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dişhekimibaşkan

Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz
İzmir Dişhekimleri
Odası Başkanı

Sizlerin değerli destek ve oylarınızla 
göreve geldiğimiz 3 mayıs 2014 tari-
hinden itibaren meslek örgütümüz ve 
siz değerli meslektaşlarımız için çalışı-
yoruz. Bu süre içerisinde ;

1) İzmir Dişhekimleri Odası üye kart-
larımızı hazırladık. Şimdilik 58 farklı 
sektör ve işyerinde  geçerli olan bu 
kartlarla sizlere % 10 -50 arasında özel 
indirimler sağladık.

2) Odamız bünyesinde oluşturduğu-
muz  “Mesleki destek ve yardımlaşma 
fonumuzdan” mesleğini serbest olarak 
sürdüren kamu görevi olmayan üyeleri-
mize, rahatsızlık ve kaza geçirip  çalışa-
mayacak durumda olmaları durumunda 
maksimum üç ay boyunca ayda “2000 
TL” maddi destek sağladık, sağlıyoruz.

3) Bilimsel sunum ve seminerlerde 
konuşmacıya plaket yerine “Çeşme Ildır-
da oluşturduğumuz İZDO ormanında,  
vefat eden meslektaşlarımızın anısına 
üç adet fidan dikildiğine dair sertifika 
veriyoruz,  vefat eden meslektaşlarımız 
için Hürriyet gazetesinde odamız adına 
başsağlığı ilanı yayımlıyor ve çiçek gön-
deriyoruz.

4) Tüm aidat ödemelerinizi  ve oda-
mız iktisadi işletme ve oda bütçesinin  
tamamını elektronik ortamda, tama-
men şeffaf  bir şekilde,   özel yazılım ile 

denetliyoruz.

5) Perşembe seminerlerimizde  firma-
ların odamıza ödediği ücretin bir kısmını 
her ay maddi durumu iyi olmayan  Ege 
ve Katip Çelebi Dişhekimliği Fakültesi 
öğrencisi şimdilik 4 öğrenciye  karşılıksız 
eğitim bursu  olarak veriyoruz ve bu sa-
yıyı artırmaya çalışıyoruz.

6) Seminer salonumuzu sizlere daha 
rahat ve konforlu seminer izleme imka-
nı sunmak amacıyla masa ve tamamen 
yenilenmiş koltuklar ile yeniledik, ücret-
siz wi fi imkanı sağladık.

7) Odamızın güvenliği amacıyla tüm 
alanları 24 saat güvenlik kamerası ile 
izliyoruz,  telefon konuşmalarını kayıt 
altına alıyoruz.

8) Diğer sivil toplum örgütleri ve özel-
likle İzmir Tabip Odası ve İzmir Eczacı 
Odası ile eşzamanlı olarak toplumsal 
duyarlılık gerektiren ülkemizin güven-
liğini, Cumhuriyet kazanımlarını,  mes-
lektaşımızı ve mesleğimizi ilgilendiren 
tüm konularda uyum içinde çalışıyoruz.

9) Ülkemizdeki   terörü ve artan terör 
olaylarını lanetledik terör ve terör örgü-
tünü  şiddetle her zaman kınadık ve kı-
namaya devam ediyoruz.

10) Mesleğinde 25, 40 ve 50.yılını 
dolduran meslektaşlarımıza bu en gu-

Sevgili meslektaşlarım,
değerli arkadaşlarım
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rurlu ve en özel günlerinde mesleğine ve meslekta-
şına yakışacak bir tören ve kokteyl ortamı sunmaya 
çalışıyoruz.

11) Önümüzde,  biri geleneksel olarak her yıl 
kasım ayında gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İZDO 
kongremiz ve 14 yıl sonra tekrar ev sahipliği yapa-
cak olmanın şeref  ve gururunu taşıdığımız 21.Ulus-
lararası Türk Dişhekimleri Birliği Kongremiz var. Siz 
değerli  gönüllü meslektaşlarımız ile oluşturduğu-
muz komitelerimiz ile çalışmalarımızı tüm hızıyla 
sürdürüyoruz. 27 Kasımda başlayacak Swiss otelde 
gerçekleştireceğimiz kongremiz için artık gün sayı-
yoruz, katılım sayımız  hergün artıyor sizlere çok 
teşekkür ediyoruz. 

www.izdokongreleri.com

12) Ağızda çalışan diş teknisyenleri ile mücadele 
ediyor, sizlerden gelen ihbar ve şikayetleri anında 
değerlendirip İl Sağlık Müdürlüğümüz ile paylaşıyo-
ruz.

13) 3 şubat 2015 de yayımlanan yeni yönetmelik 
gereği, denetlemelerde aranılan ve  bulundurulma-
sı zorunlu acil seti ve diğer konulara kolay ulaşım 
için www.izdo.org da web  sitemizde tüm bilgileri 
en güncel haliyle sizlerle paylaşıyoruz.

14) Odamıza zamanında  ödenmesi gerektiği hal-
de ödemesi yapılmamış tüm firma stand alacakları-
nın ve aidatların çok büyük bir kısmını tahsil ettik, 
ve tahsil etmeye devam ediyoruz.

15) 21 Kasım haftasında İzmir Büyükşehir Bele-
diyesi ile yaptığımız protokol ile şehrimizin farklı 

semtlerindeki billboard lara ağız ve diş sağlığı ve 
genel sağlık arasındaki ilişkiye dikkat çeken afişler 
asıyoruz.

16) Dergimizin bütün Türkiyeye dağıtılmasından  
doğan maliyeti azaltmak amacıyla sadece Ege Böl-
gesine dağıtımını sağladık, oda bütçemize katkı   
ve isteyen meslektaşımıza nerede olursa olsun üc-
retsiz abonelik imkanı sunuyoruz.

17) Odamız Türk Sanat Müziği, Tiyatro ve Bisik-
let toplulukları tüm yıl boyunca hazırlanarak bizlere 
güzel performanslar sergiliyorlar, sanatçı meslek-
taşlarımızı gururla alkışlıyoruz.

Değerli arkadaşlarım “ben değil biz olarak, ekip 
bilinciyle tüm mesai arkadaşlarımla durmadan çalı-
şıyoruz,

Bu kadar kısa bir sürede bu icraatlarımızın ger-
çekleşmesinde çok  önemli katkı ve destekleri olan 
başta odamız genel sekreteri Ersin Atinel ve oda 
saymanımız Can San ve bilimsel komite başkanımız 
ve yönetim kurulu üyemiz Prof.Dr.Murat Türkün ol-
mak üzere, diğer yönetim kurulu üyelerimiz Prof.
Dr. Sevtap Günbay, Özlem Kekeç Bülbül, Dr.Orhun 
Bengisu, İlkay Karademirci Ülkü ve Arif  Pınar’a çok 
teşekkür ederim.

Sizlerin değerli görüş ve desteklerinize, eleştirileri-
nize  her zaman açığız, bizlere 461 21 52 nolu tele-
fondan her zaman ulaşabilir, iletisim@izdo.org dan 
mail atabilir, 0537 769 64 17 ve 0553 504 23 82 
nolu telefonlardan  bana her zaman ulaşabilirsiniz. 

En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum...
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Yeni bir sayıda yeni haberler ve gele-
cek umutlara ışık olma arzusu ile yine 
sizlerleyiz. Zor geçecek bir süreci hep 
birlikte atlatacağımızı ve daha huzurlu 
mesleki bir geleceği kucaklayacağımızı 
düşünmekteyim. Gündemi sizler için 
derlemeye çalıştık.

27 Mayıs 2012 günü yapılan Ayakta 
Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik De-
ğişikliklerinin iptali için, Türk Tabipleri 
Birliği tarafından  açılan davada, Da-
nıştay 15. Dairesi altı madde için iptal 
kararı verdi. Ayrıntıyı ilgili haberimizde 
bulabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim 
Yönetmeliği kapsamında Ozon, Me-
zoterapi, Kupa, Hipnoz, Homeopati 
uygulamaları da sertifikalı eğitim alanı 
olarak belirlendi. Bu programlarda diş 
hekimleri de yer alacak. Yeni yönetme-
liğin çıkmazları tespit edileceğine, bu 
tebliğlerin yayınlanması çok manidar! 
Yeni bir düzenlemeyle sülün ve kupa 
da muayenehanelerde bulundurma 
zorunluluğu kapsamına alınırsa; şaşır-
mayın…

Türkiye’de bilimsel diş hekimliğinin 
kuruluşunun 107. yılı ve 22 Kasım’ı 
içine alan Ağız ve Diş Sağlığı Haftası 
İzmir Diş hekimleri Odası tarafından 
düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. 
Hepinizi aramızda görmek istiyor, tarihi 
not etmenizi rica ediyoruz.

Son haftaların en çok konuşulan 
konusu botoks ve dermal dolgu... Diş 
hekiminin botoks ve dermal dolgu uy-
gulaması sınırları iyice belirlendi. İlginizi 
çekeceğini düşünüyoruz.

TDB tarafından Ağız ve Diş Sağlığı 
Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşla-
rı Hakkındaki Yönetmeliğin uygulama 
yaptırımlarının 30 Ekim 2015 tarihin-
den itibaren 1 yıl süreyle ertelenmesi 

istendi. Dikkate alınacağı konusunda 
olumlu cevap gelmesi sevindirici bir ha-
ber.

İzmir Dişhekimleri Odası’nın  düzen-
lediği “22. Uluslararası Bilimsel Kongre 
ve Sergisi” bu sene 27-29 Kasım tarih-
lerinde Swissotel Büyük Efes İzmir’de 
gerçekleştirilecek. Bu güzel organizas-
yonda sizleri aramızda görmek arzusu 
ile avantajlı kayıtların devam ettiğini 
hatırlatmak isteriz.

Psikiyatrist Uzman Doktor Mehmet 
Oğuz, neden stres altında yaşadığımı-
zı, neden şiddetle iç içe bir yaşamın 
içinde bulunduğumuzu, özellikle heki-
me şiddet ve hasta - hekim ilişkisinde 
yaşanan olumsuzluklar ile hekimlerin 
kurum içi yaşadıkları şiddet yani mob-
bing ile ilgili düşüncelerini anlattı. Ya-
zıyı ilgi ile okuyacağınızı düşünüyoruz.

Bu sayıda dergimizin bilimsel içeriği-
ne desteği için Değerli Öğretim Üye-
lerimiz Prof. Dr. Mine Dündar Çöm-
lekoğlu ve Prof. Dr. Esra Uzer Çelik’e 
teşekkürlerimizi sunarız. Bu içeriği ar-
tan sayfalarla sizlere her sayıda ulaştır-
mak arzusundayız.

Yurtdışı röportaj konuğumuz Dişhe-
kimi Tuğçe Schmitt ve içimizden biri 
köşemizin sürprizi Dişhekimi Ebru Tu-
ran.Zaman ayırdıkları için teşekkürler 
sunuyoruz.

Köşelerimizin en büyük destekçileri, 
meslektaşlarımız Emel Gökmen, Ser-
dar Sıralar, Müge Sandıkçıoğlu, Ma-
visel Yener, Arife Kişioğlu ve Ayşegül 
Çetinkalp’e buradan teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Dergimizin hazırlık aşamasında eme-
ği geçen masa arkadaşlarıma teşekkü-
rü borç bilir; gülümseten sayfalarda 
buluşmak üzere hepinize sevgiler yol-
luyorum.

Ersin ATİNEL
eatinel@hotmail.com

Değerli Meslektaşlarım Merhaba;



5

dişhekimi editör



6

dişhekimiiçindekiler

Dergide yer alan yaz›lar›n hukuki sorumluluğu yazar›na aittir. 
Dergimiz 4.000 adet basılarak, Dişhekimlerine ve dişhekimliği fakültesi

son s›n›f  öğrencilerine ücretsiz dağ›t›l›r.

Haber Sorumlusu
Erdal BİLİCİ

Görsel Yönetmen
Birsen BAĞARDI KÖSEOĞLU

Baskı
Gülermat Matbaa ve Yayıncılık

Meriç Mah. 5619 Sk. No.6
Çamdibi - Bornova / İZMİR

Tel: +90 232 433 6133
Fax: +90 232 433 6597

Bas›m Tarihi:

Kasım 2015

Yay›n Türü: 

Yayg›n Süreli Yay›n

İletişim Adresi

Anadolu Caddesi 40, 

Tepekule İş Merkezi D: 209 /210 /211 Bayrakl› İzmir

Telefon 0.232 461 2152 - 461 3615 - 461 1571

Faks 0.232 461 3759

iletisim@izdo.org

Sahibi
İzmir Dişhekimleri Odas› ad›na 

Yönetim Kurulu Başkan›
Ali Rıza ALPÖZ

Sorumlu Yaz› İşleri Müdürü
Ersin ATİNEL

Yay›n Kurulu
Ersin ATİNEL, Çiğdem PAŞALI,
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Ahmet CESUR
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27 Mayıs 2012 günü yapılan Ayakta Teşhis 
ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelik Değişikliklerinin iptali 
için Türk Tabipleri Birliği tarafından  açılan 
davada Danıştay 15.Dairesi altı madde 
yönünden iptal kararı verdi.

Buna göre;
Yan dal veya iki ayrı uzmanlığı bulunan hekimlerin 
kadrolu çalıştıkları uzmanlık dalı dışındaki uzmanlık 
dalında çalışmasının yasaklanması uzmanlık dalında 
çalışma hakkını engellediğinden hukuka aykırı bu-
lunmuştur.
Tıp merkezindeki uzman hekimin ayrılması halinde, 
ayrılan kadroya hekim başlayışının bir yıl süreyle Ba-
kanlıkça durdurulabileceğine ilişkin düzenleme ça-
lışma hakkına ölçüsüz müdahale anlamına geldiği 
gerekçesi iptal edilmiştir.

Emekli olan hekimlere tıp merkezinde çalışma izni 
verilirken polikliniklerde kadro dışı çalışmalarının en-
gellenmesi de iptal edilmiştir.
Kadro dışı çalışmanın tıp merkezleri ile sınırlı olması 
polikliniklerde yasaklanması çalışma özgürlüğünü 
ihlal ettiğinden hukuka aykırı bulunmuştur.
Poliklinik açan tabip/ortak tabip dışında çalışan he-
kimlerin 1219 Sayılı Kanunun 12. maddesindeki sı-
nırlamalara bağlı kalmak şartıyla polikliniklerde kad-
ro dışı geçici çalışabilecekleri sonucuna varılmıştır.
Bir sağlık kuruluşunda kurulmuş tıbbi cihazların de-
vir yoluyla polikliniğe devredilmesinin yasaklanması-
na ilişkin değişiklik hukuka aykırı bulunmuştur.
 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamın-
daki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret 
odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil 
ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan 
sandıklara ait sağlık birimlerindeki hekimlerin yalnız-
ca bu birimde meslek icra edebilecekleri düzenleme 
iptal edilmiştir.

Hekimlerin çalışma hakkını
kısıtlayan bazı hükümlere

iptal kararı
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 ÇALIŞMA HAKKINI KISITLAYAN
İKİ DÜZENLEME DAHA HUKUKA AYKIRI BULUNDU
Danıştay 15.Dairesi altı madde yönünden iptal ka-
rarının ardından, Danıştay İdari Dava Daireleri Ku-
rulu, kadro dışı çalışabilmeyi tıp merkezi veya özel 
hastanede tam zamanlı çalışmaya bağlı kılan Yö-
netmelik hükümlerini hukuka aykırı bulunmuş ve 
yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
DİDDK bu kararı, 21 Mart 2014 günü yapılan Ayak-
ta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelik Değişikliklerine karşı açılan 
davada itiraz üzerine verdi.
Hatırlanacağı üzere 21 Mart 2014 günü yapılan 
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuru-
luşları Hakkında Yönetmelik Değişikliklerinin iptali 
için Türk Tabipleri Birliği tarafından  açılan dava-

da pek çok hüküm yönünden yürütmeyi durdur-
ma kararı verilmiş, reddedilen maddeler yönünden 
DİDDK’na itiraz edilmişti.
İkinci karar ise 14.02.2012 tarihinde yürürlüğe ko-
nulan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmeliğin bazı hükümlerinin iptal 
için açılan davada verildi. Danıştay 15. Dairesi “Yan 
dal uzmanlığı bulunanlar ise, ancak kuruluşun o 
yan dal uzmanlığında kadrosu bulunması halinde 
başlatılabilir.” şeklindeki cümleyi hukuka aykırı bul-
muştur. Daire iptal kararında, yasayla tanınmış olan 
uzmanlık dalında çalışma özgürlüğünün ortadan 
kaldırılamayacağı sonucuna varmış, yan dal uzma-
nı hekimlerin yan dal kadrosu aranmaksızın ana dal 
kadrolarında çalışabileceğini belirtmiştir.

Sağlık alanında Sağlık Bakanlığınca tescil edilecek 
sertifikalara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş 
buna göre,sertifikalı eğitim alanları ve bu alanlar-
da eğitim programlarının standartları ulusal sağ-
lık politikaları ve stratejik planlar doğrultusunda, 
ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştir-
meye yönelik olarak Bakanlıkça belirleneceği be-
lirtilmişti. Bakanlıkça ; sağlık alanında ülkemizin 
ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeye 
yönelik olarak düzenlenen sertifikalı eğitimlerin 
belirlenen standartlar çerçevesinde uygulanması-
nı sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı Sertifıkalı 

Eğitim Yönetmeliği yeniden hazırlamış ve 04 Şu-
bat 2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
TDB’den odalara gönderilen yazıda yürürlüğe 
giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetme-
liği kapsamında Ozon, Mezoterapi, Kupa, Hip-
noz, Homeopati , Sülük, Fitoterapi Uygulamaları 
da sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenmiş olup, 
bu programda dişhekimleri de yer almaktadır de-
nildi. Sağlık Bakanlığı’nın ekim ayı içerisinde  bu 
konularla ilgili yürürlüğe giren  Sertifikalı Eğitim 
Programı Standartları yayınlandı.

Ozon, Mezoterapi, Kupa,
Hipnoz, Homeopati,
Sülük ve Fitoterapi
uygulamaları da sertifikalı
eğitim alanı olarak belirlendi
Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında Ozon, Mezoterapi, 
Kupa, Hipnoz, Homeopati uygulamaları da sertifikalı eğitim alanı olarak 
belirlendi, bu programlarda dişhekimleri de yer alacak.
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Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği 
kapsamında Hipnozda sertifikalı eğitim alanı olarak 
belirlendi, bu programlarda diş hekimlerinin de 
yer alacağı belirtilmişti. Düzenlemenin ardından 
odamızda bir çok kez hipnoz konusunda seminer 
veren Diş hekimi-Hipnodontist Kadir Demirel, Hipnoz 
Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı Standartları 
ile ilgili önemli noktalara değindi.
Sağlık Bakanlığı, Doktor, Diş hekimi ve Klinik 
Psikologların Avrupa Hipnoz Birliği eğitim programı 
çerçevesince eğitim almalarını kabul etti. Hip-
noz eğitimi ve uygulamasına ilişkin  düzenlemede 
Doktorların 200, diş hekimi ve klinik psikologların 
160 saat eğitim almaları gerekiyor. Bakanlığın 
yayınladığı ve aşağıda linki bulunan düzenlemeye 
göre, diş hekimlerini ilgilendiren bazı bölümleri 
buraya yazmak istedik.  Deniliyor ki, “Bu eğitim 
programının uygulanmasında aşağıdaki mev-
zuat hukuki dayanak olarak alınmıştır. 663 sayılı 
KHK, 2. 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Sertifikalı 
Eğitim Yönetmeliği”, 3. 27.10.2014 tarihli ve 29158 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”.

DÜZENLEMEDE, HİPNOZ’UN VE BAZI 
KAVRAMLARIN TANIMI YAPILMAKTADIR
“Hipnoz Telkin yoluyla diğer bir kişinin bilinç ve 
farkındalık düzeyinde, hisler, duygular, düşünceler, 
hafıza veya davranışlarında değişiklik elde etmek 
üzere tasarlanmış veya bu sonucu ortaya çıkaran 
eylem veya prosedürdür. Bu uygulamaların sağlık 
alanındaki kullanımına hipnoz denir. 
Uygulama Merkezi: İlgili alanda sertifikası bulunan 
tabip veya diş tabibi sorumluluğunda ilgili yönetme-
likte belirlenen uygulamaları yapmak üzere eğitim ve 

araştırma hastanesi, tıp fakültesi veya diş hekimliği 
fakültesi sağlık uygulama ve araştırına merkezi 
bünyesinde kurulan ve bakanlıkça yetkilendirilmesi 
halinde eğitim verebilecek merkezdir.
Uzaktan Eğitim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının 
farklı yer ve zamanda olduğu, ders içeriklerinin 
aktarımı ve etkileşimin bilgi iletişim teknolojilerinden 
yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimidir. 
Asenkron Eğitim: Eş zamanlı olmayan, farklı yer 
ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim- öğretim faa-
liyetleridir. 
Senkron Eğitim: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-
öğretim faaliyetleridir.

ARTIK 160 SAAT EĞİTİM ALAN DİŞHEKİMİ HİPNOZ UYGULAYABİLECEK

Hipnoz eğitiminde
Avrupa Standardı aranıyor

Kadir DEMİREL



11

dişhekimi haber

EĞİTİM PROGRAMLARININ NASIL
YÜRÜTÜLECEĞİ DE DÜZENLEMEDE
AÇIKÇA YAZILMIŞ
Eğitim programı aşağıda maddeler halinde sıralanan 
usul ve esaslar dahilinde yürütülür: 

1. Eğitim programı teorik ve uygulamalı olarak 
gerçekleştirilir. Eğitimin teorik bölümü yüz yüze ve/
veya en fazla % 20’ si uzaktan eğitim şeklinde yürüt-
ülebilir. 

2. Uzaktan eğitimde katılımcıların sunucu tarafından 
sağlanan alt yapı ile senkron ve asenkron bir şekilde 
internet üzerinden etkileşimli uygulamalara erişmesi 
sağlanır.

3. Katılımcıların eğitim süresince en az lO (on) seans 
ın takdiınini üstlenmiş olmaları gerekmektedir.

4. Ders içerikleri eğitim programının başında belirtil-
ir, kaynak gösterilir veya ders notları verilir.

5. Teorik ve uygulamalı dersler günde en çok 8 
(sekiz) saati geçmeyecek şekilde yapılır. Bir ders saati 
süresi 45 (kırk beş) dakikadır.

6. Bir eğitim döneminde bakanlıkça görevlendiril-
ecek 2 (iki) katılımcı dışında, uzaktan eğitimlerde 
en fazla 50 (elli), yüz yüze eğitimlerde en fazla 30 
(otuz) katılımcı eğitime alınabilir.

7. Bakanlıkça görevlendirilecek katılımcı devlet 
hizmet yükümlülüğü bulunmayan, çalıştığı kurum-
da vereceği hizmet gereği bu programda alacağı 
eğitim önem arz eden tabip veya diş tabibi olacaktır. 
Bu katılımcılardan eğitim ücreti alınmayacaktır. 
Katılımcılar eğitim programı sırasında başka bir 
alanda/birimde/merkezde veya başka bir işte 
çalıştırılamazlar.

8. Eğitime kesintisiz devam esas olup uygulama 
eğitimine devam zorunludur. Yasal mazereti nedeni-
yle uygulama eğitiminin en fazla % 10’una (yüzde 
on) katılmayan katılımcılar eğitime katılmadıkları 
süreyi tamamlamadıkları sürece sertifika sınavına 
alınmaz. Teorik eğitime ise mazereti nedeniyle en 
fazla %10 (yüzde on) devamsızlık yapılabilir.

9. Eğitim programında aşağıdaki öğretim ve 
öğrenme, strateji, yöntem ve teknikler uygulanır:

3 Sözlü anlatım

3 Küçük grup tartışması

3 Uygulamaları göstererek yaptırma

3 Katılımlı bilimsel etkinlik

3 Soru-cevap

3 Video ile öğretim

3 Simülasyon

3 Klinik uygulama

10. Uygulamalı eğitim, uygulama merkezlerinde veya 
ünitelerinde münferit veya küçük gruplar halinde 
kişi başında gerçekleştirilen hipnoz uygulaması ile 
sırasıyla; izleme, gözlem altında yapma ve bağımsız 
düzeyde yapma aşamalarından oluşur

DİŞHEKİMLERİNİN ALACAKLARI EĞİTİM VE
BİLGİLER DE MADDELER HALİNDE BELİRTİLMİŞ 
1. Anksiyete , korku ve fobik durumların
yönetimi ve hipnoz
a.) Diş hekimliğine ilişkin anksiyete, korku ve  fobik 
durumlarla baş etmede hipnoz kullanımını tanımlar 

2. Diş hekimliğinde anestezi ve analjezi
amaçlı hipnozun kullanımı
a.)Diş hekimliğinde (Diş hekimliğinde diş çekimi, op-
erasyonlar, dolgu,kanal tedavisi vb. sırasında hipno-
anestezi, hipnoanaljezi ve sedasyon amacıile hipno-
zun kullanımını açıklar
b.) Baş-boyun bölgesinde görülen ağrılarda, Trigemi-
nal nevralji’de hipnozun kullanımını tartışır. 

3. Hemoraji ve Salivasyon kontrolünde
hipnozun kullanımı
a.) Hemoraji, salivasyon ve öğürme kontrolünde hip-
nozun kullanımını açıklar. 
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4. Diş hekimliğinde sorunlu alışkanlıkların
yönetiminde hipnozun kullanımı
a.) Diş hekimliğinde diş gıcırdatma (bruksizm) 
gibi sorunlu alışkanlıkların yönetiminde hipnozun 
kullanımını sıralar. 
b.) Parmak emme sorunlu çocuklarda kullanılan 
ortez ve protezlere uyumu sağlamak için hipnoz 
kullanımının önemini tartışır.
c.) Sigara içme ve hatalı beslenme alışkanlıklarında 
oluşan çene ve diş problemleriyle baş etmede hip-
noz kullanımının önemini tartışır.

5. Diş hekimliğinde kullanılan protez ve
ortezlere adaptasyonda hipnoz kullanımı
a.) Diş hekimliğinde kullanılan protez, ortez ve 
ortodontik aparatlara adaptasyon amacıyla hipnoz 
kullanımını tanımlar.

EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Sınav usulü, başarı ölçütü, ek sınav hakkı vb.) 
EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAĞIDAKI USUL 
VE ESASLARA GÖRE YAPILACAKTIR. 
1. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen 
katılımcılar sınava alınmaz.
2. Eğitim programı sonunda teorik sınav ve uygu-
lama sınavı yapılır.
3. Katılımcıların hem teorik sınavdan hem de uygu-
lama sınavından ayrı ayrı başarılı olması gerekir.
4. Sınav soruları program sorumlusunun 
başkanlığında en az üç eğitimciden oluşan sınav 
komisyonu tarafından eğitimin içeriğinde yer alan 
konuların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanır.
5. Teorik sınav soruları çoktan seçmeli olarak 
hazırlanır.
6. Teorik sınavdan 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) 
ve üstü puan alan katılımcı başarılı sayılır.
7. Teorik sınavda başarısız olan adaylara en fazla 
2 (iki) kez daha teorik sınava girme hakkı tanınır. 
Başarısız olanların hipnoz uygulaması sertifikalı 
eğitim programına tekrar başvurması gerekir.
8. Teorik sınavda başarılı olamayan katılımcılar uygu-
lama sınavına alınmaz. 
9. Uygulama sınavı, başından sonuna kadar takip 
edilmiş bir vakanın video/CD ‘ye kaydedilerek sunu-
munun yapılması suretiyle gerçekleştirilir.
10. Uygulama sınavında; uygulayıcının vakayı 
değerlendiresi, vakaya yaklaşımı, indüksiyon prensi-
plerini ve tekniklerini uygulaması, hipnotik stratejileri 
oluşturup uygulaması, hipnoz halinin sona erdirilip 
uygulamanın tamamlanması değerlendirilir. 
11.Uygulama sınavından başarısız olan katılımcılara 
en fazla 2 (iki) kez daha sınava girme hakkı tanınır. 

Başarısız olanların hipnoz uygulaması sertifikalı 
eğitim programına tekrar başvurması gerekir. 
12. Hipnoz uygulaması sertifikalı eğitim programı 
sonunda sertifikalandırma için yapılan teorik sınav 
ve uygulama sınavı notlarına itiraz eden katılımcıların 
itirazları sertifikalı eğitim uygulayıcıları tarafından 
en geç 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirilerek 
sonuçlandırılır. 13. Sertifikalandırma için katılımının 
başarı puanı teorik sınav ile uygulama sınavının 
ortalaması alınarak belirlenir. 
14. Teorik sınav ve uygulama sınavında başarılı olan 
katılımcı sertifika almaya hak kazanır. 15. Sertifika, 
Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir. 

Program sorumlusu; Hipnoz sertifikalı eğitim 
programının program sorumlusu tabip, diş tabipleri 
veya ilgili alanda öğretim üyeleridir.

Eğiticiler ve nitelikleri; Aşağıdaki niteliklerden en 
az birine sahip olanlar eğitici olarak görevlendirilir: 
1. Hipnoz uygulama sertifikasına sahip ve en az 3 
(üç) yıl ilgili uygulama alanında aktif  çalışmış tabipler 
veya diş tabipleri, 2. Hipnoz uygulama sertifikasına 
sahip uzman tabipler-uzman diş tabipleri 3. Hipnoz 
uygulama sertifikasına sahip ve hipnoz ile ilgili en az 
iki tane ulusal/uluslararası 4. bilimsel yayını bulunan 
tabipler ve diş tabipleri” 

Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki link kullanılabilir.
http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-100184/h/

hipnoz-uygulamasi-sep-standartlari.pdf
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Dişhekimliğinin
Akademik 
Kuruluşu’nun 107. yılını

       kutluyoruz
Türkiye’de bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 
107. yılı ve 22 kasımı içine alan Ağız ve Diş 
Sağlığı haftası İzmir Diş hekimleri Odası 
tarafından düzenlenen etkinliklerle  kutlana-
cak. 21 Kasım günü gerçekleştirilecek etkin-
liklerde ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’nda saat 
15.30’da Atatürk Heykeli’ne çelenk bırakılması 
ile başlayacak. Çelenk bırakma törenin ardından  
İzmir Dişhekimleri Odası’nın da bulunduğu 
Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 
törende meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran 
meslektaşlarımıza plaket verilecek. Ardından 
Mesleğimizin Akademik Kuruluş Günü onuru-
na bir kokteyl düzenlenecek. 

İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk 
Anıtı’nda İzmir Valisi Mustafa Toprak ve proto-
kol üyelerinin katılımıyla gerçekleşen kutlamalar,  
protokol ve sivil toplum kuruluşlarının kurumları 
adına Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasının 
ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla devam etti. İzmir Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz 
ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri,  Cumhuriye-
tin kuruluşunun 92.yılı dolayısıyla gerçekleştirilen 
törende odamız adına Atatürk Anıtına çelenk 
koydular. Prof. Dr. Alpöz, ‘’Cumhuriyet’i ulu-
sumuza armağan eden Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü saygıyla ve özlemle anıyoruz. 

Bu özel günde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
92.yılında üyelerimizle birlikte burada olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz’’ dedi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun

92. yılını kutladık
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı 
ile Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törenlere katıldı.
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Türk Dişhekimleri Birliği’nin Odalara gönderdiği 
yazıda, reçetelerin Vergi Usul Kanunu uyarınca dü-
zenlenmesi zorunlu belgeler arasından çıkarıldığı 
bildirildi. Türk Dişhekimleri Birliği’nin konuyla ilgili 
açıklaması şöyle:
“Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Vergi Usul 
Kanunları Genel Tebliğlerinin incelenmesinde 1989 
yılında çıkartılan 1912 sıra numaralı Tebliğ ile 1 Ha-
ziran 1989 tarihinden itibaren; özel muayenehane, 
özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda 
çalışan hekimlerce (dişhekimi dahil) özel muayene 
ve tedaviler için düzenlenen reçeteler Vergi Usul 
Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler 

kapsamına alınmış olduğu, bunların sadece defter-
darlıklarla anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanı-
lacağının belirtildiği görülmektedir.
08.09.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren 418 sıra numaralı Tebliğ ile 191 
sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılınca söz konusu uy-
gulama da sona ermiş; reçeteler Vergi Usul Kanunu 
uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler arasından 
çıkartılmıştır.
Bu doğrultuda halen dişhekimi muayenehanelerin-
de kullanılan reçetelerin Maliye Bakanlığı ile anlaş-
malı matbaalarda bastırılan üç nüshalı reçete olarak 
basılması zorunluluğu bulunmamaktadır.” 

Üçlü reçete zorunluluğu yok

Meslektaşlarımızın
dikkatine



15

dişhekimi haber

Botoks, dermal dolgu gibi kurslara katılan meslek-
taşlarımız ve yapabilecekleri uygulamalar ile ilgili 
Türk Dişhekimleri Birliği Sağlık Bakanlığı Sağlık Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarı yazısı 
üzerine açıklamada bulundu; 
Son dönemlerde botoks, dermal dolgu vb. kursların 
hızla açıldığı ve meslektaşlarımızın bu tür kurslara 
katıldıkları görülmektedir.
Bu durum dişhekimlerinin botoks, dermal dolgu ve 
benzeri uygulamaları yapmaya hak ve yetkilerinin 
olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getir-
mektedir.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün konuya ilişkin yayınladığı yazıda 
“botoks (botulinum toksin) işlemi, botulinum 
toksin adı verilen bakteriden elde edilen tıbbi 
bir ilacın uygulandığı yerlerle bağlantılı olarak 
olası komplikasyonları nedeniyle de uygulan-
dığı alanla ilgili eğitimi gerektiren tıbbi bir gi-
rişimdir. Ülkemizde bu işlemin yüz bölgesinde 
uygulanmasına ilişkin eğitim, Plastik, Rekons-
trüktif  ve Estetik Cerrahi ve Dermotoloji yeni 
adıyla Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık 
eğitimi içinde verilecektir. Yani botoks işlemini 
yüz estetiği alanında uygulayabilmek için, he-
kimlik sıfatına sahip olmanın yanı sıra, bu uz-
manlık dallarında eğitim görmüş olmak da bir 

zorunluluktur. Bu şartları taşımaksızın, hekim 
dışı kişilerin çeşitli kurslardan edindikleri bilgi-
ye veya belgeye dayanarak hekimlik alanında 
mesleki faaliyette bulunması mümkün değil-
dir” demektedir .
Konunun Türk Dişhekimleri Birliği’nin 15-16-17 Ekim 
2015 tarihlerinde Balıkesir / Ayvalık’ta yapacağı Baş-
kanlar Konseyi Toplantısı’nda ele alınacağı belirtilir-
ken. Uygulamada herhangi bir sorunla karşı karşıya 
kalınmaması için ilgi yazının sunulduğu söylendi.

TDB’den
Botoks ile
ilgili önemli
açıklama
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Balıkesir Dişhekimleri Odası’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantı öncesinde, bir araya gelen 
TDB’nin Türkiye genelindeki 34 Oda ve Birlik Başka-
nı 1 Kasım Genel Seçimleri sürecinde Türkiye gün-
demindeki yaşanılan olaylar hakkında görüş alışveri-
şinde bulunuldu.
7 Haziran genel seçimlerinin ardından ülke genelin-
de yaşanılan süreç ve paralelinde gerçekleşen olay-
ların değerlendirildiği bu toplantıda üzerinde en çok 
durulan konu ise geçtiğimiz 10 Ekim tarihinde yaşa-
nılan Ankara Tren Garı önünde yaşanılan terör sal-
dırısında hayatını kaybeden 102 vatandaşımız oldu.
Görüş alışverişinin ardından başlayan Türk Diş He-
kimleri Birliği Başkanlar Konseyi toplantısında; 30 
Ekim 2015 tarihinde uygulanmaya başlanacak olan 
Ağız ve Diş Sağlığı sunuları ve Özel Sağlık Kuruluş-
ları hakkında yönetmelikle ilgili oda bölgelerinde diş 
hekimlerinin yaşadığı sıkıntılar ve çözüm yolları ko-
nuşuldu.
TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel ve TDB 
Genel Sekreteri Ali Gürlek’in öncülüğünde gerçekle-
şen toplantıda, yönetmeliğin iptali için açılacak dava 
hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda; 101 nolu genel kurul sonuçları da de-

ğerlendirilirken, TDB’nin ve konseyin geleceğiyle, 
ülke genelinde faaliyet gösteren diş hekimlerinin 
yardımcı elemanlarıyla ilgili düzenlemeler konuları, 
TDB Kongreleri öncesinde yapılan Meslek Sorunları 
Sempozyumu’nun ve Başkanlar Konseyinin yeri ve 
zamanı konusunun değerlendirilmesi, Ağız ve Diş 
Sağlığı Hizmetlerinden Yararlanım Araştırması ile 
Dişhekimlerinin Mesleki Doyum, Sosyal Durum ve 
Hizmeti Değerlendirme Araştırmaları  hakkında  Sa-
yın Prof. Dr. Haydar Sur’un sunumu ve araştırmalar 
konusundaki değerlendirmeler masaya yatırıldı.

BAŞKANLAR KONSEYİNDE ANKARA KATLİAMINDA 
KAYBETTİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZ ANILDI
10 Ekim 2015 Cumartesi günü Ankara’da meyda-
na gelen korkunç katliam sonucunda kaybettiğimiz 
vatandaşlarımızı, katledilişlerinin 7. gününde anmak 
için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 17 
Ekim 2015 Cumartesi günü saat 10:04’te bütün il-
lerde anma etkinlikleri düzenlendi.
Başkanlar Konseyi Toplantısı nedeniyle Balıkesir’de 
bulunan TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Oda Başkanları da, Ayvalık Atatürk Anıtı önünde 
saat 10.04 de bir Anma Programı gerçekleştirdi.
TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel, TDB Genel 
Sekreteri Ali Gürlek, TDB Genel Merkez Yöneticileri, 
Yüksek Denetim ve Yüksek Disiplin Kurullarının üye-
leri ve 34 ilden gelen Oda Başkanların katılımıyla ger-

TDB Başkanlar Konseyi
Ayvalık’ta Toplandı

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Yöneticilerinden 
oluşan TDB Başkanlar Konseyi, 16-17 Ekim 2015 tarihlerinde Ayvalık’ta bir araya geldi.
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çekleşen meydandaki etkinlikte; Başkent’teki terör 
saldırısında yaşamını yitirenlerin anısına bir dakikalık 
saygı duruşunda bulunuldu.
Anma etkinliğinde bir konuşma yapan  TDB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel; “Bundan tam bir haf-
ta önce bugün Ankara’da meydana gelen ve top-
lumda büyük öfke ve mateme  yol açan Ankara’daki 
terör saldırılarını bir kere daha  kınarken, bu hain sal-
dırının faillerinin hala ortaya çıkarılmamasından ötü-
rü üzüntü duyuyoruz. Başta karar verici durumunda 
olan siyasileri ve tüm vatandaşlarımızı, sağduyu içe-
risinde hareket etmeye çağırıyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından kaybettiğimiz vatandaşları-
mız için saygı duruşunda bulunuldu ve Atatürk anıtı-
na karanfil konuldu.

SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDI
Toplantı sonrasında yayınlanan sonuç bildirgesinde 
ise 10 Ekim’de Ankara’da yaşanan katliama ve top-
lumda hakim olan kaos ortamına değinilerek,  “Tüm 
demokratik kurum ve kuralların işlediği,  emeğin de-
ğerini bulduğu, eşitlik, özgürlük gibi evrensel insan 
haklarının gözetildiği bir ülkede yaşamak istiyoruz. 
Bu umudumuz kıyıya vurmadan toplumsal ve mes-
leki sorunlarımızın çözümü için cesaretimizi yitirme-
den, yaşananları unutmadan,  demokrasi yolunda 
mücadeleye devam edeceğimizi tekrarlıyoruz. Gü-
neşli sabahlara uyanıp aydınlık bir geleceğe yürümek 
dileğiyle terörün her türlüsünü ve şiddeti kınıyoruz.” 
denildi.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ BAŞKANLAR
KONSEYİ SONUÇ BİLDİRGESİ
Bugün artık, ne sağlık sisteminin nereye gittiğini ne 
de giderek artan meslek sorunlarımızı konuşabili-
yoruz. Çünkü ülke gündemi mesleki gündemimizin 
önüne geçmiştir.
Tam bir hafta önce, 10 Ekim 2015 Cumartesi günü, 

Ankara’da “Emek, Barış, Demokrasi Mitingi”nde ya-
pılan büyük katliamın ardından tüm Türkiye olarak 
yasa boğulduk.
Cumhuriyet tarihinin en büyük terör saldırısında,  si-
lahların susması, çatışmalı ortamın bitmesi için “De-
mokrasi ve BARIŞ” diye haykırmaya giden yurttaşları-
mız vahşice katledildi.
Bu katliam, barış istemeye dönük cesaretimizi kırma-
ya, korku imparatorluğunu büyütmeye yöneliktir.
Son yıllardaki politik söylem ve uygulamalar, ortak ya-
şam irademizi zayıflatmakta, tüm ülke insanlarımızı 
ayrıştırmakta, iç barışımızı tehlikeye düşürmektedir.
Bu coğrafya kadim kardeşliklerin coğrafyasıdır. Bu 
kardeşlik duyguları gün geçtikçe zayıflamakta, top-
lumsal kesimler birbirine düşmanlaşmaktadır. Ülke-
mizi bu kaos ortamına sürükleyen baskıcı yönetime 
karşı etnik, kültürel, dinsel ve siyasi farklılıklarımızın 
getirdiği zenginlikler korunarak, kutuplaşmalara fır-
sat vermeyip, kardeşliğe ve barışa sarılmalıyız.
Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları ola-
rak tüm bu yaşadıklarımızdan dolayı öfkeliyiz, kaygılı-
yız, üzgünüz, isyandayız...
Acımız çok büyük ve yaramız hâlâ kanıyor.
Yapanın yanına kâr kaldığı bir ülkede  hukuk, ada-
let, eşitlik olmayacağı gibi gerçek bir sağlık hizmeti 
de olamaz. Bu nedenle siyasilerden derhal durumun 
aydınlatılmasını, ülkemizin Ortadoğu bataklığına çe-
kilmesine izin vermeyip  toplumu içinde bulunduğu 
kaotik ortamdan çıkarmalarını talep ediyoruz. Tüm 
demokratik kurum ve kuralların işlediği,  emeğin de-
ğerini bulduğu, eşitlik, özgürlük gibi evrensel insan 
haklarının  gözetildiği bir ülkede yaşamak istiyoruz. 
Bu umudumuz kıyıya vurmadan toplumsal ve mes-
leki sorunlarımızın çözümü için cesaretimizi yitirme-
den, yaşananları unutmadan,  demokrasi yolunda 
mücadeleye devam edeceğimizi tekrarlıyoruz. Gü-
neşli sabahlara uyanıp aydınlık bir geleceğe yürümek 
dileğiyle terörün her türlüsünü ve şiddeti kınıyoruz.
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Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyi Toplan-
tısı sırasında ortaya çıkan görüşler doğrultusunda 
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliğin uygulama 
yaptırımlarının 30 Ekim 2015 tarihinden itibaren 1 
yıl süreyle ertelenmesi konusu 20.10.2015 tarih ve 
002.1557 sayılı yazıyla Sağlık Bakanlığına iletildi.

YÖNETMELIKLE ILGILI YENI ÇALIŞMA VAR
Erteleme isteğinin ardından TDB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Taner Yücel, Sağlık Hizmetleri Genel Mü-
dürü Prof. Dr. Doğan Ünal ile bir telefon görüşme-

si yaparak erteleme talebi hakkında bilgi verdi. Ya-
pılan görüşmede Prof. Dr. Ünal erteleme talebini 
uygun bulduklarını, ancak süre konusunda henüz 
netleşemediklerini belirtirken mevcut yönetmelik-
le ilgili yeni bir çalışma başlattıklarını ifade etti.

ODALARA ‘’ASANSÖR’’ KONUSUNDA YAŞANAN 
SORUNLARI BİRLİĞE İLETİN ÇAĞRISI
Diğer yandan meslektaşlarımızın sıklıkla dile getir-
dikleri “Asansör” konusunda Oda bölgelerinde ya-
şanan sorunların örnekleme olarak Bakanlıklarına 
iletilmesi durumunda bununla da ilgili görüşme 
yapılabileceği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğünce belirtildi. TDB Genel Sekreterliği,  meslek-
taşlarımızın İl Sağlık Müdürlükleri ile yaşadıkları 
sorunların Odalar tarafından çok kısa sürede Bir-
liğe iletilmesi halinde Bakanlık ile paylaşılacağını 
bildirdi.

TDB’den
yönetmeliğe
erteleme talebi
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan 
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki 
Yönetmeliğin uygulama yaptırımlarının 
30 Ekim 2015 tarihinden itibaren 1 yıl 
süreyle ertelenmesi istendi.



19

dişhekimi haber

130’dan fazla ülkenin, 200`e yakın Ulusal Diş-
hekimleri Birliği ve uzman kuruluşundan oluşan, 
bir milyondan fazla dişhekimini temsil eden Dün-
ya Dişhekimleri Birliği’nin (FDI) 103.Kongresi, 
22-25 Eylül 2015 tarihlerinde Tayland’ın başken-
ti Bangkok’da gerçekleştirildi.
Genel Kurulda FDI gelecek dönem başkanlığı 

için yapılan seçimlerde TDB Genel Başkanı Prof. 
Dr. Taner Yücel’in karşısında yarışan Amerikan 
Dişhekimleri Birliği’nin adayı Dr. Kathryn Kell 
başkanlık seçimini kazandı.Kongre açılış törenin-
de  ise Dünya Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr. Tin 
Chun Wong, görevi  FDI Seçili Başkanı Dr.Patrick 
Hescot’a devretti.

FDI gelecek dönem başkanlığına
Dr. Kathryn Kell seçildi
TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel’inde aday olduğu FDI gelecek dönem başkanlığı 

seçiminde, Amerikan Dişhekimleri Birliği’nin adayı Dr.Kathryn KELL başkan seçildi.

ÖSYM’den yapılan açıklamada
2015 TUS, DUS, STS (Sonbahar
Dönemi) Sınav Sonuçlarının,
soru iptal davalarına verilecek karar
sonrası açıklanacağı belirtildi.
ÖSYM web sitesinden yapılan açıklamaya göre 
2015 TUS, DUS, STS (Sonbahar Dönemi) Sınav 
Sonuçlarının, Ankara İdare Mahkemeleri nez-
dinde açılan soru iptali davaları hakkında ilgili 
Mahkemelerce verilecek uygulamaya yönelik 
karardan sonra duyurulacağı bildirildi. 23 Ekim 
2015 tarihinde yapılan açıklamada; ‘’20 Eylül 
2015 tarihinde uygulanan 2015-Tıpta Uzman-
lık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde 
Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS), Diş Hekim-
liği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma 
Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS) Sonbahar 
Dönemi Sınav sonuçları, Ankara İdare Mahke-
meleri nezdinde açılan soru iptali davaları hak-
kında ilgili Mahkemelerce verilecek uygulamaya 
yönelik karardan sonra açıklanacak ve resmi 
internet sitemizden duyurulacaktır” denildi. 

DUS sonuçlarının
açıklanması gecikecek 
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Türk Dişhekimleri Birliği, İl Sağlık Müdürlüklerinin 
meslektaşlarımızdan, sağlık verilerinin Ağız ve Diş 
Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca  elekt-
ronik ortamda paylaşılmasını talep ettikleri yönün-
de kendilerine bilgiler geldiğini belirterek konuyla 
ilgili bir açıklama yayınladı.
 Açıklamada; Birliğimize gelen bilgilerden, İl Sağlık 
Müdürlüklerinin  meslektaşlarımızdan, sağlık veri-
lerinin   Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel 
Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümleri 
uyarınca  elektronik ortamda paylaşılmasını talep 
ettikleri anlaşılmaktadır.
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin sağlık veri-
lerinin paylaşılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren 
24.maddesi  uyarınca sağlık kuruluşlarının Bakan-
lık ile paylaşacağı veriler kişisel veri değil sadece 
istatistiki veri olarak belirlenmiştir. TSİM formu 

olarak belirtilen  hasta kayıtlarının bildirimine iliş-
kin form ile istenebilecek veriler de bu sınıra tabi 
olduğundan meslektaşlarımız  ancak Bakanlıkla 
istatistiki veri paylaşımında bulunulabilir.

İstatistiki nitelikte olan ve ancak bu sınırlılık 
içinde paylaşılabilecek hastaların kimliğinden 
arındırılmış verilerin paylaşımında; Bakanlığın 
yöntem belirleme yetkisi, Ağız ve Diş Sağlığı Hiz-
meti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yö-
netmeliğin 24. maddesi ile belirlenmiştir.
Bu çerçevede, Bakanlığın elektronik ortamda veri 
toplamaya ilişkin yöntemi belirlemiş olması halin-
de ve bu yöntemin veri paylaşımında sağlık kuru-
luşuna ölçüsüz bir külfet getirmemesi ve paylaşı-
lan verilerin istatistiki niteliğine ilişkin sınırın 
aşılmasına sebep olmaması kaydıyla, verilerin 
elektronik ortamda paylaşılmasının istenme-
sinin mümkün olduğu düşünülmektedir. 

Kişisel veri değil, sadece
istatistiki veriler

paylaşılabilir
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Bangkok Tayland’da gerçekleştirilen 62. Uluslarara-
sı Dişhekimliği Öğrencileri Birliği Genel Kurulu’nda; 
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Dış İlişkiler 
Temsilcisi Sina Saygılı,  “Uluslararası Dişhekimli-
ği Öğrencileri Birliği Genel Sekreterliği”ne seçilir-
ken, Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Başkanı 
Mehmet Yıldız, ‘’Kongre Organizasyonları Destek 
Komitesi Başkanlığı”na, İzmir Dişhekimleri Odası 
Öğrenci Komisyonu Yerel Öğrenci Değişim Sorum-
lusu Ayşe Nur Koç  ise  “Tüzük Yenileme Komitesi 
Başkanlığı”na seçildi.

BİR GÖREVDE İZMİR’E
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yapılan Uluslara-
rası Diş hekimliği Öğrencileri Birliği “Leadership” 
seçimlerinde “Tüzük Yenileme Komitesi Başkanlığı-
na” aday gösterilen İzmir Dişhekimleri Odası Öğ-
renci Komisyonu Yerel Öğrenci Değişim Sorumlu-
su Ayşe Nur Koç duygu ve düşüncelerini Dişhekimi 
Dergisine anlattı.
IADS ve FDI kongrelerine daha önce katıldığı için 
yabancılık çekmediğini belirten Koç,’’Türkiye’den 
gelen diğer meslektaşlarımla sabırsızlıkla beklediği-
miz bu seçimde birbirimize destek çıktık, üç farklı 
görev için Türkiye’den adaylığımızı koyup üçümüz 
de komiteye seçildik.’’ dedi. 
Geçen sene Endonezya’da sözlü sunum kategori-
sinde projesini sunarak üçüncülüğe layık görülen 
Ayşe Nur Koç;’’ Gittiğim her ülke beni kültürel 

olarak zenginleştirdiği gibi kendi ülkemi de tanıt-
ma imkânı sundu. Böylece ülkem için elde ettiğim 
başarılar ile vatanıma fayda sağladığımı ümit ediyo-
rum. Günün birinde dedem bana tüm dünya senin 
adını duysun,  herkes “TÜRK bir diş hekimi vardı” 
desin dedi. İşte bu yüzden İzmir’de TDB ile başla-
yan bu yolumda ilerlemeyi ve daha çok çalışarak 
daha büyük hedeflere yönlenmeye arzu ediyorum. 
Şimdi aldığım bu görevi başarı ile ilerletip güzel so-
nuçlar elde etmek için diğer uluslararası birliklerin 
tüzükleri ile bizimkileri kıyaslayıp bir takım düzelt-
meler yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Ön-
celikle yönergede bulduğumuz bir takım eksiklikleri 
düzeltmek gerekir. Aynı zamanda önümüzdeki on-
line toplantılar ve Slovakya’da düzenlenecek olan 
IADS Midyear Meeting’i için sunum hazırlıkları dur-
madan devam ediyor.
Umarım gelecekte Türkiye’yi temsil edecek ve yurt-
dışına çıkarak IADS, FDI ve TDB programlarına ka-
tılarak vizyonunu ve misyonunu genişletecek birçok 
parlak ve başarılı diş hekimleri adayları yetişir’’ dedi.

Genç meslektaşlarımızdan 
uluslararası başarı

Ayşe Nur Koç
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22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi’nde Diş-
hekimliğinin güncel konularında alanında uzman 
bilimsel komite tarafından hazırlanan çok sayıda 
konferans, seminer, panel ve  kurslar gerçekleşti-
rilecek.  3 gün sürecek kongrenin  bilimsel prog-
ramında; yerli ve yabancı akademisyenler bilimsel 
ve teknolojik gelişmeleri katılımcılarla paylaşacak. 
Ayrıca kongre sosyal programı ile katılımcılar kong-
re yorgunluğunu üzerlerinden atarak unutulmaz 
anlar yaşayacaklar..

KONGRE AÇILIŞINDA IKI DEV SANATÇI
SAHNE ALACAK
Soprano Aytül Büyüksaraç ve Piyanist Demet Eyte-
miz 22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi’nin 
açılış töreninde ‘Türkiye Renkleri’’ özel konserini 
sunacaklar.
İzmir Dişhekimleri Odası 22. Uluslararası Bilimsel 
Kongre ve Sergisi’nde sanatseverlerin yakından ta-
nıdığı İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı sop-
rano Aytül Büyüksaraç ile Dokuz Eylül Üniversitesi  
Devlet Konservatuarı Piyano Sanat Dalı ve Yaşar 
Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü 
öğretim üyelerinden piyanist Demet Eytemiz mes-
lektaşlarımıza özel bir konser sunacaklar. 
Soprano Aytül Büyüksaraç, İzmir Devlet Opera ve 
balesi solist sanatçısı olarak sanat yaşamını sürdü-
rüyor. Uzun yıllar İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin 
genel sanat yönetmenliğini yürüten sanatçı bir çok 
eserde başrolleri seslendirdi. Yurtiçi ve yurtdışında 
da operalarda görev alan sanatçı halen Yaşar Üni-
versitesinde şan dersleri vermenin yanında opera-
daki görevine devam ediyor..
Piyanist Demet Eytemiz, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Devlet Konservatuarı Piyano Anasanat Dalı öğre-

tim üyesi. 1980 yılında başladığı profesyonel sanat 
yaşamında konservatuarda çeşitli idari görevler 
üstlendi. Birçok öğrenci yetiştiren sanatçı yurtiçi ve 
yurtdışında konserler verdi. Eytemiz, halen Yaşar 
Üniversitesinde ders vermenin yanında Rektör da-
nışmanı olarak konservatuarda öğrenci yetiştirme-
ye devam etmektedir...
Kongre açılış konserinde birlikte sahneye çıkacak 
İki sanatçı 20 yıldır  yurtiçi ve yurtdışında birlikte 
birçok konserler vermiştir...
Repertuarlarında klasik opera eserlerinin yanında 
özellikle Türk bestecilerinin eserlerine yer vermek-
tedirler. Açılış etkinliğinde Batı armonisiyle çok ses-
li hale getirilen halk türkülerimizi ve tangolarımızı 
konser programlarında seslendirecekler. Klasik batı 
müziğini herkese dinletmek ve sevdirmek amacıyla 
müzikaller ve popüler opera aryalarını seslendir-
meye özen gösteren ikili açılışta meslektaşlarımıza 
muhteşem bir dinleti sunacaklar.

Meslektaşlarımızla
22. Ulusal Kongre’de

buluşmak için hazırlıklar tamamlandı
İzmir Dişhekimleri Odası’nın  düzenlediği “22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi”
bu sene 27-29 Kasım tarihlerinde Swissotel Büyük Efes  İzmir’de gerçekleştirilecek. 



24

dişhekimi22. Kongre

BİLİMSEL PROGRAM KATILIMCILARA
GÜNCEL GELİŞMELERİ SUNACAK
Kongrenin bilimsel programı kapsamında mesle-
ğinde uzman yerli ve yabancı akademisyen konuş-
macılar, mesleğin güncel bilimsel ve teknolojik ge-
lişmelerini meslektaşlarımızla paylaşacaklar. 3 Ayrı 
salonda gerçekleştrilecek bilimsel program kapsa-
mında 36 sunum, 5 panel, 9 kurs düzenlenecek. 
Ayrıca Dt. Abdülkadir Demirel’in hipnoz konulu ve 
Transformal Nefes Eğitmeni Semra Bakioğlu ile 
Umay Karabece ‘nin Nefesinizle Stresi Yenebilir 
misiniz? konulu özel sunumları da yer alacak.

DENTAL FİRMALAR 
TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ PAYLAŞACAK
Kongre süresince, Swissotel Büyük Efes  kongre 
merkezi 1. ve 5. katlarında dişhekimliği malzeme 
üretimi, ithalat ve satışını yapan firmalar tarafın-
dan kurulacak stantlarda en yeni ürünleri meslek-
taşlarımızla paylaşacaklar. 
Kongre katılımcıları 27-29 Kasım 2015 tarihleri 
arasında düzenlenecek sergiyi, yaka kartlarını gös-
tererek, ücretsiz ziyaret edebileceklerdir. Kongre-
ye kayıt olmayan firma temsilcileri, kongre kayıt 
masasından günlük katılımcı ücreti karşılığı yaka 
kartı alarak sergiyi ziyaret edebilecekler.
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SERAMİK WORKSHOP GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Kongreye katılan meslektaşlarımız Seramik 
Workshop’a katılarak içlerindeki sanatçıyı ortaya 
çıkarırken bir yandan da negatif  enerjilerini çamur 
ve suyla birlikte akıp gidişine şahit olacaklar. Derya 
Şener tarafından düzenlenecek  Workshop katılımı 
ücretsiz  ancak  kontenjanla sınırlı olacak.

Swissôtel Büyük Efes Baş 
Aşçı’sı Avusturyalı Wolfgang 
Goedl, birbirinden lezzetli çiko-
lata tarifleri ve püf noktalarını, 
kongre kapsamında gerçekleşti-
rilecek kursta meslektaşlarımızla 
paylaşacak.
Dünya mutfaklarından seçkin ör-
neklerle tanışmak ve damaklarda 
iz bırakacak lezzetlerin yaratıcısı 
olmak isteyen katılımcılarımız 
Café Swiss’te buluşacak. Sev-
diklerini farklı tatlarla şaşırtmak 
ve yeni lezzetleri ustasından öğ-
renmek isteyenler için kongrenin 
düzenleneceği Swissôtel Büyük 

Efes’in Baş Aşçısı Wolfgang 
Goedl, mutfak sırlarını 28 Kasım 
Cumartesi günü katılımcılarımız-
la paylaşıyor olacak.
Baş aşçı Wolfgang Goedl tara-
fından kursiyerlere; çikolataların 
özellikleri, hangi ürünlerde kulla-
nılabileceği, farklı ürünlere nasıl 
uygulanabileceği gibi bilgiler ve-
rilecek.  Ailelerine  lezzetli bir de-
neyim yaşatarak unutulmaz bir 
hediye vermek isteyen meslek-
taşlarımızı bu özel kursa bekli-
yoruz. Kursa katılım kontenjanla 
sınırlı olacak. Kurs katılım bedeli 
ise 95 TL.

KONGREDE

FARKLI BİR ETKİNLİK Wolfgang Goedl’dan
meslektaşlarımıza “Çikolata Kursu”

Güzel İzmir’imizin nadide semti Alsancak’ta, şehrin dinamik, iş ve alışveriş sahalarına yakın İzmir Körfezi kıyısındaki muhteşem Kordon’a yürüme mesafesin-de bulunan Swissotel Büyük Efes’te düzenlenecek gala yemeğinde Sunshine Band orkestrası sahne alacak. Her çıktıkları etkinlikte muhteşem müzik zi-yafeti sunan orkestra bu özel geceye renk katacak.

Gala Yemeği’nde
Sunshine Band
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Fast & fixed tekniği ile immediat 
implant -  İmmediat yükleme
Bu kursta teşhisten cerrahiye cerrahiden protez 
uygulamasına tam dişsizlikte hemen implant ve he-
men protez uygulaması literatür desteği ile anlatıla-
caktır. Ayrıca model üzerinde birebir cerrahi uygu-
lama tekniği ve protez uygulamanın tüm aşamaları 
gösterilecektir.

Lazer (Cerrahi – İmplantoloji)
Bu kursta lazerin doku etkileşimi ve fiziksel özellik-
leri kısaca anlatılacak, literatür desteği ile cerrahi ve 
implantolojideki kullanım alanları ve etki mekaniz-

ması, ayrıca Periimplantitis tedavisi,  derin dezenfek-
siyon, implant uygulamadaki avantajları ve kemik-
yumuşak dokudaki kullanım alanları anlatılacak ve 
kuzu kafası üzerinde yumuşak doku ve sert doku 
kullanım hızı ve tekniği gösterilecektir.

Lazer (Endodonti – Konservatif tedavi)
Bu kursta Lazer’in doku etkileşimi ve fiziksel özel-
likleri kısaca anlatılacak, literatür desteği ile endo-
dontik tedavilerde (Derin dezenfeksiyon PIPS,) ve 
konservatif  tedavide (Kavite preparasyonu, etc-
hing, hassasiyet giderme) kullanım alanları resimler 
eşliğinde anlatılarak diş ve model üzerinde hands 
on yapılacaktır.

22. Uluslararası
Bilimsel Kongre ve 

Sergisi’nde
düzenlenecek olan

bazı kursların içerikleri
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Genelde profesyonel fotoğraf   makineleri ve özel 
aparat yardımıyla gerçekleştirilen ağız içi çekimleri-
ni Louis Hardan farklı bir yöntemle gerçekleştiriyor. 
İnanılması zor ama Prof. Hardan’in çektiği fotoğraf-
lar gerçektende özel aparatlar yardımıyla çekilmiş 
kadar ilgi çekici.  Prof. Louis Hardan düzgün kaliteli 
diş fotoğrafı çekmek için MDP yönteminin telefon 
fotoğraf  makinesi kullanarak gerçekleştirilmesinin  
2013 yılında oluşturulan yeni bir yöntem olduğunu 
belirtiyor.  Dental fotoğrafçılığın kendisi için büyük 
bir tutku olduğunu bu tutkuyu ise telefon aracılığıy-
la profesyonel anlamda gerçekleştirmenin kendisi 
için büyük bir başarı olduğunu da kaydeden Har-
dan, ‘’Dental fotoğraf  çekmek evet güç bir durum 
olabilir. Ancak Diş ünitesi ışığı ve her türlü mobil 
kamera kullanımı ile günlük pratikte fotoğraf  çek-
mek için daha basit bir yol olabilir di. Neden olmasın 
dedim ve bu teknik ile çalışalar yapmaya başladım. 
Uzun süren denemeler sonrası başarıya ulaştım. 
Şimdi bu uygulamayı diğer hekimlere anlatmaya ça-
lışıyorum’’ dedi. 22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve 
Sergisi’nde kongrenin ikinci gününde gerçekleştiri-
lecek sunumun tüm kongre katılımcıları tarafından 
ilgi görmesi bekleniyor. 
Doç. Dr. Esra Uzer Çelik kongrede oturum başkan-
lığı yapacağı bu sunum için şunları söyledi; ‘’Prof. 
Dr. Louis Hardan, fotoğrafçılık, dijital diş hekimliği 
ve estetik diş hekimliği alanında çalışan önemli bir 
konuşmacıdır. Kongremizde cep telefonlarıyla yük-
sek kalitede dental fotoğraf  çekimi ile ilgili önemli 

bilgiler verecektir. Mobil Dental Fotoğrafçılık 2013 
yılında ortaya çıkan cep telefonlarının uygun kulla-
nımı ile yüksek kalitede dental fotoğraf  çekmeyi 
sağlayan yeni gelişen bir alandır.  Cep telefonlarının 
makro kapasitelerindeki gelişmeler sayesinde uygun 
ışık kullanılarak çok iyi dental fotoğraflar çekilebil-
mektedir. Bu açıdan ele alındığında Prof. Dr. Louis 
Hardan’ın konuşmasında verdiği bilgiler kullanılarak 
yüksek kalitede fotoğraf  makinaları almadan daha 
ekonomik ve kolay yöntemlerle kliniğimizde dental 
fotoğraflar çekmemiz mümkün olacaktır. Yeni fo-
toğrafçılık tekniklerini öğrenebileceğiniz güzel bir 
sunum’’ dedi.

Mobil Dental Fotoğrafçılık
22. Kongre’de anlatılacak

22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi’nde ilgi çekici bir 
sunum gerçekleştirilecek. Prof. Louis Hardan MDP (Mobile Dental 
Photography) konseptini sunacak. Mobil Dental Fotoğrafçılık: 
Herkes İçin Her Gün konulu sunumun büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Prof. Louis Hardan
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Üniversite sınavı tercihimde mesleğimi seçerken 
aslında isminde yer alan ‘’hekimlik’’ kavramı beni 
daha çok cezp etmişti. Diş hekimliği eğitim-öğre-
timimin son yılına geldiğimde, bu anlamda çokça 
donanıma sahip olmuştum. Alanımla ilgili anatomik 
yapıları iyi biliyor ve bu yapıların nasıl çalıştığını-
fizyolojisini büyük ölçüde anlayabiliyordum. Hatta 
oluşan hastalıkları ve patolojileri de tedavi etme ko-
nusu da hem farmakolojik hem de klinik tedaviler 
öne sürebiliyordum. On sekiz sene sonra, bugün ise 
mesleğimin geldiği konum maalesef  bu anlamda 
beni biraz üzüyor. Özellikle son 10 yılda teknolojik 
anlamda meydana gelen gelişmeler bizi yeni mater-
yaller ve tekniklere boğarken hekim kimliğimizi ve 
daha da önemlisi insan faktörünü ikincil konuma 
ötelemeye başladı.

Son 50 yılda diş hekimliğinde devrim niteliğinde 

hangi değişikliklerin gerçekleştiğine bir bakalım. 
Öncelikle neredeyse restoratif  ve protetik diş he-
kimliğinin temelini oluşturan adezyon keşfedildi. 
Artık dişlerde sadece gerektiği kadar düzenlemeler 
yapıp restorasyonları dişle adeta kaynaştırmayı ba-
şarabiliyorduk. Bu hekimlik anlamında tam olarak 
bir kazanımdı: primum nil nocere. Kompozitleri ve/
veya seramikleri dentin ve mineyle kaynaştırabiliyor; 
böylelikle dişlere bir çeşit bir kere daha doğma şan-
sı verebiliyorduk. Yüksek estetik ve beraberinde da-
yanıklılık arayışı, lityum disilikat esaslı cam seramik 
materyaller, tabakalanabilen ya da tabakalanma ge-
rektirmeksizin metal alt yapılar kadar ince çalışılabi-
len nano partiküllü monolitik translüsent zirkonya; 
nanoseramik yapılı direkt ya da indirekt kullanılabi-
len kompozitlerin endüstriyel gelişimlerine yol açtı.

İkinci dönüm noktası; sağlıklı dişlere dokunmadan 
eksik dişleri nasıl yerine koyabiliriz sorusuna cevap 
olarak geldi. Artık çene kemiğinin içerisine yerleştir-
diğimiz implantlarla dentisyona yeniden doğuş ola-
nağı verebiliyorduk. Bu da sağlam dokulara zarar 
vermeme özgürlüğü sağladığı için hekimlik adına 
olumlu bir gelişme idi.

Son 5-10 yıl içerisinde ise son devrim olan bilgisayar 
destekli tasarım ve üretim teknolojisi (CAD/CAM) 
ortaya cıktı. Bu sistemlerle hem insana bağlı hatalar 
ortadan kaldırılabildi, hem de çok yüksek biyolojik 
ve mekanik özelliklere sahip materyallerle çalışma 
olanağı bulabildik. Hatta, kliniğimize kurduğumuz 
sistemlerle tek seansta neredeyse tüm estetik te-
davileri yapabilir hale geldik. Aynı yeni materyaller, 
toz formundan nano teknoloji ile yüksek ısı ve ba-
sınçta sıkıştırılma yoluyla bloklara dönüştürülerek, 

Prof. Dr. Mine DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Teknoloji gelişiyor;

ya hekimliğimiz?
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boşluksuz, homojen ve optimize yapılar elde edildi; 
klinik ya da laboratuar tiplerindeki CAD/CAM tek-
nolojileri ile uyumlu olarak hayatımıza girdi. Bu op-
timize edilmiş materyallerden harika restorasyonlar 
yapabiliyoruz. Tam dişsiz hastalarda da bu kazıma 
yöntemleri ile bireysel dayanaklı ya da kişiye özel 
bar sistemli sabit ya da hareketli protezler üretebi-
liyoruz. Laboratuara bağlı değişken iş akışı ve kalite 
sorunlarının önüne geçilerek standart ve minimal 
invaziv restorasyonlar elde edilebildiği gibi labora-
tuardaki kontaminasyon, fazla malzeme tüketimi 
gibi sorunlar da kayboluyor. Restorasyonlar daha 
kısa zamanda bitiriliyor, yineleme gerektiğinde bile 
hasta ve restorasyona ait tasarım bilgileri ve veriler 
yazılım programında kayıtlı olduğundan kısa sürede 
yeniden hazırlanabiliyor. Klinikte giderek ölçü ka-
şıklarının yerini almaya başlayan ağız içi tarayıcılar 
ile de hekime ve hastaya kayıt ve çalışma kolaylığı 
geldi. Dijital olarak diş rengini harita çıkararak sap-
tayan ve güvenilirliği yüksek renk seçme aygıtları da 
bu teknolojilerle ve blok materyaller ile uyumlu ola-
rak kullanıma girdi. 

Son zamanlarda ise CAD/CAM kazıma yöntemleri 
yerine stereolitografik ve üç boyutlu baskı yöntem-
leri ile malzeme ve zaman kazanımı en üst düzeye 
çıkarılmaya çalışılıyor. Bu yöntemlerle rehber plaklı 
ve üst yapı tasarımlı implant cerrahisi ve hatta imp-
lant üstü protezlerin yapımı da olası. Yine de bu 

teknoloji ürünlerinin restorasyon üretim ve uyum 
hassasiyetlerinin geliştirilmesi gerekli.  

Ancak, bizler bu güzel gelişmelerin kimi zaman rüz-
garına kapıldık ve belki de 1000 yıldır değişmeyen 
bir gerçeği göz ardı etme cesareti göstermeye baş-
ladık: insan biyolojisi. Elimize sunulan bu teknolojik 
oyuncaklar ve sözde ‘’süper modern’’ teknikler, bizi 
kimi zaman ‘’her şeyi yapabilirim’’ yanılgısına düşür-
dü ve ‘’hastalık yoktur, hasta vardır’’ yaklaşımını, 
yani hekim kimliğimizi unutturup bizi birer teknik 
uygulayıcısı konumuna indirgedi. 

Ama unutmayalım ki teknoloji ne kadar değişirse 
değişsin insan vücudu hiç değişmedi. Bu hızlı üre-
tim çağının çarkları altında bırakılan bizler, öncelikle 
bir ‘’hekim’’ olduğumuzu unutmamalıyız. Her has-
taya kişisel tedavi programları oluşturabilmeli; tüm 
yenilikleri temel diş hekimliği ve hekimlik bilgilerimiz 
doğrultusunda sağlıklı ve iyi uygulayabilmeliyiz. Bu 
anlamda şahsım adına mesleğimde ilerledikçe her 
tedavi yaklaşımımda bir karar anı oluşturuyorum ve 
her kararımın merkezine hekimliğimi koymaya çalı-
şıyorum.

Bu amaçla yakın zamanda düzenlenecek olan 
22.İzmir Diş hekimleri Odası ve 22. Uluslararası TDB 
Kongrelerimizin bilimsel programlarını oluştururken 
bu konulara dikkat çekmeyi hedefledik. Yararlı ol-
masını diliyoruz.
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14 yıl sonra Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 
Uluslararası Kongresi 19 - 21 Mayıs 2016’da 
İzmir’de gerçekleşecek. İzmir’in yeni fuar 
ve kongre merkezi olan Gaziemir deki, Fuar 
İzmir’de gerçekleştirilecek kongre için İZFAŞ ile 
izmir Dişhekimleri Odası arasında bir protokol 
imzalandı. Oda merkezimizde gerçekleştirilen 
imza törenine İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz, Genel 
Sekreter Ersin Atınel,Yönetim Kurulu Üyeleri Can 
Say ve Murat Türkün, İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi 

Zeliha Gül Şener, Genel Müdür Yardımcısı Onur 
Fatih Gökçedağ katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Alpöz yaptığı konuşmada  İzmir’in tur-
izmine ve ekonomisine katkı sağlayacak böyle 
büyük bir organizasyona İZFAŞ’ın sağladığı  
desteğin önemli olduğunu söyledi. İZFAŞ Genel 
Müdürü Şener ise, İzmir’in  böyle önemli bir orga-
nizasyona ev sahipliği yapacak olmasının önemini 
vurgularken, İzmir Dişhekimleri Odası ile düzen-
lenecek uluslararası organizasyon için her türlü iş 
birliğine hazır olduklarını belirtti.

Türk Dişhekimleri Birliği 
Uluslararası Kongresi
için hazırlıklar başladı

14 Yıl aradan sonra İzmir’de gerçekleştirilecek olan Türk Dişhekimleri Birliği
22. Uluslararası Kongresi için İZFAŞ ile protokol imzalandı.
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Antalya’da 29 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet Bay-
ramı törenleri sırasında Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
Atatürk anıtına çelenk koymak isteyenler hakkında 
‘polise mukavemet ve izinsiz gösteri yapmak’suçla-
masıyla açılan davanın ilk duruşması,  Antalya 5.As-
liye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.
Davaya;  haklarında 3 yıla kadar hapis ve meslek-
ten men cezası  istenen Antalya Dişhekimleri Odası 
Başkanımız Hüseyin Tunç, meslektaşımız Erdem Er-
ciyeslioğlu, Atatürk Düşünce Derneği Antalya Şube 
Başkanı İbrahim Daş, Eğitim İş Sendikası Antalya 
Şube Başkanı Mehmet Balık, Birleşik Türkiye Partisi 
Antalya İl Başkanı Burhan Çalışkan ve CHP Antalya 
İl Gençlik Kolları Üyesi Adil Ilgın ile destek veren va-
tandaşlar katıldı.

TDB’DEN YARGILANAN
MESLEKTAŞLARIMIZA DESTEK 
TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel, Başkanve-
kili Dr. Serdar Ak, Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mustafa Düğencioğlu, Gökmen Kenan Özdal ve Tun-
cay Seven ve TDB Yüksek Disiplin Kurulu Raportörü 
Ufuk İşman ile Hukuk Müşaviri Av.Mustafa Güler’de 
Antalya Dişhekimleri Odası Başkanımız Hüseyin 
TUNÇ ve meslektaşımız Erdem ERCİYESLİOĞLU’na 
destek olmak amacıyla duruşmaya  katıldı.
Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan TDB 
Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel;  “Cumhuriyetle 
elde edilen kazanımlara karşı gösterilecek tepkilere 
yönelik meslek odalarının mücadelesi devam etme-

lidir. Cumhuriyet Bayramları birlik ve beraberliğimi-
zin simgesidir. Ülke insanının her koşulda yan yana 
olacağı önemli günlerden birisidir. O bakımdan Oda 
Başkanımız ve meslektaşımız aleyhine açılan bu da-
vanın izah edilir bir tarafı yoktur. Toplumu ayrıştır-
maktan öteye gitmeyecek bu davaya itiraz ediyoruz 
ve kabul edilir bulmuyoruz.”  dedi.
Açıklamanın ardından duruşmaya giren sanıklardan 
savunmaları istendi. Benzer savunmalarda bulunan 
sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini ve polise 
mukavemette bulunmadıklarını ifade ettiler. Mah-
keme heyeti, alınan savunmaların incelenmesi ve 
gelecek duruşmada karar verilmek üzere davayı 30 
Aralık 2015 tarihine erteledi.
Antalya Diş hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tunç,  
dava öncesi yaptığı toplantıda; ‘’ Son dönemlerde 
çok hassas süreçlerden geçtiğimiz hepimizin ma-
lumudur. Cumhuriyet’e, Atatürk’ün devrimlerine, 
ülkenin bölünmez bütünlüğüne, demokratik hukuk 
devletine dönük saldırıların artarak yoğunlaştığı şu 
günlerde bu değerlere sahip çıkan tüm insanlar ce-
zalandırılmakta ve baskılarla yıldırılmaya çalışılmak-
tadır. Hakkımızda açılan, 3 yıl hapis ve meslekten 
men cezası ile yargılandığımız bu davanın aslında 
demokratik kitle örgütü başkanı olarak bizlere de-
ğil, tüm Atatürkçülere ve Cumhuriyet sevdalılarına 
açılmış bir dava.Hep birlikte korkusuzca ve yılmadan 
el ele vererek yürüyeceğimiz bu mücadelemizde ya-
nımızda yer alarak bizlere destek olanlara tek tek 
teşekkür ediyorum’’ dedi.

“Çelenk Koyma Davası”nda
karar 30 Aralık’ta

Antalya Diş hekimleri 
Odası Başkanı Diş 

Hekimi Hüseyin 
Tunç,  Oda üyesi 

Diş Hekimi Erdem 
Erciyeslioğlu’nunda 
yargılandığı Çelenk 
Koyma Davasının 
ilki  5. Asliye Ceza 

Mahkemesinde görüldü.
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Balıkesir Diş Hekimleri Odası, Türk Dişhe-
kimleri Birliği Başkanlar Konseyine Ayvalık’ta 
ev sahipliğini yapmanın gururunu yaşadı.
Türk Dişhekimleri Birliği’nin olağan “Başkanlar Kon-
seyi Toplantısı” hafta sonu Ayvalık Grand Temizel 
Otel’de gerçekleştirildi. Ev sahibi olarak konuşma 
yapan Balıkesir Dişhekimleri Odası Başkanı Burak 
Saran “Balıkesir oda olarak ilk defa böyle büyük 
bir organizasyon gerçekleştiriyor. Bu fırsatı Balıkesir 
şehrine emanet eden merkez yönetim kurulu üye-
lerine teşekkür ediyorum” dedi. Organizasyonun 
düzenlenmesindeki katkıları nedeni ile Balıkesir Bü-
yükşehir Belediyesi ile Altıeylül ve Karesi İlçe Beledi-
yelerine teşekkür etti. TDB Başkanı Prof. Dr. Taner 
Yücel’de Balıkesir Dişhekimleri Oda Başkanı Burak 
Saran’a bir şükran plaketi de takdim etti. Tüm ka-
tılımcılara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan Balıkesir  ürünlerinden oluşan bir paket 
hediye edildi.
Toplantının son günü kurul üyeleri Balıkesir Büyük-
şehir Belediye Başkanlığı’nın organize ettiği Kaz-
dağları Turu’na katıldılar. Toplantı sonrası açıklama 
yapan Balıkesir Dişhekimleri Odası Başkanı Burak 

Saran “Bu tür organizasyonlar, Balıkesir’in tanıtımı 
için çok önemli. Türkiye’nin bütün illerinden gelen 
oda başkanlarımız eminim ki şehrimizin güzelliğini 
döndüklerinde bulundukları bölgelerde anlatacak-
lardır. Bu tür organizasyonların yerel yönetimleri-
mizce desteklenmesi daha da önemli. Şehir tanıtımı 
açısından onların da bu konuya önem verdiklerini 
memnuniyetle gördüm. A.Edip Uğur başta ol-
mak üzere meslektaşım Zekai Kafaoğlu ve Yücel 
Yılmaz’a maddi ve manevi desteklerinden dolayı te-
şekkür ediyor, bu tarz organizasyonların şehrimizde 
daha sık yapılmasını temenni ediyorum” dedi.

Örnek ev sahipliği

12. Termodental
Bilimsel Sempozyumu
20 Kasım’da Denizli’de

Her yıl 22 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı 
Haftası geleneksel olarak gerçekleştirilen De-
nizli Dişhekimleri Odası Termodental Bilimsel 
Sempozyumu’nun  12.si bu yıl 20-21-22 Ka-
sım  tarihlerinde Colossae Thermal Spa Hotel 
Karahayıt’ta yapılacak. Denizli’den ve çevre il-
lerden çok sayıda diş hekimi ve diş hekimliği ile 
çok sayıda firmanın da yer alacağı sempozyuma 
erken kayıt seçeneği ile kayıt yapılabilecek.  Sem-
pozyumda birbirinden değerli akademisyenlerin 
katılacağı Günümüz Uygulamaları, konularını 
işleyerek Sürekli Diş hekimliği Eğitimi’ne yöne-

lik eğitim çalışmaları gerçekleştireceği belirtildi. 
Bilimsel sempozyumun yanı sıra diş hekimliği ile 
ilgili çok sayıda firmaların yer aldığı sergi alanın-
da diş hekimliği malzeme, araç ve gereçlerine 
yönelik çeşitli stantlar açılacak. Ayrıca organi-
zasyon kapsamında düzenlenecek Gala Yeme-
ğinde, mesleğinde 15-20-25-30-35-40-45 ve 50. 
hizmet yıllarını tamamlayan diş hekimlerine hiz-
met yılı ödül plaketleri verilecek. Bu yıl 12.’sini 
düzenlenen sempozyum ile ilgili bilgiler Denizli 
Dişhekimleri Odası internet sitesi üzerinden öğ-
renilebilecek.

22 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve Dişhekimleri Günü etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak 
gerçekleştirilen Denizli Dişhekimleri Odası Termodental Bilimsel Sempozyumu’nun bu yıl 12.’si yapılacak.
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Perşembe Akşamı 
Seminerlerimiz başladı
İzmir Dişhekimleri Odası’nın en çok ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan
“Perşembe Akşamı Seminerleri” 17 Eylül akşamı başladı.

İzmir Dişhekimleri Odası’nın uzun soluklu etkin-
likleri arasında yer alan Perşembe Akşamı Semin-
erleri 17 Eylül gerçekleştirilen seminerle başladı. 
Sektörümüzdeki firmaların yeni ürünlerini tanıtma 
fırsatı bulduğu, meslektaşlarımızın ise ücretsiz 
olarak sektörde ki yenilikleri görme şansı bulduğu 
seminerler bu yılda ilgi göreceğe benziyor. Önü-
müzdeki günlerde alanında uzman Dişhekimlerinin 
yer alacağı seminerlerin ilkinde Msc. Seyyid Bucak; 
“Şeffaf  aparey; ortodontik tedavi sistemi” ko-
nusunu anlattı. Katılımcı meslektaşlarımız soru 
cevap bölümünde şeffaf  apareylerle ilgili merak et-
tiklerini öğrenme şansı yakaladı. İzmir Dişhekimleri 
Odası Genel Sekreteri Ersin Atınel önümüzdeki 
kasım ayı itibariyle yoğun bir perşembe semineri 
programının olacağını belirtirken, seminerlere tüm 
meslektaşlarımızı davet ettiğini söyledi.
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Özellikle son zamanlarda sürekli yeni bir şiddet 
vakasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Aile içi şiddetin yanı 
sıra toplumun pek çok alanında şiddetle karşılaşmak 
mümkün. Özellikle hekime şiddet konusunda son 
zamanlarda artan haberler oldukça fazla. Hekimler  
karşılık bile veremeden her türlü saldırı ve şiddete 
maruz kalıyor. Uzman Doktor Mehmet Oğuz ile 
hekimlerin uğradığı şiddet, kurum içi yaşadıkları 
şiddet yani mobbing, toplumsal şiddet ve nedenleri  
ile ilgili konuştuk. 

Kurumsal yerlerde ve polikliniklerde mobbing’e 
uğrayan meslektaşlarımız bu durum karşısında 
nasıl bir tutum izlemelilerdir?
Mobbing ülkemizde özellikle sağlık çalışanları 
açısından en önemli sorunlardan birisidir. Sağlık sek-
törünün doğrudan insanla iç içe bir sektör olması, 
politik ve medya açısından çok fazla manipüle edile-
bilen bir alan olmasından dolayı mobbing ve benzeri 
psikolojik baskılar sık görülmektedir. Bu tür durum-
lar karşısında meslektaşlarımız hukuksal haklarını 
mutlaka bilmeli ve bu hukuksal haklar çerçevesinde 
ilgili idari makamlar ve mahkemelerde mutlaka 
haklarını aramalıdırlar. Bu konuda özellikle meslek 
odaları ile yakın irtibat halinde olmalıdırlar. Ayrıca 
gerekiyorsa tıbbi ve psikolojik yardım almalıdırlar. 
Böylece hem yardım almış hem de kanıt elde etmiş 
olacaklardır.

Diş Hekimliği stresli meslek grupları içinde yer 
alıyor. Mesleki stresi azaltmak için önerebile-
cekleriniz nelerdir?
Diş hekimi korkusu (dentafobi), psikolojik olarak ve 
ön yargılı bir şekilde diş hekimine gitmekten korkma 

, iğrenme, veya hoşlanmama gibi rasyonel olma-
yan duyguları içerir. Ağızda çalışılırken ortaya çıkan 
gürültü, hastanın ağzını devamlı açık tutmak zorun-
da olması, enjektör korkusu bu korkunun altında 
yatan etmenlerden bazılarıdır. Ayrıca hiçbir deneyim 
yaşanmadan yalnızca başkaları tarafından anlatılan 
diş hekimi hikayeleri ve bu tür duyumlar ile de diş 
hekimi korkusu geliştiren kişiler bulunmaktadır. 
Böyle stresli ve savunmacı bir hasta profili ile çalışan 

Şiddet & Mobbing
Psikiyatrist Uzman Doktor Mehmet Oğuz, neden stres altında yaşadığımızı,
neden şiddetle iç içe bir yaşamın içinde bulunduğumuzu, özellikle hekime şiddet
ve hasta -hekim ilişkisinde yaşanan olumsuzluklar ile hekimlerin kurum içi
yaşadıkları şiddet yani mobbing ile ilgili düşüncelerini anlattı.  
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Diş Hekimi de doğal olarak bundan etkilenecek ve 
baskı altında hissedebilecektir. Diğer kurumsal veya 
mesleki stres etkenleri de eklendiğinde hekim doğal 
olarak stres altında olacaktır.  
Günümüzde çağdaş tüm gelişme ve ilerlemelere 
karşın hasta-hekim ilişkileri tedavi ve terapilerde 
hem başarı oranını artırmakta hem de stres oranları 
düşürmektedir. Psikolojik destek ve yaklaşım, 
başarıyı arttıran faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 
Diş hekimi ya da asistanının hastaya yumuşak bir 
biçimde teması, sıcak ve içten tavrının yanı sıra 
sakinleştirici konuşmaları da duyulan gerginliği 
gidermede yardımcı olabileceği gibi duyulacak 
ağrıyı hafifletmede de yardımcı olabilir. Ayrıca diş 
hekimlerinin de stresle baş edemediği noktalarda 
psikolojik destek alması her profesyonelin yapması 
gerektiği gibi önemli bir noktadır.

Hekim hasta ilişkilerini düzenleyen davranış-
larda kritik noktaları nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Bir psikiyatrist olarak hastaları kaç gruba 
ayırıyorsunuz?
Bu gruplandırmayı hem kendi branşım hem de diğer 
branşlar açısından ayrı ayrı bir çok açıdan yapmak 

mümkündür. Ama ben tüm hekimleri kapsayacak 
sosyolojik açıdan bir gruplandırma yapmak istiyo-
rum. Gelişen teknoloji,farklı iletişim yöntemlerinin 
kullanılması(internet,medya,vb.),bilgiye ve hekime 
daha çabuk ulaşılabilme gibi  faktörler hekimlerin 
ve hastaların işini kolaylaştırmış olmakla birlikte çok 
da zorlaştırmıştır.Özellikle ülkemizde hızlı toplumsal 
yozlaşma ile birlikte sayısı oldukça fazla olan “Hekime 
saygısı kalmayan” bir hasta grubu bulunmaktadır. 
Siyasetin,medyanın ve çeşitli haberleşme araçlarının 
da etkisiyle birlikte bu grup hastaların tutumları 
hekimlik mesleğini de ülkemizdeki birçok meslekte 
olduğu gibi “GRİ” hale getirmiştir. Diğer bir grup ise 
“Hala hekimlik mesleğine saygı duyan,mesleki etik 
ve hekim haklarından haberdar,biz hekimler için de 
enerji ve motivasyon kaynağı olan” hastalardır.

Günlük yaşantının bize getirdiği stres ve sıkın-
tılarla, bizlere verdiğiniz telkinleri kendiniz ve 
aileniz için uygulayabiliyor musunuz? Teoriyi 
pratiğe çevirmek sizin için kolay oluyor mu?
Psikofarmakoloji dışında terapi ile de ilgilenen bir 
psikiyatrist olmama rağmen kendime profesyonel 
olarak yaklaşıp yukarıdan bakabilmem maalesef  
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çoğu zaman mümkün olmadı. Elbette ki mesleğin 
yıllar içinde getirdiği deneyim ve donanımlar net-
icesinde kendi fikir ve davranışlarım konusunda 
farkındalıklarım gitgide arttı. Ancak psikolojik 
olarak kötü hissedersem her zaman tanımadığım 
başka bir profesyonel tarafından yardım almamın 
daha doğru olacağını biliyorum ve öyle de olmalıdır. 
Çünkü bir kişi psikiyatrist de olsa kendisine çoğu 
zaman objektif  olamaz, kolay kolay kendisindeki 
psikopatolojiyi kabullenemez. Benzer durum aileniz 
ve yakın arkadaşlarınız için de geçerlidir aslında. 
Sevdiğiniz ve duygusal bağınız olan bir insanı tedavi 
edemezsiniz,çünkü duygusal yaklaştığınız anda te-
davi biter. Bu nedenle teori bu bağlamda pratiğe 
dönemiyor maalesef.

Bir psikiyatrist gözüyle toplumsal şiddet ve he-
kime şiddeti değerlendirebilir misiniz? Hekime 
duyulan saygının günümüzde bu kadar yitiril-
mesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Hem toplumsal şiddet hem de hekime yönelik 
şiddet maalesef  özellikle ülkemizde bazı biline veya 

bilinmeyen etkenler tarafından körüklenmektedir. 
Şiddet olaylarındaki artışın en önemli sebeplerinden 
bazıları bulunduğumuz coğrafya,toplumun eğitim 
düzeyinin düşüklüğü,ekonomik faktörler,bazı basın 
yayın organları gibi etkenlerdir. 
Son yıllarda insanlar arasında artan derin 
kutuplaşmanın sonucunda şiddet olaylarında ciddi 
artışlar meydana gelmiştir. Aynı toplumun içinde in-
sanlar birbirlerine düşman gibi bakar oldu.Bunu po-
liklinikte hastalarımda bile hemen her gün görme-
kten büyük üzüntü duyuyorum. Farklı görüşteki 
insanlar hastalıklarını anlatırken kısacık zaman 
dilimine karşıt düşüncedeki insanların şikayetini 
sıkıştırıveriyorlar. “Düşünce farklılıklarının” zenginlik 
olduğunu bilemiyoruz maalesef. Kötü bir eyleme 
dönüşmeyen hiçbir düşünce suç değildir. Ama maa-
lesef  yıllarca düşünce suçlarından dolayı bile ceza-
evlerinde yatan insanlar oldu ülkemizde. Bunun 
neticesinde de kinlenmeler,düşmanca görmeler ve 
sonrasında da nerden çıktığı belli olmayan toplum-
sal şiddet olayları oluyor.
Hekime saygı da aslında bir toplumun eğitim düzey-
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inin ve insana saygısının bir göstergesidir. Eğitim 
düzeyi düşük toplumlar dış faktörlerden daha çok 
etkilenir, günlük olaylara olgun bir gözle bakamaz 
ve sonrasında da şiddet olayları olur.İnsana saygı 
ise yıllar içerisinde toplumun yozlaşması ile azaldı 
aslında. Benim çocukluğumda bir hekime muay-
eneye giderken en basitinden temiz kıyafetler gi-
ydirirdi annemiz. Sırf  hekim ayıplamasın diye. Şimdi 
bırakın bunu, çocuğunun yanında hekime hakaret 
eden kişiler toplumu haline geldik. O çocuk sonra o 
hekimi nasıl gözünde canlandırır acaba?

Günümüz olaylarını değerlendirdiğinizde kor-
ku toplumu olma yolunda ilerliyoruz. Siz bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?
“Korkutmak” bir insana yapılabilecek en büyük 
kötülüktür. Öncelikle temelden 
alırsak, küçük yaşlarda bir 
çocuğu susturmak için “iğne 
yaparım,polis çağırırım,köpek 
ısırır,vb.” gibi ifadeler eskiden 
beri çok kullanılır. Bunların so-
nucunda ortaya çıkan  “fobi”ler 
bir insanın yaşamında çok olum-
suz sonuçlara yol açabiliyor ve 
ilerleyen yıllarda tedavi etmeye 
çalışıyoruz. 
“Korku toplumu yaratmak” ise 
bir topluma yapılabilecek en 
büyük kötülüktür. Korku toplu-
mu olma yolunda ilerlediğimize 
katılıyorum. Bunun bilinçli olarak 
yapıldığını, doğrudan veya 
dolaylı yoldan bilinç düzeyinde 
ve bilinçaltına korkunun enjekte 
edildiğini bir psikiyatrist olarak 
çok net görebiliyorum. Gelişmiş 
ülkelere baktığınızda eğitim 
sistemlerinin çocukluktan iti-
baren “Gerçek Özgüven” yarat-
mak üzerine kurulu olduğunu 
görebiliyorsunuz. Gerçek özgüveni olan kişi yapay 
olarak yaratılmaya çalışılan korkuları anlar ve kork-
madan mücadelesini verir. Maalesef  bizim ülke-
mizde eğitim sistemi gerçek özgüven yerine “şişkin 
benlik” ler yetiştirmektedir. Çocukluktan itibaren 
sadece ders odaklı bir eğitim, bireysel gelişimini ve 
matürasyonunu tamamlayamayan bireyler ve hep 
olduğundan fazla gösterilmeye çalışılan insanlar. 
Balon gibi şişirilen insanlar…Sonrasında da çok ko-
lay manipüle edilebilen toplum. Korku yaratmak o 
kadar kolay olur ki böyle toplumlarda… 

Sizin de uzmanlık alanınız olan “EMDR Terapi-
si” hakkında bilgi verir misiniz? Diş hekimliği 
ile ilgili bu konuda deneyimleriniz oldu mu?
EMDR=Eye Movement Desensitization and Re-
processing (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma 
ve Yeniden İşleme) psikolojik sorunların ortadan 
kaldırılması için kullanılan yeni ve etkili bir psikoter-
api yöntemidir. EMDR yöntemi “Travma Modeli”ni 
temel alır. Bu modele göre bütün psikolojik 
sorunların nedeni özellikle çocukluk ve ergenlik 
dönemi olmak üzere geçmiş dönemlerde yaşanan 
travmatik olayların ve maruz kalınan travmatik 
durumların oluşturduğu travmatik stres birikmesi-
dir. Bu olumsuz duygu birikimi beynimizin ‘limbik 
sistem’ bölgesinde depolanır. EMDR yöntemindeki 
amaç depolanan bu stres fazlalığını eriterek ortadan 

kaldırmaktır. Bu eritme işlemi 
yapıldığında psikolojik sorun, adı 
ne olursa olsun (depresyon, kaygı 
bozukluğu, takıntı, panik atak, 
sosyal fobi, bağımlılıklar, psikolo-
jik kökenli ağrılar, odaklanma 
sorunu, ilişki sorunları, cinsel 
sorunlar, özgüven eksikliği gibi) 
süratli bir şekilde iyileşir. EMDR, 
patolojinin, uygun olmayan bir 
şekilde yerleşmiş algılamalardan 
ortaya çıktığını var sayan bilgi 
işleme modeline dayanan, sekiz 
aşamalı bir yaklaşımdır. EMDR 
tedavisi, rahatsız edici olaylara, 
duygulara, düşüncelere ve be-
den duyumlarına ulaşılmasını ve 
bunların işlenerek atılmasını hızlı 
bir biçimde sağlar. Diş Hekimi 
fobisi önemli bir konudur. Bu 
konuda daha önce bir hastam 
ile çalışmam oldu ve bu fobiyi 
yendik. Diş hekimine gidemi-
yordu ve EMDR çalışmasından 
sonra artık rahatça diş hekimine 

gidebilir oldu. Aslında bu durumun EMDR terapisi 
açısından herhangi bir fobiden(metro fobisi,uçak 
fobisi,yılan fobisi,vb.) farkı yok. Fobi protokolü 
oluşturuyor ve bununla ilgili seans ya da seanslar 
yapıyorsunuz. EMDR’da önemli olan psikoterapis-
tin hem beyin fizyolojisine,hem psikolojiye hakim 
olması, EMDR protokollerini doğru uygulaması 
kısaca donanımlı ve deneyimli olması gerekmekte-
dir. Eğer bu koşullar sağlanırsa uygun hastalıklarda 
diğer terapi yöntemlerine göre çok daha hızlı 
sonuç alınır. 

Psikolojik olarak 
kendimi kötü 

hissedersem her 
zaman tanımadığım 

başka bir profesyonel 
tarafından yardım 

almamın daha doğru 
olacağını biliyorum 
ve öyle de olmalıdır. 

Çünkü bir kişi 
psikiyatrist de olsa 

kendisine çoğu zaman 
objektif olamaz, kolay 

kolay kendisindeki 
psikopatolojiyi 
kabullenemez.
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Lise yıllarında hem sporculuk, hem eğitimi bir arada 
yürüten Ebru Turan babasının işi sebebiyle sürekli 
şehir değiştirdi. Lise sonrası diş hekimliği fakültesi-
ni kazanan meslektaşımız mezuniyet sonrası kısa 
bir süre diş hekimliğini icra etti. Bu sırada sporla iç 
içe yaşamayı sürdürdü. Meslektaşımız şimdi  karma 
bankacılık şube müdürü olarak yaşamını sürdürüyor. 
Meslektaşımızla diş hekimliğini, bankacılığı ve pro-
fesyonel olarak yaptığı yelken sporunu konuştuk.
 
Bankacılığa geçiş hikayenizi anlatır mısınız?
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesinden 1994 yı-
lında mezun oldum, mezuniyetimden sonra öncelikli 
diş hekimliği ile ilgili alanlara yöneldim ve çeşitli yer-

lerde gönüllü çalışmalarım oldu…Fakat kısa bir süre 
sonra  nasip diyelim rüzgar beni finans ve bankacılık 
sektörüne yönlendirdi.
Malum diş hekimliğinin her aşaması zorlu ve çok 
emekle geçiyor, farklı bir sektöre geçince diş hekimli-
ğinin zorlu yollarında  kazandığınız dayanıklılık  avan-
tajınız oluyor.
Bankacılık tanıdığım ,bildiğim bir sektör değilken 
staj yapma şansı bulunca değerlendirmek istedim. 
Hiç olmazsa kendi hesap kitap işlerimi öğrenirim de-
miştim,  fakat temposu oldukça yüksek, heyecanı 
bol bir işle tanıştım . Açıkçası 16 yıl nasıl bu kadar 
hızlı geçti anlayamadım. 8 yıldır Şube müdürü ola-
rak çalışmaktayım ve Ekim ayında diş hekimi meslek-
taşlarımla daha yakın olma şansını yakaladığım TEB 
GÜNDOĞDU Şube ailesine katıldım. Ben ve ekibim 
yeni bir kariyer yolculuğuna beraber yelken açıyo-
ruz…
 
Bankacılık ve dişhekimliği arasında benzerlikler 
var mı?
Çok farklı görünse de ben iki mesleğim arasındaki 
benzerlikleri görme şansına sahibim. Her ikisinde de 
İnsan ilişkileri  çok önemli. Diş hekimliği de, banka-
cılıkta  kişiler için önemli konulara mesai  harcıyor. 
Kariyerimin her aşamasını severek ve çok çalışarak 
geçiriyorum. Özellikle şube müdürlüğü ekip çalışma-
sının keyfini, mutluluğunu daha çok yaşadığımız  bir 
rol. Bu bana  klinik ve laboratuar çalışması arasında-
ki uyumu hatırlıyor.  
. 
Diş hekimliği teknolojik  olarak gelişme göster-
di, bankacılık ile uğraşırken takip edebildiniz 
mi?
Bankacılık sektörüne geçtim ama diş hekimliğinden 
tamamen kopmadım. Bir çok yenilik ile ilgili diğer 
diş hekimi arkadaşlarımdan bilgiler aldım. Zaman 

Dişhekimliğinden,
Bankacılığa
İzmir’de Türk Ekonomi Bankası’nda yöneticilik görevini sürdüren Ebru Turan
aynı zamanda bir diş hekimi. İçimizden biri köşesinin bu sayı konuğu olan Ebru Turan ile
dişhekimliğinden, Banka Müdürlüğüne uzanan hikayesini konuştuk.
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zaman diş hekimliğini sürdürüyor gibi okudum , 
çalıştım. Bu sırada yenilikleri takip etme şansı da 
buldum. Teknoloji burada da müthiş şeyler yapmış, 
malzemeler çok değişmiş, çalışma şartları çok mo-
dern ve şık. Bu güzel değişimlere,  yeni tekniklere 
çok şaşırıyor ve arkadaşlarım için mutlu oluyorum.
 
İki meslek arasında tercih yapmak zorunda kal-
dınız mı? 
Bir tercihten daha çok başka bir deneyim yaşamak 
istedim. Seçim yapmak  zor oldu,  bir uzun gece dü-
şünerek karar vermek zorunda kaldım.  Fakat daha 
önce de söylediğim gibi başka bir sektör deneyimi 
yaşama şansımı değerlendirmek istedim. Babam diş 
hekimliği öğrenimini bitirdikten sonra bana artık 
kolunda bir bileziğin var derdi. Babamın dediği gibi 
kolumda bileziğimle bankacılıkla tanışmak istedim. 
Tanışma sonrası bu tercihimle devam etmeye karar 
verdim. 
 
Diş hekimliğini de zaman zaman yaptığınızı bi-
liyoruz devam ediyor musunuz ?
Sağ olsun sınıf  arkadaşlarımın kliniklerinde eşime, 
bankada beraber çalıştığım arkadaşlarıma  minik 
tedaviler yapma şansım oluyor. Hobiniz nedir diye 
sorduklarında detertraj diyorum. Gözlerimi kapatıp 
mandibuler anesteziyi hatırlamaya çalışıyorum.
 
Spor yaşantınız da var biraz bahseder misiniz.  
Bankacılık da yüksek tempolu, stresli ve pozitif  ile-
tişim halinde olmanız gereken mesleklerden. Spor 

sizin keskin kenarlarınızı yumuşatan, pozitif  enerji-
nizi arttıran müthiş bir aktivite. Spor ve iş hayatımın 
uzun yıllar birlikte gitmesini diliyorum. Koşu,bisiklet, 
yüzme ve yelkeni daha disiplinli yapmaya çalışıyo-
rum fakat her şart ve koşula uygun spor dalı olduğu 
için, benim yelpazemde oldukça geniş.
 
Yelken sporunu lisanslı olarak mı yapıyorsu-
nuz? 
Yelken sporunu 2004 yılından bu yana lisanslı olarak 
SAFİ’NAZ isimli bayanlardan oluşan ekibimle yapı-
yorum. Bu zaman içinde İzmir, İstanbul, Çeşme’de 
yarışlara katıldık. On yıldır Ocak-Haziran ayları ara-
sında  Bodrum BAYK Kış trofesine katılıyoruz. 7,5 
metre bir yelkenli ile başlayan serüvenimiz şu anda 
13 metre bir yelkenli yat ile devam ediyor..Rüzga-
rımız bol pruvamız neta inşallah bu kışta denizde 
olacağız. Yelken sporu yarış yada seyir,  müthiş de-
neyimler yaşatan bir takım oyunu. Sizinle paylaşa-
cağım çok anım var fakat bu sefer dergide kimseye 
yer bırakmam diye korkuyorum.

Son olarak neler söylemek istersiniz?
Banka olarak diş hekimlerine özel bazı çalışmalar 
yaptık. Bu vesileyle sizlerle tanışma şansı yakaladım. 
Bir gün diş hekimliğinden bankacılığa geçiş hika-
yemi diş hekimliği ile ilgili bir dergide anlatacağım 
aklıma gelmezdi.  Bugün aktif  olarak diş hekimli-
ği yapmıyor olsam da, bu vesile sizlere daha yakın 
olmaktan çok mutlu oldum. Bana böyle bir fırsat 
verdiğiniz ve öykümü paylaşma şansı sunduğunuz 
için teşekkür ediyorum. 
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Kelime anlamı olarak Levanten; kök itibariyle 
Levant’tan türer ki; bu kelimenin anlamı için gözleri-
mizi haritalara çevirmemiz gerekir. Net olarak coğra-
fi bir terim olmasa da Levant; Mezopotamya ile Ana-
dolu toprakları arasında kalan alanı ifade eder, Daha 
net bir ifadeyle, bugünkü Suriye; Filistin, Ürdün, 
Lübnan’ı kapsayan bölgenin birçok kaynakta Levant 
diye geçtiği görülmüştür. İtalya’nın doğu Akdenizde-
ki topraklarını ifade eder, kelime olarak levant ise, 
Fransızcada yükselme anlamına gelen lever kelime-
sinden türemiştir. Lever kelime anlamı doğmak iken 
levant yükselen ve doğan anlamında kullanılmıştır ki 
burada güneşin doğudan yükselmesine atıfta bulu-
nur ki Avrupa’da her daim doğuya karşı bir hor ve 
hakir görüş vardır.

Osmanlı döneminde 15. ve 16 yüzyılda Venedik ve 
Cenevizlilere kapitülasyonlar tanınmış böylece Os-
manlı; bu bölgeyle ticareti geliştirmeyi hedeflemiştir. 
Kapitülasyonlardan yararlanmak isteyen Venedikliler 
ve Cenevizliler, Osmanlı’nın liman kentlerine gel-
meye başlamışlar ve sahip oldukları ayrıcalıklarında 
avantajlarıyla bu şehirlere yerleşmeye karar vermiş-
ler, kısa zamanda kendi yurtlarından Osmanlı baş-
kentine ve İzmir’e yerleşmeye başlamışlardır.
İşte bu noktada kendi ülkelerindeki insanlar İstanbul 
ve İzmir’e yerleşmeyi tercih eden bu ticaret adam-
larına biraz da aşağılama barındıran Levanten adını 
vermişlerdir. Yani doğuda yaşayan ama Avrupalı gibi 
olmaya özen gösteren sonradan görme şeklinde bir 
mecazi bir yan anlamı vardır Levanten kelimesinin.

Asil ÖZGÜR

(Profosyonel Turist Rehberi)

‘İnsanın vatanı doğduğu yer değil, doyduğu yerdir’ şeklinde çok eski bir atasözümüz 
var. Her ne kadar Bizim toplumumuzun memleketçi anlayışının aksine istikamette bir 
sözmüş gibi algılansa da o algıyı kıran, doyduğu yeri, doğduğu yerden fazla seven hatta 
benimseyenlerin hikâyesine tanık olacağız. Onlar; sadece İzmirli; İzmir Levantenleri.

Türk olmadan

İzmirli olmak



43

dişhekimi evvel zaman izmir’de

Levantenleri Osmanlı halkı ise Tatlı su frengi olarak 
adlandırmıştır. O dönemde Avrupa kökenli yabancı-
lara verilen Frenk isminden gelir. Şehirlerde yaşadı-
ğı bölgeler Frenk Mahallesi olarak adlandırılır. Ama 
Osmanlı toplumu Tatlı su frengi tabirini yeni gelen 
ya da sadece iş için ülkede olan Avrupalılar için kul-
lanmıştır.
Sonuç olarak Levantenleri; Osmanlı döneminde, 
özellikle Tanzimat sonrasında İstanbul’da ve büyük 
liman kentlerinde yoğunlaşan ve ticaretle uğraşan, 
Müslüman olmayan azınlıklar olarak tanımlayabiliriz.
İlk Levantenler bundan yaklaşık 200-250 yıl öncesin-
de İzmir’e gelmişlerdir. İzmir ve çevresinde yetişen 
İncir, pamuk ve üzüm gibi ürünlerin ticaretiyle uğ-
raşan Levantenler, daha sonra buraya yerleşmeye 
karar vermiş, sonrasında da hem şehri geliştirmeye 
başlamış, hem mimari olarak muazzam olarak ad-
landırılabilecek birçok köşk yapmış ve şehrin çehre-
sini geliştirmiş, ayrıca sanayiyi geliştirmek adına bü-
yük yatırımlara imza atmıştır.
Kendi kültürlerini, yaşam standartlarını, hobilerini, 
rahatça yaşama şansı bulmuşlar, hatta İzmir’e adeta 
miras bırakmışlardır. Örneğin 3 Eylül 1856 tarihinde 
İzmir’de ilk at yarışları gerçekleşmiştir. Gerçekleştiği 
yer Buca’dır çünkü Buca’da birçok Levanten yaşa-
maktaydı. Bugün halen at yarışları Buca’da koşul-
makta.  Bir başka spor dalı olan tenis, İzmir’le Le-
vantenler sayesinde tanışmıştır. Alsancak Buca tren 
hattı, Buca üzümlerinin tüm dünyaya ihracı için açı-
lan ilk yol olmuştur. Evlerimizin tavanlarını süsleyen 
kartonpiyerlerle Cenevizli ailelerinin sayesinde tanış-
mış, hatta Dolmabahçe sarayında bile yer almış.
Yukarıda ki örnekleri çoğaltabiliriz ancak Levanten-
ler denince İzmir’de akla Levanten köşkleri akıllara 
gelmekte, isterseniz bu eşsiz eserlerin birkaçının dü-
nüne ve bugününe göz atalım.

BÜYÜK EV / EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Bugün EÜ Rektörlüğü’nün bulunduğu alanda 18. 
yüzyılın başlarında bir manastırın bulunduğu bilin-
mektedir. Bu arazide ilk olarak Hollandalı bir göç-
men tarafından tek katlı olarak inşa edilmiş olan ev, 
1817 yılında ticari amaçlarla İzmir’e yerleşen, ünlü 
Whittall firmasının ortaklarından James Whittall ta-
rafından 1820’lerde satın alınmıştır. Onun ölümün-
den sonra kardeşi Charlton Whittall’in mülkiyetine 
geçen ev daha sonraki yıllarda genişletilmiş, üzerine 
katlar ilave edilmiş ve “Büyük Ev” adıyla anıla gel-
miştir.
Büyük Ev, Whittall Ailesi’nin sosyal politik yaşamdaki 
konumu nedeniyle farklı tarihlerde pek çok önemli 
ismi ağırlamıştır. Sultan Abdülaziz (1863), Edinburg 

Dükü Alfred Ernest Albert ve onunla birlikte gelen 
-1910 yılında George V. Adıyla İngiliz tahtına çıkacak 
olan– George Frederick Ernest Albert (1886) ve Yu-
nan Prensi Andrew (1921) bu önemli  konuklardan 
bazılarıdır.
Mülkiyet yaklaşık 1930’larda Whittall Ailesiyle akra-
ba olan Giraud ailesine geçmiş olan Büyük Ev 1960 
yılında kamulaştırılarak TC Maliye Hazinesi’ne devre-
dildikten sonra Ege Üniversitesi’nin mülkiyetine geç-
miştir. Bina halen EÜ Rektörlük İdari  Binası olarak 
hizmet verilmiştir.

LA FONTAINE KÖŞKÜ (Ege Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanlığı eski Binası)
La Fontaine Köşkü, St. Mary Magdalene Kilisesi’nin 
karşında, Murat Köşkü’nün yanında bulunmaktadır. 
Binanın kayıtlarda gözlenebilen James La Fontaine 
(1881 – 1930)’dır.
James La Fontaine, Büyük Ev’i 1836’da satın alan 
Charlaton Whittall’un torunu olan Blanche Magda-
lene Whittall’un torunu olan Blanche Magdalene 
Whittall’in oğluydu. Kuyulu Ev adıyla da bilinen, 
günümüzde E.Ü Kadın Sorunları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi ile E.Ü İzmir Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin bulunduğu binanın da sahibi olan Ja-
mes La Fontaine’nin ölümüyle her iki bina eşi Clara 
Lillian La Fontaine (Keyzer) ve çocukları Rhoda, Rod-
ney Audrey’e geçmiştir. Köşk, 1941 yılında Clara La 
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Fontaine’in yeğeni Ruby Gladys Whittall (De Zando-
nati) tarafından aileden satın alınmıştır.
Köşk, Ege Üniversitesi’nin bina ihtiyacından dolayı 
1963 yılında Ruby Gladys Whittall’dan satın alın-
mıştır. 1975 yılına kadar E.Ü Yapı ve Fen İşleri Daire 
Başkanlığı olarak  kullanılan bu Levanten evi takip 
eden yıllarda geçici olarak sırasıyla Körler Okulu’na 
Jandarma Tabur ve Topçu Tugayı Komutanlıkları-
na ve Toplum Sağlığı Enstitüsü’ne tahsis edilmiştir. 
1996 yılında tekrar Ege Üniversitesi’nin kullanımı-
na alınan binada, 1996 – 2001 yılları arasında E.Ü 
Sosyal Bilimler Enstitüsü ile E.Ü Atatürk İlkeleri ve 
İnkılâp Tarihi Başkanlığı; 2001 -2009 yılları arasında 

E.Ü Eğitim Fakültesi Dekanlığı hizmet vermiştir. Ya-
pılacak  restorasyon sonucunda E.Ü Atatürk İlkeleri 
ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 
Müzesi olarak değerlendirilecektir.

BALTAZZİ (BALTACI) KÖŞKÜ
Buca’nın en erken tarihli köşklerinden biri olduğu 
kabul edilen yapının hem yaptıranı (Baltazzi / Bal-
tacı) hem de inşa tarihi (1850 / 1880) konusunda 
farklı görüşler vardır. 1856’da Sultan Abdülmecit’in, 
1863’de de Sultan Abdülaziz’in bu köşkte misafir 
edildiği bilinir. Daha sonra el değiştirdiği, yeni sahibi 
Ermeni /Rum Ispartalıyan tarafından özellikle bah-
çesinin havuz ve heykel düzenlemeleriyle yeniden 
tasarlandığı ifade edilir. Kurtuluş Savaşı sonrasında 
kamulaştırılan yapı, ardından eğitim amaçlı kullanıl-
maya başlanmıştır.
Geniş bir arazi içine yapılmış köşkün müştemilat bi-
nalarının bugün mevcut olmadığı söylenir. İki katlı 
yapı, son derece simetrik bir plan tasarımına sahiptir. 
Her iki katta da mekânlar, ortada bulunan geniş bir 
dağılım mekânının etrafında yer alır. Cephe düzen-
lemesinde de simetri kaygısının sürdürüldüğünün 
izlendiği yapıda, ön ve arka cepheler farklı tasarımla-
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ra sahiptir. Ana cephede, genel olarak Neoklasik bir 
hava sezilmekle birlikte, bu vurgunun alt kattaki üçlü 
giriş ve iki yanındaki birer pencere düzenlemesiyle 
sağlandığı görülür. Üst katta ise, diğer cephelerde 
de olduğu gibi, sade görünümlü dikdörtgen formlu, 
kapı ve pencere açıklıkları dikkati çeker. Yapının kon-
sollarla desteklenmiş geniş ahşap saçak düzenlemesi 
ise yerel değerlerle beslenen bir anlayışın ürünüdür.

BUCA FORBES KÖŞKÜ  
Sadece Buca’nın değil, İzmir’in de en anıtsal köşk-
lerinden biri İngiliz Forbes Ailesi’nin köşküdür. Ka-
pısı üzerinde yer alan armadaki yazıttan, yapının 
1908’de inşa edildikten hemen sonra 1909’da yan-
dığı, 1910 yılında ise yeniden inşa edildiği anlaşılır. 
Forbes Ailesi’nin kentten ayrılmasından sonra bir 
süre Whittall Ailesi tarafından kullanılan yapı, daha 
sonra kamulaştırılmıştır. Burada at ve binicilik konu-
suna ilgi gösteren ailelerin başında Forbes Ailesi’nin 
geldiğini söylemek gerekir. Buca’ya hâkim bir tepe 
üzerinde, geniş bir bahçe içinde inşa edilmiş Forbes 
Köşkü, ana yapısı ile ona bitişen çeşitli binaları ve 
müştemilatıyla hem asimetrik hem de eklektik ta-
sarımın ilginç uygulamalarından biridir. İyon başlıklı, 
üçgen alınlıklı giriş, yanından yükselen üç katlı kule, 
üç yönde köşeleri sütunlarla belirginleştirilmiş üç 
cepheli çıkmalar Batılı mimari tasarımın uygulama-
ları olarak belirirken, konsollarla desteklenen geniş 

saçaklar yerel mimariden izler taşır. Yapıda bulunan 
arma, merdiven korkuluklarını bezeyen kabartma 
yılan ve kurbağa motifleri ile Londra’dan getirtilmiş 
pencere kepenkleri yapının mimari tasarımı yanında 
dekoratif  tasarım düşüncesindeki önemseyişin de 
belgeleri olarak dikkat çekicidir. Yapının iç mekânları 
da yoğun süslemelere sahiptir. Bunlar arasında, ta-
van ve duvarlarda içlerinde kartal ve eros motifleri 
de bulunan alçı bezemeler ile süslemeli şömineler 
sayılabilir.
Levanten tarihinin sosyal boyutu ile mimari tasarım 
ve süsleme düşüncesini yansıtan ve günümüzde sa-
yıları giderek azalan bu köşkler “Levanten” bağla-
mında farkındalık yaratmaya devam ediyor.
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Genel sağlık sigortalarıyla devlet dişhekimleri 
arasında aracı olarak görev yapan ve iki tarafın da 
hak ve çıkarlarını gözeten kurumların bağlı olduğu 
ve onları denetleyen birleşmiş kurum olan  Kassen-
zahnärztliche Bundesvereinigung’ta görev yapan 
Tuğçe Schmitt ile Diş hekimi Çiğdem Paşalı Uçkan 
özel bir röportaj gerçekleştirdi.   100’ü aşkın çalışanı 
ve hukuk, istatistik, politika gibi departmanları olan 
firmanın  kalite yönetimi bölümünde görev yapan 
Schmitt Berlin’deki iş ve özel yaşamı ile yurtdışında 
çalışmanın getirdiği fırsatları anlattı.

Yoğun bir tempoda çalışıyorsun bize zaman 
ayırabildiğin için çok teşekkür ederiz. Çok kısa 
bir zaman önce evlendin ve balayından yeni 
döndün, sanırım düğün Almanya’da oldu. Bize 
biraz eşinle nasıl tanıştığınızdan ve düğünü-
nüzden bahseder misin ?
Öncelikle İzmir Diş hekimleri Odası olarak bu fırsatı 
bana tanıdığınız için çok teşekkür ederim. Evlilik bi-
zim için halen yeni. İlk olarak Güney Almanya’da, 
eşimin geldiği yerde, sonra da yeri bende yeri çok 
ayrı olan çocukluğumun Kuşadası’nda 2 hafta aray-

Almanya’da kalite yönetimi alanında görev yapan

Dişhekimi Tuğçe Schmitt

Almanya’nın başkenti 
Berlin’de  diş hekimliği 

alanında faaliyet 
gösteren bir kurumda 

Kalite Yönetimi Uzmanı 
olarak görev yapan Diş 
hekimi Tuğçe Schmitt 
Berlin’deki iş ve özel 

yaşamını anlattı. 
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la düğünlerimizi yaptık. Yani bize çifte bayram oldu, 
güzel ve curcunalı bir yaz geçirmiş olduk ailemiz ve 
dostlarımızla. 
Bu esnada iki taraf  da farklı kültürleri ve farklı 
düğün anlayışını görmüş oldu. Şaşırtıcı olarak 
Almanya’da düğün Türkiye’dekinden çok daha 
uzun sürdü. Türkiye’deki 6 saatlik kutlamanın ak-
sine, orada toplamda 15 saatin üzerinde kutla-
ma yaptık. Mesela bunun gibi birçok şey benim 
için de yeniydi, sonuçta yurtdışında çok fazla 
düğün görmemiştim. İlk gözlemlerim yani kendi 
düğünümde olmuş oldu. Toplamda üç senedir 
buradayım. Mastır için geldim sonrasında da he-
men çalışmaya başladım. Evlendiğim insan ilk za-
mandan beri en yakın arkadaşım, sonra da yol 
arkadaşım, eşim oldu.

Eşin Türkiye’yi nasıl buluyor? 
Şimdiye dek Türkiye’de hep ailemi ziyaret ettiğimiz 
için sadece İzmir ve Kuşadası’nı gördü. Denizi, 
güneşi, havası, suyu dışında bizim insan ilişkilerimiz 
fazlasıyla dikkatini çekiyor. Örneğin ara sıra 
Kuşadası’nda dolmuşa bindiğimizde Türk insanının 
yardımseverliği ona çok ilgi çekici geliyor. Ben mese-
la normal gözle baktığım için bu sıcak detayları 
yakalayamayabiliyorum onun gibi. Öyle olunca 
insan tabii kendi ülkesinin insanıyla bir kez daha 
gurur duyuyor. Onun dışında mesela kahvaltıyı 
hafta sonları sayemde hep uzun yaptığımız için, 
eşimede Kuşadası’nda yazın sabahları iki üç saat 
kahvaltıya oturmak normal gelmeye başladı.

Ege Üniversitesi diş hekimliği fakültesi mezu-
nusun. İzmirlisin. Almanya’ya yerleşme fikri 
nasıl oluştu?
Tezat gibi sanki değil mi?  İzmir tam bir deniz 
şehri, rahat, neşeli, insanları cana yakın... Berlin’de 
de bir Anakara havası var hep. Bürokratlar, 
toplantılar, takım elbiseli insanların oradan oraya 
koşuşturması... İşin aslı burada çalışmayı hem ben 
istedim, hem de imkânlar çok elverişliydi. Başka 
şehir olsa kalır mıydım bilmiyorum ama Berlin’i 
seviyorum. Daha önce yasadığım yerler Erasmus 
yaptığım Nijmegen, ve yine öğrenci değişimi ile 
gittiğim Bordeaux’du. Her ikisi de çok şirin olmasına 
rağmen, küçük şehirde isler bir sure sonra rutine 
donuyor ve insan kendini çok geliştiremeyebiliyor. 
Yüksek öğrenim diplomam ile Avrupa’nın her yer-
inde çalışma hakkım vardı. Buradayken öğrendiğim 
Almanca, elverişli iş imkânları, eşimin (yani o za-
manki erkek arkadaşımın) Alman olması gibi birçok 
faktör, zaten öğrencilik yaptığım ve okurken çok 

sevdiğim Berlin’de kalmama önayak oldu. Kendini 
geliştirmek isteyene burada müthiş imkânlar var. 
Dil olsun, farklı kültürleri tanımak olsun, kariyer ol-
sun... İnsan yeter ki istesin, burada yükselmenin 
ucu bucağı yok.

Şimdi Almanya’da diş hekimliği mesleğinle ilgi-
li neler yapıyorsun? Diş hekimliği ile ilgili gele-
cek planların nelerdir?
Bunu açıklamak için öncelikle Almanların sağlık 
sistemine dair kısa bir bilgi vermem gerek. Almanların 
yaklaşık olarak %90’i devletin sağlık sigortalarına 
bağlı, bizdeki SGK gibi. Yani 10 hastanın sadece 
1’inin özel sağlık sigortası var. Toplumun büyük 
çoğunluğunu oluşturan devlet hastalarının gittiği 
hekim ve diş hekimlerine devlet hekimi/diş hekimi 
deniyor. Fakat bu bahsettiğim devlet diş hekimleri bi-
zdeki gibi ADSM’lerde çalışmıyor, muayenehaneleri 
var. Bu altyapı farkı haricinde, muayenehanelerin 
fonlanmaları da farklı. Tarihsel olarak hekimlerin ve 
diş hekimlerinin devlet sağlık sigortalarıyla birebir 
kontrat yapmaları, yani baktığı hastalar için sağlık 
sigortalarından direk para istemeleri etik neden-
lerden ötürü yasaklanmış. Bu maddi konuları düzen-
leyen ve sağlık sigortalarıyla diş hekimleri arasında 
aracı kurum olarak görev yapan ve iki tarafın da 
hak ve çıkarlarını gözeten kurumlar (Kassenzahn-
ärztliche Vereinigungen) var. Hem de Almanya’nın 
tüm 16 eyaletinde. Hepsinin bağlı olduğu ve onları 
denetleyen birleşmiş kurumun adıysa: Kassenzahn-
ärztliche Bundesvereinigung. Yani benim çalıştığım 
yer. 100’ü aşkın çalışanı ve hukuk, istatistik, politika 
gibi departmanları var. Benim departmanım ise ka-
lite yönetimi. Türkiye’de de yaklaşık on yıldır anlam 
kazanmaya başlayan kalite, sağlık ekonomisinin 
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bir alt dalı olarak görülebilir. Peki, nedir kalite? En 
basit haliyle, “Attığın taşın, ürküttüğün kurbağaya 
değmesi” diyebilirim. Mesela günlük hayatta 
birçok tercih yapıyoruz, birini seçerken başka bir 
seçenekten vazgeçmek zorunda kalıyor ve bunun 
için para/zaman harcıyoruz. Örneğin, uzun süre 
dayanan daha doğrusu uzun süre dayanacağını 
umduğum bir kazak mı almalıyım, yoksa bir sene 
sonra giyemeyeceğimi bile bile yarı fiyatına başka 
bir kazak mı almalıyım? Birini seçerken diğerini 
alamamamın bana maliyeti nedir? Her bir malın 
ve hizmetin bize direk ya da endirekt bir maliyeti 
var. Sağlıkta da bu böyle. Yani bir iyi bir sağlık hiz-
meti için çok para vermek sorun değil, tam tersi 
de (teorik olarak) öyle. Ama iyi bir hizmet için çok 
fazla para veriliyorsa, “iyi” ya da “kaliteli” hizmet 
nedir, ne kadar para “çok para” bunları düşünmek 
lazım. İşte bu konuları devlet diş hekimliği alanında 
80 milyonun üzerinde nüfusu olan Almanya’da reg-
ule eden departman, şu an çalıştığım departman. 
Perspektifi geniş ve ileride gittikçe önem kazanacak 
bir alan, kalite yönetimi. Öğrenciliğimden beri hep 
ilgimi çeken bu branşta çalışmaktan çok mutluyum.

Almanya’da diş hekimliği yapmak isteyen 
Türkiye’de diş hekimliği fakültelerinden mezun 
meslektaşların için neler önerirsin?
Bunu gerçekten isteyip istemedikleri çok önemli. 
Öncelikle öğrenci değişimiyle ya da stajla, bir 

şekilde üniversiteyi ya da daha da güzeli bir diş 
hekimi muayenehanesini görsünler ve öyle karar 
versinler. Bol bol fikir alsınlar. Bir kişinin değil, 
birçok kişinin  fikrini alsınlar. Öğrenciliğimde ben 
hep hocalarımdan (Ertuğrul Hoca’mın ve Ali Rıza 
Hoca’mın şu anda kulakları çınlıyor), onların tavsi-
ye ettiği hocalardan, tavsiye ettikleri hocaların 
da tavsiye ettikleri diş hekimlerinden fikir aldım, 
kongrede tanıştığım hekimlerden görüş aldım. 
Ertuğrul Hoca’mla gittiğimiz köylerde yaptığımız 
gönüllü faaliyetlerden, Erasmus’la gittiğim 
Hollanda’daki sağlık sisteminden ilham aldım... 
Bunun sonu yok. Deney imlemek, soru sormak 
ve cevap almak bence edinilebilecek en güzel 
şey. Kimse tabii ki altın tepside size istediğinizi 
veremez ama kendi bakış açısını verebilir, ilham 
verebilir, ya da tam tersi bir tez öne sürebilir. 
Bu da çok normal. Çünkü her bir bireyin farklı 
bir yaşamı ve bakış açısı ona göre de değerleri 
var. Benim için kendimi geliştirmek ve yeni şeyler 
öğrenmek çok önemliydi. Hayattaki önceliklerimi 
buna göre yaptım. Ama herkesin aynı olmayabilir. 
Onlara tavsiyem ki bu herhangi bir seçim içinde 
geçerli, mutlaka soru sorun! Girişken olun! Her-
kesten edindiğiniz küçük küçük parçalar sizin 
hayalinizdeki portreyi belirginleştirecek. Şimdi 
söyleyeceğim tezat gibi görünse de aslında en 
önemlisi: Tüm bunları yaparken biraz da olayları 
akışına bırakın, hayat her haliyle güzel.
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Peki, Türkiye’de diş hekimliği ile Almanya’da 
diş hekimliğini kıyaslamanı istesek?
Bunu bana şimdiye dek çok soran oldu aslında, 
diş hekimi olarak gelmek isteyen arkadaşlarım 
birçok kez danıştı orada şartlar nasıl diye. Fak-
at benim için Avrupa’ya okumaya gelirken ülke 
değiştirmek değil de, mesleğimi değiştirmek (ya 
da yükselmek) önemli olduğu için bu soruyu tam 
detaylı cevaplandıramayabilirim. Çünkü muayene-
hanede diş hekimi olarak çalışmıyorum, “Public 
Health” mastırını yaptığımdan beri sağlık yöneti-
mindeyim. Öncelikle Avrupa Birliği tarafından fon-
lanan ve konusu yine hasta güvenliği ve kalite olan 
bir uluslararası projede çalıştım, sonrasında da su 
an bulunduğum ve size bahsettiğim kurumdayım. 
Okuduğum mastırı tavsiye eder miyim diye sora-
cak olursanız, kesinlikle. Özellikle öncesinde klinik 
tecrübem de olduğu için, anlatılan birçok şey ha-
vada değil, akılda kaldı. Özellikle tecrübesi olan 
ve ufkunu sağlık yönetimi/ekonomisi/politikası 
alanında geliştirmek isteyenlere bu güzel bir kari-
yer yolu olabilir. Yine de kliniğe dair, benim değil 
ama öğrenciliğimden önce stajyer olarak gittiğim, 
Almanya’da tam bir Türk mahallesinde çalışan 
İstanbul’dan mezun bir diş hekimi meslektaşımın o 
zamanlar benim de çok merak ettiğim bu konudaki 
görüşünü size aktarabilirim: Kendisini Türkiye’nin 
çok az gelişmiş bir kasabasındaki hastalara bakar 
gibi hissediyordu. Klinikte tüm gün Türkçeyle karışık 
bir Almanca konuşuluyordu ve hasta portföyü 
İzmir, İstanbul’un muayenehane portföyünden 
çok farklıydı. Yine de bu sadece bir örnek, eminim 
başka deneyimleri olan diş hekimleri de vardır.

Diş hekimliği dışında biraz bize sosyal hayatın-
dan hobilerinden bahseder misin? Berlin’de ça-
lışma saatleriniz nasıl? Hobilerinizi yapabilecek 
zaman bulabiliyor musun?
Almanya’da bir iş yerine bağlı olarak çalışıyorsanız, 
mesai saatinden sonra iş biter. Tabii ki fazladan 
kalabilirsiniz ama çalıştığınız her bir dakika için 
size hakkınız neyse ödenir. İstanbul’da yine yük-
sek kademede çalışan arkadaşlarımdan da biliyo-
rum ki, eve iş taşımak ve bunun karşılığında para 
almamak Türkiye’de çok normal karşılanabiliyor. 
Burada ise kendi işinin sahibi olanlar dışında iş 
ve özel yaşamın saatlerini karıştırmak söz ko-
nusu değil. Onun dışında tam ya da yarı zamanlı 
çalışılabiliyor. Benim tam zamanlık çalışma saatim 
haftada 38,5. Cumaları erken çıkıyoruz. Hobile-
rim arasında (belki de çok ülke gezdiğim için) yeni 
dil öğrenmek Berlin’de yapabildiğim en güzel şey, 
çünkü imkânlar çok elverişli, hem uygun kurslar 
hem de zaten Berlin’de on milletten edindiğiniz 
arkadaşlar size çok yardımcı oluyor. Onun dışında 
bisiklet binmeyi seviyorum. Berlin yemyeşil ve 
kocaman bir şehir, bisiklet sürmek burada çok 
zevkli. Ayrıca kültür olarak bize çok benzeyen ve 
hoşsohbet İspanyol ve Yunan arkadaşlarımla ken-
di mutfaklarının tatlarını yerel restoranlarda den-
emeyi ve onlarla haftanın yorgunluğunu atmayı 
çok seviyorum.

Bize Berlin’e dair en çok sevdiğin ve Türkiye’ye 
dair en çok özlediğin şeyleri paylaşır mısın?
Berlin’e dair en çok sevdiğim şey Eşim, Türkiye’de 
en çok özlediğim şey ise ailem. 
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Emel GÖKMEN KİPER
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Rengarenk kağıtlar ile bu denli za-
rif  eserler üretmeye ne dersiniz? O 
zaman sizi ‘quilling’ ile tanıştırmak is-
terim.Türkçemizde bu sanatın ‘kağıt 
telkari’ veya ‘kağıt kıvırma sanatı’ şek-
linde karşığı vardır.Quilling, ingilizce bir 
kelime olup ‘tüy’, ‘mızrak’, ‘makaraya 
sarmak’ şeklinde dilimize çevrilebilir. 
Bu eserleri üreten ilk sanatçıların kuş 
tüyünden yararlanmaları nedeniyle is-
mini “quil”den aldığı düşünülmektedir.
Bu sanat akımının başlangıcı rönesans 
dönemine uzanıyor.Ortaçağ Avru-
pa’sında ilk olarak rahipler ve rahibeler 
tarafından incil ve dini kitapları süsle-
mek amacıyla kullanılmaya başlanmış. 
Kitap kapaklarından elde ettikleri ince 
kağıt şeritleri dolama yöntemiyle dini 
motifler oluşturarak bu sanatın ilk ör-
neklerini oluşturmuşlar. 1800’lü yıllar-
da Avrupa’dan Amerika’ya ulaşan bu 
sanat akımı, aristokrat ailelerin ilgisini 
çekmiş ve kızlarının bu sanatla ilgilen-

melerini sağlamışlardır. Hatta okullar-
da el sanatı derslerinde bile öğretilmiş 
ve bu eğitimlerle sadece kitapları değil 
yaratıcılığa bağlı olarak birçok objeyi 
süslemede kullanılmaya başlanmıştır. 
19. yüzyıl döneminde ise bu sanat 
ciddi sabır, emek ve bütçe gerektirdi-
ğinden popülaritesini yitirmiş, nere-
deyse unutulmuş ancak yaşadığımız 
bu dönemde kullanılan malzemelerin 
kolay bulunabilmesi, kağıtların renk 
seçeneklerinin artması ve en önemlisi 
ucuzlamasıyla tekrar ilgi görmeye baş-
lamıştır.
Quilling in tekniği bizim kültürümüz-

deki ince altın ve gümüş tellerin bükü-
lüp birbirine tutturularak hazırlanan 
takı ve süs eşya yapımında kullanılan 
telkari işlemi ile oldukça büyük ben-
zerlik göstermektedir.Bu nedenle bir 

Renkli kağıtları hayatınıza katın 

‘quilling’
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düşünceye göre Anadolu’da özellikle Midyat’ta 
gelişmiş olan telkari sanatı quilling’in başlangıcıydı. 
Ancak altın gümüş gibi pahalı madenlere göre ula-
şılabilirliği kolay olan kağıt kullanılarak bu tekniğin 
dünyaya yayıldığı da düşünülmektedir.
Quilling tekniğiyle yapılan eserlere ilk bakıldığında 

yapımı oldukça zormuş gibi görünür. Ancak diş çe-
kimi gibi tekniğini ve taktiklerini bilirseniz bir o ka-
dar da kolay. Çok çeşitli malzemeye de ihtiyacımız 
yok; her türlü kağıt, bir kürdan yada yorgan iğnesi 
ve tutkal yeterlidir neredeyse. En temel malzeme-
miz olan kağıtlar değişik kalınlıklarda (genellikle 
3mm ya da 5 mm) şeritler halinde kesilmelidir. Bu 
kesimleri kendimiz de yapabiliriz ancak standardı 
tutturamaz ve boyut farklılıkları oluşursa  estetiği 
bozacağından ötürü hazır şeritlerin kullanılması 
daha uygundur.Ancak bu işi çok profesyonel yap-
maya başlarsanız maliyeti düşürmek adına kağıt 
doğrayıcı kullanılabilir. 
 İnternetten yaptığım küçük bir araştırma ile yeni 

başlayanlar için  40 dolar civarına tüm malzeme-
lerin içinde olduğu resimdeki gibi bir sete ulaşabi-
liyorsunuz.Ben siparişimi verdim umarım Çin den 
kargo beklememe değer.

Malzemelerimizden bahsettikten sonra sabır ve 
titiz çalışma gerektiren tekniklerinden bahsedelim.
Ana hareketimiz ince kağıt şeritlerin quilling aleti 
ile kıvrılması ve parmaklarımızla istenilen sekle geti-
rilip tutkal ile sabitlenmesi. Daha sonra hazırladığı-
mız bu kağıtları yapboz parçalarını birleştirircesine 
uyumlu ve planlı bir şekilde bir araya getirme sırası 
geliyor. 
Temel quilling şekillerini öğrenip yapabildikten 

sonra gerisi yaratıcılığımıza kalıyor.Önce tasarlayın 
sonra renklendirin; çeşit çeşit tablolar, kapı süsleri, 
aksesuarlar, takılar, tebrik kartları, kutular...
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Serdar SIRALAR
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Her zaman en yaratıcı, en garip, en 
uçuk ve en akıl almaz buluşları, kav-
ramları ve kampanyaları hep ben icat 
ederdim. Ancak bu kez beni geçtiler. 
Daha çok diş hekimliği fakültesine ih-
tiyacımız olduğunu tam açıklayacaktım 
ki, bu konuda çalışmaların daha önce-
den başlatıldığını öğrenince bir yandan 
benim gibi düşünen insanların oldu-
ğunu hissetmenin etkisiyle gözlerim 
doldu, bir yandan da bu müthiş fikri 
benden önce buldukları için onları çok 
kıskandım, biraz buruldum. 

Aslında ben bunu Avrupa Birliği’ne gi-
riş için faydalı olur diye düşünmüştüm. 
Hani bizi kabul et(me)mek için bir sürü 
koşul öne sürüyorlar ya. Yok neymiş, 
kokoreç yemeyecekmişiz. Avrupalılar 
para verip de kaka yemezmiş. Bedava 
verince yiyecekler yani. Efendim bizde 
insan hakkı yokmuşmuş. Yoksa no-
olmuş, bizde de telif  hakkı var, intifa 
hakkı var, göz hakkı var. 

Amaan canım neyse, işte bi de yüksek 
öğrenim görmüş kişi sayısının nüfusa 
belli bir oranda olma durumu var ya. 
Bence bir meslek erbabının enflasyonu 
olacaksa bu kesinlikle diş hekimi olma-
lı. Şimdi neden diyeceksiniz. Diyin.

Çünkü diğer mesleklerde kişi kendi işi-
ni kendi görebilir, elektronik mühendisi 
bozulan radyosunu tamir edebilir, avu-
kat mahkemede kendi kendini savuna-
bilir, terzi kendi söküğünü kendi dikebi-

lir hatta boksör kendi burnuna yumruk 
atabilir ama bir diş hekiminin üst ikinci 
büyük azısına ancak başka bir diş heki-
mi kanal tedavisi yapabilir. Yani diş he-
kiminin bile diş hekimine ihtiyacı oldu-
ğunu düşünürsek her mahallede bir diş 
hekimliği fakültesi açmanın gerekliliği 
gün gibi ortaya çıkar arkadaşlar.

Liseyi bitiren her vatandaş kendi muh-
tarlığından bir ikametgâh alıp mahalle-
nin diş hekimliği fakültesine (bağış adı 
altında kayıt ücreti alınmaksızın) kay-
dını yaptırabilmelidir. Aslında daha da 
ileri gidip beş yıllık diş hekimliği  eğitimi  
zorunlu hale getirilmeli, “Aman  canım,  
diş hekimi olup da n’olacak” anlayışı 
terk edilmeli, hatta yaşlılar ve ev ha-
nımları için hızlandırılmış diş hekimliği 
kursları açılmalı, bir süre sonra mem-
leket  diş hekimine  kesmelidir. Avrupa 
Birliği yetmiş milyon diş hekimine nasıl  
hayır diyebilir. İsterse desin, elevatörleri 
kaptık mı...

Ayrıca bir toplumda herkesin diş heki-
mi olmasının sayısız faydası  var.   

1) Bir kere deontoloji gereği tüm fert-
ler birbirlerine karşı daha saygılı olacak-
lar, toplumsal barış tesis edilmiş olacak.

2) Bütün belediye başkanları, millet-
vekilleri, bakanlar, başbakan ve hatta 
cumhurbaşkanı bile diş hekimi ola-
cağından halkın sorunlarını yakından 
bilecekler.

Aç bir fakülte daha
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3) 22 Kasım günü ulusal bayram haline gelip, 
meydanlarda halaylar çekilecek, şarkılar söylene-
cek, büyükler küçüklere fissür örtücü yapacak. 

4) Diş hekimliği fakültelerindeki müstahdem-
ler bile diş hekimi olduğundan, eğitim kalitesi 
dünyanın hiçbir yerinde görülemeyecek kadar 
yükselecek.

5) Sahte diş hekimi sorunu kendiliğinden ve son-
suza dek ortadan kalkacak.

6) Diş tedavisi yaptıran kişi de o anda tedaviyi ya-
pan kişi kadar işi bildiğinden “Bi diş yapıcam diye 
yandaki iki diş gidiyor mu şimdi, araya bir diş ko-
yamıyor musun?” gibi şuursuzca sorularla hekimi 
canından bezdirmeyecek.

7) Kimse kimseye ‘Sen benim kim olduğumu bili-
yor musun?” diye diklenemeyecek, çünkü alacağı 
cevap: ‘Biliyorum, diş hekimisin, noolmuş yani” 
olacak.

8) Metrekareye düşen diş hekimi sayısı nedeniyle 
Guinness rekorlar kitabına girilecek.

9) Nüfus sayımı için evlere kapanmak zorunda 
kalmayacağız. Diş hekimleri Odalarının ve Birliğin 
kayıtları yeterli olacak.

10) Yurt dışına diş hekimi ihraç edeceğiz. 
Hollywood ünlüleri, milyarder Amerikalılar, Avrupa 
sosyetesi ve petrol zengini Arap şeyhleri elektrikli 
diş fırçası modasını terk edip, bunun yerine evlerin-
de bizden aldıkları diş hekimlerini bulunduracak-
lar. (En mükemmel fırçalama hareketini elbette diş 
hekimi yapabilir) vs. vs. 

Bunca olumlu sonuçlar doğuracak olan yeni fa-
kültelerin açılmasına neden karşı çıkıyorlar hiç an-
lamıyorum. Fazla diş hekimi göz mü çıkarır, yoo 
olsa olsa diş çıkarır. Neymiş efendim, diş hekimleri 
o kadar çok olursa işsiz kalırlarmış. Olur mu Allah 

aşkına, en azından herkes birbirinin taşını temizler. 
Ne demişler? ‘İşsiz dişçi temizler tartar’. Yok yok, 
beş yıllık diş hekimliği eğitimi kesinlikle zorunlu ol-
malı, diş hekimi olmayana sürücü ehliyeti verilme-
meli. Hatta kız bile verilmemeli. Oy kullanmamalı. 
Adam yerine konmamalı. Aç bir fakülte daha!

Tüm bu ulvi hedeflere ulaşmak için siyasi arena-
da mücadele etmek gerektiğinin bilincindeyim. O 
yüzden şu andan itibaren yeni kurduğum Türkiye 
Protruziv Hareket Partisi genel başkanlığımı ilan 
ediyorum. Gelecek seçimlerde beni görev başına 
getirirseniz, herkese iki aeratör anahtarı verece-
ğiz. Her mahallede dişhekimliği fakültesi açacağız. 
Soğuk akrilik bedava olacak. Ayasofya’yı dişkliniği 
yapacağız. Enjektör kılıcımız, vener kuronlar miğ-
ferimiz olacak. Dişhekimine dişhekiminden başka 
dost olmaz, düşmanlarımızın dişlerini eline vere-
ceğiz. 

Cebelitarık’tan Çin seddine kadar çürüğü olan 
kimse kalmayacak. Durun, bırakın beni, nereye gö-
türüyorsunuz, ben deli değilim, o beyaz önlüğün 
kolları niye ters, ama kollarımı öyle bağlarsanız 
nasıl hasta bakarım ben? Pier Foşart dayım olur, 
hepinizi doğuya sürdürücem, bırakııın...
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Yazmaya oturunca, malumunuz benim 
aklıma genellikle sistemi öpen koklayan 
(!) konular gelir. N’apayım çok seviyorum 
içinde debelendiğimiz, ay pardon mutlu 
mesut yaşadığımız sistemi. Nasıl sevmem 
ki? Ne? Yoksa siz sevmiyor musunuz? 
Aaa olmadı ama, cık cık cık! O zaman 
fikrinizi değiştirmek ve sizi ikna etmek 
boynumun borcu. Ne mutlu bana!

Bu yazı, dergiyle elinize ulaştığında se-
çim sonuçları ne olur bilemem ama yine 
de geçmişe bakıp müteşekkir olmanızı 
sağlamadan şuradan şuraya gitmem val-
lahi. Vefa denen bir şey var hem… İnsan 
yıllar boyu refah içinde, kanımıza kadar 
barış dolu, full aksesuar adalet, ilikleri-
mize kadar güven hisleriyle ve damarla-
rımıza kadar demokrasi silsileleriyle tıklım 
tıkış bir ülkede yaşar da bunun hakkını 
vermezse, cehennemde yanar alimallah. 
Bu yazıyı okuyup da, doğru yolu bulduğu-
nuzda cennette yeriniz hazır olacak inşal-
lah. Hak yiyip, helalinden bir şükran gös-
termemenize içim el vermez maazallah. 
Sevapsa sevap; işte benim yapacağım da 
bu. Sevap dediğiniz şey, öyle kalkıp da, 
fakire yardım, okula gidemeyenlere burs, 
işsize iş imkanı, çoluk çocuğa üst baş ya 
da kitap defter yardımı vs falan değil. Se-
vap neymiş görün.

Ortalık bir sürü gereksiz patlamalar, te-
yakkuzlar, düşmanlıklar, kutuplaşmalar, 
misillemeler falan filanla kaynayıp duru-
yor. Bırakın hepsini yahu. Olan bitenden 
sonra büyüklerimiz biz üzülmeyelim diye 
nasıl da helak ediyorlar kendilerini gör-
müyor musunuz? Neymiş, güvenlik zafi-
yeti varmış. Adalet Bakanı “yok!” diyorsa, 
yoktur. Hem bu iş MİT’in görevi değilmiş 
ki. Yakın zamanda muhtelif  yerlere hava 
değişimine gönderildikleri için, yerlerine 
gelen, eh hadi birazcık istihbarattan ha-
bersiz de olsalar, işte o adamların göre-
viymiş ama n’apsın onlar da yahu? An-
cak öğrenecek ablası…  Bitti! Yüreğinize 
serpilmesine izin vermediğiniz o suyu 
serpin, hadi hadi serpin. Ohh! Canlı bom-
banın adalete teslim edildiği söylendi mi? 
Söylendi. E daha ne? N’olmuş ölmeden 
yakalanmadıysa? Yakalandı mı yakalandı. 

Bitti! Bu haklı gururu çok mu görüyor-
sunuz büyüklerimize? Çok ayıp! Hangi 
büyüğümüz o saçma olayları kınamadı 
ki? O kınamalar olmasa ortalık ne hale 
gelir sizin haberiniz var mı!? Şahsen ben 
kınamaları okudukça ya da duydukça 
başımdan aşağı nurlar akıyor gibi hisse-
diyorum. Ha bir de sansür ve yayın yasağı 
falan var deniyor. Yahu siz aklınızı peynir 
ekmekle mi yediniz? Mesela ben pasta ile 
yediğim için hemen konuyu kavrıyorum. 
Ona sansür denmez! Ona “milletin ruh 
sağlığını korumak” denir. Bir şeyden an-
ladığınız yok. Kızmayayım diyorum ama 
bakın gene gerildim. Neyse…

Ne işleri var mitinglerde o insanların, 
sorarım size? Evde oturup “O Ses Tür-
kiye” veya “İşte Benim Stilim” ve hatta 
“Küstüm Show” izlemek varken… Hem 
biraz şarkı türkü öğrenirlerdi hem de 
giyinmeyi… Detone olmak ya da pro-
porsiyonuna göre giyinmek ne demek 
de bilmiyorsunuzdur siz şimdi. Ay valla-
hi elimden gelse, hepinizi eleyeceğim. 
Zaten üç gün yas ilan edilmişti, o gün-
lerde bu programları da yayınlamadılar. 
İşte asıl o zaman bunalıma girdim ben. 
Allah’tan her yer kınama doluydu da, o 
sayede ayakta kaldım. 

Patlama olmuş, ölmeyenler başlamış 
sağa sola koşturmaya. Olacak iş mi! E ta-
bii polis de n’apsın? Kibarca gaz sıkmış. 
Hayır yani paniğe ne gerek var anlamı-
yorum ki. Madem yaptın bir hata, gittin 
mitinge, baktın bir şeyler patladı, hala mı 
aklın başına gelmiyor? Dön git eve karde-
şim. Yapacak işin mi yok? Gelelim duble 
yollara… O yollar olmasa cenazeler nasıl 
taşınacaktı? Off  sor sor bitmiyor. Gerçek-
ten sıkıldım. Sevap yaparken ruhsal den-
gem kaçtı resmen. Ama gene de helali 
hoş olsun. Hem yöneticilerimizin hem de 
benim kıymetimi bilseniz bana yeter. Böy-
lesi bir ülkede yaşamak kim istemez ki? 
Atatürk’ün emanetlerine sahip çıkmanın 
doruklarında yaşamayı kim istemez ki? 
Bu vatan için falan şehit olanlara falan 
arada falan teşekkürü borç bilelim falan. 
Hem benim amacım da Allah nasip eder-
se şehit olmak. 

Sizi gidi kadir kıymet bilmezler

Dişhekimi
Müge SANDIKÇIOĞLU
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Kozasındaki geceye maviler ve yıldızlar 
damlarken, sevinçle yan yana oturduk, 
güzelliklerle sardık yüreklerimizi... “Ses-
lerin peşine takılın” dedi sihirli radyo. 
Şehirde sesler gitgide azaldı, birer ikişer 
kayboldu insanlar, evlerine girdiler.

Dokunduk lambalı radyomuzun düğ-
mesine, düşlere dokunmak için. Çoktan 
anlatılmış değil, şimdi anlatılan masal-
lara ortak olmak, paylaşmak için. Bir 
radyonun sesinde ışıklanıyordu gece, 
içimizdeki derinliğe gidiyorduk birlikte. 
Orta kahvesini eline alıp masal progra-
mını benimle dinleyen babamın yorgun 
olduğunu gözlerinden anlıyordum.

Düş perileri gizli labirentlerinden çıkıp 
masal anlatmadıkça uyku çalmazdı ka-
pımı. “Radyo tiyatrola rı”ndaki, “arkası 
yarınlar”daki, “çocuk bahçesi”ndeki 
kapılar öylesine gıcırtılı açılıp kapanırdı 
ki, onların sesinin gerçekten de oradaki 
kapılardan geldiğini sanırdım. Ayak ses-
leri öylesine gürültülü gelirdi ki, herkesin 
topuklu ayakkabı giydiğini, yerlerin tah-
tadan olduğunu hayal ederdim. Belki de 
en gülüncü çatal kaşık seslerinde ger-
çekten orada yemek yendiğini düşün-
memdi. Radyo oyunu için özel yemekler 
piştiğini, oradakilerin gerçekten yiyip iç-
tiklerini sanırdım. Düşsel mekânlar olu-
şur, beynimde görüntüler yaratılırdı.

En sevdiğim oyun, sunuculuk oyunuy-
du. Önce oturur programımı yazar, son-
ra masamın başına geçip kendimi rad-
yoda hayal edip, o programı sunardım. 
Saatler süren bu program çoğunlukla 
bir yarışma olurdu, tüm soru ve yanıt-
ları ansiklopediden bulup hazırlardım.

Radyoda sevmediğim program yok 
muydu; vardı elbet! Babamı benden 
çalan o cumartesi ve pazar günlerinin 
öğleden sonraları... Radyodaki ses maç 
anlatırken babam en az tribündeki ka-
dar heyecanla maçları dinler, gözleri kısı-
lır, kimi zaman sinirlenir, kimi zaman se-
vinir, kulakları dışarıdan gelen her türlü 
sese sağır olurdu sanki. Başlama ve bitiş 
düdükleri, kazanmak, yenilmek, savun-
mak, gol atmak... Bir gün sormuştum:

“Baba, futbol ve hayat benzerler mi 
birbirlerine? Hep gol atmak için mi uğ-
raşırız?”

“Kaybetmekle kazanmak kardeş belki 
de... Yaşam akıp giderken kaybetmenin 
aslında kazanmak olduğunu biliyoruz” 
diye yanıtlamıştı.

Çok da iyi anlayamamıştım söylemek 
istediğini. Ama kulağı maçta olduğu 
için soramamıştım daha fazlasını.

O gece radyodaki masal sona ermiş, 
benim uykum gelmiş, babamın da orta 
şekerli kahvesi bitmişti. Birden aklıma 
geldi futbolla ilgili konuşmamız.

“Baba, geçenlerde bana demiştin ki 
‘kaybetmekle kazanmak kardeştir.’ 
Peki, futbolcular seviniyorlar mı yani 
kaybedince?”

“Hayır, kim sevinir kaybedince! Ama 
biliyorlar ki, kaybettiklerinden elde et-
tikleri deneyimlerle bir sonraki defa ka-
zanabilirler!”

“Peki, onların deneyiminden sana 
ne? Neden dinliyorsun şu maçları bir 
anlasam... Oyunu biz oynamıyoruz, 
teri biz dökmüyoruz, golü biz atmıyo-
ruz ama kaybedenle üzülüp, kazanan-
la seviniyoruz. Bu bana saçma geliyor.”

“Hayır, hiç saçma değil. Ben oynamı-
yorum ama düşlerimin gerçekleşmesi-
ni bekliyorum.”

Gözlerimi kocaman açıp şaşkınlıkla 
baktığımı görünce biraz daha açıkladı:

“Doksanıncı dakikada bile gelebilen 
bir gol hayalleri gerçek yapmaz mı?”

Çiçek yürekli, masal sesli babamın bu 
sözünü attım o gece zaman torbama. 
Ne çok şey biriktiriyorduk yaşadıkça. 
Kimisi evler, arsalar biriktiriyor. Kimisi 
dostları, günleri, geceleri, kırgınlıkla-
rı, sevinçleri. Kimisi dergileri, gazete 
kesiklerini, pulları, bitmiş kalemleri, 
peçeteleri, gazoz kapaklarını, kartpos-
talları... İçimizde birikenler ise zaman 
torbamızın içindeydi... Bu torbanın 
ağzını açıp elimizi uzattığımızda ışığı, 
bilgiyi, sevgiyi yakalamaktı belki de en 
güzeli.

Zaman torbası

Dişhekimi
Ma vi sel YE NER
maviselyener@gmail.com
www.maviselyener.com
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Konser

Tiyarto & Opera Bale

Akbank Caz Festivali ........................................................................ 5 Kasım 2015 | Mötbe Kültür Merkezi

Nefes - Şiir Dinletisi ............................................................07 Kasım 2015 | Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

David Helfgott ........................................................... 2 Aralık 2015 | Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi

Kaan Tangöze .....................................................................19 Kasım 2015 | Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

Epica ............................................................................................................ 19 Aralık 2015 | İzmir Arena

Emel Mathlouthi ................................................................................................12 Kasım 2015 | Bios Bar

Sezuş’un Hikayeleri ....................................................................... 26 Aralık 2015 | Atatürk Kültür Merkezi

Marko Paşa Müzikali ................................................................ 6 Aralık 2015 | İsmet İnönü Sanat Merkezi

Atalay Demirci- Ne Alaka ....................................................................... 22 Kasım | Atatürk Kültür Merkezi 

Bach Alla Turca - Dansın Rengi ..............................................26 Kasm 2015 | Devlet opera ve bale salonu

Çakırcalı Efe ............................................................................5 Aralık 2015 | Devlet opera ve bale salonu

Red Bull Anadolu Break ........................................................................... 18 Kasım 2015 | Adnan Saygun
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Gerçek Psikoterapi Öyküleri 

“Hepimiz bu hayatta bizi anlayacak 
birilerine ihtiyaç duyuyoruz, ancak 

öncesinde farkına varmamız gereken 
birçok şey var. Günübirlik Hayatlar 

kendimizi, insanları ve dünyayı 
anlamamız için bize lekesiz bir ayna 

tutuyor.”
-George Vaillant, Harvard 

Üniversitesi Psikiyatri Profesörü-

“Bu kitabı okumak, kendi zihninizi 
önünüze koyup sayfalarını çevirmek 
gibi… En derinlerde sakladığımız 
soruları öyle delici bir güçle bulup 

çıkarıyor ki!” 
-Steven Pinker, Psikolog ve Yazar-

“İnsan olmanın ne anlama geldiği 
sorusuna ışık tutan, maddi ve 

manevi güçlüklerle dolu bu yolda 
bize ihtiyaç duyduğumuz yardım elini 

uzatan hikâyeler…” 
-Daniel Menaker, Yazar-

Bu kitap, çocuğunun başarılı 
olması için, “Çok çalış oğlum/

kızım,” demenin ya da tüm maddi 
olanaklarını seferber etmenin 

ötesinde bir şeyler yapmak isteyen 
anababalara yol göstermek amacıyla 

yazıldı.
Her anababa, okul başarısı için 
çocuğuna yardımcı olmak ister. 
Ama öğrenme sürecinin bilimsel 

temellerini kavramadan atılacak her 
adım, iyi niyetli de olsa, çocuğu 

engelleyebilir.
Başarıya Götüren Aile, sınav 

döneminde çocuklarına destek 
olmak için doğru ve etkili yöntemler 
arayan tüm anababalara kılavuzluk 

edecek.

Tam bir “kaybeden” olan Colonna 
(50), gazeteci Simei’den iyi bir iş 
teklifi alıyor: “Yazı işleri sorumlusu 

ya da benzeri bir şey” sıfatıyla 
bir yıl boyunca bir günlük gazete 
için hazırlanan 12 “sıfır sayı”yı 

yönetecek ve “asla çıkmayacak olan 
bir günlük gazetenin hazırlanışıyla 
geçen bir yılın öyküsü”nü anlatan 

bir kitap yazacak.  Patron Vimercate, 
bu gazete sayesinde “finans ve 

politika dünyasının güzel salonunu 
rahatsız edebileceğini kanıtladıktan 
sonra, olasılıkla bu güzel salon ona 
bu düşünceden vazgeçmesini rica 

edecek, o da Yarın tasarısını bir 
kenara kaldırıp güzel salona giriş 
yapma iznini koparmış olacak.” 

Teklif sahibi Simei’nin de kendi planı 
var: “her şey suya düşerse kitabı 

yayımlarım. Bomba gibi patlayacak 
ve yayın hakkı adına bana belli bir 
gelir sağlayacaktır. Ya da, olur ya, 

birileri yayımlamamı istemez ve bana 
bir total verir. Net.”

Kitap

D&R Çok Satanlar (İlk 10)

Yılmaz Özdil 
Kadın

Doğan Cüceloğlu
Başarıya Götüren Aile

Umberto Eco
Sıfır Sayı

Ayşe Kulin
Tutsak Güneş

Büşra Yılmaz
4N1K

Sabahattin Ali
İçimizdeki Şeytan

Ahmet Altan
Bir Hayat
Bir Hayata Değer

Zülfü Livaneli
Konstantiniyye Oteli

Irvin D.Yalom
Günübirlik Hayatlar

Cengiz Aymatov
Beyaz Gemi
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SOLDAN SAĞA 
1) Tıpta yanlış, özensiz tedavi -1950’lerde 
keşfedilen ve 30 kadar değişik tipi bilinen vi-
rüs.2) Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür 
Örgütü’nün kısa yazılışı - Yalan haber - Uzun ta-
neli bir pirinç türü.3) Trabzon hurması da deni-
len tropikal bir meyve - 20. yüzyılda, Romen asıllı 
Isodore Isou’nun öncülüğünü yaptığı, sözcükleri, 
sözcüklerin anlamsal değerlerini hiçe sayan şiir-
de temel birim olarak harfi benimseyen edebiyat 
akimi - Eski Ahit’in altı değişik metnini bütünleşti-
ren “Heksapla” adlı yapıtıyla ünlü, erken dönem 
Yunan kilisesinin en önemli ilahiyatçısı .4) O gös-
terme sıfatı - Arapça zarf  yapan gibi anlamında 
benzetme öneki -Bir  renk - Bir şeyin niteliklerini 
övme - Rahmaninov’un tek perdelik operasi.5)
Doğu  Afrika’da bir ülke -Boyuna iki düşey düz-
lem arasında inşa edilmiş kemer parçası -Eski 
dilde saf, katıksız,  duru anlaminda  bir sözcük 
- Utanma - “Eş” anlamında yabancı bir önek .6) 
Yalnizca kendi görüş ve çıkarlarına değer verme 
eğilimi - Mitoloji’de savaş tanrısı -Cennetle ce-
hennem arasında bulunduğuna inanılan yerin 
adı.7) Çocukların oynadığı bir ceviz oyunu  -Tek 
tek resimleri ya da hareketsiz resimleri gösterim 
sırasında hareket duygusu verebilecek biçimde 
düzenleme ve filme aktarma işi -Romanyanın 
plaka işareti.8) Uluslararası Eksrim Federasyonu - 
Hamur tahtası - Rus ve Yunan kiliselerinde, renkli 
Isa, Meryem ve aziz tasvirlerine verilen ad - Eski 
dilde elma.9)Kalsiyumun simgesi - Bir olumsuz-
luk öneki -Yerel alan ağı - Sezgi.10) Beethoven’in 
Napoleon Bonapart’a ithaf  ettiği “ mi bemol “ 
üçüncü senfonisinin adı - İsim - Litre - Rabindra-
nath Tagore’un ünlü romanı.11) Gelincik, haşhaş 
–Voltaire’nin bir oyunu  - Günümüzden 55 ile 34 milyon  yıl önce-
sindeki jeolojik devrin adı -  Radyumun simgesi.12)Göreli,göreceli 
- Albert Camus’un bir romanı  - Asaf  Halet Çelebi’nin bir kita-
bı.13)………..MİNNELLİ  şarkıcı ve aktrist  - Çaykovski’nin son ya-
pıtı olan opera  - Maksim Gorki’ nin bir romanı.14) Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu’nun bir romanı  - Arjantin’in plaka işareti  - Ticari 
bir işlemde zarar tehlikesine karşı ayrılan pay - Briçte iki manştan 
oluşan bölüm.15) Hücrenin kendini sindirerek parçalanması - Eski 
dilde tasarlama  - Halk dilinde kadınlara özgü cezaevi.16) Ulusla-
rarası Yazarlar Birliği - Orta Afrika’da büyükbaş hayvanlarda görü-
len uyku hastalığı - Eski Mısır’in en parlak dönemindeki başkenti 
-  ELİF……1950’de doğan ünlü kadın piyanistimiz.17)Akıl -Türkçeye 
Psikolojik Aktivite, Yaşama Sanatı ve İnsanı Tanıma Sanatı adlı ki-
tapları da çevrilen, birey psikolojisinin kurucusu, Avusturyalı psiko-
log - Bakırın simgesi -Evrensel hayat enerjisi anlamina gelen çok 
eski bir Japon sağlık tekniği - Basit şekerlerin ortak adı.18) Polonya 
para birimi - Bir resim ya da desende, bazı nesne ve figür boyut-
larının perspektif  etkisiyle kısalması - Değiş tokuş da üste verilen 
şey - Yabancı.19) Bir koyun girişinde ileri doğru uzanmış olan ve 
bir denizkulağını denizden ayıran kıyı şeridi -………..AKBAĞ  tiyatro 
sanatçımız - Sağlam, kuvvetli - Bir nota.20) Tatlı, tuzlu,ekşi ve acı 
tatları dışında kalan beşinci tat - Sodyumun simgesi - Bulmaca res-
mi bulunan değerli  gazeteci ve karikatür sanatçımız.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1) Minör tükrük bezlerinden köken alan  ve oral mukozada en 
sık görülen yumuşak doku kistleri - Türkiye’de modern cerrahinin 
kurucusu olan, 1868-1958 yılları arasında yaşayan ünlü hekim.2) 
Dijital’’ sözcüğünün karşıtı - Sanal - Klasik Türk Müziğinde, çalgı 
yapıtlarında her haneden sonra çalınan nakarat bölümü.3) Arna-
vutluk’ un para birimi - Paskalya Adası’nda yapılan yekpare taş 
figürler - Fırsat, kelepir - Yeniçeri kışlası.4) Saplantıların çoğunun 
kökünde bulunan akıl ve ruh zayıflığı - Aktif, etkin - Bir kimyasal 
elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacık.5) Çin Halk 

Cumhuriyeti’nin plâka işareti - Mezopotamya’da kurulmuş eski bir 
uygarlık  - Asıl adı Müridzade Mustafa Ağa olan tasavvuf  içerikli 
şiirler yazmış ve divanı ölümünden sonra yayınlanmış XIX. yüzyıl 
divan şairimiz - Hintli kadınların kaşlarının arasına yapıştırdıkları 
süs.6) Kafkas köyü - Gözü kapalı inanılan düşünce, dogma  - Bir 
haber ajansı - Takı, süs, ziynet.7) Sümer mitolojisinde, su tanrısı - 
Muğla’nin Fethiye ilçesinde antik bir kent - Bir yada daha çok elekt-
ron kazanmış yada yitirmiş bir atom grubundan oluşmuş elektrik 
yüklü parçacık - Kuruyunca çatlayan killi bir toprak türü.8) Nevşe-
hir ilinde bir yeraltı şehri - OĞUZ …….. karikatürist - Balık yumur-
tasıyla yapılan bir tür meze.9) İz, ayak izi - Nikelin simgesi - Boğa 
takımyıldızının en parlak yıldızı -  (tersi) İlave .10) Tanrı’nın do-
ğayla özdeşleştirilmesini temeline dayalı bir felsefe geliştirmiş ünlü 
Hollandalı filozof  - Kılkuyruk ördek.11)Üye - Manganın simgesi - 
Briçte, sanzatu -  Tümör.12) AYŞE  ……… köşe yazarı - Donmuş, 
donuk, cansız - Üzerinde film çevrilen stüdyo düzlüğü.13) Rusçada 
“evet” -  Yemek - Jean Baudrillard’ın bir romanı .14) Kişinin öz ben-
liği - Körler için geliştirilmiş evrensel yazı sistemi olan ve bir matris 
üstüne yerleştirilmiş 1-6 kabartma noktadan oluşan 63 karakteri 
kapsayan alfabe - Fransiyumun simgesi - Berilyumun simgesi  - Ma-
ğara.15) Sarhoş bağırması - İnsanın ve dünyanın sonunu , öbür 
dünyayı anlatmaya çalışan tanrıbilim kolu - Alınan bir şeyi geri ver-
me. 16) Salınım - ‘Hadi ver ellerini / Ufkumdan esen ….. yellerime’’ 
(Behçet Necatigil) - Abdülhak Hamit’in ‘’Fatma Hanımın Ölümü’’ 
üzerine yazdığı manzum yapıt .17) Tek tük ağaç bulunan kayalık 
- Bir sayı - Yahudilikte, din bilginlerinin ve hahamlarin, sözlü seriat 
derlemesi Mişna’yı konu alan yorum ve açıklamaları - İridyumun 
simgesi.18) Nazım Hikmet in bir oyunu - Zihin - Iki dörtlü ve iki üç-
lüden olusan,on dört dizeli bir Batı şiir türü  - Kalça kemiği. - Fazil 
Hüsnü Dağlarca’nin bir şiir kitabi.19) Odalık”, “Dansçı”, “Küçük 
Mavi Çıplak” gibi tablolarıyla tanınmış Fransız ressam - Limonluk - 
Voleybolda özel konumlu müdafaa elemanı -Vilayet .20) Tarımda 
kullanılan azotlu gübre - Hüngür hüngür anlamında bir söz - Etek 
ucuna doğru genişleyen giysi.21) Toplumdan, genel olarak insan-
lardan korkma - Aziz Nesin’in bir öykü kitabı - Tahta cilası.
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dişhekimi duyuru

Başsağlığı

Meslektaşlarımızdan;

> Bahar Göktaş Cireli ,
> Erdal Batı’nın babası ,
> Aynur Sert Akdeniz’in babası,
> Güngör Yılmaz’ın annesi , 

vefat etmiştir. Merhumlara Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı dileriz...

Meslektaşlarımızdan;

> Işık Menokan’a

rahatsızlıklarından dolayı geçmiş olsun diliyoruz

Geçmiş Olsun

64. sayıdaki bulmacanın çözümü

> Ayla Tanzer Kulalıgil / İzmir
> Aypınar İlçiz / İzmir

Duyuru sayfamızda yer alan haberler odamıza ulaşan bilgilerle sınırlı kalmaktadır. Sayfamızda yer almasını 
istediğiniz kendiniz ve diğer meslektaşlarımız hakkındaki haberleri lütfen bize iletiniz.

64. say› bulmacam›z›
çözerek hediye kazanan meslektaşlarımız;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



60

dişhekimidişhekimikarikatür > Hemşire Ayşegül Çatinkalp






