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dişhekimibaşkan

Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz
İzmir Dişhekimleri
Odası Başkanı

Uygulamaya geçişi neredeyse iki yıla yaklaşan 
ve tüm enerjimizin üzerinde odaklandığı yeni yö-
netmeliğe göre denetlemeler bir kez daha erte-
lendi. Türk Dişhekimleri Birliği içerisinde odamızın 
da bulunduğu komisyonun çalışmaları ve rapor-
ları  ile umut ediyorum ki Sağlık Bakanlığımız, 
serbest çalışan dişhekimini mağdur etmeyecek, 
mesleğinden soğutmayacak şekilde yönetmeliği 
tekrar düzenleyecektir. 

Yeni bir kongremiz çok yakında, 18-20 Kasım 
2016 tarihlerinde Tepekule Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. 23. Uluslararası İzmir Dişhe-
kimleri Odası Kongremiz’e ev sahipliği yapacak 
olmanın heyecanını taşıyoruz. Güçlü bir bilimsel 
program ve kurslara sahip kongremize katılımınız 
bizleri onurlandıracaktır. Detaylı bilgileri dergimiz-
de bulacaksınız.

Sizlere en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum, 
Kongremizde görüşmek dileğiyle. Bana her za-
man iletisim@izdo.org adresinden ulaşabileceği-
nizi tekrar hatırlatır, iyi çalışmalar dilerim.

Değerli meslektaşlarım,
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Yeni bir sayıda yeni haberler ve gele-
cek umutlara ışık olma arzusu ile yine 
sizlerleyiz. Geldik sonbahar aylarına. 
Sonbahar her yaprağın çiçeğe dönüş-
tüğü mevsimdir. Bir hüzün kaplasa da, 
içimizin çiçeklerinin açması dilekleri ile 
güzel bir sayı ile sizlere tekrar ulaşma-
nın heyecanını yaşıyoruz.

Anayasa Mahkemesi’nin, özel mua-
yenehanesi bulunan veya özel hasta-
nede çalışan öğretim üyesi doktorlara, 
üniversite ödeneği ve ek ödeme yapıla-
mayacağına ilişkin kanun hükmünü ip-
tal ettiği kararın gerekçesi yayımlandı.

 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından yayınla-
nan ve İl Sağlık Müdürlüklerine gönde-
rilen yazı ile mevcut yönetmelik gereği 
yapılan rutin denetimlerin ertelendiği 
duyuruldu. Dileğimiz açmış olduğu-
muz davaların da bu süreç içerisinde 
sonuçlanması.

 Sağlık Bakanlığı stratejik personel 
tanımını değiştirdi. Dişhekimleri de 
stratejik personel kapsamına alındı. 
Önceki yönetmelikte, sadece doktorla-
rı kapsayan stratejik personel tanımı-
na, uzman hekimler, diş hekimleri ve 
eczacılar da eklendi.

 Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-
kültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 
Mezuniyet Töreni Prof. Dr. Yusuf  Var-
dar MÖTBE Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşti. Kendilerine hoş geldin diyor 
meslek hayatlarında kolaylıklar diliyo-
ruz.

Türk Diş hekimleri Birliği Merkez Yö-
netim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve 
Yöneticilerinden oluşan TDB Başkanlar 
Konseyi, 30 Eylül – 2 Ekim 2016 tarih-
lerinde Kahramanmaraş’ta bir araya 
geldi. Ayrıntısını ilgili haberde bulabi-
lirsiniz.

Pierre Fauchard Akademisi tarafın-
dan bu yıl Avrupa Bölgesi onur listesin-
de yer alan TDB Genel Başkanı Prof. 

Dr. Taner Yücel’e, Avrupa Bölgesi’ni 
temsil eden Akademi nişan ödülü ve-
rildi. Kendisini kutluyoruz.

İzmir Dişhekimleri Odası olarak mes-
lektaşlarımızın ödedikleri üye aidat-
larından ayrılan payla yaptırılan Ferdi 
Kaza ve Kaza Sonucu İş Göremezlik 
Sigortaları yenilendi. Bu sigorta ile ilgili 
bilgilerinizi güncellemeniz yararınıza 
olacaktır.

 Çocuk edebiyatının nobeli olarak 
görülen Hans Christian Andersen ödü-
lüne, yazar dalında meslektaşımız ve 
köşe yazarımız Mavisel Yener, çizer 
dalında ise Sedat Girgin Türkiye’den 
2018 yılı adayları olarak gösterildi.

 İzmir Dişhekimleri Odası’nın 23. 
Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergi-
si 18-20 Kasım tarihlerinde Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenle-
necek. Meslektaşlarımızı bir araya ge-
tirmek ve bilimsel zenginlikleri ile her 
zaman örnek gösterilen İZDO kongre-
leri bir yenisi ile daha sizleri ağırlamak-
tan mutluluk duyacaktır.

 Sağlığımız köşesinin bu sayıki ko-
nuğu Psikiyatr Uzman Dr. Levent Var; 
mevsimlerin bizler üzerine etkilerini 
anlatacak. Keyifle okuyacağınızı umu-
yoruz.

Evvel zaman İzmir köşemizin bu sayı 
konuk mekanı Alsancak Garı… Keyifli-
ce okuyacağınız bir yazı.

Erasmus değişim programına katılan 
meslektaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz 
söyleşilere devam ediyoruz. Bu sayı ko-
nuğumuz Dr. Nevşin Şener. Kendisine 
desteği için teşekkür ediyoruz.

Köşelerimizin en büyük destekçile-
ri Ahmet Özdikmenli, Serdar Sıralar, 
Müge Sandıkçıoğlu, Mavisel Yener, 
Arife Kişioğlu ve Mete Ağaoğlu’na bu-
radan teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Gülümseten sayfalarda yeniden bu-
luşmak dileği ile sevgiyle kalın...

Değerli Meslektaşlarım Merhaba;

Ersin ATİNEL
eatinel@hotmail.com
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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:

Ekim 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

Reklam İndeksi
Akdemir Dental ...........................1
Aryom ........................................5

Dentin İmplant .......... Ön Kapak İçi
Güney Diş .................................43
Mercedes....................................7

Ulusal Ecza Deposu .....Arka Kapak
Ünaldı Medikal....... Arka Kapak İçi
Zhermack ....................................3

9

9 Eylül yürüyüşüne katıldık

8

Anayasa Mahkemesi:
Öğretim Üyesi, özelde de çalışsa

döner sermaye alabilir
Anayasa Mahkemesinin, özel muayenehanesi bulunan veya özel hastanede 
çalışan öğretim üyesi doktorlara, üniversite ödeneği ve ek ödeme yapılamaya-
cağına ilişkin kanun hükmünü iptal ettiği kararın gerekçesi yayımlandı.

Dişhekimi ve eczacı da 
‘stratejik personel’ oldu 12

18 Meslektaşlarımızın 
Ferdi kaza

ve Kaza Sonucu
İş Göremezlik

Sigortaları yenilendi

Geri sayım başladı
18-20 Kasım’da Tepekule Kongre Merkezi’nde buluşuyoruz

22
Buram buram tarih kokan
bir tatil ülkesi; KÜBA

28

İzmir’in Demir
Ağlarının ev sahibi

36

40

Hollanda’da değişim programına
katılan meslektaşımız Dr. Nevşin Şener;

“Hollanda ve Portekiz’deki
değişim programları
çok sistematik ve
iyi planlanmış”
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 9 
Eylül törenleri, Basmane ile Cumhuriyet Meyda-
nı arasındaki tarihi güzergahta gerçekleşen ve 
binlerce İzmirlinin katıldığı “Zafer Yürüyüşü” 
ile başladı. Yürüyüşe İzmir Dişhekimleri Odası 
olarak biz de katıldık.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kurtuluşu-
nun 94. yıldönümü nedeniyle düzenlediği etkinlik-
ler sabah 09.00’da Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk 
Ordusu’nun 9 Eylül 1922’de İzmir’e girerken kullandı-

ğı güzergâh üzerinde düzenlenen yürüyüş, Basmane 
Karakolu önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda 
son buldu. İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. 
Dr. Ali Rıza Alpöz ve Yönetim Kurulu üyelerinin de 
katıldığı yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu olmak üzere, milletvekilleri, belediye 
başkanları, siyasi parti il başkan ve yönetim kurulu 
üyeleri, sanayiciler, işadamları, sivil toplum örgütü baş-
kanları ve  İzmirliler katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye 
ve Karşıyaka Belediyesi bandolarının marşlarla eşlik et-
tiği yürüyüşün  ardından, Cumhuriyet Meydanı’ndaki 
Atatürk anıtına çelenk sunuldu. 

9 Eylül
yürüyüşüne katıldık
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Kimi doktorlar, özel hastanede çalıştıkları veya özel 
muayenehane açtıkları gerekçesiyle kendilerine üni-
versite ödeneği ve ek ödeme yapılmamasına ilişkin 
işlemlerin iptali için dava açmıştı. Davalara bakan 
bazı mahkemeler, uygulama konusu kamuoyunda 
“Tam Gün Yasası” olarak bilinen 2547 Sayılı Yük-
seköğretim Kanunu’na 19 Kasım 2014 tarihli 6569 
sayılı Kanun ile eklenen geçici 70. maddesinin ip-
taline karar verilmesi istemiyle ayrı ayrı Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurmuştu. 
Yüksek Mahkeme, açılan 5 davayı birleştirerek karar 
vermiş ve kanunun iptali istenen 70. maddesinin bi-
rinci fıkrasındaki, “Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık 
mevzuatına göre uzman olan öğretim üyelerinden, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla me-
sai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bu-
lunmakta veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmakta 
olanlara, bu faaliyetlerini sona erdirinceye kadar üni-
versite ödeneği ve ek ödeme ödenmez” hükmünü 
iptal etmişti. 
 
BAZI ÖDEMELERDEN TAMAMEN YOKSUN
BIRAKILMALARI, ÖLÇÜLÜ KABUL EDİLEMEYECEĞİ 
GİBİ, HAKKANİYETE DE UYGUN DEĞİLDİR
Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, kanun hük-

münün iptaliyle ilgili gerekçelere yer verildi. Mesai 
saatleri dışında çalışan öğretim üyelerine ödenme-
yen “üniversite ödeneği”, “ek ödeme” ve “sağlık 
hizmetleri tazminatı” ödemelerinin mahiyeti itibarıy-
la fazla mesai ya da performans karşılığı verilmedi-
ği vurgulanan kararda, söz konusu ödemelere hak 
kazanılması için öğretim üyesi sıfatına sahip olmanın 
yeterli bulunduğu ifade edildi.
Öğretim üyesi sıfatına sahip bütün akademik per-
sonelin, kanunda öngörülen diğer şartları taşımak 
şartıyla söz konusu ödemelere ve aylıklarını oluştu-
ran diğer unsurlarla hak kazanabileceği belirtilen 
kararda, şu görüşlere yer verildi: 
“Çalışmakta oldukları kadronun kanuni yükümlü-
lüklerini yerine getiren, görev, yetki ve sorumluluk-
larını ifa eden öğretim üyelerinin, hukuk sisteminin 
tanıdığı bir imkandan yararlanarak mesai saatleri 
dışında çalışmaya devam etmeleri nedeniyle çalışma 
koşullarının kurallarda belirtildiği şekilde özlük hakkı 
kapsamındaki bazı ödemeler bakımından sınırlan-
dırılarak aynı hak ve yükümlülüklere sahip öğretim 
üyeleri arasında farklılaşmaya gidilmesi ve kurallarda 
öngörülen bazı ödemelerden tamamen yoksun bıra-
kılmaları, ölçülü kabul edilemeyeceği gibi, hakkani-
yete de uygun değildir.”

Anayasa Mahkemesi:
Öğretim Üyesi, özelde de çalışsa

döner sermaye alabilir
Anayasa 
Mahkemesinin, özel 
muayenehanesi 
bulunan veya 
özel hastanede 
çalışan öğretim 
üyesi doktorlara, 
üniversite ödeneği 
ve ek ödeme 
yapılamayacağına 
ilişkin kanun 
hükmünü iptal ettiği 
kararın gerekçesi 
yayımlandı.
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Oda Başkanımız, Yönetim Kurulu 
üyelerimiz ve meslektaşlarımızın ka-
tıldığı toplantıların ilki  3 Ağustos 
tarihinde odamız konferans salo-
nun da gerçekleştirildi. Toplantıda 
yönetmelik ile ilgili denetlemelerde 
yaşanan sorunların yanı sıra Türk 
Dişhekimleri Birliği’ne iletilmek üze-
re sorun yaşanan maddelerle ilgili 
öneriler belirlendi. İkinci toplantı ise 
22 Eylül tarihinde Tepekule Anado-
lu salonunda gerçekleşti. Dişhekim-
leri tarafından açılmış veya açılacak 
olan muayenehane ve polikliniklerin 
sahip olması gereken asgari teknik, 
hijyen ve sağlık şartları ile bu yerlerin 
açılma, çalışma ve denetlenmesine 
ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi 
verilen toplantıya İl Sağlık Müdürlü-
ğünü temsilen Dişhekimi Ayşe Lale 
Ayaz katıldı. Ayaz yönetmelik ile ilgili 
merak edilen soruları toplantıya ka-
tılan meslektaşlarımız için yanıtladı. 

“Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”

ile ilgili  toplantılar gerçekleştirildi
İzmir Dişhekimleri Odası tarafından, “Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları 

Hakkında Yönetmelik” ile ilgili  bilgilendirme ve görüş alışverişi toplantıları gerçekleştirildi. 



11

dişhekimi haber

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yayınlanan ve İl Sağlık Müdürlüklerine 
gönderilen yazıda; mevcut yönetmelik gereği yapılan 
rutin denetimlerin ertelendiği duyuruldu.
Dişhekimleri odalarının gerçekleştirdiği toplantılarda 
meslektaşlarımız Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan 
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile ilgili 
denetlemelerden rahatsızlıklarını dile getirmiş. Oda-
larda bu yakınmaları Türk Dişhekimleri Birliği’ne(TDB) 
iletmişti. TDB bu konuda yaptığı çalışmalarla Yönet-
melik ile ilgili denetlemelere devam edildiğini ve de-
netlemelerde yapılan bölge bölge farklılıkları tespit 
etmişti. TDB mevcut Yönetmeliğin değiştirilmesi yö-
nünde devam eden çalışmalar göz önüne alınarak, 
daha önce Bakanlık tarafından 01.01.2016, ardın-
dan da 01.06.2016 tarihine kadar ertelenen; perso-
nel, araç-gereç, tıbbi cihaz ve donanımların yeni yö-
netmeliğe uyum süreci ile ilgili denetlemelerin, yeni 
yönetmelik yayımlanıncaya kadar durdurulmasının 
meslektaşlarımızın yaşadığı/yaşayacağı birçok mağ-

duriyeti önleyeceği, 17.10.2016 tarihinde bir yazı ile 
Sağlık Bakanlığı’na iletmişti. Bu yazıyı dikkate alan 
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından yayınlanan ve İl Sağlık Müdürlüklerine 
gönderilen yazıda;  yönetmelik mevzuat değişikliği 
çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, yeni yönet-
melik düzenlenmesi yapılıncaya kadar özel ağız diş 
sağlığı kuruluşlarında, mevcut yönetmelik gereği ya-
pılan rutin denetimlerin ertelendiği, duyuruldu. 
81 İl Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen Sağ-
lık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah Oku-
muş imzalı yazıda; 03.02.2015 tarihinde 29256 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ağız 
ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan özel Sağlık Kuruluşları 
hakkında Yönetmelik ile alakalı Bakanlığımız tarafın-
dan mevzuat değişikliği çalışmaları yürütülmektedir. 
Yeni Yönetmelik düzenlemesi yapılıncaya kadar, iliniz 
dahilindeki özel ağız diş sağlığı kuruluşlarında, mev-
cut yönetmelik gereği yapılan rutin denetimlerin er-
telenmesi hususunda gereğini rica ederim’’ denildi. 

Yönetmelik denetlemeleri ertelendi

Ağız diş sağlığı hizmetleri de dahil olmak üzere ayakta 
teşhis ve tedavi hizmeti veren sağlık kuruluşlarından Teh-
likeli Madde Faaliyet Belgesi istenmeyecek.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi istenmeyecek

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) 
ve Dişhekimleri Odalarına ileti-
len şikayetlerde bazı sağlık ku-
ruluşlarında Ulaştırma Bakanlığı 
görevlileri tarafından denetim 
yapıldığı ve ‘Tehlikeli Madde 
Faaliyet Belgesi’ olup olmadığı-
nın sorgulandığı; bu belgenin 
olmadığı görülünce ceza tuta-
nağı düzenlendiği ortaya çıktı. 
Bu şikâyetler üzerine  konu Türk 
Dişhekimleri Birliği  tarafından 
değerlendirildi. Dişhekimliği fa-
aliyetinde kullanılan bir kısım 
maddelerin tehlikeli maddeler 
listesinde yer alması sebebiyle 
uygulamacılarda yanılgı oluş-
tuğu düşüncesiyle, hukuksal 

değerlendirmeler sonucu  diş 
hekimlerinin Tehlikeli Madde 
Faaliyet Belgesi almasına gerek 
olmadığı sonucuna ulaşıldı. TDB 
Ulaştırma Bakanlığı’na bir yazı 
ile konuyu iletti. Yazıda; ‘’Ağız 
ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunu-
lan Özel Sağlık Kuruluşlarının 
yürüttükleri tıbbi faaliyetlerin 
herhangi bir tehlikeli madde 
faaliyeti içermemesi nedeniyle 
bu kuruluşların, Tehlikeli Mad-
delerin Karayoluyla Taşınması 
Hakkında Yönetmelik kapsamı 
dışında tutulması’’ talep edil-
di. Yeniden bir değerlendirme 
yapılması ile uygulama birliği 
sağlanabilmesi için sonucun 

uygulayıcı birimlere de duyu-
rulması istendi. Bu gelişmeler 
üzerine TDB’nin yazısını değer-
lendiren Ulaştırma Bakanlığı; 
ağız diş sağlığı hizmetleri de 
dahil olmak üzere ayakta teşhis 
ve tedavi hizmeti veren sağlık 
kuruluşlarının Tehlikeli Madde 
Faaliyet Belgesi almasına gerek 
olmadığını; bu belgeyi hasta-
neler, diyaliz merkezleri ve kan 
merkezlerinin alması gerektiğini 
belirten 06.09.2016 tarihli  ya-
zılı değerlendirmelerini bütün 
Bölge Müdürlüklerine gönderdi.
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Sağlık Bakanlığı, stratejik personelin tanımını değiş-
tirerek, doktorlarla birlikte uzman hekim, diş hekim-
leri ve eczacıları da aynı kategoriye aldı. Yeni düzen-
leme ile eşi özel sektörde çalışan stratejik personel 
eş tayin talebinde bulunamayacak.Sağlık Bakanlığı, 
atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik 
yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre 
stratejik personel tanımı değiştirildi. Önceki yönet-
melikte, sadece doktorları kapsayan stratejik per-
sonel tanımına, uzman hekimler, diş hekimleri ve 
eczacılar da eklendi.

DÜZENLEME İLE STRATEJİK PERSONEL İÇİN
EŞ DURUMU TAYİNİNE DE KISITLAMA GETİRİLDİ
Buna göre, devlet memurları kanununda eşi özel 
sektörde çalışanların eş durumu tayin talebi, strate-
jik personel olarak tanımlanan doktor, diş hekimi ve 
eczacılar için geçerli olmayacak. Stratejik personel 
olarak çalışan ve eşi özel sektörde görev yapanlar, eş 

durumu tayin talebinde bulunamayacak. Yönetme-
lik değişikliği ile eğitim mazeretiyle il içi atamalarda 
en az 2 yıllık okul şartı 4 yıllık olarak güncellendi. 
Buna göre, sağlık personeli sağlık ile ilgili bir alanda 
en az 4 yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelen-
dirmesi halinde, öğrenim gördüğü yere bir defaya 
mahsus atanabilecek. Düzenleme ile stratejik per-
sonel dışında sağlık personeli olarak görev yapanlar 
için de yıl süresi uzatıldı. Daha önce eşi SGK’lı 3 
yıl süreyle özel sektörde çalışanlar, eş durumu tayin 
talebinde bulunurken yeni düzenleme ile bu süre 5 
yıla çıkarıldı.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, söz konusu düzenleme-
ye ilişkin daha önce yaptığı açıklamada başta Doğu 
ve Güneydoğu olmak üzere bazı il ve ilçelerde sağlık 
personeli görevlendirmekte zorluk çektiklerini belir-
terek, “Biz doktorları stratejik personel kabul edi-
yoruz, özel sektörde çalışan eşinin yanına bundan 
sonra yollamayacağız” demişti. 

Dişhekimi ve eczacı da 
‘stratejik personel’ oldu

Sağlık Bakanlığı stratejik personel tanımını değiştirdi. Dişhekimleri stratejik personel kapsamı-
na alındı. Önceki yönetmelikte, sadece doktorları kapsayan stratejik personel tanımına, uzman 
hekimler, dişhekimleri ve eczacılar da eklendi.
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Odamız tarafından, İlçe belediyelerin desteği ile 
başlattığımız çalışmalarda ilk olarak ağız ve diş sağ-
lığının organlarımız için önemini vurgulamak için 
hazırlanan afişler Buca bölgesinde billboard reklam 
alanlarında yerini aldı. ‘’Çürük diş ve iltihaplı dişetle-
ri sağlığınızı tehdit ediyor’’ ifadesinin yer aldığı afiş-
lerde, ‘’Dişiniz vücudunuzdan soyutlanmış bir organ 
değildir’’ sloganı vurgulandı. Ayrıca geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi afişlerde diş ve dişeti rahatsızlıklarının 
hangi organları etkilediği ve yarattığı rahatsızlıklar 
grafik şeklinde resimli olarak yer alıyor.

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANI
HÜSEYIN MUTLU AKPINAR’I  ZİYARET ETTİK
Buca ve Balçova Belediyelerinin ardından Karşıyaka 
Belediyesi ziyaretimizi de gerçekleştirdik. Ziyarete 
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr Ali Rıza Alpöz  ile birlikte Yönetim Kurulu 
üyeleri Can Sayman, Özlem Kekeç Bülbül, Murat 
Sütpideler ve  Oya Yılmaz Ertuğrul katıldı. Karşıyaka 
Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’dan ağız 
diş sağlığının önemini anlatmak için yapılan çalış-
malarla ilgili destek istendi. Oda başkanımız Prof. 
Dr. Ali Rıza Alpöz;  ağız ve diş sağlığının önemine 

dikkat çekmek istediklerini belirterek, afişlerin İz-
mirlilere ulaşması için iş birliği yapan Tüm Belediye 
Başkanlarına teşekkür etti. Alpöz; ‘’Buca ve Balçova 
Belediyelerinin ardından Karşıyaka Belediyesi ziya-
retimizi de gerçekleştirdik. Sayın Levent Piriştina, 
Mehmet Ali Çalkaya ve Hüseyin Mutlu Akpınar’a 
çok teşekkür ederiz. Buca bölgemiz billboardları 
asıldı, ağız ve diş sağlığının önemi ile ilgili farkın-
dalık yaratma çalışmalarımız sürecek. Odamızda bu 
konuda işbirliği yapan ilçe temsilcisi arkadaşlarımıza 
teşekkür ederim’’ dedi

Ağız ve Diş Sağlığını anlatan
billboard çalışmalarımız devam ediyor 

Ağız ve diş 
sağlığının önemi 

anlatmak için 
yaptığımız 

çalışmalarımız ve 
bu konu hakkında 

yeni projelerle 
ilgili  girişimlerimiz 

devam ediyor. 
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6 Şubat 2016 tarihinde yapılan TDB Öğrenci 
Kolu 7.Olağan Genel Kurulunda  Başkan olarak 
Orhan Kazan seçilmişti. Kazan’ın  mezuniyeti 
nedeniyle yapılan TDB Öğrenci Kolu Merkezi 
Komisyon Toplantısı sonucunda yeni görev da-
ğılımı gerçekleştirildi. TDB Öğrenci Kolu başkan-
lığına İstanbul Medipol Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi’nden Ayşe Nur Koç seçilirken, 1. Yedek 
üye Melike Buğday; Merkezi Komisyon Ulusal Bi-
limsel Sorumlusu Özge Baştaş’ın istifası nedeniy-
le 2. Yedek üye Reyhan Kandemir, TDB Öğrenci 
Kolu Merkezi Komisyon üyeliğine getirildi.

Y E N İ  G Ö R E V  D A Ğ I L I M I
Başkan Ayşe Nur Koç (İstanbul Medipol Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi)

Başkanvekili Gizem Arslan (Kocaeli Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi)
Genel Sekreter Pınar Ceylan (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi)

Sayman  Serenay Kırman (Adnan Menderes Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi)
Ulusal Bilimsel Sorumlu Cahit Kesgin (İstanbul Aydın Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi )

Ulusal Öğrenci Değişim Sorumlusu Reyhan Kandemir (Çukurova Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi )
Editör Melike Buğday (İnönü Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi)

TDB Öğrenci Kolu’nda görev değişimi

Türkiye, Dental Olimpiyatlar’da
Dünya Şampiyonu oldu

TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi kapsamın-
da İzmir’de TDB Öğrenci Kolu’nun organizasyonunda 
gerçekleştirilen 10. TDB Öğrenci Kongresi’nde diş-
hekimliği öğrencilerini ilgilendiren dişhekimliği uygula-
malarını içine alan “Dental Olimpiyatlar”da İstanbul 
Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu’ndan oluşan 
Pınar Çevik, Sahra Akkaya ve Güray Öztürk’ün ta-
kımı birinci olmuştu.  Ödül olarak TDB tarafından 
FDI, IADS 4. Dental Olimpiyatları’na katılmak üzere 
Polonya’ya gönderilen ekip Dünya Şampiyonu oldu. 
Takım olarak birinci olan; İstanbul Üniversitesinden 
Sahra Akkaya ve  Marmara Üniversitesinden Pınar 
Çevik ile Güray Öztürk’ü  kutluyoruz.

FDI, IADS 4. Dental Olimpiyatlarına katılan İstanbul Dişhekimleri Odası Öğrenci 
Komisyonu’ndan oluşan ekip Dünya şampiyonu oldu.
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Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2015-2016 
Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Prof. Dr. Yu-
suf  Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.  
Mezuniyet törenine Bornova Belediye Başkanı Olgun 
Atila, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Handan Ak, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Beyser Pişkin, İzmir Diş Hekimleri 
Odası Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz, öğretim ele-
manları, öğrenciler ve aileler katıldı.
Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Han-
dan Ak, “Ege Bölgesi’nin ilk diş hekimliği fakülte-
si olan Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 
2015-2016 mezunlarını yuvadan uğurlamak üzere 
bir arada olmanın gurur ve mutluluğunu paylaş-
tıklarını söyledi. Mezunlara seslenen Diş Hekimliği 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beyser Pişkin, “İnsan ye-
tiştirmek bir sanattır belki de sanatların en zoru fa-
kat en kalıcı olanıdır. Büyük özveri, 
güven, emek, anlayış ve sabır ister. 
Bu nedenle siz sevgili gençler bizlere 
ailenizin emanet ettiği çok değer-
li sanat eserlerisiniz. Bugün sizlerle 
buradan Atatürk’ün ilke ve inkılapla-
rının ışığında Türkiye Cumhuriyetinin 
iyi yetişmiş diş hekimleri olarak uğur-
luyoruz” dedi.
Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. 
Ali Rıza Alpöz, “Bugün ülkemizdeki 
yaklaşık sayıları otuz bini bulan diş 
hekim camiasına pırıl pırıl yeni arka-
daşlarımızı kazandırmanın gururunu 
yaşıyoruz. Ülkemizde şu an itibariyle 

yetmiş iki diş hekimliği fakültesi var. Sizler bu yet-
miş iki fakülte içerisinde en fazla tercih edilen üç fa-
kültede den biri olan Ege Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nden mezun oluyorsunuz” dedi. 
Fakültenin Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Nazan Er-
sin genç hekimlere “Hipokrat Andı”nı okutmasının  
ardından Prof. Dr. Handan Ak 2015-2016 eğitim öğ-
retim yılı bölüm birincisi Derya Nazlıkuzu’ya  plaket 
verdi. Dönem birincisi Derya Nazlıkuzu, “İyi bir diş 
hekimi ve çevresine duyarlı birey olmayı hayal ettik. 
Hayalimize kavuşmak için çok emek verdik. Sevinç, 
üzüntü, telaş, heyecan ve birçok duyguyu yaşayarak 
bu güne geldik. Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün 
çağdaş uygarlık yolunda ve hocalarımızın verdiği eği-
tim ışığında aydınlık bir gelecek için çaba sarf  eden 
diş hekimleri olarak bu fakülteden ayrılıyoruz” dedi. 
Tören mezunların keplerini atmalarıyla son buldu.

Genç dişhekimleri törenle mezun oldu
Ege Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi 
öğrencileri meslek 

yaşamına uğurlandı
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Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile Oda Başkan ve Yöneticilerinden oluşan 
TDB Başkanlar Konseyi, 30 Eylül – 2 Ekim  2016 ta-
rihlerinde Kahramanmaraş’ta bir araya geldi. Kah-
ramanmaraş Dişhekimleri Odası’nın ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantıda; Türkiye Gündemi, Ağız 
ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuru-
luşları Hakkında Yönetmelik  Hakkında Görüşme, 
Türk Dişhekimleri Birliği Akademi 2017 Programının 
Görüşülmesi, Türk Dişhekimleri Birliği Kongrelerinin 
Geleceği Hakkında Görüşme, Dişhekimlerinin Ça-
lışma Şekilleri, Türk Dişhekimleri Birliği 2016-2018 
Stratejik Plan Hazırlıklarının Görüşülmesi, Dişhekim-
liğinde İnsangücü Planlaması gibi gündem madde-
leri ele alındı.
Toplantı sonrasında yayınlanan sonuç bildirgesinde 
ise öncelikle ülke gündemine ilişkin gelişmelere de-
ğinilirken, dişhekimliği insan gücü planlamasında 
yaşanan sıkıntılar ve ‘Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Su-
nulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’ 
konusunda beklentiler de dile getirildi.
TDB Başkanlar Konseyi sonuç bildirgesinde şu mad-
deler yer aldı;
Ülkemizin demokrasi ile yönetilme iradesini ortaya 
koyarak oluşturduğu Anayasa ile tüm kurum ve ku-
ruluşlarının görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Tüm kurum ve kuruluşların, tüm bireylerin, Anaya-
samızın kendilerine tanıdıkları yetki ve sorumluluk 
içerisinde hareket etmelerini demokrasi adına bek-
liyoruz.
15 Temmuz darbe girişimi anayasal kuvvetler ve 
halkın iradesiyle engellenmiştir. Darbe girişimine 
zemin hazırlayan unsurların ortadan kaldırılması 
için 3 aylık OHAL süresinin görevini tamamladığını, 
demokrasinin kesintiye uğratılmasına zemin hazır-
laması muhtemel OHAL uzatmasının gerekliliğinin 
ortadan kalktığını düşünüyor ve ülke yönetiminin 
bir an önce normale dönmesi ve TBMM’nin tekrar 
çalışmasını diliyoruz.
İnanç, cesaret ve fedakârlık sonucu elde edilen 
Kurtuluş Savaşı zaferi;  halk iradesinin temsil edil-
diği TBMM  ile  süreci yöneten devlet büyüklerimiz 
Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün dirayet-
li  devlet adamlığı gücü ile Lozan Barış Antlaşması 
imzalanarak taçlandırılmış ve  demokratik, laik ve 
sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
luşu gerçekleştirilmiştir.
İnsan gücü planlaması ülkelerin kaynaklarını verimli 
kullanmak adına en çok önem verdikleri planlama 
alanlarından biri, belki de birincisidir.  Tüm sektör-
ler açısından hayati önemde bir kavram olan insan 
gücü planlamasının gençlerin en uzun ve en mas-

TDB Başkanlar Konseyi
toplantısı yapıldı
TDB Başkanlar Konseyi toplantısı, 30 Eylül – 2 Ekim 2016 

tarihlerinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi.
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raflı eğitimden geçerek mezun oldukları sağlık ala-
nında daha da önem kazandığı tartışmasızdır. Ülke-
mizde çeşitli ekonomik ve sosyal sebeplerle yaygın 
olan ağız diş sağlığı sorunlarının giderilmesinin bir-
çok diğer kriterin yanında yeterli sayıda dişhekimine 
sahip olmadan çözülmesinin mümkün olmadığı da 
ortadadır. Ancak, bugün sorunumuz yeterli dişheki-

mi olmaması değil, toplumun çeşitli nedenlerle ağız 
diş sağlığı hizmetlerine başvuru sıklığının gelişmiş 
toplumlara göre son derece düşük olmasıdır.     
Son 10 yıldır dişhekimliği eğitimi alanında insan 
gücü planlaması ilkeleriyle hiçbir biçimde bağdaşma-
yacak şekilde birbiri ardına dişhekimliği fakülteleri 
açılmış bu nedenle öğretim üyesi açığı ve öğrenci 
kontenjanlarında kaygı verici artışlar yaşanmıştır. 
Bu durumun sürdürülemez bir noktaya geldiğini ve 
eğer bugünden önlem alınmazsa önümüzdeki yıllar-
da karşılaşacağımız vahim tabloyu ilgililerin bilgisine 
sunuyoruz. Diğer yandan demokrasinin olmazsa ol-
mazı olan; meslek örgütlerinin kendi meslek uygula-
malarıyla ilgili görüşlerine başvurulmasını istiyor, 30 
bin dişhekimini yakından ilgilendiren ve 20 aydır ha-
yata geçirilemeyen ‘Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunu-
lan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 
meslek örgütünün önerileri dikkate alınarak uygula-
nabilir bir yönetmelik yayınlanmasını bekliyoruz.

Pierre Fauchard Akademisi 1936 yılında Dr. El-
mer S. Best tarafından Minnesota (ABD) de ku-
rulmuş olan uluslararası fahri dişhekimliği kuru-
luşudur. Adını “Modern Diş Hekimliğinin Babası” 
olarak kabul edilen ve dişhekimliği eğitiminin ilk 
gerçek ders kitabının “Le chirurgien Dentiste au 
Traite des Dents”yazarı olan Fransız  Pierre Fa-
uchard (1678-1761) dan almıştır. Kuruluş amacı 
dişhekimliği mesleğinin bilimsel tabanının yanı 
sıra profesyonel mesleki standartlarının da yük-
selmesine katkı sağlamak olan akademi alanında 
tanınmış ve değerli bir çok araştırmacı ve akade-
misyeni bünyesinde bulundurmaktadır.
Akademinin özellikle etik bütünlüğü içerisinde 
gösterdiği ana temel faaliyet alanlarından biri bi-
limsel yayınların desteklenerek dişhekimliğinin bi-
limsel seviyesini en üst düzeylere çıkarmak ve bu 
alanda faaliyet gösteren kişileri teşvik etmektir.
Pieere Fauchard Akademi Üyelerinin ana misyo-

nu; toplumda ve alanlarında dişhekimliği mesle-
ğinde profesyonel anlayışı benimseyen etik kural-
lardan taviz vermeyen, katkılarıyla dişhekimliğini 
bilimsel veya toplumsal hizmet alanında en üst 
seviyelere çıkarabilecek, ağız-diş sağlığı alanında 
organize edeceği eğitim ve hizmetlerle rol model 
olabilecek liderler yaratmaktır. “Dental World” 
ve “Dental Abstract” isimli yayın ve veri taban-
larına sahip Akademi, ayrıca bilimsel alanda da 
dişhekimliği literatürüne katkı sağlayan altyapıya 
sahiptir.
Uluslararası yapılanmaya sahip organizasyon 
Asya, Avrupa, Avustralya ve 7 farklı bölgesel yapı-
lanması ile 10 farklı bölgede hizmet vermektedir. 
Bu değerli nişana layık görülen TDB Genel Başka-
nı Prof. Dr. Taner Yücel’i tebrik ediyoruz.

Prof. Dr. Taner Yücel’e
Pierre Fauchard Akademisi Nişan Ödülü verildi
Pierre Fauchard Akademisi tarafından bu yıl Av-
rupa bölgesi onur listesinde yer alan TDB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel’e, Avrupa Bölgesi’ni 
temsil eden Akademi nişan ödülü verildi.
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İzmir Dişhekimleri Odası’na meslektaşlarımızın öde-
dikleri üye aidatlarından ayrılan payla yaptırılan Fer-
di Kaza ve Kaza Sonucu İş Göremezlik Sigortaları 
yenilendi. Türk Dişhekimleri Birliği’nin organizasyo-
nuyla, Ferdi Kaza ve Kaza Sonucu İş Göremezlik 
Sigortaları için, Dişhekimleri Odalarının ödentileri ile 
18.07.2016 tarihinden 18.07.2017 tarihine kadar 
geçerli olmak üzere TDB ve DUBAİ STARR SİGORTA  
Şirketi’yle protokol imzalandı.

SİGORTA ŞARTLARI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER
İş göremezlik teminatı kişi başı maksimum ne 
kadardır? 
İş göremezlik teminatı günlük 75 TL olup, pazar 
günleri ve resmi tatiller düşülmektedir. Dişhekimle-
rinin Cumartesi günü de çalışıyor olması nedeni ile 
Cumartesi günü iş günü olarak kabul edilecektir. İş 
göremezlik teminatı bir yıl içinde 60 günle sınırlıdır.

Tazminata konu olan olay sonrası başvuru sü-
resi nedir?
Tazminata konu olayın, ayakta ve/veya yatarak te-
davilerin ve iş görememezlik halinin sigorta şirketine 
olay tarihinden İtibaren 10 GÜN içinde başvuru ya-
pılması zorunluluğu bulunmaktadır. 

Kazaen maluliyet halinde. Teminatın ödenebil-
mesi için neler gerekli?
Kaza Raporu ve/veya Olay Tespit Tutanağı ile Sa-
katlık nedenini, durumunu ve kesinleşmiş sakatlık  
derecesini (sakatlığın yüzde kaç oranında olduğu-
nu) belirtir, Devlet Hastaneleri, Üniversite Hastane-
leri ya da Özel Hastanelerin sağlık kurulundan alına-
cak rapor gerekmektedir.

Sigortalının kazaen vefatı halinde, durum leh-
dar veya yasal yahut atanmış mirasçıları ta-
rafından yazılı olarak Sigortacıya bildirilmesi 
sonrası  teminatın ödenebilmesi için neler ya-
pılmalıdır?
Ölüm sebebini bildirir Doktor Raporu ve Defin 
Ruhsatı,Ölüm kaza sonucu meydana gelmişse, 

Cumhuriyet Savcılığı’nca düzenlenecek Kaza Rapo-
ru ve/veya Olay Tespit  Tutanağı, Lehdar tayin edil-
miş ise Lehdar (lar) ın tasdikli Nüfus Kayıt Örneği,
Lehdar tayin edilmemiş ise Veraset İlamı ve hak sa-
hiplerinin tasdikli Aile Nüfus Kayıt Sureti, Vergi daire-
sinden alınacak Veraset ve İntikal ile ilgili yazı,sigorta 
Ettiren tarafından Sigortacı’ya gönderilmesi gerek-
mektedir.  Bu belgelerin verilmesinden sonra hak 
sahiplerine ödeme yapılabilmesi için, Sigortacı ta-
rafından örneği hazırlanmış olan ibranamenin im-
zalanması gerekir. Lehdarlara ancak “ibranamenin” 
imzalanmasından sonra ödeme yapılacaktır. 

Sigortalının kaza sonucu yaralanması netice-
sinde meydana gelecek tedavi masraflarının 
ödenebilmesi için neler gereklidir?
Kaza Raporu ve/veya Olay Tespit Tutanağı(kaza iş-
yerinde gerçekleşti ise işverenin ve işçinin ayrı ayrı 
olarak kazanın gerçekleştiğine ilişkin yazacağı di-
lekçeleri), Hastane(epikriz) raporu, Açıklamalı teda-
vi giderleri faturası veya makbuzu, Sigorta Ettiren 
tarafından, kaşeli ve imzalı bir ön yazı ile birlikte, 
yazı ekinde ayrıca imza sirkülerine de yer verilmek 
suretiyle Sigortacı’ya gönderilmesi gerekmektedir.
Sigorta poliçesi, şartları ile ilgili ayrıntılı bilgi www.
izdo.org adresinde yer almaktadır. Hiçbir meslekta-
şımızın sigortayı kullanmayı gerektirecek bir mağdu-
riyet yaşamamasını dileriz.

Meslektaşlarımızın Ferdi kaza
ve Kaza Sonucu İş Göremezlik
Sigortaları yenilendi
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İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz’ünde 
katıldığı toplantıların ilki Alsancak böl-
gesinde gerçekleşti. Alsancak’ta bulu-
nan hekimlerimiz İZDO Yönetim Kuru-
lu üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.  
Semt ile ilgili sorunların ve gündemde 
ki mesleğimizi ilgilendiren konuların 
konuşulduğu toplantı sonunda meslek-
taşlarımız bir sonra ki toplantıya kadar 
konuşulan sorunlarla ilgili çalışma kara-
rı aldı. İkinci toplantı  Buca ve Şirinyer  
bölgesinde yapıldı. Semt temsilcileri Ah-
met Güvenç ve Emine Akgün Soyak’ın 
öncülüğünde İZDO organizasyonuyla 
kahvaltıda bir araya gelen meslektaşla-
rımız semt ile ilgili ve gündemde olan 
konular hakkında konuştu. Sorun ve te-
mennilerin not alındığı toplantı olduk-
ça verimli geçti.
Başkan Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz seçtikle-
ri semt ve  bölgelerde yapacakları top-
lantılarda meslektaşlarımızla bir araya 
gelmeye, bu toplantılarda yönetim ile 
hekimler arasında bir köprü oluşturma-
ya devam edeceklerini söyledi.  Sırasıyla 
diğer semtlerde gerçekleştirilecek top-
lantıların Mart 2017’ye kadar süreceği 
belirtildi.

Semt toplantılarımız başladı
İzmir Dişhekimleri Odası (İZDO) tarafından, meslektaşlarımızla  gündemde olan konuları konuşmak 
ve yaşanan sorunlara çözüm bulmak için gerçekleştirilen semt toplantıları bu yılda devam ediyor.  
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Dünya genelinde alanının en prestijli ödülü olan 
Hans Christian Andersen Ödülü, dünyada Gençler 
İçin Kitaplar Uluslararası Kurulu’nun (IBBY) öncü-
lüğünde, Türkiye’de ise Çocuk ve Gençlik Yayınları 
Derneği’nin (ÇGYD) katkılarıyla iki yılda bir düzenle-
niyor.  Eserleriyle çocuk edebiyatına kalıcı katkı yap-
mış adaylar arasından bir yazar ve bir çizere verilen 
ödülü kazananlar uluslararası bir jüri tarafından se-
çiliyor. Yazar ödülü 1956’dan, çizer ödülü 1966’dan 
beri veriliyor. 
2018 Hans Christian Andersen Ödülü için aday gös-
terilen yazarımız Mavisel Yener’in roman, öykü, ma-
sal, şiir türlerinde yayımlanmış 100 kitabı var. Ege 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan 
Mavisel Yener, çocuk edebiyatına yönelik yaptığı ça-
lışmalar ve katkıları nedeniyle aday gösterildi. 
Danimarka Majeste Kraliçesi 2.Margrethe’in de 
destekçisi olduğu ödülün kazananları 2018 IBBY 
Kongresi’nde açıklanacak.

“Çocuk
Edebiyatının
Nobeli”ne
aday
gösterildi

Yazarımız Mavisel Yener,

Çocuk edebiyatının nobeli olarak görülen Hans Christian Andersen ödülüne, yazar dalında 
Mavisel Yener, çizer dalında ise Sedat Girgin Türkiye’den 2018 yılı adayları olarak gösterildi.
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Türkiye’nin hemen her bölgesinde 
diş hekimi odalarının etkinlikleri, 
fakülteler, kongreler, konferans-
lar, törenler ve kutlama organizas-
yonlarında mesleki stand up gös-
terisiyle meslektaşlarını doyasıya 
güldüren meslektaşımız, kendi de-
yimiyle “Neden dünyadaki diğer 
meslektaşlarımız bu gösteriden 
mahrum kalsın?” diyerek kolları 
sıvadı ve uzun bir çalışma sonucu 
sunumunu İngilizce olarak hazır 
hale getirdi. İlk İngilizce gösterisi-
ni 3 yıl önce Berlin’de Biohorizons 
İmplantları Dünya Temsilcileri Top-
lantısında gerçekleştiren Sıralar, bu 
sene mart ayında Amerika’nın Mi-
ami şehrinde Florida Türk Evi’nin 
konuğu olarak gerçekleştirdikten 
sonra Nisan ayında da davet edildi-

ği IMAGINA DENTAL Uluslar arası 
estetik diş hekimliği kongresinde 
dünyanın dört bir yanından gelmiş, 
farklı kültürlere mensup ancak or-
tak noktaları diş hekimi olmak olan 
meslektaşlarına İngilizce olarak sun-
du. Bu anlamda dünyada bir ilki 
gerçekleştiren meslektaşımız mayıs 
ayında Azarbeycan’ın Bakü şehrin-
de Edad Bakü konferansında stand 
up gösterisiyle yer alarak Türkiye’yi 
bir kez daha yurt dışında başarıyla 
temsil etti.
Özellikle teknolojik anlamda büyük 
bir gelişme gösteren dijital diş he-
kimliğinin mizahi yanlarına göste-
rilerinde yer veren meslektaşımızı 
kutluyor, tüm dünya ülkelerinde 
Türkiye’yi gururla temsil etmesini 
gönülden diliyoruz.

Yurt dışında başarıyla temsil ediyor
Dergimizin yazarı ve meslektaşımız Serdar Sıralar’ın son 6 yıldır ülkemizin dört bir yanında 
yoğun bir şekilde süren “Diş hekimi olmak” adlı stand up gösterisi yurt sınırlarını aştı. 
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İZMİR KONGRE SERGİ MERKEZİ
TEPEKULE18-20

KASIM 2016

www.izdokongreleri.com
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İzmir Dişhekimleri Odası’nın 23. Uluslararası Bi-
limsel Kongre ve Sergisi 18-20 Kasım tarihlerinde 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenle-
necek. Alanında uzman yerli ve yabancı  akade-
misyenlerin yer alacağı kongrede, canlı anlatımlı 
sunumlar, kurslar, paneller, tartışma platformu ve 
çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek.  
13 yıldır düzenli olarak yapılan ve kalitesini her 
yıl bir üst seviyeye taşıyan İzmir Dişhekimleri Oda-
sı kongrelerinin 23.’sünün hazırlıkları tüm hızıyla 
sürüyor. İzmir’in çok önemli Kongre Merkezi sim-
gelerinden biri durumunda olan Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek, çok sayıda 
yerli ve yabancı akademisyenin konuşmacı olarak 
yer alacağı 23. Uluslararası Bilimsel Kongre ve 
Sergisi’nin  bilimsel komitesinde; Prof. Dr. Murat 
Türkün(Başkan),  Prof. Dr. Banu Dinçer, Prof. Dr. 
Ebru Çal, Prof. Dr. Tunç İlgenli, Prof. Dr. Turgay Seç-
kin, Doç Dr. Arzu Yetkiner, Doç. Dr. Hüseyin Kurtul-
muş, Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin Kaval, Dr. Murat 
Sütpideler, Dr. Orhun Bengisu, Dr. Oya Yılmaz Er-
tuğrul, Dr. Ümit Candan yer alıyor.

İzmir Dişhekimleri Odası ve
Kongre Başkanı Prof. Dr. Rıza Alpöz;
“BİLGİLERİMİZİ TAZELEYİP,
DOSTLUKLARIMIZI PEKİŞTİRECEĞİZ”
Kongre hazırlıklarının özenle sürdürüldüğünü 
belirten Oda Başkanımız; ‘’Uluslararası İzmir Diş-
hekimleri Odası Kongremiz yaklaşıyor 18, 19 ve 
20 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 
kongre hazırlıklarımızı tüm heyecanımızla sürdü-
rüyoruz. Bilimsel komitemizin özenle hazırladığı 
program, alanında isim yapmış yerli ve yabancı 
meslektaşlarımızı sizlerle Tepekule Kongre ve Ser-

gi Merkezi’nde buluşturacak güçlü sosyal etkinlik-
ler ve bilimsel sunumlar ile bilgilerimizi tazeleyip, 
dostluklarımızı pekiştireceğiz. Kongremizde buluş-
mak dileğiyle’’ dedi.

Bilimsel Komite Başkanı
Prof. Dr. Murat Türkün;
“DEĞERLİ AKADEMİSYEN VE
KLİNİSYENLERİ SİZLERLE
BULUŞTURACAĞIZ”
Bilimsel Komitenin  özenle 
hazırladığı bilimsel prog-
ramla,  alanlarında başarılı 
olmuş değerli akademis-
yen ve klinisyenleri meslek-
taşlarımızla buluşturmayı 
istediklerini belirten Prof. 
Dr. Murat Türkün; ‘’İzmir 
Dişhekimleri Odası olarak 
ev sahipliği yapacak oldu-
ğumuz 18, 19 ve 20 Kasım 
2016 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 23.Ulusla-
rarası İZDO Bilimsel Kongre ve Sergisi hazırlıkları-
mızı bilimsel program olarak ta tüm hızıyla sürdü-
rüyoruz. Sürekli diş hekimi eğitiminin en önemli 
görevimiz olduğu bilinciyle hazırladığımız bilimsel 
programın yanında yoğun sosyal aktivitelerin yer 
alacağı bir kongremizde daha sizlerle merhaba di-
yebilmek, ılık ve güneşli İzmir sonbaharını sizlerle 
paylaşmak bizleri çok mutlu edecek. Bu yıl kong-
remizi Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde ger-
çekleştiriyoruz. İzmirin enerjik havasını solumanın 
sizlere de çok iyi geleceğine inanıyor ve siz meslek-
taşlarımı kongremize davet ediyorum’’ dedi.

İZMİR KONGRE SERGİ MERKEZİ
TEPEKULE18-20

KASIM 2016

www.izdokongreleri.com

Geri sayım başladı
 18-20 Kasım’da Tepekule Kongre Merkezi’nde buluşuyoruz
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DENTAL FİRMALAR
YENİ ÜRÜNLERİNİ SERGİLEYECEK
Türkiye’de gerçekleşen ağız ve diş sağlığı endüst-
risini bir araya getiren en önemli organizasyonlar-
dan biri  olan kongrede sektörde lider firmalar yeni 
ürünleri sunacaklar. Tepekule Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek olan “23. İZDO BİLİMSEL KONGRE 
VE SERGİSİ”nde  sektörde lider olan firmalar, her 
zamanki gibi yeni ürünleri, en son teknoloji ve uy-
gulamaları ile stand alanlarımızda kongre boyunca 
sunacaklar. Kongre merkezinin her iki katında geniş 
bir alanda kurulacak dental fuar alanı meslektaşları-
mız ile dental firmaları bir araya getirecek.

TEORİK VE  UYGULAMALI TOPLAM 8 KURS
İZDO 23. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi 
kapsamında  diş hekimleri için teorik ve  uygulamalı 
toplam 8 kurs düzenlenecek. Günlük kayıt yaptır-
manın zorunlu olacağı kurslara katılım kontenjanla 
sınırlı olacak. Katılımcılara kurs sonunda sertifika 
verilecek, kurslara katılım bedeli 100 TL olacak. 
Kurslara katılmak isteyenler ayrıntılı  bilgi ve eğit-
menlerin isimlerini  www.izdokongreleri.com kurs-
lar sayfasından öğrenebilecek.

GALA GECESİ LA VİE NOUVELLE’DE
2013 yılında İzmir - Bayraklı semtinde denize sıfır 
konumu ile hizmete açılan, Kapalı ve Denize sıfır 

açık alan, Fuaye olmak üzere 3 bölümden oluşan 
La vie Nouvelle bu yıl kongrenin gala gecesine ev 
sahipliği yapacak. Muhteşem İzmir ve Deniz man-
zarası eşliğinde kongre yorgunluğunu biraz olsun 
atacak olan meslektaşlarımız eğlenceli bir akşam 
yaşayacaklar. Gecede her biri konservatuar mezu-
nu, yetenekli gençlerden oluşan müzisyenler ile 
Türkçe, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, 
Fransızca, Almanca, Rusça ve Yunanca parçaları 
coşku içinde seyircisiyle birlikte seslendiren Allegra 
Orkestrası sahne alacak. Repertuarında, Pop, Disco, 
Jazz, Latin, Napoliten, Arya, Duet, Soul, Oldies, ve 
Türküler olan Orkestra Allegra gala gecesini şölen 
havasına dönüştürecek.

KONGREDE SERAMİK VE ÇİNİ SERGİSİ 
Kongreye  katılan  meslektaşlarımız  seramik ve çini 
sanatçısı Derya Şenel’in sergisini görme şansını bu-
lacaklar. Geçtiğimiz kongrede workshop çalışması 
ile birlikte eserlerini sergileyen 
Şenel, bu kongrede yeni ça-
lışmalarından oluşan bir sergi 
ile kongreye renk katacak. Do-
kuz Eylül Üniversitesi  Güzel 
Sanatlar Fakültesi Geleneksel 
Türk Sanatları Çinicilik ve Çini 
Onarımları Bölümü mezunu 
olan Şenel, Atilla Kılıç , Tüzüm 
Kızılcan, Füsun Çövenoğlu, 
Mehmet Gürsoy, Ahmet Taş-
homcu, atölyelerinde de çalış-
malarda bulundu. Derya Şe-
nel, Alman Kültür Koleji, Sim 
Sanat, Amerikan Kültür Anaokulu, Vali Kutlu Aktaş 
Anaokulu,Çine Belediyesi Kaltun Madencilik te se-
ramik ve çini eğitmenliği yapıyor.  Derya Şenel’in 
eserlerinden oluşan sergi fuaye alanında kongreye 
katılan meslektaşlarımıza sunulacak.
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BİLİMSEL PROGRAM
18 Kasım 2016, Cuma

08,00 KAYIT BAŞLANGIÇ

Saat ANADOLU SALONU AKDENİZ SALONU EGE SALONU

10:00 - 11:00

Diş Macunu:
Hangisi, Ne Zaman, Nasıl?
Moderatör: Prof. Dr. Pelin GÜNERİ 

Prof. Dr. Fatma KORAY      
Prof. Dr. Şükrü KANDEMİR 
Prof. Dr. Ertuğrul SABAH

Estetiğe
Holistik Yaklaşım

Prof. Dr. Arzu AYKOR

Model Üzerinde
Canlı Sunumla

Sabit Protez Basamakları
Prof. Dr. Övül KÜMBÜLOĞLU

11:00 - 11:30 Kahve Molası

11:30 - 12:30

Diş Macunu:
Hangisi, Ne Zaman, Nasıl?
Moderatör: Prof. Dr. Pelin GÜNERİ 

Prof. Dr. Fatma KORAY      
Prof. Dr. Şükrü KANDEMİR 
Prof. Dr. Ertuğrul SABAH

Dişhekimliğinde Nokturnal 
Uyku Mimarisi: Ağız İçi
Aparey mi? Cerrahi mi?
Doç. Dr. Hüseyin KURTULMUŞ 

Prof. Dr. Raşit MİDİLLİ

Adezyon,
Dişhekimliğinde

Bir Bağlanma Öyküsü
Doç. Dr. Hande ŞAR SANCAKLI

AÇILIŞ KONSERİ   OLTEN QUARTET
12:30-14:30 Öğle Yemeği

14:30 - 15:30
Rejeneratif Endodonti:

Bir Durum Güncellemesi
Prof. Dr. Zafer ÇEHRELİ

Maloklüzyonlarda
Tedavi Zamanlaması:

Erken mi? Geç mi?
Prof. Dr. Burçak ÇEHRELİ 

Prof. Dr. Ayça ARMAN ÖZÇIRPICI

Ultrasonik Kazıyıcılar;
Artıları ve Eksileri
Prof. Dr. Eralp BUDUNELİ

15:30 - 16:00 Kahve Molası

16:00 - 17:00

İmplant Uygulamalarında
Diş ve Yumuşak

Doku Estetiği İçin Pratik 
Teknikler

Doç. Dr. Erhan ÇÖMLEKOĞLU

Kök Kanalının
Şekillendirilmesinde ve Kanal 

Tedavisi Tekrarında Ni-Ti 
Döner ve Resiprokal Aletler

Prof. Dr. Baybora KAYAHAN 

Işıltılı Bir Gülüşe
Açılan Beyaz Sayfa:
Güncel Materyal ve

Teknikler
Prof. Dr. Filiz YALÇIN ÇAKIR

17:00 - 18:00
Üçüncü Gezegen:
İnsanoğlu Nereye

Fotoğraf Sanatçısı Ecz. Erol ÖZDAYI

Flor Gerçeği
Tartışmaya Davet Ediyor

Prof. Dr. Ece EDEN  
Prof. Dr. Hasan ÖZKAN

Dental Lazerler, Efsaneler
ve Gerçekler

Prof. Dr. Erhan FIRATLI 
Prof. Dr. Aslıhan ÜŞÜMEZ
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BİLİMSEL PROGRAM
19 Kasım 2016, Cumartesi

Saat ANADOLU SALONU AKDENİZ SALONU EGE SALONU

10:00 - 11:00

Periodontitis
Geçirmiş Hastaya 

İmplant Yapılır mı?
Prof. Dr. Korkud DEMİREL

Sabit Protezlerin Yapımında 
Değişen Doğrularımız:

Ölçüden Simantasyona Yeni 
Malzemeler ve Klinik İpuçları

Dr. Uğur ERGİN

Biorezonans Nedir?
Uygulama Alanları Nelerdir? 

Dişhekimliğinde Biorezonans 
Uygulamaları
Dr. Sinan AKKURT 

Dt. Ali Ziya TUNCEL

11:00 - 11:30 Kahve Molası

11:30 - 12:30
Muayenehane Pratiğinde Kısa 

İmplantlar
Doç. Dr. Nejat NİZAM

Endodonti’de
Oyunu Kim Kazanır?

Tek Seans mı, Çok Seans mı?
Doç. Dr. Emre NAGAŞ  

Doç. Dr. Özgür UYANIK

Yüz Güldüren Porselen 
Laminalar

Doç. Dr. Nuray ÇAPA

12:30-14:30 Öğle Yemeği

14:30 - 15:30

Anterior Kompozit
Restorasyonlar:
Bir Başka Açıdan

Dt. Serhat KÖKEN

Dişhekimliğinde Yeni Çağ: 
Dijital Geleneksele Karşı!

Doç. Dr. Tugrul SARI

Total Dişsiz Hastalarda 
İmmediyat Çözümler:

Pro Arch
Yrd. Doç. Dr. Önjen TAK 

Yrd. Doç. Dr. Fatih Mehmet ÇOŞKUNSES

15:30 - 16:00 Kahve Molası

16:00 - 17:00

Anterior Kompozit
Restorasyonlar:
Bir Başka Açıdan

Dt. Serhat KÖKEN

Cerrahiden Proteze Sabit 
Hibrit Protezler: 

Ne Zaman? Nasıl?
Doç. Dr. Yakup ÜSTÜN 
Doç. Dr. Tolga AKOVA 

Muayenehane Pratiğinde 
Ortodontik Çıkış Yolları

Doç. Dr. Enver YETKİNER
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BİLİMSEL PROGRAM
20 Kasım 2016, Pazar

Saat ANADOLU SALONU AKDENİZ SALONU

10:00 - 11:00

Yurt Dışında Dişhekimi Olmak
Prof. Dr. Figen SEVGİCAN 

Dr. Çağatay ERAKIN 
Dr. Şeyma DAVIDSON

Restoratif Dişhekimliğinde
Minimal İnvaziv Yaklaşım

Doç. Dr. Aylin BAYSAN

11:00 - 12:00
Çözüm Odaklı Endodonti:

Endodontide Ağrı ve Diagnoz
Yrd. Doç. Dr. Tan Fırat EYÜPOĞLU

Lazer Sinterizasyon ve Tabakalı
Üretime Dair Bilmek İsteğiniz Her şey

Doç. Dr. Yurdanur ŞANLI UÇAR

12:00 - 12:30 Kahve Molası

12:30 - 13:30
Botulinum Toksin ve Klinik Uygulamalar

Prof. Dr. Zafer ÇOLAKOĞLU 
Dr. Aylin ÇALIŞ

Travmatik Dental Yaralanma veya Çocuğa 
Yönelik Fiziksel İstismar: Bakışı Değiştirmek?

Prof. Dr. H. Cem GÜNGÖR

KURSLAR
18-19 Kasım 2016, Cumartesi-Pazar

TARİH SALON SAAT KURS ADI EĞİTMEN FİYAT KONTENJAN

18 Kasım
Cumartesi Marmara 09:00-12:00 Şekillendirme: Temel Bilgiler,

Zorluklar, Püf Noktaları Prof. Dr. Baybora KAYAHAN 100,00 TL 20 Kişi

18 Kasım
Cumartesi Doğu 09:00-12:00 Lazer: Sert ve Yumuşak

Doku Uygulamaları Prof. Dr. Aslıhan ÜŞÜMEZ 100,00 TL 20 Kişi

18 Kasım
Cumartesi Marmara 13:30-15:30

Endodontik Başarı İçin Kök 
Kanallarının Şekillendirilmesi 
ve Doldurulmasında
Doğru Stratejiler

Doç. Dr. Emre NEGAŞ
Doç. Dr. Özgür UYANIK 100,00 TL 20 Kişi

18 Kasım
Cumartesi Doğu 13:30-15:30

Kompozit Laminada
Yeni Bir Dönem 
Coltene Katkılarıyla

Prof. Dr. Murat TÜRKÜN 100,00 TL 20 Kişi

18 Kasım
Cumartesi Marmara 16:00-18:00 Sütur Teknikleri Prof. Dr. Tunç İLGENLİ 100,00 TL 20 Kişi

18 Kasım
Cumartesi Doğu 16:00-18:00

Çözüm Odaklı Endodonti: 
Kanallara Giriş Ve
Şekillendirme

Yrd. Doç. Dr. Tan Fırat EYÜPOĞLU 100,00 TL 20 Kişi

19 Kasım
Pazar Marmara 09:00-12:00

Dişhekimi Acısından
Uyku Apnesi ve Horlama
Tedavisinde  Başarı için Püf 
Noktalar: Klinik Uygulama 
Basamakları, Pratik Yöntemler

Doç. Dr. Hüseyin KURTULMUŞ 100,00 TL 20 Kişi

19 Kasım
Pazar Karadeniz 09:00-12:00 Kanıta Dayalı Dişhekimliği Dr. Ahmed ELKHADEM 100,00 TL 20 Kişi
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Buram buram tarih kokan
bir tatil ülkesi; KÜBA
Fotoğraflar: Niko Guido
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Ülkenin dört bir yanında gezilebilecek bir çok ta-
rihi yer ve gidilebilecek eğlence mekanları olması 
Küba’yı özel bir yer yapıyor. Küba UNESCO araş-
tırmasına göre dünyada en çok görülmek istenen 
ülkedir
Örneğin tatil için gittiğiniz otelde güzel bir sabah 
kahvaltısı yaptıktan sonra Old Havana’ya giderek 
Küba kültürünü yakından tanıma fırsatı bulabilirsi-
niz. Bu gezi esnasında kaldırımların üzerinde dün-
yaca meşhur Küba pürosu satan rengarenk satıcı 
tezgahlarını görebilirsiniz.
Küba’da bir yere giderken 1950’lilerin rengarenk 
amerikan arabaları ve Küba’ya özgü taksiler ile 
seyahat ediyorsunuz. Gezi esnasında bu araçlarla 
yolculuk ederken alacağınız keyif  tatilinizde unutul-
mayacak bir an olacak.
Küba’da gezilecek yerler arasında tarihin izlerini 
yansıtan müzeler mutlaka görülmeli. Küba’da ge-
zilebilecek o kadar çok yer var ki. Özellikle Havana 
Küba’nın vazgeçilemezleri arasında. Her yıl en çok 
turist çeken şehirlerinden birisi burasıdır. Burada 
Museo De La Revolucion yani Devrim Müzesi’ni de 
görebilirsiniz.  Müzede kübanın bağımsızlık savaşını 
anlatan bir çok eser sergilenmektedir.
Küba’da ve özellikle Havana’da bir çok konser ve 

Güney Amerika’nın 
en otantik ülkesi 

Küba, ünlü 
fotoğraf sanatçısı 

Niko Guido’nun 
objektifinden çok 

özel karelerle 
sizlerle…
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festival yapılır. Buraya gittiğinizde bunlardan bir ta-
nesine rastlamanız mümkün. Küba’da gezilebilecek 
bir başka yer ise Pınar Del Rio.Burada 1760yılında 
ilk puro fabrikası kurulmuştur.  Küba’nın en iyi pu-
roları burada üretilir. Havana’da olduğu gibi bir çok 
güzel yapı Pınar Del Rio’da da bulunur.

MUTLAKA DENEYİN 
• Puro
• Kahve
• Rom
• chancancara
     (Rom, limon, bal, su)

MUTLAKA GÖRÜN;
• La Habana Vieja (Tarihi semt)
• Castillo De La Real Fuerza
• La Cabana Hisarı
• Romantik Müze
• Casa De La Trova

Resmi adı Küba Cumhuriyeti olan ülke, Karayiplerde bir ada ülkesidir. Küba nüfusunu İspanyol göçmenler, Afrokübalılar, Çinliler ve Avrupa-Afrika karışımı oluşturuyor. Derisinin renginden dolayı ırkçılık yapıl-mayan tek ülke olarak bilinir. Küba’nın ulusal sembolleri tek yıldızlı bayrak, Bayamo marşı ve kraliyet palmiyesi armasından oluşur. 
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KÜBA’NIN KISA TARİHİ
Kristof Kolomb’un Ekim 1492 tari-
hinde keşfederek İspanyol toprağı 
ilan ettiği Küba’da ilk kalıcı yerleşim 
1511’de kuruldu. 1500’lü yıllarda 
sömürge haline gelmeye başlayan 
Küba’da İspanyol hâkimiyeti 1898 
yılında Amerika Birleşik Devletle-
ri’nin askeri müdahalesi sonucunda 
bitti. 1902 yılında da Küba bağımsız 
bir devlet haline geldi.

Resmi adı Küba Cumhuriyeti olan ülke, Karayip-lerde bir ada ülkesidir. Küba nüfusunu İspanyol göçmenler, Afrokübalılar, Çinliler ve Avrupa-Afrika karışımı oluşturuyor. Derisinin renginden dolayı ırkçılık yapılmayan tek ülke olarak bilinir. Küba’nın ulusal sembolleri tek yıldızlı bayrak, Bayamo mar-şı ve kraliyet palmiyesi armasından oluşur. 

NE ZAMAN GİDİLİR?

Noel dönemleri ve

temmuz-ağustos ayları 

turistlerin en yoğun olarak 

ziyaret ettiği dönemlerdir. 

Buna bağlı olarak bu 

dönemlerde fiyatlar 

yüksektir ve yer bulmak 

daha zordur. Küba’yı ziyaret 

etmek için en uygun zaman 

havanın çok soğuk olmadığı 

ve fırtınaların daha az 

olduğu ocak-mayıs ayları 

arasıdır. 
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W - Arkadaşlar, şimdi biz en sosyetik 
semtte 300 metrekare villayı kira-
ladık, içini bir güzel dekore ettik, 
paraya kıydık son teknoloji ünit 
ve ekipmanları da aldık ama hala 
diş kliniğimizin adını koyamadık. 
Tabelacı, matbaacı, web tasarımcısı 
bekliyorlar. Bulalım artık bi ad yahu.

Q - Abi ben diyorum ki, biz şimdi üç 
ortağız ya, onu vurgulayan bi isim 
olsun. “Üç Silahşörler Diş Kliniği” 
nasıl?

X - Yok istersen “Atos Portos Dartan-
yan” olsun.

Q - Olmaz ki abi, kuaför gibi durur “Ali 
Cevdet Emrullah” misali.

X - Töbe töbe, koçum bak daha afilli 
bir şey yapalım. “Özel Trifurkasyon 
Diş Center” mesela. Yani hem üç 
sayısını vurgular hem de böyle bir 
ecnebi havası taşır hani.

W - Olum, İngilizce fikri iyi de özgün 
bir isim olacak ki insanların aklında 
kalsın. “Bay Dishci” nasıl?

Q - Yok abi, ne o öyle restoran ismi 
gibi. Şey olsun bak “Bluetooth Oral 
Villa”.

X - Olmaaaaz, hastalar dişlerini mavi 
mavi yapıcaz sanırlar. Aaaa dur dur 
buldum ben, “Diş Sarayı”, süperim 
ben ya.

W - Saçmalama be, simitçi miyiz biz? 
Diş Sarayı’ymış. Hiç olmazsa “To-
oth Palace” deseydin. Heh tamam 
“SOAB-DENT” diyelim. Açılımı “Sun 
of  a bleaching”. Hani böyle diş 
beyazlatmanın ışıltısı falan gibi.

Q - Bu bana bi şey anımsatıyor ama 
ne? Pek iyi bir şey değil ama, hay 
Allah. Acaba diyorum “GERİDENT” 
uyar mı?

W - Bana uymaz. O ne be öyle? 

Q - Yaşlı protez hastalarını hedef  kitle 
alırsak Geriatrik anlamında yani.

X - “GERİDENT”, benim kulağımı rahat-
sız eden bir yanı var sanki. Yok yok 
olmaz bu da.

Q - İyi sen bul öyleyse. Biz kafa patla-
tıyoruz ama yaranamıyoruz. “GERİ-
DENT” senin “Diş Sarayı”ndan bin 
kat iyi işte.

X - Bulduğun şeye bak, yok “GERİ-
DENT” yok “ÖNDENT”.

W - Sakin olun! Acaba böyle halkın 
hamasetine hitab edecek bir isim 
mi olsa? Bizden bir şey, heybetli, 
ulu, mesela “DENTETTİN”.

X - Saçma, babanın adı Hayrettin de 
onun için söylüyon di mi. Bizden bir 
şey diyorsan daha sıcak ve sempatik 
olmalı, “DENTOCAN” gibi.

W - Oldu olacak “DENTOŞ” yapalım. 
Hedef  kitle zop diye belli olur, ha 
ha ha.

Q - “DENTEGÜL”, “DENTGİLLER”, 
“DENTOĞLU”, “DENTOĞLUDENT”.

W - Yeter sus, ha ha ha, ay sinirim 
bozuldu “DENTHANE” olsun.

Q - Bendent bu kadar hocam. Aslında 
aklımda bir isim var ama telif  öde-
memiz gerekir.

X - Neden, başka birine mi ait bu isim?

Q - Evet. “ORALMORAL”. Adamın biri 
Oda’nın dergisinde bu isimde bir 
köşe yazıyor.

X - Vay be süpermiş ya. “ORALMORAL 
DİŞ KLİNİĞİ”.

W - Olsun biz de “DENTALMENTAL” 
yaparız, hu ha ha ha, ay patlıycam.

X - Abi bi ciddi ol ya. İsmi bulamaz-
sak açamayız kliniği. Yoksa sosyal 

Denta-Zort

Dişhekimi
Serdar SIRALAR
siralar@gmail.com



demokratlara mı yönelsek? “DENTAL-68” nasıl?

W - Gece klübü gibi, ha ha ha.

X - “HALKIN DENTİ”, olmadı mı? Peki şu şey 
olsun, hani bi kahraman vardı, ayy hep unutu-
yorum adını, ALEOVERA diycem geliyo.

W - CHE GUEVARA salak, huh huh haa haha.

X - Bana bak hakaret etme fena olur ona göre. 
Alır payımı giderim “TWIN TOWERS DİŞ KLİNİ-
Ğİ” olursunuz. İki kişi kalırsınız, iki yakanız bir 
araya gelmez.

Q - Aaaa, kesin şunu ya. Bir isim yüzünden ortaklı-
ğımız bozulmasın. Bak ben buldum yeni bir şey. 
“OHA-DENT”

W - Abi artık gülmekten yanaklarım ağrıdı, 
gözümde yaş kalmadı. Oha artık yahu. “OHA-
DENT” ne be.

Q - Orta Halli Aileler-DENT demek, beğenemedin 
mi? Halkın büyük kesimini onlar oluşturuyor. 
Sürümden kazanırız.

X - Yok abi ben canımı yolda bulmadım. Kanın 
tükrüğün içinde debelen dur, neymiş üç kuruş 
kazanıcam diye. “ÇÜŞ-DENT” olsun.

W - Çüüş, o ne peki?

X - Çok Ünlü Şahsiyetler-DENT. Yüz hasta bakana 
kadar ünlü üç kişiden çıkarırız aynı parayı.

W - “DENTİSTAVRİT” olsun, içinde Dentist geçmiş 
oluyor ya. Hem de istavrit bizim öz balığımız.

Q - İstavrit öz de istakoz üvey mi? “DENTİSTA-
KOZ” olsun. Onda da Dentist var.

W - Olmadı ki. Takoz dişçi derler sonra.

X - “DENTİSTRİDYE” nasıl. Hem içinde dentist var, 
hem daha şirin.

W - Ona bakarsan “DENTİSPARİ”, sonacıma “DEN-
TİSKORPİT” de mevcut karasularımızda.

X - Abi iyice saçmalamaya başladık ya. Nerden 
çıktı bu deniz mahlukatı, biz buralara nasıl 
geldik?

Q - “DENTİSPİNOZ” olsun, deniz mahluku değil, 
ispinoz bir kuştur.

X - Bi sus be. Hayvan adı koymak çok saçma.

Q - Allah Allah, şehir adı koyanlar var, hayvan 
neden olmuyor. İsim, şehir, hayvan oynamadın 
mı sen hiç?

W -“KANARYA-DENT” olsun.

X - Abi şimdi hayvan ismi saçma demedik mi 
yahu.

W - Yok be oğlum, anlamadın sen. Fenerbahçe 

taraftarına hitab ederiz diye.

Q - Bana ne kardeşim, “CİMBOM-DENT” o za-
man.

X - “DENTA-KARTAL” sen çok yaşaaaaaa, canım 
feda olsun saaaaana, hiç bir şeyeee...

W - Biz valla kafayı yedik ha. Bulamıyacağız bu 
gidişle. Farklı bir konsept yakalamalıyız. Öyle 
isim, şehir, hayvan gibi değil. Böyle bambaşka 
bir konu yani.

Q - Tamam “CONSEPTDENTAL” o zaman.

W - Peki bunda konseptimiz ne?

Q - Konsept işte, kendisi.

W - Hayır konsept kelimesinin konsepti ne?

Q - Abi ne bilirim ben, zaten bi kelimeyi üç kere 
üst üste söyleyince anlamı da kaçıyor.

X - Ya şey olsun konseptimiz, trend bi şey olsun 
yani.

Q - Hah şimdi çok iyi anladım. Yani ben artık hiç 
bir şey anlamadığımı anladım. 

W - Yok yok, doğru söylüyor, trend bi şey olmalı. 
Mesela Avrupa Birliği.

X - Hay ağzını öpeyim be.

W - Ohadent! Çüşdent!

X - Şey, yani çok iyi düşündün abi, harika. “KAKA-
DENTAL” iyi mi?

W -Yuhdent! Ne demek kaka?

X - Yok abi, okunuşu kaka, yazılışı “K.K.-DENTAL”. 
Kopenhag Kriterleri şeysi.

Q - “ANAN-DENT” olsun peki o zaman. Neydi o bi 
adam vardı Köfte diycem geliyo.

W - Kofi Annan demeye çalışıyor da BM başkanı-
nın AB ile ne alakası var tabii o çok daha abuk.

Q - Bi şeyi de beğenin be. Ha BM ha AB. Beni 
kırdığınıza değer mi yani. (Zoooooort). Şey 
pardon.

X - Aaaa bak bu güzel işte. Zort.

Q - Ya kusura bakmayın, yüzünüze güller biraz cır 
cır olmuşum da. Tekrar pardon.

W - Yok yok, dediği gibi bu güzel. “DENTA-ZORT”. 
Kulağa da hoş geliyor.

X - Burun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama 
evet öyle.

Q - Abi tamam bi kusur ettik ama dalga geçmeyin 
artık benle ya!

W - Yok ya gerçekten. “DENTA-ZORT” harika. 
Zahnarts Of  Root Treatment.

X - Bak nerdeeeeen nereye. Valla büyüksün abi. 
Helaldent.

dişhekimi oral-moral
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Mevsimlerin insanın ruh hali üzerine etkisi herkes-
çe bilinen bir gerçektir. Mevsimlerin hastalıkları et-
kileyebilecekleri düşüncesi; hastalıkları doğuran, 
esas olarak mevsimlerdeki değişikliklerdir diyen 
Hipokrat’a kadar uzanmaktadır.
Peki, durum gerçekten böyle mi? 
Edebi metinlerde geçen o “kış hüznü, sonbahar 
mutsuzluğu” ya da “bahar neşesi” psikiyatrik olarak 
ne derece doğru?
İlkbaharın gelmesiyle doğa uyanır, dünya renklenir. 
Gündüzler uzar, geceler kısalır. Çevresindeki uyaran-
ların ruh hali üzerine bu kadar etkin olduğu insan 
için sanırım doğanın uyanışına kayıtsız kalmak dü-
şünülemezdi. 
Kış ve sonbahara ise genelde “hüzün” mevsimleri 
olarak nitelendirilir. Yazın o eğlencesi, canlılığı bit-
miş, yapılan tatiller sona ermiştir. Sosyal etkileşim-
ler mevsimsel şartlarla kısıtlanmış olduğundan kimi 

insanlarda depresyona eğilimler gözlenebilir.  Mev-
simsel özellik gösteren depresyon hastalarında kış 
aylarında uyku ve yeme alışkanlıkarı değişir, hastala-
rın sıkıntıları artar, aşırı yeme aşırı uyuma, kilo alımı, 
uyuşukluk hali, çökkün ruh hali sinirlilik, huzursuz-
luk hali gözlenir. Öyle ki Amerikan Psikiyatri Birliği 
1984’te mevsimsel duygudurum bozukluğu adı al-
tında, uyku, iştah artışı ve depresif  duygudurumla 
karakterize kış ve sonbahar aylarında görülen bir 
hastalık tanımladı. Hatta bu hastalığın tedavisinde 
farklı olarak ışık terapisi önerildi. Bu tedavi hastanın 
günde 2-4 saat özel bir aygıt karşısında ışığa maruz 
bırakılmasıyla yapılmaktadır.
İşin biyolojik kısmına bakacak olursak psikiyatrik 
hastalıklarda beyindeki ileti sistemlerindeki nörot-
ransmitter dediğimiz maddelerde değişimler göz-
lenir. İlaç tedavilerin hedefi de kabaca bu madde-
lerin düzenlenmesi üzerinedir. Araştırmacılar ışığın 

Mevsimler, ruhumuzu
nasıl etkiliyor?

Psikiyatr Uzman Dr.
Levent VAR

Özel Nöron Psikiyatri
Dal Merkezi

...oysa ben akşam olmuşum
yapraklarım dökülüyor
usul usul
adım sonbahar

Attila İlhan
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duygudurum üzerine etkileri için daha çok gözün 
retina tabakasına odaklanmışlardır. Göz, günlük ve 
yıllık ışık değişikliklerini merkezi sinir sistemine iletir. 
Gözün retina tabakasındaki değişiklikler sonucu bu 
iletim ışığın şiddetini veya niteliğini sağlıklı bir şekil-
de iletemez. Bir diğer odaklanılan nokta da beyin 
yarım küreleri arasındaki ileti ile ilgilidir. Her iki du-
rum da ışık tedavisi ile normale dönmektedir.
Bilimsel verilerin de gösterdiği üzere güneş ışığının 
insan ruhu üzerine olumlu bir etkisi vardır. Güneş 
ışığından görece daha az faydalanan kuzey ülke-
lerinde depresyon görülme sıklığı ve hatta intihar 
etme oranı belirgin derecede fazladır.
Bazen bu durum ruh sağlığı alanında sıkıntılı so-
nuçlara da sebep olabilir. Bipolar duygudurum bo-
zukluğu dediğimiz hastalıkta ve diğer bazı kronik 
hastalıklarda hastalarda hareketlilik artışı ve çabuk 
sinirlenme gibi belirtiler başlayabilir. Öyle ki bazı 
hastalar  ilkbahar-yaz döneminde manik döneme, 

sonbahar-kış döneminde ise depresyona girebilir.
Freud’a göre mutlu olmayı engelleyen acıların te-
melde 3 kaynağı vardır. Bunlar; doğanın üstün 
gücü, bedenimizin zayıflığı ve insanların aile, devlet 
ve toplum içinde birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen 
ayarlamaların yetersizliğidir. Bu acı kaynaklarından 
doğa hakkında vereceğimiz yargı bellidir; kararımız 
bizi bu acı kaynaklarını kabullenmeye ve kaçınılmaz 
olana boyun eğmeye zorlar. Doağya asla tam ola-
rak hakim olamayacağız; kendisi de bu doğanın bir 
parçası olan organizmamız ise her zaman geçici, 
uyum ve verim kapasitesi sınırlı bir yapı olarak ka-
lacak.Bunu bilmek insanın elini kolunu bağlamaz; 
tersine , yapacaklarımıza yön verir. Acıların hepsini 
olmasa da bazılarını ortadan kaldırabilir, bazılarını 
da hafifletebilriz; binlerce yıllık deneyim bize bunu 
göstermiştir.

Bilimsel verilerin 
de gösterdiği üzere 
güneş ışığının insan 
ruhu üzerine olumlu 
bir etkisi vardır. Güneş 
ışığından görece 
daha az faydalanan 
kuzey ülkelerinde 
depresyon görülme 
sıklığı ve hatta intihar 
etme oranı belirgin 
derecede fazladır.
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Merhaba değerli okurlar;

Dilerseniz İzmir’in bu güzide eserinin keşfinden 
önce İzmir’in demir ağlarla örülüşünün hikâyesini 
raylardan dinleyelim;

1600’lü yıllar, İngilizlerin Osmanlı topraklarında ti-
caret faaliyetlerine giriş yaptığı yıllardı. İstanbul’dan 
sonra 2. Liman olarak İzmir’i seçen İngilizler kapitü-
lasyonlar ile birlikte İzmir’de olan ithalat ve ihracat 
faaliyetlerini arttırmaya başladı. Birçok İngiliz tüccar 
İzmir’e yerleşti. Genellikle limanın bulunduğu bölge 
olan Alsancak’a yerleşen İngilizler hem nüfus olarak 
hem de ticaretteki faaliyetlerinden ötürü saygınlığı 
artış gösterince Alsancak küçük bir İngiliz meskeni 
haline gelmişti. Bu gelişme doğrultusunda İngilizler 
konsolosluğunu Alsancağa açmış, yanına da bir kili-

se inşa etmişti. Alsancak dışında ikinci yerleşim yeri 
olarak Buca’yı seçen İngilizler bu ilçede birçok köşk 
ayrıca kilise yaptırmış ve Buca’da ikamet etmeye 
başlamıştı.

Ticaret; gemilerle limanlardan yapılıyordu. Ticaretin 
unsuru olan incir, pamuk gibi malzemeler ise Aydın, 
Denizli gibi vilayetlerden deve kervanları ile taşını-
yordu. Bu yolculuk uzun sürüyor, ticaret faaliyetle-
rini yavaşlatıyor ve ürünlerde fire vermesine sebep 
oluyordu.

Hem ticarette lojistik açıdan ilerlemek, hem de iki 
İngiliz nüfusunun yoğun olduğu semti birleştirmek 
adına İngilizler bir demir yolu projesi geliştirdiler. Bu 
projeyi hayata geçirmek adına Ottoman Railway 
Company (ORC) kuruldu. 1856 yılında kurulan şir-

Asil ÖZGÜR

(Profosyonel Turist Rehberi)

Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle buluşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde hazırlamış 
olduğum yepyeni bir yazıyla huzurunuzdayım. Bu sayımızda İzmir’in demir yolları ağı ve ana garı 
olan Alsancak Garı’nın hikâyesine tanıklık edip, bu tarihi binanın her köşesini keşfe çıkacağız.

İzmir’in Demir
Ağlarının ev sahibi



37

dişhekimi evvel zaman izmir’de

ketin faaliyet kapsamı şu şekilde olacaktı;

Öncelikli olarak İzmir içinde bir banliyö hattı oluş-
turarak şehir içi ulaşımda bir alternatif  getirmeyi 
hedefleyen şirketin esas hedefi bu hattı Aydın’a 
yapacağı ana hat ile birleştirerek maden ve tarım 
ürünlerini İzmir limanına ulaştırmaktı. Şirket 22 
Eylül 1856 yılında İzmir-Aydın arasındaki demiryo-
lu hattını inşa etme ve 50 yıllığına işletme imtiyazı 
aldı. İmtiyaz; demir yolu inşaatının bitmesi öngörül-
düğü 1 Ekim 1860 tarihinde başlayacaktı. Başlangıç 
sermayesi 1,2 milyon pound idi. Projenin ilk ayağı 
olan Alsancak-Seydiköy (bugünkü Gaziemir) hattı 
30 Ekim 1858 yılında hizmete girdi, Bu hat Osman-
lı imparatorluğunda Anadolu’daki ilk banliyö hattı 
özelliğini taşır. Zaten bu hattan önce imparatorluk-
ta sadece 1 banliyö hattı vardı oda Mısır’da bulu-
nan İskenderiye-Kahire hattı idi. Alsancak-Seydiköy 
hattı üzerinde yapılan ek projeler ile 1866 yılında 
hatta Buca ve Şirinyer istasyonları eklendi.

Projenin ana ayağı olan İzmir-Aydın hattının ise im-
tiyaz hakkı, projenin öngörülen bitiş tarihi olan 1 
Ekim 1860 yılında başlanacaktı. Ancak ORC mad-
di durumlardan ötürü ve banliyö hattının inşasının 
uzun sürmesinden ötürü ana hattı ancak 1866 yı-
lında hizmete sokabildi.

İşte bu tarihi hattın başlangıcında olan Alsancak 
Garının temeli 1857 yılında atıldı. Anadolu’da inşa 
edilen ilk gar olmanın gururunu yaşayan ve bizlere 

yaşatan bina; bünyesinde bulunan hastane, yöne-
tim binası, lojman, misafirhanesiyle birlikte komp-
leks niteliğindedir. 1861 yılında hizmete giren yapı 
Talat Paşa Bulvarı, Şair Eşref  Bulvarı ve Ziya Gökalp 
Bulvarı’nın nihayetinde, liman yakınında konumlan-
mıştır. Bir cephesi ile Atatürk Caddesi, diğer cephesi 
ile de Liman Caddesi arasında sınırlanmıştır. Yapının 
yakın çevresinde, İngiliz Konsolosluğu, St. John Kili-
sesi bulunmaktadır.

Lineer plan kurgusu yansıtan simetrik cepheli yapı, 
Atatürk Caddesi ve Liman Caddesi’yle bağlantılan-
dırılmıştır. Ana giriş niteliğindeki batı cephesinde, 
giriş holünün yanlarında idari mekânlar bulunmak-
ta, holden camlı çift kanatlı ahşap kapı ile bekleme 
salonuna geçilmektedir. İçeride ise Tavan yüksekli-
ği, vitraylı pencereleri, plasterleri, bitkisel motifler 
içeren sütun başlıkları ile çarpıcı bir nitelikteki bu 
mekânın batı bölümünde bilet satış gişeleri de yer 
almaktadır. Bekleme Salonu’nun yanal yüzeyleri, 
çift plaster ve sütun başlıkları ile alt katta bir yönde 
üç, diğer yönde beş eşit parçaya bölümlendirilmiş-
tir. Bu bölümlerin her birinin içinde üstü beşik ke-
merli, yere kadar inen niş yer alır. Kuzey ve güney 
cephelerindeki üç bölümün orta açıklıkları, her iki 
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yönde de çift kanatlı ahşap kapılar içermekte olup, 
bunlar günümüzde işlevsizdir. İkinci kat seviyesinde 
ise söz konusu nişleri ortalayan vitraylı, dikey dik-
dörtgen formlu pencereler bulunmaktadır. Batı ve 
doğu cephelerinde, ortada yarım daire formlu, vit-
raylı bir açıklık ile yanlarında birer vitraylı dikdörtgen 
pencere yer almaktadır. Mekânın batı bölümünde 
duvar yüzeyinin iki ucunda birer kapı, orta bölüm-
lerde gişeler, doğu bölümünde ise yanlarda birer 
kemerli bölüm, ortada geniş bir açıklıkla bağlantılı 
peronlara geçiş bölümü vardır. Bu mekânın yanla-
rında da birer oda bulunmaktadır. Buradan kemerli 
üç açıklıkla peronlar bölümüne geçilmektedir. Kapı-
lar, ahşap, çift kanatlı olup, üstü camdır.

Taşıyıcı ayak ve kemerlerle şiirsel bir ifade, ritmik 
bir anlam katılan peronlar bölümünde üst örtü-
yü oluşturan çelik çatı makasları çarpıcıdır. Üçgen 
formlu çelik çatı makasının orta kısmındaki cam 
kaplı bölümler, mekânın aydınlanmasına katkı sağ-
lamaktadır. Taş ve tuğla sıraları ile oluşturulmuş ta-
şıyıcı ayakların bazıları sıvalıdır. Peronların diğer yola 
bağlantısında ikisi özdeş, biri daha geniş üç açıklık 
yer alır. Bunlardan ortadaki kapı niteliğindedir. Ya-
pının doğu cephesini oluşturan, peronların olduğu 
kısma bakan cephede, ritmik düzendeki kemerler 
ve içlerinde yer alan kapı veya pencere niteliğinde-
ki kemerli açıklıkların bazıları özgün durumda iken, 
bir kısmı değişmiştir. Pencerelerin bazılarında özgün 
metal lokmalı parmaklıklar yer alır. Özet olarak Ba-
rok, Ampir Rokoko ve Osmanlı mimari unsurların 
bir arada kullanıldığı ender yapılardan birisidir.

Dış cephede ise Ana giriş cephesinde kütle iki yan-
da çıkıntı oluşturacak tarzda düzenlenmiş, gar girişi 
vurgulanmıştır. Yapının Atatürk Caddesi’ne bakan 
batı cephesi, güneyde günümüzde TCDD 3. Bölge 
Müdürlüğü olarak hizmet veren yönetim binaları, 
kuzeyde ise yine günümüzde  Devlet Demiryolları 
Hastanesi olarak kullanılan binalar bulunmaktadır.

Güneybatıdaki idari bölümler iki katlı olup, cephe 
kurgusunda ortada giriş, yanlarda birer pencere yer 

alır. Pencereler ikiz pencere düzenindedir. Üst kat 
da, aynı düzeni izlemekte, kapı üstünde ikiz pen-
cere yer almaktadır. Cephe beyaz kesme taş olup, 
taş söveler bej-sarı renklidir. Alt katta pencere altına 
kadar olan bölüm, yeşil renkli taş duvardır. Pence-
reler giyotin doğramalıdır. Garın Atatürk Caddesi 
cephesi, önde tek katlı olup, arkada yükselen bek-
leme salonu kütlesi, vitrayları ile çarpıcıdır. Simetrik 
düzendeki batı cephesinde iki yanda ikişer pencere, 
yanında giriş nişleri, ortada üç pencere yer almak-
tadır. Pencereler özdeş, kemerli, taş söveli, metal 
parmaklıklı ve Venedik panjuru ahşap kanatlıdır. 
Kapı açıklıklarının da, üstü kemerli olup, genişlik 
ve yükseklikleri pencerelerden fazladır. Kapılardan 
biri günümüzde ATM olarak kullanılmaktadır. Gü-
neybatıdaki kapı, ahşap çift kanatlı olup, üstünde 
camlı sabit bölüm bulunmaktadır. Cephenin üst kıs-
mında taş bir parapet dönmektedir. Yapı cephesini 
üstte çepeçevre dolanan parapetin yatay etkisi gü-
neybatıda, ( Bölge Müdürlüğü) cephenin masifliğini 
üste taşır tarzda sövelerde kullanılan farklı renk ve 
nitelikteki taşla bölümlendirilmekte, orta bölüm ve 
kuzeybatıda ise ( Gar ve Hastane ), yer yer metal 
parmaklıkla bütünselliği parçalanmaktadır. Liman 
Caddesi’ne bakan kuzey cephesi de simetrik olup, 
iki uçta birer pencere, yanlarında birer kapı, ortada 
dört pencere açıklığı vardır. Açıklıkların üstü kemer-
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lidir. Cephe üstü orta kısma doğru yükselerek eğ-
risel bir hat oluşturmakta, orta bölümde saat yer 
almaktadır. Cephe sıvalı olup; kapılar, ahşap çift ka-
natlı ve metal parmaklıklıdır.

İşte bu saat yaklaşık 150 yıldır ve hala İzmir’e hiz-
met ederken bir sırrını da bizimle paylaşıyor,1861 
yılında hizmete açılan garın ilk yolcu terminalinin 
önünde bulunan yönetim binasında bulunan bu 
saat İzmir’deki ilk saat kulesi özelliğini taşır. Saatin 
çanının üstünde ‘Cast by Jonh Warner Song’ ibare-
si ile ‘London 1890’ yazısı bulunmaktadır. Bu tarih 
büyük ihtimalle çanın Londra’daki üretim tarihidir. 
Kuleye belki aynı yıl, belki de birkaç yıl sonra takılmış 
olması mümkündür. Günümüzde düzgün bakımları 
yapılan ve elektronik sistemle çalışan saat kulesi, sa-
nayileşmenin ve zamanın önemini anlatan tipik bir 
eserdir.

İzmir-Aydın demir yolu hattının sunduğu benzersiz 
bir tat vardır ki, dünya mutfağında sanırım böyle 
bir lezzet hikâyesine çok ender rastlanır. Bu mitosun 
birçok tradisyonu bulunmakta ama ben en sık duy-
duğum halini buraya taşımak istedim.

Demir yolu yapımı için hayatlarında ilk defa İzmir’e 
gelen İngiliz mühendisler için ilk zamanlar her şey 
çok güzeldi. Akdeniz mutfağı kendilerine yeni lez-
zetler sunmuş, rakı gibi bir içkiyle birlikte çok farklı 
bir sofra kültürüyle karşılaşmışlardı. Ancak hat ça-
lışmaları 2. Etaba yani İzmir-Aydın arasında devam 
ettiğinde beslenme ile ilgili sıkıntılar baş göstermeye 
başlamış. Özellikle tahıl ağırlıklı beslenen yöre halkı-
nın menüsü İngiliz mühendisleri pek açmamış olsa 
gerek İngilizler kendi yemeklerini kendileri hazırla-
maya karar vermişler. Tabi bu yiyecekler mutfakta 

hazırlanıp, ocak ya da mangal üzerinde değil, daha 
çok öğle yemekleri için hazırlanışı pratik, pişirme 
süreleri kısa olan yemekler olması gerektiği için ilk 
denemelerini şiş kebapla yapmışlar. Ancak ilk sıkın-
tıyı demir şişi ateş üzerinden alırken yanan ellerle 
yaşamışlar. Ayrıca etlerin dışı yanmış içi ise çiğ kal-
mış, bunun üzerine İngiliz mühendisler sadece ta-
bakta gördüğü yemeğin hazırlanışını gördükleri gibi 
değil, mühendis gibi hazırlamaya koyulmuşlar. Şişler 
yol üzerinde bulunan kargılardan çakı ile sivrileştiri-
lerek, etler ise daha çabuk pişmesi açısından minik 
minik doğranarak yapılmış. Böylelikle kendi kebap-
larını yiyebilmişler. Bunu gören Türkler ise İngilizle-
rin bu pişirme biçimini demir yolu aktif  olduktan 
sonra kullanmaya başlamışlar. İstasyon içinde bulu-
nan büfeler trenin uzaktan dumanını görür görmez 
hazır tuttukları ızgaraya çöp şişleri atar, yolcular 
perondan indiğinde de lavaş ekmeğin içinde servis 
ederek satışını gerçekleştirirmiş. Bir nevi Türk usulü 
fast-food un atası niteliğindeki bu lezzet işte bize 
bu demir yolunun bir armağanıdır.   

Ana hat trenlerinin başlangıç/bitiş noktası olan Al-
sancak garı aynı zamanda Alsancak-Buca banliyö 
hattına da ev sahipliği yapmakta idi. 2006 yılında 
Buca istasyonundan 18.34’te Basmane yönüne gi-
den son sefer ile bu hat maalesef  kullanım dışında 
kalmıştır. Lise öğrencisiyken okula gitmek için bende 
banliyö trenini kullanırdım. Hatta Gar’ın kuzeybatı-
sında bulunan hastane olarak kullanıldığını belirtti-
ğim binada (günümüzde halen Anadolu Otelcilik 
Meslek Lisesi olarak hizmet vermekte) lise eğitimimi 
tamamlamıştım. Son olarak Alsancak garında özel 
izinler alınarak fotoğraf  çekimleri, düğün, kokteyl 
organizasyonları düzenlenmekte, belgesellere ve 
özellikle de 2. Dünya savaşı temalı filmlere dekor 
olarak hizmet sunmaktadır. 
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Sevgili Nevşin, sohbetimize geçmeden önce bi-
raz kendinden bahsedebilir misin?
1981 yılında Balıkesir’de doğdum. İlk, orta ve lise 
eğitimimi burada tamamladıktan sonra 1999 yı-
lında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni 
kazandım. Mezuniyetimden hemen sonra aynı 
üniversitede Periodontoloji Anabilim Dalı’nda dok-
tora eğitimime başladım. 2010 yılında implantoloji 
üzerine hazırladığım doktora tezimle eğitimimi ta-

mamladım. 3 yıl özel bir poliklinikte periodontoloji 
uzmanı olarak çalıştıktan sonra kendi kanatlarımla 
uçma zamanının geldiğine kara verdim. Şu anda 
Alsancak’ta kendi kliniğimde çalışmaktayım.

Hollanda’nın Nijmegen şehrindeki değişim 
programına katılma hikayen nasıl gerçekleşti?
4.sınıftan 5.sınıfa geçtiğimiz yaz böyle bir program 
için sınav yapılacağı bilgisini senden almıştım hatır-

Hollanda’da değişim programına katılan meslektaşımız Dr. Nevşin Şener;

‘’Hollanda ve Portekiz’deki
değişim programları

çok sistematik ve iyi planlanmış’’
Erasmus değişim programına katılan meslektaşlarımızla 

gerçekleştirdiğimiz söyleşilere devam ediyoruz. Bu programlara 
katılmak isteyen genç meslektaşlarımıza katkı sağlaması için 
gerçekleştirdiğimiz röportajımızı bu kez Dr. Nevşin Şener  ile 

gerçekleştirdik. Hollanda’nın Nijmegen şehrindeki değişim programına 
katılan meslektaşımız değişim programındaki deneyimini, programa 

birlikte katıldığı Dergimizin Yayın Kurulu’ndan Elif Özbozdağ’a  anlattı.
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larsan. Çok ilgimi çekti ve tatilimi yarıda bırakarak 
İzmir’e döndüm. Pedodonti bölümü hocalarımızın 
yaptığı yazılı ve sözlü bir İngilizce sınavdan sonra 
programa seçildim.

Yıllardır uygulanan Erasmus programı da o yıl 
ilk kez başlamıştı. Senin bu programı tercih 
etme sebebin ne olmuştu?
Yeni başlayacak bir sistem olduğu için aksaklıkların 
olabileceğini düşünmüştüm açıkçası. Bir de daha 
uzun bir süreyi kapsayacağından, sonrasında Tür-
kiye’deki eğitimimizin devamı açısından sıkıntılar 
yaşayabilme ihtimali beni biraz korkutmuştu. Ancak 
sonradan gördüm ki hem Hollanda hem de Porte-
kiz’deki bu değişim programları çok sistematik ve 
iyi planlanmış. Klinik programlarından konaklamaya 
kadar sizin için yapılmış bir hazırlık var. 
Hazırlık aşamalarını hatırlıyor musun?
5.sınıfın ilk döneminde zorlu bir entegre staj döne-
minin hemen bitiminde Hollanda’ya gittim. Bu ne-
denle yeterli bir hazırlık dönemim olmadı maalesef. 
Fakülte tarafından konaklama ve diğer işlemlerimiz 
için gerekli yazışmalar yapılmıştı. Ancak seninle ay-
rılmak istemediğimiz için bize ayrı ayrı tahsis edilmiş 
yurt ve ev konaklaması yerine, bize çok yardımcı 
olan ev sahibemiz sayesinde, Nijmegen şehir mer-
kezinde çok güzel bir apartman dairesinde konak-
ladık.

Gittiğimiz ilk günden itibaren izlenimlerin nasıl 
oldu?
Hollanda her anlamda çok düzenli bir ülke. Mutlu 
ve yardımsever insanlar ülkesi demek hiç de yanlış 
olmaz. Bizi en çok şaşırtan yaş, cinsiyet ya da mesle-
ki durumdan bağımsız olarak herkesin çok akıcı bir 
İngilizce konuşuyor olmasıydı. Nijmegen küçük bir 
şehir olmasına karşın her türlü imkan mevcuttu. Diş 
hekimliği fakültesinin de bulunduğu kampüse ula-
şım çok rahattı. Kış mevsiminin alıştığımız sıcaklık 
derecelerinin oldukça altında geçiyor olması sanırım 
bizi en çok zorlayan faktör olmuştu. 

Türkiye’de aldığımız eğitimi göz önüne aldığın-
da, klinik tecrübene göre bu eğitimi nasıl de-
ğerlendiriyorsun?
Bence her diş hekimliği öğrencisi ya da diş hekimi 
yurt dışındaki çalışma şartlarını incelemeli. Arada-
ki farklılık ya da benzerlikleri görmek, kendi klinik 
pratiğimize kesinlikle katkıda bulunacaktır.  Biz asıl 
olarak pedodonti stajını almak için gitmiştik ama 
tabi ki tüm kliniklerde bulunup gözlem yapma şan-
sımız olmuştu. En çok dikkatimi çekenlerden biri 

tüm öğrencilerin klinikte birbirlerini asiste etmele-
riydi. Asistan olmadığı takdirde hemşireler öğrenci-
lere yardım etmekteydi. Ayrıca öğrenci kliniklerinde 
yapılan tedavileri denetlemek üzere doktora öğren-
cileri ya da uzmanlar değil, en az doçent seviyesin-
deki öğretim görevlileri bulunmaktaydı. Klinik bilgi 
ve uygulamaları değerlendirmek gerekirse, teorik 
eğitimlerimiz her ne kadar benzer olsa da tedavi 
edilen vaka sayısı ve çeşidi göz önüne alındığında 
Türkiye ‘de daha yoğun bir klinik eğitim verildiğini 
söylemek mümkün.

Türkiye’ye döndükten sonraki staj denklikleri 
hakkında bilgi verebilir misin?
Biz 6 haftalık bir pedodonti stajı aldığımız için dönü-
şümüzde bizden sabit/hareketli yer tutucu, süt dişi 
kanal tedavisi gibi birkaç pratik uygulama yapma-
mız istendi. Hollanda’da bu tip tedaviler çok nadir 
uygulanıyordu. Ortodontik tedaviye ulaşımın kolay 
olması nedeniyle süt dişini koruyucu tedavilerin ya-
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pılmıyor oluşu benim için şaşırtıcı bir farklılıktı. 
Teorik olarak ise vize ve finallerimize üniversitedeki 
rutin tarihlerde girdik. O nedenle herhangi bir zor-
luk yaşamadık.

Bu eğitim programı süresince sosyal anlamda 
da güzel anılarımız oldu, biraz da bunlardan 
bahseder misin?
Hafta içi fakültede olduğumuzdan biz de fakülte 
çıkışlarını ve hafta sonlarını iyi değerlendirmeye ça-
lıştık. Nijmegen çok keyifli bir şehir. Küçük olmasına 
rağmen kafeler, sinemalar, alışveriş imkanları olduk-
ça fazlaydı. Aynı zamanda Amsterdam, Paris gibi ya-
kın şehirlere de kısa seyahatler yaptık. Böylece hem 
eğitici hem zevkli zamanlar geçirdik.

Bu öğrenci değişim programı kariyer planla-
manda etkili oldu mu peki?
Diş hekimliği eğitimimin en başından itibaren bir 
dalda uzmanlık yapmak istediğime karar vermiştim 
aslında. Diş hekimi bir baba ve doktor bir annenin 
çocuğu olmak da bu fikrime katkı sağladı diyebili-
rim. Kişisel olarak bir dala yakınlık hissediyorsunuz 
ve bu da benim için periodontoloji oldu. Gerek öğ-

retim üyelerinin yaklaşımları, ge-
rekse cerrahiyi de barındıran geniş 
bir yelpazede tedavi imkanı sun-
ması periodontoloji uzmanlığını 
cazip hale getirdi. Yurt dışındaki 
bu deneyimimde de gördüm ki, ta-
mamen bilime ve teknolojiye dayalı 
bir mesleğimiz var. Güncel olanı, 
dünyada neler yapıldığını mutlaka 
takip etmek zorundayız. Doktora 
eğitiminin bu sürece katkısı çok. 
Uzmanlık sonrasındaki bu 6 yıllık 
süreçte bunu çok daha iyi anladım.

Doktora eğitiminin ardından 
mesleki kariyerini nasıl şekillen-
dirdin?
Öncelikle yaşamak istediğim şeh-
rin İzmir olduğuna karar verdim. 
İzmir’de diş hekimleri için çalışma 
olanakları devlet kurumları dışın-
da küçük ölçekli özel poliklinikler 
ve tabi ki kişisel muayenehaneler 
ile sınırlı. Doktora sürecinde perio-
dontoloji ve implantoloji dışında di-
ğer klinik işlemlerden doğal olarak 
biraz uzak kalıyoruz. Bu nedenle 
klinik tecrübemi arttırmak, bilgileri-
mi tazelemek amacıyla Alsancak’ta 

özel bir poliklinikte çalışmaya başladım. Elbette bu 
süre zarfında ulusal ve uluslararası kongreler ve 
work-shoplara katılmaya devam ettim. 3 yıllık bir ça-
lışma sonrasında da 2013 yılında Alsancak’ta kendi 
kliniğimi açtım. 

Serbest çalışan bir hekim olarak İzmir’de çalış-
mayı nasıl değerlendiriyorsun?
İzmir her ne kadar genç nüfusun yoğun olduğu, ya-
şama şartlarının nispeten daha iyi olduğu bir şehir 
olsa da iş imkanları açısından aynı cazibeye sahip 
değil maalesef. Biraz da tembel olduğumuzu söyle-
mek yanlış olmaz. Ancak bir hekim olarak değerlen-
dirdiğimde, yaptığınız işe değer veren, verdiğiniz bil-
gileri anlayan ve uygulayan bir hasta kitlesine sahip 
olduğumu düşünüyorum. Bu da periodontoloji gibi 
hastaya çok bağlı bir tedavi söz konusu olduğunda 
hekimi çok rahatlatan bir durum. Ayrıca hekimle-
rin etik anlayışlarının gerçekten çok yüksek olduğu 
bir şehir burası. Diş hekimleri odasının yardımsever 
yaklaşımı, hekimi koruyan ve eğitimine önem veren 
bakış açısı da bence İzmir’de diş hekimi olmayı ko-
laylaştırıyor.
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Bizlere öncelikle kendiniz ve kitabınız ile ilgili 
bilgi verir misiniz?
Ege üniversitesi mezunuyum ve halen Ege Üniver-
sitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim 
Dalı’nın  Başkanlığını yürütmekteyim. Koruyucu 
diş hekimliği uygulamaları akademik çalışmalarımın 
hep çok önemli bir yerini tuttu. Her ne kadar Pedo-
donti Anabilim Dalı öğretim üyesi olsam da editör-
lüğünü yaptığım kitap pedodontiden gerodontolo-
jiye kadar çok geniş yelpazede tüm yaş grupları için 
diş çürüğünü önlemeyi ve çürük yönetimini  kanıta 
dayalı bilimsel verilerle kapsıyor. Kitap Tıp ve diş he-
kimliğinde dünyaca önemli yere sahip Springer yayı-
nevi tarafından “Evidence-Based Caries Prevention” 
orijinal adı ile İngilizce olarak yayınlandı. Türkçeye 
‘Kanıta Dayalı Çürük Önleme’ olarak tercüme ede-
bileceğimiz kitap Eylül ayı itibari ile online olarak da 
erişime açılmış durumda. Kitap, akademik bir kay-
nak olmasının yanı sıra klinisyen diş hekimlerinin 
de rahatlıkla okuyup  muayenehane pratiklerine de 
yansıtacakları kanıta dayalı bilgileri içeren zengin kli-
nik vakalara sahip bir eser.

Editörlüğünü yaptığınız kitabınız uluslararası 
bir basım evi tarafından yayınlandı, sizin dışı-
nızda kimler yer alıyor yazar olarak?
Kitapta  yer alan 10 bölüm dünyanın dört bir yanın-
dan diş hekimliği alanında çok kıymetli yazarlar ta-
rafından kaleme alındı. Kitapta Avustralya, Avrupa, 
Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 7 ülkeden 
toplam 14 yazar yer alıyor. 
Kitabın önsözü diş çürüğü ve remineralizasyon ko-
nusunda çok kıymetli bir araştırmacı olan Kaliforni-
ya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. John Featherstone tarafından yazıldı. 

Her bir yazar farklı bölümlere mi katkı verdi ?
Uluslararası alanda kendi disiplinleri içerisinde ta-
nınmış birçok akademisyen yer almakta kitabın ya-
zarlar listesinde. Bu anlamda gerçekten çok farklı 
ekollerden gelen değerli akademisyenler bir araya 

gelerek kanıta dayalı bilgilere dayalı evrensel tedavi 
planlamalarına ait verileri paylaştılar bu kitapta.

Kitabın bölümleri hangi konuları içeriyor?
Kitabın ilk bölümü diş çürüğüne ait terminoloji ve 
epidemiyolojiyi anlatıyor. Dünyada çürük görülme 
sıklığının irdelendiği bu bölüm Hollanda’dan Prof. 
Dr. Jo Frencken tarafından yazıldı. Pek çok ödülün 
sahibi olan Jo Frencken, en son çürük araştırmaları 
anlamında oldukça saygın bir kuruluş olan ORCA’nın  
2016 da düzenlediği kongre sırasında Yngve Erics-
son Koruyucu Diş hekimliği ödülünü aldı. 
Fransa’dan Prof. Dr. Herve Tassery, Avustralya’dan 
Prof. Dr. David Manton ile birlikte kitabın 2. Bölü-
münü oluşturan çürüğün erken teşhisine yönelik 
yöntemleri yazdı. Kitabın 3. Bölümünde Brezilya’dan 
Prof. Dr. Soraya Leal ve Danimarka’dan Prof. Dr. Ben-
te Nyvad çürük riski ve çürük aktivitesini anlattılar. 
Prof. Dr. Bente Nyvad’ın kendi adı ile anılan çürük 
aktivitesini değerlendiren bir indeksi mevcut. 
Dördüncü bölümde 2 Avustralyalı yazar, Prof. Dr. Da-
vid Manton ve Prof. Dr. Eric Reynolds flor ve diğer 
ajanlarla remineralizasyonu yazdılar. Prof. Dr. Rey-
nolds tüm dünyaca bilinen remineralizasyon ajanla-
rına ait patentleri bulunan bir araştırmacı.
Beşinci bölüm ise benim (Prof. Dr. Ece Eden) tarafım-
dan yazılmış olup özellikle son yıllarda antimikrobiyel 

Kanıta Dayalı Çürük Önleme 
Evidence Based Caries Prevention
Prof. Dr. Ece Eden’in editörlüğünü yaptığı kitap, diş çürüğünün önlenmesine yönelik bilgileri, ka-
nıta dayalı bilimsel veriler ve vakalarla anlatıyor. Uluslararası alanda kendi disiplinleri içerisinde ta-
nınmış birçok akademisyenin yazar olarak yer aldığı kitap ile ilgili Prof. Dr. Ece Eden ile konuştuk.
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olarak kullanılan doğal ürünler ve ozon üzerine de 
bilgileri içermekte. Beslenme ve diş çürüğü arasında-
ki ilişki ise 6. Bölümde, bu konuda çok sayıda yayını 
bulunan 2 genç Türk yazar, Doç. Dr. Eşber Çağlar ve 
Doç. Dr. Özgür Ö. Kuşçu tarafından kaleme alındı.

Hollandalı yazar  Prof. Dr. Jo Frencken birinci 
bölümün yanı sıra  fissür örtücülere ait 7.bölü-
mü de yazdı. 
Kitabın 8. Bölümünde başlangıç çürük lezyonlarının 
tedavisinde minimal invaziv bir uygulama olan resin 
infiltrasyon yöntemi vakalar eşliğinde Brezilya’dan 
Prof. Dr. Soraya Leal ve Prof. Dr. Leandro Hilgert ta-
rafından yazıldı. Özellikle ön bölge dişlerinde estetik 
sonuçların sergilendiği bu vakaların dişhekimlerinin 
oldukça ilgisini çekeceğini düşünüyorum.
Her yaş grubu için koruyucu diş hekimliği uygula-
malarını anlatan 9. Bölüm Amerika’dan Prof.Dr. 
Francisco Ramos Gomez ve Holanda’dan Prof.Dr. 
Cor van Loveren yazdılar. Bu bölümde farklı ülke-

lerde farklı yaş gruplarıyla yapılan çalışma örnekleri 
de yer alıyor. 
Kitabın son bölümünü ben ve İstanbul Üniversitesi 
öğretim üyesi Doç. Dr. Hande Şar Sancaklı birlikte 
yazdık. Bu bölüm vakalar üzerinden örneklerle diş 
çürüğünün önlenmesinde klinik uygulamaları  içe-
riyor. Bu bölümde  her yaş grubuna ait vakalar, 
kitabın diğer bölümlerinde çürük önleme üzerine 
etkileri olan uygulamaların klinikte uygulanma şe-
killerini örnekliyor.  Bu vakaların okuyucunun klinik 
uygulamalarına da yol gösterici olacağına içtenlikle 
inanıyorum. 

Bu kadar çok sayıda alanlarında başarılı değer-
li yazarı bir araya toplamak gerçekten büyük 
bir başarı. Sizin de bu anlamda büyük uğraş 
vermiş olduğunuzu düşünüyoruz ve sizi tebrik 
ediyoruz.
Gerçekten de 2 yıl süren büyük emek, özveri ve bilgi 
birikimiyle hazırlanan bu kitabın kanıta dayalı veriler 
üzerinden dünyanın sesi olacağını  ve diş çürüğü-
nün önlenmesinde fayda sağlayacağını umut ediyo-
rum. Günümüzde dünya nüfusunun artışı ve insan-
ların daha uzun süre yaşamaları ağız ve diş sağlığı 
açısından diş hekimlerine düşen sorumluluğu da 
artırdı. Bu nedenle ağız ve diş sağlığının korunması 
ve diş çürüğünün önlenmesine yönelik böyle bir ki-
tabın varlığının klinisyenlerimiz için oldukça anlamlı 
ve önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan tekrar 
kitabımız için değerli  emeklerini, birikimlerini ve za-
manını harcayan tüm yazarlara teşekkür ediyorum.

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bilim Sanat 
Amfisinde gerçekleştirilecek olan sunumların 
ilki 13.12.2016 tarihinde saat 10.00’da Ege 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nejat Nizam 
tarafından, ‘’Estetik Bölgede İmplant Çevresi 
Yumuşak Doku Düzenlemeleri’’ konusu ile Ege 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik  Diş 
Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Erhan Çömlekoğlu’nun sunacağı, ‘’Estetik Bölgede 
Bireysel Dayanaklar ve İmplant Üstü Protez Yapım 

Teknikleri’’  konusunda olacak.
 ikinci seminer ise yine aynı salonda 03.01.2017 
tarihinde aynı saatte ‘’Diş Hekimliğinde Ultrasonun 
Önemi’’ konusunda olacak. Bu konuyu Ege 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve 
Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Doç. 
Dr. Banu Özveri Koyuncu ile Ege Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esin Alpöz 
sunacaklar. Tüm diş hekimlerine açık olacak 
sunumlara katılım ücretsiz olacak.

Ege Üniversitesi’nde dişhekimliği 
alanında sunumlar gerçekleştiriliyor
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde önümüzdeki aylarda
iki ayrı sunum gerçekleştirilecek ve tüm diş hekimleri ücretsiz katılabilecek.
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Perşembe Akşamı
Seminerlerimiz başladı
İzmir Dişhekimleri Odası’nın  ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan mesleğimizle ilgili
yeniliklerin paylaşıldığı “Perşembe Akşamı Seminerleri” 6 Ekim akşamı başladı.

İzmir Dişhekimleri Odası’nın uzun yılar süre gelen 
etkinlikleri arasında yer alan ‘’Perşembe Akşamı Se-
minerleri’’ 6 Ekim gerçekleştirilen sunum ile başla-
dı. Sektörümüzdeki firmaların yeni ürünlerini tanıt-
ma fırsatı bulduğu, meslektaşlarımızın ise ücretsiz 
olarak sektörde ki yenilikleri görme şansı bulduğu, 
yeni tedavi yöntemlerinin anlatıldığı ve tartışıldığı 
seminerler bu yılda yaz sezonuna kadar devam 
edecek. Seminerlerin ilkinde “Porselen Lamina ile 
Gülüş Tasarımında Minimal İnvazyon İçin Püf  Nok-
talar”  konusunu Prof. Dr. Muhittin Toman anlat-
tı. 13 Ekim akşamı ise Doç Dr. Akın Aladağ “Renk 
Eşleme Yöntemleri ve Kullandığımız Teknolojiler” 
konusunu meslektaşlarımıza sundu. Seminer son-
larında soru cevap bölümünde merak edilenler ko-
nuşuldu, konuyla ilgili ayrıntılar tartışmaya açıldı.
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Rıza Alpöz seminerlerin ilgi görmesinden duydu-
ğu memnuniyeti belirtirken; “Mayıs 2017’ye kadar 
programı tamamen doldurmak için çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Odamızın değerli bilimsel komite 
üyelerinin değerlendirmesi sonucu uygun görüle-
rek programa yazılan 2016-2017 yılı  seminer tak-
vimimizi dergi ekimizde ve web adresimizde bula-
bileceksiniz” dedi.

Prof. Dr. Muhittin Toman

Doç. Dr. Akın Aladağ
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Değerli meslektaşlarımız, bazı olaylar vardır, ne 
kitaplara sığar ne de kelimelerle ifade edilebilir. Ya-
şanan bu gerçekler sonuçlarıyla değerlendirilir ve bu 
kazanımları anlatmak, kitaplara sığdırmak, kelimeler-
le aktarabilmek oldukça zordur. Destansıdır Nazım 
Hikmet’in “Kuva-yi Milliye Destanı“ şiirinde anlattığı 
gibi, inanılmazdır, duygusaldır, Mehmet Akif ’in “Ça-
nakkale Şehitleri” şiirinde yaşattığı gibi, mutluluktur 
Cumhuriyet, özgürlük ve medeniyete kavuşulduğu 
için, coşkudur çağladıkça çağlayan ve daha nicelerdir 
anlatılmak istenen ve yine Mehmet Akif ’in belirttiği 
gibi tarihe sığdırılamayan kahraman ve kahramanlık-
lardır. “Ya istiklal, ya ölüm“ iradesiyle,  tam bağımsız-
lık hedefi için yapılan mücadelelerdir.

O günleri unutmadan, bu günkü kazanımlarımı-
zı borçlu olduğumuz Cumhuriyet’imizi, her yıl 29 
Ekim’de kutlayıp,  bu değerlerden ayrılmadan,  çe-
şitli etkinliklerle o günleri ve kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıp, 
bizlere bırakılan bu kutsal emaneti bizden sonrakilere 
taşımaya çalışmalıyız. Cumhuriyet’in kazanımlarını 
ve Onu bize armağan edenleri sadece bir günde an-
makla değil,  bir yaşam şekli edinmeliyiz.

Cumhuriyet bizleri,  bir kişiye kul olmaktan çıkar-
mış, vatandaş ve bireylerden oluşan modern kişilikli 
insanlar olmamızın yolunu açmıştır. Fikri hür, vicdanı 
hür, irfanı hür, hedefleri olan, bilgili, kültürlü, tüm de-
ğerlere saygılı,  soran,  sorgulayan bir nesil ile yolumu-
zu aydınlıklara yönlendirmiştir. 

Cumhuriyet’i, kurucusu olan Mustafa Kemal’in 
vecizelerinden birinci ağızdan okuyalım şimdi;  

“Arkadaşlar, Cumhuriyet döneminin verimli 
çalışması sonucu, tüm bu üzüntü ve sıkıntıların, 
mutluluk ve esenliğe dönüşeceği bir gerçektir. Gel-
ecekten bunu güvenle bekleyebilirsiniz.” diyor Ata-
türk, Cumhuriyet ve ilkelerinden ödün vermezsek, 
sahip çıkarsak.  Sözlerine şöyle devam ediyor Atamız;  
Bu günkü devletimizin biçimi, yüzyıllardan beri gelen 
eski şekilleri bir yana iten en gelişmiş biçim olmuştur. 
Türk milletinin karakter ve törelerine en uygun olan 
yönetim Cumhuriyet yönetimidir. Cumhuriyet, dü-
şünce özgürlüğünden yanadır. İçten geldikçe ve doğ-
ru yolda bulundukça her düşünceye saygı duyuyoruz. 
Bütün inançlar bizce saygıya değer.

Çağdaş bir Cumhuriyet kurmak demek, ulusun 

insanca yaşamayı bilmesi, insanca yaşamanın neye 
bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.

Cumhuriyet’imiz ve demokrasimiz istiklaline ve is-
tikbaline düşkün halkımızın ulusal bilinci ile korunup 
gelişerek sonsuza dek yaşayacaktır. Cumhuriyet; 
düşünce, bilim, beden bakımından, güçlü ve yüksek 
karakterli koruyucular ister. 

Bilirsiniz ki, dünyada her kavmin, varlığı, kıymeti, 
hürriyet ve bağımsızlık hakkı, sahip olduğu ve yapa-
cağı, medeni eserlerle orantılıdır. Medeni eser vücuda 
getirmek kabiliyetinden mahrum olan kavimler hürri-
yet ve bağımsızlıklarından soyunmaya mahkûmdurlar. 
Medeniyet yolunda yürümek ve başarılı olmak, haya-
tın şartıdır. Bu yol üzerinde ileri değil, geriye bakmak 
bilgisizliğini ve ihtiyatsızlığı gösterenler, umumi mede-
niyetin coşkun seli altında boğulmaya mahkûmdurlar. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün bu saptama ve gö-
rüşleri günümüzde güncelliğini korumakta ve bizlere 
aydınlık yarınlara taşıyacak olan yolun Cumhuriyet 
yolu olduğunu belirtmektedir.

Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen 
başkomutan Mustafa Kemal’in komuta ve önder-
liğinde yapılan “Milli Mücadele” destanı, emperya-
lizme karşı verilen örnek bir mücadele olarak bütün 
dünya liderleri,  komutanları ve tarihçileri, sosyologla-
rı tarafından hayranlıkla anılmaktadır. Tüm dünyada 
takdir gören bir lider, asker, düşün insanı olan Ata-
mızın değerini, gençlere ve yeni nesillere aktarmak 
için 10 Kasım’ları da ayrıca bir matem günü değil 
aydınlanmanın doğum günü olarak kutlamalıyız. 

“Benim naçiz (değersiz) bedenim bir gün elbet 
toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti  sonsuz-
luğa kadar yaşayacaktır.” sözleriyle Cumhuriyet’le 
birlikte O’nun fikirlerinin de sonsuza dek yaşayacağı-
na inanıyoruz.

Sonuç olarak Ata’mızın gençliğimize Cumhuriyet’i 
emanet ederken yaptığı hitapta belirttiği gibi; “Ey 
Türk Gençliği, Birinci vazifen Türk istiklalini ve Türk 
Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa et-
mektir... Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki 
asil kanda mevcuttur.”  

Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu vatanda, kur-
duğu düzeni ve bayrağı daha yukarılara taşımak için 
çırpınan insanların varlığı ile sevinmek istiyoruz.

Hepimizin 29 Ekim Bayramı Kutlu Olsun.

Birinci vazifemiz Türk İstiklalini,
Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet,

muhafaza ve müdafaa etmektir...
Ahmet CESUR
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ahmetozdikmenli@yahoo.com
www.ahmetozdikmenli.com

Dergimizin bu sayısındaki yazımın 
konusu toplum ağız diş sağlığı içerikli 
olmayacak. Toplumu yakından ilgilendi-
ren çok önemli bir halk sağlığı sorunu-
nu ve mücadelesini anlatan bir kitabın 
tanıtım yazısı olacak.
Mayıs ayında Kocaeli Tabip Odası ta-

rafından “KOCAELİ’NDE SANAYİ DOĞA 
VE İNSAN” başlıklı bir kitap yayımlandı. 
“Kocaeli Dilovası’nda kanserden ölme 
sıklığı Türkiye ve dünya verilerinden üç 
kat fazla olduğu için, bu durum önce-
likli müdahale edilmesi gereken bir halk 
sağlığı sorunudur” saptamasından yola 
çıkan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı emekçilerinin 
ortaklaşa hazırladıkları bir kitap.
Kitap sadece halk sağlıkçıların topluma 

karşı sorumluluklarını yerine getirirken 
bilimsel bilgiyi nasıl titizlikle ürettiklerini 
gözler önüne sermiyor. Üniversitenin uy-
guladığı baskıları, yerel yöneticinin ha-
karetlerini, Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün 
bilimsel bilginin toplumla paylaşılması-
nın karşısında yer almalarını, Prof. Dr. 
Onur Hamzaoğlu ile ilgili idari soruştur-
ma ve dava süreçlerini de içeren onurlu 
bir serüveni anlatıyor aynı zamanda.
Serüvenin başlangıcı 2001 yılının son 

aylarına, Anabilim Dalı Aka-
demik Kurulu’nun bir top-
lantısına kadar götürüyor 
bizi. O toplantıda alınan 
araştırma konusu kararla-
rından birinin başlığı “Ko-
caeli İlinde Sanayi Kuru-
luşlarından Kaynaklanan 
Sağlık Tehlikeleri” olarak 
saptanmış. Sonrasında 
“Dilovası Beldesi Ölüm 
Nedenleri Çalışması”, 
“Kocaeli Dilovası ve Kan-
dıra İlçelerinde Yaşayan 
Gebelerden Doğan Be-
beklerde Ağır Metal 
Maruziyeti ile Büyüme 
ve Gelişme Durumu” 

projeleri de sürecin diğer önemli aşa-
maları olarak karşımıza çıkıyor.
“Kitabın Öyküsü ve Yöntem” başlıklı 

ilk bölümde şunları söylüyor Onur Ham-
zaoğlu: “Özetle, toplumun sağlığına 
doğrudan ya da dolaylı etki edebilecek 
her bir durum, konu, karar, uygulama 
vb. toplumsal sorumluluğa girdiğinden, 
biz halk sağlıkçılar bu konularla ilgilen-
meli, bilimsel bilgi üretmeli, bu bilgilerin 
toplum tarafından kullanılabilir olma-
sına katkı koymalı ve kendi sözümüzü 
söylemeliyiz.”
Bu temel hedef  doğrultusunda şekil-

lenen çalışmanın “Yaşam ve Yaşam için 
Mücadele” bölümünde, doğa-mülkiyet 
ilişkisi ve doğa için nasıl mücadele edil-
mesi gerektiği konuları tartışılıyor.
“Hava Kirliliği ve İnsan Sağlığı” bö-

lümünde ise öncelikle dünya genelin-
de halk sağlığını etkileyen en önemli 
sorunlardan biri haline gelen, çevre 
kirliliğinin en temel belirleyicilerinden 
olan hava kirliliğinin nedenleri ve sağlık 
üzerine etkileri irdeleniyor. Devamında 
da Kocaeli’nde hava kirliliğinin ulaştığı 
ciddi boyutun Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından tespitinin, İzmit ve 
Dilovası’nda yaşayanların hava kirliliğine 
bağlı akciğer kanseri ve akciğer adeno-
karsinomu riskinin, Kocaeli’nde hava 
kirliliğine karşı çözüm önerilerinin yer 
aldığı “Kocaeli Çevre Kirliliği” alt başlıklı 
değerlendirmeyi okuyoruz.
Kitabın “Dilovası” bölümü iki alt baş-

lıkla anlatılıyor. İlk olarak 2001’de başla-
yıp 2015’e kadar devam eden, Dilovası 
macerasının öncesi ve sonrasını belge-
lerle ortaya koyan süreç: “Belgelerle Di-
lovası-Kocaeli Serüvenimiz 2001 - ...” 
Bu bölüm Kocaeli’nde sanayiden kay-
naklanan çevresel tehlikelerin analizi ile 
başlıyor, Dilovası beldesi ölüm nedenle-
ri çalışması, TBMM Dilovası Araştırma 
Komisyonu’nun kurulması, komisyonun 
raporunun açıklanması, Çevre ve Or-
man Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın 

Onurlu bir halk sağlığı öyküsü
“Kocaeli’nde sanayi, doğa ve insan”*
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sürece katılması ve nihayetinde bilimsel projenin ve 
bulgularının anlatılması ile devam ediyor.
İkinci alt başlık olan “Dilovası Olayı” ise 6 Ocak 2011 

yılında, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun Kocaeli’nde 
bir gazeteciyle, yürütücüsü olduğu araştırma pro-
jesinin o zamana kadar elde edilmiş ölçüm ve test 
sonuçlarına göre hava kirliliğinin durumunu, havada 
ağır metallerin bulunduğunu, anne sütü ile bebek-
lerin kakasında da bu ağır metallerin saptandığını 
paylaşmasıyla başlıyor. Paylaşım sonrası il ve bakanlık 
yöneticileri tarafından hızla kirlilik inkar ediliyor. Üni-
versitenin de katkısıyla “Proje henüz bitmedi, elinde 
veri yok, tamamlanmamış projeyle ilgili açıklama ya-
pılamaz” iddiasında bulunuluyor. Yerel yönetici Prof. 
Dr. Onur Hamzaoğlu’nu şarlatanlıkla itham ediyor ve 
karşılıklı davalar açılıyor. Hamzaoğlu Sağlık Bakanlığı 
tarafından halka yanlış bilgi vermek, korku ve panik 
yaratmak suçlaması ile YÖK’e şikayet ediliyor. Sağlık 
Bakanlığı ve YÖK’ün başlattığı idari soruşturmaların 
yanı sıra, ceza ve manevi tazminat davaları da Onur 
Hamzaoğlu’nun lehine kararlarla halen devam edi-
yor. 
Kitap “Dilovası Olayı”nın öncesi ve sonrasını belge-

lerle ve tüm ayrıntılarıyla ortaya koyarken diğer yan-
dan sanayi sektörlerine göre hem Türkiye’deki hem 
de Kocaeli’ndeki durumu “Türkiye ve Kocaeli’nde 
Sanayi, Çevre ve Sağlık” başlığı altında inceliyor. 
İncelenen sektörler arasında demir çelik, çimento, 
boya, lastik, otomotiv, petrol rafinerileri ve deterjan 
sanayileri yer alıyor.
Kitabın “Çevreyi Korumak mı?” başlıklı son bölü-

münde, sanayiden kaynaklı çevre kirliliğinin önlen-
mesi kapsamında gerçekleştirilen sistem içi çözüm-
ler arasında en önemli araçlardan biri olan Çevresel 
Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi: Neyi, Nasıl Değerlendir(em)iyor?” 
alt başlığı (ironisi) ile irdelenmiş. 
“Uygulamaya konması tasarlanan plan, proje ve 

programlara karar verilmesi aşamasında, söz konu-
su tasarının toplum sağlığı üzerine etkilerinin ince-
lenmesi ve sağlık boyutunun karar alma sürecine 
katılması için geliştirilmiş bir yaklaşım” olan, ülkemiz-
de yasal düzenlemesi ve uygulaması olmayan Sağlık 
Etki Değerlendirme süreci de, “Toplum Sağlığı için 
Bir Yaklaşım: Sağlık Etki Değerlendirmesi” alt başlığı 
altında okurlara eleştirel bir yaklaşımla aktarılmış.
Bitirirken sonuç yerine şu cümleleri kurmuş Onur 

Hamzaoğlu: “...Annelerin ilk sütünde, bebekle-
rin ilk kakalarında hava kirliliğinin kaynağı tozların 
içinde bulunan ağır metallerin yüksek miktarlarda 
saptanması ‘doğaya ve insana-topluma rağmen sa-
nayileşmenin sonuçları’nı görünür kılabilmiştir.” “...

Sorunun kaynağı orta yerde çırılçıplak durmaktadır. 
Kitabın içeriği bu durumu bilimsel bilgilerle görünür 
kılmaktadır. Yaşanmakta olan sorunun kökten çözü-
mü de ortadadır. İnsanın öznesi olduğu bir yaşamın 
kurulabilmesi ve her şeyi insan için üretirken doğayı 
da dikkate alabilmektir. İnsana-topluma ve doğaya 
rağmen üretim yapmamaktır.”
Birkaç cümleyle de olsa “Onurumuzu Savunuyoruz 

Hareketi”nin mücadeleye olan katkısından bahset-
mek istiyorum. 2011 yılında araştırma projesinin o 
zamana kadar elde edilmiş sonuçları yerel gazete-
de haberleştirildi. Yıl içinde özellikle üniversitenin 
uygulamaları, yerel basının çabalarıyla adeta bir linç 
girişimine dönüştü. Bu aşamada “Onurumuzu Koru-
yoruz Hareketi” İzmir merkezli olarak kuruldu. Onur 
Hamzaoğlu’nun içinde olmadığı hareket, konuyu, 
hem üniversiteler, hem demokratik kamuoyu ve kitle 
örgütleri, hem de ortalama vatandaşı hedef  alarak 
yurt içi ve yurt dışında yürütülen bir kampanyaya dö-
nüştürdü. Kurumsal destekler de alınarak tüm du-
ruşmalara kitlesel katılım sağlandı, yurt içi ve yurt 
dışı basında mücadele paylaşılır hale getirildi.
Kitap tanıtımı gibi görünse de aslında bir halk sağ-

lığı mücadelesine güzelleme olan yazımı kitabın son 
sayfasındaki Aram Pehlivanyan şiiriyle bitiriyorum.

“Yüzünü bizim kente çevirmiş
  dağların ardında
ufuklardan da öte
limanlar var, kentler var
     orada
     bizim kenti saran fırtınalar bile
     yenik düşer bitap ve sessiz
     orada
     Bizim gibi insanlar
          Nefes alıyor, didiniyor, umut ediyor
                                             ve savaşıyorlar.

17 Kasım 1945, İstanbul
Köprü, Aram Pehlivanyan

*KOCAELİ’NDE SANAYİ DOĞA VE İNSAN
Hazırlayan:  Onur Hamzaoğlu.
Kocaeli Tabip Odası yayını.
Mayıs 2016. 400 sayfa.
ISBN: 978-605-9665-09-4.
Not: Kitap ücretsiz, kargo bedeli karşılığı edinilebiliyor.
İletişim ve istekler için: Kocaeli Tabip Odası.
Tel: 0 262 226 29 09
E- posta: kocaelitabip@kocaelitabip.org.tr

Yorumsuz bir not: Yazı hazırlandıktan sonra Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu 
ve yine bu kolektif  üretimin ve kitabın ortak yazarlarından biri olan Ko-
caeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi 
Prof. Dr. Nilay Etiler Lordoğlu, Kanun Hükmünde Kararname ile Kocaeli 
Üniversitesi’ndeki görevlerinden ihraç edildiler.
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İstanbul Atatürk Havaalanına gelen 
orta yaşlı, koyu takım elbiseli adam ile 
yanındaki sekiz yaşlarındaki sıskacık oğ-
lan çocuğu umuda uçuyorlar. O adamın 
adı Hakan Artlan. Güvenliklerden geç-
tikleri sırada ve uçağa binerken zaman 
zaman çocuğu kucağına alıyor. Sonra, 
“artık dinlenmişsindir” diyerek kısa süre-
liğine yürümesine izin veriyor.  Diğerle-
riyle birlikte uçağa yerleştiklerinde çocuk 
çok mutlu. Uçağın içinde her şeyi tek 
tek inceliyor, parmağı ile bir şeyleri gös-
tererek babasına sorular soruyor. Adam 
onu sabırla yanıtlıyor, çocuk da bunun 
tadını çıkarıyor.  Gökyüzünün mavisine 
ulaşınca, hastalığı da vız geliyor.
“Değerli hanımefendiler, beyefendiler, 

sevgili çocuklar, uçağımıza hoş geldiniz. 
Kaptanınız Kaya Demirci konuşuyor. 
Öncelikle, bulutlar üzerindeki gezinti 
keyfini bizlerle paylaştığınız için sizlere 
teşekkür etmek istiyorum. Bizler gök-
yüzüne sizlerden aldığımız bu enerjiyle 
mutluluğun resmini çizeriz. Bu güzel 
günde sizleri sevdiklerinize ulaştıracak 
olmanın gururunu yaşıyoruz. Uçuşu-
muz 31 bin feet…”
30B numaralı koltukta oturan Salise 

Hanım gülümsüyor. “Ne güzel konu-
şuyor pilot, mutluluğun resmi falan… 
Daha önce hiç böyle bir anons duyma-
mıştım, ” diyor. Nurten Hanım onu ba-
şıyla onaylıyor:
“İşini severek yapmak böyle bir şey 

işte!”  
Uçak yükseldikçe ağaçlar, caddeler, 

arabalar küçülüyor. Apartmanlardan 
birinin balkonundaki çocuk gülümseyip 
uçağa el sallıyor, hayalleri sonsuz…
Nurten Hanım cam kenarında oturdu-

ğu için, tadını çıkara çıkara aşağıyı izli-
yor. Salise Hanım, Nurten Hanım’ın ko-
luna sarılmış “Bak, bak, bak! Her şey ne 
kadar da küçüldü… Çok yükseldik! De-
ğil mi?” diye soruyor.   Salise Hanım’ın 
diğer yanında oturan genç kız, kitabını 
okumaya gömülmüş. Arka koltuktaki 
kadın, kedisi Şımarık’a kavuşmanın ha-

yalini kuruyor.
Salise Hanım İngilizce anonsları eleşti-

rip duruyor:
“Sanki uçakta yabancı var, neden her 

söylediklerinin İngilizcesini de dinlemek 
zorundayız ki? Turistler olsa tamam 
haklılar ama burada herkes Türkçe ko-
nuşuyor!” Nurten Hanım bunun ulus-
lararası bir kural olduğunu anlatmaya 
çalışsa da Salise Hanım inatla bunun 
yanlış bir kural olduğunu söylüyor.
Güler yüzlü hostesler, yiyecekleri dağı-

tıyorlar. Ara sıra geçirilen küçük sarsın-
tıları saymazsak, yolculuk güzel geçiyor. 
Uçak, göz alabildiğine uzanan bulut kü-
mesinin üzerinde süzülüyor. 
Nurten Hanım kıtlıktan çıkmış gibi 

sandviçini hızla yemiş, kahvesini yudum-
layarak kanatlara vuran güneş ışığının 
oyunlarını izliyor. 
Salise Hanım, üşüyüp şalına sıkıca 

sarınmış, yanındaki kızın kitabının adı-
nı okumaya çalışarak zaman geçiriyor. 
30D numaralı koltukta oturan adam 
hostesi çağırınca dikkatini ona veriyor. 
Adam bir şey söyleyerek hostese minik 
bir kâğıt parçası uzatıyor. 
Salise Hanım, o kâğıt parçasında ne 

yazdığı konusunda tahminde bulunma-
ya çalışırken adama kuşkuyla bakıyor. 
Ya, “uçakta bomba var” yazıyorsa… 
Eğilip  yüzünü görmeye çalışıyor, adam 
yumruklarını sıkmış öylece duruyor. 
“Adam zebaniye benziyor” diye düşü-
nüyor Salise Hanım. Kızılca kıyamet 
kopuyor içinde bir yerlerde. Bulantı 
başlıyor. Kesik kesik soluk alıyor.  Birden 
gözlerinin akı dönüyor. Yüzü kireç gibi, 
kalakalıyor öyle!  Nurten Hanım’ın çığ-
lığı yüreğinden kopuyor avaz avaz. Ka-
bin, karabasan dehlizi oluyor bir anda. 
Hostesler koşuşmaya başlıyor.  
Kaya Demirci, Hakan Artlan, Nurten, 

hostesler, koyu takım elbiseli adam, ço-
cuk ve o tanıklığı yaşayan herkesin zih-
nine farklı anlamlar yükleniyor.  Gerçek 
tek olsa da algılar farklı. 
Herkes bu olayı farklı hatırlıyor şimdi.

Gerçek dediğin...

Dişhekimi
Mavisel YENER
maviselyener@gmail.com
www.maviselyener.com
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Cemreler kışın soğuk günlerini geride 
bıraktığımızın habercisidirler. Türk ve 
Altay halk kültürlerinde ve mitolojisin-
de, cemre, ilkbaharda görünüp titrek 
ışıklar saçarak göğe yükselirmiş. Sonra 
buzların üzerine düşerek, onları eri-
tirmiş. Oradan yere girip, ısınmış top-
raktan buhar yükselirmiş. Cemrelerin 
yolculuğu böyle olurmuş hep; havaya, 
suya, toprağa yeni bir nefes gibi… Zor-
lu kış günlerinin yavaştan bitiyor olma-
sının bir ifadesi olarak da, “geldik yüze, 
çıktık düze,” derlermiş. “Tam da kışa 
girerken, kışı geride bırakma muhab-
beti de ne?” diyebilirsiniz. Ben de diye-
ceğim ki: “Size meteorolojik cemreler-
den değil, hayatımızın cemrelerinden 
bahsedeceğim.” Hadi o zaman:

Hayat yolculuğumuzdaki deneyimleri-
miz mevsimler gibi değil midir? Ruhu-
muz;

Gün gelir bir yaz sıcaklığında kıpır 
kıpır veya bunalmıştır. Gün gelir bir 
baharın uyanışında taptaze ve cap-
canlıdır. Gün gelir bir kış soğukluğun-
da kat kat örtüler altında ve bir sıcak 
arayışındadır. Gün gelir bir sonbahar 
sakinliğinde hüzünlü veya huzurdadır. 
Ruh mevsimlerinin ne gelişi bellidir, ne 
gidişi. Bazen bu mevsimlerin gelişine 
teslim oluruz, bazen tüm dirayetimizle 
şahlanıp mevsimimizi kendimiz yaratı-
rız. Tek çizgide gitmeyen/ gidemeyen 
yaşam grafiğimizin, bize değişimi dire-
ten veya müjdeleyen zamanlarına kim 
tanık olmaz ki? Kadere emanet oluş 
ile iradeyi ele alma arasındaki hassas 
geçişlerdir bunlar.  Hiçbir değişim yok-
tur ki, bizim için iyilik taşımasın. Bize 
düşen cemreler gibi tüm o değişimleri 
kabullenmek, soğumuş içimizi daha 
da üşütecekmiş gibi sırtımızı dönme-
mek ve aslında bekleyedurduğumu-
zun farkına dahi varamadığımız güzel-

liklerin bir başlangıcı olduğunu bilmek 
gerek. Cemrelerimiz, bizim içimizdeki 
mevsimlerin, kuzey ve güney yarım kü-
relerdeki gibi, yerini değiştirir. Güvenli 
olduğunu sandığımız loş bir sığınağın 
içine ışıklar doldurur. Karanlığa adapte 
olmuş ruh bakışlarınızın, ışığa alışması 
zor olabilir. Cemre, “kor halindeki ateş” 
anlamına gelir. Tasavvuftaki “kor ve 
ateş”in mecazi anlamı ise, temizlik ve 
yeniden doğuştur. Bildiğimiz cemreleri, 
bir insana uyarladığımızda; hava için 
ruhu, su için kanı, toprak için de kalbi 
düşünsek… 

Bir şeyi istemek ile yapmak arasındaki 
sürede vicdan, sabır, kendinden vazgeç-
mek var ise, çağıracağınız cemreleriniz 
ile bunların ödülü de gelmiş olacaktır. 
İnsanın artık kendini de düşünmesinin 
zamanı geldiğinde, ilk duygu korku ve 
kaçış olsa da ve bunun bencillik olduğu-
nu düşünse de, iyi bakmakla mükellef  
olduğunun sadece bedeni değil, ruhu 
da olduğunu düşünmenin nesi bencil-
lik olabilir ki? Bunu yapanın ne ilk ne de 
son kişi olduğunuzu bir kabul etseniz… 
Çünkü siz iyiyseniz, her şey ve herkes 
de iyi olacaktır. İnsanın kendine yapa-
cağı yatırımın faizi tüm çevresiyle pay-
laşılacaktır. Ruhunuzun yeniden huzur 
bulmasına, kanınızın yeniden ılınması-
na ve kalbinizin genişlemesine izin ver-
mek kötü müdür? Kim ne derse desin, 
kim ne yorum yaparsa yapsın, kim sap-
tırırsa saptırsın, cemresine ulaşamamış 
bünyeler sizi anlayamaz; ne gam! Mev-
lana, cemre düşecek kalbin güzelliği-
ni ifade ederken, “o, temiz insanların 
gönüllerinde gizlenmiştir,” demişse, 
kimseye başka laf  düşmez. İçinize dü-
şen ya da düşecek olan cemrelere açık 
olun, gitmelerine izin vermeyin. Cem-
resiz ruhların kışına mahkûm olmadığı-
mız yaşamlarımız olsun.

Yaşamınıza Cemre Takviyesi

Dişhekimi
Müge KÖKDAMAR
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Konser

Tiyarto & Opera Bale

Mark Eliyahu ................................................................................ 3 Kasım 2016 | Bostanlı Suat Taşer Tiy.

Mehmet Erdem ..............................................................................................4 Kasım 2016 | Ooze Venue

Ezginin Günlüğü ..................................................................................9 Kasım 2016 | Bostanlı Suat Taşer

İlhan Şeşen- Vedat Sakman ..............................................................................9 Kasım 2016 | İzmir AKM 

Emre Aydın ..................................................................................................18 Kasım 2016 | Ooze Venue

Notre Dame Quasimodo Müzikali ............................................. 1 Kasım 2016 | İsmet İnönü Sanat Merkezi

Tuhaf Bir Pazar Günü .................................................................6 Kasım 2016 | İzmir AKM Adnan Saygun

Nilgün Belginle Aşk ve Komedi ..................................................................18 Kasım 2016 | Narlıdere AKM
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Çocuk Eğitiminde Doğru 
Bildiğimiz Yanlışlar! Acaba ödülle 
ilgili tüm bildiklerimiz yanlış mı? 

- Ödül, neden motivasyonu 
düşürür? 

- Ödülle değerler neden 
öğretilemez?

- Ödül, yaratıcılığı neden olumsuz 
etkiler?

- Ödül, yapay sevginin bir 
göstergesi midir? 

- Ödülle büyüyen çocukları ne tür 
tehlikeler bekler?

- Mutlu ve başarılı bir çocuk 
gerçekte nasıl yetiştirilir?

Bunun gibi merak edilen birçok 
sorunun yanıtını eğitim bilimci Dr. 
Özgür Bolat, son 70 yılda yapılan 

bilimsel araştırma ve gerçek 

“Dem” bir masal kitabı değil, bir 
masalın kitabı... Yarının gerçeği 

olan... Bu kitabın mürekkebi 
aynandır. Sihri arayanlara 

bulacağı yeri işaret eder. Sayfaları 
çevirdiğinde adım adım insanüstü 

yeteneklerine kavuşacak ve 
kahramanı inşa edeceksin. 
Tek başına yapabileceğin 

uygulamalardan eşli çalışmalara, 
hücrelerini kodlamaktan 

hastalıkları şifalandırmaya, 3. 
Göz aktivasyonlarından geleceği 

şekillendirmeye, bitkilerle/
hayvanlarla iletişimden zihin 

okumaya uzanan teknikler senin 
uyanışın için tasarlandı...

Jean-Chrıstophe Grangé’den 
Kongo-Fransa-Belçika üçgeninde 
tüyler ürpertici, soluk soluğa bir 

kovalamaca.
Onlar ölümsüzlüğün sırrına vâkıf 
olanlardı. İntikam hissiyle yanıp 
tutuşan, kötülüğün öncüleriydi. 
Zamanın ve mekânın ötesine 

geçebilenlerdi. Afrika’nın 
derinliklerinden getirdikleri 

Kara büyüleriyle aklın sınırlarını 
aşanlardı.

Kitap

D&R Çok Satanlar (İlk 10)

Casus
Paula Coelho

Beni Ödülle
Cezalandırma
Özgür Bolat

Dem
Metin Hara

İçimizdeki Şeytan
Sabahattin Ali

Kahve Kokulu Hikayeler 
ollektif

Lontano
Jean-Christophe 
Grange 

Beyin, Senin Hikayen
David Eagleman

Zamanın Kısa Tarihi
Stephen Hawking

Frida Kahlo Aşk ve Acı
Rauda Jamis 

O Muhteşem Hayatınız
Oya Baydar
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dişhekimibulmaca > Arife Kişioğlu

SOLDAN SAĞA
1)Belli bir sebebi bulunmayan, başka bir has-
talıklı duruma bağlı olmadan ilerleyen hasta-
lık -Dünyaca ünlü Hint asıllı İngiliz sanatçı ve 
heykeltraş. 2)”Yeraltından Notlar “ romanının 
yazarı -Ciddi ve hüzün verici karakterlerden 
kurulu ve sonu kötü biten bir dramatik yapıt. 
3) Peru’da kurulmuş bir uygarlık - Eski Türk 
gelenek, görenek ve hayatına uygun - Kalayın 
simgesi - Kutsal Hint metinlerinin başında ve 
sonunda yinelenen büyülü ve mistik hece. 4) 
Rusya’da bir ırmak.-Bağırsak - ………..KOBO 
Japon yazar - Onyedinci yüzyılda Avrupa ülke-
lerinde yaygın olan sanat anlayışı - Bir olumsuz-
luk öneki. 5) Toz formundaki malzemelerin er-
gime sıcaklıklarının altındaki değerlerde basınç 
altında birbirlerine kaynamalarını sağlamak 
amacı ile yapılan üretim metodu - Gerçek olan, 
gerçeğe yada aslına dayanan - Mezar, kabir. 6) 
Birbirinin aynı olan,benzeri - İki şey arasında 
ilgi, ilişki - Sanat yapıtlarının sergilendiği salon 
- Davranış, tavır. 7) Davranışı kaba, sert ve gö-
nül kırıcı olan - Protez yapımında kullanılan bir 
malzeme - Molibdenin simgesi -Bir kedi türü. 
8 )Kuveytin plaka imi - Endonezya Rupiah’ı - 
Kars’ın doğusundaki ünlü eskiçağ kenti - Bir 
yolun yokuş olan bölümü. 9) Ansızın yapılan - 
İlhan Berk’in bir şiir kitabı -Anlaşılması kolay ve 
açık olan. 10) Gelecek -............VİAN Fransız 
yazar - Bir şeyin gerçekleşmesini dileme. 11) Kışın en soğuk 
günleri - Gelişmiş fotoğraf  sistemi anlamına gelen ‘’akıllı’’ 
bir film türü - Parlaklık, göz alıcılık. 12) İridyumun simgesi 
- …………..WELLES Yurttaş Kane adlı filmin dünyaca ünlü yö-
netmeni - İtalya’da bir şehir. 13) Ailenin geçimini sağlayan - 
Ufuklar -………KİERKEGAARD Danimarkalı filozof  ve teolog. 
14) Görme ile ilgili olan -Ekin biçme aracı - NEZİHE ……….
değerli yazarımız.- Rutenyumun simgesi. 15) Boru sesi - Atı 
yönetmek için ağzına takılan demir araç - Eşlik etme - Mey-
ve kurusu. 16) Dumaspere’nin ‘’Üç Silahşörler’’  romanın 
kahramanlarından biri - Sert buğdaydan elde edilen,taneleri 
iri,glutence zengin un. 17) Meyve yaprağında yumurtacıkla-
rın bağlı olduğu bölüm - Tarla sınırı - Baş kaldıran – Bir haber 
ajansı - Bir renk. 18) Parlak, saydam kırmızı renkte değerli bir 
taş -Güçlük, sıkıntı, zorluk -Bir parçadan oluşan, bütün. 19) 
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden 
ayrı tutan - Tibet antilobu - Oscar Wilde’nin tek perdelik oyu-
nu - Kuyruk sokumu kemiği. 20) Rus yazar Gonçarov’ un ira-
desiz bir adamın yaşamını anlatan ünlü romanı - Bulmacada 
resmi bulunan Türk Bilim kadını.

YUKARDAN AŞAĞI
1) Özellikle ilaçlarla oluşan ve immunolojik bir mekanizmaya 
dayanmayan aşırı duyarlılık durumu -William Shakespeare’in 
yazdığı trajedilerden biri. 2) İspanyol romancı Miguel de Cer-
vantes Saavedra’nın bir romanı - İyileştirme, tedavi - Sinirlerin 
zayıflığı dolayısıyla kaslarda ve başka yerlerde duyulan şiddet-
li ağrı. 3) Yerleşim - Fransada bir ırmak - Köpek - Kanıt, ispat. 
4) Bitkilerden elde edilen ilaç - Siyasi gücü zorla ele geçiren, 
onu kötüye kullanan - Özellikle futbolda aşırı fanatizmi bes-
leyen ve çevreye zarar veren taraftar veya kimse - Dört Ja-
pon çiçek süsleme okulundan biri. 5) İtalya’da bir nehir - Eski 
dilde dolum,dolma,doluluk - Avrupa’da büyük bir yarımada 

-Soyluluk,ululuk 6) İstanbul’daki en eski Bizans kiliselerinden 
biri - Geminin rüzgar alan yönü - Metre -Yankı. 7) Kumaşla 
astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan ko-
lalı bez - 1997 Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış İtalyan oyun 
yazarı ve yönetmen -Belgelik. 8) Barındırma, kondurma - Ül-
kede ekonomik alanda kendine yeterli olmaya yönelik rejim 
- İnce yapılı, yepelek - Utanma, utanç. 9) Gelişme, ilerleme 
göstermeyen - Hararet - Eski bir hacim ölçüsü.-Değerli bir taş. 
10) Bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen hep yeşil yapraklı 
bir çalı - Satrançta özel bir hareket - Bir motorda bilyelerin 
almaşık devinimini dairesel devinime çeviren dingil. 11) Hari-
tasını çıkarmak için bir araziyi üçgenlere bölme işi - Genişlik 
- Eski Dilde yüzyıl. 12) Çapul, yağma - Bağışlama - Çevik, ha-
reketli. 13) Genellikle birbirine ekli metal levhalardan oluşan 
soyut heykel - Bir soru sözü - Salınım - Bir nota. 14)(tersi) Kan 
grubunda sabit işaret -İki elemanlı mermer yapıştırıcısı - Es-
kiz. - Elektrik yüklü parçacık. 15) Küçük saray -Romanya’nın 
plaka işareti.- Deriyi kullanılabilecek duruma getirmek için 
uygulanan işlemlerin tümü - Herkesçe bilinen şey” anlamında 
eski bir sözcük - Dünkü gün. 16) Tanınan, bilinen varlıkla-
rı duyu organları yoluyla ayırt edememe durumu -Bir Misir 
firavunu - Soluk borusu. 17) Perunun plaka imi - Bir bağlaç 
- Eğreti, ödünç - Organik kimyada bir önek - Fas’ın resmi 
haber ajansı.18) Serbest meslek adamlarını içinde toplayan 
resmî birlik - İlk dönem yapıtlarında Alman neoklasikçiliğinin 
etkisinde kalmış, sonraki çalışmalarında soyut bir anlayışa yö-
nelmiş, Türkiye’nin ilk kadın heykeltıraşı. - Kafkasya’da sarp 
bölgelere kurulan dağ köyü. 19) Tiyatro veya sinemada sa-
natçının rolünü yorumlama biçimi - 1600’de Jacopo Peri’nin 
, aynı zamanda bestelenmiş ilk opera olarak bilinen eseri - 
Kemik veremi. 20) Kutsal Hint destanı - Alaysı - DAVİD ………
Kwai Köprüsü”, “Arabistanlı Lawrence”, “İrlandalı Kız” gibi 
filmleriyle tanınmış İngiliz sinema yönetmeni. 
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Başsağlığı

Meslektaşlarımızdan;

> Sinan Altun,

> Nesrin Atayman

> Şadiye Ertan,

> Prof. Dr. Aslı Ertan Erdinç’in annesi,

> Umur Meriç’in babası

> Nursun Özler’in kayınpederi,

> Ayşen Veraskala’nın kızkardeşi ve

   Nihat Vereskala’nın baldızı

> Serdar Devrim Erkmen’in abisi,

> Kaan Kaya’nın amcası,

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

Meslektaşlarımızdan;

> Tuncay Arıkan’a,

rahatsızlıklarından dolayı geçmiş olsun diliyoruz.

Meslektaşlarımızdan;

> Fatma Ümran Ergün Ertunç ve eşi Kazım   

   Ertunç çiftinin kızları “Peri” dünyaya geldi.

> Birgül Gürbüz ve Zafer Gürbüz’ün

   kızı evlendi.

Tebrik ediyoruz.

67. sayıdaki bulmacamızı
çözerek hediye kazanan
meslektaşlarımız;

> Ebru Tüzün

Geçmiş Olsun

Mutlu Günlerimiz

67. sayıdaki bulmacanın çözümü

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