç anlayamadığım, “akıllı insa-

nın” yapamayacağı iştir. Her hekimlik 

zordur ama dişhekimliği biraz daha 

önde. Bütün gün ayaktasın, operasyon 

yapıyorsun, vaka da karşında canlı canlı 

sana bakıyor. Daracık bir alanda, o 

psikolojide hastanın tedirginliği, stresi… 

bu nasıl aşılır? Ben anlayamıyorum. 

Dişhekimi, dişhekimliğinin yanında çok 

iyi bir psikiyatrist olmalıdır. Bitmedi, 

maden işçisi gibi biri bu dişhekimi.      

Televizyonu rakip görüyor musunuz? 

Televizyonda bir yarı aydın topluluğu görüyo-

ruz. Ben bilmeyenden korkmam, bilenle bilme-

yen aynı insandır zaten. Ancak yarı aydından 

çok korkarım. Televizyona baktığımız zaman 

bir yarı aydın güruhu görüyoruz. Belki bu yüz-

den bunu fark eden insanlar benim gösterileri-

me geliyorlar. Evet, artık sihir çağındayız, sihir 

görsellikte önemli ama televizyondan alama-

yacakları bilgiyi gösterilerimden alıyorlar diye 

düşünüyorum. Yoksa neden bu kadar ilgi görü-

yorum? Çünkü aynı zamanda beni izlemeye ge-

lenler okurlarım. Bir gösteriden sonra 2-3 saat 

çıkışta kitap imzalıyorum. 

Biraz da bizden soralım: Dişhekimleriyle ara-

nız nasıl?

Ben hekimliği çok seviyorum; hekimlik gerçek-

ten sanat. Bu hekimlik sanatının içinde dişhe-

kimliği ise benim hiç anlayamadığım, “akıllı in-

sanın” yapamayacağı iştir. Her hekimlik zordur 

ama dişhekimliği biraz daha önde. Bütün gün 

ayaktasın, operasyon yapıyorsun, vaka da kar-

şında canlı canlı sana bakıyor. Daracık bir alan-

da, o psikolojide hastanın tedirginliği, stresi… 

bu nasıl aşılır? Ben anlayamıyorum. Dişhekimi, 

dişhekimliğinin yanında çok iyi bir psikiyatrist 

olmalıdır. Bitmedi, maden işçisi gibi biri bu diş-

hekimi. Nasıl o daracık alanda çalışıyor? 

Mesleğimizi böyle takdir etmeniz bizi mutlu etti. 

Fakat günümüzde hekimlik de dahil olmak üze-

re bir çok meslek grubu itibarsızlaştırıldı. Gün 

geçmiyor ki bir şiddet haberi almayalım,  bir hak 

kaybına uğramayalım.

Evet, çünkü hekim aydın insan, düşünen in-

sandır. Bu aydın insana yapılan saldırıdır. Ay-

dın insanı tepetaklak etmektir. Tutup da birisi 

toplumun önünde “hekimleri ayağınıza getir-

dim” derse bu aydın insana yapılan saldırıdır. 

Hekimler zaten bu toplumun içindedir. Her za-

man hastaları için koşmuştur, yaşamışlardır; 

gecesi, gündüzü yoktur. Onlar toplumdan uzak, 

soyut insanlar değildir. Tam tersi kazan daire-

sinde geminin kömür atan insanıdır hekim. Bu 

çok büyük haksızlık! Ne yazık ki bunları çokça 

duyuyoruz. Ama dediğim gibi bu demokrasiye, 

aydın insana, düşünen insana saldırıdır. Birey 

olmaya saldırıdır.

Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz,  

çok keyifli bir sohbetti…

Ben teşekkür ederim.
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uGÜNEY DİŞ olarak 1950 yılından itibaren 65 yıldır 

sektörde aralıksız olarak hizmet vermekteyiz. Özel-

likle son 1 yıldır günümüz koşullarını ve ihtiyaçlarını 

dikkate almak ve geleceği öngörmek suretiyle müş-

terilerimize çok daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunumu 

yapabilmek için başta Yönetim Kurulu Başkanımız 

Sn. Ferizan PEKER olmak üzere tüm personelimiz-

le çok yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Bu hedefimiz 

gerçekleştirmek için birçok proje planladık bir kısmını 

da gerçekleştirdik, diğerlerini de en kısa zamanda 

gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ilk olarak bayilik 

sistemine, geçtiğimiz yıl içinde son verdik ve müşteri-

lerimize doğrudan ulaşmayı hedefledik. Bu hedefimizi 

gerçekleştirebilmek için perakende satış ekibimizi 

kurduk ve bu ekibimizi her geçen gün daha da büyü-

tüyoruz. Aynı hedef doğrultusunda çağrı merkezimizi 

( 444 86 39 – 44GÜNEY )  ve www.e-disdeposu.

com adlı sanal mağazamıza yeni yatırımlar yaparak 

geliştiriyoruz. Dünyadaki hızlı ekonomik ve teknolojik 

gelişmeler ülke pazarlarını dünya pazarları haline ge-

tirirken, şirketleri giderek artan bir rekabet ortamına 

sokmaktadır. Bu yarışta başarılı olma, pazar ve müş-

teri odaklı olmakla sağlanabilir. Müşteri odaklı olma, 

müşteri beklentilerinin tanımlanması ve iyi müşteri 

ilişkileri geliştirilmesi ile gerçekleşebilir. Bu noktadan 

hareketle müşterilerimizle ilişkilerimizi daha üst dü-

zeyde yönetmek üzere yeni bir CRM programı satın 

aldık ve bir müşteri sadakat programı üzerinde çalışı-

yoruz. Bunların yanı sıra müşterilerimizle iş dışında bir 

araya gelmek ve kendimizi daha iyi ifade edebilmek 

için sosyal etkinlikler düzenliyoruz.

uTürkiye’nin en köklü dental sektör kuruluşlarından 

biri olarak GÜNEY DİŞ uzun yıllardır dişhekimlerinin 

mesleki eğitim ve gelişimine destek olmaktadır. GÜ-

NEY DİŞ’in sektöre sağladığı eğitsel katkıları daha 

organize bir şekilde hekimlere ve diş hekimliği sek-

törüne sunmak, ayrıca bu formasyonlar için profes-

yonel bir ortam yaratmak amacıyla GÜNEY AKADEMİ 

kurulmuştur. GÜNEY AKADEMİ diş hekimlerinin, diş 

hekimliği yardımcı personelinin ve dental sektör ça-

lışanlarının tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir akademik “Mes-

leki Sürekli Eğitim” platformudur. Kendi bünyesinde 

yapmakta olduğu eğitimlere ek olarak, birçok Dişhe-

kimleri Odası ve Türk Dişhekimleri Birliği'nin etkinlik-

lerine destek vermektedir. Ayrıca Diş Teknisyenlerin, 

Diş Hekimliği Yardımcı Personelinin ve Dental Firma-

larda çalışan personelin eğitimine de katkı sunmak 

amacıyla eğitimler organize etmektedir. 

Türkiye’nin en köklü dental sektör kuruluşlarından biri olarak GÜNEY DİŞ 
uzun yıllardır dişhekimlerinin mesleki eğitim ve gelişimine destek olmaktadır.

uGünümüzde müşteri, çok daha bilinçli, istekleri 

daha fazla, genişleyen pazarda çok geniş bir ürün yel-

pazesi karşısında seçimini kalitesinden emin olduğu 

ürünlerde kullanan kişi haline dönüşmüştür. Müşteri-

ler kaliteyi; ürün güvenilirliği ve satış sonrası hizmet-

lerin güvenilirliği ile birlikte düşünmektedir. Müşteri 

araştırmalarının birçoğunda satış sonrası hizmetlerin, 

müşterilerin seçiminde giderek daha fazla vurgulandı-

ğı, ürünlerin algılanmasında ve seçiminde önemli bir 

faktör olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle daha 

kaliteli ve üst düzeyde bir satış sonrası hizmet vermek 

için uzun yıllar üretim yapmış kardeş şirketimiz olan 

TIP-TEK A.Ş. GÜNEY DİŞ’in satış sonrası hizmetlerinin 

sorumluluğunu almıştır.  Bu çerçevede sektörde her 

zaman öncü ve yenilikçi olan şirketimiz, uluslararası 

standartlarda verdiği ürün satış hizmetlerinin yanı 

sıra diş hekimi muayenehane ve kliniklerine,  diş la-

boratuvarlarına, ADSM ve fakültelere anahtar teslim 

projelendirme hizmeti de sunmaya başlamıştır. TIP-

TEK A.Ş. sadece GÜNEY DİŞ olarak bizim sattığımız 

ürünlere değil piyasadaki tüm ürünler içinde teknik 

servis hizmeti vermektedir. 

uHenüz üzerinde çalıştığımız ve 2016 yılı içinde 

sonlandıracağımız projelerden birisi de GÜNEY Fİ-

NANS adlı projemizdir. Bir ürünü satın almaya kararı 

vermenin ötesinde bu satın almanın finansmanı da 

son derece önemlidir. Özellikle paranın maliyetinin 

yüksek olduğu ve mali gündemin sürekli değiştiği 

ülkemizde bu konu daha da önem kazanmaktadır.  

Biz müşterilerimize 65 yıllık birikimimiz çerçevesinde 

doğru ürünler satmanın yanında doğru finansman 

yöntemleri de sunarak onları daha da karlı hale ge-

tirmek istiyoruz. GÜNEY FİNANS; Bankalar ve kredi 

sağlayıcı diğer finansman kuruluşları ile kurduğu işbir-

likleri sayesinde GÜNEY DİŞ tarafından satışı yapılan 

ürünleri özel, ayrıcalıklı ve her adımı kolaylık sağlamak 

adına tasarlanmış yöntemlerle müşterilerine ulaştır-

mayı hedefleyen bir platformdur. Bu platform ayrıca 

işbirliği içinde olunan kurumlarla bir araya gelerek 

oluşturduğu sinerji ile en uygun finansman seçenek-

lerini sağlayan çok ayrıcalıklı hizmetleri, GÜNEY DİŞ 

müşterilerine sunacaktır. GÜNEY FİNANS, ihtiyaç 

duydukları finansman için müşterilerimize kendilerine 

en uygun ve doğru krediyi kullandırmak konusunda, 

alanında uzman danışmanlar tarafından, yönlendirme 

hizmeti vermenin yanı sıra, kredi başvurunuzun sizin 

adınıza adım adım takip edilmesi hizmetini de suna-

caktır. GÜNEY FİNANS, işbirliği içerisinde olduğu kre-

di sağlayıcı kuruluşlar ile sürekli irtibat halinde olarak, 

kredi kullanacak müşterilerin başvurularını her aşa-

mada takip edecek, bununla da kalmayıp bu aşama-

ların en kısa sürede sonlandırılmasını sağlayacaktır.

uGÜNEY DİŞ olarak bu röportaja sığdıramayacağı-

mız sektöre ve müşterilerimize büyük katkılar yapaca-

ğına inandığımız daha pek çok projelerimiz var. Tüm 

sektör bileşenleri ile el ele sektörümüzü gelişmesine 

katkıda bulunmak adına GÜNEY DİŞ olarak elimizden 

gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyoruz.  Bu arada 

kendimizi ifade etme olanağı sağlayan Türk Dişhekim-

leri Odası’na da teşekkür ediyoruz.  

Dr. A. Barış HAZNEDAROĞLU

GÜNEY DİŞ DEPOSU TİC. VE SAN. A.Ş.

Genel Müdür
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İstanbul Dişhekimleri Odası Sosyal Komisyonu, “hayat paylaştıkça anlam ve değer kazanır” diyerek 

37.İstanbul Maratonu’nda “Adım Adım” projesine destek verdi;  Adalet Kolata, Akgül Gürerk, Kadir Öznam, 

Derya Eke Öznam, Handan Fırat İşyar, A.Hikmet Arısal, Ersin Temizel, Ercan Kartal, Tuna Gümüş, Tuba 

Tarhan, Funda Çar, Aslıhan Koçak, Duygu İşcan, Sevgi Gümüş, Göksel Danış, Çetin Danış, Necip Coşkun, 

15 Kasım 2015 Pazar günü İstanbul Maratonu’nda “Adım Adım” oluşumunda yer alan AKUT-Arama Kur-

tarma Derneği adına koştu. Bu anlamlı projede yer alıp AKUT adına koşuya katılan meslektaşlarımıza 

sertifikaları, Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Geleneksel Plaket ve 

Sertifika Töreni’nde verildi. 

Aramıza Katıl ve 
Sen de Hayata El Ver...

Adım Adım oluşumu nedir?
Adım Adım, Mart 2008’de, yurtdışında ‘charity run’ olarak bilinen kolektif yardımseverlik 

koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumu. Adım 

Adım oluşumu, başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren 

sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım 

desteği sağlamakta. 



dergi kasım/aralık 2015 69

Dişhekimi Derya Öznam 
(Sosyal Komisyon üyesi)

İstanbul Dişhekimleri Odası Sosyal Komisyonu 

olarak ADIM ADIM oluşumu ile tanışma fırsatımız 

oldu. Onların amaç ve hedeflerini öğrenince çok 

heyecanlandık. ADIM ADIM oluşumu,  koşu gibi 

dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla yardım-

severlik ve spor kültürünü yaygınlaştırmayı amaç-

layan sivil bir inisiyatif. Yardım kültürünü çeşitlen-

dirmek ve bunu artırmaya çalışmak, bunun için de 

mükemmel bir araç olan sporu kullanma fikri bize 

çok etkileyici geldi. Biz de dişhekimleri olarak bu 

oluşuma destek vermek istedik. Eğer bu işi hekim 

arkadaşlarımıza anlatırsak ve onların katılımını 

sağlayabilirsek bir nebze de olsa muayenehanele-

re sıkışmış monoton hayatlarımıza renk katabilir, 

yardıma ihtiyacı olan canlılara yardım etmenin ver-

miş olduğu huzuru yaşayabiliriz diye düşündük. 

Aslında amaç koşmak, yüzmek değil farkındalık 

yaratmak, insanların dikkatlerini çekmek… Mini-

cik, küçücük bağışlarla ne kadar çok hayata doku-

nulabileceğini göstermek, bunun bir parçası olmak 

istedik.

İnsan olabilmek ihtiyacı olan canlıların yanında 

olabilmeyi gerektirir. Biz bu sene AKUT için koş-

tuk. Bakarsınız seneye başka bir STK olur. Hangi 

STK’nın olduğundan ziyade “ihtiyaç sahiplerine 

ulaşabiliyor muyuz?” bu önemli…

Birçok STK gönüllülük prensibi esasına göre çalı-

şıyor. Buradaki insanlar herhangi bir maddi çıkar 

gözetmeksizin bu oluşumlarda görev alıyorlar. Ör-

neğin AKUT… Binlerce canlıyı gönüllülük esası ile 

kurtardı, ihtiyaç sahiplerinin yanında oldu. Hepi-

miz tanıyoruz onları. Biz de bağışlarımızla ve oluş-

turduğumuz farkındalıkla AKUT 'un yanında olduk.

Yardım gönül işidir. Bağış yapmak, muhtaçların ya-

nında olmak insanı yüceltir, ruhunu temizler, hu-

zur verir. İnsanın kendisiyle yüzleşmesini sağlar. 

Dünyada tek başımıza olmadığımızı, her insanın 

çevresiyle bir bütün olduğunu ve en önemlisi bizle-

rin çevremize karşı sorumluluklarımızın olduğunu 

hatırlatır. HADİ BİRLİKTE İYİLİĞE KOŞALIM...



Hastanede nöbet tutarken zaman algım değişiyor. 

Dakikalar öylesine uzun geliyor ki duvardaki saa-

tin bozuk olabileceğini geçiriyorum aklımdan. Bir 

yandan göz ucuyla saate bakıp nöbeti devretmeye 

dakikalar kaldığını düşünüp rahatlıyorum. Yanlış 

anlaşılmasın, işten kaçan biri değilimdir ama son 

dönemde o kadar yoğun geçiyor ki nöbetler; ko-

nuşacak, reçete dahi yazacak takatimiz kalmıyor. 

Kapıdaki kalabalığın içinden ağlayan genç bir kadın 

giriyor içeriye. Yüzü şişmiş, dudağı patlamış. He-

men oturtuyorum. Santrallerden biri kırık, diğeri de 

Kelebekler 
Her Yerde

Dişhekimi
Feride Aktan

intrüze olmuş. Annesi de ağlamaya başlıyor; koltuk-

tan düştüğünü söylüyor. Baba içeriye girince genç 

kız daha çok ağlamaya başlıyor. İlk müdahaleyi ya-

parken koltuktan nasıl düştüğünü soruyorum. Baba 

da koltuk değil merdivenlerden düştüğünü söylü-

yor. O zaman anlıyorum ne koltuk ne merdivenden 

düşmek genç kızı bu hale getiren. Sadece hastanın 

kalması gerektiğini söyleyip dışarıya çıkarıyorum 

ikisini de. Genç kıza ona bunu kimin yaptığını, ister-

se polis çağırıp şikâyetçi olabileceğini söylüyorum. 

Sürekli çelişkili şeyler söylüyor. Şikâyetçi olunacak 
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Dişhekimi
Tülün Sönmezgil



bir durum olmadığını söylüyor, çünkü çaresiz o eve 

dönmek zorunda. Elimde somut bir veri olmadığın-

dan ben de bir şey yapamıyorum.

Şiddet en yakınlarından geliyor kadınlara. Toplum-

lar ilerledikçe kadınlar da buna uyum göstermek is-

tiyor. Çalışmak, eğitim almak, evliliğinden memnun 

değilse boşanmak istiyor. Kendi hayatına kendisi 

karar vermek istiyor. Kadınların bu hak arayışı şid-

detle karşılık buluyor ne yazık ki. Kadına yönelik 

şiddetle mücadelede etkin yasalar olmadı-

ğından, olanlar da tam olarak uygulanma-

dığından şiddetin önüne geçilemiyor. Çoğu 

zaman kadınlar hak arayışlarını canlarıyla 

ödemek zorunda kalıyorlar.

Şiddetin görünürlüğü gün geçtikçe artıyor. 

Kadınlar şiddete karşı korunma ve destek 

talep ediyorlar. Artık suskun değiller. Şidde-

tin gizlenemeyeceği apaçık ortada. Gerçek 

mutlaka bir yerlerden ortaya çıkar. Ne kadar 

üstünü örtmeye çalışsanız da saklayamazsı-

nız. 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde 

uçurumun dibinde bulunan üç kadının ölü-

mü de ilk olarak kayıtlara araba kazası ola-

rak geçer. Bu üç kadın Mirabel kardeşlerdir. 

Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele eden 

Clandestina hareketinin öncülerinden Pat-

ria, Minerva ve Maria Mirabel. 25 Kasım 1960'da 

arabalarından zorla indirilerek diktatörlüğün as-

kerleri tarafından tecavüz edildikten sonra vahşice 

katledilirler. Mirabel kız kardeşlerden birinin kod 

adı “kelebek”tir. Kayıtlara ölümleri araba kazası 

olarak geçse de gerçekte nelerin yaşandığı hayat-

ta kalan dördüncü kız kardeş tarafından açıklanır. 

Dominik'te ve dünyada “kelebekler” adıyla efsane-

leşirler.   1981'de  Dominik'te  Latin  Amerika   Kadın 
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Kurultayı'nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Kar-

şı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü olarak 

kabul edilir. 1999 yılında BM tarafından 25 Kasım, 

Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için 

Uluslararası Mücadele Günü olarak kararlaştırılır. 

Kasım ayı kadına şiddetle mücadelenin ayı olsa da 

yine böyle bir Kasım ayında Diyarbakır'da 14 yaşın-

daki Z.B.’ye cinsel saldırıda bulunup hamile bırakan 

sanığa "saygın tutum" indirimi uygulanabiliyor. 

Tecavüzün saygını, cinayetin iyi hali olabiliyor akıl 

almaz bir şekilde. Evlilik teklifini reddeden kadını 

on altı yerinden bıçaklayarak öldüren katile, "tutku 

derecesindeki aşırı sevgi"den kaynaklı duygusallı-

ğın etkisiyle cinayeti işlediği söylenerek cezasında 

indirim uygulanabiliyor. Haksız tahrik indiriminden 

faydalanmak isteyen kadın katilleri mahkemelerde 

güzel giyinip pişman olduğunu ya da erkekliğine 

laf ettiğini söyleyip indirimler alabiliyor. Caydırıcı 

cezaların olmayışı bir sonraki cinayetin yolunu açı-

yor. Hayal gücünde sınır tanımıyor kadın katilleri. 

Müzisyen Değer Deniz cinayetinde olduğu gibi eve 

pencereden giren katil, en gerçek dışı dizi senaryo-

larını bile geride bırakacak şekilde ifadeler verebi-

liyor. Değer Deniz'in pencereden girmesini olumlu 

karşıladığını söyleyip odada gördüğü, başka bir 

erkekten hediye tek taş yüzükten ötürü kıskanç-

lıktan, erkekliğine dokunduğundan, dayanamayıp 

öldürdüğünden bahsediyor. Ne kadar basit erkekli-

ğine dokunup dayanamaması ve kendini tutamayıp 

öldürmesi! Reddedilen bir erkeğin kutsal yüce bir 

sevgiyle işlediği cinayet, yüce duygularından ötürü 

tabi ki indirimi hak ediyor!

Şiddetten ölen kadınlar için anıt sayaç isimli dijital 

bir anıt var. Türkiye'de kadına yönelik şiddetten 

ölen kadınların anısını yaşatmak için internet üze-

rinden kurulmuş bir anıt ve her gün güncellenen bir 

sayaç. Kadın cinayetlerine farkındalık yaratmanın 

yanında ölen kadınlara adanmış bir anıt. Her bir 

ismin üzerine tıkladığınızda neden, ne zaman, kim 

tarafından, nasıl öldürüldüğü, devletten koruma 

talebinde bulunup bulunmadığı gibi bilgilerin yanı 

sıra cinayet hakkında medyada yer alan bilgiler çıkı-

yor. İstatistiksel bir veri olarak karşımıza çıktığında 

bizi o kadar etkilemeyen kadın ölümleri anıt sayaçta 

her gün yeni bir kadının isminin utanç duvarına bir 

tuğla olarak eklenmesiyle durumun vahametini or-

taya koyuyor.

Kadına yönelik şiddet dünyanın her yerinde var. 

Dünya sağlık örgütünün verilerine göre tüm dün-

yada üç kadından biri yaşamlarının bir döneminde 

dövülmekte, cinsel ilişkiye zorlanmakta ve diğer 

yollarla taciz edilmektedir. Ülkemizde maalesef du-

rum birçok ülkeye göre daha kötü durumda. "Ölü 

Kadınlar Memleketi" diye kitaplar yazılıyor, kadına 

şiddet haberleri ana haber bültenlerimizin bir par-

çası haline geliyor. Erkek egemenliğine karşı kadın-

ların örgütlü ve politik mücadele etmeleri şart. Şid-

det kadar tehlikeli olan şiddetin normalleştirilmesi.

Kadına yönelik şiddete karşı dünyanın her yerinde 

kadınlar sokaklara çıkarak ses çıkarmaya devam 

ediyor. Kelebek kardeşlerin mücadelesi dünyadaki 

kız kardeşlerine yol gösteriyor. Tüm baskılara kar-

şı kadın dayanışmasının gücüyle kelebekler kanat 

çırpmaya devam ediyor.
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“ Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim sistemde yetişmesine izin vermeyeceğiz. Bu sisteme karşı 
savaşmak zorundayız. Ben kendi adıma her şeyimi vermeye hazırım, gerekirse hayatımı da”.
(Patria Mercedes Mirabel, 1924)

“ Bunca acıyla dolu ülkemiz için yapılacak her şeyi yapmak bir mutluluk kaynağı, 
kollarını kavuşturup oturmak ise çok üzücü”. (Minerva Argentina Mirabel, 1926)

“ Belki de bize en yakın şey ölüm fakat bu beni korkutmuyor, haklı olan her şey için 
savaşmaya devam edeceğiz”. (Maria Teresa Mirabel, 1936)

Bu sözlerin sahibi üç kadın 1960 yılında öldürüldü! 

Ölümleri ancak; 1999 yılında BM kararıyla dünya 

çapında kabul edilen bir günün (geçtiğimiz Kasım 

ayında da maalesef kadın cinayeti sayılarıyla görün-

tülediğimiz!) oluşmasına vesile oldu ne yazık ki! 

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslara-

rası Mücadele Günü" olarak... 

25 Kasım 1960 tarihinde 3 kız kardeş, Patria, 

Minerva ve Maria Terasa Mirabel, Trujillo dikta-

törlüğü tarafından tecavüz edilerek katledildiler. 

Cesetleri Dominik Cumhuriyeti’nin kuzey bölge-

sinde bir uçurumun dibinde bulundu. Diktatörlük 

önce bu ölümlerin nedeni olarak “trafik kazasını” 

göstermişti. Ancak asıl gerçek diktatörlük karşıtı 

Clandestina hareketinin kurucuları ve kadroları 

olan bu kadınların “tehlike olarak görülmesi” ve 

tecavüz edilip katledilmeleriydi. 

Bu güçlü üç kadının 55 yıl önce sona eren-erdi-

rilen yaşamları ve mücadeleleri ve günümüzde 

kadınların maruz kaldıkları şiddet ne yazık ki hala 

örtüşmekte. Hem de dozu giderek artarak! 

İktidarların gerici-kadın düşmanı söylem ve faali-

yetleri söz konusu duruma dair davaların "tahrik, 

namus, saygın tutum, iyi hâl, aşırı sevgi" gibi ge-

rekçelerle toplum vicdanında aklanmayan şekilde 

sonuçlanmasıyla şiddeti teşvik eder boyuttadır. 

Sadece geçtiğimiz Ekim ayında 25 kadının öl-

dürüldüğü, 29 kadının yaralandığı gerçeğinden 

yola çıkarsak; bugünün anlam ve önemi üzerine 

oturup düşünmektense harekete geçmenin vakti 

geldi de geçiyor demektir! 

Şiddetin sadece fiziksel değil, psikolojik, ekono-

mik, cinsel boyutuyla ele alındığında, "Kadın"ın 

her durumda ötelendiği, ötekileştirildiği coğraf-

yamızda mücadele daha bir anlam kazanmakta-

dır. 

Türkiye'de her üç evlilikten biri "çocuk evliliği" 

iken (aile isteğiyle yaşı büyültülen-kayıt dışılar 

hariç) tüm kadınların olanca gücüyle buna karşı 

çıkması gerekir.  

Kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı, var 

olan hakların ve yapılan sözleşmelerin yok sayıl-

dığı bugünlerde 8 Mart 2012’de imzalanmış olan 

İstanbul Sözleşmesi’ni hatırlamak gerekmekte-

dir. Uluslararası hukukta kadına yönelik ve aile 

içi şiddet konusunda yaptırım gücü olan ilk söz-

leşme İstanbul Sözleşmesi’dir. Sözleşmede; ka-

dına yönelik şiddet, aile içi şiddet, kadına yönelik 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddet kavramlarının 

tanımlandığı sözleşmede şiddet, yalnızca fiziksel 

değil, cinsel, ekonomik, psikolojik ve ekonomik 

boyutlarını da içerecek şekilde tanımlanmıştır. 

Merak edenler incelerse diye linki paylaşıyorum. 

http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/ha-

berler/1648/istanbul-sozlesmesi-metni 

Kadınlar olarak çabamızı; kadına yönelik şidde-

tin kökenine çevirebilir, laik-bilimsel eğitimden 

yana, eşitsizliğe karşı bir adım ileri durursak, 

müstakbel maktûlelerin sayısının artmasının da 

önüne geçebiliriz. 

 Kadın emeğinin de tüm insan emeği gibi kutsal 

olduğu, eşit, özgür, şiddetsiz günlerde buluşmak 

umuduyla!

Patria

Minerva

Maria (Mate)
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Buz Beyazı 
“Yeşİl Ada”

Herhangi bir ülkeye gittiğimde konuşmalar genel-

likle şöyle başlar ve devam ederdi:

-Nereye gittin?

 -Aaa orası mı, ben de gittim çok güzel...

-Tarih muhteşem, ülke hiç bozulmamış; bizde olsa 

yıkar gökdelen yaparlar.

-Gitmeyi çok istiyorum, nasıldı? Değer mi gitme-

ye?

Bu seferki şöyle seyretti:

-Nereye gittin?

- Grönland (Greenland/Kalaallit Nunaat)  

-Niye ki ne?

- Ne alaka?

-Ne gördün?

Haksız da sayılmazlar aslında. Türkiye’ye 6 bin km 

uzaklıkta, zamanın ülkemizden beş saat geriden 

geldiği dünyanın kuzey ucuna, Temmuz ayında 

deniz, kum, güneş dururken niye gidilir ki? Yok 

ama hakkını yemeyelim, “güneş” kısmı pek özle-

necek gibi değildi! Gece saatler 24.00’ü gösterir-

ken güneş gözlüğü ile gezilebilen bir ülkeden bah-

sediyoruz. “Aman sabahlar olmasın” diye şarkı 

bestelemeye gerek yok zaten yazın gece olmuyor. 

Alacakaranlık teğet geçerken bir de bakmışsınız 

sabah… Kışın da hep karanlık, hep karanlık; yine 

“sabahlar olmasın” demeye gerek yok yani.

Olay şu: Yüzölçümü falan yazarak rakamlara boğ-

mayalım; dünyanın en kocaman adası ama %81’i 

buz, ağırlıkla güney ve batı kıyıları olmak üzere 

kıyılarda yerleşim var ve bir şehirden diğer şehre 

ya uçakla ya da gemiyle gidebiliyorsunuz. Malum 

soğuk, buz, fiyordlar nedeniyle kara ulaşımı yok.

Şehir derken orada da olay şu: Uçağımızın ilk in-

diği Narsarsuaq’da yerleşim yok, toplam 25-30 

kişilik pansiyonda iki gece kaldık. Yiyecek stokları 

turumuz tarafından biz gelmeden yapılmış. Ye-

meklerimizi kendimiz pişirdik, çevreyi teknelerle 

gezdik.

İşte tarih: “Bazı Norveçli denizciler” Grönland’ı 

görmüş, rapor etmiş ancak karaya çıkmamışlar. 

GRÖNLAND
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Adanın tamamı Kızıl Erik tarafından keşfedilmiş. 

Rivayet odur ki Kızıl Erik babasının işlediği bir ci-

nayet nedeniyle onunla birlikte İzlanda’nın batı kı-

yılarına  kaçmak zorunda kalır. Herhalde suç büyük 

ki (burası benim yorumum) oradan da denize açılıp  

Grönland’ın batı kıyılarına çıkar. İşte biz sıfır yer-

leşimli Narsarsuaq’dan botla Kızıl Erik’in ilk ayak 

bastığı yerleşim yerine gittik. Tarih şöyle devam 

ediyor: Kızıl Erik bakıyor ki bakir topraklar, ehh ya-

zın da gittiyse demek ki hafif de bir yeşillik, “bura-

da yalnız yaşanmaz” diyerek İzlanda’ya dönüyor. 

“Ey ahali yeni bir yer keşfettim,  adını da Green-

land (yeşil topraklar?) koydum; de hayde gidelim” 

diyerek 25 gemiyle yola çıkıyor. Ancak bunlardan 

14’ü ulaşabiliyor adaya. Ve film böyle başlıyor..

Sonraki şehir 11 haneli 50  (yazıyla elli!! ) nüfuslu 

İgaliku… 11 hanenin ikisi pansiyon, biri okul, biri 

yaşlılar evi, biri kilise.

Nüfus az ama sivrisinek çok! Hatta “çok” kelime-

si durumu anlatmaya yetmiyor, “feci çok”. Tüm 

Grönland gezisi “sivrisineklerle imtihanımız” du-

rumuna dönüştü.

Uzun gemi yolculuğumuz başlıyor; nüfusu giderek 

artan şehirleri geçerek 15.000 nüfuslu başkent 

Nuuk’a geliyoruz. Sizin için olmayabilir ama orası 

için baş döndürücü bir kalabalık. Bir kere araba 

var ki diğer şehirlerde bir elin parmakları kadar-

dılar.  Nuuk’tan sonra kuzeye doğru ilerlerken 

79. enlemi ( arctic circle )  geçerken gemide epey 

nümayiş oldu ama harita üzerinde olduğu gibi bir 

çizgi olmaması biraz garip kaçıyor. Neyi geçtiğini 

pek anlamıyor insan. Gemi yolculuğumuz İlulissat 

şehrinde bitiyor. Şehirler 

yerleşim ve mimari açı-

dan birbirinin aynı, sanki 

gemimiz dönüp dolaşıp 

aynı şehre geliyor gibi. 

Biz arkadaşlarla bir an 

“Truman Show” durumu 

mu yaşıyoruz diye şüp-

helenmedik desem yalan 

olur.

Buradan “Eqi buzulu” 

manzaralı bungalovlara 

gideceğiz. En etkileyici 

bölüm bu. Kırmızı renkli 

orta boy bir tekne ile irili 

ufaklı buzları yara yara 2 

km uzunluğunda 250 met-

re yüksekliğindeki buzula 

doğru ilerlemek, sürek-

li gök gürültüsü benzeri bir ses çıkaran buzulun 

karşısında buzuldan kopan parçaları izlemek, her 

kopan parçanın ve eriyen buzulun dünyanın eko 

sisteminin dengesi ya da dengesizliği ile bağlantı-

sını bilmek, gördüğünüz manzaranın belki de dün-

yanın sonunu izlemek olduğunu bilmek…

 İşte niye Grönland diyenlere verilecek tek cevap 

belki de bu.  

Evet, “kuyruk şov” yapan balina gördük.

Evet, “Haskileri” gördük. Allahtan mevsim yazdı 

çektikleri kızaklara binmek zorunda kalmadık.

Eee haliyle balina, fok, türlü çeşitli deniz mahsulü 

yedik.
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Soğuk muydu? Vallahi güneşte askılıyla, gölgede 

montla gezilebilen, termallerin ve kalın kazakların 

boşuna yer işgal ettiği bir iklimde gitmişiz meğer. 

Bazen botlar bile fazla geldi diyebilirim. 

Bir iki özel not:

Ülkenin çoğunluğu yerli “İnuitler”den oluşuyor, 

halk ülkede Danca ile birlikte 

kendi dilleri olan  Kalaalli-

sut/Grönlandca konuşuyor. 

Öğrendiğimiz bir şey daha 

var “Eskimo” demiyoruz; bu 

onlar için “zenci” demekle 

eşdeğermiş. Irkçı bir söylem 

olarak nitelendiriyorlarmış; 

onlar “İnuit” yani Grönland-

lı...

İntihar oranı yüksekmiş. 

Özellikle genç erkeklerde 

bu oran daha da yüksekmiş. 

Nedenini sorduğumuzda iş 

olanaklarının ve sosyal haya-

tın kısıtlı olması gösterildi ki 

araştırılması gereken “derin 

nedenleri” vardır diye düşü-

nüyorum.

Grönland’ın nüfusu 57.500,  

içişlerinde özerk(1979’da kazanılmış), dışişlerin-

de Danimarka Krallığı’na bağlı, devlet başkanı 

Danimarka kraliçesi. Bu arada mütevazı yatıyla!  

İlulissat’a gelen kraliçeyi limandan uğurlayan, el 

sallayan 50 kişilik kalabalığın arasındaydık. Ko-

ruma yok, limana girenleri arayan yok, girilmez 

En etkİleyİci bölüm bu. Kırmızı renklİ orta boy bir tekne İle İrİlİ ufaklı buzları yara yara 2 km 
uzunluğunda 250 metre yükseklİğİndekİ buzula doğru İlerlemek, süreklİ gök gürültüsü benzerİ 
bİr ses çıkaran buzulun karşısında buzuldan kopan parçaları İzlemek, her kopan parçanın ve 
erİyen buzulun dünyanın eko sİstemİnİn dengesİyle ya da dengesİzlİğİ İle bağlantısını bİlmek, 
gördüğünüz manzaranın belkİ de dünyanın sonunu İzlemek olduğunu bİlmek…
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Ülkenİn çoğunluğu yerlİ “İnuitler”den oluşuyor, halk ülkede Danca İle bİrlİkte kendİ 
dİllerİ olan  Kalaallisut/Grönlandca konuşuyor. Öğrendİğİmİz bİr şey daha var 
“Eskİmo” demİyoruz bu onlar İçİn “zencİ” demekle eşdeğermİş. Irkçı bir söylem olarak 
nİtelendİrİyorlarmış; onlar “İnuİt” yanİ Grönlandlı...

şeritleri çekilmiş alan yok hani neredeyse polis 

yok. Bu karşılama-uğurlama işlerini bizim saray 

erkânından öğrenmeleri gerekiyor; cahiller bu ko-

nuda!!!

Anlatmadan geçemeyeceğim konu şu:

Uzun gemi yolculuğumuzda bir belgesel seyret-

tim. Grönland’ın efsanevi grubu SUME ile ilgili. 

Grönlandca “nerede” demekmiş.

Danimarka; geri dönmeleri şartıyla başarılı genç-

lerin üniversiteyi Danimarka’da okumalarına izin 

veriyor. Tahminen 1972 / 76 yılları arasında ülke-

nin çeşitli şehirlerinden okumaya giden  dört genç 

(Malik Høegh, Per Berthelsen, Hans Fleischer, 

Erik Hammeken) müzik yapmaya başlıyor ve kendi 

dillerinde (Kalaallisut/Grönlandca) söylüyorlar; 

ağırlıkla protest müzik yapıyorlar. Ülkelerinin 

bağımsızlığı, kendi dillerini konuşmak, sömürge-

ciliğe karşı söyledikleri şarkıları ülkelerinde dire-

niş şarkıları olarak büyük yankı buluyor. Sözleri 

yazan grubun kurucusu Malik Høegh içlerinde en 

radikal sol olan. Okulları bitip Danimarka’dan ay-

rılacakları zaman son bir kayıt yapmak istiyorlar, 

içlerinden daha ılımlı olanlarından biri (ismini ha-

tırlamıyorum) bu sert şarkı sözlerinden rahatsız; 

kullanıldığını düşünüyor ve kayıt için gelmeye-

ceğini bildiriyor. Sonuçta arkadaşları ikna ediyor 

ve tam da dönecekleri gün son bir kayıt için ba-

vullarıyla birlikte giriyorlar stüdyoya. Daha sonra 

gemiye binip Grönland’ın ayrı ayrı şehirlerine “gö-

rüşmek üzere” diyerek dağılıyorlar. Belgeselde  

“ancak 11 yıl sonra tekrar bir araya gelebileceğimi-

zi bilmiyorduk” diyorlar. SUME’nin  dört üyesi de 

yaşıyor, kurucuları en radikal olanı, müzik prodük-

törlüğü yapıyor, grubu sol radikal bulup albüm 

kaydına ikna edilerek getirilen üye Danimarka’ya 

karşı kazanılan özerklikten sonra kabinede bakan-

lık yapıyor. Hayatın cilveleri diyelim.

Özellikle özerklikten önce Danimarka, Grönland’ı 

Danimarkalılaştırmak için düzenli göçmen yollu-

yor, onlara memurluk gibi iş alanları yaratıyor ve 

ağırlıkla Danca konuşulmasını sağlamaya çalı-

şıyormuş. Bu tasarruflarına karşı gelen bir şehri 

bir tarihlerde tamamen boşaltarak farklı şehirlere 

dağıtmış. Halkı da ikna etmişlerdir büyük ihtimal-

le, bunu daha iyi hizmet vermek için onların iyiliği 

için yaptıklarına…

Tanıdık geldi mi? 

Benim kıssadan hissem; dünyanın hiçbir yerinde 

ne egemenlerin yöntemleri değişiyor ne de mağ-

durların çilesi…



İngiliz şarkıcı Adele, yeni albümü “25”in ilk çıkış parçası Hello’yu  22 Ekim Perşembe günü tüm dünyayla 

paylaştı. “Hello”nun klibi, Kanadalı yönetmen Xavier Dolan tarafından Montreal’da çekildi. Albüm ise 20 

Kasım’da satışa sunuldu. Bugüne kadar tam 10 kez Grammy, bir kez de Oscar ödülü kazanmış olan  Adele, 

üç yıl aradan sonra yeni  albümü 25 ile geri döndü. Adele’in üç yıllık ara vermesinin sebebi, hamile kalma-

sı ve evlenmesi idi.  Müzik kariyeri konusunda herhangi bir hırsı bulunmayan Adele bu durumu, Twitter 

hesabından şöyle açıkladı: ‘Beklettiğim için özür dilerim, ama bilirsiniz işte, hayat...’ 

2008 yılında 19, 2011 senesinde 21 adlı albümleri çıkartan Adele, bu albümüçıktıgında 26 yaşında olma-

sına rağmen kayıtlara başladığı zaman, olduğu yaşın adını vermeyi tercih etti. 

25  / ADELE 

Oral ve Maksillofasiyal Patoloji

Prof. Dr. Ömer Günhan

Quintessence Yayıncılık

470 sayfa, renkli, kuşe kağıt, sert kapak

İçindekiler

Bölüm 1: Gelişimsel Bozukluklar 

Bölüm 2: Pulpal, Periapikal ve Periodontal Hastalıklar 

Bölüm 3: Odontojenik ve Gelişimsel Çene Kistleri 

Bölüm 4: Odontojenik Tümörler 

Bölüm 5: Mukozal Hastalıklar 

Bölüm 6: Dil Hastalıkları 

Bölüm 7: Epitelyal Tümörler

Bölüm 8: Tükürük Bezi Hastalıkları Patolojisi 

Bölüm 9: Yumuşak Doku Hastalıkları Patolojisi 

Bölüm 10: Kemik Hastalıkları Patolojisi 

Bölüm 11: Temporomandibular Eklem Hastalıkları Patolojisi 

Bölüm 12: Hematolojik ve Lenfoid Hastalıkların Ağız ve Çevre Dokularına Etkileri 

Bölüm 13: Sinonazal ve Nazo-Orofaringeal Hastalıklar 

Bölüm 14: Ağız-Çevre Dokularını Etkileyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Çevresel Yaralanmalar 

Bölüm 15: Sistemik ve Nöromüsküler Hastalıklar 

Bölüm 16: Oral, Baş-Boyun Sitolojisi

Bölüm 17: Adli Oral Patoloji

1. Hello

2. Send My Love (To Your New Lover)

3. I Miss You

4. When We Were Young

5. Remedy

6. Water Under The Bridge

7. River Lea

8. Love In The Dark

9. Million Years Ago

10. All I Ask

11. Sweetest Devotion
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Genellikle Türk tarihine ilişkin hikâyeler ve aile dramları ile tanınan,  çok satanlar 

listesinin vazgeçilmez yazarlarından Ayşe Kulin, ilk kez çizgisi dışına çıkarak bir 

distopyayı anlatıyor. Yeni romanı ‘Tutsak Güneş‘te, her şeyin yasaklandığı bir ül-

kede yaşama tutunmaya çalışan bir kadının hikâyesini konu alıyor. 

“Amacım, baskı rejimlerinin uzun vadede kesinlikle insanları mutlu edemeye-

ceğini ve insanın doğası gereği bir gün mutlaka özgürlüğüne kavuşacağını gös-

termek”  diyen Ayşe Kulin,  kitabında diktatörlük ve özgürlük, toplum ve birey, 

bilmezden gelinen gerçekler, yasalar ve bu yasalara meydan okuyan  aşkları, dü-

zene başkaldıran, gerçeği arayan güçlü kadınları anlatıyor.

1941’de İstanbul’da doğan Ayşe Kulin, yazdığı biyografik eserleri ve romanlarıyla 

çok okunan bir yazar olma niteliğini sürdürmektedir.  Arnavutköy Amerikan Kız Koleji edebiyat bölümünü 

bitiren Kulin, çeşitli gazete ve dergilerde editör ve muhabir olarak çalıştı. Kulin, Haldun Taner Öykü Ödülü 

ve Sait Faik Hikaye Armağanı gibi pek çok prestijli ödülün sahibi.

“Güneşimizle aramızda kara kedi gibi duran o Gökcisim, bir gün çekip gidecekti elbette. Belki çok yakındı 

çözüm. Kapıdaydı. O an gelene kadar bize düşen, sanki güneş gökte parlıyormuşçasına yaşamayı sürdür-

mekti. Hayata tutunmaktı. 

Yakın gelecekte, yeryüzünde bir ülke… Tiran ölmüş ve oğlu başa geçmiştir. Ülke, din ulemaları ve polisler or-

dusundan oluşan bir demir yumrukla yönetilmektedir. Katı yasalarla sınıflara ayrılan halksa, yoğun denetim 

ve gözetim altında yaşamaktadır. Güneşse, kimselerin nasıl, neden olduğunu hatırlamadığı bir dönemden 

bu yana, “Gökcisim” denilen dev bir kütlenin ardındadır. Her yer buz tutmuş, yaşam sevinci tüm canlılardan 

el ayak çekmiştir. Gelgelelim yıpratıcı uykusuzluğuna çare arayan bilim kadını Yuna, geçmişine, kaderine 

ve en önemlisi de, bir kadın olarak tutkularına sahip çıkarak, beklenmedik bir şekilde gerçekleri sorgula-

maya başlar. Topluma dayatılan kuralların, değişmez varsayılan yasaların, sonu gelmez sansürün mutlak 

olmadığını fark eden Yuna, sorumluluğunu üstlenip, deyim yerindeyse, güneşe açılan kapıyı aralamayı göze 

alacaktır.” 

Tammura, Doğu Akdeniz’in kadim coğrafyalarında yaşayan kadim halklarla ilgili bir hatırlama ve güzelle-

me... Recep Yıldırım, İskenderun Zeybek Sokak’ta koyun koyuna yaşayan yoksul, yaralı ama neşeli, konuş-

kan insanlara yöneltiyor dikkatini. İlk elden gözlemlerle, sahici bir manzara seriyor okurun önüne. Farklı 

ibadethanelerde dua eden, anneleriyle farklı farklı dillerde konuşan Zeybek Sokak insanlarının kardeşlik 

hikâyesi ve yok olmaya yüz tutan çokkültürlü hayatın hatıraları var Tammura’da. Yazarın kıvrak, cesur, ge-

lenekselden beslenen yenilikçi diliyle...

“Annelerin ortak masalı Kaymakam Andrealar, Vali Nuriddinler, Öğretmen Evdoksiyalar, Emniyet Amiri Gar-

bisler, Binbaşı Şehmuzlar yetiştirmekti. Kızı Jülyet öğretmen olursa Hacıahmetli’nin tepesindeki Meryem 

Ana Türbesi’ne yalınayak çıkacaktı Heleni. Arpine, hâkime hanım olsaydı annesi Takuhi keşkeg yapıp da-

ğıtacaktı. Hüsniye postanede memur olsaydı İskenderun’dan Arsuz’a kadar bütün ziyaretleri gezip onları 

süpürecekti Vecihe. Kalplerini dolduran duygular kalplerinde kaldı.”

İlk kitabı Tammura ile ilgili bilgi veren eğitimci-yazar Recep Yıldırım o unutulmaz yılları bakın nasıl anlatı-

yor; “İskenderun’da çok kültürlü bir hayat yaşandı. Bu anıları insanlarla öykü şeklinde paylaşmak istedim. 

Çoğu zaman gerçek kişilerin hayatlarını öyküleştirdim. Bu kitapta insanlar kendilerini bulacağını düşünüyo-

rum. Kentin belliğini de bir bakıma kağıda dökülmüş halidir. Güzel insanlardı. İskenderun’da geçmişten bu 

yana var olan çok kültürlü bu hayatın başkaları tarafından da bilinmesini istedim” diye konuştu.

Yıldırım, tammuranın anlamını şöyle açıklıyor;

“Tammura, toprak kumbara anlamına geliyor. Aynı zamanda gömü ve define anlamı da taşıyor. Büyük 

ihtimalle Arabice bir sözcük. Bundan dolayı da Mezopotamya’nın ve bütün Ortadoğu’nun bildiğini düşün-

düğüm sözcüklerden biridir. Bir özelliği daha var. Çocukken hepimiz çıraklık yapar ilk haftalığımızın 5 ku-

ruşuyla gider tammura alırdık ve harçlıklarımızı orada biriktirirdik. Bir süre sonra kırar hem ailemizin hem 

de kendimizin ihtiyaçlarını karşılardık. Tammura, biriktirmekle ilgilidir. Ben de anılarımı Tammura’da bi-

riktirdim. Tammura, aynı zamanda bir hayli ses getireceğine inandığım kitabımın adıdır.”

TUTSAK GÜNEŞ  / AYŞE KULİN     

TAMMURA / RECEP YILDIRIM  
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SATILIK - KİRALIK MUAYENEHANE

Şişli Osmanbey Şafak Sokak’ta giriş katta bulunan muayenehane tüm dişhekimliği ekipmanıyla satılık ya da kiralık

İletişim: 0535 951 24 41 

VEFAT

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1969 yılı mezunlarından, Odamız üyesi Dişhekimi Mustafa Pehlivanoğlu,

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1971 yılı mezunlarından, Odamız üyesi Dişhekimi Cemal Azmi Bayraktar,

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1979 yılı mezunlarından, Dişhekimi Galip Balkar,

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1983 yılı mezunlarından Dişhekimi Mehmet Atilla Cebeci,

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1970 yılı mezunlarından Odamız üyesi Dişhekimi Cumhur Mustafa Doğanay,

Odamız üyesi Dişhekimi Mustafa Yücel’in abisi Hakkı Yücel,

Odamız üyesi Dişhekimi Ata Güçkan’ın babası Şakir Güçkan,

Odamız üyesi Dişhekimi Sermet Önder’in babası  Hasan Tahsin Önder,

Odamız üyesi Dişhekimleri Tülin Mazlumoğlu Kastane’nin ve Meral Mazlumoğlu Turan’ın babaları, Dişhekimi Nurettin 

Mazlumoğlu’nun abisi Recep Mazlumoğlu,

Odamız Üyesi Dr. Dişhekimi Tijen Iyigün Yazıcıoğlu’nun annesi Av.İsmet Iyigün,

Odamız Üyesi Dişhekimi Kıvılcım Teksöz’ün annesi Kadriye Sema Olcar,

Doç.Dr.Buket Akalın Evren’in babası Suat Akalın,

Uzun yıllar dişhekimliğine hizmet veren Güney Diş Deposu çalışanı Nuri Yılmaz vefat etmiştir.

Meslektaşlarımızın, ailelerinin ve yakınlarının acılarını paylaşır başsağlığı dileklerimizi iletiriz. 

HOŞGELDİN BEBEK
Odamız çalışanlarından Sedat Aytar ile eşi Aysel Aytar’ın bebeği, Akın Efe’nin kardeşi Cansu Miray 18 Aralık 2015 günü aramıza katıldı.

Kendilerini kutlar, yeni bebekleriyle uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz.
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Aidat ödemeleriyle ilgili bilinmesi gerekenler
Banka havalesiyle yapılacak ödemelerde:

DENİZBANK Harbiye Şubesi Şube Kodu: 2060 Hesap No:6394112 IBAN: TR 43 0013 4000 0063 9411 2000 01

GARANTİ BANKASI Cihangir Şubesi Şube Kodu: 575 Hesap No:6299545 IBAN: TR 81 0006 2000 5750 0006 2995 45

TÜRKİYE İŞ BANKASI Pangaltı Şubesi Şube Kodu: 1041 Hesap No: 630289 IBAN: TR 87 0006 4000 0011 0410 6302 89

YAPI KREDİ BANKASI Elmadağ Şubesi Şube Kodu: 124 Hesap No: 81802288 IBAN: TR 24 0006 7010 0000 0081 8022 88

(Denizbank şubelerinden havale yaptırdığınız takdirde havale ücreti alınmayacaktır)

Notlar:

• Aidatınızı ve birikmiş aidat borçlarınızı yatırmadan önce Odamız 0.212 296 21 06 no.lu telefondan aidat miktarınızı öğrenmenizi önemle rica ederiz.

• Aidatlarını bankamatikten yatıran meslektaşlarımızın Odamızı arayıp bildirmelerini rica ederiz.

 

  Peşin  Taksitli

 GARANTİ BANKASI    (3 TAKSİT)

 YAPI KREDİ BANKASI    (3 TAKSİT)

 FİNANSBANK   (3 TAKSİT)

 TÜRKİYE İŞ BANKASI                                       (3 TAKSİT)

                                DENİZBANK                                                        (3 - 6 TAKSİT)

KART SAHİBİNİN

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

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

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

KART NUMARASI:

SON KULLANMA TARİHİ:

GÜVENLİK KODU (CCV):

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

Cihangir Şb., YAPI KREDİ BANKASI Elmadağ Şb., FİNANSBANK Osmanbey Şb., DENİZBANK Harbiye Şb., İŞBAN-

KASI Pangaltı Şb. nezdindeki ilgili hesabınıza yukarıda belirtilen bankalar ile İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI 

arasında yapılan anlaşma koşulları çerçevesinde alacak kaydedilmesini kabul ediyorum.

Lütfen hesabımdan .............................................................................................................TL tahsil ediniz.

TARİH: 

AD SOYAD:

İMZA:

KREDİ KARTI BİLGİLERİ (KREDİ KARTIYLA YAPILACAK ÖDEMELERDE)
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Viswanathan Anand 1969 yılında Hindistan’ın Tamil Nadu (Madras) eyaletinin Mayiladuthurai kasa-

basında dünyaya geldi. Hâli vakti yerinde bir ailenin mensubu olarak Hindistan’ın Chennai kentin-

de büyüyen Anand, satranç oynamayı annesinden öğrendi. Küçükken televizyondaki bir bulmaca 

programından etkilenerek profesyonel olarak satranca yöneldi. Kısa sürede Hindistan’ın en büyük 

satranç oyuncusu haline geldi. 14 yaşında katıldığı ulusal turnuvada rakiplerine hiç puan vermeden 

1. oldu. 15. yaşında Hindistan’ın en genç uluslararası satranç ustası unvanını kazandı. 1988’de yani 

19 yaşında Hindistan’ın ‘büyük usta’ seviyesine ulaşan ilk satranç oyuncusu oldu. Nitekim Anand ya 

da annesinin deyimiyle Wishy, dünya satranç şampiyonluğunu satrancın doğduğu topraklara geri 

getirmeye kararlıydı. 2000 yılında nihayet bunu başardı, Tahran’da düzenlenen turnuvada Alexei 

Shirov’u yenerek Hindistan’ın ilk şampiyonu olan satranç oyuncusu oldu. Bu başarısını 2007, 2008, 

2010 ve 2012’de de sürdürerek 5 kez dünya şampiyonu oldu. 2013 yılı itibariyle hâla kendisini 

yenebilen çıkmadı. FIDE sıralamasında 2800 puan barajını aşarak gözünü Kasparov’un rekoruna 

dikmiş durumda.  Ayrıca 2010 yılında Ahmedabad’ta 20,486 kişiyle aynı anda satranç oynayarak 

dünya simultane satranç oynama rekorunu da elinde bulundurmaktadır. Satrançta görülmemiş de-

recede hızlı ve saldırgan oyun stili nedeniyle ülkesinde Madras Kaplanı olarak anılan Viswanathan 

Anand günümüzün yaşayan satranç efsanesidir.

Satranç Şampiyonluğunu Satrancın Doğduğu 
Topraklara Geri Getiren Genç Hintli, Büyük Usta... 

Yıldırım satranç müsabakası olarak adlandırı-

lan Blitz (hızlı oyun) turnuvaları, zamana karşı 

oynanan çok zorlu maçlara sahne olur. 1996’da 

Anand ve Kasparov arasındaki maç da Blitz 

maçlarının en iyi örneklerindendir.

Viswanathan Anand - Garry Kasparov 
1996 Blitz Maçı (Hızlı Oyun)

Oyunun çıkmaza girdiği anlarından birinde 

Kasparov’un bu kilidi açmak için yaptığı Ve3 

hamlesi, tarihi hatalarından biri oluyor. Kas-

parov veziriyle  Anand’ın e3’deki filini yiyerek 

Vezir değiş tokuşu istiyor. Fakat Anand bu bariz 

hatayı affetmiyor, değişime yanaşmayıp hem 

Vg4 hamlesi ile Kasparov’un c8’deki kalesine, 

hem de önü açılan e1 kalesiyle siyah vezire ba-

sıyor. Şimdi Kasparov’un bedel ödeme zamanı. 

Kasparov zorunlu olarak kısa rok ile c8’deki ka-

lesini koruma altına almayı seçiyor ve bir kale 

alıp vezirini kaybediyor. Sonun başlangıcı olan 

bu hamlelerde, Kasparov’un başını ellerinin 

arasına aldığı ve kendine şiddetle kızdığı sah-

neler de dünya satranç tarihinde yerini alıyor.

İlerleyen hamlelerde Kasparov kalesini h6’ya 

getirip Anand’a şah çektiğinde, bir kritik hata 

daha yapmış oluyor. Savunmadan ayırdığı bu 

kale hamlesi, Anand’a mat yolunu açıyor. Bir-

kaç hamle sonra Anand kalesini G4’e çekiyor 

ve Kasparov pes ediyor. Artık yapacağı başka 

bir hamle yok. Bu maç da, Kasparovun tepkileri 

gibi tarihe geçiyor.

1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. 

Nc3 a6 6. Be3 Ng4 7. Bg5 h6 8. Bh4 g5 9. Bg3 

Bg7 10. Be2 h5 11. Bxg4 Bxg4 12. f3 Bd7 13. 

Bf2 Nc6 14. Qd2 Ne5 15. O-O g4 16. f4 Nc4 17. 

Qe2 Rc8 18. b3 Na3 19. Nd5 e6 20. Nb4 Qa5 

21. Qe1 h4 22. Be3 h3 23. g3 Nb5 24. Rd1 Nc3 

25. Nd3 Qc7 26. Rc1 Nxe4 27. f5 e5 28. f6 Nxf6 

29. Nf5 Bxf5 30. Rxf5 Qc6 31. Qe2 Qe4 32. Rf2 

Nd5 33. Re1 Qxe3 34. Qxg4 O-O 35. Rxe3 Nxe3 

36. Qxh3 Nxc2 37. Qd7 Nd4 38. Qxb7 a5 39. 

Kg2 Rc3 40. Nb2 Nc2 41. Nc4 d5 42. Nd6 Ne3+ 

43. Kh3 f5 44. Qd7 f4 45. Qe6+ Kh7 46. Nf7 

Rxf7 47. Qxf7 Rc6 48. gxf4 Rf6 49. Qc7 e4 50. 

f5 d4 51. Qe7 Rh6+ 52. Kg3 Nd1 53. Rf4 e3 54. 

Rg4 1-0

Viswanathan Anand
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Hazırlayan: 

Çetin Hakan Şeker

Briç D
ersleri

Tehlikeli Rakip Her Zaman Elinde  As Bulunan Rakip Değildir 

Tehlikeli Tarafa El Vermemek

Batı 
Pas
Pas

Kuzey 
Pas 
3 SA

Doğu
Pas
Pas

Güney 
1 SA
Pas

Atak:     6

10 5
R V 3
A 10 6
R V 10 9 3

R D 4
A D 8
V 9 7 2
A 8 5

10 5
R V 3
A 10 6
R V 10 9 3

R D 4
A D 8
V 9 7 2
A 8 5

V 7 3
10 9 5 2
R 8 5
7 4 2

A 9 8 6 2
V 6 4
D 4 3
D 6

Sanzatuda ve bazen renk kontratlarında, genellikle eli hiçbir zaman kendisine vermememiz gere-

ken “tehlikeli” bir rakip vardır. Bu rakip metr kağıtları olan oyuncu değildir. Fakat belirli bir rengi 

bizim için elverişsiz taraftan oynayabilecek olan rakibimizdir.

Altı kesin löveniz var; üç kör, bir karo ve iki 

trefl. Ayrıca açılıştan sonra bir kesin löveniz de 

pikten vardır. Kalan iki löveyi bulabilmek için 

trefleri sağlamak yeterlidir. Ancak şu pik altılısı 

uzun bir rengin “dördüncü kağıdına” benziyor. 

Çıkış pik altılısı. Yerin onlusu üzerine Doğu va-

leyi koyar, Güney ruayla alır. Eli hiçbir zaman 

Doğu’ya vermemek ve Doğuda dörtlü olabile-

cek trefl damına karşı tedbir almak gereklili-

ğinden, Güney kör valesiyle yere geçer ve trefl 

valesini oynayarak elden beşliyi verir (tabi 

Doğu damı koymazsa). Batı damla alır fakat ar-

tık ne yapabilir? Pike devam ederse, Güneyin 

ruası sağlanır. Onun için karo oynar. Fakat Gü-

ney yerden ası koyar ve toplam bir pik, üç kör, 

bir karo ve dört trefl ile oyunu yapar.

Dikkat!

- İlk eli almamak doğru değildir ve bir işe yaramaz; Doğu pike devam eder ve Batı deklaranın damını 

almaz, bağışlar. Böylece Güneyin ruası sek kalacağından ve Doğunun elinde bir pik daha kaldığın-

dan, bundan sonraki eli iki rakipten hangisi alırsa alsın oyun batar (gerçi diyagramdaki durumda Ba-

tının trefl damı ikili olduğundan, deklaran as ve ruayı çektiği taktirde düşer ve oyun her zaman “bir 

fazla” çıkar; ama Güney bunu bilemeyeceği gibi, trefl damının üçlü olması ihtimali daha büyüktür).

- İlk elde yerden onluyu koymak önemlidir; eğer el yaparsa oyunun artık batarı kalmaz.

- Trefl damına el yaptırıp yaptırmamak önemli değildir; önemli olan “tehlikeli” rakip Doğunun el 

tutmamasıdır. Çünkü tutarsa “kötü” taraftan pik oynayabilir (yine diyagrama aldanmayınız; trefl 

damı batıda ikili olabileceği gibi, Doğuda dörtlü de olabilirdi).

- Güneyin ikinci elde trefl ruasıyla yere geçerek sek olabilecek bir trefl damını düşürmek macıyla 

klasik “iskandil” hamlesini yapması doğru olmaz; çünkü trefl damı Doğuda dörtlü ise, tabi valeye 

oturmayacağı için artık düşürülemez ve Güney ancak üç trefl valesi yaparak batabilir.
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Bebek Dili
ve Edebiyatı

Dişhekimi Fırat Budacı
budaci@gmail.com

Bir bebek “Naber?” diye sevilmez. Toplum içinde ya-

dırganmak istemiyorsanız bebeklere sevecen davra-

nın. Kimsenin yavrusunu sevmek zorunda değilsiniz,  

ama bebeklere soğuk davranmak ortamı da soğut-

mak demektir. Ortamları soğutmayın. Bebek sevmeyi 

beceremiyor, severmiş gibi yaparken odunsu duru-

yorsanız sizlere bazı önerilerim var.    

* Yenidoğan ayrı sevilecek bebek ayrıdır. Öncelikle 

bu ayrımı bilin. Sevgi gösterisi adına bir yenidoğanı 

kucağınıza almaya yeltenmeyin. Anne, bakteri can-

gılı ellerinizle mıncıklayın diye doğurmadı o çocuğu. 

Hastane odasındaki şeffaf plastik yatağında yatan bu 

bebeğin kafasını dahi okşamayın. Orada, kafasının 

üzerinde, insanın okşarken “bu ne lan!” diye yokla-

mak isteyeceği bir bıngıldak var. Elbet bu yumuşak 

bölgeyi test edecek kadar ayı değilsiniz, ama mesele 

ayılık değil zaten; mesele, yavrusunu dışardan gelen 

ellere vermek istemeyen kaygılı (ve bir o kadar 

haklı) anne. Lohusa dönemindeki bir anne 

elinizdeki bakterilerden bile çekinir-

ken, bebeğinin beyninde dolaşan 

parmaklardan hoşlanmayacaktır. 

Dokunmayın yenidoğana. Yaklaşık 

iki metre mesafeden yattığı yere 

doğru eğilerek (bu hareket size ste-

ril bir hava verecek), “Şuna bak! Çok 

tatlı bu ya!” benzeri şeyler söylemekle 

yetinin. Çok canınız çekiyorsa, anneye 

mi yoksa babaya mı benzediğiyle ilgili 

bir yorum yapabilirsiniz. Ya 

da en iyisi bebeğin 

suratının üst yarısını anneye, alt yarısını “aynı” ba-

baya benzeterek politik bir düzlemde kalın. Bebek 

benzetmede dayıyla, halayla, teyzeyle akraba açı-

lımı yapmayın. “Dudaklar ‘aynı’ baba, gözler ‘tıpkı’ 

anne, kulaklar teyze, çene sanki dede, fakat kulaklar 

ne biçim?” diye saçılmanın alemi yok. Bu tür dağınık 

tespitler bebeğin bir boka benzemediği anlamına ge-

lebilir. Üstelik kimin kimi ne kadar sevdiğini bilemez-

siniz. Hiçbir anne, bebeğinin pek de hoşlanmadığı bir 

akrabadan dudak, kulak almasını istemez. Sevecen-

lik adına ortamı germeyin. Yakın ilgi için altı ay kadar 

bekleyin.  

* Altı kişi, altı aylık bir bebeğe bakıyorsunuz. Bütün 

muhabbet ortada duran bebeğin davranışları üzerine 

gelişiyor. Ortamdan geri kalmamak adına siz de mut-

laka bir şeyler söyleyin. Mesela, kendisine uzatılan 

bir şeyi eline aldığında, “Şuna bak, nası da tutuyo 

şapşik... Afferin sana!” gibi cümlelerle 

onu övün. O şeyi ağzına soktu-

ğundaysa aniden düzelen bir 

Türkçeyle yerin: “Hayır! O 

ağza sokulmaz!”  Bebekleri 

düzgün bir Türkçeyle uyar-

mak son yıllarda yaşanan 

önemli gelişmelerden biri. 

Eskiden bebeklerin ağzına 

eşya girmesi durumunda, 

“E-ee, kaka, kaka, pis…” 

gibi art arda yinelenen 

ve bebek dünyası için 

şiddetli sayıla-
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bilecek kelimeler kullanılırdı, ama şimdi durum biraz 

farklı.  Bebekleri severken bozuk, uyarırken düzgün 

Türkçe kullanıyoruz, bunu unutmayın. 

* Bebeği yemeyi deneyin. Bebeğe sık sık onu yiye-

ceğinizi söyleyin. Bu eylem biçimi, bazen anne ve 

babaya haber vererek (yerim ben bunu), bazen de 

kararı direkt bebeğe bildirerek (yerim ben seni) ger-

çekleştirilir. Nasıl yiyeceğiniz size kalmış, iki yöntem 

de geçerli. Bebeği bir bütün halinde yiyebileceğiniz 

gibi, ara sıra da sadece bazı bölümlerini yemeyi tercih 

ederek çeşitli hoşluklar yaratabilirsiniz: “Yerim ben 

senin o parmaklarını”, “Yerim ben senin o burnunu” 

vb. Hatta bebeği değil de gerçekleştirdiği eylemle-

ri yemek de geçerli bir yöntem: “Yerim ben senin o 

bakışlarını”, “Yerim ben senin o gülüşünü” vesaire...  

Fakat size tavsiyem, eğer anne baba yakın arkadaşı-

nız değilse ya da daha önemlisi ortamda tanımadığı-

nız başka bebek severler varsa mahrem bölgelerden 

uzak durmanız. Çünkü, “Yerim ben senin o g.tünü”, 

“Yerim ben senin o pıtığını” benzeri gereksiz çıkışlar, 

bebek evlerinde bol bol bulunan bazı yaşlı büyükle-

rimiz tarafından hoş karşılanmayabilir. Büyük ihtimal 

sorun büyümez, ama yine de, 2011 yılında “Sabahın 

Sedası” programına konuk olan İzzet Yıldızhan’ın ha-

milelik koçu Ayşe Öner gözetiminde oyuncak bir be-

beğin altını değiştirirken, “G.tünü yerim ben onun!” 

diyerek yarattığı nahoş havayı unutmayın.

* Bir salondasınız ve tam ortada, kendisi için özel ha-

zırlanmış alanda bir bebek oturuyor. Halıda bir bebek 

varken ortamdaki yetişkinlerin hepsi istisnasız ona 

odaklanır. Siz de odaklanın, başka bir konu açmaya 

çalışmayın, zira hemen kapanır. Peki işler yolunda gi-

derken, emeklemeye yeni başlamış bu bebek o kadar 

insan arasında bir anda size yönelirse ne yapacaksı-

nız? Seçilmiş kişi olmak, hele de çocuk sevgisini gös-

teremeyen bir insansanız oldukça zordur. Ortamdaki 

diğer yetişkinler bir bebeğe (dünyanın en masum, en 

savunmasız, en sevimli canlısına) nasıl davranacağı-

nızı izlemek isteyeceklerdir. Bu durum sizi yakından 

tanıyanların kafasında, “Bakalım şimdi ne yapacak?” 

gibi sinsi düşüncelere bile yol açabilir. Telaş etmeyin. 

Bebek, size ulaşıncaya kadar özel bir sevecenlik gös-

terisinden sorumlu değilsiniz. Emekleyen bebekler, 

kafaları henüz çok çalışmadığından hedef şaşırabi-

lir, bebek yiyenlerden biri onu bir şahin gibi kapıp 

götürebilir, televizyonda aniden başlayan bir cıngıl 

sizi kurtabilir ya da yarı yolda devrildiği için annesi 

tarafından diskalifiye edilebilir. Bekleyin. Fakat size 

ulaşıp ayağınızdan yukarı tırmanışa geçtiyse de kuca-

ğınıza almaktan çekinmeyin. 

* Bebek artık kucağınızda fakat ne yapacağınızı bil-

miyorsunuz. Harekete geçmelisiniz, kucaktaki bebek 

beklemez. İlgi-alaka konusunda ilk başta düşük yo-

ğunluklu bir performans sergilerseniz, sonraki dav-

ranışlarınızda ani değişiklikler yapamaz ve yapay bir 

sevecenliğe mahkûm olursunuz. O yüzden dikkatli 

olun. Karışık işlere girmeyin. İlginçlik adına yaratıcı 

şeyler denemeye kalkmayın. Belki kullandığınız keli-

meler bir anlam içerir ama tonlamanızdaki mekaniklik 

anlamın samimiyetini dağıtır. Bebek yiyicileri kendini-

ze güldürtmeyin. Derhal klasiklere geçin. Bebeği di-

zinizde hafif hafif hoplatarak “dıgıdık dıgıdık” at sür-

mek, bazı duyu organlarına parmağınızla dokunurak 

“hanimiş?” oynamak, göbek nahiyesine hava vererek 

burplamak yapabileceğiniz bazı geçerli hareketler. 

Ama benim size asıl önerim Ce-eee. Elinizle yüzü-

nüzü “yokum” anlamında kapatıp ardından “varım” 

anlamında açarak oynayacağınız Ce-eee oyunu, “var-

yok-var-yok” kısır döngüsünde ilerlese de güldürme 

garantilidir. Gülen bebek başarı demektir. Bu kadim 

oyunla bebeğe “nerde bu” kaygısını ve “burdaymış” 

sevincini defalarca art arda yaşatarak dengisiz bir 

kişiliğin temellerini atıyor olabilirsiniz, ama önemli 

değil. Önemli olan güldürmeniz, gerisini ilerde ailesi 

düşünsün. İlerleyen yıllarda, “Kotum nerde ya?” diye 

bağırıp, “Taam burdaymış!” diye kendi kendini cevap-

layan o ergen boru sesi sizin sorununuz değil.

* Kucağınızdaki bebek ağlamaya mı başladı? Telaş-

lanmayın ama dikkatli olun. Sırf ay gibi yuvarlak bir 

suratı var diye bebeklerinin ülkenin bir numarası ol-

duğunu düşünen bir babaanne sizi gözetliyor olabilir. 

Ağlayan bebekle oturmaya devam ederseniz genelde 

birisi gelip bebeği alır. Bu iyi bir şey, kurtulmuş olur-

sunuz. Ama bebeğe ilgi göstermek konusunda bir nu-

mara olmak istiyorsanız derhal ayağa kalkmalısınız. 

Bacaklarınız üzerinde hafif hafif yaylanarak teskin 

etmeyi, olmuyorsa minik ev içi gezintilerine çıkmayı 

deneyin. Hâlâ olmuyor mu? Ağlama kesilmiyor mu? 

Ağlama devam ederken poposunu karşılayan kolunu-

za bir sıcaklık mı yayılıyor? Ardından kesif bir koku mu 

ulaşıyor burnunuza? Bravo! Gösterdiğiniz sevecenlik 

ve yakın ilgiyle iyice yumuşatmışsınız bebeği, patır 

patır sıçırtmışsınız kuzuyu. Sakın ani bir feveranla, 

“Kakasını yapmış bu!” deyip bebeği annesine uzata-

rak ayılaşmayın. İlgiye devam. Önce, bebek konusun-

da tecrübeli bir insan gibi poposunu koklayın, durum-

dan emin olunca, bebeği koltukaltlarından tutarak 

kendinize çevirin ve şunu deneyin: “Kakanı mı yaptın 

sen? Aman da aman... Kakasını yaparmış bu...”  Anne 

kısa sürede gelip alacaktır. Geçmiş olsun.  
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Dişhekimi İlhan İşler
iisler1@yahoo.com
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Dişhekimi  BAYRAM CİHANGİR ALTUNBAŞ
Dişhekimi  VAHAP ÇİN
Dişhekimi  SELİN ÇOLAKOĞLU
Dişhekimi  ÇİĞDEM BAYRAK
Dişhekimi  ÖZGÜR YAŞAR
Dişhekimi  ÖZLEM KILIÇER
Dişhekimi  TÜLAY ERDOĞAN
Dişhekimi  PELİN ERCAN
Dişhekimi  ÖZGE YILDIRIM
Uzman Dişhekimi  MİNE İDİL BALTALI
Dişhekimi  ÇAĞRI CEYLİ
Dişhekimi  ERDAL AYDIN
Dişhekimi  MELİKE KASAP
Dişhekimi  NESLİGÜL VERİM
Dişhekimi  HÜSEYİN MURAT DEMİRAY
Dişhekimi  ZEKERİYA DEMİR
Dişhekimi  HAZAL ÜSTÜNEL
Dişhekimi  ÖZGÜR BAŞKÖY
Dişhekimi  ZÜLEYHA BAŞAR
Dişhekimi  ÖZGE SANCAKTAR
Dişhekimi  NESLİHAN ŞİMŞEK
Dişhekimi  MUSTAFA ALPER KUL
Dişhekimi  SAADET KIRCA
Dişhekimi  EMİR CAN KOÇKAN
Dişhekimi  ADEM CAN KARAÇOR
Dişhekimi  EREN MECİHAN
Dişhekimi  ESRA PAŞA
Dişhekimi  UĞUR YURDAKUL
Dişhekimi  ESER  ÇARPAR
Dişhekimi  TUĞBA ERSOY
Uzman Dişhekimi  BERNA KAYIKÇI
Dişhekimi  TUĞÇENUR YILDIZ
Dişhekimi  DİLARA ŞEYMA ALPKILIÇ
Dişhekimi  AHMET CİHAT GÜNDOĞDU
Dişhekimi  İLKİN ŞEMİ
Dişhekimi  DİLAN GÜLTEKİN
Dişhekimi  CEM TAŞKIN
Dişhekimi  SİNEM UZUNER
Dişhekimi  HACI AHMET KARAMAN
Dişhekimi  MERVE YAZKAN
Dişhekimi  OĞUZHAN ŞAHİN
Uzman Dişhekimi  GÖRKEM MÜFTÜOĞLU
Dişhekimi  MELEK ERCAN
Dişhekimi  ESAT DOĞANCAN AL-MÖHEYMİT 
AL-OSMAN
Dişhekimi  OSMAN İSMAİLOĞLU
Dişhekimi  DEMET USTAOĞLU
Dişhekimi  TUBA SARI
Dişhekimi  SİNA SAYGILI
Dişhekimi  FAHRETTİN KALKAVAN
Dişhekimi  OZAN EMRE ERDOĞAN
Dişhekimi  İBRAHİM MALGAZ
Dişhekimi  ÖMER FARUK ZABUN
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