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dişhekimi başkan

Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz
İzmir Dişhekimleri
Odası Başkanı

Yeni yönetmeliğin uygulanması 01 
Haziran 2016 tarihine ertelenince bir 
nebzede olsa rahat bir soluk aldık di-
yebiliriz. Aslında bu süreç bizler için bir 
eylem planı oluşturmak içinde bir fırsat 
niteliği taşıyacaktır.Tam bu gelişme ya-
şanırken Danıştay’dan gelen güzel ha-
berlerde bizleri memnun etti. 

Danıştay 15. Dairesi, T.C Sağlık 
Bakanlığı’nın savunmasını da aldıktan 
sonra, Türk Dişhekimleri Birliği’nin aç-
tığı yürütmeyi durdurma davasına kar-
şılık yaptığı değerlendirmeyle, bir kısım 
hükümlerin yürütmesinin durdurulma-
sına karar verdi.

Buna göre;

Muayenehane zemin katta bile olsa 
apartmanın asansörlü olmasının şart 
koşulması,

Muayene odalarının mutlaka günışı-
ğı ile aydınlatılmasının zorunlu olma-
sı, Muayenehanede çalışma saatlerini 
dişhekiminin serbestçe belirlemesinin 
engellenmesi,

Muayenehane açılışında istenen kro-
kinin yetkili mimar tarafından çizilmesi-
nin istenmesi,

Muayenehanelerdeki denetim sıklığı-
nın polikliniklerden daha kısa belirlen-
mesi,

Sağlık kuruluşlarının bulunduğu ye-

rin adres bilgisi değiştiğinde ruhsat 
yenilenmesi maliyetinin dişhekimine 
yüklenmesi,

Poliklinikte tek ortak kaldığında mu-
ayenehaneye dönüşmesine olanak sağ-
lanmayıp kapatılması,

Sahip olmadığı uzmanlık varmış gibi 
davranan dişhekimine ölçüsüz ceza be-
lirlenmesi,

Poliklinikler için zorunlu olmayan ste-
rilizasyon ünitesine ilişkin olarak hiz-
met alım sözleşmesi istenmesi,

Denetim ekibinde Dişhekimleri Oda-
sı tarafından görevlendirilen bir dişhe-
kiminin bulunmaması, hükümlerinin 
açıkça hukuka aykırı ve uygulanması 
halinde telafisi mümkün olmayan za-
rarlara sebep olabileceği değerlendir-
mesiyle yürütmesinin durdurulmasına 
karar verilmiştir.

Odamızın resmi web sayfası olan 
www.izdo.org adresinde tüm detaylı 
bilgileri bulabilirsiniz.

Değerli arkadaşlarım, 22.Uluslararası 
Türk Dişhekimleri Birliği kongremiz yak-
laşıyor, 19 ve 21 Mayıs 2016 tarihlerini 
lütfen not alınız, kongremize ait tüm 
bilgiler ve online kayıt imkanı www.
tdbkongreleri.com sayfasında yayım-
lanmıştır, siz değerli meslektaşlarımızı 
bekliyoruz.

En derin sevgi ve saygılarımla

Değerli meslektaşlarım,
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dişhekimieditör

Öncelikle hepinizin, değerli ailelerini-
zin ve sevdiklerinizin yeni yılını kutlar; 
2016 yılının umutların yeniden yeşerdi-
ği yepyeni bir yıl olmasını dileriz.Sağlık, 
mutluluk ve huzur hep yanı başınızda 
olsun...

Beklediğimiz haber geldi, Sağlık Ba-
kanlığı yayımladığı genelge ile Ağız ve 
Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağ-
lık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 
uyum süresinin 01.06.2016 tarihine 
kadar uzatıldığını duyurdu. Ancak ha-
berimizde yer alan ayrıntıları okumanız-
da yarar var. Dileğimiz bu tarihe kadar 
Danıştay’da ki yönetmeliğin iptali için 
açılan davanın olumlu yönde sonuçlan-
ması.

Elektronik Tebligat uygulamasına baş-
lama tarihi 1 Ocak 2016’dan 1 Nisan 
2016’ya uzatıldı. İlgili haberimiz ile ha-
tırlatmak isteriz.

Antalya Diş hekimleri Odası Başkanı 
Diş Hekimi Hüseyin Tunç, Oda üyesi 
Diş Hekimi Erdem Erciyeslioğlu’nun da 
yargılandığı Çelenk Koyma Davasında 
beraat kararı çıktı. Kendilerine tekrar 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Şimdiden büyük heyecanını ya-
şadığımız, İLK’ lerin ve EN’lerin yer 
alacağı,TDB Uluslararası Kongresi için 
hazırlıklar başladı. Türk Dişhekimleri 
Birliği’nin destekleriyle, 19-21 Mayıs 
2016’da İzmir’de gerçekleşecek kongre 
için  güçlü bir ekip ile bu güzel  kong-
reye hazırız. İzmir Dişhekimleri Odası 
ve İzmir’e yakışır bir organizasyon da 
sizleri de bu heyecana ortak etmek is-
tiyoruz.

Diş Hekimlerinin yeni nesil yazar kasa 
kullanıp kullanmayacaklarına dair Gelir 
İdaresi Başkanlığı görüş yazısı yayınladı.
Yazıdan da anlaşılacağı üzere serbest 
muayene hekimlerinin yazar kasa kul-
lanma mecburiyeti bulunmamaktadır.

Meslek örgütleri, Büyük Ortadoğu 
projesi adı altında yaşananlarla devle-
tin sınırlarının yeniden oluşturulmaya 
çalışılmasını ve yeni bir Sevr dayatması 
ile karşı karşıya kalınmasını sert bir dille 
eleştirdi.Haberi ilgili bölümde okuyabi-

lirsiniz.
Türkiye’de bilimsel diş hekimliğinin 

kuruluşunun 107. yılı ve 22 Kasım’ı içi-
ne alan Ağız ve Diş Sağlığı Haftası İzmir 
Diş hekimleri Odası tarafından düzenle-
nen etkinliklerle kutlandı.

İzmir Dişhekimleri Odası Yönetimi 
meslektaşlarımızla sorunları ve gün-
demde olan yönetmelik ile ilgili geliş-
meleri konuşmak için oda merkezimiz 
konferans salonunda bir araya geldi.
İlgili haberi ilerleyen sayfalarda görebi-
lirsiniz.

Semt ve bölge toplantıları ile mes-
lektaşlarımıza ve sorunlarına yönelik 
toplantılarımız devam ediyor.Perşembe 
Akşamı seminerlerimiz yoğun tempoyla 
sizlerle buluşmaya yeni yılda da devam 
edecek.

Yurtdışında mesleklerini icra eden 
hekimlerimizle yaptığımız röportajlarda 
bu sayımızın konuğu; Ege Üniversitesi 
Periodontoloji A.B.D’da doktora eğiti-
mine devam eden Serhat Aslan. Ken-
disi ile Erasmus çerçevesinde 4 aylık 
Porto’da ki eğitim deneyimini konuş-
tuk.

Bu sayımızdaki sağlık köşemizin ko-
nusu: UYKU! İlgiyle okuyacağınızı dü-
şünüyoruz. İçimizden Biri köşesinin bu 
sayı konuğu ise Sevgili Hakan Koç. Pe-
dalla dünyayı keşfetmenin yollarını açı-
yor bizlere.

Evvel zaman İzmir bölümümüz de 
“Levanten Köşkleri” konusunun ikinci 
bölümü işlendi bu sayımızda.

Ayrıca ilk olarak bu sayı yazılarıyla ara-
mıza katılan ve dergimize “toplum ağız 
ve dişsağlığı” gözüyle renk katacak, de-
ğerli Meslektaşım Ahmet Özdikmenli’ye 
hoş geldin demek istiyorum.

Köşelerimizin en büyük destekçile-
ri Emel Gökmen Kiper, Serdar Sıralar, 
Müge Sandıkçıoğlu, Mavisel Yener, Ari-
fe Kişioğlu ve Mete Ağaoğlu’na bura-
dan teşekkürlerimizi sunuyoruz.Tabi ki 
dergide emeği geçen tüm arkadaşları-
ma teşekkürü borç bilirim.

Gülümseten sayfalarda buluşmak di-
leği ile sevgiyle kalın...

Sevgili Meslektaşlarım Merhaba;

Ersin ATİNEL
eatinel@hotmail.com



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:

Ocak 2016

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,

Elif  ÖZBOZDAĞ, Ümran Canay KAYA,
Ahmet CESUR

Akdemir Dental .........................47
AlphaBio .....................................7
Dentin implant .......... Ön Kapak içi

Dentsply .....................Arka Kapak
Hepsi Medikal .............................1
Hepsi Medikal .............................2

İpana ..........................................5
Oral B .......................................30
Ünaldı Medikal........Arka Kapak içi
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Meslektaşlarımızın dikkatine
Yönetmeliğin Yaptırım Uygulaması
1 Haziran 2016 tarihine ertelendi

Vergide e-tebligat
uygulaması ertelendi

10

20Dişhekimliğinin
Akademik 
Kuruluşu’nun 

törenlerle kutladık
107. yılı

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  kutlandı. 

15 yıl aradan 
sonra İzmir’de 
gerçekleştirilecek olan 
TDB Uluslararası 
Kongresi için 
hazırlıklar başladı14

Meslektaşlarımızla
22. Uluslararası
Bilimsel Kongre
ve Sergisi’nde buluştuk
İzmir Dişhekimleri Odası’nın  düzenlediği “22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi”
27 - 29 Kasım 2015 tarihlerinde Swissotel Büyük Efes  İzmir’de gerçekleştirildi. 

Odamızdan
Neler Bekliyoruz
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetimi meslektaşlarımızla  sorunları ve gündemde olan yönetme-
lik ile ilgili gelişmeleri konuşmak için oda merkezimiz konferans salonunda bir araya geldi.  

konulu buluşma yoğun katılımla gerçekleşti

Porto’da kısa bir süre
dişhekimliği eğitimi gören

Serhat Aslan40

Değerli okurlarımız, geçtiğimiz sayıda İzmir Levantenlerinin tarihine değinmiş, bu toplumun 
İzmir’in kattıkları simgesel köşklerden bir kaçından bahsetmiştik. Sayıları bir hayli fazla olan 
köşklerin özelliklerine ve içinde barındırdığı hikâyelerine bu sayımızda da devam edeceğiz.

İzmir’in
Laventen Köşkleri

Hakan Koç, 
bisiklet sevdasını 

meslektaşlarına 
aşılamaya kararlı

48

Reklam İndeksi
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dişhekimi

Daha önceki erteleme yazılarında; ertelenen konular belirlenmişti. Erteleme personel, araç-gereç, tıbbi cihaz vb. husu-
slarda söz konusu olacaktır. Yazıda önceki yazılarda olduğu gibi ertelenen konular belirtilmiş olduğundan bunun dışında 
kalan TAEK’ten lisans alınması, İtfaiyeden belge alınması gibi konular ertelenmemiştir.

Radyolojik görüntüleme cihazı bulunan meslektaşlarımız açısından TAEK Lisansı bir eksiklik olarak kabul edi-
lecektir, ancak görüntüleme cihazı bulunmayan meslektaşlarımız açısından bir müeyyide uygulanmayacaktır.

Ertelemenin kapsamında zorunlu personel de belirtilmektedir bu durum belirtilen süre sonuna kadar, ağız 
ve diş sağlığı teknikeri bulunmaması nedeni ile müeyyide uygulanamayacağı anlamına gelmektedir. Bu 
süre zarfında ağız ve diş sağlığı teknikeri sayısının azlığı nedeni ile yaşanmakta olan sorunun çözüme kavuşturulması 
dileğindeyiz.

Yazıdan; Otoklav, amalgamatör, acil seti vb. diğer bulundurulması zorunlu araç-gereç ve cihazın erteleme 
kapsamında olduğu anlaşılmaktadır.

Yeni açılacak özel sağlık kuruluşları erteleme kapsamında değildir. Yani muayenehane, A tipi Poliklinik ve A tipi 
ADSM açabilmek için yönetmelikteki koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

yönetmelik

Meslektaşlarımızın dikkatine
Yönetmeliğin Yaptırım Uygulaması
1 Haziran 2016 tarihine ertelendi
Ancak; Yönetmelik yaptırımları için erteleme kararı çıktı fakat bazı yükümlülükler halen devam ediyor. Yeni muayenehane 
açacaklar bu ertelemenin dışında kalıyor. Bazı yükümlülükler ise duruma göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin Radyolojik 
görüntüleme cihazı bulunan meslektaşlarımız açısından TAEK Lisansı bir eksiklik olarak kabul edilecektir, ancak görün-
tüleme cihazı bulunmayan meslektaşlarımız açısından bir müeyyide uygulanmayacaktır. Haberde tüm ayrıntılar yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı yayımladığı genelge ile Ağız 
ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik uyum süre-
sinin 01.06.2016 tarihine kadar uzatıldığını duy-
urdu. Bilindiği gibi Sağlık Bakanlığı 03.02.2015 
tarihinde değiştirilen Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti 
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönet-
melik uygulanmasında sorunlara yol açan konu-
larda uygulama birliği sağlanması için 20.04.2015 
tarihinde bir genelge yayınlayarak uygulamanın bu 
genelgeye göre yapılmasını istemişti. Aynı genelge 
ile sağlık kuruluşlarının fiziki, teknik ve tıbbi açıdan 
yönetmeliğe uygun hale getirilmesi, getirmeyenlere 
yaptırım uygulanması için de 30.10.2015 tarihine 
kadar süre vermişti. Odalardan ve dişhekimlerinden 
Türk Dişhekimleri Birliği’ne  iletilen bilgiler ile; Yönet-
melik kurallarının iller arası uygulama farklarının 
olduğu, binalardaki asansör zorunluluğundan, 
bulundurulması zorunlu araç, gereç ve tıbbi ci-
hazlara, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinden 
tıbbi atık kurallarına kadar pek çok alanda birbiri-

yle oldukça farklı uygulama örnekleri bulunduğu, 
ayrıca, somut olgulara ilişkin olarak Bakanlığın 
yazılarında da Yönetmeliğin uygulama kurallarının 
farklı biçimde ifade edildiği gerekçeleriyle, bu 
süreçte dişhekimlerinin gerekli hazırlıkları tamam-
layabilmeleri için Yönetmelik yaptırımlarının bir yıl 
daha ertelenmesi TDB tarafından talep edilmişti. 
TDB ve Odaların  Yönetmeliğin değiştirilmesi ve 
yaptırım uygulanmasının ertelenmesi için ısrarlı 
girişimleri sonucu Sağlık Bakanlığı uygulamanın 
01.01.2016 tarihine ertelendiğini duyurmuştu. 
Yönetmeliğin, ağız diş sağlığı hizmet sunumun-
da oldukça radikal değişiklikler getirerek bazı 
kurallarının muğlak, çelişkili ya da uygulamasının 
yaşamda önemli zorluklar yaratması sebebiyle, 
kısa zamanda sağlık kuruluşlarında tam olarak 
uygulanamadığı biliniyordu. Yaptırım uygulama tari-
hi için ikinci bir erteleme haberi geldi. Sağlık Bakanlığı 
yayımladığı 12.01.2016 tarih ve 23590821/199 
sayılı yeni genelgesi ile uyum süresinin 01.06.2016 
tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. 

ERTELEME KARARI VAR ANCAK BAZI KOŞULLARI VAR, KİMİ YÜKÜMLÜLÜKLER HALEN GEÇERLİ
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dişhekimi yönetmelik

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada, 
Danıştay 15. Daire, Sağlık Bakanlığı’nın savunmasını 
da aldıktan sonra yaptığı değerlendirmeyle, bir kısım 
hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

KONUYLA İLGİLİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ  
TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞÖYLE DENİLDİ:
3 Muayenehane zemin katta bile olsa apartmanın 
asansörlü olmasının şart koşulması,
3 Muayene odalarının mutlaka günışığı ile 
aydınlatılmasının zorunlu olması,
3 Muayenehanede çalışma saatlerini diş hekiminin 
serbestçe belirlemesinin engellenmesi,
3 Muayenehane açılışında istenen krokinin yetkili 
mimar tarafından çizilmesinin istenmesi,
3 Muayenehanelerdeki denetim sıklığının po-
likliniklerden daha kısa belirlenmesi,
3 Sağlık kuruluşlarının bulunduğu yerin adres 
bilgisi değiştiğinde ruhsat yenilenmesi maliyetinin 
dişhekimine yüklenmesi,
3 Poliklinikte tek ortak kaldığında muayenehaneye 
dönüşmesine olanak sağlanmayıp kapatılması,
3 Sahip olmadığı uzmanlık varmış gibi davranan 
dişhekimine ölçüsüz ceza belirlenmesi,
3 Poliklinikler için zorunlu olmayan sterilizasyon üni-
tesine ilişkin olarak hizmet alım sözleşmesi istenmesi,
3 Denetim ekibinde Diş hekimleri Odası tarafından 
görevlendirilen bir diş hekiminin bulunmaması,
hükümlerinin  açıkça hukuka aykırı ve uygulan-
ması halinde telafisi mümkün olmayan zararla-
ra sebep olabileceği değerlendirmesiyle yürüt-
mesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Bunların dışında kalan taleplerle ilgili olarak yürüt-
menin durdurulması istemi reddedilmiştir. Özellikle, 
ADSM’lere dişhekiminden başkasının ortak ola-
bilmesinden sağlık kuruluşlarından istenen tuvalet ve 
giyinme odalarına, kapı genişliğinden bulundurulması 
gereken cihazlara kadar ölçüsüz ve sağlık hizmetinin 
niteliğini artırmaya yönelik olmayan düzenlemel-
erle ilgili olarak yürütmenin durdurulması isteminin 
reddine dair karara Birliğimiz tarafından itirazda 
bulunulacaktır. Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığının da 

yürütmenin durdurulmasına ilişkin karara karşı itirazda 
bulunması beklenmektedir. İtiraz, kararın tebliğinden 
sonraki yedi gün içinde yapılabilecektir. Ancak itirazda 
bulunulması idari yargı kararlarının uygulanmasını dur-
durmaz. Yürütmenin durdurulması kararından sonra, 
Sağlık Bakanlığı, bütün işlemlerinde söz konusu 
hükümlerle ilgili Karar gerekçelerini de gözetmek 
zorundadır. Bütün bunlardan başka, toplumun ağız 
ve diş sağlığı hizmetlerine erişebilmesini kolaylaştıran 
ve sağlık hizmetlerinin niteliğini artıran her işlemi Türk 
Dişhekimleri Birliği desteklemektedir. Ancak sağlık 
hizmetlerinin niteliğini artırmaktan uzak ve ülkenin 
gerçeklerinden kopuk şartlarla sağlık kuruluşlarının 
gereksiz külfetlere tabi tutulmaları, kaynaklarımızın 
boşa harcanmasıdır. Bu alandaki düzenlemelerin 
yargısal kararlarla değil, tarafların etkin katılımının 
sağlanabildiği süreçlerle geliştirilmesindeki yarar 
gözetilerek; yeni bir yönetmeliğin, konunun bütün 
taraflarıyla birlikte hazırlanması için Sağlık Bakanlığı’na 
çağrıda bulunuyoruz. Bütün bunlardan başka, toplu-
mun ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişebilmesini 
kolaylaştıran ve sağlık hizmetlerinin niteliğini artıran 
her işlemi Türk Dişhekimleri Birliği desteklemekte-
dir. Ancak sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaktan 
uzak ve ülkenin gerçeklerinden kopuk şartlarla sağlık 
kuruluşlarının gereksiz külfetlere tabi tutulmaları, 
kaynaklarımızın boşa harcanmasıdır. Bu alandaki 
düzenlemelerin yargısal kararlarla değil, tarafların etkin 
katılımının sağlanabildiği süreçlerle geliştirilmesindeki 
yarar gözetilerek; yeni bir yönetmeliğin, konunun 
bütün taraflarıyla birlikte hazırlanması için Sağlık 
Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz.

Yönetmeliğin bazı maddelerine
yürütmeyi durdurma kararı

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’le 
ilgili davada yürütmenin durdurulması istemine ilişkin karar yayınlandı.
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Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorun-
da olan kurumlar vergisi mükelleflerinin ise, 
01.01.2016 tarihine kadar “Elektronik Tebligat Ta-
lep Bildirimini (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) 
kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi 
dairesine vermeleri gerekiyordu. Ancak Maliye 
Bakanlığının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliği Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Buna göre Elektronik Tebligat 
uygulamasına başlama tarihi 1 Ocak 2016’dan 1 Ni-
san 2016’ya uzatıldı.
Odamıza kayıtlı bu mükelleflerimizin, söz konusu 
bildirimi, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat 
sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki 
içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan 
kişiler aracılığıyla bizzat teslim etmeleri gerekiyor.
Mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti 
bulunan meslek mensuplarımızın vergi dairelerine 
uğramalarına gerek bulunmadan, internet vergi 
dairesi üzerinden şahsen yapacakları başvuru ile sis-
teme kayıt olmaları mümkün.
Zorunluluk kapsamındaki bir mükellefin Elektron-
ik Tebligat Sisteminin dışında kalması mümkün 

olamayacaktır. Başvuru işlemlerini süresinde yap-
mayan zorunluluk kapsamındaki mükelleflere para 
cezası uygulanmakla birlikte başvuru işlemleri resen 
gerçekleştirilip sisteme dahil olmaları sağlanacak.
Buna göre, e-tebligat sistemini kullanmak zorunda 
olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, “Elektronik 
Tebligat Talep Bildirimi”ni 1 Ocak 2016 değil, 1 
Nisan 2016 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi 
dairesine vermeleri, gelir vergisi mükelleflerinin de 
söz konusu bildirimi, internet vergi dairesinde elek-
tronik ortamda doldurmaları ve sistemi kullanmaya 
başlamaları gerekecek.

Vergide e-tebligat
uygulaması ertelendi

Elektronik Tebligat uygulamasına başlama tarihi 1 Ocak 2016’dan 1 Nisan 2016’ya uzatıldı.
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Ankara ili Çubuk ilçesinde bir öğretmen, Artvin’de 
öğretmen olarak görev yaptığı 2012 yılında okul 
müdürlüğü ile ek ders ücretiyle ilgili bir anlaşmazlık 
yaşadı. Bu anlaşmazlıkla ilgili okul müdürlüğü İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bir yazı gönderdi. Bu ya-
zıda sevkli olduğu günlere ait 1. ve 2. kademe sağlık 
kuruluşlarının verilerinin incelendiği belirtilmekte ve 
ekler kısmında 01/09/2010 - 31/12/2010 tarihleri 
ve hatta 2012 yılına kadar ki Şavşat Devlet Hastane-
si ve Sağlık Ocağı kayıtları yer alıyordu. Bu kayıtların 
üçüncü kişilere resmi bir talep olmaksızın verilmesi 
mümkün olmayan kayıtlar olduğu ortaya çıktı. Sağ-
lık verileri okula verilen Öğretmen bunun üzerine  
söz konusu yıllarda muayene ve tedavi işlemlerini 
yaptırdığı Şavşat Devlet Hastanesi’ne 24.10.2013 
tarihinde dilekçeyle başvurdu. Söz konusu kayıt-
ların verilmesiyle ilgili bilgi talep etti. Öğretmenin 
bu başvurusuna Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye 
Kamu Hastaneleri Kurumu Artvin İli Kamu Hasta-
neleri Birliği Genel Sekreterliği Şavşat Devlet Hasta-
nesi Baştabipliğince verilen cevapta adı geçen okul 
müdürlüğünden hastaneye yazı yazılmadığı gibi 
hastaneden de adı geçen okul müdürlüğüne bilgi 
verilmediği belirtildi. Böylece adı geçen okul müdür-
lüğünce sağlık bilgilerinin resmi yazışmalar dışında 
yasal olmayan yollarla öğrenildiği ortaya çıktı.

RİZE İDARE MAHKEMESİ DAVAYI  KABUL ETTİ
Bu nedenle öğretmen Eğitim Sen Hukuk Bürosunun 
yönlendirilmesiyle anayasa ve iç hukuk hükmündeki 
uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan kişisel 
verilerinin parçası sayılan sağlık verilerinin Şavşat Dev-
let Hastanesi’nden yasa dışı yollarla edinilmesi, öğrenil-
mesi eylemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na 5.000,00 TL 
manevi tazminat ödenmesi istemiyle başvuru yapmış, 
bu başvurunun reddi üzerine de Eğitim Sen Hukuk Bü-
rosunca açılan ve takip edilen davada Rize İdare Mah-
kemesi 8.10.2015 gün ve E:2015/304, K:2015/603 
sayılı kararıyla davanın kabulüne karar verdi. Anılan 
kararda; “kişisel veri kavramı, belirli veya be-
lirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün 
bilgileri ifade etmektedir. Bu bağlamda kişisel 
veri niteliğindeki sevkli olduğu günlere ilişkin 
1. basamak ve 2. basamak sağlık verilerinin hu-
kuka aykırı şekilde paylaşılmasının davacının ne-
zdinde, kişisel verilerinin muhafazası ile yükümlü 
bulunan idarece bu yükümlüğünün kusurlu 
işletildiği hususunda yaratılan şüphe ve ruhsal 
çöküntü manevi tazminat talebinin karşılanması 
gereğini ortaya koymaktadır.” denildi.

Sağlık verileri okula verilen öğretmen
5 bin TL tazminat kazandı
Kişisel verilerinin parçası sayılan sağlık verilerinin Devlet Hastanesi’nden yasa dışı yollarla edi-
nilmesi, öğrenilmesi eylemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’na 5.000,00 TL manevi tazminat öden-
mesi istemiyle  açılan davada, sağlık verileri okula verilen öğretmen, 5 bin TL tazminat kazandı.
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Antalya’da 29 Ekim 2014 tarihinde Cumhuri-
yet Bayramı törenleri sırasında Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk koymak 
isteyenler hakkında ‘polise mukavemet ve izinsiz 
gösteri yapmak’ suçlamasıyla açılan davanın ikinci 
duruşması  30 Aralık tarihinde görüldü.
Antalya Dişhekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tunç 
ve meslektaşımız Ahmet Erdem Erciyeslioğlu’ nun 
yanı sıra Atatürkçü Düşünce Derneği,  Cumhuriy-
et Halk Partisi ile diğer meslek örgütlerinin ve sivil 
toplum kuruluşlarının yöneticilerinin de aralarında 
bulunduğu altı kişinin yargılandığı davaya destek ver-
mek üzere çok sayıda kişi katıldı. Türk Dişhekimleri 
Birliği Genel Başkanı Prof.Dr.Taner Yücel de 
meslektaşlarımıza destek için daha  Antalya’daydı.
Türk Dişhekimleri Birliği Hukuk Müşaviri Avukat 
Mustafa Güler, Oda Başkanı Hüseyin Tunç ile 
meslektaşımız Ahmet Erdem Erciyesoğlu adına  
yaptığı savunmada; ortada yargılanacak bir suç 
olmadığını, sanıkların Cumhuriyet Bayramı sırasında 

Atatürk Anıtına çelenk koyma isteklerinin yasal 
hakları arasında bulunduğunu belirterek, sanıkların 
beraatini istedi. Antalya 5. Asliye Ceza Mahke-
mesinde yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda  
ortada bir suç olmadığı görüşüyle  bütün sanıkların 
beraatine karar verildi.

“Çelenk koyma”
davasında beraat

Antalya Diş hekimleri Odası Başkanı Diş Hekimi Hüseyin Tunç,  Oda üyesi Diş Hekimi Erdem 
Erciyeslioğlu’nun da yargılandığı Çelenk Koyma Davasında beraat kararı çıktı.  
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Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle bir 
basın açıklaması yapan İzmir Dişhekimleri Odası 
Başkanı Prof. Dr. Rıza Alpöz, ülkemizde ağız ve 
diş sağlığına gerekli özenin gösterilmediğini, diş 
organının sanki vücuttan ayrı bir organmış gibi 
düşünüldüğünü, halbuki çürük ve iltihaplı dişlerin 
ve diş etlerinin pek çok hastalığın nedeni olabile-
ceğini vurguladı.
Ağız ve diş sağlığının vücudun genel sağlığının ay-
rılmaz bir bütünü olduğunu ifade eden  Prof. Dr. 
Alpöz; “75 milyonun yaşadığı ülkemizde 40 milyon 
vatandaşımız diş fırçalamıyor, Nüfusun % 70’inin 
evine diş macunu girmiyor. Bir yılda ülkemizde sa-
tılan diş fırçası sayısı 30.000.000 civarında, Yıllık 
diş macunu tüketimi ülkemizde 85 gramdır, hal-
buki bu miktar İngiltere’de 480, Almanya’da 450, 

İtalya’da 270, İspanya’da ise 150 gramdır. Yaşları 
6 -14 arasında değişen her 100 çocuğumuzdan  
90’ının  dişleri çürük. Anne ve babalar dişlerinizi 
lütfen fırçalayınız, çocuklarınıza da bu kültürü aşı-
layınız. Unutmayın siz ne yaparsanız çocuklarınız 
onları yaparlar,  siz dişlerinizi fırçalarsanız  çocuk-
larınız da dişlerini fırçalar. Tatlı ve yapışkan gıdalar, 
hamur işi gıdalar, asitli içecekler yerine doğal mey-
ve ve meyve sularını tercih ediniz. Size zaman ayı-
rabilecek diş hekiminize 6 ayda bir kontrole gidiniz. 
Çocuklarınıza koruyucu tedavileri uygulatınız” dedi.
Diş hekimliği eğitimi ile ilgili de düşüncelerini söy-
leyen Prof. Dr. Alpöz; Ülkemizde şu an itibariyle 70 
dişhekimliği fakültesi bulunduğunu ve çoğunun 
binası, eğitim kadrosu dahi yeterli olmayan bu fa-
kültelere sürekli yenilerinin eklendiğini belirtti.

‘Ağız ve diş sağlığı’ndan
sınıfta kaldık

40 Milyon vatandaşımız diş fırçalamıyor

Nüfusun % 70’inin evine diş macunu girmiyor

Her yıl 16-22 Kasım tarihlerinde kutlanan “Toplum Ağız
ve Diş Sağlığı Haftası” Ülkemizde buruk kutlanıyor.
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15 yıl sonra Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Ulusla-
rarası Kongresi TDB’nin destekleriyle, 19-21 Mayıs 
2016’da İzmir’de gerçekleşecek. Kongre için hazır-
lıklar başladı. TDB Uluslararası Kongresi için  Bilimsel 
Komite geçtiğimiz haftalarda Swiss Otel İzmir’de bir 
araya geldi. Prof. Dr. Murat Türkün başkanlığında bir 
araya gelen komitede; Prof. Dr. Sevtap Günbay, Prof. 
Dr. Ece Eden, Prof. Dr. Pelin Güneri, Prof. Dr. Banu 
Dinçer, Prof. Dr. Mine Çömlekoğlu, Prof. Dr. Nermin 
Yamalık, Prof. Dr. Esra Yıldız, Prof. Dr. Gökhan Al-
parslan, Doç. Dr. Senem Yiğit özer,  Doç. Dr. Nejat 
Nizam, Doç. Dr. Hande Şar Sancaklı ve Yard. Doç. 
Dr. Mehmet Emin Kaval yer aldı. 

TDB MYK ÜYELERİ İLE
İZDO YÖNETİMİ KONGRE İÇİN TOPLANDI
Bilimsel toplantının yanı sıra İzmir Dişhekimleri Oda-
sı kongresi için İzmir’e gelen TDB Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel ve MYK üyeleri, İzmir 

Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Ali Rıza Alpöz ve Genel Sekreter Ersin Atınel ile 
Swiss Otel İzmir’de bir araya geldi. Fuar İzmir’de 
gerçekleştirilecek Kongre için hazırlıkların konuşul-
duğu toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. İzmir’in yeni 
fuar ve kongre merkezi olan Gaziemir deki, Fuar 

15 yıl aradan sonra
İzmir’de gerçekleştirilecek olan
TDB Uluslararası Kongresi için 

hazırlıklar başladı
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İzmir’in varlığının da değerlendirildi-
ği toplantıda, İzmir’in turizmine ve 
ekonomisine katkı sağlayacak Türk 
Dişhekimleri Birliği (TDB) Uluslara-
rası Kongresi’ni en iyi şekilde ger-
çekleştirmek için çalışmaların yoğun 
tempoda devam ettiği bildirildi.

TDB MYK ÜYELERI FUAR İZMİR’DE
İNCELEMELERDE BULUNDU
22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve 
Sergisi için İzmir’e gelen TDB Ge-
nel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel ve 
MYK üyeleri, İZDO Yönetim Kurulu 
üyeleri ile birlikte  
19 -21 Mayıs 2016 tarihleri arasın-
da gerçekleştirilecek 22.Uluslararası 
Türk Dişhekimleri Birliği Kongresinin 
yapılacağı Fuar İzmir’de inceleme-
lerde bulundu.  TDB Genel Başkanı 
Prof.Dr. Taner Yücel fuar alanında 
İZDO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Rıza Alpöz ve Genel sekreter Er-
sin Atınel’den bilgi aldı.
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Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 22. Uluslararası 
Kongresi için ziyaretlerini sürdüren TDB ve İZDO 
Yönetimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu ile bir araya geldi. Ziyarete Türk 
Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Taner 
Yücel, İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz, İzmir Dişhekimleri 
Odası Genel Sekreteri Ersin Atınel, Sayman Can 
San, İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim ve Dene-
tleme Kurulu üyeleri, TDB Organizasyon Komitesi 
Temsilcileri ve Kongre Bilimsel Kurulu katıldı. 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 
ziyarette Dişhekimliği açısından büyük önem 
taşıyan böyle uluslararası bir organizasyonun 
İzmir’de gerçekleşmesinden büyük memnuniyet 
duyduğunu belirtirken, her türlü işbirliğine hazır 
olduklarını söyledi. Bu Kongre, İzmir’ in sosyal ve 
ticari hayatına büyük bir soluk getirecek 3000’e 
yakın yerli ve yabancı diş hekimini ve dental sektörü 
İzmir’de buluşturacak” diyen Türk Dişhekimleri 
Birliği Genel Başkanı  Prof. Dr. Taner Yücel 
destekleri için, İzmir Büyük şehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu’na teşekkür etti.  İzmir’e yakışır bir 
organizasyon olacağını belirten İzmir Dişhekimleri 
Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Alpöz, “tüm enerjimiz 

ve gücümüzle, İzmir’de yıllar sonra bu kongreyi 
en iyi şekilde organize etmek için çalışıyoruz. Bu 
anlamda desteğini esirgemeyen İzmir Büyük şehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İZFAŞ Yöneti-
mine teşekkür ederiz’’ dedi. Ziyarette kongre ile 
ilgili ayrıntılı bilgi alan İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, uluslararası kongre için TDB 
ve İZDO yönetiminin isteklerini dinledi. Ziyaret so-
nunda Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Prof. 
Dr. Taner Yücel ve İzmir Dişhekimleri Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na na-
zar boncuğu hediye etti.

TDB ve İzDO Yönetimi,
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Aziz Kocaoğlu’nu ziyaret etti
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15. Olağan Genel Kurulumuzun Üye Aidatları başlığı altındaki B-11 ve 13.maddelerine göre 2016 yılı üye aidatları; 2015 
yılında Maliye Bakanlığı tarafından  yayınlanacak yeniden değerlendirme oranında arttırılarak belirlenmesine ve aidatların 
küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanması  kararlaştırılmıştır. 10 Kasım 
2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 457 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ile 2015 yılı için yeniden de-
ğerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir. 

Buna göre;
2016 yılında uygulanacak üye aidatlarının miktarı, ödeme şekli ve tarihleri aşağıdadır.

Buna göre;

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerin-
den; 350,00 TL,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve 
kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının birinci maddede belirtilen miktarda,

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 175,00 TL,

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk  defa özel sağlık kurum ve kurulu-
şun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 175,00 TL. aidat alınacaktır.

5. Kayıt Ücreti ise; 175,00 TL olacaktır.

Genel Kurul kararlarının 17.maddesine göre de; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk ettirilmesi  ve Mart 
ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. GEÇ  ÖDENMESİ HALİNDE, TDB GENEL KURUL KARARI GEREĞİ YASAL 
FAİZ UYGULAMA ZORUNLULUĞU VARDIR. KAMU ALACAKLARI İÇİN UYGULANMAKTA OLAN YASAL FAİZ AYLIK 
%1,40’DIR.

Ödeme Şekilleri;

Aidat ödemenizi; www.izdo.org  adresindeki AİDAT ÖDEME bölümünden ve aşağıdaki  banka hesap numaralarından 
yapabilirsiniz.

 3 DENİZBANK AFİLLİ BONUS KARTLARI İLE 6 TAKSİT ŞEKLİNDE ÖDEYEBİLİRSİNİZ.
 3  BONUS ÖZELLİKLİ DİĞER BANKA KARTLARI İLE  ;
 31 MART 2016 TARİHİNE KADAR 6 TAKSİT
 1 NİSAN 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AİDATLARINIZI 3 TAKSİT ŞEKLİNDE ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

TÜRK EKONOMİ BANKASI GÜNDOĞDU ŞUBESİ
IBAN NO: TR21 0003 2000 0000 0026 4907 28 (HESAP ADI: İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI)

DENİZBANK 1.SANAYİ SİTESİ ŞUBESİ
IBAN NO: TR79 0013 4000 0064 9737 1000 01 (HESAP ADI: İZMİR DİŞHEKİMLERİ 

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İzmir Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu

2016 yılı üye aidatları belli oldu
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Gelir idaresi başkanlığı tarafından gönderilen yazı-
da şu görüşlere yer verildi;  Serbest meslek faaliyeti; 
sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki 
bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette ol-
mayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorum-
luluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.
Tahkim işleri dolayısıyle hakemlerin aldıkları ücretler 
ile kollektif, adi komandit ve adi şirketler tarafından 
yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan 
kazançlar da, serbest meslek kazancıdır.” hükmü 
yer almaktadır.
Bu nedenle, ödeme kaydedici cihaz kullanma 
mecburiyeti yalnızca birinci ve ikinci sınıf  
tacirlere getirildiğinden, Gelir Vergisi Ka-
nununun 65. maddesine göre serbest 
meslek erbabı sayılan diş hekimlerinin, 
muayenehanelerinde serbest meslek 
makbuzu düzenlemeleri gerektiğinden 
yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullan-
ma mecburiyetleri bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, 3100 Sayılı Kanunla ilgili 
43 Seri No.lu Genel Tebliği ile şirket veya 
ortaklık şeklinde teşkilatlanan tabipler 
(Diş, Kulak, Burun, Boğaz ve Göz Doktoru 
gibi) Vergi Usul Kanununun ilgili hükümle-
rinde belirtilen fatura veya perakende satış 
fişlerini düzenlemeleri şartıyla ödeme kaydedici 
cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakıl-

mışlardır. Buna göre, şirket veya ortaklık şeklinde 
teşkilatlanmaları sebebiyle ticaret erbabı vasfını ka-
zanan tabiplerin de, Vergi Usul Kanunu uyarınca fa-
tura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri şar-
tıyla ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti 
dışında bırakıldıklarından yeni nesil ödeme kaydedici 
cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmadığı belirtildi. 
Ancak halen polikliniklerinde ve merkezlerinde yazar 
kasa kullanan hekimlerin kullanmakta oldukları ya-
zar kasalarını Yeni Nesil Yazar Kasa ile değiştirme 
yükümlülükleri vardır. Yazar kasa kullanan hekimle-

rin 01.01.2016 tarihine kadar 
eski yazar kasalarını 

değiştirerek vergi 
dairesine bildirim 

yapmaları 
gerekiyor.

Poliklinikler ve
merkezler hariç;
Dişhekimlerinin yeni nesil
ödeme kaydedici cihaz kullanma

mecburiyeti bulunmuyor
Diş Hekimlerinin Yeni Nesil Yazar kasa kullanıp kullanmayacaklarına dair 

Gelir İdaresi Başkanlığı görüş yazısı yayınladı. Yazıdan da anlaşılacağı üze-
re Diş Hekimlerinin yazar kasa kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır.
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“ABD’ni başını çektiği emperyalistler 100 yıl önceki 
büyük zaferimizin ve büyük yenilgilerinin intikamını al-
mak istiyorlar. Önümüzde yine “ Özgür (!) Kürdistan” 
projesi konuldu. Büyük Ortadoğu Projesi adı altında 
açıkça haritalar çizildi, devletlerin sınırlarının yeniden 
çizileceği açıkça söylendi. Çizilmekle ve söylenme-
kle kalmadı, gözlerimizin önünde işin uygulaması 
yapılmakta. 
İşte Irak, işte Suriye ve işte Türkiye’miz…
K.Irak’ta ABD  silahları ve ne yazık ki Türkiye 

Cumhuriyeti devletinin katkıları ile bir kukla “Kürt” 
devletçiği kuruldu.
Suriye’de yobaz IŞİD saldırılarının yarattığı kargaşa 

ortamında PYD’nin kantonlar kurarak Doğu 
Akdeniz’e açılan bir “Kürt” devleti kurma faaliyeti elle 
tutulur bir aşamaya ulaştı.
Türkiye’mizde PKK ve “yasal”uzantıları yıllardır 

sürdürdükleri ayrılıkçı eylemlerini üst bir aşamaya 
taşıdılar.
DTK’nin aldığı 14 maddelik kararlar ve HDP eşbaşkanı 

Selahattin Demirtaş’ ın açıklamaları bu durumun açık 
ifadesi olarak ülkemizin önüne konuldu.
Bizler, “Demokratik özerklik”, “özyönetim” ya da 

“bağımsız (!) Kürdistan” açıklamalarını ülkemiz ve 
ulusumuzu bölme ve parçalamaya yönelik bir tehdit 
olarak görüyoruz.
Yine bunun emperyalizmin kontrolü ve desteğinde 

bir Yugosyalaştırma faaliyeti olduğunu saptıyoruz.
Bu çabanın,Cumhuriyetimizin ve ulusumuzun eşit ve 

onurlu bir üyesi olması gereken Kürt yurttaşlarımızı 2. 
Sınıf  vatandaş seviyesine indirgediğini; Türkü Kürt’e, 
Kürt’ü Türk’e düşman etmeye çalıştığını ve etnik tem-

izlik yolunu açtığını endişe ile izliyoruz.
Bizler hendek, mayın, bomba, kalaşnikofla ve ro-

ketatarlarla askerimiz eve polisimize saldıranların ve 
masum insanların ölümüne neden olanların İsrail ve 
ABD’ nin  2.İsrail projesinin figüranları olma utancını 
taşıdıklarını düşünüyoruz.
AKP hükümetleri tarafından sürdürülen “açılım” süre-

cinin, başkanlık taleplerinin, Anayasa’yı değiştirme ve 
Atatürksüz bir ortaçağ devleti yaratma çabalarının ve 
komşularla düşmanlık politikalarının ülkemizi zayıf  
düşürdüğünü, iç kargaşalık etkenlerini güçlendirdiğini 
ve  “hasta adam” haline getirdiğini görüyor ve çok 
ağır sorumluluk altında olduklarını saptıyoruz.
Vatanımızın ve ulusumuzun birliği ve bütünlüğünü 

her türlü değerin üstünde tutan Meslek Örgütleri 
olarak bizler ;
Ayrılıkçı faaliyetlerle yeni bir Sevr’ in basit aletleri 

haline gelenleri, kardeş kanı akmaması için, bu 
tutumlarından vazgeçmeye, ABD’nin vurucu gücü ol-
mamaya, kardeşlerine karşı yönelttikleri silahları yere 
atmaya çağırıyoruz.
Yine bizler;
Vatan ve ulusumuzu böldürtmeyeceğimizi, ülke-

mizi yeni bir Yugoslavya haline getirtmeyeceğimizi, 
bölgemizde yeni ve büyük bir tehlike olacak sahte 
“Kürdistan”ya da daha doğru bir tanımlama ile ikinci 
bir İsrail’e izin vermeyeceğimizi, yobaz ve gerici örgüt-
leri destekleyerek komşularımızın içişlerine yönelik 
kaba müdahalelere karşı koyacağımızı, üniter, laik , 
ilerici Atatürk Cumhuriyetinden vazgeçmeyeceğimizi  
ve bu  uğurda sonuna kadar mücadele edeceğimizi 
kamuoyuna açıklıyoruz” denildi.

İzmir’de beş güçlü meslek
örgütünden ortak açıklama

Meslek örgütleri, Büyük Ortadoğu projesi adı altında yaşananlarla devletin sınırlarının yeniden oluştu-
rulmaya çalışılmasını ve  yeni bir Sevr dayatması ile karşı karşıya kalınmasını sert bir dille eleştirdi. 

İzmir Tabip Odası, İzmir Dişhekimleri Odası, İzmir Barosu, İzmir Eczacı Odası, İzmir Veteriner Hekimleri Odası 
yaptıkları ortak basın açıklamasıyla; ‘’İkinci Sevr Dayatmasına Karşı Tüm Ulusumuzu Uyanık Olmaya 
Ve Mücadele Etmeye Çağırıyoruz !’’ dedi. İzmir Tabip Odası, İzmir Dişhekimleri Odası, İzmir Barosu, İzmir 
Eczacı Odası, İzmir Veteriner Hekimleri Odası ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada son za-
manlarda Irak ve Suriye’de yaşanan gelişmelere dikkat çekilerek, Büyük Ortadoğu projesi adı altında açıkça 
haritalar çizildiği, devletin sınırlarının yeniden oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı. 100 yıl sonra yeni bir Sevr 
dayatması ile karşı karşıyayız başlığıyla yayınlanan ortak bildiride; 



20

dişhekimi22 Kasım

Gerçekleştirilen etkinliklerde ilk olarak 
Türkiye’de bilimsel diş hekimliğinin kuru-
luş günü olan 22 kasımı içine alan Ağız 
ve Diş Sağlığı haftası İzmir Diş hekimleri 
Odası tarafından düzenlenen etkinliklerle  
kutlandı. İlk etkinlik 21 Kasım günü Cum-
huriyet Meydanı’nda Atatürk Heykeli’ne 
çelenk bırakılması ile başladı. İzmir Dişhe-
kimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri Diş-
hekimliği Fakülteleri dekan ve yöneticileri 
ile meslektaşlarımızın da katıldığı törende 
diş hekimliğinin dünü ve bugünü anlatıldı. 

Dişhekimliğinin
Akademik 
Kuruluşu’nun 

törenlerle kutladık
107. yılı

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  kutlandı. 
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Kutlamaların ikinci bölümü ise Tepekule Kongre Merkezi 
Anadolu Salonunda gerçekleşti. İzmir Diş hekimleri Oda-
sı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz ve Yö-
netim Kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı gece oldukça 
görkemli geçti. İzmir’de bulunan sivil toplum kuruluşları 
ve temsilcilerinin yanı sıra diş hekimliği fakülte temsilcile-
rinin de katıldığı gecede İzmir Dişhekimleri Odası’na ka-
yıtlı mesleklerinde 25. 40 ve 50. Yılını dolduranlar plaket-
le ödüllendirildi. Gece düzenlenen kokteylle  sona erdi.

Meslektaşlarımızın onurlandırıldığı gecede ülkemizin ilk 
ortodontisti şu an 99 yaşında olan değerli büyüğümüz  
Dr. Ayşe Mayda ise onur konuğuydu. Mayda’nın Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili anlattığı hikayeler 
ayakta alkışlandı.
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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 gerçekleştirildi.  
3 gün süren kongrenin  bilimsel programında; yerli 
ve yabancı akademisyenler bilimsel ve teknolojik ge-
lişmeleri katılımcılarla paylaştı. Ayrıca kongre sosyal 
programı ile katılımcılar kongre yorgunluğunu üzer-
lerinden atarak unutulmaz anlar yaşadı.

KONGRE AÇILIŞINDA
IKI DEV SANATÇI SAHNE ALDI
Açılış töreni kongrenin ilk günü oturumlar sonrası 
gerçekleşti. Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı 
Prof. Dr. Taner Yücel, MYK Üyeleri, İzmir’de bulu-
nan dişhekimliği fakülte yöneticileri ve meslektaş-
larımızın katıldığı açılış töreninde ev sahibi olarak 
konuşma yapan İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı  Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz, kongreye yo-

Meslektaşlarımızla
22. Uluslararası
Bilimsel Kongre
ve Sergisi’nde buluştuk
İzmir Dişhekimleri Odası’nın  düzenlediği “22. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi”
27 - 29 Kasım 2015 tarihlerinde Swissotel Büyük Efes  İzmir’de gerçekleştirildi. 
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ğun katılım gerçek-
leştiğini belirtirken 
emeği geçen her-
kese teşekkür etti. 
Dişhekimliğinin zor 
bir süreçten geçtiği-
ni de kaydeden Prof. 
Dr. Alpöz bu tür or-
ganizasyonların mes-
lektaşlarımıza nefes 
olduğunu söyledi. 
Türk Dişhekimleri Bir-
liği ile bu yıl İzmir’de 
19 -21 Mayıs 2016 
tarihleri arasında 
gerçekleştiri lecek 
22.Uluslararası Türk 
Dişhekimleri Birli-
ği Kongresi içinde 
hazırlıklar hakkında 
bilgi veren Alpöz, uluslararası kongrede İzmir’in ör-
nek ev sahipliğini göstereceklerini belirtti. Ardından 
kürsüye çıkan TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner 
Yücel, kongrenin yoğun katılımından memnuniyeti-
ni dile getirirken  yeni yönetmelik ve yaptırımları ile 
ilgili bilinmezler hakkında bilgiler verdi. Yönetmeliğin 
yaptırımları ile ilgili yoğun görüşmeler yaptıklarını ve 
mesleğimizi olumsuz etkileyeceğini düşündükleri 

yönetmelik hüküm-
lerinin değişmesi için 
yoğun çaba sarf  ettik-
lerini anlattı. 
Konuşmaların ardın-
dan kongre organi-
zasyonunda emeği 
geçenlere plaketleri 
takdim edildi. Plaket 
töreninin ardından 
Soprano Aytül Büyük-
saraç ve Piyanist De-
met Eytemiz ‘Türkiye 
Renkleri’’ özel konse-
rini sundu.
İzmir Dişhekimleri 
Odası 22. Uluslarara-
sı Bilimsel Kongre ve 
Sergisi’nde sanatse-
verlerin yakından tanı-

dığı İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı soprano 
Aytül Büyüksaraç ile Dokuz Eylül Üniversitesi  Devlet 
Konservatuarı Piyano Sanat Dalı ve Yaşar Üniversite-
si Sanat Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğretim 
üyelerinden piyanist Demet Eytemiz kongreye katı-
lan meslektaşlarımıza özel bir konser gerçekleştirdi. 
İki ünlü sanatçıya İzmir Devlet Opera ve Balesi sanat-
çıları danslarıyla eşlik etti.
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BİLİMSEL PROGRAM İLE KATILIMCILAR
GÜNCEL GELİŞMELERİ TAKİP ETTİLER
Kongrenin bilimsel programı kapsamında mes-
leğinde uzman yerli ve yabancı akademisyen 
konuşmacılar, mesleğin güncel bilimsel ve tekno-
lojik gelişmelerini meslektaşlarımızla paylaştı. Yo-
ğun katılımların gerçekleştirildiği  3 Ayrı salonda 
gerçekleştirilen bilimsel program kapsamında 36 
sunum, 5 panel, 9 kurs düzenlendi. Ayrıca Dt. 
Abdülkadir Demirel’in hipnoz konulu ve Trans-
formal Nefes Eğitmeni Semra Bakioğlu ile Umay 
Karabece ‘nin Nefesinizle Stresi Yenebilir misi-
niz? konulu özel sunumları da yer aldı.

Kongreye katılan meslektaşlarımız Seramik 
Workshop’a katılarak içlerindeki sanatçıyı or-
taya çıkarırken bir yandan da negatif  enerjile-
rini çamur ve suyla birlikte akıp gidişine şahit 
oldular. Derya Şener tarafından düzenlenen 
etkinlikte hekimlerimiz yaptıkları çalışmaları da 
sergilediler. Ayrıca Derya Şener’in eserlerinden 
oluşan bir sergide 3. kat fuaye alanında kong-
reye katılan meslektaşlarımıza sunuldu.

Seramik Workshop
gerçekleştirildi

Kongrenin
ilk günü 
düzenlenen 
tanışma 
kokteylinde 
mayıs ayında 
gerçekleştirilecek 
Türk Dişhekimleri 
Birliği (TDB) 
Uluslararası 
Kongresi Komite 
Üyeleri ile TDB 
MYK Üyeleri  bir 
araya geldi.
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DENTAL FİRMALAR
TEKNOLOJİK
YENİLİKLERİ PAYLAŞTIKongre süresince, Swissotel Bü-yük Efes  kongre merkezi 1. ve 5. katlarında dişhekimliği malzeme üretimi, ithalat ve satışını yapan firmalar tarafından kurulan stant-larda en yeni ürünleri meslektaşla-rımızla paylaşıldı. özellikle son gün serbest dolaşım izni verilen stant-larda yoğun kalabalık oluştu.

GALA YEMEĞİNDE SUNSHİNE BAND 
Swissotel Büyük Efes’te düzenlenen gala yemeğinde         

Sunshine Band orkestrası sahne aldı. Gecede poster su-
num ödülleri de sahiplerini buldu. Dereceye giren poster 
sahiplerine plaketleri takdim edildi. Dişhekimi Serap Tititz 
tarafından gerçekleştirilen dans gösterisi ise ilgiyle izlendi. 
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Leyla Çınar (İzmir)

İzmir Dişhekimleri Odası’nın 
organizasyonlarını uzun za-
mandır takip ediyorum. İkinci 
kez İZDO kongresine katılıyo-
rum. Geçen sene kendi açım-
dan daha iyi bir bilimsel prog-
ram olduğunu düşünüyorum. 
Birde aralar çok kısaydı ve 
sunumlar uzadığında çok sı-
kıntı oldu bizim için. Tabi ki 

her organizasyonda olabilecek aksaklıklardı.Onun 
dışında organizasyon ve kongre otelini iyi buldum. 
Merak ettiğim kimi konularda ayrıntılı bilgiler alma 
şansı yakaladım. Genel anlamda başarılı ve kendi 
adıma yararlı bir kongre oldu. 

Neslişah Metin (İzmir)

İZDO Kongresine ilk kez ka-
tılıyorum, aslında ilk kongre 
deneyimim. İki yıl önce me-
zun oldum, merak ettiğim bir 
çok konuda önemli ayrıntılar 
öğrenme şansı yakaladım. 
Organizasyon açısından ara-
ların kısa olması dışında bir 
aksaklık gözüme çarpmadı.  
Katılımında yüksek olması 
daha motive edici, sosyal programlar açısından da 
kendi adıma yeterli buldum. Kongrenin yapıldığı 
yerde güzel seçilmiş yani bu kongreye katıldığım 
için memnunum. 

Aycan Kazanç (Edremit)

Kongreye katıldığım için 
memnunum, uzun zamandır 
görmediğimiz  meslektaşları-
mızla bir araya geldik. Bilimsel 
anlamda güzeldi, bazı ilgilen-
diğim konular aynı zamana 
çakıştı tek sıkıntım bu oldu. 
Girmek isteyip giremediğim 
sunumlar oldu, onun dışın-
da kongreyi başarılı buldum.  

Ege’nin ve İzmir Dişhekimleri Odası’nın kongrelerini 
genelde başarılı buluyorum. Her sene katılıyorum, 
2016 TDB Birliği Kongresine katılacağım orada gö-
rüşmek üzere diyorum. Emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.

Petek Gökşen (Denizli)

Kongre benim açımdan ol-
dukça verimli geçti. Bilimsel 
olarak yeterliydi, özellikle 
muayenehane pratiğine yö-
nelik konular  ağırlıktaydı. 
Muayenehanesi olan arka-
daşlarımız içinde faydası  
oldu. Ben kamu hekimiyim, 
kamuda çalışıyorum. Genel 
anlamda diş hekimliği açısın-
dan kongrede her türlü konu işlendiği için  benim 
içinde faydalı bir kongreydi. Bilimsel anlamda bek-
lediğimden daha iyi buldum. İzmir’in sıcak havası 
sayesinde yeni arkadaşlıklar kurma şansıda yakala-

Katılımcı Görüsleri
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dım, gala gecesi çok güzeldi. Bu açıdan bakıldığın-
da sosyal açıdan da kongrenin başarılı olduğunu 
söyleyebilirim. İzmir’deki kongrelere sürekli katılı-
yorum, bundan böyle yine önceliğim İzmir olacak 
emeği geçenlere teşekkürler.

Okan Önelge (Afyon)

İzmir kongrelerinin sürekli ka-
tılımcılarından biriyim başarı-
lı buluyorum. Bilimsel içerik 
olarak gayet iyiydi, beklen-
tilerimi karşıladı diyebilirim. 
Bilimsel anlamda merak ettik-
lerimi dinleme şansı buldum. 
Yeni gelişmelerden haberdar 
olma imkanı yakaladım. Sos-
yal program açısından da bu 

kongre daha iyiydi. özellikle gala gecesi güzeldi. 
Kongreyi gerçekleştiren ve katılan birbirinden de-
ğerli konuşmacılara teşekkür ediyorum. 

Sanem Hocaoğlu (Bursa)

İzmir Dişhekimleri Odası’nın 
kongrelerine daha öncede ka-
tıldım. Kongre bilimsel açıdan 
kendi adıma çok yararlı geçti. 
İzmir Dişhekimleri Odası gü-
zel bir organizasyona imza 
atmış. Üç ayrı salonda ayrı 
ayrı  alternatif   konuların  ol-
ması güzeldi, istediğimi seçip 

dinleme fırsatı buldum.  Katıldığım tüm oturumlar-
da bilimsel içeriği doyurucu, konuşmacıları yetkin 
buldum. Özellikle zirkonyum ve zirkonyum kırıkları 
ile ilgili Erhan Çömlekoğlu’nun sunumunu çok be-
ğendim.

Mehmet Kabayuka (Denizli)

İzmir’de yapılan kongreleri 
beğeniyorum.  Geçen sene  
canlı sunumlar vardı. Bu sene 
canlı sunumların olmadığı-
nı gördüm, ancak bilimsel 
anlamda oldukça yeterliydi. 
Organizasyon açısından ben 
herhangi bir aksaklık görme-
dim. Yeni teknolojik gelişme-
lerin olduğu uygulamalarla 

ilgili yeterince fikir edindiğimi düşünüyorum. Kurs-
lara da katıldım, ‘’İleri boyutlarda koyulaşmış dişler 
için beyazlatma’’  kursuna katıldım, çok faydalı bil-
giler edindim. Sosyal açıdan değerlendirecek olur-
sak özellikle gala gecesi çok keyifliydi.
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Odamızdan
Neler Bekliyoruz
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetimi meslektaşlarımızla  sorunları ve gündemde olan yönetme-
lik ile ilgili gelişmeleri konuşmak için oda merkezimiz konferans salonunda bir araya geldi.  

İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Ku-
rulu üyeleri ile İlçe ve semt temsilcileri 
yanı sıra poliklinik, merkez  yöneti-
cileri ile meslektaşlarımızın katıldığı 
‘’Odamızdan Neler Bekliyoruz’’ konu-
lu toplantı odamızda gerçekleştirildi. 
Özellikle son zamanlarda Ağız Ve 
Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel 
Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği ile ilgili 
gelişmeler ve olumsuzluklar sebebiyle 
yoğun ilgi gören toplantıda sorunlar 
konuşuldu fikir alışverişi yapıldı.
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz 
toplantıda yaptığı konuşmada; ‘’Gerek 
uygulaması gerekse getirdiği müeyy-
ideler nedeniyle meslektaşlarımızı 
tam bir çıkmaza sokan Ağız ve Diş 
Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 

konulu buluşma yoğun katılımla gerçekleşti
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dişhekimi panel

Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik 
tekrar değerlendirilmek üzere Sağlık 
Bakanlığı’nda görüşülmekte. Odamız 
Genel Sekreteri Ersin Atınel ve Başkan 
olarak katıldığım malum yönetme-
lik ile ilgili toplantılar İstanbul ve 
Ankara’da devam ediyor. Görüşümüz 
bu yönetmeliğin yanlışlarından en 
kısa zamanda dönüleceğidir’’ dedi. 
İZDO Genel Sekreteri Ersin Atınel 
ise yoğun tartışmalarında yaşandığı 
toplantıda çözüm önerilerinden bah-
sederken meslektaşlarımızı tedbirli ve 
akılcı davranmaları konusunda tavsi-
yede bulundu. Atınel; Yönetmeliğin 
kimi maddelerinde akıl almaz koşullar 
olduğunun bilincindeler, bu yanlışları 
düzeltmek için çalıştıklarını ve kısa 
zamanda sonuç çıkacağını öngörüyo-
rum. Her türlü olumsuzlukta odamızla 
temasa geçin, ne gerekiyorsa yapmaya 
hazırız‘’ dedi. İZDO Hukuk Danışmanı 
Avukat Arzu İşseven’de hukuksal 
açıdan ne yapılması gerektiği ko-
nusunda soruları cevapladı. Toplantı 
sonunda poliklinik, merkez ve Serbest 
çalışan diş hekimleri ile ayrı ayrı bir ara-
ya gelip çözüm önerileri üretmek için 
buluşma kararı alındı. 



30

dişhekimisemt toplantıları

Semt ve bölgelerde yapılan toplantılarla meslektaşlarımızla bir 
araya gelmeye, bu toplantılarda yönetim ile hekimler arasında 
bir köprü oluşturmaya devam ediliyor. Meslektaşlarımızla 
bir araya geldiğimiz kahvaltılı semt toplantıları ilk olarak 
Buca, Sirinyer, Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova bölgeleri-
yle başladı. Aliağa ile devam eden toplantıların ardından 
Urla,Çeşme, Seferihisar, Gümüldür, Karaburun, Hatay, 
Karabağlar bölgelerini kapsayan hekimlerle bir araya ge-
lindi. Çok sayıda  meslektaşlarımızın katıldığı  toplantılara 
yoğun ilgi vardı. Fikir alışverişi ve sorunların konuşulduğu 
toplantıda ilk gündem maddesi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti 
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile il-
gili yaşanan olumsuzluklar oldu. Toplantılarda konuşan İzmir 
Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza 
Alpöz; ‘’Toplantı takvimimizi web sayfamızda paylaştık, siz 
değerli meslektaşlarımızın sorunlarını yerinde dinlemek, bilgi 
alışverişinde bulunmak ve tanışma amaçlı bu toplantılarımıza 
katılan tüm meslektaşlarımıza ve  organizasyonlardan dolayı 
değerli temsilci arkadaşlarımıza  çok teşekkür ederiz’’ dedi.

Semt Toplantıları başladı



31

dişhekimi semt toplantıları
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dişhekimiperşembe akşamı seminerleri

Perşembe Akşamı Seminerlerimiz 
yoğun ilgi ile devam ediyor

İzmir Dişhekimleri Odası’nda gerçekleştirilen 
mesleki yenilikler ve firmaların yeni ürünleri-
nin tanıtıldığı perşembe akşamı seminerleri-
ne meslektaşlarımız  yoğun ilgi gösteriyor. 

İzmir Dişhekimleri Odası’nın en çok tercih edi-
len etkinlikleri arasında yer alan bu yıl gelirinin  
diş hekimliği fakültesi öğrencilerine burs olarak 
aktarıldığı seminerler tüm hızıyla devam ediyor. 
Kasım ve Aralık aylarında gerçekleştirilen semin-
erlerin ilki 5 Kasım akşamı gerçekleştirildi. Yrd. 
Doç. Dr. Mine Aladağ; “Duygusal Olarak Sağlıklı 
Bir Deişhekimi Olabilmek” konusunda bilgiler ver-
di. 19 Kasım’da Prof. Dr. Korkud Demirel; “Ön 
Bölge İmplant Uygulamalarında Temel Prensipler”, 

Yrd. Doç. Dr. Mine Aladağ
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leri” konusuyla meslektaşlarımızla bir araya geldi. 
Seminerlerde katılımcılar  sunum sonlarında bir çok 
konuyu tartışma fırsatı buldu.

26 Kasım’da Doç. Dr. Fatih 
ARIKAN, “Kısa İmplantların 
Başarısı”, 3 Aralık tari-
hinde Dr. Orhun BENGİSU; 
“İmplant Çevresi Yumuşak 
Doku Şekillendirilmesi” ve 
son olarak 17 Aralık’ta 
Doç. Dr. Esra Uzer Çelik; 
“Posterior Kompozit Resto-
rasyonlarda Sık Karşılaşılan 
Problemler ve Çözümleri” 
konusuyla meslektaşlarımızla 
bir araya geldi. Seminerlerde 
katılımcılar  sunum sonlarında 
bir çok konuyu tartışma fırsatı 
buldu.

Prof. Dr. Korkud Demirel

Doç. Dr. Fatih Arıkan

Doç. Dr. Esra Uzer Çelik

Dr. Orhun Bengisu



34

dişhekimiperşembe akşamı seminerleri

Perşembe seminerinde 
“Nefes Terapisi”
Nefes Hayat Merkezi tarafından gerçekleştirilen se-
miner ve nefes terapisinde meslektaşlarımız ilgi çe-
kici bir deneyim yaşadı.

Nefesle Hayat Merkezi’nin kurucularından Semra Bakioğlu 
ve Umay Karabece’nin, İzmir Dişhekimleri Odası seminer sa-
lonunda gerçekleştirdiği ‘Transformal Nefes Semineri’ renkli 
görüntülere sahne oldu.  Şu an, yeryüzünde en güçlü kişisel 
gelişim ve arınma metotlarından olan Transformal Nefes Semi-
nerinde doğru nefes almanın kazandıracakları anlatıldı. Yoğun 
ilgi gören seminerde ilk olarak Semra Bakioğlu  doğru nefes 
almayla, Stresten kurtulmanın, kendinizi ve ilişkilerinizi olumlu 
ilerletmenizin, hayatı dolu dolu farkında olarak yaşamanızın, 
neşe içinde ruhunuzla kişisel bağlantılarınızı kurmanızın müm-
kün olabileceğinden bahsetti. Ardından “Kısıtlı nefesler, kısıtlı 
yaşamlara yol açar” diyen Umay Karabece’de, kişinin doğru 
nefes aldığı zaman vücut bütünlüğü yaşadığını ve bu duru-
mun en iyi ve mükemmeli istemesine yol açtığını anlattı. Semi-
nerin sonunda bir nefes terapisi yapıldı. Nefes Hayat Merkezi 
nefes koçlarının da eşlik ettiği seansta meslektaşlarımız ilgi çe-
kici bir deneyim yaşadı. Terapi sonunda meslektaşlarımız so-
rular yöneltirken, terapi sırasında ki deneyimlerini de paylaştı.
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dişhekimi kurslarımız

İzmir Dişhekimleri Odası’nda
sezonun ilk kursu gerçekleşti 

İzmir Dişhekimleri Odası kurs etkinlikleri devam ediyor. Geçtiğimiz 
aralık ayında oda seminer salonumuzda Bicon firması, Peri-
odontolog Dr. Dt. Gassan Yücel ve Doç. Dr. Bülent Gökçe 
eğitmenliğinde kurs gerçekleştirdi. Kurs sabah ve öğle olmak 
üzere iki aşamada düzenlendi. Sabah bölümünde Dr. Dt. Gassan 
Yücel, Yetersiz kemiklerde kısa implant uygulamaları konusunu 
anlattı. Dt. Yücel yemek sonrası aynı konuda  canlı cerrahi ile has-
ta üzerinde implant uygulaması yaptı. İkinci bölümde ise Doç. Dr. 
Bülent Gökçe, Vidasız implantlarda protetik tedavi seçenekleri 
ile ilgili bilgiler verdi. İkinci basamak olarak Doç. Dr. Gökçe planla-
ma konusunu katılımcılara aktardı. Kurs sonunda tüm eğitmenler 
katılımcıların sorularını yanıtladı. Soru cevap bölümünün ardından 
kursa katılan meslektaşlarımıza sertifika dağıtıldı.
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dişhekimioral-moral

Beni bilenler bilir; hayata hep mizahi 
yanından bakmak gibi doğuştan gelen 
bir tarzım var. Daha doğrusu hayatı 
mizah yoluyla anlatmak, ifade etmek 
diyelim. Bunun en önemli sebebi, in-
sanlara fikirlerinizi, duygularınızı ve ya 
sorunlar karşısındaki çözüm önerilerini-
zi ciddi bir dille anlattığınızda çok uzun 
bir süre dinlemeye tahammül edeme-
meleridir. Aynen draje gibi. Draje, tadı 
gerçekten çok kötü olan bir ilacın hoş 
lezzette bir maddeyle kaplanmış hali-
dir. İşte mizah da insanlara kendini din-
letebilmenin hoş lezzetidir. Ancak bu, 
ille de her zaman her duyguyu mizahla 
ileteceğimiz anlamına gelmiyor. Şiir de 
başka bir dünya mesela…

2016 girdiğimiz şu günlerde dilek-
ler her senekinin aynıydı elbette. Yeni 
yıldan sağlık, mutluluk, başarı, bol 
kazanç, aşk, sevgi, barış hatta dünya 
barışı istedik. Gerçekçi olursak elbette 
bunların bir kısmının gerçekleşip bir 
kısmının ise gelecek yıllara bir umut 
olarak kalacağını biliyoruz.

İşte tam burada, hazır umut sözü 
geçmişken, sizlere ve yeni yıla 1997’de 
yazdığım ve sonradan adı “Umudun şi-
iri” olarak da anılan “Küçük İstavrit’in 
Öyküsü” şiirimi sunmak istedim.

1997 yılında İDO dergi’de ilk defa ya-
yınlandıktan sonra bu şiirim internet 
üzerinde maalesef  yazarının ismi olma-
dan yıllarca dolaştı. Hıncal Uluç ve Ayşe 
Arman’ın köşelerinde “Anonim” denile-
rek paylaşıldı. Radyolarda, televizyon-
larda, dergi ve kitaplarda yer aldı. Bir 
çok internet sitesinde şiirimi kendisinin 
yazdığını iddia edenler oldu. Bazılarında 
Behçet Kemal Çağlar, kimisinde Nazım 
Hikmet şiirin yazarı olarak gösterildi. 
Başlarda çok kızıyordum ama biraz dü-
şününce bu yakıştırmalar göğsümü ka-
barttı. Sonra TRT’den sevgili şiir okuma 
sevdalısı Metin Köse aradı bir gün. İzin 
istedi. Şiirimi televizyonda okuyup bir 
de canlı yayın bağlantısı yaptı benimle. 
Ardından “Gülümse” adlı bir şiir albü-
münde seslendirip, telif  hakkımı ödeyip, 
resmen şiirin sahibi olarak tescil etti.

Benim için bütün bunlardan çok daha 
duygusalı; bir gün Alman Lisesi’nde 
“Küçük İstavrit’in Öyküsü” şiirinin ede-
biyat dersinde işlendiğini öğrenmem 
oldu.

Nacizane yorumum şudur. İnsan bir 
şeyleri başarmayı kafasına koyduysa, 
mutlaka başarır. Umut bu yolda ilerler-
ken ihtiyacınız olan yakıttır. Umudunu-
zu asla kaybetmeyin. Mutlu yıllar.

Merhaba sevgili meslektaşlarım

Dişhekimi
Serdar SIRALAR
siralar@gmail.com
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Küçük İstavrit yiyecek bir şey sanıp
hızla atıldı çapariye,
önce müthiş bir acı duydu dudağında
gümbür gümbür oldu yüreği
sonra hızla çekildi yukarıya.

Aslında hep merak etmişti denizlerin üstünü 
neye benzerdi acep gökyüzü 
bir yanda büyük bir merak 
bir yanda ölüm korkusu

“Dudağı yarıklar” denir, 
şanslıdır onlar
hani görüp de insanı
oltadan son anda kurtulanlar.

Ne çare, balıkçının parmakları hoyratça kavradı onu
küçük İstavrit anladı “ yolun sonu “.
Koca denizlere sığmazdı yüreği 
oysa şimdi yüzerken küçücük yeşil leğende 
cansız uzanıvermiş dostlarına değiyordu minik yüzgeci.

İnsanlar gelip geçti önünden
bir kedi yalanarak baktı gözlerinin içine
yavaşça karardı dünya, başı da dönüyordu
son bir kez düşündü derin maviyi
beyaz mercanı, bir de yeşil yosunu

İşte tam o anda eğilip aldım onu
yürüdüm deniz kenarına
bir öpücük kondurdum başına
iki damla gözyaşından ibaret
sade bir törenle saldım denizin sularına.

Bir an öylece kala kaldı
sonra sevinçle dibe daldı
gitti, tüm kederimi söküp atarak
teşekkürü de ihmal etmemişti
birkaç değerli pulunu avuçlarıma bırakarak.

Balıkçı ve kedi şaşkın baktılar yüzüme 
sorar gibiydiler, neden yaptın bunu, niye? 
Bir gün dedim, bulursam kendimi 
yeşil leğendeki küçük istavrit kadar çaresiz 
son ana kadar hep bir umudum olsun diye.

Serdar  SIRALAR

Küçük İstavrit’in Öyküsü
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Uşak Diş Hekimleri Odası 22 Kasım Ağız ve Diş Sağlı-
ğı  haftasını Uşak ve Afyon’da gerçekleştirdiği çeşitli 
etkinlerle kutladı. İlk olarak 21 Kasım günü Yönetim 
Kurulu olarak Afyon’da Güral Otel’de düzenlenen 
yemekte meslektaşlarımız ile bir araya gelindi. Af-
yon’ da bulunan meslektaşlarımızın yoğun katılımla-
rıyla gerçekleşen gece oldukça görkemli geçti. Açılış 
konuşmasıyla başlayan gece, İlerleyen saatlere kadar 
canlı müzik eşliğinde devam etti. Oda yönetimi yo-
ğun katılım sebebiyle memnuniyetini dile getirirken 
örnek misafirperverlik için teşekkür etti. Afyon’da 
düzenlenen gecenin ardından 22 Kasım Diş Hekim-
leri gününde Uşak’ ta ki meslektaşlarımızla bir ara-
ya gelindi. Uşak Karya Restoran’da gerçekleştirilen 
gecede meslektaşlarımız moral depoladı. Etkinlikte 
yapılan konuşmalarda Ağız ve diş sağlığının öne-
mine dikkat çekildi. Canlı müzik ve dans ve yöresel 
oyunlarla oldukça keyifli ve güzel geçen gecemizde 
bizlere katılan tüm meslektaşlarımıza canı gönülden 
teşekkür ediyoruz. 22 Kasım Diş hekimleri günü 
kapsamında Afyon ve Uşak’ta düzenlenen gecemi-
zin ardından Afyon Sandıklı Safran Otelde 12 - 13 
Aralık tarihlerinde Bilimsel Toplantı düzenlendi. İz-

mir, Aydın,Denizli,Isparta ve çevre il ve ilçelerden de 
katılımların olduğu toplantıda katılımcı meslektaşla-
rımız hem hafta sonu tatilinin tadını çıkardılar hem 
de yapılan sunumlarla bilgilerini tazelediler. 12 - 13 
Aralık Sandıklı Bilimsel toplantısında 1. gün Sayın 
Doç. Dr. Gülcan Coşkun Akar tme düzensizliklerin-
de konservatif  tedavi konulu sunumu yaptı. Onur 
konuğumuz İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Sayın 
Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz‘e küçük hediyelerimiz takdim 
edildi. Katkılarından ve güzel sunumlarından dolayı 
kendilerine yönetim kurulu olarak teşekkür ediyo-
ruz. 1. gün 2. sunumumuz Pedodonti Uzmanı Doç. 
Dr. Aslı Topaloğlu Süt dişi tedavileri - Kuafajdan çe-
kime adlı sunumunu yaptı.Pedodonti uzmanı Prof. 
Dr. Ali Rıza ALPÖZ ‘ün de bu sunuma katkıları oldu.
Oda başkanımız Sn. Dt. İbrahim Bilgin Erdem verdiği 
güzel ve önemli bilgiler için Doç. Dr. Aslı Topaloğ-
lu’ na teşekkür plaketi takdim etti. 1. gün öğleden 
sonra ilk sunumumuz Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin 
Kaval’ın Elektronik Foremen Bulucular, Resiprokal ve 

Uşak Dişhekimleri Odası
22 Kasım Dişhekimleri Günü’nü ve
Ağız ve Diş Sağlığı Haftasını kutladı
Uşak Dişhekimleri Odası 22 Kasım Diş Hekimleri Günü nedeniyle kutlama etkinlikleri düzenledi.
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Döner sistemler-ne kadar pratik, ne kadar güvenli? 
isimli sunumuydu verdiği güzel ipuçları klinikte emi-
nin birçoğumuzun hayatına kolaylaştıracaktır. Kendi-
sine hediyelerini yönetim kurulu üyemiz Dt. Murat 
Uncu takdim etti..
Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin Kaval’ a katkıların-
dan dolayı yönetim kurulu olarak teşekkür ediyo-
ruz. İlk günümüzün son sunumu, Tasarımcı Özkan 
Karaduman’ın, Muayenehane ve Polikliniklerin yeni 
yönetmeliğe göre dizaynı konulu sunumuydu, hedi-
yesini Oda Saymanımız Sn. Emine Güniz YUSUFOĞ-
LU takdim ettiler. Bu günlerde muayenehane ve po-
liklinik açmayı düşünen tüm meslektaşlarımızın işine 
yarayacak bu sunum için kendisine yönetim kurulu 
olarak teşekkür ederiz.. Cumartesi gecesi ise gala 
gecemiz oldukça eğlenceliydi. Gecede toplantımıza 
katkı sağlayan tüm akademisyenlere oda yönetim 
kurulumuz tarafından plaketleri takdim edildi. Ge-
cenin geç saatlerine kadar keyifli dakikalar geçiren 
meslektaşlarımız yorgunluk attı. Sandıklı Bilimsel 
Toplantısında 2. gün ilk sunumumuz Prof. Dr. Uğur 
Tekin’in Sinüs lifting; komplikasyonlar ve önleme 
yolları konulu konuşmasıyla devam etti. Kendisi-
ne hediyelerini oda başkanımız Dt. İbrahim Bilgin 

Erdem takdim etti. Sandıklı Bilimsel Toplantısı son 
olarak Yard. Doç. Dr. Özgür Kanık Cam İyonomer 
Materyallerindeki Gelişmeler ve Yeni kompozit rezin-
ler ile ardından Dentin adheziv sistemlerde Güncel 
yaklaşım konulu konuşmalarıyla sona erdi. Kendisi-
ne hediyemizi oda Genel Sekreterimiz Sn.Dt. Onur 
MUTLU takdim etti. Kendisine muayenehane prati-
ğinde her gün kullandığımız ve çok işimize yaraya-
cak altın değerindeki bu bilgileri bizimle paylaştığı 
için oda yönetim kurulu adına teşekkür ediyoruz.
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Serhat Bey, öncelikle bizi kırmayıp röportaj 
teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür 
ederiz. Şu anda E.Ü Periodontoloji A.B.D’da 
doktora eğitimine devam etmektesiniz. Bize 
biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1986 yılında çok sevdiğim İzmir’de doğdum. 
Ülkemizdeki tüm genç bireyler gibi, maalesef  
bende, 5 şıktan birinin işaretlendiği sınavlara yıllar 
boyunca hazırlanarak 2004 yılında Ege Üniversi-
tesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandım. Öğrenim 
hayatıma periodontoloji dersleri girdi ve bu alana 
sempati duymaya başladım. 3. sınıftan itibaren 
fırsat bulduğum her an periodontoloji ameliyatha-
nesinde gözlemci olarak bulundum. 2010 yılında 
açılan doktora sınavında başarılı olarak bu alanın 

en iyisi diyebileceğim Ege Üniversitesi Periodon-
toloji Anabilim Dalı’nda doktora eğitimi almaya 
hak kazandım.

Doktoranın son zamanlarına yaklaştınız. Bu 
dönemde Alsancak’ta Meksika Sokağı’nda 
muayenehane açtınız. Diş hekimliği mesleğin-
de hem yurt dışı bağlantınızı koparmıyorsunuz 
hem de işinizin klinik kısmını seviyorsunuz. 
Muayenehane açmaya nasıl karar verdiniz? 
Muayenehanecilikten beklentileriniz nelerdir?
Evet, yaşamınızda belirli kararlar almak zorundasınız. 
Tüm insanlığın farkında olmadan sürekli olarak 
kaybettiği tek şeyin zaman olduğunu çok iyi bili-
yorum. En çok dikkat etmeye çalıştığım konular-

Üniversite öğrenciliğinin son senesinde Erasmus programı ile dört ay süresince Portekiz’in 
Porto şehrinde eğitim gören, Ege Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda doktorasına 
devam eden Serhat Aslan ile yurt dışı deneyimini konuştuk. İtalya Periodontoloji ve İmp-
lantoloji Derneği’nin Rimini’de gerçekleştirdiği 17. Uluslararası Periodontoloji Kongresi’nde, 
tam papil koruma tekniği makalesiyle Henry M. Goldman sunumuna seçilen Serhat Aslan, 
Porto’da ki diş hekimliği eğitimi, ülkemizdeki eğitim ile arasındaki farklar ve Erasmus progra-
mına katılmak isteyenleri nelerin beklediği ile ilgili sorularımızı içtenlikle yanıtladı.

Portekiz’de
Erasmus’tan eğitmenliğe

Serhat Aslan
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dan biri zamanı iyi kullanmanın yanı sıra doğru 
zamanlamadır. Bu sebeple, 2015 yılı Mayıs ayında 
muayenehane açma kararı aldım. Bu kararı almam-
daki en büyük etkenlerden biri, yeni geliştirdiğim 
papil koruma yöntemi sayesinde beraber çalışma 
fırsatı bulduğum Pierpaolo Cortellini’dir. Sistemli, 
disiplinli ve tutkulu çalışıldığında muayenehaneden 
de klinik çalışmaların yürütülebileceğini, yenilikçi 
cerrahi yaklaşımların rahatlıkla uygulanabileceğini 
öğrendim. Beklentim, Türk periodontolojisini çok 
daha ileri seviyelere götürebileceğim olgularla 
karşılaşmak ki bu da ülkemizde fazlasıyla var.

Doktora sonrası mesleğinize devam ederken 
neler hedefliyorsunuz? Muayenehaneciliğe 
devam ederken bir yandan da mesleki yurt 
dışı bağlantılarınız devam edecek mi?
Ben ‘’ hayat boyu öğrenci ’’ olma fikrini benimsemiş 
biriyim. Öğrenmenin bittiği anda gerilemenin ve 
körelmenin başladığının farkındayım. Dolayısıyla 
doktora eğitimim sonrası hedef  yine eğitim 
olacaktır. Yurt dışındaki periodontistlerle bera-
ber yürüttüğümüz çok merkezli çalışmalarda zor 
olguları tartışma fırsatı buluyorum. Bu da benim 
gelişimime devam etme imkanı sunuyor. Ayrıca  
teknoloji açısından çok avantajlı bir dönemde 
yaşıyoruz. Bazen fikrini almak istediğiniz ama size 
çok uzak mesafede yer alan çok önemli biriyle 
video görüşmesi yapabiliyorsunuz. Hastalara ait 
fotoğraflar üzerinden değerlendirmeler, çizimler 
gerçekleştirebiliyorsunuz. Sonuç olarak dünyadaki 
mesafeler eski dönemlere göre ciddi oranda azaldı.

Üniversitede de öğrenciliğinizin son senesinde 
ERASMUS programı ile 4 ay Portekiz’in Porto 
şehrinde kaldınız. Bu program ile yurt dışına 
gitmek neden ilginizi çekti? ERASMUS progra-
mına dahil olmaya nasıl hak kazandınız?
O’Porto. Portekizlilere göre şehirlerinin adı bu. 
Evet, çok ilginç bir tecrübe oldu benim için, hat-
ta beni çok değiştirdiğini söyleyebilirim. Sonuç 
olarak Türkiye’de her gün duyduğumuz bir kaç 
kalıp cümle var. ‘’Yurt dışında böyle olmazdı.’’ 
‘’Adamlar yapıyor.’’ Gerçekten bunun neden 
böyle söylendiğini çok merak ettim. Ama tur-
istik bir geziyle yurt dışında kalmakla bu duru-
mun anlaşılamayacağını biliyordum. Diş hekimliği 
öğrencisiyken karşıma böyle bir fırsat çıktığında 
aklımdan geçenler bunlardı. Kendi gözlerim-
le abartılan ya da gerçek olan kalıp cümleleri 
değerlendirme fırsatı bulacaktım. Yazılı yabancı 
dil sınavları yapıldı ve belirli bir puanın üzerinde 
olanları sözlü mülakat için çağırdılar. Mülakat 
İngilizce olarak yapıldı ve gitmeye hak kazandım.
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ERASMUS hem eğitim için başarılı bir program-
dır hem de bu dönem çok eğlenceli bir süreç 
olarak bilinir. Diş hekimliği öğrencisi olarak 
ERASMUS’a gitmeye hak kazanmak bu anlam-
da büyük başarı. İlk önce bu programın eğitici 
kısmını soralım. Türkiye’deki diş hekimliği öğ-
rencileri ile Portekiz’dekileri kıyaslarsanız nasıl 
farklılıklar/benzerlikler var. Bize biraz bunlar-
dan bahsedebilir misiniz?
Öncelikle diş hekimliği öğrencisi profilinin aynı 
olduğunu söyleyebilirim. Diğer bölümdeki 
öğrencilerin okula gitmediğinden, ama kendilerinin 
sürekli fakülte ortamında bulunmasından yakınan 
bir topluluk. Kıyafetleri çok ilginç gelmişti bana. Fan-
tom laboratuarında çalışanlar bizim gibi uzun beyaz 
önlük giyerken, klinikte hasta bakan stajyerler nor-
mal kıyafetlerinin üzerine ‘’bata’’ adını verdikleri 
kumaş cerrahi önlük benzeri bir şey giyiyorlardı. Ve 
fakülte bunları sabah imza karşılığı veriyordu, akşam 
yıkanması için teslim etmeniz gerekiyordu. Yıkamam 
gereken bir önlüğümün olmamasına çok sevinmiştim.

Porto’da geçen bu 4 aylık sürecin mesleki an-
lamda size nasıl katkıları oldu?
Porto Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi teknolo-
jik olarak yüksek donanıma sahip kliniklere sahipti. 
Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu anda kullandıkları 
2 adet Zeiss marka mikroskopları vardı ve ben de 
bu sayede mikroskop kullanma fırsatı elde ettim. 
Her öğrenci hasta bakarken mutlaka ünit eşi onu 
asiste etmek zorundaydı. Asistansız çalışılmaması 
gerektiğini orada öğrendim. Multidisipliner klinik 
stajımı almadığım için 4. sınıf  periodontoloji stajı 
süresince sadece el aletleri kullanarak periodontal 
tedavi yapmıştım. Diş yüzeyi temizliği için ultrasonik 
kullanımının detaylarını öğrenme fırsatım oldu. Kret 
düzenleme, kök rezeksiyonu, hemiseksiyon gibi peri-
odontal cerrahi işlemleri öğrenci olduğum sırada 

gerçekleştirdim. Tabii ki tüm bunlar ister istemez 
size bir güven aşılıyor.

Porto’ya gittiğiniz 1. ayda başınıza talihsiz bir 
olay geldi ve bacağınızı kırdınız. Bu durum 
ERASMUS programı ile olan bağlantınızı nasıl 
etkiledi? Size orada sağlık hizmeti anlamında 
nasıl yardımcı oldular?
Gerçekten bu olayı tam olarak anlatsam  bir günü-
müzü alır. Kısaca bahsedecek olursam, Porto çok 
yağış alan ve yokuşlardan ibaret olan bir şehir. 
Botlarımın kurumaması nedeniyle spor ayakkabı 
giymek zorunda kaldığım bir günde, yokuş aşağı 
giderken doğal gaz kapaklarından birinde kaydım ve 
fibula kemiğim dıştan kırıldı. Hastanede öğrendim 
tabii ki bunu. Ayağımı alçıya aldılar ve fakülteye 
koltuk değnekleriyle gidip gelmek zorunda kaldım. 
Evim 3. kattaydı ve asansör yoktu. Ayrıca en yakın 
metro istasyonu yürüyerek 15 dakika sürüyordu. Bir 
de fakülteye çıkan metro istasyonundaki yürüyen 
merdivenler çalışmadığında sabah sporunu yapmış 
bir biçimde kliniğe gidiyordum. Fakülteye gittiğim 
ilk gün benden sorumlu olan öğretim üyesi bana 
1.8 € değerinde sağlık sigortası yaptırmıştı. O gün 
buna çok gülmüştüm, sonuç olarak 1.8 €’luk bir 
sağlık sigortası. Ama o bana, öğrencilerin klinikteki 
çalışmaları sırasında bir kaza ya da sağlık sorunu 
yaşamaları durumunda buna ihtiyaç duyulacağını, 
bu yüzden zorunlu tuttuklarından bahsetmişti. Ve 
benim kırık ayağımın tedavi masrafları bu 1.8 € 
değerindeki sigortadan karşılandı.

Porto’dan geri dönüşünüz nasıl oldu? Sanırım 
geri dönüşte de bir uçak kaçırma macerası var 
J Bu durum nasıl telafi edildi? Porto’da olduğu-
nuz süre boyunca aldığınız eğitim Türkiye’de 
alacak olduğunuz eğitim ile çok farklı. Bu an-
lamda geri döndüğünüzde o dersleri tekrar et-
mek zorunda kaldınız mı?
Ocak ayının kirasını ödemiştim ve bilinçaltım hep 22 
Ocak’ta döneceğimi, 1 hafta fazla kira ödediğimi 
söyleyip durdu. Uçak saatlerimi ezberlediğimi 
düşündüğüm için biletimi çıkarıp tekrar bakmadım. 
Sonuç olarak 45 kg. bagajla havalimanına gittiğimde 
binmem gereken uçağın çoktan Madrid’e 
vardığını öğrendiğimde şoka girdim. İlk defa uçak 
kaçırmıştım ve ne yapmam gerektiğini bilmiyor-
dum. Ev arkadaşım Brezilyalıydı ve dilleri ortaktı. Er-
tesi gün aynı saatte olan uçak için 150 € ödemem 
gerektiğini öğrendi. Ayrıca 1 hafta sonraki uçağın 
fiyatını öğrendi ve ben mutluluktan havalara uç-
tum. Sadece 50 € ödeyecektim, kirasını ödediğim 
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evde kalacaktım ve 1 hafta fakülteye de gitmeden 
Porto’nun tadını çıkaracaktım.
Döndükten sonra ERASMUS koordinatörümüz 
Porto’da alınan ortak derslerin notlarını inceledi 
ve döndükten sonra burada  o dersleri ve klinikleri 
tekrar almadım. Ancak normal olarak devam eden 
yıllık derslerin hiçbirine girmemiştim. Döner dönmez 
ilk döneme ait 14 vizeye girmek zorunda kalmıştım. 
Zor bir dönemdi ancak minimum hasarla atlattım.

Diş Hekimliği öğrencilerine ERASMUS progra-
mı ile yurt dışına gitmeyi önerir misiniz? Bu ko-
nuyu bizi okuyan diş hekimliği öğrencileri için 
biraz açar mısınız?
Diş hekimliği fakültesi çok zor bir fakülte, 
sosyalleşmek için ekstra efor sarf  etmeniz gerekiyor. 
Çünkü fakülte, tüm gücünüzü (hatta fazlasını) alıyor. 
Farklı kültürleri tanıma haricinde diş hekimliğine ait 
farklı bir bakış açısının direk kalbine gidiyorsunuz, 
orayı yaşıyorsunuz. Gittiğiniz yerle aranızda bir bağ 
oluşuyor. Uygulamalar arası farklılıkları ve benzer-
likleri bizzat gözleme, deneyim kazanma  olanağı 
sunuluyor. Bu nedenlerle, farklı bir hayat eğrisi 
oluşturabilmek adına gerçekten öneririm.

Bizimle röportajı tamamlayıp birkaç gün içinde 
Milano Üniversitesi’ne gideceksiniz. Orada 5 
gün kalacaksınız. Bu üniversite ile bağlantılarınız 
nasıl oldu? Bu sefer gitmekteki amacınız nedir?
Mart 2015’te, İtalya Periodontoloji ve İmplantoloji 
Derneği’nin Rimini’de gerçekleştirdiği 17. 
Uluslararası Periodontoloji Kongresi’nde, benim ve 
Prof. Dr. Nurcan Buduneli’nin ismini taşıyan makale 
(tam papil koruma tekniği) Henry M. Goldman sunu-
muna seçildi. İtalyanların üzerine yıllarca araştırma 
yaptıkları bu konuda Türkiye’den yeni bir fikir gelme-
si onları şaşırttı. Bugüne kadar çalışmalarını okuyup, 
tekniklerini öğrenmeye çalıştığım otoritelerden, 

yaptığım sunum sonrası övgüler almak gerçekten 
çok özel bir andı. Onlardan biri olan Prof. Giulio Ras-
perini, bu teknikle ilgili Milano Üniversitesi’nde bir 
seminer vermemi istedi ve böylelikle davet edildim.

Doktoranız döneminde de yurt dışında sunum-
lar yaptınız. Bu sunumlardan bize biraz bahse-
der misiniz? İleriki dönemler için sunum hazır-
lıklarınız var mı?
Porto Üniversitesi’nden birkaç arkadaşım ‘’Young 
Dentist Portugal’’ adını verdikleri bir organizasyonla 
kongreler ve kurslar organize ediyor. Benim gibi 
genç konuşmacılara, sunum ve kurs yapma imkanı 
sağlıyorlar. Çok başarılı bir organizasyon yaptıklarını 
söyleyebilirim. İlk sunumumu yaptığımda 25 kişiye 
konuşmuştum, ikincisinde ise yaklaşık 700 kişi vardı. 
Doğal olarak insan şaşırıyor ama dediğim gibi sistem-
li, disiplinli ve tutkulu çalıştıkları için minimum maddi 
desteklerle başladıkları (bazen kendi ceplerinden para 
harcadıklarını biliyorum) bu yolda şu anda iyi bir nok-
tadalar. Ben ise, önümüzdeki sene içerisinde yumuşak 
doku cerrahisi ile ilgili kurslar vereceğim. Ancak hastayı 
bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekli. Bu sebe-
ple bu kurslar sadece cerrahi içerikli olmayacak, este-
tik protetik rehabilitasyon konularını da kapsayacağı 
için protez-perio temalı olmasını planladık.

Son olarak gelecek hedeflerinizi öğrenebilir mi-
yiz? Diş hekimliği öğrencilerine bu anlamda ne-
ler tavsiye edersiniz?
Çok istediğim ve severek girdiğim diş hekimliği sonrası 
hayalim olan periodontoloji bilim dalında doktora 
yapma fırsatı buldum. Bundan sonra periodontoloji 
bilimine katkıda bulunmayı, Türkiye’nin ve İzmir’in 
adını daha fazla duyurmayı hedefliyorum. Şu ana 
kadar gezip gördüğüm yerlerden sadece Akdeniz’e 
komşu olan Avrupa ülkelerine kendimi yakın hisset-
tim. Ama o ülkelerinde kendi içinde farklı sorunlar 
barındırdığını gözlemledikten sonra insan kendi ülke-
sine ait güzelliklerin daha da farkına varıyor. Sorun 
görmek isteyen gözlere kimse aksini gösteremez. 
Bu nedenle farklı kültürleri görüp, en ileri bilimi ve 
teknolojiyi ülkemize getirmelerini diliyorum. Ord. 
Prof. Dr. Sadi Irmak’ın anılarından bir alıntı yapmak 
istiyorum. Eğitim görmesi amacıyla 20’li yaşlarda 
gönderildiği Berlin Üniversitesi’ne gitmeden hemen 
önce aldığı, içinde var olan tereddütlere hitap eden, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Sirkeci Garı’na özel olarak 
elden gönderdiği o telgrafta olduğu gibi: “Sizi birer 
kıvılcım olarak gönderiyorum; alevler olarak geri dön-
melisiniz!” sözünün kendime ve genç meslektaşlarıma 
yol gösterici ve ilham kaynağı olmasını dilerim.



44

dişhekimisağlığımız için

yaşam için
neden önemli?

Uyku
Uzm. Dr. Erhan AKINCI

Psikiyatri Uzmanı
Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

Voltaire, ‘Tanrı, hayatın birçok güçlüklerine karşı 
bizlere umut ve uykuyu bahşetmiştir’ der. Peki 
insanoğlu için umut en son kaybedilen şey iken, 
uyku neden genellikle ilk kaybedilendir?  Hayatın 
güçlükleri uykumuzu neden bu kadar etkiliyor? Bu 
gibi merak uyandıran soruları ardı sıra çoğaltmak 
mümkün, ancak biz ‘uyku neden yaşam için önem-
lidir?’ sorusuna yanıt vermeye çalışalım.
Uyku, organizmanın en önemli temel ihtiyaçlarından 
biridir. İnsan yaşamının yaklaşık üçte biri uykuda 

geçmektedir. Sağlıklı bir uyku, kişide bedensel 
ve zihinsel yenilenme ile beraber tazelenme hissi 
de sağlar. Ruhsal ve bedensel işlevlerin sağlıklı bir 
şekilde sürdürülmesinde düzenli ve kaliteli uykunun 
sürekliliği önemlidir. Uyku kalitesinin bozulması be-
densel, bilişsel ve emosyonel süreçlerde bozulmaya 
neden olur. Uyku sırasında kalp ritmi yavaşlamakta, 
solunum sayısı azalmakta ve beden ısısı düşmektedir. 
Genel anlamda metabolik aktiviteler azalarak enerji 
kullanımı minimalize edilmektedir. Uyku sırasında 
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büyüme hormonu salgılanması artışına bağlı olarak 
protein sentezinde artış olur. Uyku, çocukların 
büyüme ve gelişimi için beslenme kadar önemlidir. 
Bu açıdan çocuklara ninni olarak söylenen ‘uyusun 
da büyüsün’ cümlesi bilimsel anlamda doğru bir 
önermedir.  

UYKUSUZLUK NEDİR?
Uyku için yeterli zaman ve uygun ortam bulunmasına 
rağmen, uykuya dalmakta ve uykuyu sürdürmekte 
güçlük vardır. Ayrıca sabah istenilen zamandan 
erken uyanma ve uyandıktan sonra tekrar uykuya 
dalamama da bulunabilir. Bu durum, kişinin günlük 
işlevselliğinde düşmeye ve klinik açıdan belirgin bir 
sıkıntıya neden olur. İnsanların % 50’si yaşamlarının 
bir döneminde uykusuzluk sorunu yaşamaktadır. 
Bunların yarıya yakını ise sorunun ciddi boyutta 
olduğunu ifade etmektedirler.   

UYKU SÜRESİ NE KADAR OLMALIDIR?
Uyku ihtiyacı kişiden kişiye, yaşa ve cinsiyete bağlı 
olarak değişkenlik gösterir. Yaş, uykunun yapısal 
özellikleri üzerinde önemli bir etkendir. Miadında 
doğan bir bebek günün yaklaşık 16 saatini uykuda 
geçirmektedir. Oysaki bir erişkinde ortama günlük 
7-8 saat uyku süresi yeterli iken, yaşlılarda uykuya 
olan ihtiyaç daha da az olabilir.   

UYKUSUZLUĞUN NEDENLERİ NELERDİR?
Uykusuzluk başka bir hastalığın belirtisi olabileceği 
gibi, kendi başına bir hastalık olarak da karşımıza 
çıkabilir. Genel sağlığın bozulması ile uyku 
bozukluğu gelişebilir. Hastada eşlik eden sistemik ve 
psikiyatrik hastalıklar uykuyu olumsuz yönde etkiler. 
Örneğin ağrılı hastalıklar ve depresyon en önemli 
ikincil uykusuzluk nedenleridir. Uykusuzluğun psiko-

jenik etkenler ile ilişkisinin bilinmesi önemlidir. Uyku 
için olumsuz koşullanma ile birlikte geceleri fizyolo-
jik ve psikolojik uyarılmada artışın olduğu kısır bir 
döngü gelişir. Kişi uyumak için çabaladıkça gerginlik 
ve çaresizliği daha da artar. Depresyon hastalarının 
% 80-85’i uykusuzluktan yakınmaktadır. Hastalar, 
gece sık ve sabah erken saatlerde uyandıklarını if-
ade ederler. Birçok sistemik ve nörolojik hastalık da 
uykusuzluğa yol açar. Konjestif  kalp yetmezliği, re-
flü, prostat hiperplazisi, astım ve benzeri solunum 
hastalıkları uykusuzluk nedenlerinden biri olabilir. 
Özellikle kadınlarda ve gebelikte sık görülen huzur-
suz bacak sendromuna bağlı olarak uykuya dalma 
güçlüğü gelişebilir. Hastalarda, istirahat halinde 
ve akşam saatlerinde belirgin hale gelen bacak-
larda huzursuzluk hissi ile beraber bacakları sürekli 
hareket ettirme ihtiyacı vardır.
Ülkemizde çay ve kahve tüketimi yaygındır. Çay ve 
kahve, tüketilen miktar ve yoğunluğa bağlı olarak 
değişen oranlarda kafein içerir. Kafeinin uyanıklığı 
arttırıcı etkisi vardır. Özellikle akşam saatlerinde 
tüketilen çay ve kahve uykuyu olumsuz yönde et-
kilemektedir. 

UYKUSUZLUĞA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR?
Uykusuzluk yakınmasının birçok etmene bağlı 
olarak gelişebileceği göz ardı edilmemelidir. Bu 
açıdan, uyku bozukluğu olan hastanın klinik olarak 
ayrıntılı ve bütüncül değerlendirilmesi gereklidir. 
Hastanın uyku örüntüsü hakkında daha fazla bilgi 
edinme amacı ile uyku günlüğü tutması istenir. 
Bu günlükte iki hafta boyunca yatış-kalkış saa-
tleri, gece kaç kez uyandığı ve uykuyu etkileyebil-
ecek durumların kaydedilmesi istenir. Ayrıca uyku 
bozukluğuna yönelik bazı ölçekler de beraberinde 
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uygulanır. Ruhsal muayene, fizik muayene ve labo-
ratuar testler ile soruna yönelik değerlendirmeler 
yapılır. Uykusuzluğun psikiyatrik hastalıklar ile sık 
birlikteliği göz önünde bulundurulmalı ve ruhsal 
muayene dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Gerekli 
görüldüğü durumlarda, uyku laboratuarında poli-
somnografi yapılarak uykuya dair tüm objektif  
parametreler değerlendirilir.
Tedaviye yaklaşımda, hastanın bilgilendirilmesi ve 
genel önlemlerin alınması önceliklidir. Uykusuzluk 
yakınması bulunan tüm hastalarda, uyku hijyeninin 
sağlanması önemli ölçüde yarar sağlayabilir. Farmak-
olojik tedavide amaç, gece uykusundaki bozulmanın 
giderilmesi ve uykusuzluğa bağlı olumsuz etkilerin 
ortadan kaldırılmasıdır. Ancak, uykusuzluğu olan 
hastanın sağaltımında farmakolojik tedaviler için 
acele etmemeli, uyku hijyeni kurallarını uygulaması 
istenmelidir;
3 Tam anlamıyla uyku gelmeden yatağa yatılma-
malıdır.
3 Gün içerisinde, uyku saatlerine yakın olmamak 
kaydıyla, mümkün olabildiğince bedensel egzersizler 
veya yürüyüş yapılmalıdır. Ancak, uykudan önceki 
1-2 saatte yorucu hareketlerden kaçınılmalıdır.
3 Yatak odasının sessiz olması, ışık ve ısı yönünden 
uygun olması iyi uyku kalitesi için gereklidir.
3 Yatak sadece uyumak amacıyla kullanılmalıdır. 
Yatakta TV seyretmek, kitap okumak, ders çalışmak 
gibi aktivitelerden kaçınılmalıdır.
3 Uyku saatine yakın yemek yenmemeli, yatmadan 
önce aşırı sıvı alımı önlenilmeli ve yatma saatinden 
en az 6 saat öncesine kadar kafeinli (çay, kahve ve 
kola), alkollü içeceklerden ve tütün kullanımından 

kaçınılmalıdır.
3 Gece uyunamadığında yatakta uyumak için 
zorlanmamalıdır. Eğer yatakta 15-20 dakika içinde 
uykuya dalınamaz ise yataktan çıkarak başka bir 
odaya geçilmeli, rahatlatıcı ve fazla hareket gerek-
tirmeyen uğraşılar yapılmalıdır.
3 Yatış ve kalkış saatleri mümkün olduğunca sabit 
olmalıdır. Geceleri herhangi bir nedenle geç yatılsa 
bile sabah vaktinde uyanmalı ve gündüz saatlerinde 
uyunmaması önerilmelidir.
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Hatay’da özel muayenehanenizde çalışan bir 
pedodonti uzmanısınız. Sizi biraz daha yakın-
dan tanıyabilir miyiz? Meslek yaşantınız, hobi-
leriniz ve bisiklet sevdanız? 
Öncelikle benim şahsımda dergimizde bisiklet ko-
nusuna ve İzmir Diş Hekimleri Odası Bisiklet Kulübü-
müze de yer verdiğiniz için İzmir Dişhekimleri 
Odası’na ve odamız dergisine emeği geçenlere çok 
teşekkür ederim.
9 Şubat 1964 Malatya doğumluyum, üniversite da-
hil tüm öğrenimimi yaşamaktan ve bir parçası ol-
maktan gurur duyduğum güzel ve çağdaş şehrimiz 
İzmir’de yaptım. 1987 yılında Ege Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldum, halen diş 
hekimliği ile beraber bir kaç işi birlikte yapmanın 
gayreti içerisindeyim. 

İlk okulda atletizmle başlayan spor hayatım benim 
yaşamımı belirleyen en önemli etkenlerin başında 
oldu. Kısa bir süre voleybol oynadıktan sonra 
sıçrama kabiliyetimi keşfettim. Harika anılarla dolu 
bir basketbol yaşantım oldu, Basketbolda bir çok 
kulüp, okul, üniversite takımlarında ve yine bir çok 
seçme kadrolarda takım kaptanlığı da dahil olmak 
üzere iyi çok iyi mevkilerde görev alarak oynadım. 
Çayırlıbahçe’nin alt yapısında başlayan spor kari-
yerimde en son geldiğim üst nokta o zamanlar 
bir ikinci lig basketbol takımı olan Oyak Renault’a  
basketbol oynamak oldu. Yeni bir üniversite yüzün-
den İzmir’e tekrar döndüm yine bir çok kulüpte 
basketbol oynadıktan sonra tekrar basketbol kari-
yerime 33 yaşımda asıl kulübüm olan çok sevdiğim 
Çayırlıbahçe’de son vererek noktaladım.

Hakan Koç, bisiklet sevdasını 
meslektaşlarına aşılamaya kararlı

İzmir Diş Hekimleri Odası Bisiklet Kulübü’nün kurucusu Pedodonti uzmanı Hakan Koç ile 
özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bisiklet sevdasını İZDO Bisiklet Kulübü ile diğer meslektaş-
larına aşılamaya çalışan ve özveriyle çeşitli etkinliklere imza atan meslektaşımız kulübün 
hikayesini ve yapılacak projeleri anlattı.  
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Üniversite sonrası evlilik, çocuk derken dahi hiç bir za-
man sporu bırakmadım bırakamadım, anlayacağınız 
hiç bir şey yapamazsa bol bol koşanlardanım. Bu 
arada bisiklet sporunda kameramanlık ve spikerlik 
yapmayı da bir derece öğrendiğimi söyleyebilirim, 
fotoğrafçılık, video editörlüğü gibi hobi olarak 
başlayan bir çok şey sonra benim mesleğimin bilin-
mesi gereken bir parçası birden oluverdi. Daha bir 
çok hobim ve ciddi uğraşı alanlarım var
Anlayacağınız başta hayatı olmak üzere, doğayı, 
evreni  yaşamı ve ötesini, bize biçilmiş yalan rolleri 
çok sorgulayan, eğer öyle olduğunu düşünürsem 
de başta kendim olmak üzere yolunda olmadığını 
düşündüğüm her şeyi değiştirmeye çalışan, zorun 
peşinde koşan ama bu arada mutlu olmak için 
etrafında iyi insanların da olması gerektiğine ve bil-
ime çok inanan birisiyim. Yani “Biraz mı?” denilince 
birazı olmayan kısacası “Ya hep Yada hiç” çilerden 
birisiyim.

Pedodonti uzmanı olarak gününüzün büyük 
kısmı çocuklarla geçiyor olmalı. Üniversiteden 
sonra uzmanlık alanı olarak çocuk diş hekimli-
ğini tercih etme sebebiniz neydi? Her insanın 
bir çocuksu yanı vardır diye bilinir, uzmanlık 
seçiminde bu yönünüzün etkisi oldu mu? 
Pedodonti yerine ne yalan söyleyeyim “Çocuk Diş 
Hekimliği” denmesini inanın daha çok seviyorum, bu 
bana daha samimi geliyor. Eğer çocuklara daha ko-
lay ulaşmak istiyorsanız çocukların dilinden konuşun 
onlar anladıklarını daha çok severler, siz de deneyin 
göreceksiniz ki yabancı terimler  son derece onlara 
ulaşmak için sıkıntılı şeyler, bence  pek kullanmayın 
havalı olmakla beraber özden ve anlaşılır olmaktan 
uzak bir terimdir “Pedodonti” illa açıklamak zorun-
da kalırsınız öbür türlüsü inanın daha keyifli.

Çocuk diş hekimliği yapmaya başladığımdan beri bazı 
anneler babalar beni anlamasalar da her defasında 
“Çocuklarla uğraşan bir mesleğe sahip olduğum 
için çok mutluyum.” demekten hiç bir zaman geri 
kalmadım ve hep şükrettim. Gerçekten çocukları ve 
onara yardımcı olmayı çok seviyorum hatta bazan 
kaçamadığım büyük hastalar oluyor yüzlerine karşı 
“Bakaın ben büyükleri sevmiyorum ve hiç de bak-
mak istemiyorum.” diye açık açık söylüyorum.
“Her insanın çocuksu bir yanı vardır.” dediniz ben de 
ise durum tam tersi, belki biraz büyüksü bir yanımı 
bulabilirsiniz ve bu halimden de çok gurur duyuyo-
rum, olabildiğince çocuk kalmaya çalışıyorum, bence 
hiç kimse içindeki çocuğu büyütmemeli büyütüp de 
öldürmemelidir.

Muayenehanecilik dışında bisiklet sporu ile il-
gileniyorsunuz. İZDO Bisiklet Kulübü’nün kuru-
cularındansınız. Sizi önceden tanıyanlar moto-
siklet kullanıcısı da olarak tanıyorlar. Bisiklete 
dönüş ve bisiklete olan merakınız nasıl başla-
dı? 
Motosiklet de aslında söyleşimizin başında 
bahsettiğim gibi aynen öyle oldu, motosiklet 
sevdamdan halan vazgeçtiğim söylenemez, 9 kez 
kaza yaptım bunlardan 4 tanesi gerçekten çok cid-
diydi, anlayacağınız şansımı sonuna kadar zorladım. 
Maalesef  içimdeki yarışmacı ruhlu canavarı bir türlü 
susturamıyorum kaldı ki trafikte hele de bizim gibi 
orman kanunlarının her şeye rağmen yürürlükte 
olduğu bir ülkede böyle risk alan kişilikler çocuk 
uzun yaşamıyor, bunu bizzat kendi hayatımdaki 
şuan aramızda olmayan arkadaşlarımdan da çok iyi 
biliyorum. Sonuç olarak beni sevdiğini düşündüğüm 
arkadaşlarımın, eşimin, çocuklarımın sözünü dinled-
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im benim için motosikletin çok daha risk taşıdığını 
kabul ettim, ailem ve kendim için hem de yapmak 
istediğim idealler için biraz daha yaşasam iyi olur 
diye düşündüm ve motosiklet sevdasına bir nokta 
koydum. Ama ne yalan söyleyeyim binmesem de 
motosiklet sevdam hiç bir zaman bitmeyecek, za-
man zaman arkadaşlarım yeni motor alınca şöyle bir 
tur atmak dışında hayatıma sokmuyorum dediğim 
gibi hem riski çok seviyorum hem de kafam hiç bir 
zaman sakin olmuyor yani iyi bir motosiklet sürücüsü 
değilim, işin özeti bu ve ben bu gerçeği kabul ettim.  
Yanlış anlaşılmasın şimdi herkes motosiklet olmadı 
bari bisiklet olsun diye düşünerek iki teker sevdamı 
bisiklet ile giderdiğimi zannedebilir. Bu çok da yanlış 
bir inanış bisikletin ruhunun, mantığının inanın 
motosiklet ile hiç ilgisi yok sadece son zamanlarda 
özellikle dünya e-bike dediğimiz elektrikli bisikletlere 
dönmeye başladığı için  bu ruh ve mantık biraz 
yaklaştı diyebilirim hepsi bu. Yalnız şunu da rahatlıkla 
söyleyebilirim ki motosiklet ve bisiklet kullananlar 
arasında kesinlikle bir empati ve iki teker kardeşliği 
var, en azından motosiklet sürücüleri bisikletçileri 
araba sürücüleri gibi taciz etmiyorlar hatta çoğu za-
man selam da veriyorlar, çünkü hem bisiklet hem de 
motosiklet sürücüleri aynı kulvardalar yani yolların 
paylaşılmasından yanalar kendilerine saygı istiyorlar.
Sorunuzun en başına dönersek aslında bisiklet 
dışında muayenecilikle uğraşıyorum da diyebili-
riz, muayenede olduğum zamanlara bana inanan, 
güvenen ailelerle eski ve yeni çocuklarımla severek 
ilgileniyorum ilgilenmeye de devam edeceğim çünkü 
gerçekten mesleğimi ve çocukları seviyorum.
Hayatı kendim gibi yaşamayı ve yaşarken de ho-
bilerimi elimden geldiği kadar hayatımın bir parçası 
yapmayı seviyorum demiştim bisiklet tam da öylesi 
oldu. Bisiklet sevdası beni Bisiklet Ajans adlı bir 
şirketin sahibi yaptı, biz burada ne mi yapıyoruz ? 
diye soracak olursanız diyebilirim ki bisiklete dair 
aklınıza ne gelirse bunlarla ilgili her hizmeti veri-
yoruz. Örneğin organizasyonlar düzenleyebiliyor, 
bunların tanıtımlarına yönelik yazılı ve görsel mal-
zemeleri üretebiliyoruz. Bunun yanı sıra kataloglar, 
özel afişler hazırlayabiliyoruz. Ayrıca bisiklet ve yedek 
parçalarının satışına yönelik tanıtım veya e-ticaret 
internet siteleri de yapabiliyoruz. Bununla beraber 
kendimize ait bisiklet.com adında bir e-ticaret sitem-
iz ve ayrıca eskiden yayıncılık yapan ama şimdilerde 
bu projeye ara verdiğimiz yurt dışında çok iyi bi-
linen 180 den fazla basın odasında kabul görmüş 
yurt içinde en yüksek noktalara gelmiş çok emek 
vermiş olduğumu cyclingtr.com adı altında bir web 
sitemiz daha var. Yine  fiziksel mağazamızdan da 

bisiklet, yedek parça satış, tamir bakım ve kiralama 
hizmetleri veriyoruz.  

Bize İZDO bisiklet kulübünün etkinliklerinden 
biraz bahseder misiniz? Diş hekimlerinin bisik-
let kullanmayı sevdiği/öğrenmek istediği bir 
kulübün başındasınız. Sizce bir diş hekimi niçin 
bisiklet sporuyla ilgilenmelidir? Sağlık açısın-
dan yararları sizce nelerdir? Bu sporu yapmayı 
engelleyen hastalıklar sizce var mı?
Son dönemde yaptığı sosyal birlikteliği önemseyen, 
aidiyet duygusunu geliştirici, bizi birbirimize bize 
daha da kenetleyen projelerden birisi olarak 2015 
yılı içinde Oda Başkanımız Prof. Dr. Rıza Alpöz’ün  
isteği, yönlendirmesi ve katkıları ile  İzmir Diş Hekim-
leri Odası Bisiklet Kulübümüzü kurduk siz de bisiklet 
konusunda daha fazla bilgi ve destek almak için bu 
kulübümüze ücretsiz olarak katılabilirsiniz.
Elbette hayatınıza bisikleti sokun diyeceğim, kesin-
likle sizin için evinize işinize giderken tam bir terapi 
olacak, muayenehane yada çalıştığınız yer dışında 
da bir hayatın olduğunu görecek, ağaçları, çiçekleri 
kedileri köpekleri yaşayan tüm canlıları daha çok fark 
edecek onların bir parçası olduğunuzu yani onlar 
ile beraber yaşadığınızı yine daha çok hissedecek-
siniz, ayrıca bisiklet sürerken bir yandan da kardiyo 



51

dişhekimi içimizden biri

yapmış olarak kalp sağlığınıza da katkı sunacaksınız. 
Sadece bu mu elbette hayır, göreceksiniz ki bisiklet 
hayatınıza bir çok şeyi de ekleyecek örneğin bir çok 
arkadaşınız, bir çok yeni dostunuz olacak, yolda 
giderken bisikletli dostlardan selam almanın ver-
menin, doğaya tabiata aile ve ülke ekonomisine katı 
sunmanın onurunu gururunu keyfini yaşayacaksınız.
Kulüp faaliyetlerine gelince henüz oldukça yeniyiz ve 
birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Şimdilik sadece bir 
kaç toplantı gerçekleştirdik,  birlikte  sürüş teknikleri 
ve güvenli bisiklet sürmeye dair antrenmanlar yaptık 
ancak büyük turlar ve ses getirecek büyük projeler 
yapabilmek  için sayımızın artmasını, daha fazla 
sayıda üyemizin olmasını bekliyoruz. 
Yalnız hemen eklemeliyim ki bisiklete başlanmadan 
önce mutlaka detaylı bir check up yaptırın, 
örneğin kalp yetmezliği, vertigo epilepsi görme 
bozukluğunuz gibi sorunlarınız olmasın bunları 
detaylandırın. Ayrıca mutlaka başlamadan 
önce bisiklet dair çok okuyun, çok bilgile-
nin ve bir bilene danışın hatta en iyisi 
İzmir Diş Hekimleri Bisiklet Kulübü-
müze hemen üye olun. 
Bunun için sadece bir 
diş hekimi olarak 
“Ben de varım.” 
demeniz yeterli 
olacaktır. Ai-
dat yada yapmanız 
gereken başka 
hiç bir şey yoktur, 
sadece etkinliklere 
katılacağınız za-
man size bisiklete 
binmek için sağlıklı 
olup olmadığınızı bilip 
bilmediğiniz sorulacaktır.  
Bisikletin yalnızca bir spor aracı gibi 
düşünülmesi son derece yanlıştır. Ben 
diyorum ki “Bisiklet Dünya’yı, yaşamı sev-
menin, bunlara saygılı olmanın ve bencil olmamanın, 
daha duyarlı olmanın en güzel göstergesidir.”

İZDO bisiklet kulübüne hekimlerin ilgisini na-
sıl değerlendiriyorsunuz? İlgi nasıl arttırılabilir. 
Projeleriniz var mı? 
O zaman gerçekçi konuşalım biz maalesef  işin ucu 
bize dokunmadan bir araya gelemeyen, bir arada 
olmanın keyfini yaşayamayan bir topluluğuz, ne 
yazık ki benim gözlemim bu yönde. Yani keyifle 
birlikte olacağımız hayatı kaçırıyoruz o yüzden ben 
bu tarz sosyal projeleri çok önemsiyorum. Bisiklet 

kulübü tiyatro müzik kulübü, fotoğrafçılık ve bun-
lara ekleyebileceğimiz bir çok sosyal faaliyetlerin bizi 
bir birimize daha çok kenetleyeceğine ve her türlü 
zorlukta daha fazla dayanışma içinde bizi tutacağına 
inanıyorum. Artık diş hekimlerinin birbirini birer rakip 
gibi görme huylarından, kıskançlıklarından acilen 
vazgeçmesi bunun için de dostluklarını geliştirmesi 
gerektiğine yürekten inanıyorum.
Bu çerçevede Bisiklet Kulübümüzün gelişmesinin bu 
konuda çok önemli katkılar sunacağına inanıyorum. 
Ne yazık ki şuan için yeterli ilgiyi gördüğümüz 
söylenmez ancak ben bisik-lete ve meslektaşlarımıza 
güveniyor umudumu koruyorum.
Gerçekten çok ciddi ses getirecek projelerimiz var 
hatta bunları uluslararası düzeye dahi taşıyabiliriz 

diye bilirim ancak bu-
nun için öncelikle sayımızın 

artması gerekiyor ki bu mana-
da bütün meslektaşlarımızı bu 

oluşuma destek vermeye bekliyoruz. Bize en kolay 
İZDO Bisiklet Kulübümüzün Facebook sayfasına üye 
olarak ve buraya yazarak ulaşabilirsiniz, ayrıca el-
bette odamızdan da faaliyetlerimiz konusunda bilgi 
alabilir bize ulaşmanın yollarını bulabilirsiniz. 

Bisiklet ile en uzun gittiğiniz ve en keyifli olan 
parkuru bizimle paylaşır mısınız?
En uzun parkurum bir günde 230 km oldu, bu park-
uru yol bisikleti ile yaptım eve geri döndüğümde 
sanki Mars’tan geri dönmüş ve yaşama tekrar 
kavuşmuş gibiydim, yol arkadaşım olmasaydı o ka-



52

dişhekimiiçimizden biri

dar zorlu inişli çıkışlı bu parkuru o performansta asla 
başaramazdım. Bu arada mutlaka söylemeliyim uzun 
parkurlar yapacaksanız donanımızın tam ve eksiksiz 
olmasına mutlak özen gösterin maksimum koruma 
ile yola koyulun, yolda mutlaka görünür olun ve yol 
arkadaşsız bu kadar uzun parkurlara çıkmayın. 

Bisiklet ile gitmeyi istediğiniz ya da hayaliniz 
olan parkur hangisidir?
Dünyada bisiklet ile en çok yapmak istediğim ABSA 
Epic denilen 8 gün süren Güney Afrika’ nın Cape 
Town şehrinde 50 ye yakın ve ülkeden 2.000’e yakın 
sporcunun katıldığı bir yarış var ona katılmayı çok 
arzu ederdim ama muhtemelen bu bir hayal olarak 
kalacak çünkü hayatınızın en azından bir dönemini 
sadece bu yarışa hazırlanmak için ayırabilmelisiniz 
ne yazık ki benim şimdilik böyle bir zamanım yok 
ve ufukta da görülmüyor, görülünce de tren çok-
tan kaçmış olacak o zaman bir başka ama bu kez 
gezinti mahiyetinde diyebileceğimiz birkaç organi-
zasyon var belki sonrası için böyle organizasyonları 
hedefleyebilirim.  

Bisiklet tutkunlarına iletmek istediğiniz bir me-
sajınız var mı? Bisiklet kullanmak  isteyen bir 
meslektaşımız, öncelikle kendine ne gibi soru-
lar sormalıdır?
Bisiklet tutkunlarına ne diyebilirim ki iyi ki varlar onlar 
zaten bu işi ve yaşamasını biliyorlar ancak bisiklete 
merak saracaklara mesajım şu: Ertelemeden, 
düşünmeden, utanmadan, çekinmeden öğrenin 
ve hemen bisiklete binin. Eğer doğru şekilde ve 
doğru bisiklete binerseniz hayatınızda bambaşka bir 
perdeyi daha açacaksınız,  bir hatta bir kaç tane düz 
veya kıvrık gidonlu amortisörlü veya amortisörsüz 
gerçekten vazgeçemediğiniz sevgiliniz olacak. 

Ülkemiz şartlarında ekonomi her meslekte ken-
dini hissettiriyor, bisiklet hobisinin maliyetini 
kısaca açıklayabilir misiniz?
Sonu yok desek yerinde olur mu bilemiyorum, bu 
bir noktadan sonra üzerindeki cıvatanın materyaline, 
markasına ve gramına kadar ine biliyor ve işte o za-
man bu işe çılgın paralar harcıyorsunuz. Ama bence 
siz buna hiç takılmayın kesinlikle herkes öyle olmak 
mecburiyetinde değil ancak bu işten keyif  almak 
istiyorsanız sadece kaskı eldiveni gözlüğü başlangıç 
için yine de sizi yıpratmayacak bisiklet dahil bir  bütçe 
için 1.000 ila 1.500 TL civarında bir bütçe yapmalısınız 
diye bilirim. İşin çok detayları var bunları kulübümüze 
üye olarak çekinmeden sorabilirsiniz.

Bisiklet denince insanın aklına, spor, sağlık, 
doğa, temiz hava, yardımlaşma, gençlik ruhu, 
birliktelik, özgürlük, gibi kavramlar geliyor. 
Bunlara ekleyecekleriniz varsa onlarla birlikte 
bu kavramları bisiklet sporu açısından değer-
lendirebilir misiniz?
İnanın bunların hepsi bisiklette var ancak ben-
im size kişisel önerim şu olacak sakın yanlış 
anlaşılmasın bisiklet süren toplum her ne kadar or-
tak payda da birleşiyorlarsa da genel olarak içinde 
yaşadığımız toplumun tam bir parçasıdır o yüzden 
bisiklet gruplarında mutlaka belli kuralların olduğu 
paylaşımın amacın ne olduğunun net olarak or-
taya konduğu gruplara girmeleridir çünkü bir süre 
sonra gerçekten kişisel sıkıntılar bencillikler çeke-
memezlikler kendini bir şey sanmalar ne yazık ki 
bisiklet camiasının da dahi var, o yüzden bizim asıl 
amacımızın net olarak bilinmesi gereklidir. Biz men-
subu olduğumuz meslektaşlarımızla aramızdaki 
bağı güçlendirmek aidiyet duygumuzu geliştirmenin 
yanında meslektaşlarımızı bizle yada bizsiz bisiklet 
bindirmek ve bir an için olsun meslek yaşantılarından 
ülkemizin stresli ortamından uzaklaştırabilmek bu 
konuda onlara katkı sunabilmeyi şiddetle arzu edi-
yoruz. Bisikleti bir spor olarak düşünmesinler ama 
şurası da bir gerçek siz pedal çevirmeden bu alet 
de hiç bir yere gitmiyor gidene de bize göre bisiklet 
denmiyor, çünkü çevirmezseniz düşüyorsunuz tıpkı 
hayat gibi çevirdikçe de yaşadığınızı düşünüyor ve 
mutlu oluyorsunuz. Baktınız ki güzel çeviriyorsunuz 
o zaman da işin sportif  kısmı ile ilgilenin. Görecek-
siniz ki sportif  de binseniz yada bu tarz binmeseniz 
de eğer hayatınızın içine bisikleti katarsanız daha fit 
daha sağlıklı daha mutlu olacaksınız. Sevgiyle kalın, 
bisikletle kalın. 
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“Bundan sonraki hayatınızı kör olarak 
geçireceksiniz, yapılacak bir şey yok,” 
dense ne yapardınız? Dünyanız kararırdı 
değil mi? Hem gerçek anlamda hem de 
psikolojik olarak… Peki, bunu şöyle değiş-
tirsem: “Doksan dakikalığına kör olacaksı-
nız,” dense kabul eder miydiniz? Dünya-
nın 130’dan fazla kentinde ve İstanbul’da 
bunu deneyimleyebileceğiniz bir yer var. 
Şu ana kadar dünyada 8 milyondan fazla 
insana ulaşmış ve “Karanlıkta Diyalog” adı 
altında bir deneyim; Gayrettepe metro is-
tasyonunda bin 600 küsur metrekare bir 
alanda, zifiri karanlıkta, kör bir rehber eş-
liğinde gezdiriliyorsunuz. Rehber sizi park-
ta dolaşmak, bir caddede karşıdan karşıya 
geçmek gibi günlük hayat deneyimlerine 
sokuyor, ama tümüyle karanlıkta! O ka-
dar karanlık ki, gözlerinizin açık olup ol-
madığını bile fark edemeyip, elinizle kont-
rol edesiniz geliyor. Başta zorlansanız da 
mecbur kaldığınız için ya da kendiliğinden 
harekete geçen duyularınızı uyandırarak 
farkındalığınızı derinleştiriyor. Sadece do-
kunarak, koklayarak ve duyarak, yani göz-
leriniz haricinde her türlü yoldan “farklı 
bir biçimde görme”nizi sağlıyor. İlk kez 
1988’de Almanya’da Prof. Dr. Andreas 
Heinecke tarafından hayata geçirilmiş.

Önceden randevu ve bilet alarak gittiği-
niz bu yerde, girmeden önce size klasik 
beyaz baston veriyorlar ve nasıl kullana-
cağınız gösteriyorlar; iki omuz hizasından 
daha geniş bir açıyla kullanmamanız ge-
rekiyor. Rehberiniz sizi o karanlığın içinde 
karşılıyor. Grup olarak giriyorsunuz ve tek 
tek isimlerinizi öğreniyor. İlk şaşkınlığını-
zı, daha on dakika bile geçmeden, kimin 
kim olduğunu ezberleyen rehberiniz size 
yaşatıyor.  İçeride her biri simülasyon olan, 
İstanbul’a özgü yerlerde geziyor ve sesler 
duyuyorsunuz. İstiklal caddesinde tram-
vaya binmeye çalışıyor, etraftan gelen 
onca gürültünün aslında ne kadar da çok 
olduğunu fark ediyorsunuz. Tramvayın 
hareket ettiğini ya da durduğunu göre-
rek değil, titreşimlerle takip ediyorsunuz. 
Oturuyorsanız, bastonunuzu öyle orta-
lıklara yaymıyorsunuz, hemen dibinizde 
tutuyorsunuz ki kimse takılıp düşmesin. 
Vapura binmeye çalışıyor, bindikten son-

ra esen rüzgârı dalgalara bakarak değil, 
tamamen yüzünüzde hissederek fark edi-
yorsunuz. Bir pazar yerinde hangi sebze 
ya da meyvenin ne olduğunu, dokunarak 
ve koklayarak buluyorsunuz; zaten bunu 
tamamen refleks bir hareketle yapıyor-
sunuz. Bir kafede bir şeyler sipariş verip, 
ödeyeceğiniz parayı ellerinizle yoklayarak 
seçiyorsunuz. 

Rehberinize, o alandaki “tüm detayları 
nasıl da biliyor?” diye şaşmak o kadar an-
lamsız ki, “burayı nasıl ezberlediniz?” so-
rusu o kadar saçma ki… Çünkü bu insan 
zaten tüm hayatını böyle bir karanlıkta ge-
çiriyor, işi dışındaki her saniyesi de zaten 
karanlık, tek ezberlediği yer orası değil 
ki. Zaten içeride ya da dışarıda adım at-
tığı neredeyse her adım ezberinde ya da 
hissediyor. 

Hiç görmemenin nasıl bir şey olduğuyla 
ilgili tahminlerinizi, önyargılarınızı ve algı-
larınızı tamamen değiştiriyorsunuz. Gör-
meden görmek ne demek, işte bunu öğ-
renerek çıkıyorsunuz. Bir kişiye görmüyor 
diye acımanın anlamsızlığını, yaşam sevin-
cini ve gücünü bırakmadan nasıl da güzel 
yaşanabileceğini öğrenerek çıkıyorsunuz. 
Gören birçok insandan çok daha bilgili, 
aktif, sosyal yetileri üst düzeyde birini tanı-
yorsunuz. Gören ama iletişim özürlü olan 
ve hayatın değerini bilmeyen birçok insa-
na acımaya başlıyorsunuz aslında.

“İçeriyi bir de ışıklar yanarken görebilir 
miyiz?” demek de çok yanlış. Çünkü kör 
bir insanın asla göremediği şeyleri bizim 
de asla görmememiz lazım ki, onun ne 
hissettiğini anlayabilelim, hayalimizde na-
sıl oluşuyorsa öyle kalmak zorunda.

Rehberimiz, “ben engelli değilim, en-
gelim yok benim, sadece körüm,” dedi-
ği için yazımda “görme engelli” terimini 
kullanmadım. Hiçbir şey öğrenmeseydim 
bile, bunu öğrenmek de çok değerliydi. 
Görüyor olmaktan utanarak çıkıyorsunuz. 
Görüyor olmanın değeri ile değersizli-
ği arasındaki farkı düşünerek... Halinize 
şükretmek aklınıza bile gelmeden, ama 
körlüğün yaşamın sonu olmadığını kafanı-
za kazıyarak… Buraya gitmeyen gözüme 
görünmesin.

Dört duyuyla yaşamak

Dişhekimi
Müge SANDIKÇIOĞLU
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Dişhekimi
Ahmet ÖZDİKMENLİ
ahmetozdikmenli@yahoo.com
www.ahmetozdikmenli.com

Siyah beyaz bir kitap okudum, yaşa-
mım renklendi. Ünlü bir yazarın çok 
bilinen kitabının başlangıç cümlesine 
çok benzeyen iddialı bir cümle kurarak 
başladım yazıma. Sayfama göz gezdir-
diğinizde yazıdan önce sizin de ilginizi 
yaşamımı renklendiren o kitabın ön ve 
arka kapak fotoğraflarının çekeceğini, 
sizi de etkisinde bırakabileceğini tah-
min ediyorum. O yıllarda, daha yeni 
mezun olmuş, mesleki bilgi ve becerile-
rinin yanına toplum ağız diş sağlığı du-
yarlılığını katmaya çabalayan genç bir 
dişhekimi olduğumu bilirseniz, neden 
böyle bir cümleyle başladığımı, o anki 
heyecanımı daha iyi anlayabilirsiniz.

Fakültede Koruyucu Hekimlik ve Halk 
Sağlığı dersi almıştık. Kürsünün genç 
asistanı İnci Hocanın yaklaşımı beni 
çok etkilemiş, toplum ağız sağlığının 
korunması ve geliştirilmesi yolunda ilk 
adımları öğrenciliğim sırasında atmış-
tım. Mezuniyetten kısa bir süre sonra 
Kastamonu’nun küçük ve sevimli ilçesi 
Daday’a atamam yapıldı. İlk eğitim ça-
lışmasını ilçede bulunan tek ilkokulda 
gerçekleştirdim. 1979 yılında Daday’da 
ilkokul öğrencisi olan, daha sonra ta-
nıştığımız ve çok sevdiğim meslektaşım 
Naci’nin yıllar sonra bu ilk deneyimimle 
ilgili sürpriz sözlerini unutmam müm-
kün değil: “Abi okulumuza gelmiş, bize 
ağız diş sağlığı bilgileri vermiş ve çürük 
dişleri olanları Sağlık Merkezi’ne çağır-

mıştınız. Ben bisikletimle gelmiş dolgu 
yaptırmıştım. Biliyor musunuz, dolgum 
hala duruyor.”

Bir an önce daha kapsamlı bir eğitim 
çalışması yapma çabam, derli toplu eği-
tim materyali bulma arayışım sürüyor-
du. Yaşadığım kente yakın olduğu için 
sık sık Ankara’ya gidiyordum, Kızılay’da 
Atatürk Bulvarı üzerinde her gittiğimde 
mutlaka uğradığım, tıp ve diş hekimli-
ği kitaplarının satıldığı bir kitapçı vardı. 
1980 yılının ilk aylarıydı, yine bir Ankara 
ziyaretimde kitabevinin rafları arasında 
dolaşırken rastladım siyah beyaz kita-
bıma. Hani “maden bulmuş gibi sevin-
dim” denir ya, işte anlatılmaya çalışılan 
bu duygu yoğunluğunu yaşamıştım ki-
tabı elime alınca. Sayfaları çevirdikçe se-
vincim çoşkuya dönüşmüştü, aradığımı 
fazlasıyla bulmuştum.

Bu nedenle, dergiye yazma önerisi 
kesinleşince ilk konunun seçiminde 
hiç tereddüt etmedim. Sevgili Zahide 
Hanım’ın benim için çok değerli olan 
“ANNELER, ÇOCUKLAR ve GENÇLER 
için DİŞ SAĞLIĞI ve BAKIMI” adlı kita-
bını almak üzere kitaplığıma yöneldim.

Kitabın içi sararmış defter yaprakları 
ile doluydu ve ben o sayfaların içerikle-
rini bakmaya gerek duymadan biliyor-
dum. Eğitim çalışmalarında kullanmak 
için hazırladığım metinler hala kitabın 
sayfaları arasındaydı. O notlar beni ilk 

İlk yazı için kısa bir not: Odamız yönetiminden gelen dergide düzenli yazma önerisini 
sevinçle karşıladım. Öğrencilik yıllarımda başlayan, meslek yaşamımda artan bir heye-
canla devam eden toplum ağız diş sağlığına yönelik yaşadıklarımdan süzülenleri, konuy-
la ilgili araştırma ve projeleri, yine meslektaşlarımın öneri, katkı ve yaşadıklarını içeren 
bir sayfa hazırlamak istediğimi söyledim, uygun görüldü. Dilerim beğenirsiniz, dilerim 
toplum ağız diş sağlığı duyarlılığının artmasına katkısı olan uzun soluklu bir sayfa olur.

Yaşamımı renklendiren
siyah beyaz kitap
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eğitim çalışmalarını 
yaptığım ve heyecan-
dan öleceğimi sandı-
ğım günlere götürdü. 

Anneler, çocuklar ve 
gençler için hazırlan-
mış bu kitap, o dönem 
benim başucu kitabım 
oldu. Toplum ağız diş 
sağlığı eğitimleri yapan 
başka diş hekimlerinin 
de önemli kaynak kitap-
larından biri olduğunu, 
çok önemli bir ihtiyacı 
karşıladığını düşünü-

yorum. Çok isterdim bu kitap hedef  kitlesine, çok 
sayıda çocuğa, gence, özellikle de anneye ulaşsın.  
Çok etkili olurdu, toplum ağız diş sağlığı seviyesinin 
yükseltilmesine ciddi katkı sağlardı. Kitap ne kadar 
basıldı? Ne kadar dağıtıldı? Elimde hiçbir bilgi yok. 
Kitabın yeterli sayıda okuyucuyla buluşamadığı kay-
gısını hala taşıyorum.

Kitabın içeriğine gelecek olursam, ön kapaktaki 
siyah-beyaz kullanımının etkisini, en can alıcı slo-
ganımızın sımsıcak, sevimli bir resimle görselleşti-
rilmesini ben çok sevdim. Hayal gücüm “Dişlerinizi 
Fırçalayın” flamasını özgüvenle taşıyan kişiye hem 
öğretmen hem de dişhekimi abla anlamı yükledi. 
Pankart taşıyan çocukların neşesi, arkada yürüyen 
kızın başını çevirip “Bu kadar mıyız yaaa…” bakışı 
inanılmaz sempatik olmuş. 

Kitap seksen sayfa, her sayfa değerli, bu nedenle 
özetlemek çok zor. “Çocuklarımızın ve sizlerin sağ-
lıklı, çürüksüz, pırıl pırıl görünümlü dişlere ve onları 
sıkıca saran hastalıksız dişetlerine sahip olmanız 
dileği ile” cümlesiyle biten sıcak önsözden mi baş-
lasam?  Hamile annenin kendisi ve doğacak çocu-
ğu için neler yapabileceğinden, çocuk diş sağlığı ve 
bakımı konusunda devletin sağlaması gereken hiz-
metlere kadar, çocuk ve yetişkin eğitimi için gerekli 

tüm bilgi ve önerileri kapsayan çok emek verilmiş 
içeriğini mi anlatsam?

Resimlerle, fotoğraflarla, konu başlıklarının üstün-
deki sloganlar ve kısa alıntılarla, esprili karikatürlerle 
desteklenen kitap, eğitici yayınların üzerine kolayca 
yapışan didaktikliğe düşme tuzağından kurtulmuş; 
sıcak, sevimli bir bütünlük yakalanmış. Bir akade-
misyen titizliğiyle “Sözlük” ve “Faydalanılan Eser-
ler” bölümlerine de kitabın sonunda yer verilmiş.

Yeni okulunu bitirmiş bir öğrenci alışkanlığıyla mı, 
aradığım kaynağı bulmuş olmamın heyecanıyla mı 
neredeyse kitabın tüm satırlarının altını çizmişim. 
Emeğimin boşa gitmediğini, farklı eğitim metinleri 
halinde bana geri döndüğünü, binlerce çocuğun bu 
bilgilerden yararlandığını bilmek harika bir duygu…

Kitaba canlılık ve sıcaklık katan, profesyonel bir 
elden çıktığını düşündüğüm resimlerin kim tarafın-
dan yapıldığıyla ilgili bilgiye rastlamıyoruz. Yoksa 
görsel katkılar da mı Zahide Hanıma ait? Neden 
olmasın?

Arka kapakta uzun yılların etkisiyle siyah ve be-
yazın solukluğu daha belirginleşiyor, açıklayama-
dığım üstü örtülü bir hüzün hissediliyor. O pus 
içinde Zahide Hanı-
mın aydınlık yüzünü 
görüyorum,  “İyi ki 
böyle bir kitap hazır-
lamışsınız, yaşamımı 
renklendirmişsiniz” 
diyorum. Yıllardır ta-
şıdığım bir borçtan 
kurtulmak istiyor, ki-
tabı için Sayın Zahi-
de Çağıl’a teşekkür 
ediyorum. Burada 
bir özeleştiri yap-
mam gerekiyor, o 
yıllarda Zahide Hanı-
mın toplum ağız diş 
sağlığı ile ilgili diğer 
çalışmalarını izleme, 
kendisini ziyaret 
etme konularında ihmalkar davrandım. Bu yazıyı 
hazırlarken internetten yaptığım araştırmalarda 
ise hocamızın bugün neler yaptığına dair bilgilere 
ulaşamadım. Kim bilir belki bu yazı hocamla tanış-
mama vesile olur…

Meraklısı için bir not: Kitaba az sayıda da olsa sa-
haflardan internet aracılığıyla ulaşabiliyorsunuz.
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WILKINSON KÖŞKÜ ( E.Ü 50. YIL KÖŞKÜ)
Bornova’nın eski Levanten evlerinden biri olan Wil-
kinson Köşkü, o yılların ünlü Büyük Evi’nde (EÜ 
Rektörlük Binası) oturan James Whittall taradından 
Selanik, Malaga ve Manila Konsolosu Richard Wil-
kinson ile evlenen kızı Jane için 1865 yılında yaptı-
rılmıştır. Jane’in büyükbabası Charlaton Whittall’ı ve 
Richard’ın babası Richard Wilkinson’ı İzmir’deki ilk 
yıllarında ziyaret eden İngiliz gezgin John Madox’un 
1821 yılındaki İzmir gezi notlarında da bahsedildiği 
gibi iki ailenin dostlukları  bu evlilikle akrabalık düze-
yine ulaşmıştır.
1857 yılında açılan St.Mary Magdalene Kilisesi ile 
Büyük Ev arasındaki alanda yer alan at haralarının 
yıktırılması sonucu  yaptırılan bu köşk, Wilkinson Ai-
lesince 1985 yılına kadar kuşaklar boyu kullanılmıştır. 

Asil ÖZGÜR

(Profosyonel Turist Rehberi)

Değerli okurlarımız, geçtiğimiz sayıda İzmir Levantenlerinin tarihine değinmiş, bu toplumun 
İzmir’in kattıkları simgesel köşklerden bir kaçından bahsetmiştik. Sayıları bir hayli fazla olan 
köşklerin özelliklerine ve içinde barındırdığı hikâyelerine bu sayımızda da devam edeceğiz.

İzmir’in
Laventen Köşkleri
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1988 yılında ailenin elinden çıkararak Filidis Ailesi’ne 
sattığı köşk 1997 yılında Ege Üniversitesi’nin kullanı-
mı için kamulaştırılmıştır.
2005 yılına harap bir halde ulaşan fakat aynı yıl  Ege 
Üniversitesi’nin kuruluşunun 50. yılı anısına restore 
edilerek yeni kimliğine kavuşmuş olan köşk günü-
müzde EÜ 50. Yıl Köşkü Sanat Galerisi adıyla üniver-
sitenin bir sanat merkezi ve EÜ Uluslararası İlişkiler 
ve AB Ofisi olarak hizmet vermektedir.

EDWARDS KÖŞKÜ (MURAT KÖŞKÜ) /
EÜ TOPLUM MERKEZİ
Günümüze Murat Köşkü adıyla ulaşan binanın 
üzerinde bulunduğu arazi 1820’lerde James Whit-
tall tarafından Edwards Ailesi’ne satılmıştır. İngiliz 
Ordusu’nun Mısır’dan çekilmesi sonucu İzmir’e yer-
leşen ordu görevlisi Charles Edwards’ın şehre yer-
leştikten bir süre sonra öldüğü bilinmektedir. Onun 
oğlu olan Anthony Francis Edwards ise 1830 yılından 
itibaren İzmir ve İstanbul’da basın hayatının önemli 
bir kişiliği olmuş, İzmir-Kasaba (Turgutlu) Demiryolu 
yapımı ve İzmir Gaz Şirketi’nin de kurulması şehre 
katkıları arasında sayılmıştır. Köşkün günümüze ka-
dar ulaşan isminin ise Anthony Francis Edwards’ın 
kızı Emily’nin evlendiği Constantin Murat’tan geldiği 
tahmin edilmektedir.
Köşk 1930’larda sahibi olan Alaiyeli Zade Mahmut 
Bey’den sonra 1980 yılında hükümet tarafından 
kamulaştırılarak İzmir Vilayeti Korunmaya Muhtaç 
Çocukları Koruma Birliği’ne geçmiş; 1983 yılında 
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Müdürlüğü’ne devredilmiştir.
2001 yılında mülkiyetin ait olduğu Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında ya-
pılan bir protokol uyarınca yapı, kapsamlı restoras-
yon uygulamasının gerçekleştirilmesi ön şartıyla on 
beş yıllığına İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis 
edilmiştir.

Murat Köşkü, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
2003 yılında gerçekleştirilen restorasyon sonrası bir 
süre üniversite öğrencilerine yönelik sosyal hizmet 
merkezi olarak hizmet vermiş, 2005 yılı başında 
ortak bir protokol çerçevesinde Ege Üniversitesi’ne 
tahsis edilmiştir. Köşk, o dönemde EÜ Toplum Mer-
kezi adıyla Halkın Üniversitesi Projesi kapsamında 
toplumsal duyarlılık projelerine ev sahipliği yapmıştır. 
Murat Köşkü günümüzde öğrenci toplulukları için 
iletişim ve toplantı merkezi olması yanı sıra kafeter-
yasıyla da hizmet vermektedir.

KUYULU EV (İNGİLİZ KULÜBÜ)
EÜ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA MERKEZİ
EÜ İZMİR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Büyük Ev arazisinin yanında yer alan yapı “Kuyulu 
Ev” veya “İngiliz Kulübü” olarak da bilinmektedir. Bu 
evin kayıtlarda görülebilen en eski sahipleri Büyük 
Evi’n sahibi James Whittall’un (1819-1863) torunu 
James La Fontaine’dir. Günümüzde La Fontaine Köş-
kü ismiyle tanınan  ve bir süre öncesine kadar EÜ 
Eğitim Fakültesi Dekanlığı olarak kullanılan binanın 
da sahibi olan James La Fontaine’nin ölümüyle her 
iki bina eşi Clara Lillilan La Fontaine (Keyzer) ve ço-
cukları Rhoda, Rodney ve Audrey’e geçmiştir.
Kuyulu Ev’in önünde bulunan meydan eski 
Bornova’da 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında 
Bornova sosyal yaşamının önemli bir buluşma nokta-
sını oluşturmuştur. Meydandaki evlerin bahçe kapıla-
rını dış yanlarındaki sundurmalarda oturan komşu-
lar hem birbirleriyle hem de gelen geçenlerle sohbet 
ederlerdi. İçinde okuma odalarının yanı sıra oyun 
salonlarını da bulunduran İngiliz Kulübü’ne gelen er-
kekler, kapı önünde küçük masalara oturur vakit ge-
çirirlerdi. Daha geç dönemde İngiliz ailelerin buluştu-
ğu sosyal amaçlı bir merkez olarak da kullanılan bina 
yanı başındaki sarnıçtan dolayı Kuyulu Ev olarak da 
anılmaktaydı. Clara Lillian La Fontaine’in 1959 yılın-
daki ölümünden sonra çocuklarına kalan bina, 1966 
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yılında üniversite için satın alınmıştır. Binanın arka-
sında yer alan bahçe, satış sonrası üniversite rektör-
lüğünün bahçesiyle bütünleşmiştir. 1990 yılında TC 
Maliye Hazinesi’ne geçen köşk, Ege Üniversitesi’nin 
kullanımına tahsis edilmiştir. Günümüzde EÜ Kadın 
Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile EÜ İz-
mir Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni içinde bulun-
duran yapıda 2011 yılında restorasyon çalışmalarına 
girmiştir.

BALLIAN KÖŞKÜ
(EÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI)
Kayıtlı en eski kullanıcısı Ballian Ailesi olan Levanten 
evi 19. yüzyılın ikinci yarısında yapılmıştır. Tavan sil-
meleri ve göbek üzeri süslemeleriyle dikkat çeken 
köşk, 1900 yılında Charloton James Giraud’nun eşi 
Esther Marian Giraud (Wilkinson) tarafından, sana-
yici Antonie Ballian’ın varisleri olan eşi Attilia Balli-
an ve çocukları Marian Laura, Alferd, Adelina ve 
Albert’ten satın alınmıştır. Esther Marian Giraund’un 
1955 yılında ölümüyle köşk, çocukları Friedrich, Joy-
ce, Donald, Norman ve Eldon’a kalmıştır.
Ege Üniversitesi için 1970 yılında kamulaştırılarak bu 
beş kardeşten satın alınan bina geçen yıllar içinde 
lojman, hemşirelik yüksekokulu ve arşiv olarak kul-
lanılmıştır. Günümüzde Ege Üni. Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı’nı bünyesinde barındıran köşkün 
Daire Başkanlığının yeni binasına taşınması sonra-
sı restore edilerek bir müze olarak hizmet vermesi 
planlanmaktadır.

SİRKEHANE 
(EÜ BALKANLAR VE ANADOLU GİYSİLERİ MÜZESİ)

Günümüze sirkehane adıyla ulaşmış olan binanın 
19. yüzyıl sonları, ile 20. yüzyıl başları arasında bir 
Rum ailesi tarafından yaptırılmış olduğu tahmin edil-
mektedir. 1943 yılında T.C. Maliye Hazinesi’ne dev-
rolan yapının arka kısmı 1960’lı yıllarda EÜ Ziraat 
Fakültesi Gıda ve Fermantasyon Teknolojisi Kürsüsü 
tarafından sirke ve turşu üretim yeri olarak, ön kısmı 
ise lojman olarak kullanılmıştır. 1990 yılında T.C. Ma-
liye Hazinesi’nden Ege Üniversitesi’ne trampa yolu 
ile geçen sirkehane 1990’lı yıllara kadar konut ola-
rak hizmet vermiştir.
Son 20 yıllık süreç içinde büyük bir bölümü yıkılmış 
olan bina, 2010 yılında tamamlanan restorasyon so-
nunda EÜ Balkanlar ve Anadolu Giysileri Müzesi ola-
rak faaliyete geçmiştir. Müze Türkiye’de bir üniversi-
te bünyesinde Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa açılan ilk 
kurum müzesi olma özelliğini taşımaktadır.
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PASQUALI KÖŞKÜ (BARRY KÖŞKÜ) / EÜ LOKALİ
Günümüzde Bari Köşkü adıyla bilinen yapının 19. 
yüzyılın ortalarında yapılmış olduğu düşünülmek-
tedir. Pasquali Ailesi’nin verdiği bilgilere göre bina, 
babası Sakız Adası’ndan İzmir’e göç etmiş olan 
tüccar Giuseppe Pasquali tarafından 1835 – 1840 
yıllarında yaptırılmış olmalıdır. Köşkte Giuseppe 
Pasquali’den sonra oğlu Giovanni Pasquali ile eşi 
Giulia Pasquali (Barry) yaşamışlardır. İtalyan Kon-
solosluğu tercümanı ve tüccar Polycarpe Barry’in 
kızı olan Giulia, çevresinde sevilen biri olduğu için 
ve Giovanni Pasquali’nin ölümünden sonra köşke 
Giulia’nın kendi ailesinden bireyler yerleşmiş olduğu 
için köşkün Barry Köşkü olarak anıldığı düşünülmek-
tedir.
Giovanni Pasquali’nin 1925 yılında ölümünden son-
ra eşi ve hayattaki üç çocuğu Rene, Christine ve 
Joseph’e kalan bina 1941 yılından Bornova Ziraat 
Mektebi’nin kullanımı için T.C. Maliye Hazinesi tara-
fından kamulaştırılmıştır. Bahçesinin üçte birlik kısı-
mını yol genişletme çalışmalarından dolayı kaybeden 
köşk günümüzde güzel bahçesi ile Üniversite’nin lo-
kali olarak konuklarını ağırlamaktadır.

BARDISBANIAN KÖŞKÜ ( EÜ YEŞİL KÖŞK)
20. yüzyılın son çeyreğinde kullanılan Pandispanya 
Köşkü isminden sonra, günümüzde Yeşil Köşk adıyla 
bilinen yapının, 19. yüzyılın son çeyreğinde ithalat ve 
ihracat işleri ile uğraşan İzmirli tüccar D.A. Bardisba-
nian tarafından yaptırılmış olduğu tahmin edilmekte-
dir. Yapıldığı dönemde komşu diğer birkaç köşk gibi 
Bornova tren istasyonunun karşısında, Bornova ova-
sına açılan tarım arazilerinin başında yer almaktaydı.
19. yüzyılın sonlarında Fransa’ya göç ettiği söylenen 
Bardisbanian Ailesi’nden köşkü devralan Gasparian 
Ailesi’nin de İzmir’den ayrılmasından sonra Bornova 
Ziraat Mektebi için kamulaştırılarak kullanılmış olan 
köşk 1949 yılında T.C. Maliye Hazinesi’ne devredil-

miş, 1990 yılında Ege Eniversitesi’ne geçmiştir. Bina, 
1955 yılında Ege Üniversitesi’nin kuruluşuyla 1955 
– 1972 yılları arası E.Ü. Ziraat Fakültesi Zirai İşlet-
mecilik ve Ekonomi kürsüsü olarak hizmet vermiştir. 
1986 yılındaki onarımı sonrası bir süre Üniversite’ye 
gelen üst düzey ziyaretçiler için konukevi işlevi gör-
müş olan köşk, 1993 ve 1995 yıllarındaki onarımlar 
sonrası, günümüzde Üniversite’nin akademik ve ida-
ri personeli ile öğrencilerine kafeterya ve restoran 
olarak hizmet veren bir sosyal tesis olarak kullanıl-
maktadır.

SARI KÖŞK
(EÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DEKANLIĞI)
20. yüzyılın başında yaptırılmış olan köşkün sahibi 
veya ilk kullanıcısı hakkında bir bilgi bulunmamakta-
dır. Sarı Köşk, Yeşil Köşk ve günümüze kadar ulaşa-
mamış olan komşu birkaç köşk ile birlikte Bornova 
Tren İstasyonu’nun karşısında yer alır. Bugünkü EÜ 
Hastanesi ile Yeşil Köşk arasındaki tarla ve araziler 
1922 yılının Aralık ayında kurulan Bornova Ziraat 
Mektebi’nin ihtiyaçları için 1924 – 1925 yıllarında 
kamulaştırılmıştır. Bu arazilerden birisi içinde yer 
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alan Sarı Köşk, 1933 yılında tamamlanan yeni bi-
nasına taşınmasına kadar Ziraat Okulu Müdürlüğü 
olarak hizmet vermiştir. Köşk, günümüze kadar ko-
runarak içindeki gösterişli şömineleri ve önündeki 
oval havuzunun yanı sıra bahçesindeki Atatürk büs-
tüyle de dikkat çeker. Atatürk’ün 18 Haziran 1926 
yılında ziyaret ettiği Köşk’ün bahçesine, bu ziyaretin 
anısına Avuturyalı heykeltıraş Heinrich Krippell’e yap-
tırılan Atatürk büstü konmuştur. Bu eser Krippell’in 
günümüzde çok az bilinen ilk heykellerinden biri 
olup, Atatürk’ün belki de yapılan ilk büstüdür. 1955 
yılında kurulan Ege Üniversitesi’nin ilk yıllarında mi-
safirhane, daha sonraları ise EÜ Ziraat Fakültesi Lo-
kali olarak kullanılan Köşk, günümüzde EÜ İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı olarak hizmet 
vermektedir.

BELHOMME KÖŞKÜ
Belhomme ya da Xenopoulou Köşkü 1880 yılında 
Aliberti Evi’ni de inşa eden Clark isimli İngiliz mimar 
tarafından inşa edilmiştir. Evin ilk sahibi  Xenopou-
lou olarak görülmektedir. Daha sonra evin son sahi-
bi Helene Armand’ın büyük babası tarafından satın 
alınmıştır. Evin dış cephesi dirsekli zarif  başlıklarla 
süslenmiş sütunları ile oldukça dikkat çekicidir. Fev-
zi Çakmak Caddesi No: 34’te bulunan Belhomme 
Köşkü, günümüzde Bornova Belediyesi Kütüphanesi 
(Atatürk Kütüphanesi) olarak kullanılmaktadır.

PATERSON KÖŞKÜ
Evin asıl sahibi John Paterson Leith, İskoçyalı bir 
mısır tüccarıydı. İzmir’de tanınan Paterson,  1859 
yılına gelindiğinde özellikle madencilikte karlı olan 
birçok girişimde bulundu. Ayrıca John Paterson’un 
Türkiye’de ilk kez kromu keşfeden kişi olduğu söy-
lenmektedir.
Paterson Köşkü, yarısı yarış atlarının ahırları için 
kullanılan 133 dönüm arazi üzerine kurulmuş, 38 
odalı görülmeye değer bir köşktür. John Paterson 
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değişimle oldukça ilgiliydi ve evin cephesi yedi sefer-
den fazla değiştirilmiştir. Paterson Köşkü’nde 1963 
yılından beri aile fertleri yaşamasa da, evin büyük pi-
yanoları 1972 yılına kadar malikanede kalmıştır. Evin 
son sakinleri beş yıl boyunca burada yaşayan NATO 
çalışanları olmuştur.Anıtlar Yüksek Kurulu’nun ona-
yı alındıktan sonra 2001 yılında İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nce 54 bin metrekarelik alanda düzenle-
me yapılarak oturma grupları ve yaya yolları oluştu-
ruldu. Süs havuz, doğal taşlarla onarılarak yenilendi. 
Düzenleme kapsamında köşkün bahçesine kafe-bar 
yapıldı.Kültür Bakanlığı’ndan kullanım hakkı 49 yıllı-
ğına İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen  köş-
kün restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra 
Bornova ve İzmir’e bir kültür tesisi kazandırma çalış-
maları devam etmektedir.

GIRAUD KÖŞKÜ
Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki Bornova Meydanı’na 
bakan iki köşk, Marcopoli adlı bir Yunanlı tarafın-
dan 1860 yılında inşa edilmiştir. Bu iki ev, arkalarında 
uzanan geniş ve güzel bahçe ile neredeyse yanyana 
durmaktadır.30 yılı aşkın bir süre önce bu bahçeden 
denizi görmenin mümkün olduğu söylenmektedir. 
Sağda bulunan ev orijinal halini korumakta; William 
Giraud ve Paterson Ailesi’nden gelen eşi Gwen’in 
yaşadığı diğer ev ise 90 yıl önce Harold Giraud tara-
fından tekrar inşa edilmiştir.

Etkileyici revak daha sonra eklenmiştir ve ev gü-
zelliğini hala muhafaza etmektedir. Giraud evin-
de en çok değer verilen eşyalardan biri de Giraud 
Ailesi’nin ve İzmir’deki şirketin 18. yıldaki kurucusu 
Jean Baptiste’nin portresidir.Diğer bir resim ise Jean 
Baptiste’nin kayınpederi ve Venedik Cumhuriyeti’nin 
İzmir’deki son konsolosu Lui Cortazzi’nindir.
W. Giraud’nun babası Türkiye’deki ilk pamuk tekstil 
fabrikasının kurucusudur. Giraud Köşkü 1994 yılın-
da yağ ve deterjan fabrikası sahibi Küçükbay Ailesi 
tarafından satın alınmış ve o tarihten itibaren aile 
konutu olarak kullanılmaktadır.
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Grafiti; kimine göre sanat, kimine 
göre  ise vandalizm… Temel olarak ise 
grafik sözcüğünden türeyip ,duvar  ya-
zıları ve resimler yoluyla kendini ifade 
eden görsel uygulamalardır grafiti. Bir-
çok sanatçı tarafından kabullenilmese 
de kişinin zevk, zeka, duygu ve düşün-
celerine göre çeşitli renkler ve mater-
yallerle şekilleniyor olması sanat olarak 
değerlendirilebilmesini sağlamıştır.
Genellikle gençler tarafından icra edi-

len bu sanatın asi ruhu ve illegal yapısı 
zaman içinde kaybolmaya başlamış; ka-
nunlara uygun olarak bu sanata gönül 
verenlerin sayısı gün geçtikçe artmış-
tır. Kolay yapılabilmesi için çoğunlukla 
sprey boyalarla icra edilen graffiti; ge-
nellikle daha büyük bir kitleye ulaşmak 
amacıyla toplu yaşam alanlarının işlek 
cadde ve duvarlarına yapılmaktadır.Ba-

zen birşeylere tepki göstermek, bazen 
de ilan-ı aşk etmek için aracı  olarak 
kullanılmıştır.
Klasik grafitiler 2 boyutlu iken, de-

taylarını ve tarifini az sonra verceğim 
tarz 3 boyutlu, yumusak , sadece yeşil  
ve biraz bakım istiyor. ‘Moss Graffiti’  
den bahsediyorum. Bu akımı anlatmak 
için “çevre dostu grafiti”, “yeşil grafi-
ti”, “eko-grafiti”, “temiz grafiti” veya 
“yosun duvarlar” gibi kullanılan farklı 
tabirleri de var. Yosundan hazırlanan 
karışımla şekillendirilen figürler ya da 
yazılar zaman içinde yeşererek ortaya 
tamamen doğal sanat eserleri ortaya 
çıkıyor.Modern sokak sanatçıları bu 
harika karışımı keşfedip bizimle paylaş-
tılar, ben de sizinle paylaşmak isterim. 

Hem kolay hem dikkat çekici hem de 
oldukça eğlenceli  grafitiler için işte ka-
rışımın tarifi;

3 Yarım bardak tam yağlı ayran 
    veya süt
3 Yarım litre ılık su
3 Yarım yemek kaşığı şeker
3 3 avuç dolusu yosun 

Moss Graffiti

Dişhekimi
Emel GÖKMEN KİPER
e_gokmen@yahoo.com
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Yapımı oldukça kolay olan yosun grafiti için ön-
celikle karışımı uygulayacağımız alan seçilmelidir.
İlk çalışmalar için çok geniş olmayan ve yosunların 
kolayca büyüyebileceği çatlak, sıvaları dökülmüş 
duvarlar seçmekte fayda var.Ayrıca az miktarda 
güneş alan, nemli bir ortam olursa işimiz daha da 
kolaylaşır.Yosun grafiti için çok fazla bilgi, teknik ya 
da sanatsal altyapı gerektirmiyor.Kullanacağımız 
yosunları park, bahçelerdeki ağaç gövdelerinden ya 
da kayalar üzerinden toplayabileceğimiz gibi bahçe 

malzemeleri satan dükkanlardan da edinebiliriz.En 
önemli noktası ise kullanacağımız yosun deniz yo-
sunu değil, kesinlikle kara yosunu olmalıdır.
Karışımı hazırlamak için  öncelikle yosunları gü-

zelce yıkayıp toprağından arındırıyoruz. Daha son-
ra bütün malzemeleri ekleyip blender yardımı ile 
iyice karıştırıyoruz. Oluşan karışım macun kıvamın-
da olmalıdır. Grafitinizde rötuş yapmanız gerekir-
se  uygulamadan sonra kalan karışımı sonradan 
kullanılmak üzere buzdolabında saklayabilirsiniz.
Hazırladığımız karışımı  şablonu hazırladığınız du-
vara  istediğimiz yosun yoğunluğuna göre  diler-
seniz fırçayla karışımı direk sürebilir, dilerseniz de 
seyrek bir görünüm için sprey başlıklı bir şişe yar-
dımıyla uygulayabiliriz.Uygulama tamamlandıktan 
sonra bir hafta  boyunca günaşırı, sonrasında ise 
haftada bir sulama yapmalıyız. Yosun grafitinizi 
herhangi bir nedenden ötürü çıkarmak isterseniz, 
çalışmanızın üzerine sprey ile limon suyu sıkmanız 
yeterli olacaktır.
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Evimize gelen konuklar gücenmesinler 
sakın! Odama konuk kabul etme veya et-
meme kararını kendim vermeliyim.

Evlere, sınıflara, ülkelere girerken izin 
alınıyor da neden benim odama girerken 
izin alınmıyor?

İlk kez gördüğüm bir çocuğu yatak 
odama götürüp oyuncaklarımı ona gös-
termek zorunda mıyım? Büyükler yeni 
tanıştıkları insanları yatak odalarına alıp 
çekmecelerini, dolaplarını gösteriyorlar 
mı?

Belki onuncu kez bunları anneme söyle-
dim. Bana şöyle bir bakıp;

“Can iyi bir çocuk. Onunla hemen ar-
kadaş olursunuz, kaygılanma. Haydi şim-
di odanı ve çekmecelerini topla” dedi. 
Can’ın annesi annemin okul arkadaşı. 
Aynı yaşta olduğumuz için annesi tanış-
mamızı istiyormuş. Dokuz yaşındaki er-
kek çocuklarını iyi bilirim. Bunlardan bi-
zim sınıfta tam on beş tane var!

“Canı sıkılmasın” diye odanıza aldığınız 
misafir çocuklarına kitap, boya kalemi, 
resim kâğıdı vermek kısa bir süre için işe 
yarayabilir. Bunlardan çabucak bıkıp oda-
nızı karıştırmaya başlayacaklardır.

Can, odamın her köşesine burnunu 
sokacak. Oyuncak sepetimi boşaltacak, 
hiçbir oyuncağı beğenmeyecek. Sepeti 
toplamak da bana kalacak.

Bizim sınıftaki oğlanlar gibi kovboyculuk 
oynamak isteyecek. “Savulun... Çiuvv... 
Çiuvv...” diye bağırırken kendini kovboy 
sanacak. Yatağımın üstünden kedi gibi 
atlayıp yere yapışacak. Düşmanlara gö-
rünmemek için bir süre yerde sürünecek. 
Sürünürken yatağımın altında duran kay-
kayı görecek. Onu alıp üstüne çıkacak ve 
sayısız kez düşecek. Tabletimde oyun oy-
namak isteyecek…

Aaa, unutuyordum; konuşan bebeğimi 
dolabın tepesine kaldırmalıyım. Ya onun 

yüzüne siyah kalemle bıyık çizerse? Belki 
de bebeği yıkamak için annemin şampu-
anını başından aşağı boşaltacak. Bebeği-
min her yanı vıcık vıcık olacak.

Oyun hamurlarımı ortadan kaldırmaz-
sam her yana yapıştırabilir. Belki de onları 
flütümün deliklerinden içeri bastırıverir. 
Kolaysa temizle bakalım flütü!

Belki de komşumuzun oğlu Cemre gibi, 
kekleri ayak parmaklarıyla yemeye çalışa-
cak. Cemre ayağını yengeç yapıp sonra 
da annemin pişirdiği üzümlü keki ayak 
parmaklarıyla tutmuştu. Güzelim kek-
leri pisletti diye ona bağırıp kızmıştım. 
Annem “Misafire bağırılmaz, çok ayıp, 
güzel güzel oynaman gerekir” diye bana 
kızmıştı.

Can da Cemre gibi, odamı kek ve biskü-
vi kırıntılarıyla doldurup gidecek. Bisküvi-
lerin ortasına kaşıkla meyve suyu damla-
tacak. Yumuşayan yerlerini delip tabakta 
ortası delik onlarca bisküvi bırakması da 
şaşılacak bir şey olmaz! Meyve suyunun 
ödevlerimin üstüne dökülme olasılığı çok 
yüksek. Belki de çöp kutusunu basket 
potası yapıp kurabiyelerle basket oynaya-
cak.

Yatağımı toplarken bunları düşünüyo-
rum. Ah zavallı çarşafım! Kendisini uçan 
adam sanan birinin omuzlarında pelerin 
olacaksın birazdan.

“Haydi sallanma, çabuk ol. Şimdi gelir-
ler” diye seslendi annem.

Annemin ne diyeceğini çok iyi biliyor-
dum ama yine de “Anne, bu çocuğu oda-
ma almak zorunda mıyım?” diye sızlan-
dım.

“Konukların yanında üzme beni, Can 
senin için geliyor. Önyargılı olmak doğru 
bir davranış değil. Önce tanış bakalım 
onunla” dedi.

“Ne yani, tanırsam ve yaramaz oldu-
ğunu anlarsam odama almama hakkım 

Yaramaz kim?

Dişhekimi
Mavisel YENER
maviselyener@gmail.com
www.maviselyener.com
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var mı?” diye sordum. Annemin yanıtını duyamadım, 
kapı çalınıyordu. 

H       H       H

Can’ı görür görmez yaramaz olduğunu anlamıştım. 
Çünkü çocuğun yüzü çillerle doluydu.

Annem konukları salona coşkuyla buyur ederken 
yan gözle Can’a bakıyordum. Uslu görünmeye çalışı-
yordu. “Sevimli küçük oğlan” rolünü daha ne kadar 
oynayacağını merak ediyordum.

İlk dakikalar, tanışıp havadan sudan konuşmakla 
geçti. Kardeşimi sordular, anneannemde olduğunu 
söyledik. Sonra, annelerimiz kendi aralarında sohbe-
te daldılar. Artık sıkılmaya başlamıştım. Annem sessiz 
kaldığımızı fark etti. 

Birdenbire “Odanı Can’a göstersene kızım” demez 
mi?

Benim bir şey söylememe fırsat kalmadan Can “Hiç 
gerek yok. Başkalarının odalarına girilmez” dedi.

Annesi onu hafifçe omzundan dürttü:

“Çok ayıp Can, siz arkadaşsınız artık, haydi arkada-
şının odasına git!” 

Annem ısrar etmem için gözümün içine bakıyordu. 
İsteksizce yerimden kalktım. Can’ı itekleyerek odama 
götürdüm. “Sana oyuncaklarımı göstereyim” dedim. 

“Ama dağıtmadan göster, sonra toplaması zor 
olur!” dedi.

“Yok canım, ben toplarım. İstersen tabletimde savaş 
oyunu oynayalım.”

“Kızlar savaş oyunu sevmez, sen neden seviyor-
sun?” diye sordu.

Kendimi tutamayıp “Senin için istemiştim canım, 
savaş oyununu kim sever ki!” diye sesimi yükselttim.

Can, yatağın altından ucu görünen kaykayımı göste-
rip “Çok güzel” dedi.

“Kayalım mı?” diye sordum.

“Ne, burada mı?”

“Evet, burada. Eğleniriz biraz. Belki birkaç kez düşe-
riz ama bir şey olmaz!”

Kaykayın üstünde hareketler yapmaya başladım.

“Yatak odasında kaykay kayılmaz, kafamı kırmaya 
niyetim yok” dedi bilgiç bir tavırla.

“Gel öyleyse oyun hamuru oynayalım.”

Kafasını hayır anlamında salladı.

Kulağına eğilip “Annem oraya buraya oyun hamuru 
yapıştırmamıza kızmaz, dilediğimizce oynayabiliriz” 
diye fısıldadım.

“Annenin hazırladığı kek ve kurabiyeleri pis ellerle 
yememiz doğru olmaz. Oyun hamurundan vazgeç!” 
dedi.

Gülünç olmaya çalışarak “Aaaa ondan kolay ne var? 
Biz de kurabiyeleri ayak parmaklarımızı kullanarak ye-
riz” dedim.

Can söylediklerime şaşırıp kaldı. Çabucak mutfağa 
gidip bir kurabiye aşırdım. Odaya getirdim. Çorapları-
mı çıkartıp ayak parmaklarımla tutmaya çalıştım. Ku-
rabiye bin parçaya bölünmüş, halının üstü kırıntılarla 
dolmuştu.

“Affedersin ama senin kitapların, bebeklerin filan 
yok mu?” diye sordu.

Dolabın üstüne sakladığım bebeği aşağı indirdim.

“İyi, sen bununla oyna, bana da bir kitap ver, herkes 
sevdiği işi yapsın” dedi.

Yanıtladım:

“Olur mu hiç, sen konuğumsun. Birlikte oynamamız 
gerek. İstersen bebeği yıkayalım, ne dersin?” 

H       H       H

Saatler birbirini kovaladı. Hangi oyunu önerdiysem 
beğendiremedim. Annesi “Can gidiyoruz artık” diye 
seslendiğinde çocuğun çilli yüzü ilk kez güldü.

Annem onları uğurlarken “Her zaman bekleriz. Ço-
cuklar da çok güzel anlaştılar” diyordu.

Can annesinin kulağına fısıldadı:

“Gözlüklü kızlar yaramaz olur, demiştim de inanma-
mıştın.” 

“Çok ayıp!” diye susturdu annesi.

Konuştuklarını duyduğumu fark etmediler.

Gözden kayboluncaya dek onlara el salladık. Daha 
doğrusu annem el salladı.

Kızgınlıkla odama döndüğümde duvarlar ve pence-
reler dışında her şeyin yer değiştirdiğini fark ettim. 
Bebeğim, ıslak saçları, patlak gözleriyle bana bakıyor-
du. Bu oda nasıl toplanacaktı?

Anneme seslendim:

“Anne, bundan böyle odama kimi konuk edeceği-
me ben karar vereceğim! Şu odanın haline bak. ‘Çilli 
oğlanlar çok yaramaz olur’ diye söylemiştim sana!” 



66

dişhekimikültür - sanat rehberi

Konser

Tiyarto & Opera Bale

Fatih Erkoç Akustik .................................................................................. İzmir AKM Yunus Emre 22.01.16

Ziynet Sali ................................................................................................................ Ooze Venue 19.02.16

Jehan Barbur ................................................................................................................ Bios Bar 22.01.16

Teoman - Duman ..................................................................................................Container Hall 06.02.16

Ceza .....................................................................................................................Container Hall 17.01.16

Kırık Testi .................................................................................. 12-16 Ocak 2016 | İzmir Devlet Tiyatrosu

Çiçu .......................................................................................... 19-23 Ocak 2016 | İzmir Devlet Tiyatrosu

Kadın Sığınağı ............................................................................ 26-30 Ocak 2016| İzmir Devlet Tiyatrosu

Kocasını Pişiren Kadın .................................................................................... 21 Ocak 2016 | İzmir Sanat

Sunay Akın  Bir Çift Güvercin .........................................................13 Şubat 2016| İzmir AKM Yunus Emre 

Güzel ve Çirkin ................................................................................................ 21 Ocak 2016| İzmir Sanat 

Woyzeck ........................................................................................................ 31 Ocak 2016 | İzmir Sanat 

Aşkım Kapışmak ile 3. Eğitim 3. Sertifika ........................................18 Ocak 2016| İzmir AKM Yunus Emre 

Mahşer-i Cümbüş ..........................................................................31 Ocak 2016 | İzmir AKM Yunus Emre
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1926 yılının o hüzünlü sonbaharı. 
Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, 

genç cumhuriyet ayaklarının 
üzerinde durmaya çalışıyor. O 
büyük altüst oluşun içinde bir 
adam: Şehsuvar Sami... Bir 
zamanların İttihat ve Terakki 
fedaisi, şimdilerin yorgun 

komitacısı. Şehsuvar Sami’nin 
etrafında dönen amansız bir 
entrika. Bir yanda kaybettiği 

ama hiçbir zaman yüreğinden 
çıkartamadığı sevgilisi Ester, 
öte yanda yaşanılan tarihsel 

bozgun… Kaybedilen bir ülke, 
kaybedilen bir şehir, kaybedilen 
bir hayat. Ve aklında hep aynı 

soru: Devlet mi kutsaldır, yoksa 
insan mı? 

Ülkenin hali yüzünden
kaybettiğiniz kahkahanızı geri 

verebilirim belki. Ümidim o. Bu 
kitapta, hem ülkeyi yönetmeye 

talip olduğum bazı siyasi yazılar, 
hem de politikayla hiiiç ilgisi 

olmayan makaleler bulacaksınız. 
ani ismine aldanıp sadece

siyaset okumak
için kitabı alan ve şu an iade

etmeye karar verenler,
paranızı geri vermeyeceğiz!

Yedim bile ben o parayı! Simitle 
üçgen peynir aldım, yedim. 
Paranızı değil, ama ülkenin 
hali yüzünden kaybettiğiniz 

kahkahanızı geri verebilirim belki. 
Ümidim o.

Yirmili yaşlarda hayat
daha kolaydı. Özellikle de 

konu aşk olduğunda. Biriyle 
tanışıyordun, sen onları 

seçiyordun, onlar seni seçiyordu. 
Birlikte dünyayı fethedebilirdiniz. 

Paris’e taşınabilirdiniz.
Bir sürü çocuk sahibi olabilir 
veya çiftçilik yapabilirdiniz. 

Günlük tuttuğunuz zamanlarda 
yazdığınız her şeyi yapabilirdiniz. 
Hayaller, parlak, çarpıcı renklerde 

yaşanacaktı. Hayat sizindi, 
ikinizindi. Her şeye birlikte göğüs 

gerip birlikte yaşayabilirdiniz. 
Hayatınızı birine bağlardınız

ve gerisi önemini kaybederdi. 
Peki ya şimdi?

Kitap

D&R Çok Satanlar (İlk 10)

Aşkla Kal
Kahraman Tazeoğlu

Elveda Güzel Vatanım
Ahmet Ümit

Senin İçin
Arda EREL

Korkma Kalbim
Ahmet BATMAN

Memeleketi Ben
Kurtaracağım
Gülse BİRSEL

Orta Zekalılar Cenneti
Zülfü Livaneli

Hayvanlardan
Tanrılara: Sapiens
Yuval Noah Harari

Yeşil Deniz Kabuğu
Sarah JIO

Kadınsız Erkekler
Haruki Murakami

Fi
Akilah Azra Kohen
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2014 yılı ikinci yarısında yenilenen internet sit-
emizi tanıyalım. Siz değerli üye diş hekimlerimiz 
ve ilgi duyan vatandaşlarımızın da erişimine açık 
olan İzmir Diş Hekimleri Odamızın resmi internet 
sitesi www.izdo.org adresinde faaliyet vermekte-
dir. İlk elden bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması bu-
radan yapılmaktadır. Sizlere de bir takım hizmetler 
doğrudan buradan verilmektedir. Bu yazı dizisinde 
internet sitemizi inceleyeceğiz. Site adımız “izdo.
org” olarak yazılır ve küçük harflerle yazmak 
hatasız erişimi sağlayacaktır.

Bilgisayarınızın internet gezgini (Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Internet Explorer …) adres satırına 
izdo.org yazarak giriş yaptığınızda karşınıza 
yukarıdaki gibi bir görüntü çıkacaktır.

Eğer bu girişi bir 
tabletten yaparsanız 
karşınıza gelecek ekran 
ise yaklaşık olarak 
yandaki gibi olacaktır. 
İki görüntü arasında 
oluşan fark bilgisayar 
ekranında görüntül-
enecek bilgi çokluğu 
ile tablet ekranında 
gösterilecek bilgile-
rin daha az olma 
zorunluluğundan 
kaynaklanmaktadır.
Temel ve en çok ihti-
yaç duyulacağını tah-
min ettiğimiz bilgiler ön 
sırada yer almaktadır. Şayet bu bilgilerden daha az 
yararlı olduklarını düşündükleriniz varsa bu konu 
irdelenebilir.
Her iki görüntüde de en tepede adres satırı mev-
cuttur. O satırda ise sitemizin adresi yazılıdır. He-
men altında koyu bantta acil 
erişim yapabileceğiniz odamıza 
ait sabit telefon numaralarımız 
yazılıdır. 
Ayrıntılı ve kalıcı bir bilgi ilet-
mek isterseniz iletisim@izdo.
org adresine elektronik posta 
gönderebilirsiniz. Eğer inter-
net sitemize ortalama akıllı bir 
cep telefonundan erişirseniz 
yanda görülen ekran karşınıza 
çıkacaktır. Bu ekranda da 
bilgiler daha dar ve ekran 
yukarıdan aşağıya doğru 
uzamış şekilde izlenmektedir.  

www.izdo.org

İbrahim SARI
Bilgisayar Programcısı, Sanal Yazılım Ltd. Şti.
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Hem tablette hem de cep telefonunda ekranların 
dokunmatik olduğu düşünülerek programlama 
yapılmıştır. Hemen dip not verelim dokunmatik; 
ekrana parmağınızı bastırarak bilgi girişi yapabilme 
eylemi olarak tanımlanabilir. Bilgisayar klavye ve fa-
resine nazaran daha zor olmasında karşılık zamanla 
üstesinden gelineceğini umuyoruz. Örneğin farede-
ki çift tıklama dokunmatik ekranda normalden biraz 
daha uzun süreli basılı tutmaya karşılık gelmektedir.
Telefon numaralarımız, elektronik posta adresimizi 
takiben görülen simge sosyal medya olarak 
adlandırılan alanlardan en yoğun kullanılan www.
facebook.com sitesini işaret etmektedir. Bu simg-

eye tıkladığınızda ise facebook’ta bulunan IZDO-
FACE kapalı grubuna erişirsiniz. IZDOFACE grubuna 
erişmek ve paylaşımda bulunmak için yöneticilerine 
başvuruda bulunmalısınız.
Sitemizin Türk Diş Hekimleri Birliği logosu ile 
birleştirilmiş İZMİR DİŞ HEKİMLERİ ODASI logo-
sunun sağ tarafı İLAN ve UZUN SÜRELİ duyuru 
maksadıyla boş bırakılmıştır. ACİL veya UZUN süre 
görüntülenmesi gereken bilgileri burada görebil-
irsiniz. Bu bandın altında ise sitemizin işlevlerini 
oluşturan ANA MENÜ yer almaktadır. Bu menüyü 
kullanarak site işlevlerini kullanabilirsiniz. Şimdi ka-
baca site işlevlerine göz atalım;

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere, iyi çalışmalar dilerim. 

ANA SAYFA
Herhangi bir sayfaya gidildiğinde bu menüye veya ambleme tıklandığında
ana sayfaya geri dönme işlevini yerine getirir.

HABER
Site yöneticilerimiz tarafından yüklenen haberler sayfasıdır.

DUYURU
Site yöneticilerimiz tarafından yüklenen duyurular sayfasıdır.

ÜYE
Diş hekimi üyelerimize ait işlemlerin gerçekleştirildiği sayfalardır.

MEVZUAT
Diş hekimliği ile alakalı mevzuat bilgilerinin bulunduğu sayfadır.

DERGİ
Odamız yayını olan “diş hekimi” dergimizin elektronik olarak
yayınlandığı bölümdür.

GALERİ
Geçmiş etkinliklere ait albümlerin yer alığı fotoğraf galerisidir.

ODAMIZ
Odamız hakkında bilgilerin verildiği sayfadır.
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SOLDAN SAĞA 
1) Kan damarlarından oluşan tehlikesiz ur  -(1866-
1925) yılları arasında yaşamış, fazlalıklara yer ver-
meyen, geleneksel olmaktan uzak üslubuyla ta-
nınmış Fransız besteci.2) Polis tarafından aranan 
bir kimsenin yüz hatlarının tanıklarin ifadelerine 
göre portre olarak çizilmesi yöntemi - XX. yüzyılın 
eşiğinde İspanyol yaşamına ve edebiyatına yeni bir 
canlılık kazandırmayı amaçlayan “98 Kuşağı”nın 
öncülerinden olan ünlü İspanyol romancı - 
Fransa’da 30.59 gr,  Ingiltere’de 28.349 gr ağır-
lığında  bir ağırlık ölçüsü birimi.3) Kemikli baliklar-
dan, uzunlugu 40 cm kadar olan,  esmer renkli, 
yassı bir tür balık -  Irkçılık -Matematik  iki ile bölü-
nemeyen (sayı)  - (1919)Sedat Simavi’nin çıkardığı 
aylık kadın dergisi . 4) Derebeylik Japonyası’nda en 
aşağı sınıfı oluşturan halk - Sitara benzen dört telli 
bir Hint çalgısı -  İyimser - Mağara.5) Motorlu taşıt-
larda motorun en az yakıtla çalışma ayarı - Kayınbi-
rader -Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir 
çalgı - Azalma.6) Sigorta için verilen ücret  - İsveç 
ve Finlandiya’da üretilen bir halı cinsi  -İrandan ge-
çerek Kuzey Hindistan’a yerleşen halk - Gaetano 
Donizetti’nin bir operası.- Radon’un simgesi.7) Is-
panyol tiyatrosunda güldürücü kısa oyun - Bir pey-
gaber -Eski Mısır’da üretici güç - Eski dilde damar. 
8)Hakan  Günday’ın bir romanı - Türk Dil Kurumu  
-  Kıta -  Günümüzde özellikle internetin yaygın-
laşmasından sonra hız kazanmış, gençler arasında 
sıkça rastlanan bir dans  ve müzik anlayışı.9)Diş 
hekimliğinde dezenfektan olarak kullanılan ben-
zelyum klorüre verilen ad - Jeolojide birinci çağın 
dördüncü dönemi ve bu dönemde oluşmuş yer tabakaları .10) 
Dolaylı olarak anlatma -………. KUTLAR Türk şair, yazar, düşünce 
adamı -Yapmacık davranış.11)Yaradılış, tabiat - Cezayir safrasında 
vahalar dizisi - Ürkü.12)Keyifli bir durum anlatılırken ‘’ne güzel, 
ne iyi’’ anlamlarında söylenen bir söz - Uzaklık anlatan bir söz   - 
Satrançta bir taş -  Kaybolma,yitme.13)Utanma -  Eski dilde ağız 
-… . ARİF  ünlü şair, gazeteci -   İridyumun simgesi - Üzme, sıkıntı 
verme.14)Beyaz bisiklet, Bir Kırık Bebek , Dünden Sonra  Yarından 
Önce  filmleriyle tanınmış  kadın sinema yönetmenimiz - Eski Mısır 
tanrılarının asası -  İlkel aydınlatma aracı .15)Üye - İnci  Aral’ın bir 
romanı -Bulunduğu bölgenin ekolojik şartları yüzünden yalnızca 
belirli bölgede yetişen, dünyanın başka yerinde yetişme ihtimali 
olmayan, yöreye özgü bitki türü - Bir mısır tanrısı .16) Eski Yahu-
dilere verilen ad - DURAN …… 1935’te doğmuş, Çukurova’nın 
insanını yansıtan toplumsal içerikli yapıtlarıyla tanınmış ressamı-
mız - Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdigi tek siiri -…... WEBER 
1864-1920 yılları arasında yaşamış, kapitalizmin gelişimini “Pro-
testan ahlakı”na bağlayan tezi ve bürokrasi üzerine görüşleriyle 
tanınmış Alman iktisatçı ve toplumbilimci.17)Bir olumsuzluk ön 
eki - Akdeniz’de yasayan iri karides türü - Tantalın simgesi - En kısa  
zaman - Bir nota .18)Koruma alanı - Hayır’’ anlamında kullanılan 
söz  -Bir tarikat ya da sanatın kurucusu - İtalya’da bir kent - Japon 
lirik dramı .19) Çalgılar giderek daha yüksek ses verecek biçimde 
çalınma durumu - Araba okunun ekseni.-Elif  Şafak’ın son romanı 
20) Eril isimlerin anlam kaybına uğramadan bayanlarda kullanıl-
masını sağlayan sonek.- Geleneksel Japon türkü ve şarkılarına ve-
rilen ad -Bulmacada resmi bulunan  gazeteci ve yazarımız.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1)Doku ve organlardaki hücre sayısının artışıyla ortaya çıkan 
büyüme –(1866-1944) yılları arasında yaşamış, modern resim 
anlayışı içinde ilk salt soyut kompozisyonları gerçekleştiren sanat-
çılardan biri olmuş ünlü Rus asıllı ressam.2) Basıcı, yayıncı -Kışın 
en soğuk günleri - Sürülmememiş, ekilmememiş sert toprak.3) 
Eskiden üç telli çalgılara verilen genel adı -………..BAYSAL Türk ya-

zar  - Adana’nin Tufanbeyli ilçesinde antik bir kent  - Bir cetvel.4) 
Kars’in doğusunda ünlü antik kent  - Keman yapımıyla ünlü bir 
Italyan ailesi  - Geveze - Biraz uzakta olan bir varlığı veya biraz önce 
anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan söz .5) Briçte 
sanzatu. - Vietnam plakası -  Algı  - Kendini beğenme, bencillik.6) 
Kukla filmin ve çizgi filmin en büyük ustalarından biri olan Çek 
sinemacı -Atletizmde  koşma ve atlamanın dışında kalan yarışma 
dallarının genel adı - Doğu Hıristiyan kiliselerini süsleyen sabit ya 
da taşınır kutsal resim.7) Bir düşünceyi belirtmekteki kesinlik. -Bir 
müzik sesini belirtmeye yarayan işaret - Kilometre .8) Birçok kişi-
nin yaptığı işlerde gayret vermek için söylenen söz - Baba, cet - 
Malaya dilinde delirme - EDGAR ALLEN ……..ünlü şair 9) Afrika’da 
bir ırmak - Genişlik -Haydut, hırsız.10)Sinir uçları iltihabı - Manga-
nezin simgesi - Akciğer.11)Tecrübeye  dayanan , deneysel -Tan-
zanya plakası  - Kuveyt’in plâka imi.12) Farsçada den, dan mana-
sında ön ek  - Çağdaş balenin öncülerinden olup eşarbının bindiği 
arabanın tekerleğine dolanmasıyla boğularak ölen ünlü ABD’li 
dansçı.13) Otomobil direksiyon tertibatında rotlar arasında maf-
sal görevi yapan parça - Kum büyüklüğünde taneciklerden oluşan 
tortul kayaçların genel adı -Değerli bir orkide türü -Fransa’da bir 
ırmak.14)Van ilinde, MÖ üç bin yılına tarihlenen bir höyük - Sebze 
bahçesi - Japonyada bir kent -İrin birikimi.15) Zayıf, ince uzun boy-
lu kimse - Küçük bitki  - Zirkonyumun simgesi -Kaş kemerinin altı-
na sıkıştirılarak kullanilan gözlük camı.16)Kalayın simgesi - Küfür-
baz -Eski dilde su -Dökme demir - Arnavutluk’un para birimi.17)Bir 
borcu, ödeme  - Canan Tan’ın bir romanı  -  Eski dilde zümrüt .18) 
İnsan veya çalgı sesinin yükseklik veya alçaklık derecesi - Işıncılık 
da denilen soyut resim akımı - Bir nota – Akademik bir unvan.19) 
Bir Aytaç Ağırlar filmi - İnsan bedeni çevresindeki manyetik alan 
- Batı Makedonya’da bulunan, tarih öncesi bir höyük:  20) 1945-
1997 yılları arasında yaşamış, modernize edilmiş oyun havalarıy-
la ve tangolarıyla tanınmış müzik sanatçımız - İlgi eki -  Görelilik, 
atom ve katı-hal fiziği, matis mekaniği, kuantum mekaniği, optik 
ve akışkanların kinetik teorisi gibi fiziğin birçok dalında önemli ça-
lışmaları olmuş Alman teorik fizikçi.
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Başsağlığı

Meslektaşlarımızdan;

> İlkay Polat,
> Prof. Dr. Sevtap Günbay’ın annesi,
   Prof. Dr. Tayfun Günbay’ın kayınvalidesi,
> Müge Sandıkçıoğlu’nun kayınpederi,
> Ahmet Üstünel’in’ın babası,
   Özlem Üstünel’in kayınpederi
> Nilgün Keserer Bostancıoğlu’nun annesi,
> Ceyda Kırdar Ergenen’in annesi,
   Kıvanç Ergenen’in kayınvalidesi,
> Mehmet İrfan bertuğ’un annesi,
> Kenan Gültoprak’ın annesi,
> Günfer Taçkınları’ın annesi,
> Naciye Aksakarya’nın annesi, 

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

Meslektaşlarımızdan;

> Prof. Dr. Gökhan Yılmaz’a
> Neşe Sayın’a

rahatsızlıklarından dolayı geçmiş olsun diliyoruz.

Meslektaşlarımızdan;

> Candan Var ve Mehmet Alıcı 24 Ocak 2016’da       
   dünya evine girdi.
> Hüseyin Anıl Hatipoğlu ve eşi Filiz Hatipoğlu   
   çiftinin kızları “Asya” dünyaya geldi.  
Tebrik ediyoruz.

Geçmiş Olsun

Mutlu Günlerimiz

65. sayıdaki bulmacanın çözümü

> Aypınar İlçiz / İzmir
> İskender Fazıl Kaçan / İzmir 

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

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