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17. Olağan Genel Kurulda buluşalım

Yönetmeliğin değişiklik yapılan bazı 
maddelerinin yürütmesi durduruldu

24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi  
meslektaşlarımızdan tam not aldı 
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Dr. Murat SÜTPİDELER
İzmir Dişhekimleri
Odası Başkanı

Saygıdeğer Meslektaşlarım,
 10 Nisan 2016’da yapılan seçimlerle siz değerli meslek-
taşlarımızın oyları ve takdirleri ile meslek örgütümüzün yöne-
timine seçildik. Görev süremizce Mustafa Kemal Atatürk’ün 
emaneti Cumhuriyete ve Çağdaş Uygarlık Hedefine bağlılık, 
sizlerden aldığımız güç ve destek, yönetim kurulumuzda var 
olan uyum ve ortak akıl ile kutsal dişhekimliği mesleğine, mes-
lektaşlarımıza ve ülkemize yönelik çalışmalarımızı büyük bir 
onurla sürdürdük. 
 3 Şubat 2015 tarihli ‘’ Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan 
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’’ ile ilgili bazı mad-
delerin yürütmesi Ekim 2017’de Danıştay 15. Dairesi tarafından 
durduruldu. Yönetmelik çıktığı tarihten itibaren mesleğimize ve 
meslektaşımıza olumsuz yansımalarını kararlılıkla vurguladık. 
Yönetmelikle ilgili mücadelemiz devam ediyor.
  16. Dönem Yönetim Kurulu olarak Dişhekimliği 
mesleğini ve meslektaşlarımızın saygınlığını esas alan, ”Birlikte 
Güçlüyüz ’’ sloganıyla herkese eşit mesafede duran, ilkeli yöne-
tim anlayışımızla çalıştık.
Görevin devamlılığına ve bayrak değişimi olduğuna inancı-
mızla odamızın kuruluşundan günümüze meslek örgütümüze 
emeği geçmiş tüm meslektaşlarımıza ve 16. Dönemde birlikte 
çalıştığımız tüm kurullar üyelerine şükranlarımı sunarım. 
 Nisan 2018’de tüm odalarımızda seçim heyecanı yaşa-
nacak. 17. Seçimli Genel Kurulda oluşacak yeni kurullar ve or-
ganlarda görev alacak tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim.
  Ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza olan say-
gımız, geleceğe yönelik umutlarımız ve inancımızla başarılı, 
mutlu ve barış dolu günler dileklerimle.

Sağlıkla, Sevgiyle, Saygıyla…..
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Genel Kurula tüm 
üyelerimizi davet ediyoruz.

24.Kongre,
meslektaşlarımızdan 
tam not aldı.

 İZDO 24. 
Uluslararası Bilimsel 
Kongre ve Sergisi an-
lamlı bir günde açılışını 
gerçekleştirdi. Açılış 
töreni öncesi Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk 
için saatler 09.05’i göster-
diğinde saygı duruşunda 
bulunuldu. 15 ‘de

9‘da 38‘de

Perşembe Akşamı Seminerlerimiz 
devam ediyor...

Dişhekimi Yardımcı Personel eğiti-
mi gerçekleştirildi.

Yönetmelik değişiklikleri ile ilgili 
danıştay kararı 
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından, yapılan değişikliklerle ilgili  bir 
kısım hükümlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 
21.02.2017 tarihinde açılan davada Danıştay kararını verdi.

TDB’ den yanlış yönlendirme yapan
reklamlarla mücadele çağrısı...

dişhekimi
Sahibi

İzmir Dişhekimleri Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr.Murat SÜTPİDELER

Basım Tarihi:
02  Mart 2018

Yayın Türü:
Yaygın Süreli Yayın

İletişim Adresi:
Anadolu Caddesi 40,

Tepekule İş Merkezi D:209/210/211
 Bayraklı İzmir

Telefon 0.2324612152-4613615-461 1571
Faks 0 232 461 3759

iletisimizdo.org

Haber Sorumlusu
Erdal BİLİCİ

Dergi Tasarımı
Sevilen ACAR

Baskı 
Gülermat Matbaa ve Yayıncılık

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

Tel:+90 232 433 61 33
Fax:+90 232 433 6597

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ersin ATİNEL

Yayın Kurulu
Ersin ATİNEL,Çiğdem PAŞALI,
Elif ÖZBOZDAĞ,Ümran Canay    

               KAYA,Ahmet CESUR 

Dişhekim dergisi İzmir Dişhekimleri Odasının kendi imkanlarıyla yayına hazırlanmaktadır 
Dergide yer alan yazıların hukuki sorumluluğu yazarına aittir.Dergimiz 4.000 adet basılarak, 
Dişhekimlerine ve dişhekimliği fakültesi son sınıf öğrencilerine ücretsiz dağıtılır.

27 ‘de26 ‘da

52‘ de
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Ersin ATİNEL
eatinel@hotmail.com

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

 Yeni bir sayıda yeni haberler ile yine sizlere ulaşabilmenin mutlu-
luğu içerisindeyiz. Ülkemizin huzurunun, maddi ve manevi değerlerinin
hak ettiği günlere geri dönmesinin hepimizin elinde olduğunu bir kez
daha hatırlamamız gerekiyor. El ele sabırla bu mimaride hepimize büyük
görevler düşüyor. Bu inanç ile meslek örgütü olarak üstümüze düşen
sorumluluğun bilincindeyiz.
 Türkiye’de bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 109’uncu yılı ve 
22Kasımı içine alan Ağız ve Diş Sağlığı Haftası İzmir Dişhekimleri Odası
tarafından düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Plaket törenimiz yine duy-
gu dolu anlarla hatırlanacak ilgili haberi içeriğimizde okuyabilirsiniz.
 Bu sene 24.sünü gerçekleştirdiğimiz İZDO Uluslararası Kongre ve
Sergimiz yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Emeği geçen tüm ar-
kadaşlarımıza buradan teşekkürlerimizi sunarız.
 Türk Diş Hekimleri Birliği son zamanlarda televizyon kanalların-
da ve basılı görsellerde ağız ve diş sağlığı ürünlerine yönelik ve halkı yanlış 
yönlendiren reklamlar ile ilgili bir açıklama yaparak mücadele çağrısında 
bulundu.
 Bilimsel makale köşemizin bu sayı misafiri Prof. Dr. Muhittin To-
man kendisine desteği ve paylaşımı için teşekkür ediyoruz.
 “Yılın En Seçkin Bilim İnsanı” içimizden biri… Prof. Dr. Mutlu 
Özcan’ı tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.
 Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız Diş Sağlığı Bölümü değerli meslek-
taşlarımızın çabalarıyla açıldı. Yrd. Doç. Dr. Gülser Kılınç’ın açıklamaları
ile ilgili haberi içeriğimizde bulabilirsiniz.
 İZDO Tiyatro topluluğu yeni oyunlarına Sertaç Tosun’un yönet-
menliğinde sizlerle buluşmak üzere hazırlıklara başladı. Yeni oyunu  me-
rakla bekliyoruz. 
 Köşelerimizin en büyük destekçileri Ahmet Özdikmenli, Serdar 
Sıralar, Müge Kökdamar, Mavisel Yener, Arife Kişioğlu ve Mete Ağaoğ-
lu’na sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Gülümseten sayfalarda yeniden buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın.
  



 2016 yılı Nisan ayında yapılan 17. Olağan 
Genel Kurul ve seçimleri sonucu oluşan Yönetim Ku-
rulu’nun iki yıllık görev süresi 2018 yılı Nisan ayında 
doluyor. Yönetim Kurulu’nun iki yıllık çalışmalarının 
değerlendirileceği, meslek sorunlarının ve çözüm 

önerilerinin görüşüleceği, yeni projeler ve  hedeflerin 
tartışılacağı 17. Olağan Genel Kurul 24 Mart 2018 
Cumartesi günü 10:00-16:30 saatleri arasında, organ 
seçimleri 25 Mart 2018 Pazar günü 09:00 -17:00 saat-
leri arasında yapılacak. Bu toplantıda yasal çoğun-
luk sağlanamaz ise, ikinci toplantı çoğunluğa bakıl-
maksızın; 31 Mart tarihinde Tepekule İş Merkezi’nde 
bulunan İZDO Eğitim ve Konferans salonunda 
gerçekleştirilecek. Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda 
Denetleme Kurulu Üyeleri, Oda Disiplin Kurulu Üye-
leri ve Birlik Genel Kurul Delegeleri’nin seçileceği 
oda organ seçimleri 1 Nisan tarihinde aynı yerde 
yapılacak. 1600’e yakın üyesi bulunan İZDO seçim-
lerine katılımın yüksek olması bekleniyor.

 

İZDO Genel Sekreteri Yaman Yamangil meslektaşlarının 
katılımlarının değerli olduğunu belirterek; ‘’İki yıllık 
çalışmalarımız ile ilgili meslektaşlarımızın görüşlerini al-
mak ve meslek sorunlarımız ile ilgili neler yapabileceğimi-
zi konuşmak için tüm meslektaşlarımı 17.Olağan Genel 
Kurula davet ediyorum’’ dedi.    

Genel Kurula tüm 
üyelerimizi davet ediyoruz.

dişhekimi        haber
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İzmir Dişhekimleri Odası (İZDO) Genel Sekreteri Yaman 
Yamangil, gerçekleştirilecek 17. Olağan Genel Kurula tüm 
üyeleri davet ederek, “Bu genel kurulda katılımın yüksek 
olmasını istiyoruz’’ dedi.
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Dişhekimliğinin Akademik Kuruluşu’nun 
109. yılı törenlerle kutlandı.

Türkiye’ de bilimsel dişhekimliğinin kuruluşunun 109. yılı ve 22 Kasım’ı içine alan Ağız ve Diş Sağlığı
Haftası İzmir Dişhekimleri Odası tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

 22 Kasım Dişhekimliği Günü ve Toplum Ağız ve Diş Sağlığı haftası sebebiyle İzmir Dişhekimleri Odası 
tarafından Cumhuriyet Meydanında bir tören düzenlendi. 

 Törene İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Sütpideler, Katip Çelebi Üniversi-
tesi Dişhekimliği fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bora Bağış, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan yardım-
cısı Prof. Dr. Nazan Ersin, Türk Dişhekimleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Dt. Can San, Mustafa Oral, 
İzmir Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Yaman Yamangil, İl Sağlık Müdürlüğünü temsilen Dt. Suzan Oğuz, 



dişhekimi        109 yıl

11

Ayşe Lale Ayaz, İzmir Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu üyeleri ve Dişhekimleri katıldı. 

Tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 
Atatürk Anıtına çelenk koyulması ile devam etti. 
Törende bir konuşma yapan İzmir Dişhekimleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Süt-
pideler; Bilimsel diş hekimliği eğitiminin 22 
Kasım 1908 tarihinde başlaması nedeniyle bu 
tarihin ülkemizde ‘Dişhekimliği Günü’ olarak 
kabul edildiğini belirterek, her yıl 22 Kasım`ı 
da içine alan haftanın ‘Toplum Ağız Diş Sağlığı 
Haftası’ adı altında kutlandığını söyledi.



dişhekimi109. yıl

12

Kutlamaların ikinci bölümü ise Tepekule Kongre 
Merkezi Anadolu Salonunda gerçekleşti. Düzenle-
nen törende meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran diş 
hekimlerine plaket verildi. İzmir Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Sütpideler ve 
Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı gece 
oldukça görkemli geçti. İzmir’de bulunan sivil toplum 
kuruluşları ve temsilcilerinin yanı sıra diş hekimliği 
fakülte temsilcilerinin de katıldığı gecede İzmir Diş 
Hekimleri Odası’na kayıtlı mesleklerinde 25. 40. ve 50. 
Yılını dolduran dişhekimlerine  plaket takdim edildi. 
Özellikle 50 yılını dolduran hekimlerimizin anlattığı 
mesleki anılar duygu dolu anlar yaşattı. Gece düzenle-
nen kokteyl ile sona erdi.



GENELGE

Sayı : 001-1. 2968 Tarih: 16.11.2017

Konu : 2018 Yılı Üye Aidatları
Türk Dişhekimleri Birliği 16.Olağan Genel Kurulunda 2018 üye aidatlarının Maliye Bakanlığınca açıklanan 2017 
yılı yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenmesi; ayrıca aidatların küsuratlarından arındırılması 
amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanması kararlaştırılmıştır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit 
edilmiştir.

Buna göre; 2018 yılında uygulanacak üye aidatlarının miktarı, ödeme şekli ve tarihleri aşağıdadır. 

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı 
dişhekimlerinden; 415,00 TL,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 205,00 TL,

3. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve 
kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 205,00 TL. aidat alınacaktır.

4. Kayıt Ücreti ise; 205,00 TL olacaktır.

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

Ödeme Şekilleri;

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

·         DENİZBANK AFİLLİ BONUS KARTLARI İLE 6 TAKSİT   ŞEKLİNDE ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

·         BONUS VEYA WORLD ÖZELLİKLİ DİĞER BANKA KARTLARI İLE  3 TAKSİT ŞEKLİNDE ÖDEYE-
BİLİRSİNİZ.

DENİZBANK ALSANCAK ŞUBESİ

IBAN NO: TR41 0013 4000 0064 9737 1000 06  (HESAP ADI: İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI)

YAPIKREDİ BANKASI ALSANCAK ŞUBESİ

IBAN NO: TR16 0006 7010 0000 0051 1689 59  (HESAP ADI: İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI)

İŞBANKASI ALSANCAK ŞUBESİ

IBAN: TR55 0006 4000 0013 4010 4458 79 (HESAP ADI: İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI)
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

2018 YILI ÜYE AİDATLARI BELİRLENDİ.



 www
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24.Kongre
meslektaşlarımızdan 
tam not aldı 
İzmir Dişhekimleri Odası  24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi 10-12 Kasım tarihlerinde  İzmir’ de 
Tepekule Kongre Merkezinde  gerçekleştirildi.

 İZDO 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi anlamlı bir günde açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreni 
öncesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için saatler 09.05’i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. Törene 
İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Murat Sütpideler, Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Ali Rıza İlker 
Cebeci, İzmir’de bulunan Dişhekimliği Fakülteleri Dekanları, İzmir Dişhekimleri Odası ve Türk Dişhekimleri 
Birliği Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda Dişhekimi katıldı. Anma töreninin ardından   Prof. Dr. 
Aydın Bıçakçı tarafından hazırlanan Mustafa Kemal Atatürk’ün anlatıldığı bir sunumda yapıldı. 
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Ana teması bu yıl, “Sanat ve Dişhekimi”olan kongrede Ağız ve diş sağlığının korunması, tedaviye ihtiyaç 
duyulduğunda uygulanan teşhis yöntemleri ve buna göre yapılan yeni tedavi yöntemleri konuşuldu. Ayrıca 
kongrede sanatçı dişhekimlerinin de çalışmaları ve performansları yer aldı.
Yaklaşık 3000’e yakın Dişhekimi ve Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerinin katıldığı kongrede 3 ayrı salonda 3 
gün boyunca 70’e yakın sunum düzenlendi. 

 Bilim, Teknoloji ve Sanat Şöleni
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Güncel mesleki gelişmelerin de yer aldığı 
sunumlarda; alanında uzman çok sayıda aka-
demisyen en yeni bilgileri ve teknolojik gelişme-
leri aktardı. Ayrıca uluslararası alanda önemli 
çalışmaları bulunan yabancı konuşmacılar da 
kongrede diş hekimliği ile ilgili dünyada yaşanan 
son gelişmeleri anlattı. Yabancı konuşmacılar 
arasında Dr Andrea Fabianelli, Philipp Sarman,    
Prof. Dr. Mazen Tamimi, Dr. Jure Poglajen, 
Simon Tucker gibi önemli akademisyenler yer 
aldı.

Teorik ve uygulamalı toplam 7 kurs

İZDO 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi kapsamında teorik ve uygulamalı toplam 10 kurs düzenlen-
di. Katılımcılara kurs sonunda sertifika verildi.
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Sosyal programda müzik ve mizah bir aradaydı

24.Kongrede sosyal program ile katılımcılar kong-
re yorgunluğunu biraz olsun atma fırsatı yakaladı. 
Programda ilk olarak 2. Gün oturumlar sonrası 
Dişhekimi Serdar Sıralar’ın Uluslararası alanda da 
isim yapmış büyük ilgi gören; ‘’Oral Moral’’ isimli 
tek kişilik stand up gösterisi UMG Uysal Medikal 
sponsorluğunda yer aldı. 

Gösteri sonrası İZDO Caz topluluğu geniş repertuarıyla 
kongreye gelen meslektaşlarımıza caz ziyafeti verdi. Yine 
ikinci günü akşamı gerçekleştirilen hoş geldin kokteylin-
de Son Dakika Band grubu sahne aldı. Geniş bir reper-
tuara sahip olan grup geceye renk kattı. Grup eşliğinde 
meslektaşlarımız doyasıya eğlendi.
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Dental f irmalar yeni ürünlerini meslektaşlarımızla buluşturdu

Ağız ve diş sağlığı endüstrisi ve diş hekimliği malzeme üretimi, ithalat ve satışını yapan bir çok firmanın 
katılımıyla büyük bir alanda kurulan stantlarda firmalar yeni ürünlerini diş hekimleri ile buluşturdu. 3 gün 
süren kongre boyunca dental firmalar diş hekimleri ile bir arada olma fırsatı yakaladı.
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Firmalar
Harun Karakaş (Tokuyama Dental Bölge Sorumlusu)
 Hakan Göktürk (Satış Müdürü)
İzmir Dişhekimleri Odası’nın kongrelerinin yaklaşık 14 
yıldır takipçisiyiz. Odanın önceki yıllarda ki Yönetim Kuru-
lu ile şimdi ki Yönetim Kurulu’ndan sundukları imkandan 
dolayı memnunuz. Organizasyon komitesi ve oda çalışan-
ları da firma olarak bizimle fazlasıyla ilgileniyorlar.  Bizde 
bu gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmak istemiyoruz, eli-
mizden geldiğince kongreye katkıda bulunmaya çalışıyoruz.  
Firma olarak İzmir’den de çok memnunuz teşekkür edi-
yoruz. 
İzmir Dişhekimleri Odası’na ve kongrede emeği geçen her-
kese teşekkür ederiz. Organizasyon güzel, katılım güzel 

bizde bu güzelliğe yaptığımız workshop ve tanıtımlarla kat-
kı sağlamaya çalışıyoruz.
Neslihan İnceoğlu (Coltene Türkiye Sorumlusu), İsmail 
Yavuz (Sis Diş Deposu) 
Kongre bizim açımızdan katılımcı sayısı olarak tatmin 
edici, katılımcılar açısından da bilimsel program olarak 
tatmin edici olduğunu gördük. Bizde elimizden geldiğince 
hem bilimsel program açısından hem de açtığımız stantla 
destek olmaya çalıştık. Türkiye’nin dört bir yanından hekim 
gördüm bu kongrede.  Biz distribütörler aracılığıyla birçok 
noktada hekimlere ulaşmaya çalışıyoruz ama kendi çaba-
mızla ulaşamayacağımız dişhekimlerine de kongre 
aracılığıyla ulaşmak oldukça keyifli. Seneye yine burada 
olacağız gayet memnunuz teşekkür ediyoruz.  

Mustafa Kemal Mersin (NTA İmplant Bölge Müdürü)
Biz İZDO Kongrelerini her zaman takip eden ve katılan bir 
firmayız. Organizasyon her yıl daha da iyi oluyor. Katılım-
cı sayısının da artması organizasyonu yapanlar kadar bizi 
de memnun ediyor. Sunum aralarının bu kez daha iyi 
planlanması fuar ziyaretlerini de arttırdı. Bizde daha fazla 
dişhekimleri ile bire bir görüşme şansı yakaladık teşekkür 
ediyoruz. 
Sertaç Yücedağ (Yücedağ Dental) 
Organizasyon gayet başarılı, her geçen yıl üstüne daha da 
koyarak geliştiğini görüyoruz.Katılımda aynı doğru orantı-
da artıyor buda bizi memnun ediyor. Sunum araları çok iyi 
planlanmış stant ziyaretleri bu sayede oldukça fazla biz de 
ürünlerimizi tanıtma şansını daha fazla bulduk.Kısacası  
genel anlamda mutlu olduğumuz bir  kongre geçirdik herk-
ese teşekkür ederiz. 

Fatih Uysal (UMG Uysal Satış Müdürü)
Organizasyonu hem sosyal hem bilimsel anlamda değer-
lendirdiğimizde gerçekten lezeetli bir şölen havasında geç-
ti. Biz burada olmaktan memnunuz hem Serdar Sıralar’ın 
gösterisine hem de bir konuşmacıya sponsor olduk. Bu  
işbirliğini her zaman elimizden geldiğince devam ettirmek   
isteriz. Öğrencilerin de bu organizasyonda bulunması bizi 
ayrıca memnun etti, ileride onlarla da meslek hayatına 
atıldıklarında bir arada olmak isteriz. Biz de yeniliklerimizi 
anlatabildiğimiz için oldukça mutluyuz.   
Oğuzhan   Karabulut   (İmplance  Ege Bölge Bayisi)
 Biz   elimizden geldiğince İZDO  Kogrelerine katılıyoruz Bu sene 
kongre organizasyonunu daha iyi bulduğumu belirtmek isterim. 
Katılımcı sayısının yüksek olması bizi de sevindirdi. Umarım 
bundan sonra böyle devam eder. Yabancı konuşmacıların faz-
la olmasının da buna katkı sağladığını düşünüyorum. Emeği 
geçen  herkese teşekkür ederiz. 
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Katılımcı

Özgür Keleş (Manisa)
Kongre yine İzmir Dişhekimleri Odası’nın tecrübesiyle güzel bir şekilde düzenlenmiş. Bilimsel anlamda diğer 
kongrelere göre her yıl daha üst seviyeye çıktığını görüyorum.  Sadece bir konuda değil her konuda geniş 
bir yelpazede olduğu için tüm dişhekimlerine hitap ettiğini düşünüyorum. Stantları da bu sene daha canlı 
buldum, katılımcı sayısının da artması zaten kongrenin başarısını gösteriyor. Ben kongreden memnun kaldım 
teşekkür ediyorum.

Merve Kahraman (Ankara) 
Genel anlamda kongreyi başarılı buldum. Farklı akademisyenlerden önemli konularda bilgi almak benim için 
çok güzel. Katıldığım oturumların mesleğe farklı bakmamı sağladığını söyleyebilirim.  Stantlar çok renkli, 
bu sene Türkiye’nin dört bir yanından firmaları gördüm. Yeni ürünleri keşfetme şansı yakaladım.  Açıkçası 
yaptığımız işi kolaylaştıran bu kadar ürün olduğunu burada daha çok fark ettim. 

Dündar Yarış (Ödemiş)
Öncelikle stantların bu sene oldukça zengin olduğunu söyleyebilirim. Meslek hayatımda daha önce tanı-
madığım birçok malzemeyi gördüm. Onlarla tanışmış oldum, benim için güzeldi. Bilimsel anlamda girdiğim 
sunumlarda da akademisyenlerin başarılı anlatımlar yaptığını düşünüyorum. Bir takım yeni bilgiler edin-
menin mutluluğunu yaşadım. Bundan sonraki kongrelere katılmayı düşünüyorum, böyle başarılı organi-
zasyonların sürdürülmesini istiyorum. 

Zeynep Cömert Karadaş (Aydın)
Kongre benim açımdan oldukça verimli geçti. Bilimsel olarak yeterliydi, sosyal açıdan da kongrenin başarılı 
olduğunu söyleyebilirim. Stantları da rahat rahat gezme fırsatı bulduk, yeni ürünleri gördük. Kongre genel 
anlamda beni memnun etti,teşekkürler.
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Meslektaşlarımızın Dikkatine!
Yeni mali yılda dişhekimlerini ilgilendiren yeni düzenlemeler;

17.12.2017 tarihli Resmi Gazetede Gelir 
İdaresi Başkanlığının 485, 486 ve 487 sayılı 
Tebliğleri yayımlandı. Tebliğler muayene-
hanesi olan ve serbest çalışan dişhekimleri 
ile ilgili yeni düzenlemeler getirdi. İşte o 
değişiklikler;

Neler Değişti

1.Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
1 Sıra No Genel Tebliğe Göre,  Muhtasar ve 
Prim Hizmet Beyannamesinin birleştiril-
mesi şimdilik yürürlükten kaldırıldı.
Yani 01.01.2018 tarihinde başlayacak olan 
Muhtasar ve SGK bildirgelerinin birleştiril-
mesi Tebliğe göre 1 Temmuz 2018 yılına 
ertelendi.
2.485 Sıra No’lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’ nde Vergilendirme sürecinin tebliğ aşamasına 
ilişkin açıklamalar yapıldı. Elverişli elektronik adresi bulunanlara tebligatlar elektronik ortamda yapılmaya 
devam edilecektir.
Tebliğe göre yapılan değişiklikler; İşi bırakma ve başlama bildirimlerinde, mükelleflerin MERNİS kayıtlarında 
yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmıştır. Tebliğat adresi mernis kayıtlarında yer elan yer-
leşim adreslerine uygun değil ise kapıya pusula yapıştırılması kaldırılmıştır. İlan Yoluyla tebligat ancak şahsın 
adres kayıt sisteminde kayıtlı bir yerleşim yeri adresi bulunmazsa yapılacaktır.

3. Serbest meslek defterlerinin  E Defter or-
tamında tutulması 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle 
zorunlu hale getirildi. Noterden defter
tasdik yapılmayacak. Serbest Meslek Erbabları 
31 Ocak 2018 sonuna kadar 
E Defter Başvurusu yapabilecekler.
 

Bu düzenlemeyle ilgili Serbest Meslek Sahipleri başvurularını, Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda 
olan mükelleflerin, sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar www.
defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla baş-
vuru yapmaları gerekmektedir. 

4. 01.01.2018 tarihinde uygulamaya girecek olan “serbest meslek makbuzu”, “sevk irsaliyesi”, “müstahsil mak-
buzu” ve  belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi 
ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile tekrar düzenlendi.  
Serbest meslek makbuzları ve irsaliyelerin E ortamında kesilmesi isteğe bağlı hale getirildi ve zorunluluktan 
çıkarıldı.
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Meslektaşlarımızın Dikkatine! TDB BAŞKANLAR KONSEYİ 
TOPLANTISI ANTALYA’ DA YAPILDI

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üye-
leri ile Oda Başkan ve Yöneticilerinden oluşan TDB 
Başkanlar Konseyi, 8-9 Aralık 2017 tarihlerinde An-
talya’da gerçekleşti.
Başkanlar konseyi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunu-
lan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 
Değişikliğine İlişkin Danıştay’ın Bazı Maddelerdeki 
Yürütmeyi Durdurma Kararı, Dişhekimlerinin Birden 
Çok Yerdeki Mesleki Çalışmalarının Usul ve Esasları 
Hakkında Yönergenin Odalardaki uygulamaları, TDB 
16. Olağan Genel Kurulunda alınan; “Dişhekimleri 
Odası Başkanlarına İnsan Kaynakları Yönetimi Konu-

sunda Eğitim Verilmesi” konusundaki karara yönelik program, (Doç. Dr. Özlem Özkan) Kurum anlaşmaları, Reklam 
ve tanıtım arasındaki farkın belirsiz olmasından kaynaklanan sorunlar ve özellikle son dönemlerde gittikçe artan sosyal 
medya ve internet ortamında reklam içerikli paylaşımlar, Flor uygulamasında dişhekimi dışındaki personel çalıştırıl-
ması, Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartları gündemi ile toplandı. Toplantı sonunda TDB Başkanlar Konseyi 
Sonuç bildirgesi yayımlandı.

Antalya’da gerçekleştirilen TDB Başkanlar Konseyi sonun-
da sonuç bildirgesi yayımlandı.
Sonuç bildirgesinde; ‘’Toplumun her kesiminde yaygın-
laşan şiddete eğilim, maalesef biz sağlık çalışanlarının da 
sıklıkla karşılaştığı bir hal almıştır.  Hükümet yetkililer-
inin sağlık personelini hedef gösteren söylemleri yanın-
da; Sağlıkta dönüşüm programının getirmiş olduğu per-
formans sistemi ve sağlığın bir ticari meta olarak göste 
rilmiş olması, hastaları müşteri gibi göstermektedir. Bu-
rada müşteri memnuniyeti ön plana çıkmakta tedavide 
tıbbi gereklilik ikinci planda kalmaktadır. Bu da hastaların 
kamuda ve özelde sağlık hizmeti alımı sırasında hekimlere 
ve diğer sağlık çalışanlarına, kışkırtılmış sağlık hizmeti 
talebi ve şiddetle yaklaşmalarıyla sonuçlanmaktadır. Yakın 
zamanda meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldığı şiddet 
olayları başta olmak üzere, tüm şiddet olaylarını kınıyor, 
yaşanan makus olayların TDB olarak sonuna kadar hukuk-
sal takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Hekimlerin ve diğer 
sağlık çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalış-
ma haklarının korunması için Sağlık Bakanlığı’nın gerekli 
adımları ivedilikle atmasını bekliyoruz.
TDB ve Odalarımıza meslektaşların yaklaşımı, örgütsel 
çatının bir güç olarak devamlılığının sağlanması adına 
yapılacak eğitim ve uygulamalarla, meslektaşlarımız arasın-
da dayanışma ve örgütlenme bilinci arttırılmalıdır.
Dişhekimlerinin birden çok yerde çalışmasına dair yöner-
genin, Odalardaki uygulamalarıyla ilgili yapılan fikir 
alışverişleri sonucunda; yönerge çerçevesinde uygulanabilir 

bir standartın belirlenmesi ve bu uygulamalarda meslek-
taşlar ve halkın sağlığı açısından artılar ve eksiler belirle-
nerek izlenecek yol ve yöntemlerin oluşturulması kararına 
varılmıştır.
Kurum anlaşmaları TDB Yönergesiyle belirlenmiş olsa 
da, kurumlar yapılan anlaşmaları suistimal ederek çeşitli 
ticari kaygılarla mesleğimizi ve meslektaşlarımızı değer-
sizleştiren çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda mesle-
ktaşlarımızın kurumlarla yapacağı anlaşmalarda mevzuat 
hükümlerine uyulmalı, etik değerler göz önünde bulun-
durulmalıdır.
Son dönemlerde gittikçe artan sosyal medya ve internet or-
tamındaki reklam içerikli paylaşımlar konusunda disiplin 
hükümleri uygulamasına ek olarak FDI ın belirttiği etik 
kodlar da dikkate alınarak TDB’ nin yürüteceği çalışma-
larla sağlık alanında  tanıtım çerçevelerinin geniş kitlelere 
yayılması sağlanacaktır.
Sağlık Bakanlığı’nın sahadaki koruyucu hekimlik uygu-
lamaları içinde yer alan florlama çalışmalarında Toplum 
Sağlığı Merkezlerindeki dişhekimlerinin yeterli sayıda ol-
maması ayrıca uygulama sahasının geniş olması nedeni-
yle, yardımcı sağlık personeli ve diğer kişilerin uygulama 
yapması kabul edilemez. Bu konuda amaca ulaşmak için 
başta muayenehaneler olmak üzere özelden hizmet alımı 
yapılmalıdır.
Sonuç olarak; gündemimiz içerisinde hepimiz için en 
önemli konu yaşanan şiddet olaylarıdır. Sağlık çalışanları-
na yönelik şiddetin önüne geçmek adına kamuda ve özelde 
gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır’’ denildi.

Sonuç bildirgesi yayımlandı
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İzmir Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Murat Sütpideler, kendilerini bir 
araya getiren Başkan Olgun Atila’ya teşekkür 
ettiği konuşmasında, ağız ve diş sağlının temel 
sağlık problemlerinin başındaki geldiğini vur-
guladı. Koruyucu ve önleyici diş hekimliği uygu-
lamalarında yerel yönetimlere önemli görevler 
düştüğünü söyleyen Sütpideler, “Oluşturulacak 
ortak politikaları halka ulaştırılmanın en kolay 
yolu yerel yönetimlerden geçmektedir. Yani bele-
diyeler ile ortak hareket etmek çok önemli” dedi. 

Bornova Belediyesi’nde Dişhekimleri 
buluşması
 Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yönetim anlayışının ilk sırasına koyduğu ortak akıl ilkesi 
çerçevesinde gerçekleştirdiği toplantılar kapsamında, diş hekimleri buluştu. Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’nda 
Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi’ndeki yapılan toplantıya İzmir Diş Hekimleri Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Murat Sütpideler ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra Bornovalı diş hekimleri ve Bor-
nova Belediyesi’nin ilgili bürokratları katıldı.

Yerel yönetimlerin desteği çok önemli



dişhekimi haber

25

Bu anlamda yapılacak iş birliğinin detaylarını anlatan İzmir Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Murat Sütpideler, 
“Bornova Belediyesi’nin Ege Üniversitesi ile birlikte her yıl ortaklaşa gerçekleştirdiği Sağlık Halk Kongre-
si’nde bir gün de halkı aydınlatmamız adına diş hekimlerine ayrılacak. Ayrıca Bornova Belediyesi’nin kente 
kazandırdığı tesislerde oynanacak üst düzey maçlar için Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili farkındalık pankartları 
hazırlanacak” diye konuştu.

 Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila 
ise kenti birlikte yönetme noktasında meslek 
örgütleri de dahil olmak üzere toplumun tüm ke-
simleri ile bir araya gelmeye özen gösterdiklerini 
ifade etti. Sağlıklı yaşam hakkının kutsal bir hak 
olduğunu belirten Başkan Atila, Diş Hekimleri 
Odası ile de Halk Sağlığı konusunda her türlü iş 
birliğine hazır olduklarını söyledi.  Bornova Bele-
diyesi olarak sağlık alanında yaptıkları çalışmaları 
da anlatan Atila, “Sağlık Müdürlüğümüz bünye-
sinde 3 hekimi, 1 diş hekimi, 8 hemşire, 7 ebe ve 20 
Evde Bakım Hizmeti görevlimiz ile Yunus Emre 
Mahallesi’nde Özgül Gündüz Sağlık Merkezi, Al-
tındağ’da Halkın Üniversitesi Toplum Merkezi, 
Evka 4’te Sağlıklı Anne Sağlıklı Aile Merkezimiz 
iki adet hasta nakil ambulansımızla bugüne ka-
dar 10 binlerce Bornovalıya sağlık hizmeti verdik, 
vermeye devam edeceğiz” dedi.
Toplantı sonunda tüm katılımcılar, hem meslekle 

Sağlıklı yaşam hakkı kutsal bir haktır rini icra ettikleri, hem de yaşadıkları yer olan Bornova ile 
ilgili sorunlarını ve önerilerini dile getirdi.Dişhekimle- 
rinin görüşlerini tek tek not alan Başkan Atila, her birine 
ayrı ayrı yanıt verdi.
Yapılacak ortak çalışmaların konuşulduğu toplantı sonun-
da, Bornova Belediyesi’nin Ege Üniversitesi ile birlikte her 
yıl ortaklaşa gerçekleştirdiği Sağlık Halk Kongresi’nde bir 
günün Ağız ve Diş Sağlığı’na ayrılacağı açıklandı.  
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TDB’ den yanlış yönlendirme yapan
reklamlarla mücadele çağrısı...
Türk Dişhekimleri Birliği son günlerde televizyon kanallarında ve basılı görsellerde ağız ve diş sağlığı 
ürünlerine yönelik oldukça yanlış içerikte ve halkı yanlış yönlendiren reklamlarla ilgili bir açıklama yaparak 
mücadele çağrısında bulundu.

  Yapılan açıklamada; ‘’Son günlerde gerek ulusal        
televizyon kanallarında gerekse basılı görsellerde 
ağız ve diş sağlığı ürünlerine yönelik oldukça yanlış 
içerikte ve halkımızı yanlış yönlendiren reklamları 
görüyoruz.
Reklamlarda, manuel diş fırçasının   değersizleştiril-
mesi, şarjlı diş fırçalarının öne çıkarılması, ağız gar-
garalarının diş fırçalamasından daha fazla etkili  olduğu, 
bazı macunların kullanılması durumunda ağız       
hijyeninin temin edildiği, florlu macun kullanıldığın-
da diş çürümesinin önlendiği gibi birçok yanlış bilgi 
ler verilmekte ve halkımızın ağız-diş bakımındaki al-
gısı etki altına alınarak değiştirilmeye çalışılmaktadır.
Yapılan bilimsel çalışmalara göre ağız ve diş sağlığın-
da asıl olan, ağızdaki bakteri plağı oluşumunun engel-
lenmesi ve diş fırçasıyla yapılacak mekanik temizlik-
tir. Bu nedenle ağız ve diş sağlığı için;
Dişler; günde 2 kez, en az 3 dakika ve düzenli olarak 
fırçalanmalı,
Günde bir kez diş ipi ve ara boşluklar varsa ara yüz 
fırçası kullanılmalı,

6 ayda bir dişhekimi kontrolü yapılmalıdır.
Fırçalamada esas olan fırçalama yöntemi; düzen-
li, doğru ve yeterli zaman ayırarak yapılmasıdır. 
Fırçalama ile dişlerin ara yüzleri temizlenemediği 
için ara yüzler için diş ipi ve dişhekiminin önerisine 
göre ara yüz fırçası kullanılmalıdır. Florlu macun 
kullanımının, diş çürüğü üzerindeki olumlu etkileri 
anormal abartılarak yanlış bilgiler verilmektedir. Ma-
cun ve gargaraların ise dişler üzerinde bakteri plağı 
olduğu sürece anlamlı olmadığı bilinmektedir. Diş 
macunları ve gargaralar, fırçalama yapılmadığı sürece 
ve tek başlarına diş çürüğünü ve dişeti hastalıklarını 
önlemede etkili değildir. Gargaralar, sadece dişhekimi 
önerisi doğrultusunda kullanılmalıdır.
Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, Dişhekim-
liği Fakülteleri ile tüm ilgili kurum ve kuruluşları 
yanlış yönlendirme yapan bu tür reklamlarla mü-
cadele     etmeye, ağız ve diş sağlığı ürünlerini üreten 
ve pazarlayan sektörleri de bu tür yanlış reklamlardan 
vazgeçmeye davet ediyoruz’’ denildi.
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Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan 
Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
03.02.2015 tarihli Yönetmelik, Türk 
Dişhekimleri Birliği tarafından açılan 
davada verilen yürütmenin durdurul-
ması kararına uygun değişikliklerin 
yapılabilmesi bakımından 23.12.2016 
tarihinde değiştirilmişti.
Bu değişiklikte, yargı kararına aykırı 
bir kısım değişiklikler yapıldığı gibi 
yönetmelikte yer alan bir takım kural-
ların da yeniden düzenlendiği an-
cak bu düzenlemeler de yine önemli 
hukuka aykırılıklar ve belirsizlikler 
yer almıştı. Türk Dişhekimleri Birliği 
tarafından, yapılan değişikliklerle il-
gili  bir kısım hükümlerinin yürütme-
sinin durdurulması ve iptali istemiyle 
21.02.2017 tarihinde Danıştay’da dava 
açılmıştı.
Danıştay 15. Dairesi 18 Ekim’de Yönet-
meliğin incelemeyle ilgili kurallarının 
eksikliği, denetimle ilgili kurallarının 
belirsizliği ve totem tabelaya izin ver-
en kuralın açıkça hukuka aykırılığı 
sebebiyle yürütmenin durdurulması-
na karar verdi. Bu Kararda ayrıca, 
ağız, diş ve çene cerrahları dışında-
ki dişhekimlerinin de gerektiğinde 
ADSM, tıp merkezi ve özel hastane-
lerin ameliyathane ve genel anestezi 
ünitelerini kullanabilecekleri; Yö-
netmelik kuralının bu şekilde anlaşıl-
ması gerektiği de belirtildi. Danıştay 
kararının, idareye tebliğden itibaren 
en geç 30 gün içinde uygulanması 
zorunlu. Sağlık kuruluşlarının açıl-
masında ruhsata esas denetimi 
yapacak kurulun oluşturulması ile 
faaliyet sırasında yapılacak deneti-
mi kimin yapabileceğinden dene-
timin usulüne ve denetim formlarına 
varıncaya kadarki ayrıntıların Sağlık 

Bakanlığı tarafından ivedilikle düzen-
lenmesi gerekiyor. TDB konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada bu düzenleme de 
dahil olmak üzere, meslektaşlarımızın 
mesleki faaliyetlerini ve toplumun 
ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişi-
mini düzenleyen kuralları içeren bu 
Yönetmeliğin bütününe ilişkin her 
türlü çalışmada Sağlık Bakanlığı’na 
her türlü katkıda bulunmaya hazır 
olduğunu da hatırlattı.
Yürütmesi durdurulan maddeler
 Totem tabela yasaktır 
Sağlık kuruluşlarında totem tabela 
yasak iken, Yönetmelik değişikliği ile 
bir takım şartların yerine getirilmesi 
halinde muayenehaneler dışında-
ki özel sağlık kuruluşlarının totem 
tabela kullanabilecekleri belirtilmişti. 
Kararda “Yönetmeliğin ilk halinde, 
seyyar tabela veya totem tabela, afiş ve 
benzeri gibi tabela ve cisimlerin kul-
lanımı yasaklanmış iken, dava konusu 
değişiklik ile hangi saik gözetilerek 
totem tabelanın sayılanlar arasından 
çıkarıldığı ve serbest hale getirildiği 
anlaşılamamıştır” denildi.
 Tıp merkezleri dişhekimleri 
tarafından kullanılabilir 
Danıştay 15. Dairesi Yönetmeliğin 
19. maddesinin üçüncü fıkrasında 
yapılan değişikliği değerlendi-
rirken hükme “Söz konusu mad-
de incelendiğinde mesleğini serbest 
icra eden dişhekimleri/ uzmanların, 
hastalarının Ek-9’daki cerrahi işlemler 
dışında kalan genel anestezi ve se-
dasyon altında yapılacak tanı ve teda-
vi işlemlerini ADSM’ler bünyesinde 
bulunan Sedasyon ve Genel Anestezi 
Biriminde yapabileceklerinin düzen-
lendiği, bununla birlikte bu işlem-
lerin daha donanımlı genel anestezi 

müdahale ünitesi bulunan ADSM’ler 
ile tıp merkezleri ve özel hastane-
lerin ameliyathane ve genel anestezi 
müdahale ünitelerinde yapılmaların-
da ise herhangi bir engelin bulun-
madığı görülmekle birlikte, hükmün 
yazılışından, mesleğini serbest icra 
eden dişhekimleri/uzmanların bu 
yerlerde söz konusu işlemleri evlevi-
yetle yapabileceklerinin anlaşılması 
gerektiği ortadadır” şeklinde açıklık 
getirdi.
 İnceleme ekibinde Oda temsilcisi 
dişhekimine yer verilmelidir
 Danıştay 15. Dairesi bu konudaki 27 
Ekim 2015 tarihli kararını hatırlata-
rak “incelemelerde denetim ekibinde 
oda temsilcisi bir dişhekiminin ol-
ması gerektiğinin amaçlandığı, 
değişikliğin bu haliyle hâsıl olması 
beklenen amacın gerçekleştirilmediği 
anlaşıldığından dava konusu 
“Müdürlük” ibarelerinde hukuka 
uyarlık görülmemiştir” gerekçesiyle 
yürütmenin durdurulmasına karar 
verdi. 
Denetimle ilgili kurallar belirli ol-
malıdır 
15. Daire kararında denetimle ilgili 
kuralların Yönetmelikte netleştirilmesi 
gerektiğini vurgulanarak “Yönetmeliğin 
28. maddesi ile; Müdürlükçe yapılacak 
denetimlerde görev alacak persone-
lin nitelikleri ve sayısı ile kullanılacak 
denetim formlarına ilişkin hususların 
Yönetmelikle düzenlenmeyip Bakan-
lıkça çıkarılacak alt düzenlemelerle be-
lirleneceğinin öngörülmesinde hukuka 
uyarlık bulunmamaktadır” gerekçesiyle 
söz konusu hükmün yürütmesi dur-
duruldu.

Yönetmelik değişiklikleri ile
ilgili danıştay kararı 
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından, yapılan değişikliklerle ilgili  bir kısım hükümleri
nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 21.02.2017 tarihinde 
açılan davada Danıştay kararını verdi.
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Tüm seramik restorasyonlar ve 
klinik uygulamaları: Olgu sunumu
Prof.Dr.Muhittin TOMAN
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilimdalı 

ÖZET
Tüm seramik restorasyonlar doğal dişe yakın 
estetiği ve biyouyumlu olmaları nedeniyle 
günümüzde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. 
Tüm seramik sistemlerinin gelişmesine paralel 
olarak dentin bonding ve rezin simanların da 
gelişmesi ile klinik olarak başarı oranları yük-
selmiştir. Adeziv simantasyon sistemleri ile si-
mante edilmiş bir tüm seramik restorasyonun 
kırılma direncinin ve mukavemetinin artması 
yanında mikrosızıntı görülme riski de önemli 
derecede azalmaktadır. 
Günümüzde çok sayıda tüm seramik sistemi 
geliştirilmesine rağmen çalışmalar hala devam 
etmektedir.

Resim 1. Vakanın tedavi öncesi görüntüsü

Giriş
Son yıllarda dişhekimliğinde estetik gereksinim 
artışı, tüm seramik restorasyonların gelişmesinde 
başlıca rol oynamıştır. Tüm seramik restorasyonların 
hasta ve hekim tarafından tercih edilmelerinin en 
önemli nedenleri oldukça estetik olmaları yanında 
biyouyumlu olmalarıdır.1-3 Metal destekli seramik 
kronlarda metal bir alt yapının varlığı gelen ışığın 
geçişini engellediğinden, metal alt yapının rengini 
kapatmak için uygulanan opak seramik nedeniyle 
doğal görünüşlü olmayan kronlar yapılmaktadır. Baz 
metal alaşımlarının korozyona uğramaları sonucu 
çevre periodontal ve gingival dokularda toksik ve al-
lerjik reaksiyonlar oluşabilmektedir. Bu nedenlerden 
dolayı günümüzde metal alt yapı içermeyen, doğal 
dişe yakın görünümde restorasyonlar yapılmasına 
olanak sağlayan, çeşitli yöntemlerle güçlendirilmiş 
çok sayıda tüm seramik sistemi geliştirilmiştir.
Bu sistemlerden bir tanesi olan IPS e-max sis-
temi lityum disilikat esaslı ısı, basınçla şekillene-
bilen ve daha sonra flor apatit esaslı tabakalama 
seramiğinin uygulanabildiği bir tüm seramik sis-
temidir.3 Tabakalama seramiği içerisindeki apa-
tit kristalleri translüsens, parlaklık ve gelen ışığın 

saçılmasını arttırarak daha estetik restorasyonların 
yapılmasını sağlar.3 Diğer tüm seramik sistemleri 
ile karşılaştırıldığında daha yüksek translüsent özel-
likte olması sayesinde IPS e-max sistemi doğal diş 
görünümlü restorasyonların yapımında ideal bir 
materyal olarak kabul edilmektedir.
Tüm seramik sistemleri her ne kadar geliştirilmiş 
olsa da yapılan araştırmalar sonucunda seramik ma-
teryalinin kendine özgü gevrek ve kırılgan özelliği, 
tüm seramik kronların kırılma direncini düşürme-
ktedir.8 Günümüzde tüm seramik kronların siman
tasyonunda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan 
adeziv simantasyon sistemlerinde kompozit rezin si-
man, hem dentin hem de seramik kronun iç yüzey-
ine adezyon ile tutunmakta ve bu sayede yapılmış 
olan tüm seramik kronun kırılma direnci artmak-
tadır.9 Ayrıca adeziv simantasyon sistemleri ile tüm 
seramik kronların mikrosızıntısı konvansiyonel si-
manlara göre önemli derecede azalmaktadır.
Bu çalışmada ön bölgede estetik düzensizlik nede- 
niyle kliniğimize başvurmuş olan 2 vakanın IPS 
e-max tüm seramik restorasyonlar yapılarak düzgün 
bir estetik görünüm verilmesi anlatılmıştır.
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Olgu sunumu
Vaka 1
26 yaşında bir bayan hasta üst çene sağ santral dişinde 
daha önce yapılmış kanal tedavisine bağlı olarak ileri 
derecede bir renklenme mevcuttu. Yapılan klinik ve 
radyolojik muayeneler sonucunda IPS e-max sistemi 
(Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) kullanılar-
ak tüm seramik kron uygulanmasına karar verildi. 

Vakanın baştan sona resimleri Resim1, 2 ve 3’de ver-
ilmiştir.
Vaka 2
24 yaşında bir erkek hasta üst çene sol santral dişe 
daha önce yapılmış kronun sökülmesi sonucunda 
kliniğimize başvurmuştur. Yapılan klinik ve radyolo-
jik muayeneler sonucunda IPS e-max sistemi kul-
lanılarak tüm seramik kron yapılmasına karar verildi. 
Vakanın tedavi aşamalarının resimleri Resim 4, 5 ve 
6’da verilmiştir.
Diş Preparasyonu
Öncelikle hastaların klinik ve radyolojik muayene-
leri yapıldı ve diş preparasyonu yapılmadan önce 
yapılacak olan restorasyonların renk seçimi yapıldı. 
Tüm seramik kronlar için diş preparasyonunda dişin 
kole bölgesinde 0.6-0.7 mm genişliğinde chamfer 
tarzda basamak preparasyonu yapıldı. Basamak ser-
best dişeti kenarı ile aynı seviyede olacak şekilde ve 
dişeti konturunu takip edecek şekilde yapıldı. Diş 
preparasyonu sonrası tüm keskin kenar ve köşeler 
yuvarlatıldı. 
Ölçü
Ölçü almadan önce dişeti oluğu içerisine retraksiyon 
ipi (No.01 Ultrapack, Ultradent, Salt Lake City, Utah, 

USA) yerleştirildi ve 10 dakika süreyle beklendi. Bu 
süre sonunda retraksiyon ipi uzaklaştırıldıktan sonra 
polivinil siloksan (Affinis, Coltene Whaledent, Alt-
statten, İsviçre) ölçü maddesi kullanılarak tüm çene 
ve prepare edilmiş dişlerin ölçüsü alındı ve tip-5 sert 
alçı (Glastone Dental Stone, Dentsply Co, Milford, 
İngiltere) döküldü. Karşıt arkın ölçüsü de alginat 
ölçü maddesi (CA37, Cavex, Amsterdam, Hollan-
da) kullanılarak alındı ve tip-4 sert alçı (Silky-Rock, 
Whip-Mix Co, Louisville, KY, USA) döküldü. Ölçüler 
alındıktan sonra prepare edilmiş dişlere geçici resto-
rasyonlar (Dentalon Plus, Kulzer, Werheim, Alman-
ya) yapıldı ve öjenol içermeyen geçici siman (Cavex 
Temporary Cement, Cavex, Holland BV, Haarlem, 
Hollanda) ile simante edildi.
Simantasyon
Yapılan tüm seramik restorasyonların hasta ağzında 
provası yapıldıktan sonra son aşama olan glazür ta- 
bakası da uygulandı. Daha sonra simantasyon işlemine 
geçildi. Öncelikle yapılan tüm seramik restorasyon-
ların iç yüzeyleri 20 saniye süreyle % 5’lik hidroflorik 
asit (IPS Ceramic etching gel, Ivoclar Vivadent) ile 
asitlendi, 30 saniye süreyle hava su spreyi ile yıkandı 
ve kuru hava ile kurutuldu.  Daha sonra restorasyon-
ların iç yüzeyine silan ajanı uygulandı, 60 saniye son-
ra kuru hava ile kurutuldu. Diş yüzeyinin hazırlan-
masında ilk aşama olarak prepare edilmiş diş yüzeyleri 
pomza ve fırça yardımıyla tamamen temizlendi.Daha 
sonra %37’lik fosforik asit ile mine ve dentin yüzey-
leri 15 saniye süreyle asitlendi ve bu süre sonunda diş 
yüzeyleri 30 saniye süreyle hava su spreyi ile yıkandı. 
Diş yüzeyi pamuk peletler ile kurutuldu ve kullanılan 
dentin bonding ajanı etanol bazlı olması nedeniyle bir 
miktar nemli bırakıldı. Daha sonra etanol bazlı ve du-
al-cure (hem kimyasal hem de ışık 

Resim 2. Diş preparasyonu tamalandıktan son-
raki görüntüsü

Resim 3. Estetik düzensizliğin IPS 
e-max kronla düzeltilmesi
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ile polimerize olabilen) özellikteki dentin bonding 
ajanı (Excite DSC, Ivoclar Vivadent) hem diş yüzey-
ine hem de restorasyonun iç yüzeyine uygulandı 15 
saniye sonra kuru hava ile hafif bir şekilde kurutuldu 
yani içerisindeki solventin buharlaşması sağlandı. 

Dual-cure özellikteki yapıştırıcı kompozit rezin si-
man baz ve düşük viskozitedeki katalizörü eşit mik-
tarlarda karıştırma kağıdı üzerinde plastik karıştırıcı 
ile karıştırıldı ve restorasyonun iç yüzeyine uygulandı. 
Restorasyon ilgili dişe yerleştirildi, 5 saniye süreyle 
ön ışınlama yapılarak taşan fazla siman temizlendi ve 
tüm yönlerden 40’ar saniye olmak üzere yapıştırıcı si-
man tamamen polimerize edildi.
Tartışma
Çok uzun yıllardan beri tüm seramik sistemleri üze-
rine çok fazla çalışmalar yapılmış ve günümüze ka-
dar çok sayıda tüm seramik sistemi geliştirilmiştir. 
Son olarak günümüzde zirkonyum seramik sistem-
leri kullanıma sunulmuştur. Zirkonyum seramik sis-
temleri kullanılarak ağız içerisinde arka bölgede tüm 
seramik kron ve çok üyeli köprü yapılabilmektedir.13 
Zirkonyum seramik materyali doğası gereği opak 
renkte olması nedeniyle özellikle ön bölgede yapılan 
restorasyonların estetiği çok iyi olmamaktadır. 
Bunun yanında zirkonyum seramik restorasyonların 

simantasyonlarının hangi tür yapıştırıcı ile yapılması 
konusunda da tam bir fikir birliğine varılmış değildir. 
IPS Empress 2 sisteminde ise bükülme direnci daha 
düşük olması nedeniyle sadece ön bölgede en fazla 3 
üyeli köprü yapımına olanak sağlamaktadır. Ancak 
translüsent özelliği çok iyi olduğu için ön bölgede es-
tetik özelliği çok yüksek restorasyonlar yapılabilmek-
tedir. Aynı firma en son olarak aynı şekilde lityum 
disilikat esaslı olan ve bükülme direnci 450 MPa’ya 
kadar çıkan e-max Press sistemini piyasaya sunmuş-
tur.
Tüm seramik restorasyonların başarısında biyouyum-
luluk, estetik, doğal görünüm ve düşük plak birikimi 
gibi özelliklerin yanında bir diğeri de klinik olarak 
uzun ömürlü olmasıdır. Tüm seramik restorasyon-
ların uzun dönem klinik takipleri ile ilgili pek çok 
çalışma mevcuttur ve yapılan bu çalışmalar sonucun-
da tüm seramik restorasyonlar uzun dönemde klinik 
açıdan başarılı olarak değerlendirilmişlerdir.14,15

Yapılacak olan bir tüm seramik restorasyonun klin-
ik olarak başarılı olabilmesi için doğru vaka seçimi, 
diş preparasyonu, kullanılacak materyalin üretici 
firmanın önerilerine göre uygulanması ve simanta-
syon işlemi çok önemli faktörler arasındadır. Bir tüm 
seramik kron yapımında diş preparasyonu aşamasın-
da chamfer tarzı ya da iç köşesi yuvarlatılmış shoul-
der tarzı basamak da olsa diş kesimi sonrası kole 
bölgesinde çepeçevre, eşit genişlikte ve düzgün bir 
basamak olmalıdır. Diş kesimi sonrası aksiyal duvar-
larda andırkatlı bölgeler, keskin köşe ve kenarlar kes-
inlikle olmamalıdır.
Bir tüm seramik restorasyon yapılırken özellikle cam 
seramik sistemleri kullanılıyorsa simantasyon işlemi 
için kesinlikle adeziv simantasyon sistemleri kullanıl-
malıdır.16,17 Mekanik özellikleri sınırlı olan cam 
seramik sistemleri kullanılarak hazırlanmış olan tüm 
seramik restorasyonların adeziv simantasyonundan 
sonra restorasyonların kırılma dirençlerinin arttığı 
bulunmuştur.

Resim 4. Üst çene ön bölgede estetik düzensizliğin 
olduğu bir vaka

Resim 5. Diş preparasyonu tamalandıktan sonraki 
görüntüsü

Resim 6. Estetik düzensizliğin IPS e-max 
kronla düzeltilmesi
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Perşembe Akşamı Seminerlerimiz 
devam ediyor...

İzmir Dişhekimleri Odası’nın uzun 
yıllardır devam ettirdiği ve yoğun 
ilgi gören ücretsiz bilimsel etkin-
likleri arasında yer alan ‘’Perşembe 
Akşamı Seminerleri’’ 12 Ekim tari-
hinde başlamıştı.
Sektörümüzdeki firmaların yeni 
ürünlerini tanıtma fırsatı bulduğu, 
meslektaşlarımızın ise ücret-
siz olarak sektörde ki yenilikleri 
görme şansı yakaladığı, yeni tedavi 
yöntemlerinin anlatıldığı seminer-
ler Doç. Dr. Şafak Külünk‘ün 26 
Ekim 2017 tarihinde “ Restoratif 
Tedavilerde Başarının Anahtarları 
Estetik &Fonksiyon” konulu sunu-

mu ile devam etti.
Ardından 23 Kasım tarihin-
de Dr. Yasin Erdem Akgül’ün; 
‘’Şeffaf Plaklar İle Ortodonti Te-
davisi’’ konulu sunumu yoğun 
katılımla gerçekleşti. 7 Aralık tar-
ihinde Dr. Aylin Baysan; ‘’Serbest 
Dişhekimliğinde Minimal İnvaziv 
Restoratif Tedavi Ve Pratik Öner-
iler’’, 21 Aralık tarihinde ise Dr. 
Orhun Bengisu;‘’Mobilite-Okluzal 
Düzenleme-Süper Bond’’ konu-
sunu meslektaşlarımıza aktardı.
2018 yılının ilk seminerinde 4 
Ocak tarihinde Doç. Dr. Arzu 
Yetkiner; ‘’Florla ilgili gerçekler’’ 

konusuyla meslektaşlarımızla bir 
araya geldi. 
1 Şubat Tarihinde Prof. Dr. Övül 
Kümbüloğlu,‘’Yaşlıyız diye İmplantsız 
mı kalalım?’’ konusunu aktardı. Son 
olarak 15 Şubat tarihinde Dişhek-
imi Burak Bulmuş, ‘’ Maxilla Ön 
Bölgede İmplant Tercihi’’ konu-
sunu anlattı. Yoğun ilgi gören 
seminerler sonunda konuyla il-
gili tartışma fırsatı bulan meslek-
taşlarımız, merak ettikleri soruları 
da sorma fırsatı yakaladı. Perşem-
be seminerleri Mart ayında yoğun 
programla devam edecek.
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17- 18 Kasım tarihlerinde Denizli Dişhekim-
leri Odası’nın 14.sünü düzenlediği Termodental 
etkinliği başarıyla gerçekleşti. Alanında uzman 
akademisyenlerin yer aldığı etkinlik meslek-
taşlarımızın yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Etkinlikte Prof. Dr. Gürcan Eskitaşçıoğ-
lu; Dijital Dişhekimliğine Merhaba: Ölçü, 
Tasarım, Üretim, Prof. Dr. Selim Pamuk; Tek 
Diş İmplantlarında Abutment Tasarımı ve Es-
tetik konusunu, Prof. Dr. Türksel Dülger-
gil; ‘’Restoratif Dişhekimliğinde Bir Dönüm 
Noktası Posterior Bölgede Cam Lonomer mi? 
Kompozitlere Devam mı?’’, Prof.Dr. Alper Al-
kan; ‘’Minimal İnvaziv Yaklaşım İle Maksiller 
Sinüs Tabanı Yükseltilmesi’’, Prof.  Dr. Bülent 
Uludağ; ‘’İmplant Üstü Hareketli Protezler, 
Biomekanik ve Oklüzyon’’, Doç. Dr. Erdem 
Kılıç; ‘’İmplant cerrahisi Komplikasyonları: 
Önlemler ve Yönetimi’’, Yrd. Doç. Dr. Gökhan 
Özkan; ‘’Radyografik Teknikler ve Bilgisayarlı 
Tomografinin Tedavi Planlamasındaki Rolü’’, 
Dr.Serhat Özsoy; ‘’Ortodonti ve İnterdisipliner 
Tedaviler’’  konularını katılımcılara aktardılar. 
Denizli Diş Hekimleri Odası Başkanı Musa 
Akyol ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahip-
liğinde etkinlik sonrası akşam bir yemek düzen-
lendi. Etkinlikte emeği geçenlere ve destek 
olanlara plaketleri verildi. Katılımcılar düzen-
lenen gecede yorgunluk attılar. 

Denizli Dişhekimleri Odası’nda Termodental 
Etkinliği

Denizli Dişhekimleri Odası Doğa Termal Otel’de 14. Termodental 
etkinliğini gerçekleştirdi. 
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Ağız ve Diş Sağlığının önemine 
dikkat çekildi 
Odamız tarafından, Belediyelerin katkılarıyla gerçekleştirilen proje ile ağız ve diş 
sağlığının organlarımız için önemini vurgulamak için hazırlanan afişler billboard 
ve duraklarda yer aldı. 

İzmir Diş hekimleri Odası tarafından başta İzmir Büyükşe-
hir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyelerin katkılarıyla 
gerçekleştirilen çalışma da İzmir’in önemli merkezlerinde 
yer alan durak afişleri ve billboardlar büyük dikkat çek-
ti. İzmirliler tarafından ilgi gören ‘’Çürük diş ve iltihap-
lı dişetleri sağlığınızı tehdit ediyor’’ ifadesinin yer aldığı 
afişlerde, ‘’Dişiniz vücudunuzdan soyutlanmış bir organ 
değildir’’ sloganı da yer aldı. Ayrıca afişlerde diş ve dişeti 
rahatsızlıklarının hangi organları etkilediği ve yarattığı 
rahatsızlıklar grafik şeklinde yer aldı. İzmir Dişhekimleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Sütpideler Ko-
nak, Alsancak, Karşıyaka, Buca ve Bornova gibi merkezi 
noktalarda yer alan afişlerle ağız ve diş sağlığının önemine 
dikkat çekmek istediklerini belirterek, afişlerin İzmirlilere 
ulaşması için iş birliği yapan Tüm Belediye Başkanlarımıza 
ve emeği geçenlere teşekkür etti. 
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Farklı alanlarda uzmanlaşmış akademisyenlerden 
oluşan bir çalışma grubu, Diş hekimliği 
Fakültelerinin sayısının hızla artması ve 
mezun olan Diş hekimliği öğrencilerinin 
nüfus artış hızının yaklaşık 3 katı civarında 
olmasından hareketle, gelecek kuşak dişhekim-
lerinin beklentilerini belirlemeye çalışmak 
üzere bir proje hazırladı. İzmir Dişhekimleri 
Odası’nın gerçekleştirdiği  24. İZDO Uluslar-
arası Bilimsel Kongre Ve Sergisi’nde bir de 
araştırma yapıldı.  Bu proje ve araştırmaya 
öncülük eden Doç. Dr. Aylin Ünal projeyi ve 
kongrede yaptıkları araştırmayı anlattı.

Bu proje nasıl ortaya çıktı?
Proje grubumuz farklı disiplinlerde uzman-
laşmış akademisyenlerden oluşmaktadır. 
Açıkça söylemek gerekirse proje sürecinin 
başlangıç noktasını; başka bir çalışmadan 
elde ettiğimiz verilerin, Ülkemizdeki Diş 
hekimliği Fakültelerinin sayısının 2000’li yıl-
ların başında 16 iken, 2010’lu yılların sonuna 
gelindiğimde bu sayının 77 ye çıkmasının 
dikkatimizi çekmesi oluşturdu. Konuyla ilgili 
diğer istatistikî bilgileri incelediğimizde bu 
fakültelerden son yıllarda mezun olan öğren-
ci sayısının nüfus artış hızının yaklaşık 3 katı 
civarında olduğunu gördük.  Dişhekimliği 
Mesleği ile ilgili bir proje oluşturma girişi-
minde bulunduk. 

Projenin öncelikle amacı nedir?
Bu noktadan hareketle farklı disiplinlerde 
çalışan akademisyenler gözüyle; Dişhekimliği 
mesleğinin öncelikle kendine özgü mesleki 
değerlerini ortaya koyabilmek, bu değerle 
rin mi yoksa başka hangi faktörlerin gençler 
arasında mesleği cazip kıldığını belirlem-
eye çalışmak  temel  amacızdır. Öte yandan  
son yıllarda sıkça kullanılmaya başlayan 
Baby Boomer, X, Y ve Z  kuşakları arasında 
diş hekimliği mesleğine özgü değerlerinde 

bir farklılık bulunup bulunmadığını da or-
taya koymaya çalışmak ve mesleği geleceğe 
taşıyacak Z kuşağı ile yüz yüze görüşerek 
beklentilerini belirlemeye ve bu beklentiler 
konusunda farkındalık yaratacak adımların 
atılmasına öncülük etmek, mesleği geliştire-
cek bilimsel paradigma çerçevesinde diğer  
tüm araştırmacıları da motive etmek üzere 
yola çıktık.

Bu bahsettiğiniz kuşaklar konusunda bilgi 
verir misiniz?
Projenin detaylarına geçmeden önce son 
yıllarda sıkça adına rastladığımız kuşaklar 
konusunda bilgi vermek gerçekten yararlı 
olur diye düşünüyorum. Aynı tarihsel zaman-
da ve aralıklarda doğan, ekonomik ve sosyal 
hareketlerden oluşmuş zaman aralıklarına ya 
da belli bir sosyal gruba mensup olanlar için 
yapılan tanımlamalara kuşak ( veya jenera-
syon) denilmektedir. Toplumbilim açısından, 
kuşak kavramı; yaklaşık olarak 25-30 yıllık 
yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği 
olarak tanımlanmakta olup, nesil ve jenera-
syon kelimeleri ile de ifade edilebilmektedir. 
Aynı kuşaktan gelen bireyler, benzer yıllarda 
doğmaları nedeniyle benzer sosyal ve tarih-
sel olayları da deneyimledikleri için kuşak 
üyelerinin tutum ve davranışları, olaylara 
verdikleri tepkiler de benzer olmaktadır. 
Farklı kuşaklar arasında ise yetişme tarzları 
ve içinde bulundukları ortam değişiklikleri 
nedeniyle karakterlerinde, değer yargıların-
da, çalışma yöntemlerinde ve işyerinden 
beklentilerinde önemli farklılıklar gözlenme-
ktedir. Araştırmacılar belirli tarihsel dönem-
ler içerisinde değerlendirme yaparak belir-
li dönemler için gruplandırılmış kuşaklar 
önermişlerdir. Bu dönemler değişik çalışma-
larda farklı yıl aralıklarını kapsamakla bir-
likte, kuşaklar kronolojik sıraya göre; Bebek 
Patlaması Kuşağı (Baby Boomers), X Kuşağı, 
Y kuşağı, Z Kuşağı şeklindedir.

Bu kuşakların özellikleri neler ?
Her kuşağın kendine özgü özellikleri, değer 
yargıları, tutumları, güçlü ve zayıf yönleri 
bulunmaktadır. Örneğin Bebek Patlaması 
Kuşağı: 1964 yılına kadar doğanları kapsayan 
bu kuşak bu kuşak ikinci dünya savaşından 
hemen sonraki nüfus patlaması yıllarında 
doğan 1 milyar bebek içinde yer aldıkları için 
Bebek Patlaması şeklinde adlandırılmıştır. 
Kuşak, sayıca fazla olmalarından dolayı 
toplumu yeniden şekillendiren kuşak olarak 
ifade edilmektedir. Şimdi için yaşa felsefesini 
benimseyen ve materyalist ideallere kendisini 
kurban etmiş nesil olarak tanımlanan bu 
kuşak için kadın-erkek eşitliği, ırk ayrımına 

karşı mücadele ve çevreye duyarlı olmak son 
derece önemlidir. Çalışma yaşamında Bebek 
Patlaması Kuşağı üyeleri, takım çalışmasına 
ve takım toplantılarına önem vermektedir 
ler. İşe bağlılığın çalışılan saatle ölçüldüğünü 
düşünmektedirler. Bebek Patlaması Kuşağı 
üyelerinin meslek yaşamlarındaki diğer be-
lirgin özellikleri iş kolik, kendi kendini mo-
tive edebilen kıdem ve sadakatlerine bağlı 
olarak yükseltilmeyi ve ödüllendirilmeyi 
bekleyen, bununla birlikte değişime direnme 
eğilimde olan kişiler olarak tarif edilmeler-
inin yanında iş yaşamına yaklaşımlarının 
‘ne gerekiyorsa yap’ olarak özetlenebileceği, 
aileleri dahil işi tüm iş dışı yaşam alan-
larından önde tutuyor olmalarıdır. X Kuşağı; 
Bebek Patlaması Kuşağından sonra gelen 
1970’li yılların sonunu kapsayan dönemdeki 
kişileri kapsamaktadır. Bu kuşağın üye-
leri olan bebek patlaması kuşağı gibi vefalı 
olmamakla birlikte toplumsal sorunlara 
karşı duyarlı, iş motivasyonları yüksek ve 
otoriteye saygılıdırlar. Kadınların iş gücüne 
katılmaya başlaması ve az çocuk sahibi ol-
mak istemeleri bu kuşak için önemli değer-
lerdir. Bebek Patlaması Kuşağına göre daha 
çalışkan, realist ve kanaatkâr kuşak olarak 
tanımlanmıştır. İş değerleri açısından bak-
tığımızda X Kuşağı, ebeveynlerinin izinden 
gitmeye ilgi duymamakta, kendini topluma 
zıt görmekte, özgürlüğe önem vermekte, bi-
reysel ihtiyaçları doğrultusunda iş-özel hayat 
arasında denge kurmaya çalışmaktadır. Bu 
kişiler kendilerini saygın bir statüye sahip 
olma, para ve yüksek oranda sosyalleşmeyle 
kendilerini açıklamaya çalışmaktadırlar. X 
kuşağı üyeleri kendi sorumluluklarını erken 
yaşta alarak kendi kendilerine büyüdükleri 
için çalışma ortamında da yönetilmekten çok 
yaratıcılıklarını kullanarak ulaşacakları he-
defler istemektedirler. Tek başlarına çok iyi 
çalışırlar, sabırsızdırlar ve iş odaklıdırlar. Y 
Kuşağı ise; 1981-1995 yılları arasında doğan-
ları kapsamaktadır. Ebeveynlerinden farklı 
olarak modern teknolojiler, internet ve tüket-
im toplumu olgularından etkilenen bir çevre-
de büyümüşlerdir. 2025 yılı itibariyle dünya 
çalışan nüfusunun yüzde 75’ini oluşturmaları 
beklenmektedir. Y Kuşağı hayatın her alanını 
sorgulayan irdeleyen ve yükümlülükleri 
eleştiren bir yapıya sahiptir. Y kuşağının en 
belirgin özellikleri özgürlüğüne düşkün, bi-
reyci, değişime açık, sorumluluk almaya hev-
esli, rahatına düşkün, yüksek otorite karşısın-
da rahatsız olma ve kolay tatmin olmama 
şeklindedir. Y kuşağının en zayıf noktaları ise 
dikkatlerini toplamakta zorlanmaları, çabuk 
dağılmaları ve zamanlarını iyi yöneteme-
meleridir. Kendilerini sorumluluk sahibi ve 

Diş Hekimliği Mesleğini Geleceğe Taşıyacak Z Kuşağının 
Mesleki Değerleri Neler Olacak?
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yardımsever olarak niteleyen Y kuşağı üye-
leri, her şeyi elde edebileceğine ve kendilerinin 
dönüşümcü olduklarına inanmaktadır. Çalışma 
hayatı açısından ele aldığımızda girişimci bir 
ruha sahip oldukları ifade edilen Y Kuşağı 
üyelerinin iş yerinden beklentileri, özgüven-
leri ve işgücü devirleri yüksek iken, örgütsel 
bağlılıkları düşüktür. Kendisinden önceki 
kuşaklara göre özgüvenleri yüksektir ve Bu 
kuşak üyeleri üstlerinin kendilerini ismen 
tanımasını ve kendile rine duyarlı olmasını 
bekleyen kişilerdir. Y kuşağın özgürlüğüne 
kendisinden önceki kuşaklara göre daha 
düşkündür ve statüye de daha çok önem 
vermektedirler. Bu kuşak, bağımsız olmanın 
yanı sıra esneklik ara makta ve iş-yaşam 
dengesi beklemekte, hızlı öğrenebilmekle bir-
likte, çoklu görevlerde başarılı olmakta, geri 
bildirimleri en çok önemseyen ve sabırsız 
kişiler olarak tanımlanmaktadırlar. Z Kuşağı 
1995 yılından sonra doğanları tanımlamak-
tadır. Teknolojik bir çağda doğmaları ned-
eniyle teknoloji ile iç içe yaşayan bu kuşağın 
üyelerine “Kuşak I”, “İnternet Kuşağı”, “Next 
Generation” ya da “iGen” de denilmektedir. 
Oldukça hırslı olan ve materyalist düşüncel-
erle hareket eden Z kuşağı, önceki kuşaklara 
kıyasla bilgiyi daha çabuk yorumlayabilmek-
tedir. Bu kuşak, yeni teknolojik imkânlarla 
iletişim ve ulaşım kolaylıkları ile hep bir ara-
da bulunmaktadır. Bu kuşak önceki kuşak-
tan farklı olarak ‘network’ gençleri, çeşitli 
ağların üyeleri olabilmektedirler. Uzaktan 
da ilişki kurabildikleri için yalnız yaşadıkları 
ve yaşayabilecekleri savunulmaktadır. Aynı 
anda birden fazla konu ile ilgilenebilme bec-
erilerini geliştirdikleri söylenebilir. Bu kuşak 
henüz çalışma hayatında olmadığı için net 
bir şekilde kuşağın iş yaşamıyla ilişkili güçlü 
ve zayıf yönleri tespit edilememiş olsa da 
tahminler; Z kuşağı üyelerinin markalara ve 
çalıştıkları işyerlerine karşı sadakatsiz olabi-
leceklerini, azimli ve hırslı olmayabilecekler-
ini, çabuk sıkıldıkları için kolay vazgeçebi-
leceklerini göstermektedir. Bu bağlamda Z 
kuşağı üyeleri standart işleri yapmak iste-
meyerek, her şeyi kişiselleştirmek istemeleri 
gibi ihtimalleri beraberinde getirmektedir. 
Diğer yandan, yaratıcılık, hak arama, farklı 
sosyolojik gruplarla ilişkiler konusunda da 
diğer kuşaklardan daha başarılı olmaları 
Z kuşağının iş hayatında elde edebileceği 
başarıları göstermektedir, ancak bunların 
yalnızca tahmin olduğu da unutulmamalıdır. 
Z kuşağının aşırı bireyselleşme ve yalnızlık 
yaşayacağı da tahmin edilmektedir ve bu 
kuşaktakiler dijital çağ, yapay zeka, ameliyat 
yapan, hasta bakan robotlarla çalışacakları 
da bir o kadar netleşmektedir. Bu koşullar-
da Z  kuşağının diş hekimliği mesleğinde 
gerekli mesleki değerlere sahip, yetkin bir-
er hekim olarak mezun olmaları için bu 
farkındalığın ortaya    konulması gerek-
liliğinde bütün disiplinler hemfikirdirler

Bu projenin diğer bir amacı olduğunu      
söylediniz
Bu noktadan hareketle Projenin dolaylı diğer 
bir amacı ise son dönemde sıkça duymaya 
başladığımız, hatta ilgili literatürde kendis-
ine oldukça fazla yer bulmaya başlayan bilgi 
çağı, dijital çağ kavramları ve bu çağda her 
meslekte olduğu gibi diş hekimlerinin başarı 
kaynaklarından birinin de T tipi insan  
olduğuna dikkat çekmek ve farkındalık 
yaratmaktır.  

Ne anlama geliyor T tipi insan? 
T şeklinin dikey kısmı, bir konuda derinle-
mesine bilgi sahibi olunması örneğin; diş 
hekimliği mesleğinin belli bir dalında uz-
man olunması gerektiğini, meslekte uzman-
laşmanın artık şart olduğunu, yanlara açılan 
kollar ise farklı konularda uzmanlaşmamış 
olsa dahi temel seviyede bilgisinin olması 
gerektiğini anlatmaktadır. Yani bir  dişheki-
minin aynı zamanda ekonomi, finansman, 
insan kaynakları yönetimi, etkili iletişim 
gibi farklı disiplinler konusunda da bilgi sa-
hibi olması yani tek yönlü olmaması, farklı 
alanlarda da bilgili olması anlamına gelmek-
tedir. Başka bir ifadeyle kollarımızı iki yana 
açtığımızda, vücudumuzun dikey kısmı ana 
uzmanlık alanımız iken, kollarda da diğer 
disiplinlerle ilgili bilgimiz ifade edilmektedir. 
İZDO’nun öncülük etmesi ile kongrede bir 
araştırma yapıldı bundan bahseder misin-
iz?
Dolayısıyla özellikle bu proje ile İZDO 
Yönetim Kurulunun bize gelecek nesil diş 
hekimlerinin yetiştirilmesinde disiplinler 
arası eğitime dikkat çekilmesinde öncülük 
etmesi  ve desteklemesi ve bu projenin 
gerçekleştirilmesi sırasında  Z kuşağı olarak 
adlandırdığımız üniversite öğrencileri ile 
yaptığımız ( Z kuşağı - farklı kuşaklar arasın-
da yetişme tarzları ve içinde bulundukları 
ortam değişiklikleri nedeniyle karakterler-
inde, değer yargılarında, çalışma yöntemler-
inde ve mesleki beklentilerinde farklılıkların 
bulunduğu öne sürülen 2000 doğumlu je 
nerasyon- ) yüz yüze görüşmelerde en fazla 
bu konunun dile getirilmesi, bu konudaki 
farkındalık ortaya konulması, projemizin en 
dikkat çekici sonuçlarından biri oldu
Özetleyecek olursak projemiz, bir alan 
araştırması olarak yürütülmüş, veriler an-
ketler ve yüz yüze görüşme aracılığıyla toplan-
mıştır. Anket formundaki sorular proje ek-
ibi tarafından diş hekimiyle yapılan derinle 
mesine görüşmenin bulgularından ve akade-
mik araştırmalarda kullanılan iş değerleri 
ölçeğinden yararlanılarak oluşturulmuştur.
Araştırmada Bebek Patlaması Kuşağı ve X 
Kuşağı şu an meslek sahibi olmuş diş hekim-
leridir. Y kuşağı üyelerinin bir kısmı meslek 
sahibi olmuş ve çalışma hayatına devam eden 
diş hekimlerinden, bir kısmı ise öğrenim 

hayatına devam eden diş hekimliği öğrenci 
lerden (uzmanlık öğrencileri) oluşmaktadır. 
Z Kuşağı ise henüz iş yaşamına atılmamış 
dişhekimliği fakültesi lisans öğrencileridir. 
Araştırmada katılımcıların kuşak ayrımı an-
kette sorulan “doğum yılınız nedir?” sorusu 
aracılığıyla yapılmıştır.
Araştırma katılımcıların “Bebek Patlaması, 
X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z Kuşağı” olmak 
üzere farklı kuşak üyelerinden olmasında 
dikkat edilmiş, her dört kuşaktan da bir-
birine yakın sayıda katılımcıya ulaşılmıştır. 
Araştırmaya katılanların yarıya yakın kısmı 
(%45,1) özel sektörde çalışmaktadır. Özel se-
ktörde çalışanların büyük çoğunluğu kendi 
özel muayenehanelerinde çalışmaktadırlar. 
Katılımcıların %23,04’lük kısmı kamu ku-
rumunda çalışmaktadır. Diğer %23,04’lük 
kısım ise öğrenci olduklarını belirtmiştir. 
Öğrenci olan katılımcıların çoğu Z Kuşağıdır. 
Diş hekimliği mesleğini seçmeye yönelten 
en önemli faktör neler çıktı?
Katılımcıları diş hekimliği mesleğini            
seçmeye yönelten en önemli faktör ise ken-
di tercihleri olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun 
yanı sıra prestijli bir meslek olarak algılan-
ması olması ikinci sırada yer almaktadır. 
Diş hekimliği mesleğine ilişkin mesle-
ki değerleri ise; mesleğin maddi kazanç 
açısından tatmin edici olması, değişime açık 
olması, çeşitlilik ve meslektaşlarla işbirliğine 
yatkın oluşu, özerklik, yaratıcılık yeteneğinin 
kullanılmasına imkan sağlaması şeklinde 
özetlemek mümkündür. 
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Son olarak vurgulamak istediğimiz en 
önemli sonuçlardan birisi de yüz yüze 
görüştüğümüz katılımcılara “Mesleğinizi 
yeniden seçme şansınız olsa yine dişhekim-
liği mesleğini  seçer misiniz?’’ sorusuna tüm 
katılımcıların evet cevabı vermesi olmuştur.
Bundan sonraki amacımız bu tür disiplinler 
arası çalışmalarımızı, özellikle geleceğimiz 
olan ve mesleği yarınlara taşıyacak olan Z 
kuşağının mesleki açıdan sayıca çok ama 
bir o kadar da yetkin ve T tipi olarak mezun 
olmasında, mesleğini başarı ile sürdürme-
sinde gerekli girişimleri başlatacak adım-
lara öncülük etmek, bilimsel paradigma 
çerçevesinde akla ve mantığa dayalı, Türk 
Dişhekimliğini dünya çapında markala-
ştıracak yeni projelere öncülük etmek ve de-
vamını sağlamaktır.   



dişhekimihaber

38

 Prof. Dr. Mutlu Özcan, Diş hekimliği 
alanında dünyanın en önemli organizasyonu 
olarak bilinen Uluslararası Diş Araştırmaları 
Birliğince (IADR) kendi alanında “Yılın En 
Seçkin Bilim İnsanı” seçildi.
 Dişhekimliği alanının en önde gelen bi 
limsel organizasyonu olarak bilinen Uluslararası 
Diş Araştırmaları Birliği (International Associ-
ation for Dental Research), 2018 yılı ödüllerini 
açıkladı.  Kariyerine İsviçre ve Türkiye’de devam 
eden Prof. Dr. Mutlu Özcan, Kendi Alanında 
Yılın En Seçkin Bilim İnsanı (Distinguished Sci-
entist Award) Ödülü’ne layık görüldü. Diş hekim-
liğinde biyomalzemeler alanında yaptığı çalışma-
lardan dolayı, “Yılın En Seçkin Bilim İnsanı” 
seçilen Özcan haber ajanslarına yaptığı açıkla 
mada,”Bu ödülün önceki ödüllerden ayrı bir öne-
mi olduğunu belirtirken, ‘’Dünyada diş hekimliği 
alanında birçok kurum olmasına rağmen IADR 
bunların arasında en bilimseli kabul ediliyor. 

Böyle bir kurumdan bu ödülü almak çok daha 
önemli ve anlamlı.” dedi.
 25 Temmuz 2018  tarihinde İngiltere’nin 
başkenti Londra’daki Excel London Convention 
Center’da yapılacak törenle Özcan’a ödülü tak-
dim edilecek.
Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakülte-
si’nden  mezun olduktan sonra Almanya’da Köln 
Üniversitesi’nde eğitimine devam eden Özcan, 
kariyeri boyunca Hollanda, Finlandiya, İskoçya 
ve İsviçre’de görevlerde bulundu. Bugüne kadar  
350’den fazla bilimsel makale yazan ve birçok 
makaleye katkıda bulunan Prof. Dr. Mutlu Öz-
can,  şu an İsviçre’deki Zürih Üniversitesi’ndeki 
Diş Sağlığı Fakültesi’nde Diş Materyalleri Bölümü 
Başkanlığı  ve  Avrupa Protetik Diş Tedavisi 
Birliği Genel Sekreterliği görevlerini  yürütüyor.
Değerli meslektaşımızı gönülden kutluyor,  
başarılarının devamını diliyoruz.

Prof. Dr. Mutlu Özcan `Yılın En Seçkin 
Bilim İnsanı` seçildi.
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Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD)’nin 
Gençlik Kolu olarak başarılı projeler gerçekleştiren GENÇ 
EDAD ile ilgili EDAD Başkan Yardımcısı ve Yönetim Ku-
rulu üyesi Dr. Kübel İltan Özkut ile görüştük.  Özkut, Genç 
EDAD’nin hangi hedeflerle yoluna devam ettiğini ve pro-
jelerini anlattı. 
Genç EDAD ne zaman kuruldu ve kimlerden oluşuyor?
Genç EDAD, Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği 
(EDAD)’nin gençlik koludur. 
2014 senesinde kurulmuş olup, şu anda bünyesinde 251 
üye bulundurmaktadır. Genç EDAD topluluğu, dişhekim-
liği öğrencileri ve mezuniyet sonrası üzerinden en fazla iki 
yıl geçmiş olan genç meslektaşlarımızdan oluşmaktadır. 
Genç EDAD’nin yönetimi, aralarından seçilen diş hekim-
liği ve doktora/uzmanlık öğrencilerinden oluşan yedi kişi-
lik bir grup ve bir EDAD Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte 
sürdürülmektedir. 
Şu anda Genç EDAD’ın, Akdeniz, 19 Mayıs, Marma-
ra, İstanbul, Yeditepe, Hacettepe, Ege, Erzurum Atatürk, 
Kayseri Erciyes, Çukurova, Kâtip Çelebi, Isparta Süley-
man Demirel Üniversitesi gibi pek çok farklı diş hekimliği 
fakültesinden üyesi mevcuttur.
Genç EDAD Yönetim Kurulu ise Başkan: Can Özbilgen, 
Üyeler: Simay Yılmaz, İzim Türker, Emre Gözübüyük, 
Halil Erkan, Saba Veziroğlu’ndan oluşmaktadır. Bende 
EDAD’nin Genç EDAD’nden sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak yer alıyorum.

Genç EDAD hangi hedeflerle yola devam ediyor. Üyeler 
ne gibi avantajlara sahip?  
EDAD yönetimi olarak bu grubu kurmaktaki hedefimiz 
derneğin geleceği olarak gördüğümüz öğrenci ar-
kadaşlarımızın ve genç meslektaşlarımızın okul dışında bir 
vizyon kazanmaları, sürekli eğitim alışkanlığı edinmeleri, 
birbirleriyle ve tecrübeli diş hekimleriyle tanışıp mesleki 
bir topluluğun parçası olmanın keyfini yaşamalarıdır. 
Bu şekilde dernekçilik kültürü ve vizyonunu genç yaşta 
kendilerine katabilmekte, bu gruba özel organizasyonların 
A’dan Z’ye her şeyiyle ilgilenerek tecrübelenmektedirler.  

Ayrıca Genç EDAD üyeleri EDAD’nin “Akşam Seminer-
leri” ne ücretsiz katılım hakkına sahiptir, şehir dışındak-
ilerse özel şifreleriyle webden canlı olarak izleyebilirler. 
Quintessence dergisi ücretsiz adreslerine postalanır.

Tüm sene farklı şehirlerdeki farklı organizasyonlardan, diş 
hekimliği kurslarına kura ile ücretsiz katılma fırsatları olur.

22 Senedir her sene büyük bir katılımla gerçekleştirilen 
EDAD Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi’ne 
dışarıdan gelen katılımcılara ve EDAD üyelerine göre çok 
daha indirimli bir fiyatla katılma şansına sahipler. 

Derneğin ileriye dönük projeleri var mı? Bahseder mis-
iniz?

Bahsettiğimiz hedefler doğrultusunda düzenlediğimiz et-
kinliklerle farklı fakültelerden gelen diş hekimliği öğren-
cilerinin tanışması ve kaynaşması, kendilerini yenilenen 
bilgilerle donatmasıyla birlikte Türk diş hekimliğinin çok 
daha iyi seviyelere geleceği inancını taşıyoruz. 

Gençlerle iç içe, dinamik ve yeni projeler üretmeyi seven 
bir topluluk olduğumuz için bu sene ilk kez çıkaracağımız 
“Dent-INN” isimli dijital dergimizle bir yeniliğe imza 
atıyoruz. Bu dergide sevgili üyelerimiz de yazılarıyla yer 
alabilecekler. İlk sayısına özel sadece bir kereye mahsus 
olarak 1000 adet bastıracağız. Mart ayında elimizde olacak. 

Buna ek olarak önümüzdeki aylarda başlayacak olan 
“Mentor Meslektaşım” programı ile her bir Genç EDAD’lı 
kendisine tecrübeleriyle yön gösterecek bir EDAD üyesiyle

Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği 
(EDAD)’nin Gençlik Kolu GENÇ EDAD
Projeleri ile dikkat çekiyor...
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birebir görüşme ve kaynaşma şansı kazanacak. Detaylarını 
tamamlıyoruz. Bu son projemizle birlikte heyecanımız do-
ruk noktasına ulaştı.

Genç EDAD olarak bu yıl hangi organizasyonlar olacak?

Dört senedir her ay farklı tipte etkinlikler düzenleyerek, 
üyelerimizle hep temasta kalıp, genç ve dinamik yapımızı 
koruyoruz. Bazı etkinlikler artık ritüelimiz oldu.

2018’in açılışını ocak ayında düzenlediğimiz “Tanışma 
Partisi” ile yaptık. Bu partide hem eski üyelerle hoş vak-
it geçirdik hem de üye olmayı düşünenlere programımızı 
anlatıp kendimizi tanıtma fırsatını bulduk.

Şubat ayında İstanbul’da uygulamalı kurslar içeren “Modül 
Eğitim Programı” düzenledik.  Bu programda üyelerim-
iz, alanında çok başarılı diş hekimlerinden teorik bilgiler 
edinip, devamında uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı 
bulabildikleri çok keyifli 4 gün geçirdiler. Kurs uygulamalı 
olduğu için katılımı belli bir sayı ile sınırlandırmak zorun-
da kaldık. Bu senenin konusu Estetikti.

Nisan ayında yılda 2-3 kez gerçekleştirdiğimiz “Happy 
Hours” adındaki etkinliklerimizden ilkini gerçekleştiri-
yoruz. Diğerleri Kasım, Aralık gibi gerçekleşiyor. Happy 
Hours etkinliğinin içeriği değişiyor.Bazen hasta ilişki- 
lerini nasıl kurduğunu anlatan bir diş hekimi, bazen diş 
hekimi olup farklı bir yolu seçmiş birinin hayat hikayesi, 
bazense bir diyetisyenden beslenme önerileri. Bu senenin 

programında 7 Nisan’da kariyer planlaması konusunu 
işleyeceğiz.

Mayıs ayında “Klinik Günleri” programımız var. Bir gün 
süren bu etkinlikte çok ilginç konularla üç ya da dört 
konuşmacımız tam gün bizimle oluyor. 

Sempozyum bu sene İzmir’de gerçekleştirilecek kısaca 
bahseder misiniz?
 
Mart ayında her sene farklı illerde “Genç EDAD Sem-
pozyumu” nu düzenliyoruz. Düzenlediğimiz ildeki öğren-
cilerin de rahatlıkla katıldığı sempozyuma diğer illerden 
de katılım fazla oluyor. İstanbul merkezli Genç EDAD’ın 
tüm öğrencilere ulaşması fikrinden yola çıkarak 2 günlük 
planlanan bu sempozyumlar şu ana kadar Kayseri, Erzu-
rum ve Adana’da gerçekleşti.
Bu sene İzmir’de 9-10 Mart tarihlerinde İzmir Hilton’da 
müthiş bir bilimsel programla hem yepyeni bilgiler öğreni-
yor hem de düzenlediğimiz sosyal programlarla bu güzel 
şehrin tadını çıkarıyor olacağız.
İzmir’de 9-10 Mart’ta 4.sünü gerçekleştireceğimiz sem-
pozyumumuzda herkesi aramızda görmek isteriz.

Son olarak vurgulamak istedikleriniz?

Öğrenmeyi, eğlenmeyi seven, güncel bilgileri, literatür
leri takip etmek isteyen ve kaçırılmayacak fırsat-
larımızdan yararlanmak isteyen tüm diş hekimliği öğren-
cisi arkadaşlarımızı ve yeni mezun meslektaşlarımızı 
Genç EDAD ailesine bekliyoruz. İnovasyonun (yeni-
liklerin)öncüsü olmaya çalışıyoruz. Bunu ancak el ele 
sağlayabiliriz. 
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Diş tedavisi sırasında dişhe kimine 
yardımcı olabilecek sağlık çalışan-
larının yetiştirileceği Ağız ve 
Diş Sağlığı Bölümü Dokuz Ey-
lül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksek Okulu bünyesinde 
9. bölüm olarak 2017 yılında açıldı. 
DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksek Okulu Ağız Diş Sağlığı 
Bölümü’nde Yrd. Doç. Dr. Gülser 
Kılıç Başkanlığında eğitim veri-
lecek. Açılan bu programın eğitim 
süresi Türkiye de bu alanda açılmış 
olan okullarda olduğu gibi 2 yıl 
olacak.
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gül-
ser Kılıç program ile ilgili Dişhe 
kimi dergisine özel açıklamalarda 
bulundu.

Bu bölümün açılmasına nasıl 
karar verildi?
Diş hekimliğinde yardımcı per-
sonel hizmetinin önemi, yenile-
nen ve gelişen tedavi seçenekleri, 
genişleyen klinik uygulama alan-
ları ile beraber arttığı biliniyor. 
Hem kamu hem de özel kliniklerde 
yardımcı personel olarak pek çok 
personel görev yapıyor. Ancak 
burada çalışan personel sekreter-
lik hizmeti, muayenehane idaresi, 
sterilizasyon ve cerrahi asistanlığı 

gibi pek çok önemli alan-
da temel bir eğitimden 
geçmeden görev yapıyor. 
Ülkemizde bu alanda kali-
fiye eleman yetiştirilm-
esi amacıyla DEÜ Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksek 
Okulu iki yıl önce dönemin 
okul müdürü olan Prof. Dr. 
Atilla Akkoçlu’nun çabalarıyla 
çalışma başlatılmıştı. Has-

tanemizde çalışan dişhekimleri 
(Gülser Kılınç, Zafer Berk Köse 
ve Müjdet Çetin) Türkiye’de bu 
alanda bulunan okulları ve eğitim 
müfredatlarını inceleyerek YÖK’e 
çalışmalarını bildirmişti.  2017 
yılında YÖK’ten Ağız Diş Sağlığı 
Bölümünün açılma izni geldi. He-
men ardından gerekli çalışmalar 
okulumuzun Müdürü Prof. Dr. 
Kürşat Kutluk hocamız tarafından 
başlatıldı. Bilindiği gibi DEÜ Tıp 
Fakültesi kampüsü içinde yer alan 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 
Okulu gerek kendi bünyesinde 
bulunan öğretim üyesi açısından, 
gerekse her zaman destek olan tıp 
fakültesi hocalarıyla çok büyük bir 
ailedir. Bu yıl 2018-2019 yılında 
10 kişilik bir kontenjanla 
öğrenci alımına başlaya-
cağız. 
Ağız ve Diş Sağlığı 
bölümü hangi amaçla 
öğrenci yetiştirecek?
Bölümün amacı diş teda-
visi sırasında kullanılan 
tüm aletlerin tanıyacak, 
bu aletlerin ve klinikler-
in sterilizasyonunu yapa-
bilecek, dört el tekniğiyle 
dişhekimine yardımcı ola-

bilecek, hastanın gerek sanal or-
tamda gerekse yazılı olarak tüm 
kayıtlarını tutabilecek donanımlı 
sağlık çalışanlarını yetiştirmektir. 
Öğrencilerimiz ilköğretim yılının 
bahar dönemi sonunda sekiz hafta, 
ikinci öğretim yılının güz dönemi 
sonunda dört hafta olmak üzere 
toplam 12 hafta staj yapma zorun-
lulukları olacaktır. Bu öğrenciler 
stajlarını üniversitelerin, devletin 
hastanelerinin ağız diş sağlığı klin-
iklerinde ve özel muayenehaneler-
inde çalışacaklardır. İleride çalışa-
cakları ortamları mezun olmadan 
tanımış olacaklardır.
 
 Öğrenciler nasıl eğitim hakkı 
elde edecek, eğitim süresi ne ka-
dar olacak?
DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksek Okulu Bölümü’nde açılan 
bu programın eğitim süresi 2 yıl 
ve eğitim dili Türkçedir. Öğren-
ciler ÖSYM’nin belirlediği puana 
göre yerleştirilecekler. Okulumuz-
da örgün eğitim verilmektedir. 
Öğrencilerin yeterlilikleri teorik 
ve pratik sınavlar ile klinik uy-
gulamalar sonucu belirlenecek-

Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü açıldı
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ağız 
Diş Sağlığı Bölümü 2018-2019 Öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecek.
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tir. Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans 
programını başarı ile bitirenler, 
ÖSYM tarafından açılan Dikey 
Geçiş Sınavı´nda başarılı olduk-
ları takdirde, “Sağlık İdaresi, Sağlık 
Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Ku-
rumları Yöneticiliği, Sağlık Yöneti-
mi” gibi lisans programlarına dikey 
geçiş yapabilecekler. 

Kimler ders verecek, Hangi dersler 
olacak?
DEÜ Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksek Okulu Bölümü’nde şu anda 
iki öğretim üyesi bulunmaktadır. 
Ayrıca DEU Tıp Fakültesi hastane-
si bünyesinde bulunan bir diş hek-
imimiz ağız diş sağlığı derslerinde 
bize yardımcı olacaktır.  Bunun 
yanı sıra Sağlık Hizmetleri Mes-
lek Yüksek Okulu’nda eğitim ver-
en değerli hocalarımız (Streli-
zasyon, Mikrobioloji, Baş Boyun 
Anatomisi, Tıbbi terminoloji, Ağız 
Radyolojisi, Temel Sağlık, Has-
ta Kayıt, İlk Yardım derslerinde) 
bölümümüze katkıda bulunacak-
lar. Aslında önemli bir eğitmen ve 
akademisyen kadrosuna sahip bir 
üniversitede böyle bir bölümün ol-
ması burada yetişen öğrenciler için 
büyük bir avantaj olacaktır. 

Öğrenciler 2 yıl boyunca Ağız, Diş 
Anatomisi ve Terminolojisi, Ste-
rilizasyon ve Dezenfeksiyon,Mua- 
yenehane İdaresi ve Hasta Kayıt 
sistemi, Diş Hekimliği Radyolojisi, 
Klinik Araç Gereç ve Malzemeleri, 
Mikrobiyoloji, Diş Morfolojisi, Baş 
Boyun Anatomisi, Cerrahi tedavi 
yöntemleri, Ağız ve diş sağlığı te-
mel prensipleri, Diş hekimliğinde 
kliniğe giriş konularında eğitim 
alacaklar. Dişhekimliği uzmanlık 
alanlarında (Pedodonti, Ortodon-
ti, Protez, Perodontoloji, Endo-
donti ve Konservatif tedaviler) ayrı 
ayrı eğitim alma şansı bulacaklar. 
Hastanelerde ve kriterlere uyan 
özel diş kliniklerinde mesleki uy-
gulama ve zorunlu yaz stajı dersleri 
kapsamında uygulamalı eğitim 
alacaklar. 
Ayrıca şunu da belirtmek isterim 
okulumuz oldukça geniş bir fiziki 
alt yapıyı bünyesinde bulundur-
maktadır. Ağız ve Diş Sağlığı Pro-
gramı öğrencileri, çağdaş, dünya 
standartlarına uygun teknolojik 
ekipmanlar la donatılmış labo-
ratuvarlardan yararlanacaklardır. 
Ayrıca üniversitemizde yeterli 
düzeyde internet destekli, öğrenci 
kullanımına açık bilgisayar ortamı 
mevcuttur. DEÜ’nün kütüpha-
nesi eğitim, öğretim ve araştır-
malar açısından yeterli donanım 
ve veriye sahiptir. Öğrencilerine 
ders dışı boş zamanlarında sosyal, 
kültürel ve sportif etkinlik göster-
ebilecekleri geniş rekreasyon ola-
nakları sunmaktadır. Ağız ve Diş 
Sağlığı Programı öğrencilerinin 
gerek öğrenimleriyle ilgili ihti-
yaç  duydukları  gerekse  derinleme-
sine araştırma yapmak istedikleri 
konulara ilişkin geniş bir kitap ve 
dergi koleksiyonu ile e-veri tabanı 
mevcut olacak. 

Mezun olanlar hangi alanda 
çalışabilecek, unvanı ne olacak?
Bu programı başarı ile tamam-
layanlar ön lisans diploması alacak, 
“Ağız ve Diş Sağlığı Yardımcısı” 
unvanı elde edecekler. Mezun olan 
öğrenciler bireysel çalışamaya-
caklardır. Sağlık Bakanlığına bağlı 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde, 
Özel Muayenehanelerde,Dişhekim-
liği Fakültelerinde ve Özel Diş Has-
tanelerinde çalışabilecekler.

Son olarak eklemek istediklerin-
iz?
Dişhekimi asistanı, ağız ve diş 
sağlığı alanında hizmet veren bir 
kliniğin temel personelidir. Diş 
hekimi yardımcı personelinin, 
muayenehane idaresinden finansal 
konulara, sterilizasyondan, cerra-
hi asistanlığa kadar pek çok farklı 
konuda görev ve sorumluluk alanı 
bulunuyor. Bizde bu konuda temel 
eğitimi bulunan personel yetiştirmek 
için katkıda bulunacağımız için 
mutluyuz. Dişhekimi Dergisi’ne 
böyle bir fırsat verdiği için teşek-
kür ediyorum. 



Dişhekimi
Serdar SIRALAR
siralar@gmail.com

SALLAMA SAĞLIK
- İyi sabahlar sevgili izleyicilerimiz. Gelmiş geçmiş en faydalı televizyon 
yapımı olan “Sallama Sağlık” Programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum diş heki-
mi sayın Cafer Bezgetirten. Hoş geldiniz sayın Bezgetirten.
- Hoş bulduk efendim!
- Diş hekimi Cafer Bezgetirten aynı zamanda Dentazort adlı bir diş polikilin-
iğinin de hem ortağı hem de mesul müdürü. Evet sayın Bezgetirten. Bize Dentazort’u 
anlatır mısınız? Neden Denta? Neden Zort?
- Efendim Denta malum diş, dişle ilgili demek. Zirkonyum’um Z’si Ortodon-
tinin Ort’u, ZORT. Dentazort.
- Harika. Peki polikliniğinizde verdiğiniz ağız diş sağlığı hizmetlerinden biraz 
bahsedebilir misiniz?
- Efendim öncelikle Bonding sistemiyle bir günde estetik diş yapma yöntem-
inin mucidi biziz. Yani bonding sistemini ilk biz bulduk. Yani hasta Kuazi Mado 
gibi geliyor, bonding sistemi ile bir saat içinde Brad Pitt gibi çıkıyor. Bakın şuraya 
yazıyorum “Huaaak tuuu” bu konuda da bizi taklit edenler çıkacaktır. Televizyonları 
başında bizi izleyen değerli seyircilerimizi uyarıyorum; gerçek bonding sistemi sa-
dece Dentazort kliniğinde! Taklitlerimizden sakınınız.
- Peki implant?
- Valla gördüğümüz her boşluğa koyuyoruz.  Mummck!
- O ne o mumcck?
- O cerrahi aspratörün sesi efenim. Çekiyor böyle mumccck!
- Başka neler var?
- Nonprep lamina uygulamasını dünyada ilk biz yaptık. Patenti bizzat bana 
ait. Hiç diş aşındırmadan, böyle hasarlı ön dişlerin üzerine incecik porselen lami-
nalar yerleştiriyoruz. Oyma, delme yok, sıfır. Sloganımız şu: Gelin bize, acıtmadan 
yerleştirelim size.
- Yalnız ben polikliniğinizin önünden geçerken böyle devasa bir pankart 
gördüm. Orada slogan başkaydı.
- Ah evet! O genel sloganımız. Dentazort. Dişine de bakar, kuşuna da.
- O nasıl oluyor öyle?
- Efenim polikliniğimizin hemen yanında bir veteriner kliniği var. Sahibi 
hanımefendi ornitolog. Kuş uzmanı. Diş tedavisi için gelen kuş sever hastalarımızın 
kuşlarına ücretiz bakım hizmeti veriyor.
- Nasıl yani?
- Mesala diyelim sizin dişleriniz dökülmüş, kuşunuz da ötmüyor.
- Nerden çıktı şimdi bu sayın Bezgetirten?
- Mesela efendim. Böyle bir hasta geldiğinde biz dişilerini yaparken ornitolog 
arkadaşımız da hastanın kuşunu öttürüyor.
- Bir de şu diş beyazlatma ile ilgili bilgi alabilir miyiz?
- Dentazort olarak diş beyazlatmada dünyada 1 numarayız. Ev tipi ve ofis tipi 
beyazlatma tarih oldu. Artık Otel tipi beyazlatma yapıyoruz. Üstelik bir kişi fiyatına 
iki kişi kampanyasıyla. 
- Anlıyorum. Son olarak söylemek istedikleriniz varsa alayım.
- Dentazort Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimizin bir de kafeteryası mevcut. Ze-
ngin menüsü ve lezzetiyle hizmet vermekte. Kafeteryadan her 30 TL alışveriş edene 
25 cm diş ipi bedava. Bir de askıda diş çekimi hizmetimiz var. Varlıklı hastalarımızın 
vicdanını okşayan bu uygulamada zengin hasta muhasebemize binlerce lira ödeme 
yaptıktan sonra diş ağrısı çeken ama parası olmayan fakirler için 115 TL diş çekim 
ücreti ödüyor ve bir adet kerpeten resimli magnet muhasebecinin arkasındaki duvar-
da bulunan metal levhaya yapıştırılıyor. Diş ağrısı olan fakir bir vatandaş kliniğimize 
gelirse askıdaki kerpeten resmi alınıp bodrum kattaki odada dişi ücretsiz çekiliyor.
- Bravo. Gerçekten çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi.
- Eeee ne de olsa eski solcuyuz ortaklarımla ben. Heheheheh!
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Dişhekimi Yardımcı Personel eğitimi gerçekleştirildi.

Ağız diş sağlığı poliklinik ve muayenehanelerinin ayrılmaz bir 
parçası olan “Dişhekimi Yardımcıları”, İzmir Dişhekimleri Odası’nın 
düzenlediği kursta bir araya geldi.

Dişhekimliğinde ayrılmaz bir parça olan Dişheki-
mi yardımcılarının bilgi, birikim ve meslek bilin-
ci açısından daha üst seviyelere taşınması amacıyla 
düzenlenen kurs yoğun ilgi gördü. Kursta Prof. Dr. 
Ece Eden (Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakült-
esi Pedodonti Anabilim Dalı), Prof. Dr. Gürkan Er-
soy (Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Herkes İçin Acil 
Sağlık Derneği Genel Sekreteri) ve Doç. Dr. Buket 
Han (Serbest Diş Hekimi) katılımcılara; Dişhekim-

liğinde terminoloji, temel kavramlar ve malzemeler, 
Dişhekimi mu-yenehanesinde hijyen, dezenfeksiyon, 
sterilizasyon, Dişhekimi muayenehanesinde işleyiş, 
Dişhekimi muayenehanesinde iş akışı, Farklı uzman-
lıklara göre diş hekimliği terminolojisi, malzemeler 
ve temel uygulamalar, Cerrahi uygulamalar öncesi, 
esnası ve sonrasında dezenfeksiyon- sterilizasyon, 
Dört elli diş hekimliği ve hasta setleri, Dişhekim-
liğinde acil durumlarda ilk yardım uygulamaları 
konularını aktardı.
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İki gün süren eğitimde, diş hekimi yardımcıları, bir 
yandan ömür boyu ihtiyaç duyacakları bilgileri 
edinirken diğer yandan da ne kadar önemli bir 
mesleğin sahibi olduklarını fark etti. Kurs sonunda İz-
mir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Murat Sütpideler katılımcı Dişhekimi yardımcı per-
sonellerine ve onları destekleyen birlikte çalıştıkları 
Dişhekimlerine teşekkür etti. Kursta bilgiler veren 

eğitimcilere de sertifikalarını takdim eden Dr. Sütpi-
deler; Dişhekimi yardımcı personellerinin önemini 
vurguladı. 
Katılımcı Dişhekimi yardımcı personellere katılım 
sertifikalarını Kursta Prof. Dr. Ece Eden, Prof. Dr. 
Gürkan Ersoy, Doç. Dr. Buket Han birlikte verdiler. 
Gün sonunda eğitmen ve katılımcılar kursta emeği 
geçenlerle birlikte fotoğraf çektirdiler.  
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Dişhekimi
Ahmet ÖZDİKMENLİ
ahmetozdikmenliyahoo.com
www.ahmetözdikmenli.com

ÇADIRDAN MEYDANA ….SOKAĞA…
Dergi yazısının konusuna karar 
verme aşaması oldukça sancılı 
oluyor. Birkaç kez karar verdiğini-
zi sanıyorsunuz, s onra  çeş i t l i 
ne denlerden ötürü vazgeçiyor-
sunuz ve sonunda (açıkçası çoğu 
zaman gecikerek) nihai kararınızı 
veriyor, yazmaya başlıyorsunuz. Bu 
kez kararımı çabuk vermiştim,  o 
an yanımda olan eşime de, derginin 
yeni sayısının içeriğinin İstanbul’da 
2011 yılında İstanbul Diş Hekimleri 
Odası tarafından gerçekleştirilen ve 
benim de katıldığım toplum ağız 
diş sağlığı haftası çadır etkinlikleri 
izlenimlerimin olacağını söyledim. 
Aradan birkaç dakika geçmişti ki 
telefonum çaldı, yeni bir göz ameli-
yatı geçirdiğim için telefonlara eşim 
bakıyordu, konuşmada Tarık bey 
hitabı geçince karşıdaki kişinin 
Tarık İşmen olduğunu anladım ve 
eşimden telefonu bana da vermesini 
istedim. Sevgili Tarık geçmiş olsun 
dileklerini iletti, “sırası değil ama” 
diyerek bu yılki toplum ağız diş 
sağlığı etkinlikleri için kitaplarım-
dan birine gereksinimleri olduğunu 
söyledi. O an çok duygulandığımı 
ve heyecanlandığımı çünkü tam da 
2011 yılında beraber olduğumuz 
etkinlikle ilgili yazı yazmaya karar 

verdiğim sırada aradığını ifade 
ettim.Tarık da bu ilginç ve güzel 
rastlantının heyecanını benimle 
paylaştı.
 Bu uzun girizgâhtan son-
ra bu sayının konusuna dönme 
zamanı çoktan geldi sanırım. 
2011 yılının sıcak bir yaz günü İs-
tanbul’dan dişhekimi arkadaşım 
Ayten Yıldırım aradı. Ayten’le 
arkadaşlığımızın başlangıcı çok es-
kilere, 1980 öncesi İstanbul Üniver-
sitesi Dişhekimliği Fakültesi öğren-
cilik günlerimize kadar uzanıyor. 
Meslek örgütüne çok emeği geçen, 
deneyimli ve toplum ağız diş sağlığı 
duyarlılığı çok gelişkin, tüm bu biri-
kimlerini katkıya dönüştüren bir 
arkadaşımdır Ayten. O tarihlerde 
İstanbul Dişhekimleri Odası Genel 
Sekreteri olarak görev yapıyordu. 
Karşılıklı hatır sorma faslından son-
ra beni arama nedenini anlatmaya 
başladı. Odanın kuruluşunun 25. 
yılı olduğunu, bu nedenle bu yıl 
yapacakları toplum ağız diş sağlığı 
haftasında ağız ve diş sağlığı konu-
sunda farkındalık yaratmak için 
etkili bir proje hazırlamak iste-
diklerini söy ledi. Bu kapsamda 20-
27 Kasım 2011 tarihleri arasında 
İstanbul’un Avcılar, Gaziosman-
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paşa ve Pendik ilçelerinde eğitim çadırları açacaklarını, meslektaşlarımız ve dişhekimliği öğrencileriyle 
beraber halka ağız diş sağlığı bilgilendirme çalışması yapacaklarını, eğitim çalışması sonrası diş fırçası ve 
diş macunu hediye edeceklerini söyledi, ayrıca kitaplarımdan ikisini çocuklara dağıtmak istedikleri bilgisini 
benimle paylaştı.

 Daha konuşma sürerken çok anlamlı bir et-
kinliğin ilk adımlarının atıldığını hissettim. Kita-
plarımın İstanbul’da, özellikle toplum ağız diş sağlığı 
haftasında oda etkinliği olarak çocuklarla buluşacak 
olması ve Ayten’in beni etkinlikte gerçekleştirilecek 
olan eğitim çalışmalarına da davet etmesi beni çok 
heyecanlandırdı. Kitabımı istedikleri gibi  bast ıra-
bi leceklerini, çok sevindiğimi, eğitim çalışmalarına 
da olağanüstü bir durum olmadıkça mutlaka koşa 
koşa geleceğimi söyledim.
 Bir süre sonra kitapların basıldığı, projenin 
hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğü haberlerini aldım 
ve sonunda merakla beklediğim, çadır etkinlikleri 

nin başlayacağı 22 Kasım tarihi geldi çattı. İlk gün et-
kinliği Gaziosmanpaşa’da yapılacak ve saat 10.00’da 
başlayacaktı. Saat 9.30’da ilçenin en işlek meydanı-
na kurulan çadıra heyecan ve merak içinde ulaştım. 
Çadırın yerini görünce halk ulaşabilir mi kaygım he-
men ortadan kalktı. Çadıra girdiğimde son hazırlıklar 
yapılıyordu, Ayten ve odanın toplum ağız diş sağlığı 
komisyonundan tanıdığım Güler, Reyhan ve Füsun 
hanımlar her zamanki sıcak ve samimi davranışlarıyla 
karşıladılar beni. Kısa bir sohbet sonrası açılışa kadar 
olan süreyi yeni bir projenin ilk gününün heyecanı 

ve son hazırlıklarının telaşı içinde geçirdik. Çadır-
da görev alan gönüllü meslektaşlarım ve dişhekim-
liği öğrencileri eksiksiz hazırdılar. Çadır yerinin çok 
uygun olması nedeniyle yoğun bir ziyaretçi akınına 
uğradık. Görsel desteklerle eğitim çalışmaları yapıldı, 
modellerle diş fırçalama anlatıldı, diş fırçası ve diş 
macunu hediye edildi, kitaplar dağıtıldı, kısaca o gün 
nasıl akşam oldu anlamadık. Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı açılışta mı geldi yoksa etkinlik sürerken mi 
gelip ziyaret etmişti, aradan uzun bir süre geçtiği için 
tam olarak hatırlamıyorum ama birlikte yapılan bu 
etkinlikten çok memnun kaldığını, beraber daha kap-
samlı projeler yapmak istediklerini söylediğini çok 
net hatırlıyorum. Çok yoğun, yorucu bir gündü ama 
o gün yaşadığım duyguyu tek kelimeyle anlat deseniz 
hiç düşünmeden mutluluktu derim. Proje sorumlu-
su arkadaşlar, meslektaşlarım, öğrenci kardeşlerim 
evet hepimiz çok mutluyduk… O günün akşamı için 
aklımda kalan ise, önceden planladığım bir Beyoğlu 
gecesi yerine, Beyoğlu Öğretmen Evi’nde harika bir 
Haliç manzarasına karşı yenen bir yemek, sonrası da 
odada yatar yatmaz dalınan derin bir uyku…
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Dişhekimi
Mavisel YENER
maviselyener@gmail.com
www.maviselyener.com

Komik Anılar Sepet
ASTRONOTLA BULUŞMA
1969 Temmuz’unda Apollo 11 uzay aracı, 
aya iniş yapmıştı. Konuyla ilgili haberleri 
radyoda sürekli dinlemişti ev halkı. O gün 
nefesler tutulmuştu, çünkü insanoğlu ilk 
kez Dünya dışında bir gök cismine adım 
atacaktı. Ben de büyüklerden etkilenip 
çok heyecanlanmıştım. Aya ayak basan 
ilk insan Neil Armstrong, ay yüzeyinde 
dolaşmıştı; günlerce bu konu konuşuldu. 
Kafama koymuştum, bir gün ben de as-
tronot olup uzaya gidecektim.
Eylülde okullar açıldığında ikinci sınıfa 
başladım. Bizim sınıftaki Osman “Biliyor 
musunuz ben o gece aya baktım, yürüyen 
astronotu gördüm,” dediğinde başım-
dan aşağı kaynar sular döküldü. Ağla-
maya başladım. Çünkü ben de gece boyu 
pencereden bakmıştım ama ayın üstünde 
yürüyen astronotu görememiştim. 
Osman’ın hayal kurma olasılığı aklımın 
ucundan bile geçmemişti, kendime çok 
ama çok kızmıştım aya dikkatli bak-
madığım için!
EMİNE’NİN PARMAKLARI
Bu anıyı ben anımsamıyorum, annemden 
dinledim. Bir gün sınıf öğretmenim an-
nemi okula çağırmış. Demiş ki “Bu çocuk 
sırasındayken sorduğum matematik soru-
larına çok güzel cevap veriyor fakat tahtaya 
kaldırınca hiçbirini cevaplayamıyor. Aca-
ba topluluk önünde konuşmayla ilgili bir 
sorunu mu var? Nasıl çözebiliriz?”
Annem buna çok üzülmüş, topluluk 
önünde beni konuşturmayla ilgili nasıl bir 
yol izleyeceğini düşünerek günü geçirmiş. 
Akşam eve gelince konuyu açmış:
“Neden tahtaya kalkınca matematik soru-
larını cevaplayamıyorsun? Çok mu heye-
canlanıyorsun?”
Ağlamaklı yanıtlamışım:
“Çünkü öğretmen beni tahtaya yalnız 
kaldırıyor. Emine’nin parmakları olmayın-
ca büyük sayıları hesaplamaya kendi par-
maklarım yetmiyor!”
Böylece neden sıramda yanıt verip tahtada 
veremediğimin sırrı çözülmüş!  
JULES VERNE HAYRANLIĞI
İlkokul 3.sınıftaydım. Öğretmenim bana 
Jules Verne’in Dünya’dan Aya Yolculuk 
kitabını hediye etti. Unutulmazlarım arası-
na girecek bu kitabı defalarca okumuştum. 
Bu kadar güzel bir kitabı keşke ben yaz-
mış olsaydım, diye düşündüm. Kararımı 
verdim, tükenmez kalemle Jules Verne’in 
adını karaladım. Artık yazarın adı hiç 
okunmuyordu. 

“Yazar: Mavisel Cenkçi” yazdım. Fakat 
bunun doğru olmadığını bildiğim için çok 
huzursuzdum. Ya birisi kitabı görür de 
benim yazdığımı zannederse? Onu aldat-
mış olurdum. Bu pişmanlıkla bu kez kendi 
adımı tükenmez kalemle karalayıp yeni 
den “Jules Verne” yazdım. O kitabı hâlâ 
sakladığım için bu anımı unutmuyorum 
belki de…
ÇALAR SAAT
 İnsanların yaşamında öyle kişiler 
vardır ki hiç unutulmazlar. Her anımsa-
manızda yüzünüzde bir gülümseme 
oluşur. O kişi yaşamınızın bir döneminin 
simgelerindendir. Belki başkalarına çok 
komik gelebilir ama, ilkokul günlerimi her 
anımsadığımda yüzümü gülümseten kişi 
okulumuzun temizlik görevlisi Mecbur 
Amca’dır. 
 Mecbur Amca, “r” harfini 
söyleyemezdi. Sevimli konuşması, hepi-
mize gösterdiği saygı ile unutulmazlarım 
arasına girmişti. Torunu yaşındaki çocuk-
lara “hanım”, “bey” diye seslenirdi. Beni 
hayatımda ilk kez “Mavisel Hanım” diye 
çağıran oydu. Öğretmenlerin, öğrencilerin 
büyük sevgisini kazanan Mecbur Amca’yı, 
“Çılgınlar Sınıfı” adını verdiğim kitap 
serisinin kahramanlarından biri yaptım. 
 Nedenini tam anımsamıyorum, 
bir gün okul çıkışında saate bakarak 
hareket etmem gerekiyordu. Sabah odamı 
aradım taradım, kol saatimi bulamadım. 
Annemin başucundaki kocaman çalar 
saati çantama koyuverdim. 
Okula gittiğimde fark ettim, saatin tik 
takları öylesine gürültülüydü ki, çantam-
dan sürekli ses geliyordu. Sabah sınıfa 
girdiğimde sanki herkes bana tuhaf tuhaf 
bakıyor gibi geliyordu. Utançtan yerin 
dibine geçmiştim. Aslında belki de kimse 
duymuyordu da bana öyle geliyordu. Ders 
başlayınca ortalık sessizleşecek, ses daha 
da çok duyulacaktı.
 Çantamı kaptığım gibi soluğu Mecbur 
Amca’nın yanında aldım. Utana sıkıla 
saati saklayıp saklayamayacağını sordum. 
Okula çalar saat getirmek çok normal bir 
şeymiş gibi davrandı:
 “Bıvakın bana Mavisel Hanım, iste-
diğinizde gelip alıvsınız!”
Bu söz o günün en güzel ödülüydü be
nim için. Sen ne güzel bir insandın Mecbur 
Amca…
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Dişhekimi
Müge KÖKDAMAR

Dostluk Nasıl Anlaşılır?

Akrabalık ne garip bir ilişkiler ağıdır. Aynı kandan olup, aynı genlerle doğup, 
başka insanlar olabilmenin ilginç bir bileşimidir.
Akrabalık aynı burnun, gözlerin ve hatta bakışların bir araya gelebildiği ama 
yaşama bakışların tümüyle farklı olabildiği bir matematik denklemidir, çok bilin-
meyenli. Paydasının aynılığının getirdiği sıcaklıkla, paylarının eksili artılı bileşik 
kesridir sanki. Koordinat düzleminin ortaklığına inat, kimisi apsiste, kimisi or-
dinatta yerleşmiş farklı düzlem ve noktaların zoraki kardeşliğidir. Ortak Bölen-
lerin En Büyüğü’nden korkulan, En Küçük Ortak Kat’a sevgiyle bakılan sayılar 
birliğidir. Aynı hızla aynı noktadan çıkan birçok yaşamın, zıt yönlerde ve farklı 
hızlarda ilerleyenlere dönüştüğü bir hız problemidir; hatta bazen hiç buluşama-
zlar bile. Karekökü sonsuzdur. Farklı oranların, ortak oranlarda can bulmasıdır. 
Akrabalık matematiktir, fiziktir, kimyadır, coğrafyadır, moleküler biyolojidir, din 
kültürü ve ahlak bilgisidir, dilbilgisidir; yazılı olmayan tedrisattır.
Bazen bunların hiçbiridir. Hiç okumamışlık bağlamında, uzak kalınmış bir hayat 
okuludur. Ne anatomisinin, ne psikolojisinin bilindiği, “biz o dersi görmedik 
ya da o sayfaya gelmedik hala” tembelliğidir. Bilmediği şeyi sorgulayamamanın 
aczidir. Ya da bilse de sayfalarını açıp öğrenmemenin cehaletidir. Yolda görse 
tanıyamamanın umursuzluğudur.
Bazen “oralarda bir yerde olduğunu” bildiği halde sesleşememenin, 
dokunamamanın hem sıcaklığı, hem soğukluğudur. Sıcaklığıdır, çünkü her an 
kaldığın yerden devam edebilmenin huzurunu barındırır. Soğukluğudur, çünkü 
anlamsız itişmelerin, elini çekmelerin, defterden silmenin kabullenmişliğidir.
Bazen arkadaşlığı ve komşuluğu akrabalığa tercih etmenin uzaklaşmasıdır. Sa-
dece kanda birleşmiş olmanın pişmanlığı ve lanetidir. Seçme hakkının olama-
dığı kısıp kalmadır, mecburiyetidir. Doğum, düğün, bayram ve ölüm ortaklığıdır. 
Sadece bu ortaklıklarda buluşma zorunluluğunun getirdiği hem sevinçtir, hem 
diretmedir; ya sevinçtir, ya diretmedir. 
“Bu yaptığını el insanı yapmaz” dedirtmelerinin acısıdır. Sırf DNA’ların ayrı diye 
“el insanı” sıfatıyla tamladıklarının, seni daha çok tamamladıklarını deneyimle-
menin şaşkınlığıdır. Seni senden değil, etraftan sormalarının insafsızlığıdır. Hak-
kını helal edememenin vurgunudur. Sırf yaşça büyüğün diye, gururunu ayakaltı 
etmeye zorlanmandır. Aslında herkese gösterilmesi gereken sevgi ve saygının, 
insansın diye görmemeleri yüzünden, sümen altı edilmesidir. 
“Sadece cenazelerde görüşür olduk. Ayarlayalım da bir araya gelelim” demenin 
geçiştirilmesidir. Ya da “bu ayki akraba toplantısı bizde, hepinizi bekliyorum. 
Yine tam kadro olalım” davetinin tekrarlanan coşkusudur.
Ama en güzeli, tedrisatın tümünde sürekli omuz omuza olabilmenin mutluluğu-
dur. Yeni geleni aynı coşkuyla kutlamanın, koklamanın, kaybedilene aynı hüzün-
le ağlamanın, dövünmenin dayanışmasıdır. Köklenmişlik duygusunun, hayata 
ve yaşamaya güç veren güvenidir. Aidiyetin sarıp sarmalayan kucağıdır. “Yalnız 
değilim” diyebilmenin kalabalık umududur. “Tek” kalınsa bile, “bir zamanlar 
varlardı” diyebilmenin hatıra hazinesidir; dudakta buruk ama vakur gülümse-
mesidir.
Karmaşıktır ama basittir. Uzaktır ama yakındır. Tezattır ama eştir. Değerini 
bilene hep ama hep güzeldir. Akrabadan yakın dostlarıma ve kan bağımın hak-
kını veren canlarıma sevgiyle…
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BEYAZLATMA KURSU

Yer: İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI
Anadolu Caddesi No:209 Tepekule İş Merkezi Bayraklı/İzmir Tel:0 232 461 21 52
Katılım: 350 TL

7 NİSAN 2018
09:30-10:00 Kahvaltı 

12:00-13:00 Öğle Yemeği 

PROF. DR. MURAT TÜRKÜN 

ESTETİK DİŞHEKİMLİĞİNİN OLMAZSA OLMASI: DİŞ BEYAZLATMA

TEORİK

1.DİŞ BEYAZLATMA KİMLERE YAPILIR ?
2.GÜNCEL BEYAZLATMA UYGULAMALARI
• Ev tipi vital diş beyazlatma
• Ofis tipi vital diş beyazlatma
• Tezgah üstü ürünlerle diş beyazlatma
• Devital diş beyazlatma teknikleri

3.BEYAZLATMA SIRASINDA VE SONRASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

4.DİŞ BEYAZLATMA İŞLEMİ DİŞLERE ZARAR VERMEZ. NEDEN?

5.BEYAZLATMA AJANLARININ TOKSİK ETKİLERİ VAR MIDIR?

PRATİK

EV TİPİ VİTAL BEYAZLATMA
• Alçı model üzerinde “block-out” uygulaması
• Yumuşak vinil plağın vakumlanıp,kenarlarının düzenlenmesi
• Beyazlatma jelinin uygulanması

OFİS TİPİ VİTAL BEYAZLATMA
•Model üzerinde koruyucu rezim ile dişetlerinin izole edilmesi
•Beyazlatma ajanının dişlere uygulanması
•Uygulama sırasında jel aktivitesinin arttırılması
•Beyazlatma işlemi sonrası flor uygulaması

MİKRO-ABRAZYON TEKNİĞİ
•Dişeti ve çevre dokuların izolasyonu
•Mikro-abrazyon patının mine yüzeyindeki lokalize renklenme alanlarına uygulanması

DEVİTAL BEYAZLATMA TEKNİĞİ
•Kanal tedavisi yapılmış anterior dişte pulpa odasının hazırlanması
•Kanal ağzının cam iyonomer siman ile örtülenmesi
•Jel veya konvansiyonel yöntemle hazırlanan ağartma patının pulpa odasına uygulanması
•Geçici restorasyon yapılması

Hediye Paketi 
Katılımcılarımıza verilecek olan 200 TL değerindeki hediye paketi içerisinde aşağıdaki materyaller bulunmak-
tadır:
 4 şırınga Opalescence Ev Tipi Beyazlatma Ürünü
1 çift plak (üst-alt çene) Opalescence Go Beyazlatma
1 şırınga LC Block-Out Blokaj Rezini
1 tüp Opalescence Beyazlatıcı Diş Macunu
1 Sof-Tray Yumuşak Plak
1 Plak Saklama Kabı
    Katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

ULTRADENT PRODUCTS,INC. & OPALESCENCE  
Firmalarının katkılarıyla ... 
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Başsağlığı

Meslektaşlarımızdan;

• EÜDHF Dekanı Prof. Dr. Beyser PİŞKİN’in annesi, dişhekimi Hüseyin PİŞKİN’in kayınvalidesi Hüsniye 

SOYLU vefat etmiştir.

• Filiz TAŞLIOĞLU’nun babası Mustafa Turgut TAŞLIOĞLU vefat etmiştir.

• Dişhekimi Zuhal ÖZBOZDAĞ’ın babası, Behzat ÖZBOZDAĞ’ın kayınpederi ve Dr. Dişhekimi Elif Öz-

bozdağ’ın dedesi Veli KÜÇÜKGÖKÇE 25.11.2017 de vefat etmiştir.

• Dişhekimi Halil Giresunlu vefat etmiştir. (8 Aralık 2017)

• Dişhekimi Ferda ÖGE- Geçirdiği ufak bir kaza sonucu kolu kırıldı geçmiş olsun.

•  Dişhekimi Işıl Şahin ve Dişhekimi Haluk Coşgun’un babası ve Dişhekimi Figen Çoşgun’un kayınpederi 

İbrahim Coşgun vefat etmiştir. (14.12.2017)

• Dişhekimi Nedret UNUTMAZ’ın babaannesi Şükriye UNUTMAZ vefat etmiştir.

•  Dişhekimi Dilek KAPTAN’ın babası Kenan KAPTAN vefat etmiştir.

• Dişhekimi Serdar ERSUNA vefat etmiştir

• Dişhekimi Muammer ÜLKER ‘in annesi Esma ÜLKER vefat etmiştir.
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İzdo Tiyatro Topluluğu bu yıl Sevgili 
Doktor isimli oyunu sahneleyecek.  Sevgi-
li Doktor birbirinden bağımsız sekiz kısa 
oyundan oluşan iki perdelik bir eser. An-
ton Çehov’un yazdığı sekiz kısa öyküyü, 
Neil Simon sahneye uyarladı. Meslek-
taşlarımızın rol alacağı öyküler izleyenleri 
hem güldürecek hem düşündürecek.  
Sertaç Tosun yönetmenliğinde, sahne 
amirliğini Ayça Bozyiğit in yaptığı oyun-
da İkbal Zeybek Kazanç, Dilek Kara, 
Tolga Helvacı, Barış Avcı, Zehra Genç, 
Özkan Kandemir, Oya Ertuğrul, Alpaslan 
Ertuğrul, Güldane Dulda, Seher Sabah, 
Funda Erciyas ve Serdar Devrim Erkmen 
rol alacak. 
İlk gösterim 28 Nisan 2018 saat 20:30’da 
Narlıdere Atatürk Kültür Merkezin de 
yapılacak. İkinci gösterim ise 04 Mayıs 
2018 saat 20:30 da İzmir Sanat (Fuar/
Kültürpark)da gerçekleşecek.
Oyunculardan Serdar Devrim Erkmen 
amatör ruhla profesyonel olarak hazır-
ladıkları bu oyun için meslektaşlarına bir 
davet yazısı hazırladı. İşte Serdar Devrim 
Erkmen’in o yazısı….
KLİNİKTEN SAHNEYE

Her sene biraz daha gelişerek,genişleyerek, 
çıtayı daha da yükseğe çıkararak çalışma-
larına devam eden İZDO Tiyatro Toplu-
luğumuz bu sene de siz sevgili meslek-
taşlarımızın karşısına keyifli olduğu kadar 
düşündürücü bir oyunla çıkmayı hedefli-
yor. Bu sene ki oyunumuzla ilgili bilgi ver-
meden önce bir diş hekimi olarak tiyatro 
ile ilgilenmenin nasıl bir şey olduğundan 
bahsetmek istiyorum sizlere.
     Mesleğimiz gereği sürekli insanlarla iç 
içeyiz. Çoğunlukla da stresli, ağrılı, ajite 
ve huzursuz bireylerle birebir ilişki içinde 
olduğumuz için her birimizin biraz ti-
yatro oyuncusu olduğunu düşünmüşüm-
dür hep. Ne kadar canımız sıkkın, keyifsiz 
olursak olalım karşımızdaki hastayı rahat-
latmak, olumlu telkinlerde bulunmak yeri 
geldiğinde içimiz kan ağlasa da gülümse-
mek, anlatılan tüm özel sorunları ilgiyle 
dinlemek ya da dinliyormuş gibi görün-
mek asli görevlerimizden değil midir? 
İşler yolunda gitmediğinde, gerilimin 
yüksek olduğu anlarda dişimiz sıkıp, ruh 
halimizin zıttı tavırlar takınmaz mıyız?  

Ya da hangimiz çocuk hastalarımızın 
kaygısını gidermek için bir nebze olsun 
yaratıcı dramanın nimetlerinden fayda-
lanmamıştır? Bu açıdan bakınca klin-
iklerimizi sahneye bizleri de ara sıra ufak 
tefek “beyaz” rollere bürünen oyunculara 
benzetirsem çok da yanlış yapmış olmam 
sanırım. Varmaya çalıştığım nokta şu ki 
hobi olarak tiyatro yapan meslek grupları 
içinde bizlerin bir adım önde olduğu 
gerçeğidir. İşte ben ve İZDO Tiyatro 
Grubunda ki arkadaşlarım da sanırım 
bu avantajı değerlendirmeye çalışan-
lardanız. Tiyatronun her birimiz için an-
lamı ve önemi büyük. Tiyatro bizim için 
kökeni M.Ö 6. YY a dayanan temel sanat 
dallarından biri olmanın yanı sıra prova 
günlerini iple çekmek demek. Provalarda 

öğrenirken eğlenmek demek. Gülme kri-
zlerine girip birkaç saatliğine de olsa her 
şeyden uzaklaşmak demek. Koyduğumuz 
hedefe doğru artan bir heyecanla ilerle-
mek aynı zamanda yüklendiğimiz sorum-
luluğun tatlı baskısını hissetmek demek. 
Yeni ve güçlü arkadaşlıklar kurmak, bir 
hobinin yanı sıra her şeyi paylaşabilmek 
demek. Prova günlerimiz pazartesi günü 
olduğu için meşhur pazartesi sendro-
munu yaşamamak demek. En sıkı di-
yet yapanları bile yoldan çıkaracak bazı 
lezzetleri kardeş payı yapıp mideye in-
dirmek demek. Perdenin açıldığını, rep-
liklerin havada uçuştuğunu, kazasız be-
lasız oyunun oynandığını ve en sonunda 
gerek meslektaşlarımızdan gerekse yakın-
larımızdan gelen alkış seslerini duyduğu-
muz o müthiş anın hayalini kurarak mut-
lu olmak demek. Ve sanırım en önemlisi 
de kendimiz için “bir şey” yapmış olmak 
demek. Böylesine severek ve keyif alarak 
yapınca da bizleri izlemek için gelen tüm 
dostlara da keyifli anlar yaşatabildiğimi-
zi bundan sonra da yaşatabileceğimizi 
düşünüyorum.

     Şanslıyız ki çatısı altında bu im-
kânı bulduğumuz bir meslek odamız ve 
desteklerini hissettiğimiz oda yöneticiler-
imiz ve siz kıymetli meslektaşlarımız var. 
Yeri gelmişken grubumuz adına başta İz-
mir Dişhekimleri Odası Başkanımız Sayın 
Dr. Murat Sütpideler olmak üzere tüm 
Yönetim Kurulu’na ve manevi desteğini 
esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza 
teşekkürlerimizi sunmak isterim. 
        Gelelim bu seneki oyunumuza. 
Oyunumuzun adı Sevgili Doktor. Sevgili 
Doktor birbirinden bağımsız sekiz kısa 
oyundan oluşan iki perdelik bir eser. Has-
sas ve akıllı insanların yaşamlarını nasıl 
güzelleştirebileceği konusunda çözüm-
ler tutamı sunan, insanların güçlerini ve 
güçsüzlüklerini soruşturan, sınıfsal ay-
rımları ele alan, sömüreni ve sömürüleni 
anlatan traji komik bir oyun. Neil Simon 
un sahneye uyarladığı Çehov un öyküleri 
insanlık hallerine hem sevgiyle hem de 
gülerek sunuyor bize.  Bir de diş hekim-
lerinin yorumuyla izlemeye ne dersiniz? 
         Bu eğlenceli bir o kadar da düşündüren 
oyunu elimizden geldiğince sahnelemeye 
çalışacağız. İlk gösterimin 28 Nisan 2018 
saat 20:30 da Narlıdere Atatürk Kültür 
Merkezin de yapılacağı oyunumuzun 
ikinci gösterimi 04 Mayıs 2018 saat 20:30 
da İzmir Sanat (Fuar/Kültürpark) da 
gerçekleşecek.
     Kıymetli Hocamız Sayın Sertaç Tosun 
yönetmenliğinde, sahne amirliğini Ayça 
Bozyiğit in yaptığı oyunda rol alan sevgili 
meslektaşlarım İkbal Zeybek Kazanç, Dilek 
Kara, Tolga Helvacı, Barış Avcı, Zehra Genç, 
Özkan Kandemir, Oya Ertuğrul, Alpaslan 
Ertuğrul, Güldane Dulda, 
Seher Sabah, Funda Erciyas ve ben Serdar 
Devrim Erkmen, amatör bir ruhla ama  
profesyonel bir azim ve kenetlenme ile 
hazırlandığımız oyunumuzu sergilemek 
üzere sizleri bekliyor olacağız.
      Davetiyelerimiz ücretsizdir. Dergi ile bir-
likte tüm meslektaşlarımıza ulaştırılacaktır. 
Ayrıca odamızdan temin edilebileceği gibi 
belirtilen tarih ve saatlerde davetiye ol-
maksızın da gelebilirsiniz. Katılımlarını-
zla bizleri onurlandırın ve her şeyi bir 
kenara bırakıp gelin. İki saatlik bir zaman 
yolcuğunda birlikte çıkalım. 

İZDO Tiyatro Topluluğu’ndan

Anton Çehov’un yazdığı sekiz kısa öykü, Sertaç Tosun’un yönetmenliğinde 
meslektaşlarımız tarafından sergilenecek.

yeni oyun



dişhekimihaber

ANA TOPLANTI SALONU

12:00-13:00 KAYIT 09:30-10:30

Estetik Bugünlerde 
Ne Anlama Geliyor? 

Cdt. Katarzyna SubotowIcz 
09.30-10.30

Laboratuvarların ve 
Diş Teknisyenlerinin 
İş Sağlığı ve Güvenliği                              
Uzm. Abdüsselam Özet

13:00-13:30 AÇILIŞ 10.30-11.00 Kahve Molası 10.30-11.00 Kahve Molası

13:30-14:30

Dijital Dişhekimliğinde 
Estetik Güncel Yaklaşımlar                  

Prof. Dr. Aslıhan Üşümez
Cdt. Mücahit Öksüz

11.00-12.00

Endikasyon? Dijital 
Dünyada Mükemmel 
Materyali Seçmek İçin 
En Kolay Yol          

Dr. MIchael J. Tholey

11:00-12:00

Dişhekimliğinde 
Klinik-Laboratuvar 
Arasında Sorunsuz 
İş Akışı Nasıl Sağlanır?

Dr. Uğur Ergin

14:30-15:00 Kahve Molası 12.00-13.30 Öğle Yemeği 12:00-13:30 Öğle Yemeği

15:00-16:00

Dijital Dünyada 
Yeni Kimlikler: 
Dijital Teknisyenler                                                   

Dt. Levent Ak  
Cdt. Mahmut Ecemiş 

13.30-14.30

Pres Seramiklerde 
Mükemmel Estetik             

Cdt. Bob Bosman Elst 
13:30-14:30

Diş Protez 
Teknisyenlerinde 
Akciğer Sağlığı         

Dr. Cebrail Şimşek

16:00-16:30 Kahve Molası 14.30-15.00 Kahve Molası 14:30-15:00 Kahve Molası

16:30-18:00

Stand-up Gösterisi
“Bir Acayip Meslek”                                       

Dt. Serdar Sıralar
15.00-16.00

Sabit ve Hareketli 
Protezlerde Okluzyon 
“Birbirimizi Anlamak”                                        

Doç. Dr. Hanefi Kurt
Cdt. Sinan Akdemir

15.00-16:00

Implantolojide 
Hekim - Teknisyen 
İşbirliği    

Dr. Dt. Ruhi Kulez

16.00-17.00

Geriye Doğru Planlama 
Lüks mü? İhtiyaç mı? 
Tedaviye Başlamadan Önce 
Final Sonucu Gösteren 
Modern Bir Yaklaşım                    

Cdt. Rudiger Neugebauer
MITSUI CHEMICALS GROUP
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KONSER

SAHNE

Emre Aydın OOze Venue İzmir........................................02/03/18
Duman İzmir Arena...........................................................03/03/18
25. İzmir Avrupa Caz Festival Ahmed Adnan Saygun...........03/03/18
Leman Sam Bostanlı Suat Taşer........................................03/03/18
Erkan Oğur-İsmail Hakkı Demircioğlu Narlıdere Akm İzmir...........05/03/18
Marcin Masecki- Jerzy Rogiewicz Ahmed Adnan Saygun……..06/03/18

İf İstanbul Bağımsız Filmler Festivali Konak Pier………01/03/18
Dracula The Musical Güzelbahçe Kültür Merkezi….......01/03/18
Kaç Baba Kaç Sahne Tozu Tiyatrosu………................….02/03/18
Ömürsün Doktor Sabancı K. Sarayı…………..............…03/03/18
Nilgün Belgün’le Aşk Ve Komedi Narlıdere Akm…..…..03/03/18
Her Aşk Biraz Komiktir Bostanlı Suat Taşer…...........…..07/03/18
Kim Korkmaz Hain Tilkiden  Bab-I Sanat Sahnesi………….10/03/18

Puslar Trio Ahmed Adnan Saygun…………....................07/03/18
Athena – Suede Jam İzmir Arena…………................…..09/03/18
Mor Ve Ötesi Ooze Venue…...............................................10/03/18
Redd Bios Bar Alsancak…………………….....................16/03/18
Hayko Cepkin Ooze Venue………………………….......23/03/18
Sunshine Band- Bahar Konseri İzmir Akm Yunus Emre…......28/03/18

Şen Makas Sahne Tozu Tiyatrosu…….............................…14/03/18
Başroldeki Kadınlar  Sahne Tozu Tiyarosu……..........….. 17/03/18
Yetersiz Bakiye Bostanlı Suat Taşer………….................….20/03/18
Ferhad İle Şirin Sahne Terminal……….......................……22/03/18
Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları İzmir Ege Perla…….....….25/03/18
Artiz Mektebi Bostanlı Suat Taşer……………..............….26/03/18
Tamamla Bizi Ey Aşk Bostanlı Suat Taşer…..............…….28/03/18
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Mark MANSON
Ustalık Gerektiren 
Kafaya Takmama 
Sanatı

“Büyük Güç Büyük 
Sorumluluklar 
Getirir.” Doğru. Ama 
bu sözün daha iyi 
bir akış açısı var, ve 
gerçekten derin bir 

bakış açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin 
yerini değiştirmek: “Büyük sorumluluklar 
büyük güç getirir.” “Her şeyi iyi tarafından 
görmek” gibi bir şey iyi gibi görünse de, 
gerçek şu ki hayat bazen berbattır ve yapa-
bileceğiniz en sağlıklı şey de bunu kabul 
etmektir. Negatif duyguları inkâr etmek 
daha derin ve daha uzun ömürlü negatif 
duygulara ve duygusal bozukluğa neden 
olur. Sürekli pozitif olmak hayatın sorun-
ları için geçerli bir çözüm değil, bir inkâr 
biçimidir. Doğru değerleri seçerseniz, bu 
sorunlar size zindelik, kuvvet ve şevk ver-
ir. Dedemin zamanına dönersek, kendini 
çok kötü hissettiğinde şöyle düşünürdü, 
“Bugün berbat bir günümdeyim. Ama 
n’apalım hayat böyle, ben samanları 
havalandırmaya devam etmeliyim.” Ama 
ya şimdi? Şimdi beş dakikalığına bile 
kendinizi çok kötü hissetseniz son derece 
mutlu ve harika hayatları varmış gibi 
sunan insanların 350 fotoğrafıyla bom-
bardıman ediliyorsunuz, bu durumda 
hatanın sizde olduğunu hissetmemeniz 
imkânsız kuşkusuz. Değmeyecek şeyleri 
kafaya takmamak çok önemlidir. Dünyayı 
kurtaracak olan şey budur. Dünyanın 
bazen berbat olduğunu ama bunun da 
doğal olduğunu kabul ederek yaşamak 
gerek. Çünkü her zaman böyleydi ve her 
zaman da böyle olacak. Sosyal medyada 
her gün milyonlarca kere paylaşılan “Nasıl 
Mutlu Olunur” tarzı saçmalıklarda yanlış 
olan ve kimsenin fark etmediği şey şudur: 
Daha pozitif bir deneyimi arzu etmenin 
kendisi negatif bir deneyimdir. Ve de tam 
tersine, insanın negatif deneyimini kabul 
etmesinin kendisi pozitif bir deneyimdir. 
Pokerde elinde korkunç kağıtlar olan 
biri çok güzel eli olan birini yenebilir. 

Elbette eli güzel olanın kazanma ihtimali 
daha büyüktür, ama sonunda kazanan 
her oyuncunun oyun süresinde yaptığı 
seçimlerle belirlenir. Hayatı da aynı şekil-
de görüyorum. Hepimize dağıtılmış bir el 
var. Bazılarının eli daha iyi. Sadece kağıt-
lara bakarak berbat durumda olduğu-
muzu söylemek kolaysa da, gerçek oyun o 
kağıtlarla yapacağımız seçimlere, almaya 
karar verdiğimiz risklere ve birlikte yaşa-
mayı seçtiğimiz sonuçlara bağlıdır. İçinde 
bulundukları duruma göre sürekli en iyi 
seçimleri yapanlar tıpkı pokerde olduğu 
gibi hayatta da öne çıkarlar ve illa da eline 
en iyi kağıtlar gelmiş olmaları gerekmez.

Canan 
KARATAY
Gerçek Tıbbın 10 
Şifresi

Prof. Canan 
Karatay bu kez 
gerçek tıbbın 
yeni şifreleriyle 
karşınızda! Yine 
iddialı, yine 
kendinden emin. 
Köhnemiş yanlış 

bilgileri düzeltiyor, ufku genişletiyor, sağlığa 
getirdiği Karatay bakış açısını pekiştiri-
yor. Mutluluk ve şifa için en kestirme yolu 
gösteriyor. Hepimizi iyileştiriyor!
Karatay, 50 yıllık hekimlik tecrübesiyle 
gözlemledi, okudu, araştırdı, bilgi süzgecin-
den geçirdi. Şimdi Türk halkının sağlıklı 
yaşaması ve yaşlanması için, mutlu, enerjik 
ve verimli bir yaşam sürmesi için bir ezberi 
daha bozuyor! Prof. Canan Karatay’ın 
yeni kitabındaki iddiası çok net! Yüzlerce 
bilimsel referans ışığında ‘GENETİK’ ve 
‘İYİLEŞMEZ’ denen hastalıklar İYİLEŞİR 
diyor.
Hangi hastalıklar iyileşir diyor:
• Kronik İnflamasyon
• İnsülin Direnci
• Diyabet, Obezite
• Hipertansiyon
• Haşimato
• Depresyon, Unutkanlık
• Polikistik Over

Ahmet ÜMİT
Kırlangıç Çığlığı 

Acıyı gördüm. 
Gözlerinin or-
tasında bir çiçek 
gibi büyüyen 
irisin önce ağır 
ağır büzülmesini, 
ardından çığlık 
gibi ansızın pat-

lamasını gördüm. Titreyen dudaklar, bal 
mumuna dönüşen yüzleri, çöken yanak-
ları, irileşen elmacık kemiklerini, birer 
mağara gibi derinleşen göz çukurlarını, 
kurumuş ağızların içinde pelteleşen dilleri 
gördüm.
Anladım ki benliğimizin farkına 
vardığımız an, acının pençesinde 
kıvrandığımız andır.
Çığlık değil, ürperiş değil, evet, nereden 
geldiğini bilmediğim o vahşi iniltiyi kal-
bimin derinliklerinde duydum. Soluksuz 
kaldım, boğazım kupkuru, alnım ateşler 
içinde, tuhaf bir hülyaya kapılmışım gibi 
sürüklendim o dipsiz boşlukta. Hayatın 
en karanlık sırrıyla yüzleştim.
 Karanlığın her aşamasından geçtim, akan 
kanın sesini duydum, ölümün serinliğini 
damarlarımda hissettim.
Geçmişin kamburunu çoktan söküp attım 
sırtımdan.
 İnsanın insanı öldürdüğü o ilk ânı 
gördüm, katilin zafer haykırışını, kur-
banın korku çığlığını işittim.
 Her an uyanmaya hazır o muhteşem 
dürtüyü bastırmak, insanlığın en masum 
haline, en saf doğasına dönmemek için 
yıllarca ihanet ettim kendime. Kendimle 
birlikte bütün dünyayı da kandırdım. 
Neredeyse başaracaktım ama bırak-
madılar, benim adıma onlar öldürmeye 
başladılar.
 İşte bu yüzden geri döndüm...
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