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Dr. Murat SÜTPİDELER
İzmir Dişhekimleri
Odası Başkanı

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

	 1	Nisan	2018	de	yapılan	seçimle		siz	değerli	meslek-
taşlarımızın	oyları	ve	takdirleri	ile			17.	Dönem	İzmir	Dişhekimleri	
Odası	Yönetim	Kurulu	olarak	meslek	örgütümüzün	yönetimine	
seçildik.		Görev	süremizce	Mustafa	Kemal	Atatürk’	ün	emaneti	
Demokratik	-	Laik	Cumhuriyete	ve	Çağdaş	Uygarlık	Hedefine	
bağlılıkla,	 Dişhekimliği	 mesleğini	 ve	 meslektaşlarımızın	 say-
gınlığını	 esas	 alan,	 	 ‘’Birlikte	 Güçlüyüz	 ’’	 sloganını	 benim-
seyerek	 	herkese	eşit	mesafede	duran,Yönetim	kurulumuzda	
var	olan	uyum	ve	ortak	akıl	 ile	 kutsal	mesleğimize,	meslek-
taşlarımıza	ve	ülkemize	yönelik	çalışmalarımızı	sizlerle	birlikte	
sürdürmeye	devam	edeceğiz.	 Tüm	meslektaşlarımızla	 iç	 içe,	
güçlü	bir	yönetim	anlayışı	önceliğimiz	olacak.	Görüş,	öneri	ve	
katılımlarınızın	 değerli	 olduğunu	 ve	 çalışmalarımızda	bizlere	
yol	göstereceğini	belirtmek	isterim.	

	 Görevin	 devamlılığına	 ve	 	 bayrak	 değişimi	 	 olduğu-
na	 inancımızla	 odamızın	 kuruluşundan	 günümüze	 meslek	
örgütümüze	emeği	geçmiş	tüm	meslektaşlarımıza	ve	16.	dönemde	
birlikte	çalıştığımız	tüm	kurullar	üyelerine	şükranlarımızı	sunarız.	
  
	 Sürekli	 Dişhekimliği	 Eğitiminin	 önemine	 olan	 inancımız-	
la	 25.	 Uluslararası	 İzmir	 Dişhekimleri	 Odası	 Kongresi	 ve	
Sergisini	 9-11	 Kasım	 2018	 tarihlerinde	 oda	 merkezimizin	
de	bulunduğu		Tepekule	Kongre	Merkezi	Bayraklı	/	 İzmir’de	
gerçekleştireceğiz.	 Çağdaş	 dişhekimliği	 uygulamalarının	 yer	
alacağı	 kongremize	 değerli	meslektaşlarımızı	 ve	 dental	 sek-
törün	tüm	bileşenlerini	davet	ediyoruz.
	 Ülkemize,	mesleğimize	ve	meslektaşlarımıza	olan	say-
gımız,	 geleceğe	 yönelik	 umutlarımız	 ve	 inancımızla	 başarılı,	
mutlu	ve	barış	dolu	günler	diliyorum.

					Sağlıkla,	Sevgiyle,	Saygıyla…..
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17. Genel Kurul 
31Mart -1Nisan 2018 tarihlerinde 
gerçekleştirildi.

25. Kongremiz 
için erken kayıt fırsatını 
kaçırmayın

	İzmir	Dişhekimleri	Odası’nın	
25.	Uluslararası	Bilimsel	
Kongre	ve	Sergisi	09-11	
Kasım	tarihlerinde	Tepekule	
Kongre	ve	Sergi	Merkezi’nde					
düzelenecek.Alanında	uzman	
yerli	ve		yabancı				akademis-	
yenlerin	yer	alacağı	kongre	
için	ilk	toplantı	odamızda	
gerçekleştirildi.

9’da

15’de

46’da

33’de

46’da

Perşembe Akşamı Seminerlerimiz 
sezonu kapattı

Cad-Cam ve Beyazlatma kursları 
                           yoğun ilgi gördü                    

Danıştay Kararı:
‘’Sağlık Bakanlığı Dişhekiminin Oda 
Kayıt Belgesini Aramak Zorundadır!’’
Her şeyin belgesini isteyen Sağlık Bakanlığının 
oda kayıt belgesinden vazgeçip beyanla 
yetinmesi Danıştay’dan döndü.

dişhekimi
Sahibi

İzmir Dişhekimleri Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr.Murat SÜTPİDELER

Basım Tarihi:
25 Temmuz 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

iletisim@izdo.org

Haber Editörü
Erdal BİLİCİ

Dergi Tasarımı
Sevilen ACAR

Baskı 
Gülermat Matbaa ve Yayıncılık
BucaOSB Mahallesi 2/21 Sokak

 No: 16 Buca/İZMİR
Tel:+90 232 433 61 33
Fax:+90 232 433 6597

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Cenker AKTAŞ

Yayın Kurulu
Ersin ATİNEL ,Yaman YAMANGİL, Cenker 
AKTAŞ, Nazan BURÇOĞLU, Fatma Ümran 
ERGUN ERTUNÇ, Elif ÖZBOZDAĞ

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.

22’de
20’de

İnternette yayınlanan reklama 
60.000 TL para cezası
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Cenker  AKTAŞ
cenkeraktas@gmail.com

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

	 İzmir	Dişhekimleri	Odası	17.	Olağan	Genel	Kurul	ve	Seçimleri	31	
Mart-1	Nisan	2018	 tarihlerinde	gerçekleştirildi.	 İZDO	17.Olağan	Genel	
Kurulu	 ve	 ardından	 yapılan	 seçimlerle	 belirlenen	 Yönetim	 Kurulu,	 Bay-
raklı	 İlçe	Seçim	Kurulu’ndan	mazbatasını	aldı	ve	aynı	 	gün	ilk	 toplantısını			
gerçekleştirerek	görev	dağılımını	yaptı.
	 Sayın	Dr.	Murat	Sütpideler	başkanlığındaki	yönetim	kurulunda	görev	
almaktan	çok	büyük	onur	ve	mutluluk	duyuyorum.Bu	yolda	Cumhuriyet’imi-	
zin	kurucusu	Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	ilke	ve	inkılapları	doğrultusunda,mes-	
lek	etik,ilkelerimiz	ve	deontoloji	rehberliğinde	ilerleyeceğim.	Uzun	zamandır	
büyük	emek	ve	özveri	 ile	hazırlanan	Dişhekimi	dergimizde	 yayın	kurulu	 ile	
beraber	istikrarımızı	koruyacağımıza	da	eminim.	Yeni	sayımızda	yeni		haber-
lerle	sizlerle	birlikteyiz.
	 SGK’nın	Ortodonti	tedavisi	ücretini	Diş	Hekiminin	uzman	veya	dok-
toralı	 olmaması	 sebebiyle	 ödemediği	 için	 açılan	 davada	 tedavi	 ücretinin	
ödenmesi	gerektiği	yönünde	verilen	kararı	Yargıtay	onadı.	Yargıtay	kararı	ile	
uzmanlığı	olmasa	da	dişhekimi	ortodonti	tedavisini	yapmaya	yetkilidir	ya	da;	
değildir	tartışmalarına	da	son	nokta	konmuş	oldu.	
	 Yasa	koyucunun	gerekli	düzenlemeleri	yapması	beklenirken	sağlıkta	
şiddet	 toplumun	 her	 kesiminde	olduğu	 gibi	 giderek	 dozunu	 arttırmaktadır.	
Sivas	ve	Şanlıurfa’da	şiddete	maruz	kalmış	meslektaşlarımıza	geçmiş	olsun	
diyoruz.
	 Türk	Dişhekimleri	Birliği	Merkez	Yönetim	Kurulu	Üyeleri	ile	Oda	Baş-
kan	ve	Yöneticilerinden	oluşan	TDB	Başkanlar	Konseyi,	1-2	Haziran	2018	
tarihlerinde	Şanlıurfa’da	bir	araya	geldi.	Mesleki	sorunların	tartışıldığı	toplantı	
sonunda	TDB	Başkanlar	Konseyi	Sonuç	bildirgesi	yayınlandı,	ayrıntıları	say-
falarımızdan	takip	edebilirsiniz.
	 Ege	Üniversitesi	 Diş	 Hekimliği	 Fakültesi	 2017	 –	 2018	 öğretim	 yılı	
mezuniyet	 töreni	 Prof.	Dr.	 Yusuf	 Vardar	MÖTBE	 salonunda	gerçekleştirildi.	
Mezun	olan	genç	diş	hekimleri	meslek	hayatına	ilk	adımını	attı.	Yeni	mezun	
meslektaşlarımıza	bu	zorlu	süreçte	başarılar	diliyorum.
	 İzmir	Dişhekimleri	Odası	Türk	Sanat	Müziği	Korosu;	Kültürpark	İzmir	
Sanat	sahnesinde,	muhteşem	bir	konser	gerçekleştirdi.	Şef	Mustafa	Kırışman	
öncülüğünde	seslendirdikleri	birbirinden	güzel	eserler	ile	kulaklarımızın	pasını	
sildiler.	Katkıda	bulunan	tüm	meslektaşlarımın	emeklerine	sağlık.
	 Sağlık	Bakanlığının	oda	kayıt	belgesinden	vazgeçip	beyanla	yetinme-
si	Danıştay’dan	döndü.	Danıştay	Kararında	‘’Sağlık	Bakanlığı	Dişhekiminin	
Oda	 Kayıt	 Belgesini	 Aramak	 Zorundadır’’	 dedi.	 Bu	 konuyla	 ilgili	 ayrıntılı	
haberi	sayfalarımızda	okuyabilirsiniz
	 İzmir	Diş	Hekimleri	Odası	 Tiyatro	Topluluğu’nun	 İzmir	Dişhekimleri	
Odasının	katkılarıyla	hazırladığı	“Sevgili	Doktor	”	adlı	tiyatro	oyunu	28	Nisan			
1	Mayıs	2018	tarihlerinde	Narlıdere	AKM	ve	Fuar	Gençlik	Tiyatrosunda		sah-
nelendi.	Emeği	geçen	tüm	arkadaşlarımıza	teşekkürü	borç	biliriz.
	 Köşelerimizin	en	büyük	destekçileri	Ahmet	Özdikmenli,	Serdar	Sıralar,	
Müge	Kökdamar,	Mavisel	Yener	ve	Mete	Ağaoğlu’na	sonsuz	teşekkürlerimizi	
sunuyoruz.
Bir	sonraki		sayıda	görüşmek	dileğiyle…
Sevgi	ve	saygılarımla.



31	Mart	tarihinde	Tepekule	İş	Merkezi’nde	bulunan	
İZDO	Eğitim	ve	Konferans		salonunda		gerçekleşti-
rilen	 genel	 kurulun	 ardından	 1	 Nisan	 tarihinde		
Oda	Yönetim	Kurulu	Üyeleri,	Oda	Denetleme	Ku-
rulu	Üyeleri,	Oda	Disiplin	 Kurulu	Üyeleri	 ve	 Birlik	
Genel	Kurul	Delegeleri	seçildi.

İZDO	17.Olağan	Genel	Kurulu	ve	ardından	yapılan	
seçimlerle	belirlenen	Yönetim	Kurulu,	Bayraklı	 İlçe	
Seçim	Kurulu’ndan	mazbatasını	aldı	ve	aynı	gün	ilk	
toplantısını	 gerçekleştirerek	 görev	 dağılımını	 yaptı.	
Dr.	Murat	Sütpideler	seçim	sonrası	yapılan	ilk	görev	
dağılımında	 yeniden	 Yönetim	Kurulu	 Başkanı	 ola-
rak	seçildi.	
Görev	dağılımında;	Başkanvekili	Ersin	Atinel,	Genel	
Sekreter	Yaman	Yamangil,	Sayman	Ümran	Kaya,	

  

Yönetim	Kurulu	üyeleri	ise	Dr.	Orhun	Bengisu,	Prof.	
Dr.	Murat	 Türkün,	Cenker	Aktaş,	Nazan	Burçoğlu	
ve	Fatma	Ümran	Ergün	Ertunç	olarak	belirlendi.

İzmir Diş Hekimleri Odası 
17. Genel Kurulu yapıldı.

dişhekimi        haber
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İzmir Dişhekimleri Odası 17. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri 
31Mart -1Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.
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genel sekreterden notlar

Yaman YAMANGİL
İzmir Dişhekimleri
Odası Genel Sekreteri

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

	 İzmir	Dişhekimleri	Odası	17.	Olağan	Genel	Kurul	ve	Seçimleri	31	
Mart-	1	Nisan	2018	tarihlerinde	gerçekleştirildi.	Odaya	üye	meslektaşlarım	
önümüzdeki	 iki	 yıl	 için	 kendilerini	 temsil	 edecek	 yönetim	kurulu	üyeleri	 ile	
birlikte	 denetleme,	 disiplin	 kurulu	 ve	 TDB	 17.	 Olağan	 Genel	 Kurulu’nu	
oluşturacak	delegeleri	seçtiler.	Bugüne	kadar	yönetimde	yer	alan	yeni	yöne-
timde	yer	almayan	meslektaşlarımıza	emeklerinden	dolayı	teşekkür	ediyoruz.	
Yeni	dönemde	görev	yapacağımız	arkadaşlarıma	da	başarılar	diliyorum.
	 17.	Dönemde	de	daha	önceki	dönemki	gibi	odamızın;	diğer	odalar,	
birlikte	projeler	yaptığımız	kardeş	odalar,	Sağlık	Müdürlüğü,	İzmir	Bölgesinde	
eğitim	veren	Diş	hekimleri	Fakülteleri	ve	TDB	ile	olan	ilişkilerini	geliştirmeye,	
katkı	koymaya	devam	edeceğiz.	
	 Sağlık	 Müdürlüğü	 ilgili	 birimleriyle	 yaptığımız	 aylık	 görüşmeler	 ve	
semt	toplantılarına	katılımları	ile	ilişkilerin,	en	yüksek	verimle	en	kolay	biçim-
de	sağlanabilmesi	için	iş	ve	eylem	birliği	oluşturduk.	Bu	görüşmelerin	devam	
edeceğini	belirtmek	isterim.	
	 Semt	 toplantılarına	Eylül	ayı	 itibariyle	Karşıyaka	Bölgesinde	devam	
edeceğiz.	 Sağlık	 Müdürlüğümüzün	 yetkili	 birimleri	 de	 bize	 destek	 olmak	
amacıyla	 yine	orada	olacaklar.	 Bu	 toplantı	 ile	 ilgili	 yer	 ve	 zaman	bilgisini	
sizlere	ileteceğiz,	katılımlarınızı	bekliyoruz.
	 Dişhekimliği	 Fakülteleri	 ile	 ortak	 gerçekleştirdiğimiz	 bilimsel	 aktivi-
telerde	devam	edecektir.		Biliyorsunuz	Ege	Üniversitesi	Dişhekimliği	Fakülte-
si’nin	meslektaşlarımıza	açık	gerçekleştirdiği	bilimsel	sunumlar	geçtiğimiz	yıl	
oldukça	yoğun	ilgi	görmüştü.	Bu	dönem	bu	tür	bilimsel	etkinliklerin	daha	çok	
yapılması	için	Fakültelerimizle	iş	birliğini	arttırmayı	hedefliyoruz.
	 Bilindiği	üzere	Türk	Dişhekimleri	Birliği`nin	17.	Olağan	Genel	Kuru-
lu,	3-4	Kasım	2018	tarihleri	arasında	Ankara`da	gerçekleştirilecek.	Genel	
Kurulda	Yönetim	Kurulu	Başkanımız	Dr.	Murat	Sütpideler	başta	olmak	üzere	
Yönetim	 Kurulu	 Üyelerimiz	 ve	 Delegelerimizle	 birlikte	 İzmir	 Dişhekimleri	
Odasına	yakışanı	yapmaya	çalışacağız.	Hepimiz	için	hayırlı	olmasını	temenni	
ediyorum.

Hepimize	mutlu	ve	başarılı	günler	diliyorum.



640 KESİT DENTAL TOMOGRAFİ
DENTAL TOMOGRAFİ
Diş hekimliğinde doğru tanı için klinik muayene ve radyolojik görüntüler ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. Klasik olarak tek 
veya bir grup dişi değerlendirmeye yönelik Dijital RVG (Radio Visio Graphy) diş röntgeni yanısıra, daha komplike girişimler için 
panoromik çene röntgeni, sefalometrik inceleme, volümetrik  dental tomografi, 3 boyutlu tomografi gibi üstün teknoloji         
gerektiren sofistike radyolojik yöntemler kullanılmaya başlanmıştır.

Dental Tomografi Nedir?
Dental Tomografi X ışını kullanarak istenen bölgenin kesitsel görüntüsünü alan bir radyolojik inceleme yöntemidir. Böylelikle 
normal röntgen filminde görülmeyen kemik ve yumuşak doku detayları açığa çıkarılabilir. Yer kaplayan bir lezyon 
saptandığında kontrast madde verilerek lezyonun doğası konusunda fikir sahibi olunabilir. İnceleme sırasında alınan kesitler 
yeniden yapılandırılıp hedef bölgenin her yönden, istenen açıdan görüntülenmesi sağlanabilir. Yeniden yapılandırmayla elde 
olunan hacimli görüntüler (Volume Rendered Technology) ile kafatasının kemik yapısı da incelenebilir. Kafatasına yönelik hacim 
görüntüler ile aynı zamanda sefalometrik incelemeleri yapabilmektedir. Böylelikle Dental Tomografi diş hekimliğinin özellikle 
cerrahi, implantoloji, endodonti ve ortodonti alanlarında gittikçe daha sık kullanılmaktadır.

Dental Tomografi Endikasyonları Nelerdir?
*İmplant cerrahisi planlaması, cerrahinin takibi ve implantın geri alımı.
*Herhangi bir cerrahi girişim öncesi mandibular kanalın seyri ve anomalilerinin tanısı
*Kök kanallarının konfigürasyon ve görünümleri, kök kanal ölçümü, anomalili kanal tayini
*Maksiller ve mandibuler kemiklerdeki kitle lezyonlarının tanısı, yayılım ve komşuluklarının değerlendirilmesi
*Temporomandibuler eklem anatomi ve fonksiyonunun değerlendirilmesi
*Doğumsal veya edinsel maksillofasiyal deformitelerin cerrahi tedavisi
*Her tür maksillofasiyal veya oklüzal girişimde sinüs duvarlarının değerlendirilmesi
*Ortodontik tedavi takibinde, anatomik durum, dişler arasındaki ilişkinin ortaya konulması, periodontal ligaman ve 
rezorbsiyonların gösterilmesi.
Sonuç olarak 0.275 msn lik bir tur dönüşüyle toplam 640 kesit alarak dünyanın en hızlı, bu sırada 16 cm gibi geniş bir alanı 
taradığı için alanındaki en geniş tarama alanına sahip tomografi cihazımız dental görüntüleme alanında dünya standartlarında 
üstün bir teknolojiye sahiptir ve  tek çekimle aynı anda birden fazla amaca hizmet eden dental radyolojik incelemeleri kısa 
sürede gerçekleştirilebilir.

3 boyutlu kranial tomografik inceleme yüz oluşumlarını istediğimiz 
oğunluk penceresinde, istediğimiz açı ve  planlarda değerlendirmeyi
mümkün kılar.

Aynı planda elde olunan koronal maksilla görüntülerinde 0.5 mm
kalınlığındaki kesitlerle oluşturulan reformat görüntülerin (soldaki kesit)

1 mm'lik kesitlerle elde olunan reformat görüntüyle (sağdaki kesit)
aradaki çözünürlük farkına dikkat ediniz.

İnce kesitlerle elde olunan yüksek çözünürlüklü görüntülerle
tedavi planlaması başarıyla gerçekleştirilebilmektedir.
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19 Mayıs’ta çelenk sunma 
törenine katıldık.

19	Mayıs	Atatürk’ü	Anma	Genç-
lik	 ve	 Spor	 Bayramı	 kutlamaları	
kapsamında	 Cumhuriyet	 Mey-
danında	bir	dizi	tören	düzenlendi.	
Çok	sayıda	 resmi	ve	sivil	 toplum	
kuruluşlarının	 katıldığı	 törenlerde	
biz	 de	 İzmir	 Dişhekimleri	 Odası	
olarak	hazır	bulunduk.
Atatürk	 heykeli	 önünde	
gerçekleştirilen	 törende	 önce	
anıta	 çelenk	 sunumu,	 ardından	
Ata’nın	manevi	huzurunda	saygı	

duruşunda	 bulunulduktan	 sonra	
İstiklal	Marşı	okundu.
Törene	İzmir	Dişhekimleri	Odası	
Genel	 Sekreteri	 Yaman	 Yaman-
gil,	Yönetim	Kurulu	Üyesi	 	Cen-
ker	 Aktaş,	 Türk	 Dişhekimleri	
Birliği	 Merkez	 Yönetim	 Kurulu	
Üyesi	 Mustafa	 Oral	 ve	 meslek-
taşlarımız	katıldı.
Törenler	 sivil	 toplum	 kuruluşlarının	
günün	 anlam	 ve	 önemini	 belirten	
konuşmalarının	ardından	sona	erdi.	

İzmir	Dişhekimleri	Odası	olarak	19	Mayıs	Atatürk’ü	Anma	,	Gençlik	
ve	Spor	Bayramı	çelenk	sunma	törenine	katıldık.
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dişhekimi      25.kongre

 

25. Kongremiz
için erken kayıt fırsatını 
kaçırmayın 

İzmir	Dişhekimleri	Odası’nın	25.	Uluslararası	Bilim-
sel	Kongre	ve	Sergisi	09-11	Kasım	 tarihlerinde	Te-
pekule	Kongre	ve	Sergi	Merkezi’nde	düzenlenecek.	
Alanında	 uzman	 yerli	 ve	 yabancı	 akademisyenle-	
rin	 yer	 alacağı	 kongre	 için	 ilk	 toplantı	 odamızda	
gerçekleştirildi.	
İzmir	 Dişhekimleri	 Odası	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	
Dr.	 Murat	 Sütpideler	 öncülüğünde	 gerçekleştirilen	
toplantıya	yönetim	kurulu	üyeleri,	komite	üyeleri	ve	
bilimsel	komite	üyeleri	katıldı.	Bilimsel	ağırlıklı	iyi	bir	
kongre	için	değerlendirmeler	yapıldı.	Erken	kayıt	fır-

satlarının	 da	 belirlendiği	 toplantı	 sonunda	 yapılan	
açıklamada	 bilimsel	 programın	 önümüzdeki	 gün-
lerde	 http://www.izdokongreleri.org/	 adresinden	
yayınlanacağı	belirtildi.		

Kongreye	katılacak	meslektaşlarımız	30	Eylül	tarihine	
kadar	erken	kayıt	fırsatından	yararlanabilecek.	Kayıt	
fırsatlarıyla	ilgili	ayrıntılı	bilgiyi	yan	sayfada	bulunan	
tabloda	 bulabilirsiniz.	 Ayrıca	 kongre	 ile	 ilgili	 kayıt	
bilgileri	 	 ve	ayrıntılı	 bilgi	 kongre	 internet	 sitesinden	
takip	edilebilecek.	

09-11 Kasım tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek 
İZDO 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi için 
hazırlıklar başladı.
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Sağlıkta Performans ve Kalite konulu 
panel gerçekleştirildi

İl	Sağlık	Müdürlüğü	Başkan	
Yardımcısı	Dr.	Özlem	Haydaroğ-
lu’nun	Oturum	Başkanı	olduğu	
panelde;	Ege	Üniversitesi,	Tıp	
Fakültesi,	Başhekim	Yardımcısı	
Prof.	Dr.	Yavuz	Anacak	(Sağlıkta	
Kalite:	Radyasyon	Güvenliği),	
Ege	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi,	
Başhekim	Yardımcısı	Prof.	Dr.	
Bilgin	Arda	(Sağlıkta	Kalite:	
Hastane	Enfeksiyonları),	Tepecik	
Eğitim	ve	Araştırma	Hastanesi,	
Başhekim	Yardımcısı	Opr.	Dr.	
Eyüp	Kebapçı	(Dünden	Bugüne	
Hasta	ve	Çalışan	Güvenliği)	İz-
mir	Tabip	Odası	Yönetim	Kurulu	
Üyesi	Uzm.	Dr.	Dudu	İlgül	Bilgin	
(Sağlıkta	Nitelik	mi	Nicelik	mi?)	
İzmir	Diş	Hekimleri	Odası,	Oda	
Yönetim	Kurulu	Başkanı	Dr.	Mu-
rat	Sütpideler	(Diş	Hekimliğinde	
Performans	ve	Beklentiler)	başlıklı	

sunumları	yaparak	katılımcıları	
bilgilendirdi.
Panelde	Vali	Yardımcısı	Uğur	
Kolsuz	yaptığı	konuşmada,	
konunun	önemine	değinerek,	
sağlık	standartlarında	ilerleme	
kaydedildiğini,	hatta	birçok	
ülkeden	daha	iyi	durumda	
olunduğunu,	tedavide	zaman	
kayıplarının	önüne	geçildiğini	
belirtti.	Sağlık	konusunda	
çalışmaların,	Valilikçe	ve	ilgili	
kurumlarca	sürdürüldüğünü,	
bu	panelin	söz	konusu	çalışma-
ların	bir	parçası	olarak	verimli	
olmasını	ve	çıkacak	sonuçların	
uygulamada	karşılık	bulmasını	
diledikten	sonra		katılımcılara	ve	
emeği	geçenlere	teşekkür	etti.	
Vali	Yardımcısı	Uğur	Kolsuz,	pa-
nel	sonunda	da	konuşmacılara	
teşekkür	belgelerini	takdim	etti.

İzmir	Valiliği		İl	Kalite	Koordinasyon	Kurulu,	İl	Sağlık	Müdürlüğü	ve	Ege	Üniversitesi	İşbirliği	ile	“Sağlık-
ta	Performans	ve	Kalite”	konu	başlıklı	panel	düzenlendi.	Panelde	İzmir	Dişhekimleri	Odası	Yönetim	
Kurulu	Başkanımız	Dr.	Murat	Sütpideler	de	konuşmacı	olarak	katıldı.		
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İKÇÜ	 Rektör	 Yardımcısı,	 Diş	Hekimliği	 Fakültesi	 Dekanı	
Prof.Dr.	 İrfan	 Karadede	 ev	 sahipliğinde	 gerçekleştirilen	
törene	Rektör	Yardımcısı	Prof.Dr.	Adnan	Kaya,	Dekanlar,	
Ege	Üniversitesi	Diş	Hekimliği	Fakültesi	Dekanı	Prof.	Dr.	
Beyser	 Pişkin,	 İzmir	DişHekimleri	Odası	 Yönetim	Kurulu	
Başkanı	Dr.	Murat	Sütpideler,	öğretim	üyeleri	 ve	aileleri	
katıldı.
Mezun	 öğrencilerine	 seslenen	 Rektör	 Yardımcısı,	 Diş-	
Hekimliği	Fakültesi	Dekanı	ve	Prof.	Dr.	M.	İrfan	Karadede,	
ikinci	 mezunlarını	 vermenin	 heyecanını	 paylaştıklarını	
söyledi.	Diş	hekimliği	öğrencisinin	eğitim	açısından	yoğun	
süreçlerden	 geçtiğini	 belirterek;	 “Diş	 Hekimliğinde	Ulu-
sal	 Çekirdek	 Eğitim	 Programına	 (DUÇEP)	 uygun	 eğiti-
mimizin	sonunda	öğrencilerimiz;	mezun	olup	kliniklerde	
hizmet	 vermeye	 başladığı	 zaman,	 hastaları	 tek	 başına	
tedavi	edecek	bir	donanımda,	bir	eğitim	ve	öğretimden	
geçer.”	dedi.Törende	bir	konuşma	yapan	İzmir	Dişhekim-
leri	Odası	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Dr.	Murat	Sütpideler,	

mesleğe	adım	atan	genç	hekim	meslektaşlarını	kutlaya-	
rak	başladığı	konuşmasında,	“Ne	mutlu	sizlere	ki;	vatana	
millete	değerli	evlatlar	yetiştirdiniz.	Gururumuzun	kaynağı	
genç	meslektaşlarım,	 sizler	gibi	pırıl	pırıl	gençlere	mes-	
lektaşım	olarak	hitap	etmekten	gurur	duyuyorum.	Hekim	
olarak	sizin	yuvanız	odalarımız,	birliğimiz	olacaktır.	“Ara-
mıza	katılarak	bizlere	güç	verin.”	dedi.
Ege	Üniversitesi	Diş	Hekimliği	Fakültesi	Dekanı	Prof.	Dr.	
Beyser	Pişkin,		tıp	ve	diş	hekimliğinin	hem	teorik	hem	de	
pratik	olarak	zor	bir	eğitim	sürecini	kapsadığını	söyledi.	
Prof.	Dr.Pişkin,	“Bu	eğitimi	başarıyla	tamamladığınız	için	
hepinizi	ayrı	ayrı	kutlayarak	başarılarınızın	devamını	dili-
yorum.”	diye	konuştu.
Törende	öğrenciler	adına	konuşan,	Diş	Hekimliği	Fakül-
tesi	öğrenci	temsilcisi	Sena	Taylan	bir	yandan	mezun	ol-
manın	hüznünü	yaşadıklarını	diğer	yandan	çok	çalışarak	
tamamladıkları	 hekimlik	 eğitimlerinin	 de	 gururunu	 pay-
laştıklarını	ifade	etti.		
Dönem	 ve	 bölüm	 birincisi	
Tuğba	 Dalgara	 ile	 bölüm	
kincisi	 Emira	 Koshi,	 bölüm	
üçüncüsü	Ayşenur	Kızıltaş’a	
plaketlerinin	 takdiminin	 ar-
dından	 törene	 katılan	 pro-
tokolün	 elinden	 mezuniyet	
belgelerini		alan			genç			he-
kimler,	 Diş	 Hekimliği	 Andı	
ederek	 mesleğe	 ilk	 adım-
larını	attılar.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği 
Fakültesi’nde ikinci mezuniyet...

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi ikinci mezunlarını verdi. 2017-
2018 yılı akademik döneminden mezun olan 45 genç diş hekimi için İKÇÜ’de yemin ve 
mezuniyet töreni düzenlendi.
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İnternette yayınlanan reklama 
60.000 TL para cezası

Söz	 konusu	 sitenin	 ana	 sayfasında;“	
Gülümsemenizin	 Keyfini	 Çıkartın!	
Sağlıklı	dişlere	sahip	olmak	çok	kolay…	
Sizlere	estetik	diş	garantisi	veriyoruz…	
Yeni	 sağlıklı	 gülümsemenizin!	 Keyfini	
çıkartın.	Dişlerinizdeki	estetik	kaygınızı	
sihirli	 bir	 dokunuş	 ve	 uygun	 fiyatlarla	
gideriyoruz…	
Eksik	 dişiniz	 kalmasın!	 Yeni	
gelişen	 diş	 hekimliği	 yöntemleri	 ile	
artık	 eksik	 dişlere	 son!...”	 gibi	 ifade-	
lere,	 “İmplant	 fiyatları”	başlığı	 altında	
çeşitli	 tıbbi	 işlemlere	 ilişkin	 fiyat	 bilgi	
sine.	
Ömür	 boyu	 garanti	 verdiler.	 tavsiye	
ederim…”	şeklinde	hasta	yorumlarına	
ve	 çeşitli	 başlıklar	 altında	 tedavi	 yön-
temlerine	 ilişkin	 bilgilere	 yer	 	 verildiği	
tespit	 edildiğinden,	 	 reklam	veren	kişi	
hakkında,	6502	sayılı	Kanun’un	63.ve	
77/12.	maddeleri	uyarınca	60.353	TL	
idari	para	ve	anılan	reklamları	durdur-
ma	cezaları	verilmesine	karar	verildi.

Gerekçeli	kararda;	‘’	Reklam	hastayı	
ilgili	 sağlık	 kuruluşuna	 doğrudan	
veya	 dolaylı	 biçimde	 yönlendirecek	
içerikte	olamaz’’
Reklam	 Kurulu	 Başkanlığı	 tarafından	
yayınlanan	 gerekçeli	 kararda;	 “Ağız	
ve	Diş	Sağlığı	Hizmeti	Sunu	lan	Özel	

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, bir inter-
net sitesinde diş tedavisi ile ilgili  yayınlanan reklam ve tanıtımlar için 
60.000 lira para cezası verdi.
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Sağlık	 Kuruluşları	 Hakkında	 Yönetmeliğin	 25	 inci	
maddesinde;	 “(5)	 Sağlık	 kuruluşları	 tarafından	 her	
türlü	 yayın	mecralarında	 yer	 alan	 sağlık	 	 	 bilgileri,	
konusuna	 göre	 yetkili	 sağlık	 meslek	 mensupları	
tarafından	verilmek	zorundadır.
 
Bu	 	 mecralar	 	 yoluyla	 	 yapılan	 	 	 bilgilendirme	 ve	
tanıtımlar,	hastayı	 ilgili	 sağlık	kuruluşuna	doğrudan	
veya	dolaylı	biçimde	yönlendirecek	içerikte	olamaz.”,
Özel	 Hastaneler	 Yönetmeliğinin	 60	 ıncı	 mad-
desinde;	 “Özel	 hastaneler	 tarafından;	 sağlığı	 ko-
ruyucu	 ve	 geliştirici	 nitelikteki	 bilgilendirme	 ve	
tanıtımlar	 yapılabilir.	 Bilgilendirme	 ve	 tanıtım	 faali
yetleri	 kapsamında,	 yanıltıcı,	 abartılı,	 doğru-
luğu	 bilimsel	 olarak	 kanıtlanmamış	 bilgilere	
ve	 talep	 yaratmaya	 yönelik	 açıklamalara	 yer		
verilemez	 (…)	 Özel	 hastaneler	 tarafından	
oluşturulan	 internet	 sitelerinde;	 yer	 alan	 her	
türlü	 sağlık	 bilgisi,	 alanı	 ile	 ilgili	 bilgi	 ve	 tecrü-
beye		sahip		sağlık		meslek		mensupları	tarafından	
verilmek		zorundadır.
Bu	 siteler	 	 aracılığıyla	 hiçbir	 şekilde	 tedavi	 edici	
sağlık	 hizmetine	 yönelik	 bilgiler	 verilemez.	 İnternet	
sayfalarında	 verilen	 bilginin,	 son	 güncelleme	 tarihi	
açıkça	belirtilir.”,

Ayakta	 Teşhis	 ve	 Tedavi	 Yapılan	Özel	 Sağlık	 Kuru-
luşları	Hakkında	Yönetmeliğin	29	uncu	maddesinde,		
“(5)	Sağlık	kuruluşları	tarafından	her	türlü	yayın	mec	
ralarında	 yer	 alan	 sağlık	 bilgileri,	 konusuna	 göre	
yetkili	sağlık	meslek	mensupları	 tarafından	verilmek	
zorundadır.
Bu	mecralar	yoluyla	yapılan	bilgilendirme	ve	tanıtım-
lar,	 hastayı	 ilgili	 sağlık	 kuruluşuna	 doğrudan	 veya	
dolaylı	 biçimde	 yönlendirecek	 içerikte	 olamaz.”,	
hükümleri	yer	almaktadır.

Yukarıda	belirtilen	mevzuat	hükümleri	gereği,	sağlığı	
koruyucu	 ve	 geliştirici	 nitelikteki	 bilgilendirme	 ve	
tanıtımların,	 sağlık	 kuruluşları	 tarafından	 ve	 konu-
sunda	yetkili	sağlık	meslek	mensuplarınca	verilmesi	
gerekmektedir.

Bu	 bağlamda,	 inceleme	 konusu	 internet	 sitesinde,	
sağlık	 alanında	 faaliyeti	 bulunmayan	 söz	 konusu	
şahsın	 tabip	 tarafından	 uygulanması	 gereken	 tıbbi	
işlemlere	 yönelik	 tanıtım	 yapmasının	 ilgili	 mevzua-
ta	 aykırılık	 teşkil	 ettiği,Bununla	 birlikte,	 söz	 konu-
su	 ifadeler	 ve	 sitede	 yer	 alan	 benzer	 tüm	 ifadeler	
vasıtasıyla	sağlık	alanında	çalışan	kişi	ve	kuruluşların	
faaliyetlerine	 ticari	 bir	 görünüm	 verilerek	 yön-
lendirme	yapıldığı,	sunulan	sağlık	hizmetlerine	yöne-
lik	talep	oluşturulduğu,Diğer	taraftan,	anılan	şahsın	
söz	konusu	internet	sitesi	aracılığıyla	anlaşmalı	sağlık	
kuruluşları	lehine	aracılık	faaliyetinde	bulunduğu	ve	
bu	durumun	diğer	sağlık	kuruluşları	açısından	haksız	
rekabete	sebep	olduğu,	Dolayısıyla	bütün	bu	durum-
ların;
6023	 sayılı	 Türk	 Tabipleri	 Birliği	 Kanununun	 64	
üncü	maddesi,	3224	sayılı	Türk	Dişhekimleri	Birliği	
Kanununun	45	inci	maddesi,	1219	sayılı	Tababet	ve	
Şuabatı	Sanatlarının	Tarzı	İcrasına	Dair	Kanunun	40	
ıncı	maddesi,	 	Tıbbi	Deontoloji	Tüzüğünün	8,	9	ve	
39	uncu	maddeleri,	 	Sağlık	Meslek	Men-supları	 ile	
Sağlık	Hizmet-lerinde	Çalışan	Diğer	Meslek	Mensup	
larının	 İş	 ve	 Görev	 Tanımlarına	 Dair	 Yönetmeliğin	
5/c	maddesi,	 	Ağız	ve	Diş	Sağlığı	Hizmeti	Sunulan	
Özel	 Sağlık	 Kuruluşları	 Hakkında	 Yönetmeliğin	 25	
inci	maddesi	Ayakta	 Teşhis	 ve	 Tedavi	 Yapılan	Özel	
Sağlık	 Kuruluşları	 Hakkında	 Yönetmeliğin	 29	 uncu	
maddesi,	
Ticari	 Reklam	ve	Haksız	 Ticari	Uygulamalar	Yönet-
meliğinin	7/1,	7/2,	7/3,	7/4,	7/5-b,	26	ve	32	nci	
maddeleri,		6502	sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hak-
kında	 Kanunun	 61	 inci	maddesihükümlerine	 aykırı	
olduğuna,Buna	 göre,	 reklam	 veren	 kişi	 hakkında,	
6502	sayılı	Kanun’un	63	üncü	ve	77/12	nci	mad-
deleri	uyarınca	60.353	TL	(Altmışbinüçyüzelliüç	Türk	
Lirası)	 idari	 para	 ve	 anılan	 reklamları	 durdurma	
cezaları	verilmesine	karar	verilmiştir.”	denildi.
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Her şeyin belgesini isteyen Sağlık Bakanlığının oda kayıt
belgesinden vazgeçip beyanla yetinmesi Danıştay’dan döndü.

Danıştay Kararı:
‘’Sağlık Bakanlığı Dişhekiminin Oda 
Kayıt Belgesini Aramak Zorundadır!’’

Ağız	ve	Diş	Sağlığı	Hizmeti	Sunulan	Özel	Sağlık	Kuru-
luşları	Hakkında	Yönetmelikte	Değişiklik	Yapılmasına	
İlişkin	 Yönetmelik	 23.12.2016	 tarihinde	 yayınlana	
rak	yürürlüğe	girmişti.	3.2.2015	tarihli	asıl	Yönetme-
likte	yapılan	bu	değişikliklerden	bir	kısmı	mevcut	yö-
netmeliğin	anlaşılmazlıklarını	düzeltmesi	bakımından	
yerinde	olmakla	birlikte,	temel	sorunları	düzelten	bir	
yanı	da	yoktu.
Yönetmelik	değişikliğinin	çeşitli	maddelerinin	 yürüt-
mesinin	durdurulması	ve	iptali	için	Türk	Dişhekimleri	
Birliği	tarafından	dava	açılmıştı.	
Yürütmenin	durdurulması	talebinin	kabul	edilmediği	
hükümlerle	ilgili	olarak	Türk	Dişhekimleri	Birliği’nin,	
yürütmesi	durdurulan	hükümlerle	ilgili	olarak	Sağlık	
Bakanlığının	 Danıştay	 15.	 Daire	 Kararına	 itirazı	
Danıştay	 İdari	 Dava	 Daireleri	 Kurulu	 tarafından	
değerlendirilerek	karar	verildi.
İdari	Dava	Daireleri	Kurulu	Sağlık	Bakanlığının	bütün	
itirazlarını	reddederken;	Türk	Dişhekimleri	Birliği’nin,	
özel	sağlık	kuruluşlarının	ortağı	veya	çalışanı	dişhe-	
kimlerinden	 istenen	 belgeler	 arasında	 dişhekimleri	
odasına	kayıtlı	olduğuna	dair	belgenin	aranmaması-
na	ilişkin	düzenlemeye	itirazını	kabul	etti.

Danıştay	Onbeşinci	Dairesince	verilen	18/10/2017			
günlü,	 E:2017/445	 sayılı	 kararın;	 03/02/2015	
günlü,	 9256	 sayılı	 Resmî	 Gazete’de	 yayımlanarak	
yürürlüğe	giren	Ağız	ve	Diş	Sağlığı	Hizmeti	Sunulan	
Özel	Sağlık	Kuruluşları	Hakkında	Yönetmeliğin	dava	
konusu	Yönetmelikle	değişik	EK/1-a	kısmının	sekiz-
inci,	EK/1-b	kısmının	on	birinci	 ve	EK/1-c	kısmının	
dokuzuncu	satırında	yer	alan	“diş	hekimleri	odasına	
kayıtlı	ol-	duğuna	dair	beyanları”	ibaresi	ve	EK/1-ç	
kısmının	dördüncü	satırının	(ç)	bendine	ilişkin	kısmı-
na	 yönelik	 davacı	 itirazının	 KABULÜNE	 ve	 2577	
sayılı	 İdari	 Yargılama	 Usulü	 Kanunu’nun	 27/2.	
maddesinde	 öngörülen	 koşullar	 gerçekleşmiş	 oldu	
ğundan	bu	 kısımlarının	 yürütmesinin	 durdurulması-
na…”	diyerek	kararını	verdi.

TDB;	Sağlık	Bakanlığı’nın	ilgili	dişhekimlerinin	odaya	
kayıtlı	olduğuna	ilişkin	belgeyi	araması	şarttır.
TDB’den	 karar	 sonrası	 internet	 sitesinden	 yapılan	
açıklama	 şöyle;	 ‘’	 Bu	 durumda,	 muayenehane	 de	
dahil	 olmak	 üzere	 bütün	 özel	 sağlık	 kuruluşlarının	
ortak	ya	da	çalışanlarıyla	 ilgili	kurucu	bir	 işlem	ya-
pan	Sağlık	Bakanlığı’nın	ilgili	dişhekimlerinin	odaya	
kayıtlı	olduğuna	ilişkin	belgeyi	araması	şarttır.
Diğer	 yandan,	 15.	 Daire	 kararıyla	 yürütmesi	 dur-
durulan	inceleme	ve	denetimle	ilgili	kuralların,	oda-
ların	da	içinde	yer	alacağı	kurullar	oluşturacak	şekil-
de	yeniden	düzenlenmesi	gerekli	iken	bu	düzenleme	
halen	yapılmış	değildir.
Dişhekimlerinin	hak	ve	yararlarının	korunup	geliştiril-
mesinin	yanı	sıra	nitelikli	ağız	ve	diş	sağlığı	hizmeti	
sunulabilmesi	için	gerekli	kuralların	belirlenmesinde,	
Türk	Dişhekimleri	Birliği	olarak,	etkin	katkı	sunmaya	
her	zaman	hazır	olduğumuzu	bir	kez	daha	hatırlat-
mak	isteriz’’	denildi.	
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Oda	 bölgesinde	 iki	 defa	 serbest	 meslek	 uygu-
lamasından	 geçici	 alıkonma	 cezası	 alanlar,	 Oda	
bölgesinde	 serbest	 meslek	 uygulamasından	 sürek-
li	 alıkonma	 cezası	 ile	 cezalandırılıyordu.	 Danıştay	
kararı	 sonrası,	 2	 kez	 kesinleşmiş	 geçici	 alıkonma	
cezası	 alanlar	 kesinleşmiş	 3.	 	 kez	 geçici	 alıkonma	
cezası	sonrası		sürekli	alıkonma	cezası	alacaklar.
Bilindiği	üzere,	3224	sayılı	Türk	Dişhekimleri	Birliği	
Yasasının	 44/1-e	 maddesine	 uygun	 olarak	 Türk	
Dişhekimleri	 Birliği	 ve	 Dişhekimleri	 Odalarının	
Disiplin	 Yönetmeliğinin	 10.maddesinde	 “Oda	
bölgesinde	iki	defa	serbest	meslek	uygulamasından	
geçici	alıkonma	cezası	alanlar,	Oda	bölgesinde	ser-
best	meslek	uygulamasından	sürekli	alıkonma	cezası	
ile	Cezalandırılır”	hükmü	yer	alıyordu.

Danıştay	8.Dairesi’nin	08.12.2003	tarihli	bir	kara-
rı	 doğrultusunda,	 Oda	 bölgesinde	 Serbest	 meslek	
uygulamasından	 sürekli	 alıkonma	 cezasının,	 ikinci	
meslekten	 geçici	 alıkonma	Cezası	 ile	 birlikte	 veril-
mesi	 gerektiği	 yönündeki	 önceki	 uygulamaların,	
yine	 Danıştay	 8.Dairesi’nin	 14.03.2018	 tarihli	 bir	
başka	 kararıyla	 hukuka	 aykırı	 görülmesi	 	 üzerine,	
bundan	Sonraki	konuya	ilişkin	disiplin	dosyalarında,	
“oda	 bölgesinde	 meslek	 uygulamasından	 Sürekli	
alıkonma	 cezası	 verilebilmesi	 için	 iki	 defa	 serbest	
meslek	uygulamasından	geçici	Alıkonma	cezası	al-
ması	gerektiği	ancak	ikinci	kesinleşmiş	ceza	sonrası	
aynı	nitelikteki	Üçüncü	fiil	nedeniyle	oda	bölgesinde	
meslek	uygulamasından	sürekli	alıkonma	cezası	ve-	
rilebileceği”	sonucu	ortaya	çıktı.

TDB	 tarafından	konuyla	 ilgili	odalara	Oda	Disiplin	
Kurullarına	bildirilmek	üzere	gönderilen	yazıda		or-
taya	 çıkması	 muhtemel	 hukuksal	 sorunları	 gider-

mek	 ve	 uygulama	 birliği	 Sağlamak	 adına,	 Oda	
bölgesinde	 serbest	 meslek	 uygulamasından	 sürekli	
alıkonma	cezalarının	Oda	Disiplin	Kurulu	kararında	
yer	alması	da	önem	taşımaktadır’’	denildi.	
Ayrıca	 yazıda;	 ‘’Kovuşturulan	 dişhekimleri	 hakkın-
da	Oda	Disiplin	Kurulu	tarafından	verilecek	üçüncü	
Meslekten	 geçici	 alıkonma	 cezasında,	 meslekten	
geçici	alıkonma	cezasının	Oda	bölgesinde	Serbest	
meslek	 uygulamasından	 sürekli	 alıkonma	 cezasına	
dönüştüğünün	kararda	Belirtilmesi,	Kararın	bütün	il-
gililer	tarafından	değerlendirilmesinde	dikkate	alınması	
bakımından	gereklidir.

Bu	 nedenle,	Oda	 disiplin	 kurullarının,	 üçüncü	 kez	
meslekten	geçici	alıkonma	cezası	 ile	cezalandırılan	
dişhekimleri	hakkında	verecekleri	kararın	metninde,	
“dişhekimi	……..		(isim)	hakkında	Oda	bölgesinde	
meslekten	geçici	süreyle	alıkonma	cezası	üçüncü	kez	
verildiğinden,	 3224	 sayılı	 Türk	 Dişhekimleri	 Birliği	
Kanunu’nun	 44/1-e	 maddesi	 ile	 Türk	 Dişhekim-
leri	 Birliği	 ve	 Dişhekimleri	 Odalarının	 Disiplin	 Yö-
netmeliğinin	 10.maddesi	 gereğince	 “Oda	 bölgesi	
içinde	serbest	meslek	uygulamasından	sürekli	olarak	
alıkonma	”cezası	ile	cezalandırılmasına”	karar	veril-
diği	belirtilmelidir’’	denildi.	
Buna	göre	artık	2	kez	kesinleşmiş	geçici	meslekten	
alıkonma	 cezası	 alanlar	 kesinleşmiş	 3.	 	 kez	 geçi-
ci	 alıkonma	 cezası	 sonrası	 oda	 bölgesinde	 sürekli	
meslektan	 alıkonma	 cezası	 alacak.	 Ayrıca	 her	 za	
man	olduğu	 gibi	 	Oda	bölgesinde	 serbest	meslek	
uygulamasından	sürekli	olarak	alıkonma	cezası	da	
meslekten	geçici	süreyle	alıkonma	cezasında	olduğu	
gibi	ancak	Türk	Dişhekimleri	Birliği	Yüksek	Disiplin	
Kurulu’nun	cezayı	onaylaması	ile	kesinleşecek	ve	uy-
gulanabilir	hale	gelecek.	

Danıştay kararı sonrası
‘’Meslekten alıkonma’’cezasında değişiklik
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TDB BAŞKANLAR KONSEYİ
ŞANLIURFA’ DA GERÇEKLEŞTİ
Türk	Dişhekimleri	Birliği	Merkez	Yönetim	Kurulu	Üyeleri	ile	Oda	Başkan	ve	Yöneticilerinden	
oluşan	TDB	Başkanlar	Konseyi,	1-2	Haziran	2018	tarihlerinde	Şanlıurfa’da	gerçekleştirildi.

Konsey	 Anayasamızın	 135.	 maddesine	 göre	 kurulmuş	
kamu	kurumu	niteliğindeki	meslek	kuruluşlarının	kuruluş	
ruhu	 ve	 felsefesine	 aykırı	 olarak	 kamuoyunda	 yer	 alan	
tartışmaların	 değerlendirilmesi,	 Ulusal	 Ağız	 Diş	 Sağlığı	
Politikaları	 Çalışmasının	 geldiği	 aşamadaki	 ön	 raporun	
sunumu,	Ulusal	Ağız	Diş	Sağlığı	Politikaları	Çerçevesinde	
12	Oda	 Bölgesinde	 (18	Oda	 -	 34	 İlde)	 240	Diş	 heki-
minin	 katıldığı	 Odak	 Grup	 Görüşmelerinden	 çıkarılan	
TDB	 Örgütlenme	 Sorunları	 Raporunun	 Sunumu,	 TDB	
logolu	kredi	kartının	tanıtımına	yönelik	Türkiye	İş	Bankası	
yetkililerinin	sunumu	gündemiyle	bir	araya	geldi.Diş	he-	
kimliğinde	bilirkişi	olabilmenin	kriterleri,	bilirkişi	serti-
fikası	alacaklar	için		uygulanacak	program	hakkında	
bilgilendirme,	 Sağlık	 Turizmi	 konusunda	 gelinen	 son	
durum	ve	gelecekte	yapılacak	uygulamaların	belirlen-
mesinin	de	konuşulduğu,	odalardan				gelen				önerile-
rinde	tartışıldığı	toplantı	sonunda	TDB	Başkanlar	Kon-
seyi	Sonuç	bildirgesi	yayımlandı.
	“Daha	güçlü	bir	demokrasi	ve	kalıcı	bir	gelecek	inşa	et-
meyi	başarabiliriz”
Türk	 Dişhekimleri	 Birliği	 Başkanlar	 Konseyi	 toplantısı	
sonunda	“Daha	güçlü	bir	demokrasi	ve	kalıcı	bir	gelecek	
inşa	 etmeyi	 başarabiliriz”	 başlığı	 adı	 altında	 bir	 sonuç	
bildirgesi	yayınlandı.	

Bildirgede	‘’Yeni	bir		Başkanlar			toplantısında			Şanlı-
urfa’dayız.	Dünya	tarihini	yeniden	yazan	mistik	şehir	bu-
rası.	Yeniden	yazmak	yenilenmek	demek,	zaman	zaman	
dursa	bile	ileriye	güçlü	adımlarla	ilerlemek	demek.	Sonuç	
bildirgelerine	 30	 yıldır	 zor	 zamanlardan	 geçiyoruz	 diye	
başlardık.	 	 Yine	 değişen	 bir	 şey	 yok	 ve	 daha	 da	 zor	
zamanlardan	 geçiyoruz.	 	 Ancak	bu	 toprakların	 kaderi	
kaderimiz	ise,	ileriye	atacağımız	her	adım	bize	kendi	tari-
himizi	yazdıracak.
Oda	 bölgelerinden	 yeni	 seçilerek	 gelen	 meslektaşları-	
mızla	 yapılan	 bu	 ilk	 başkanlar	 konseyinde;	 konuşup	
tartıştıklarımız,	 karar	 alıp	 uyguladıklarımız	 meslek	 tari-
himiz	olacak,	yani	kendi	tarihimizi	kendimiz	yazacağız.	Bu	
sebeple	 konuları	 tartışmak,	müzakere	 etmek,	 birbirimizi	
önyargısız	 dinlemek	 ve	 sonuçta	 ortak	 aklın	 egemen	ol-
duğu	kararları	almak	bu	kurulun	sorumluluğu.
12	oda	bölgesinden	diş	hekimlerinin	katıldığı	“Odak	Grup	
Görüşmeleri”	 sırasında	 	 meslektaşlarımızın	 samimiyetle	
anlattıkları	gibi;		sağlık	hizmeti	veren	kamu	kuruluşlarını	
ticarileştiren,	 hekimler	 arasındaki	 çalışma	 barışının	 bo-
zulmasına	 neden	 olan,	 meslektaşlarımızın	 vicdanları	 ile	
cüzdanları	arasında	sıkışıp	kalarak	tükenmişlik,	değersiz-
lik	hissi	ve	mesleki	mutsuzluk	içinde	bir	hayat	sürmelerine		
sebep	olan,	 	 her	ay	 sonunda	 sıfırlanan	puanlarla	umut-	
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suzluk	ve	güvensizlik	duygusu		ile	insani	sınırların	üstünde	
çalışmayı	gerektiren,	meslektaşlarımızın	bedeni	ve	ruhsal	
sağlığını	bozarak	geleceklerini	 karartan	performans	 sis-
teminin	en	kısa	zamanda	düzeltilmesi	için,	çalışmalarımız	
artırılarak	sürdürülmeli.	Artık,	yıllardan	gelen	tecrübe	ve	
yeni	 yapılan	 çalışmalarla	 bütünlüklü	 bir	 ulusal	 ağız	 diş	
sağlığı	politikası	oluşturma	çabalarımız	sonuçlanmalı	ve	
uygulanmaya	bir	an	önce	başlamalıyız.		
Ekonomik	göstergelerin	olumsuz	yönde	ilerlemesi	büyük	
oranda	 dışa	 bağımlı	 olan	 mesleğimizde	 bizi	 daha	 da	
zor	günlerin	beklediği	gerçeğiyle	karşı	 karşıya	bırakıyor.	
Hayat	pahalılığı	halkın	ağız	diş	sağlığı	hizmeti	almasının	da	
ağız	bakım	ürünlerine			ulaşımının	da	önünde	büyük	engel.	
Kamunun	0-12	yaş	çocuklarda	koruyucu	tedavilerin	ivedi-	
likle	olması	 kaydıyla	Özel	 sağlık	kuruluşlarından	hizmet	
alması,	ağız	bakım	ürünlerinde	vergi	indirimine	gidilmesi	
hedefimiz	olmalı.		
Yeterli	 değerlendirme	 ve	 planlama	 yapılmadan	 kurulan	
Diş	hekimliği	Fakültelerinin	 sayısının	ve	kontenjanlarının	
arttırılmasının	 işsiz	 Diş	 hekimleri	 ve	 buna	 bağlı	 olarak	
ucuz	 işgücü	yarattığını,	bu	hızla	giderse	2025	yıllarında	
Diş	hekimi	başına	düşen	hasta	sayısının	OECD	ortalaması	
olan	1500’ün	altına	düşecek	olmasından	hareketle	daha	
fazla	fakülte	açılmasının	ülkeye	bir	faydasının	olmadığını	

anlatmalıyız.
Meslek	 örgütü	 ve	 konunun	 bileşenleriyle	 bir	 araya	
gelmeden	yapılan	yönetmelik	değişiklikleriyle,	genelgelerle,	
yasalarla	sürekli	özelde	çalışan	hekimler	üzerinde	de	baskı	
oluşturmaya	 çalışan,	 üst	 düzey	 askeri	 personel,	 üst	 düzey	
yargı	 personeli	 ve	 milletvekillerine	 özelden	 hizmet	 alımını	
açıp	halka	ADSM’yi	gösteren	siyasi	iradeye	karşı	daha	güçlü	
ses	çıkarmalıyız.
Diğer	yandan	Sağlık	turizmi	ve	turistin	sağlığı	hakkında-
ki	 yönetmelikte	 belirtilen	 aracı	 kurumlarla	 hasta	 temini	
genel	 tıp	 etiğine	 aykırı	 olan	 simsarlığın	 teşvikidir	 kabul	
edilemez.
Bütün	bu	söylediklerimiz	kolay	değil,	on	yıllardır	hüküm	
süren,	mesleği	bu	konuma	getiren	ve	tamamen	diyaloga	
kapalı	bir	 iktidarla	yol	almak	bugüne	kadar	edindiğimiz	
deneyimlerimiz	ışığında	kolay	görünmüyor.
Bu	tarihin	yeniden	yazıldığı	şehirde	bir	seçim	arifesindeyiz.	
25	 Haziran	 sabahı	 nasıl	 bir	 Türkiye’ye	 uyanacağımıza	
hepimiz	 karar	 vereceğiz.	Yaptığımız	 tercih	ülkemizin	 ka-
deri	olacak,	bu	belki	mesleğimizin	de	kaderi	olacak	ve	bu	
kaderi	hep	birlikte	yaşayacağız.
Tarihini	 defalarca	 yeniden	 yazan	 bu	 topraklarda	 daha	
güçlü	 bir	 demokrasi	 ve	 kalıcı	 bir	 gelecek	 inşa	 etmeyi	
başarabiliriz’’	denildi.
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Olgun Atila’dan odamıza ziyaret
Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Halk Sağlığı ile ilgili kampanyalar kapsamında odamızla ortak 

gerçekleştirecekleri yeni projeleri konuşmak için Yönetim Kurulumuzu ziyaret etti.

Bornova	Belediyesi’nin	ortak	akıl	toplantıları	kapsamında	
14	Mayıs	tarihinde	İzmir	Dişhekimleri	Odası	ile	Bornova	
Belediye	Başkanı	Olgun	Atila	bir	araya	gelmiş,	yapılacak	
ortak	 çalışmaların	 konuşulduğu	 toplantı	 sonrası	 çeşitli	
projeler	gerçekleştirilmişti.	
Ege	Üniversitesi	ile	birlikte	her	yıl	ortaklaşa	gerçekleştirdiği	
Sağlık	Halk	Kongresi’nde	bir	gün	Ağız	 ve	Diş	Sağlığına	
ayrılmış,	 Bornova	 Belediyesi’nin	 tesislerinde	 oynanacak	
üst	düzey	maçlar	da	Ağız	ve	Diş	Sağlığı	ile	ilgili	farkındalık	
pankartları	hazırlanmıştı.	Ayrıca	İzmir	Diş	Hekimleri	Odası	
İşbirliğiyle	Ağız	ve	Diş	Sağlığı	paneli	de	Bornovalılardan	
ilgi	görmüştü.

Bu	projelerin	başarılı	olması	sebebiyle	Bornova	Belediye	
Başkanı	Olgun	 Atila	 hem	 teşekkür	 etmek	 hem	 de	 yeni	
projeleri	 konuşmak	 için	Yönetim	Kurulumuza	bir	 ziyaret	
gerçekleştirdi.	
İzmir	 Diş	 Hekimleri	 Odası	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Dr.	
Murat	Sütpideler,	koruyucu	ve	önleyici	diş	hekimliği	uygu-
lamalarında	yerel	yönetimlere	önemli	görevler	düştüğünü	
söyledi.	Bornova	Belediye	Başkanı	Olgun	Atila	ise	sağlıklı	
yaşam	 hakkının	 kutsal	 bir	 hak	 olduğunu	 belirterek	 Diş	
Hekimleri	Odası	ile	de	Halk	Sağlığı	konusunda	her	türlü	
iş	birliğine	devam	edeceklerini	ifade	etti.
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Ata’ dan Annesi’ne karanfil 
götürdüler

Karşıyaka	Belediyesi’nin	Anne-
ler	Günü	etkinliği	kapsamında	
düzenlediği	“Atamızdan	Anne-
sine	Bir	Karanfil”	temalı	bisiklet	
turu	büyük	şölene	sahne	oldu.	
İzmir	Dişhekimleri	Odası	Bisiklet	
Kulübünün	de	katıldığı	etkinlik	
yoğun	katılımla	gerçekleşti.	
Karşıyaka	Belediyesi’nin	Anne-	
ler	Günü	etkinliği	kapsamında	
düzenlediği	“Atamızdan	Anne-
si’ne	Bir	Karanfil”	temalı	bisiklet	
turu	Cumhuriyet	Meydanı’nda	
500’ü	aşkın	bisikletlinin	pedal
çevirmesiyle	başladı,	Zübeyde	
Hanım’ın	Karşıyaka’daki	Anıt	
Mezarında	son	buldu.	
Tura	katılanlar	Zübeyde	Hanım’ın	
kabrine	karanfiller	bıraktı.	Yoğun	
katılımın	olduğu	yarış	15	kilo-
metrelik	parkurda	koşuldu.	
Karşıyaka	Belediye	Başkanı	Hü-

seyin	Mutlu	Akpınar’ın	da	pedal	
çevirdiği	yarışlara	katılanlara	anı	
tişörtü	dağıtıldı.
Talatpaşa	Bulvarı	üzerinden	
Altınyol’a	geçen	katılımcılar,	
Yunuslar	heykelinin	oradan	Girne	
Bulvarı’na	döndü	ve	Zübeyde	
Hanım’ın	anıt	mezarına	ulaştı.	
Sürüş	boyunca	emniyet	ve	sağlık	
ekipleri	de	tura	eşlik	etti.	
Belediye	Başkanı	Hüseyin	Mut-
lu	Akpınar	yaptığı	açıklamada,	
“Atamızın	ve	Zübeyde	annemizin	
manevi	mirasını	sonsuza	kadar	
yaşatacağız.	
Bu	etkinlikle	hem	Anneler	
Günü’nü	kutladık	hem	de	bisiklet	
kullanımını	özendirdik.	Atamıza	
bağlılığından	hiçbir	zaman	
vazgeçmeyen	İzmirlilere	teşekkür	
ediyorum”	ifadelerini	kullandı.

“Atamızdan annesine Bir Karanfil “ temalı bisiklet turu



dişhekimibilimsel makale

28

Maksiller Süt Süpernümerer Diş:  
Olgu Sunumu
Prof.	Dr.	Nesrin	DÜNDAR1,	Dt.	Filiz	TEZGEL2,	Doç.	Dr.	Betül	KARACA1
1-Ege	Üniversitesi	Dişhekimliği	Fakültesi	Oral	Diagnoz	ve	Radyoloji	Anabilim	Dalı,	İZMİR
2-Eskişehir	İl	Sağlık	Müdürlüğü	Toplum	Ağız-Diş	Sağlığı	Merkezi,	ESKİŞEHİR

ÖZET
Bu	olgu	sunumunda	maksiler	süt	süpernümerer	diş	varlığı	
saptanan	3	yaşındaki	erkek	hasta	bildirilmektedir.	Klinik	ve	
radyografik	bulgular	sunulmuş	ve	tartışılmıştır.
Anahtar	Kelimeler:	Süpernümerer	diş,	Süt	dişlenme,	Mak-
siller	süt	kesici.
Summary
Maxillary	Supernumerary	Tooth	in	The	Primary	Dentition:	A	
Case	Report
This	case	report	describes	a	3	year	old	boy	with		a	maxillary	
supernumerary	thooth	in	the	primary	dentition.	The	clinical	
and	radiographic	features	are	presented	and	discussed.
Key	Words:	Supernumerary	thooth,	Primary	dentition,	Max-
illary	primary	incisor.

Resim 1. Maksiller	sağ	süpernümerer	süt	ikinci	kesici	
	 							dişe	ait	görüntü

Giriş
Ağızda	 lokalizasyonundan	 veya	 formundan	 bağımsız	
olarak,	 toplam	diş	sayısından	fazla	dişin	mevcut	olduğu	
durumlar	 süpernümerer	 dişler	 veya	 hiperdonti	 olarak	
adlandırılmaktadır	 (1).	 Süpernümerer	 diş	 prevalansının	
daimi	dentisyonda	%0.5-3.8,	süt	dişlerinde	ise	%0.3-0.6	
arasında	olduğu	bildirilmiştir	(2,	3).	Süt	dişlerinde	süper-
nümerer	diş	gelişimi	cinsiyet	ayrımı	gözetmezken,	daimi	
dentisyonda	 erkeklerde	 kızlara	 oranla	 daha	 sık	 gözlen-
mektedirler	 (1).	 Süpernümerer	 dişler	 dental	 arkın	 her-
hangi	bir	yerinde	gözlenebilirler.	Etiyolojileri	 ile	ilgili	çok	
sayıda	görüş	öne	sürülmekle	beraber	günümüzde,	den-
tal	 laminanın	lokalize	ve	bağımsız	hiperaktivitesi	sonucu	
geliştiklerine	inanılmaktadır	(4).
Süpernümerer	 dişler	 tek	 başlarına,	 çok	 sayıda,	 tek	
veya	 çift	 taraflı,	 bir	 veya	 her	 iki	 çene	 de	 	 	 gözlenebilir	
ler.	 Olguların	 %76-86’sında	 tek,	 %12-23’ünde	 iki	 ve	
%1’inde	 üç	 veya	 daha	 fazla	 süpernümerer	 dişe	 rast-
landığı	 bildirilmiştir.	 Herhangi	 bir	 sendromla	 ilişkisi	 ol-
mayan,	 çok	 sayıda	 süpernümerer	 diş	 gözlenen	 olgu	
sayısı	 	 oldukça	 azdır	 (5,	 6,	 7).	 Yapılan	 bir	 çalışmada	
bir	 sendrom	 ile	 ilişkisi	 olmayan	 çok	 sayıda	 süpernüme	
rer	dişlerin	mandibulada	görülme	eğiliminin	daha	 fazla	
olduğu	bildirilmiştir.	Gardner	sendromu,	Fabry-Anderson	
sedromu,	Ehlers-Danlos	sendromu,	cleidocranial	displa-
zi	 ve	dudak-damak	 yarıkları	düzensizliklerde	çok	 sayıda	
süpernümerer 	 d i ş 	 göz lenebi lmekted i r 	 (6 , 	 7 ) .
Süpernümerer	dişler	lokalizasyonlarına	göre	meziyodens,	

paramolar	 ve	 distomolar	 olarak	 üç	 gruba	 ayrılmak-
tadırlar.	 Daimi	 dişlerde	 en	 sık	 rastlanılan	 süpernümerer	
dişler	meziyodenslerdir.	Meziyodens	prevalansının	genel	
popülasyonda	 %0.15-1.0	 arasında	 olduğu	 rapor	 edil-
miştir	 (8).	 	 Bunu	 distomolarlar,	 paramolarlar	 ve	 süper-
nümerer	molarlar	izlemektedir	(8).	Süt	dişlerinde	nadiren	
süpernümerer	 dişe	 rastlanmakla	 beraber	 en	 sık	 etkile-
nen	dişler	maksiller	 lateral	kesicilerdir	 (1).	 İlginç	olarak,	
tüm	dental	literatürde	bildirilmiş	süpernümerer	süt	kanin	
olgusu	 sayısı	 yalnızca	 dörttür	 ve	 bu	 olguların	 yalnızca	
birinde	 daimi	 dentisyonda	 da	 süpernümerer	 kanin	 diş	
izlenmiştir	(9,	10,	11,	12).
Süt	dişlerindeki	süpernümerer	dişler	genellikle	formal	veya	
konik	 formdadırlar.	Daimi	 dişlerde	 ise	 konik,	 tüberküllü	
(fıçı	şeklinde)	ve	suplemental	(ek)	diş	görünümünde	ola-
bilirler	 (1).	 Süt	 dişlerinde	görülen	 süpernümerer	dişlerin	
büyük	 bir	 çoğunluğu	 suplemental	 diş	 görünümündedir	
ve	nadiren	gömük	kalırlar.	Süpernümerer	daimi	dişlerde	
sürme	 oranı	 %25	 iken,	 bu	 oran	 süt	 dişlerinde	 %73’tür	
(1).	 Süpernümerer	 daimi	 dişlerin	 gömük	 kaldıkları	 du-
rumlarda	dişlerde	sürme	gecikmesi,	kök	resorbsiyonu,	yer	
değiştirme	ve	rotasyona	yol	açabildikleri,	kistik	dejeneras-	
yon	sergileyebilecekleri	veya	nazal	kaviteye	doğru	sürebi-
lecekleri	bilinmektedir	(13).
Süt	dişlerinde	süpernümerer	dişlerin	daimi	dentisyona	
oranla			daha	az	gözlenmesinin	nedenleri	olarak	bazı	fikir-
ler	öne	sürülmüştür.	Süt	dişlerindeki	süpernümerer	dişle-
rin	 genellikle	 normal	 görünümleri	 ve	 arkta	 düzenli	 bir	
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şekilde		sürmeleri		nedeniyle	geminasyon	veya	füzyon	ile	
karıştırıldıkları	düşünülmektedir.	Dişler	arasındaki	diaste-
malar	nedeniyle	arkta	yerlerini	alan	süpernümerer	dişler,	
çoğu	zaman	ebeveynler	tarafından	fark	edilmemektediler.	
Süpernümerer	 süt	 dişlerinin	 dental	 muayene	 öncesinde	
sürüp	düşme	olasılığı	da	 tanıyı	güçleştiren	bir	 faktördür.	
Bazı	 çalışmalarda	 süt	dişlerinin	doğum	öncesinde	daha	
stabil	bir	ortamda	bulunmalarının,	diş	gelişimini	etkileyen	
epitel	ve	mezenkim	ilişkisindeki	düzensizlikleri	azalttığı	ve	
bu	nedenle	süt	dişlerinde	daha	az	sayıda	süpernümerer	
diş	gözlendiği	belirtilmiştir	(1,	14).
Süt	dişlerindeki	süpernümerer	dişler	çekim	ya	da	ortodon-
tik	 tedavi	gerektirmemektedirler.	Bu	dişlere	sahip	çocuk-
lar	üzerinde	gerçekleştirilen	çalışmalarda,	ilgili	bölgedeki	
daimi	 dişin	 sorunsuz	 bir	 şekilde	 süreceği,	 ancak	 aynı	
bölgede	süpernümerer	daimi	bir	diş	gözlenme	olasılığının	
%35-60	arasında	olduğu	belirtilmiştir	(15).
Olgu Sunumu
Üst	 çene	 ön	 bölgedeki	 diş	 çapraşıklığı	 nedeniyle	 aile-
si	 tarafından	Eskişehir	Sağlık	Müdürlüğü	Toplum	Sağlığı	
Merkezi’ne	 getirilen	 3	 yaşındaki	 erkek	 hasta	 klinik	 ve	
radyografik	olarak	muayene	edildi.	Hasta	ebeveynleri,	süt	
santral	ve	lateral	kesici	dişler	arasında	vestibülde	yerleşim	
gösteren	 fazla	 bir	 diş	 varlığından	 yakınmaktaydı.	 Klinik	
muayenede	 hastanın	 sağ	 üst	 kadranında	 diş	 sayısında	
bir	fazlalık	kaydedildi	(Resim	1).	Hastanın	diğer	kadran-
larında	herhangi	bir	artı	dişe	rastlanmadı	ancak	bu	bul-
guyu	desteklemek	amacıyla	radyografik	inceleme	yapıldı.	
Alınan	 ortopantomografik	 radyografi	 üzerinde	 yapılan	
detaylı	alt	ve	üst	çene	değerlendirmesinde,	bir	adet	sağ	
süpernümerer	 süt	 ikinci	 kesici	 dişe	ait	 görüntü	 saptandı	
(Resim	 2).	 Bunun	 üzerine	 hastanın	 5	 ve	 7	 yaşlarındaki	
kız	 ve	 erkek	 kardeşleri	 de	 muayene	 edilmek	 amacıyla	
merkeze	çağırıldı,	ancak	klinik	ve	radyografik	muayene-
lerinde	 herhangi	 bir	 süt	 veya	 daimi	 	 süpernümerer	 diş	
varlığı	 saptanmadı.	 Hasta	 ebeveynleri	 durum	 ve	 olası	
sonuçları	 hakkında	 bilgilendirildikten	 sonra,	 düzenli	
aralıklarla		kontrole	gelmeleri	öğütlendi.
Süt	 dişlerindeki	 süpernümerer	dişler	 herhangi	bir	 tedavi	
gerektirmemekle	birlikte,	radyografik	muayenede	gömük	
kaldıkları	 belirlendiği	 taktirde	 düzenli	 aralıklarla	 izlen-
melidirler.	Böyle	bir	diş	saptandığı	durumda,	ebeveynler	
konuyla	ilgili	olarak	bilgilendirilmelidirler.	Düzenli	yapılan	
radyografik	 muayeneler	 daimi	 dişlere	 ait	 süpernümerer	
diş	varlığı,	konumu	ve	yol	açabileceği	düzensizliklerle	il-
gili	fikir	verecektir.
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Resim 2. Süpernümerer dişe ait radyografik görünüm. 
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Ege Üniversite’sinin yeni Diş Hekimleri göreve hazır

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2017 – 2018 Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merke-

zi’nde gerçekleştirildi. Törene, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan,Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. 

Dr. Necdet Erdilek, İzmir Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Murat Sütpideler, Ege Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Hakan Yalçın, 

akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törenin	açılışında	konuşan	Ege	Üniversite-
si	Rektör	Yardımcısı	Prof.	Dr.	Kutsal	Turhan,	
“Üniversitemizin	 Diş	 Hekimliği	 Fakültesi	

ülkemizin	 en	 iyi,	 en	 köklü	 diş	 hekimliği	
fakültelerinden	biri.	Hekimin	yerinde	say-
ma	hakkı,	az	bilme	hakkı	 yoktur.	Çünkü	
uğraştığı	şey	insan	sağlığıdır.	O	yüzden	çok	
çalışmalı	ve	bir	gün	öncesinden	daha	iyi	
olmalıyız.	Ancak	iyi	hekim	olmak	için	çalış-
mak	yeterli	değil.	İyi	hekim;	iyi	insan	olmalı,	
hastasını	dinleyebilen,	kendisini	onun	yerine	
koyabilen,	 meslektaşlarına	 ve	 hastalarına	
anlayış	 gösteren	 hekimdir.	 Büyük	 önder	
Mustafa	 Kemal	 Atatürk’ün	 de	 söylediği	
gibi	bizim	için	yol	gösterici	 ilimdir,	 fendir.	
Her	zaman	bu	yolda	ilerlemek	zorundayız.	
Ege	 Üniversitesi	 kültürüyle	 yoğrulmuş	 ve	
artık	 bu	 kültürün	 bir	 parçasını	 oluşturan	
sizleri	yuvadan	iyi	birer	diş	hekimi	olarak	
uğurlamaktan	gurur	duyuyorum.	Yolunuz	
açık	ve	aydınlık	olsun”	diye	konuştu.
Ege	 Üniversitesi	 Diş	 Hekimliği	 Fakültesi		

Dekan	Vekili	Prof.	Dr.	Necdet	Erdilek	“Bun-
dan	50	yıl	önce	eğitim	öğretim	hayatına	
başlayan	 fakültemiz,	 bugün	 4	 bin	 950	
mezunumuzu	 Türkiye’nin	 sağlık	 gücüne	
kazandırmanın	 haklı	 gururunu	 taşımak-
tadır.	İnsan	yetiştirmek	bir	sanattır.	Belki	de	
sanatın	en	zorlu	fakat	kalıcı	olanıdır.	Büyük	
bir	 özveri,	 güven,	 anlayış	 ve	 sabır	 ister.	
O	 nedenle	 siz	 gençler,	 bizlere	 emanet	
edilen	 sanat	 	 eserleri	 niz.	 Sevgili	mesl-
ektaşlarım,	 bugün	 sizleri	 Atatürk	 ilke	 ve	
inkılapları	ışığında	Türkiye	Cumhuriyeti’nin	
iyi	 yetiştirilmiş	 diş	 hekimleri	 olarak	 uğur-
luyorum.	 Hepinize	 geri	 kalan	 hayatında	
başarılar	diliyorum”	dedi.

Dr.	Murat	Sütpideler,’’	Pırıl	pırıl	gençlerle	
meslektaş	olmaktan	gurur	duyuyorum’’
Genç	meslektaşlarına	 seslenen	 İzmir	Diş	
Hekimleri	Odası	Başkanı	Dr.	Murat	Sütpi-
deler,	“Sizler	gibi	zorlu	sınavları	başarıyla	
aşmış	 pırıl	 pırıl	 gençlerle	 meslektaş	 ol-
maktan	gurur	duyuyorum.	24	saat	insana	
yetmez,	sizler	de	bunu	iyi	biliyorsunuz.	Bu	

yüzden	öğrencilik	yıllarımda	bazı	kitapları	
yeterince	 okuyamamıştım.	 Fakat	 İstanbul	
Üniversitesi	 Diş	 Hekimliği	 Fakültesi	 aka-	
demisyenlerinden	 rahmetli	 Metin	 Turfan-
er	 hocanın	 ‘Diş	 Morfolojisi	 ve	 Oklüzyon’	
kitabını	 okudum	 ve	 diş	 hekimliğine	 bakış	
açımı	 şekillendirdi.	Kitabın	 başında	 ‘Sizler	
öğrencilik	hayatınızda	diş	hekimliğinin	ne	
olduğunu	öğrendiniz.	Gerçek	diş	hekim-
liğini	 meslek	 hayatınızda	 öğreneceksiniz’	
yazıyordu.	 Ben,	 o	 gün	 kendimce	 öğren-
meye	 başladım,	 bugünden	 itibaren	 de	
sizlerle	öğrenmeye	devam	edeceğiz.	Yarın	
sizlerden	bulunduğunuz	şehrin	diş	hekimleri	
odalarına	 kaydolmanızı	 istiyorum.	 Sizlere	
meslek	 hayatınızda	 başarılar	 diliyorum”	
diye	konuştu.
Fakülte	birincisi	Ezgi	Zeytin	kütüğe	 ismini	
çakmasından	 sonra	 diplomaları	 verilen	
genç	diş	hekimleri,	yemin	ederek	meslek	
hayatlarına	 ilk	 adımlarını	 attılar.	 Tören,	
öğrencilerin	 kep	 atması	 ve	 aileleriyle	
fotoğraf	çektirmesiyle	birlikte	sona	erdi.



Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 
Meslek tanıtım gününe katıldık

Ağız sağlığının önemi anlatıldı
İZDO	Öğrenci	Komisyonu	“20	Mart	Oral	Sağlık	Günü”
kapsamında	düzenlenen	etkinliğe	katıldı,	etkinlikte	ağız	bakımının	önemi	anlatıldı.

Karşıyaka	 Emlakbank	 Süleyman	 Demirel	 Anadolu	
Lisesi	4	Mayıs	2018	tarihinde	Meslek	Tanıtım	Günü	
düzenledi.	Öğrencilerinin	hayatları	ile	ilgili	en	önem-
li	 kararları	 alırken	 onlara	 yol	 göstermesi	 amacıyla	
düzenlenen	Meslek	 Tanıtım	Günü‘	 ne	 İzmir	Dişhe-	
kimleri	Odası	olarak	standımızla	katıldık.	
Üniversiteler	ve	meslek	odaları	başta	olmak	üzere,	

baro,	 yurtdışı	 eğitim	 ofisleri,	 dernek	 ve	 kulüplerin	
katıldığı		etkinlikte		Üyemiz	Fatma		Ümran		ERGUN
ERTUNÇ	tarafından	mesleğimiz	ve	Odamız	çalışma-
ları	ile	ilgili	bilgilendirmede	bulunuldu.	Stantları	tek	
tek	gezen	öğrenciler	ilgilendikleri	meslekler	hakkın-
da	bilgi	aldı.

Ağız ve diş sağlığı ile genel sağlık arasındaki ilişkinin 
farkındalığını arttırmak ve optimal ağız sağlığına ulaş- 
mak amacıyla; 20 Mart 2013’te Dünya Dişhekimleri 
Birliği (FDI) tarafından Dünya Oral Sağlık Günü ola-
rak ilan edilmişti.  20 Mart’ta FDI üyesi olan 150’den 
fazla ülke ile birlikte Türkiye’de de ağız ve diş sağlığı 
bilincinin artırılması için çeşitli etkinlikler ve çalışma-
lar yapıldı.
İzmir Diş Hekimleri Odası Öğrenci Komisyonu 
tarafından 20 Mart Oral Sağlık Günü sebebiyle Bor-
nova Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte 
İzmir’lilere yönelik stant çalışması yapıldı.
Bornova Büyük Park’ta “20 Mart Oral Sağlık Günü” ne 

dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak üzere yapılan 
stant çalışmasında; “Ağzınız vücudunuzun aynasıdır, 
genel sağlığınızı ve iyilik halinizi yansıtır. Ağzınızı ve 
vücudunuzu korumaya yardımcı olmak için risk fak-
törlerinden kaçının, iyi ağız hijyeni alışkanlıklarını be-
nimseyin ve düzenli ağız ve diş sağlığı kontrollerinizi 
yaptırın.” mesajları yanında ağız bakımının önemi, diş 
fırçası kullanımı ve ağız bakımında dikkat edilmesi 
gereken kurallar anlatıldı.
Stantı ziyaret eden İzmirlilere ve çocuklara, Diş Ma-
cunu yanı sıra ağız hijyeni konulu el broşürleri dağıtıldı. 
Ayrıca etkinlikte 300’e yakın kişiye bilgilendirme an-
keti gerçekleştirildi. 
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Perşembe Akşamı Seminerlerimiz

İzmir	 Dişhekimleri	 Odası’nda	 gerçekleştirilen	
‘’Perşembe	Akşamı	 Seminerleri’’	 sona	 erdi.	 Sezon	
boyunca	 meslektaşlarımızın	 yoğun	 ilgi	 gösterdiği	
seminerlerde;	1	Mart	tarihinde	Prof.	Dr.	Ersin	Aksay	
Ve	Doç.	Dr.	Başak	Bayram’ın	“Klinikte	Karşılaşılacak	
Acil	Durumlar	Ve	Acil	Müdahaleler”	konulu	 sunu-
mu	ile	devam	etti.	Ardından	8	Mart	Dünya	Kadınlar	
günü	sebebiyle	düzenlenen	özel	etkinlikte	Dt.	Dilek	
İmre,	Dr.	Dt.	Müge	Kökdamar,	Dt.	Özlem	Baytop	
Öymez,	 Dt.Tülin	 Ersalan	 ve	 Dr.	 Dt.	 Elif	 Çelen’in	
“Kadınız,	 Hekimiz,	 Her	 Alandayız”	 konulu	 paneli	
gerçekleştirildi.15	Mart	Bekir	Yürür;“Anlayarak	Hızlı	
Okuma	 Teknikleri”,	 22	 Mart’ta	 Doç.Dr.	 Candan	
Efeoğlu;	 “Muayenehane	 Pratiğinde	 Oral	 Cerrahi	
Girişimleri”,	 29	Mart	 tarihinde	 İse	 Prof.	Dr.	 Erhan	
Çömlekoğlu’nun	 “Tüm	 Yönleriyle	 Adeziv	 Siman-

tasyon”	konulu	semineri	düzenlendi.	Nisan	ayında	
seminerlerimiz	 devam	 etti	 5	 Nisan	 tarihinde	 Dr.	
Nevşin	Şener;	“Ağız	Bakımında	Kişiye	Özel	ve	Gün-
cel	Yaklaşımlar’’,	19	Nisan	 tarihinde	Doç.	Dr.	Al-
tay	Uludamar;	“Çene	Hareketlerinde	Dijital	Kayıt’’	
konularını	anlattı.
Yeni	 mesleki	 gelişmelerin	 anlatıldığı	 ve	 tartışıldığı	
çok	 sayıda	 meslektaşımızın	 katılımıyla	 gerçekleşti-	
rilen	perşembe	seminerleri	mayıs	ayında	da	yoğun	
katılımla	gerçekleşti.	
Yeditepe	Üniversitesi	Dişhekimliği	Fakültesi	Protetik	
Diş	Tedavisi	Anabilim	Dalı	Öğretim	Üyesi	Prof.		Dr.	
Pınar	Kursoğlu	10.05.2018	tarihinde	‘’Bruksizm	ve	
Kliniğe	 Etkileri’’	 konusunu	 anlattı.	 17	 Mayıs	 tari-
hinde	 Dr.	 Önder	 Gürlek	 gerçekleştirdiği	 ‘’Dental	
Fotoğrafçılık’’	konulu	semineri	ile	büyük	ilgi	gördü.	

sezonu kapattı
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İzmir Dişhekimleri Odası’nın yoğun ilgi gören ücretsiz bilimsel 
etkinlikleri arasında yer alan ‘’Perşembe Akşamı Seminerleri’’ 
sezonu kapattı, yeni sezon hazırlıkları başladı.

24	Mayıs	tarihinde	Ege	Üniversitesi	Dişhekimliği	Fakültesi	Protetik	Diş	Tedavisi	Anabilim	Dalı	Öğretim	Üyesi	
Prof.	Dr.	Birgül	Özpınar			‘’OKLÜZYON	Neden	Önemli?’’	konulu	semineri	gerçekleştirdi.	Sezonun	son	semi-		
nerinde		ise			‘’İlaç	Etkileşimleri’’	(Diş	Hekimliğinde	Kullanılan	İlaçlar	ile	Sistematik	Hastalıklarda	Kullanılan	
İlaçlar)	konulu	seminerde	Doç.	Dr.	Nil	Hocaoğlu	Aksay	önemli	bilgiler	verdi.	
Perşembe	akşamı	seminerlerinin	önümüzdeki	sezon	yoğun	program	ile	devam	edeceği	belirtildi.	
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Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi ve Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız 

ve Diş Sağlığı Topluluğu tarafından “Diş Hekimliği Öğrenci 

Kongresi” gerçekleştirildi. Öğretim elemanları ve öğrenciler, 

“Bugünün değil geleceğin dişhekimliği için” temalı kongrede, 

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

 

Ege	 Üniversitesi	 Diş	 Hekimliği	 Fakültesi’nin	 kuruluşunun	

50.yılı	 etkinlikleri	 kapsamında	 düzenlenen	 İzmir	 Dişhekim-

leri	Odası	 Yönetim	Kurulu	Başkanı	Dr.	Murat	 Sütpideler	 ve	

Yönetim	Kurulu	Üyelerinin	de		katıldığı	Diş	Hekimliği	Öğrenci	

Kongresi	açılışında	konuşan	Ege	Üniversitesi	Rektörü	Prof.	Dr.	

Necdet	Budak,	“Ege	Üniversitesi	Diş	Hekimliği	Fakültesi,	Ege	

Üniversitesi’nin	 göz	 bebeği	 fakültelerinden	 birisidir.	 Üniver-

sitemiz	Diş	Hekimliği	 Fakültesi	 yetkin	 akademik	 kadrosu	 ile	

ülkemizdeki	 diğer	 diş	 hekimliği	 fakültelerine	öncü	 ve	örnek	

olmuştur.	Diş	Hekimliğinin	 yüksekokul	düzeyinde	eğitim	 ve-

rildiği	 yıllarda	 fakülte	 olarak	 eğitim	 veren	 ilk	 diş	 hekimliği	

fakültesi	 Üniversitemiz	 Diş	 Hekimliği	 Fakültesidir.	 Bugün	 4	

binin	 üzerindeki	 mezunuyla	 ülkemizde	 birçok	 diş	 hekimliği	

fakültesinin	açılmasında	etkin	rol	oynamıştır”	dedi.

Ege	Üniversitesi	Diş	Hekimliği	Fakültesi	Dekan	Vekili	Prof.	Dr.	

Beyser	Pişkin,	eğitim	hedeflerini	çağın	gereklerine	göre	gün-

celleyen,	kararlarını	katılımcı	anlayış	ve	ortak	akılla	oluşturan,	

bilimsel	üretimi	en	üst	düzeye	çıkarmayı	hedefleyen	ve	üstün	

nitelikli	 hekimleri	 yetiştirmeye	 kendine	 hedef	 belirleyen	 Ege	

Üniversitesi	Diş	Hekimliği	Fakültesi’nin	elli	yaşına			girdiğini	

söyledi.	Prof.	Dr.	Pişkin,		“Eğitim	ve	öğretim	hakkı,	insanı	yet-

kin	 kılma	 sürecidir.	 Tıp	 ve	Diş	Hekimliği	 Fakülteleri’nde	 bir	

tarladan	iki	ürün	alma	süreci	işlemektedir.	Bir	taraftan	öğretim	

yapılırken	diğer	taraftan	hasta	bakım	işlemleri	yapılmaktadır”	

dedi.		Kongre	Genel	Sekreteri	Veysel	Işık	ise	“Üniversiteler,	

birer	 eğitim	 kurumları	 olmalarının	 yanında,	 kendi	 ayak-

larımızın	üzerinde	nasıl	duracağımızı	öğrendiğimiz,	birer	bi-

rey	 olarak	 kendimizi	 daha	 iyi	 tanıyıp	 sorunların	 üstesinden	

gelmemiz,	bunun	 sonucunda	da	başarabilmenin	ne	demek	

olduğunu	öğrendiğimiz,	hayatımızdaki	en	önemli	basamak-

lardan	biridir”	dedi.

Ege’de  “Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi”
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Öğrencilere Ağız Diş Sağlığı eğitimi
Türk	Dişhekimleri	Birliği’nin(TDB)		İlköğretim	öğrencilerinde,	ağız	diş	sağlığı	düzeyinin	
yükseltilmesi	amacıyla	gerçekleştirdiği	program	kapsamında	İzmir	Aşık	Veysel	Görme	
Engelliler	okulunda	bir	eğitim	düzenlendi.

TDB	Toplum	Ağız	Diş	Sağlığı	ve	Eğitimi	komis-			
yonunun	Sağlık	eğitimi	ile	kişisel	hijyen,	ağız	
diş	 sağlığı	 alanında	 diş	 fırçalama	 alışkan-
lığını	kazandırma,	ağız	diş	sağlığının	korun-
ması	 ve	 geliştirilmesini	 sağlamak	 amacıyla	
gerçekleştirilen	proje	kapsamında	 İzmir	Aşık	
Veysel	Görme	Engelliler	okulundaydık.
İzmir	 Dişhe	 kimleri	 Odası	 Toplum	 Ağız	 Diş	
Sağlığı	 Komisyonu	 Dişhekimleri	 ve	 Ege	
Üniversitesi	 Dişhekimliği	 Fakültesi	 öğren-
cileri	 ile	 birlikte	 gerçekleştirilen	 eğitimde	
Öğretmen,	 veliler	 ve	 	 görme	 engelli	 çocuk-
lara	 birebir	 ağız	 diş	 sağlığı	konusunda	bilgiler	
verildi.
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YARGITAY KARARI:
DİŞHEKİMİ ORTODONTİ TEDAVİSİNİ 
YAPMAYA DA YETKİLİDİR

SGK’nın	Ortodonti	tedavisi	ücretini	Dişhekiminin	uzman	veya	doktoralı	
olmaması	 sebebiyle	 ödemediği	 için	 açılan	 davada	 tedavi	 ücretinin	
ödemesi	gerektiği	yönünde	verilen	kararı	Yargıtay	onadı.

SGK,	 çocuğunun	 ortodontik	 diş	 tedavisini	 serbest	
çalışan	dişhekiminde	yaptırdıktan	sonra	tedavi	ücreti-
ni	 talep	 eden	 sigortalının,	 tedaviyi	 yapan	 dişheki-
minin	 bu	 alanda	 uzman	 veya	 doktoralı	 olmaması	
sebebiyle	tedavi	ücretini	ödemeyi	reddetmişti.
Hastanın	babası	tarafından	açılan	davada	Mahkeme	
1219	 sayılı	 Tababet	 ve	 Şuabatı	 Sanatlarının	 Tarzı	
İcrasına	Dair	Kanunun	29.	maddesi	uyarınca	dişhe-
kiminin	 ağız	 ve	 diş	 sağlığı	 alanında	 genel	 olarak	
hastalıkları	tedavi	hakkı	olduğu,	ortodonti	tedavisini	
de	 yapabileceği	 gerekçesiyle	 davayı	 haklı	 bulmuş;	
söz	konusu	tedavi	için	SGK’nın	ödemesi	gereken	tu-
tarın	davacıya	ödenmesine	karar	vermişti.	Bu	Kararın	
temyizi	üzerine	dosya	Yargıtay	 tarafından	 incelendi.	
Yargıtay	21.	Hukuk	Dairesi	de	Mahkemenin	Kararını	

yerinde		bularak		Kararın		Onanmasına		karar		verdi.
Yargıtay	Kararı	ile	kesin	olarak	karara	bağlanan	bu	
uyuşmazlıkta	 yapılan	 hukuki	 değerlendirmeler,	 bir	
kısım	uzmanlık	alanlarının	belirlenmesinin	dişhekim-
lerinin	mesleki	yetkilerini	genel	olarak	kısıtlamadığını	
bir	kez	daha	ortaya	koydu.
Bu	 Karar	 ile	 birlikte	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumu’nun	
Sağlık	Uygulama	Tebliğinin	ilgili	hükümlerini	yeniden	
gözden	geçirmelidir.	Ağız	diş	sağlığı	hizmetlerinden	
bir	kısmının	bedelinin	ödenmesinde	tedavinin	uzman	
veya	 doktoralı	 dişhekimleri	 tarafından	 yapılmasının	
şart	koşulmasına	ilişkin	düzenlemelerin	kaldırılması,	
dişhekimlerinin	 mesleki	 yetkilerinin	 haksız	 biçimde	
kısıtlanmasına	 yol	 açan	 ve	 daha	 da	 önemlisi	 has-	
taların	sağlık	hizmetine	daha	kolay	erişebilmesi	için	
zorunludur.
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YARGITAY KARARI:
DİŞHEKİMİ ORTODONTİ TEDAVİSİNİ 
YAPMAYA DA YETKİLİDİR

Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili bilinmeyenler, 
Bornova Belediyesi ve İzmir Dişhekimleri Odası 
işbirliğinde düzenlenen panelde anlatıldı.

Prof.	Dr.	Ali	Gürkan	ile	Doç.	Dr.	Arzu	Yetkiner’in	konuşmacı	
olduğu	“Ağız	ve	Diş	Sağılığı	Paneli”	yoğun	katılımla	gerçekleşti.

Prof.	 Dr.	 Ali	 Gürkan	 ile	 Doç.	 Dr.	 Arzu	 Yetkiner’in	
konuşmacı	olduğu	“Ağız	ve	Diş	Sağlığı	Paneli”	Bor-
nova	Belediyesi	Uğur	Mumcu	Kültür	ve	Sanat	Merke-
zi	Çok	Amaçlı	Salonu’nda	gerçekleştirildi.	“Sorunlar	
ve	 Sorular”	 başlığıyla	 düzenlenen	 panelde,	 “Dişler	
nasıl	fırçalanır?	Kullanacağımız	diş	fırçası	ve	macunu	
hangi	özelliklerde	olmalı?	Diş	fırçamızı	hangi	sıklık-
la	değiştirmeliyiz?”	gibi	pek	çok	soruya	yanıt	verildi.

Dişler	yüz	estetiğimiz	için	önemlidir

Beslenme	ve	konuşmaya	yarayan	dişlerin	yüz	estetiği	
için	 de	 çok	 önemli	 olduğunu	 vurgulayan	 Prof.	 Dr.	
Ali	 Gürkan,	 “Dişinde	 maydanoz	 kalmış	 bir	 kişinin	
tek	kulağı	olmasa	da	biz	önce	onun	dişindeki	may-
danozu	 görürüz.	 Bir	 uzvunun	 eksikliğini	 fark	 etme-
yiz	bile”	diye	konuştu.	Gürkan,	daha	çok	çürük	ve	
iltihaplardan	 kaynaklanan	 ağız	 kokusunun	 kişinin	
toplumdan	 soyutlanmasına	 bile	 neden	 olduğuna-
da	dikkat	 çekti;	 “Bunun	önüne	geçmek	 için	 sabah	
evden	 çıkmadan	 ve	 gece	 yatmadan	 önce	 olmak	
üzere	 dişlerinizi	 fırçalamayı	 ihmal	 etmeyin”	 dedi.

Süt	dişleri	sakın	erken	çektirmeyin!

Doç.	Dr.	Arzu	Yetkiner	ise	kendilerine	böylesi	önemli	
bir	konuda	toplumu	bilgilendirme	imkanı	veren	Bor-
nova	Belediyesi’ne	teşekkür	etti.	Süt	dişlerinin	önemi-
ni	anlatan	Yetkiner,	“Süt	dişleri	ana	dişlerimizi	koruyan	

dişlerdir.	O	yüzden	kesinlikle	erken	çektirmemeli	ve	
sorun	yaşadığımızda	tedavi	ettirmeliyiz”	diye	konuş-
tu.	 Beslenmenin	 diş	 sağlığını	 doğrudan	 etkilediğini	
anlatan	 Doç.	 Dr.	 Arzu	 Yetkiner,	 “Tatlıyı	 ana	 öğün-
lerde	 tüketelim	 ki;	 asit	 üretimini	 engelleyelim.	 Ara	
öğünlerde	peynir,	 fıstık	gibi	asit	 üretmeyen	gıdaları	
tercih	edelim”	dedi.
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Uluslararası Diş Araştırmaları Birliği’nden biraz 
bahseder misiniz?
Dişhekimliği	 alanında	 çok	 fazla	 organizasyon	 ol-
masına	rağmen,	Uluslararası	Diş	Araştırmaları	Birliği	
(International	Association	for	Dental	Research-IADR),	
diş	hekimliğindeki	bütün	disiplinler	için	bütün	dünya-
da	en	bilimsel	organizasyon	olarak	kabul	edilmek-
tedir.	 IADR,	her	yıl,	kongrenin	yapıldığı	ülkeye	göre	
2500	 ile	 5000	 arasında	 değişen	 sayıda	 dünyanın	
dört	 bir	 yanından	 gelen	 araştırmacıların	 bilimsel	
sunumlarını	yaptığı	bir	platformdur.	

Yılın En Seçkin Bilim İnsanı (Distinguished Scien-
tist Award) Ödülünden bahseder misiniz?
IADR	her	yıl	çeşitli	dişhekimliğinin	disiplinlerinde	yılın	
en	iyi	bilim	insanini	seçer	ve	açılış	töreninde	bu	kişile-
re	ödülleri	verilir.	Yılın	En	Seçkin	Bilim	İnsanı	(Distin-
guished	Scientist	Award)	Ödülü	tek	bir	projeye	değil,	
hayat	 boyu	 bilime	 yapılan	 katkılar	 için	 verilen	 bir	
ödüldür.	 IADR	2018	yılı	 için	de	kendi	alanımda	bu 

ödülü	bana	layık	gördü.	Ödülümü	25	Temmuz	2018	
günü	 İngiltere’nin	 Londra	 şehrindeki	 Excel	 London	
Convention	Center’da	yapılacak	törende	alacağım.
Ödülü	Londra’da	alacaksınız	neler	hissediyorsunuz.

 Böyle bir ödülü almak size neler hissettirdi?
Ödül	 haberini	 geçtiğimiz	 aralık	 ayında	 gelen	 bir	
email	ile	öğrendim.Çok	mutlu	oldum	açıkçası,	benim	
için	de	büyük	sürpriz	oldu.	Kariyerimde	daha	önce	
de	pek	çok	ödül	ve	ünvan	kazandım	ama	IADR	gibi	
yüksek	prestije	sahip	bir	kurumdan	böyle	bir	ödül	al-
manın	anlamı	elbette	çok	farklı.	Genellikle	mesleğin	
sonuna	gelmiş	bilim	adamlarına	verilen	bu	ödüle	48	
yaşında	 layık	 görülmek	benim	 için	 de	 büyük	 gurur	
kaynağı	oldu.	Bildiğim	kadarıyla	daha	önceki	yıllar-
da	bu	yasta	bu	ödülü	alan	olmamış.		Bu	da	bugüne	
kadar	gösterdiğim	akademik	performansın	jüri	üye-
leri	tarafından	yaşça	daha	ileride	olan	meslektaşları-
ma	eşdeğer	bulunduğunu	gösteriyor.

Prof. Dr. Mutlu Özcan
        Yılın En Seçkin Bilim İnsanı

Diş	hekimliği	alanının	en	bilimsel	organizasyonu	olarak	bilinen	Uluslararası	Diş	Araştırmaları	Birliği	(International	
Association	for	Dental	Research),	2018	yılı	ödüllerini	duyurdu.	Kariyerine	İsviçre’de	devam	eden	Prof.	Dr.	Mutlu	
Özcan,	Kendi	Alanında	Yılın	En	Seçkin	Bilim	İnsanı	(Distinguished	Scientist	Award)	Ödülü’ne	layık	görüldü.
Kariyeri	boyunca	400’e	yakın	bilimsel	makale	yazan	ve	birçok	makaleye	de	katkıda	bulunan	Mutlu	Özcan	ile	
keyifli	bir	sohbet	gerçekleştirdik.	
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İsviçre’deki Zürih Üniversitesi’nde şu an görevi-     
nizden bahseder misiniz? 
Şu	anda	İsviçre’de	Zürih	Üniversitesi’nde	“Dental	Bi-
yomateryaller”	bölüm	başkanlığını	yapmaktayım.	Ka-
riyerimin	en	başından	beri	tam	zamanlı	akademisyen	
olarak	 çalıştım.	 Su	 anda	 da	 temel	 öğrenci	 eğitimi,	
eğitim	 sonrası	mesleki	 eğitim,	 seçmeli	 ders	 yöneti-
ciliği,	 mastır	 ve	 doktora	 projeleri	 danışmanlığı	 ve	
yürütücülüğü,	 öğretim	 üyesi	 kliniğinde	 hasta	 bak-
manın	yani	sıra	bilimsel	araştırmalarım	esas	görev-
lerim	 arasında.	 Bunlara	 ek	 olarak	 dünya	 çapında-
ki	 diğer	 ülkelerdeki	 misafir	 veya	 onursal	 profesör	
kadrolarım	nedeniyle,	o	ülkelerde	de	PhD	ve	doktora	
danışmanlığı	yapmaktayım.

Meslek yaşamınızı hep yurt dışında sürdürdünüz 
bunun bir sebebi var mı? 
Marmara	 Üniversitesi’nde	 1993	 yılında	 araştırma	
görevlisi	 olarak	 kariyerime	 başladım.	 1995	 yılında	
Ankara’da	bir	kongrede	sözlü	sunumum	vardı.	Ora-
da	 Almanya’dan	 bir	 hocanın	 ‘Almanya’da	 doktora	
yapmayı	 düşünür	 müsün?’	 diye	 sormasıyla	 başladı	
yurtdış ı 	 tecrübem.	Marmara	Üniversitesi`ndeki	 o	
zamanki	 hocalarım	da	 yurtdışını	 bana	daha	uygun	
görmüşlerdi.	 1997	 yılında	Almanya`ya	 gidip,	 dok-
toramı	yaptıktan	sonra	1999	yılında	İstanbul’a	geri	
döndüm.	Yardımcı	doçent	ve	doçentliğimi	de	Türkiye	
de	aldım.	Ancak	daha	sonra	katıldığım	uluslararası	
kongrelerde	 farklı	 çalışmalarda	 aldığım	 ödüller-
le	 birlikte	 gelen	 teklifler	 yüzümü	 yeniden	 yurtdışına	
çevirmeme	 sebep	 oldu.	 İlk	 önce	 Finlandiya,	 Nor-
veç’te	 misafir	 araştırmacı	 olarak	 çalıştıktan	 sonra,	
Hollanda`da	kariyerim	büyük	bir	bölümünü	yaptım.	
PhD	 tezimden	 sonra,	 Hollanda`da	 tekrar	 yardımcı	
doçent,	doçent	ve	akabinde	profesör	oldum.	Aslında	
1999	 yılında	 Marmara	 Üniversitesi`ne	 döndüğüm	
zaman	bir	daha	asla	yurtdışına	gitmek	istememiştim.	
Her	yaz	İngiltere’de	yaptığım	stajlar	ve	Almanya`da	
edindiğim	 tecrübeye	 dayanarak,	 Türkiye’de	 de	 en	
azından	 benzer	 bir	 sistem	 kurulabileceğinden	 çok	
emindim.	 Ancak	 o	 yaslarda	 bulunduğum	 akade-
mik	 konum,	 ortam,	 karar	 alma	 yetkimin	 olmayışı	
vizyonumu	gerçekleştirmeme	el	vermeyecekti.	O	ne	
denle	yurtdışından	gelen	 tekliflere	olumlu	bakmaya	
başladım.	Sunu	da	belirtmek	isterim	ki,	yurtdışındaki	
hocaların	 teklifi	 üzerine	 gittim.	 Bu	 ülkelere	 kendim	

başvuruda	bulunmadım.

Yurt dışında diş hekimliği ve Ülkemizdeki  dişhe-   
kimliği arasında akademik anlamda farklar ne 
ler?
Yurt	dışında	dişhekimliği	 ile	ülkemizde	ki	dişhekim-
liği	arasında	ciddi	bir	fark	olduğunu	düşünmüyorum.	
Birçok	meslekte	olduğu	gibi,	dişhekimliğinde	de	te-
mel	eğitim	dünyanın	birçok	ülkesinde	artık	çok	farklı	
değil.	Dişhekimliği	pratiğe	dayalı	bir	meslek	olduğu	
için	bazı	alanlarda	Türkiye’de	mesleki	avantajımızın	
çok	 yüksek	 olduğuna	 inanıyorum.	 Şu	 anda	 geldi	
ğim	 noktanın	 önemli	 bir	 kısmını	 Türkiye’de	 aldığım	
eğitim	ve	klinik	tecrübeme	borçluyum.	Kısacası	mes-
lek	 pratiğimiz	 diğer	 ülkelerden	 çok	 daha	 fazla.	 Bu	
nedenle	 de	 özellikle	 klinik	 anlamda	 Türkiye’deki	
meslektaşlarımın	hem	pratik	hem	teknolojik	olarak,	
gelişmiş	ülkelerdeki	seviyeden	farklı	bir	görüntü	ser-
gilemediğini	düşünüyorum.	

Ancak	eğitim	ve	araştırma	alanlarında	daha	 iyi	se-
viyeye	 gelebiliriz.	 Araştırma	 metodolojisi	 ve	 daha	
profesyonel	 araştırma	 kurgusu	 eğitiminin	 verilmesi	
gerektiğini	 düşünüyorum.	 Ülkemizde	 motivasyon	
çok	yüksek	ama	profesyonellik	ve	sahip	olduğumuz	
değerlerin	 bilincini	 arttırmamız	 gerekiyor.	 Bu	 konu-
da	 akademik	 yöneticilere	 genç	 araştırmacılarımıza	
yol	göstermek	anlamında	büyük	 rol	düşüyor.	Daha	
koordine	ve	derinlikli	bir	çaba	ile	dünya	çapında	çok	
büyük	 sesler	 getirecek	 proje	 ve	 araştırmalara	 imza	
atabilir	Türkiye.	Bu	gelişmelere	ben	de	elimden	geldi-
ğince,	bütün	Türkiye	konferanslarımda	veya	ziyaret-
lerimde	özellikle	 kendi	 dalımda	bütün	 birikimlerimi	
meslektaşlarımla	 paylaşarak	 katkıda	 bulunmaya	
çalışıyorum.	Özellikle	 son	20	yıldır	Türkiye	 ile	olan	
ortak	çalışmalarımı	zaten	meslektaşlarım	literatürden	
de	takip	ediyorlardır.

Marmara	Üniversitesi’nden	mezun	olduktan	son-
ra	 Almanya’da	 Köln	 Üniversitesi’nde	 eğitimine	
devam	 eden	Özcan,	 kariyeri	 boyunca	Hollan-
da,	Finlandiya,	İskoçya	ve	İsviçre’de	görevlerde	
bulundu	 Şu	 anda	 İsviçre’de	 Zürih	 Üniversite-
si’nde“Dental	 Biyomateryaller”bölüm	 başkanı	
olarak	 	 görev	 yapan	 Profesör	 Doktor	Özcan,	
aynı	 zamanda	 Avrupa	 Protetik	 Diş	 Tedavisi	
Birliği’nin	Genel	Sekreteri	görevini	sürdürüyor.



dişhekimihaber

40

Genel hatlarıyla hipnoz nedir?
Diş Hekimi- Kadir Demirel (Hipnodontist)

Biraz	 sonra	 okuyacağınız	 her	 bir	 paragraf,	 250-300	
sayfalık	bir	kitaba	konu	olacak	derecede	ayrıntılı	bilgi	
içermektedir.	 Burada	 sadece	 satırbaşlarını	 anlatmaya	
çalışacağım.
Hipnozu	ele	almadan	önce,	bugüne	kadar	bildiğimiz,	
uyku	hali,	uyanıklık	haline	bir	ek	daha	yapmak	gere-
kiyor.	 	 Ara	 hal	 gibi	 görünen	 ancak	 etki	 ve	 yararları	
açısından	ele	alındığında	engin	bir	deniz	gibi	karşımız-
da	 duran	 trans	 hali.	 Her	 üçünün	 de	 fizyolojileri,	 ka-
zanım	ve	etkileri	çok	farklı.
Transa	 ait	 çalışmaların	 geçmişi,	 fiziksel	 veya	 ruhsal	
hastalıkların	sağaltımında	kullanılışı	Antik	Yunan’a	ka-
dar	uzanır.	Şaman	kültürlerinde	de	şifacı,	hipnotik	bir	
transa	geçerek	hastasına	yardımcı	olmaya	çalışırdı.	Bu	
tedavi	 yalnızca	 şifacının	 değil,	 pek	 çok	 izleyicinin	 de	
transa	girdiği	bir	tören	şeklinde	yapılırdı.
İlk	 bilimsel	 yaklaşım	 ise	 Viyanalı	 Doktor	 Franz	 Anton	
Mesmer	 ile	 başladı.	 1765	 yılında	 psikosomatik	 has-
talıklar	olarak	bilinen	sorunların	 tedavisinde	alternatif	
bir	 yöntem	 olarak	 ‘’manyetizma’’yı	 kullanan	Mesmer	
başlarda	çok	başarılı	olsa	da,	hayatı	hazin	bir	şekilde	
sonlandı.	Manyetizma	ismi	de	daha	sonra	Hipnotizma	
olarak	değişecekti.
Her	ne	kadar	hayatı	hazin	bir	şekilde	sonlansa	da	Mes-
mer’den	sonra	öğrencileri	bizzat	yaşadıkları	fenomen-
lerin	 ne	 olduğunu	 anlamaya	 çalışmak	 için	 araştır-
malara	 devam	 ettiler.	 Janet	 1907	 yılında	 hafızanın	
bölümlerden	oluştuğunu,	bilgilerin	bilinç	dışında	değiş-
meden	 saklandığını	 ve	 hipnozla	 bu	 bilgilere	 ulaşıla-
bileceğini	 keşfetti	 ve	“bilinçdışı	modelini”	ortaya	attı.	
Ardından	Breuer	ve	Freud	bilinçdışı	belirleyicilerle	bilinç	
düzeyindeki	semptomlar	arasındaki	ilişkiyi	gösteren	teo-
rilerini	geliştirmeye	başladılar.	Freud	“Serbest	Çağrışım	
metodunu”	oluşturdu	ve		«Hipnoza	gerek	yok»	dedi.		Bu	
söylemle	hipnoz	unutulmaya	başladı.
Ancak	bazı	araştırmacılar	çalışmalarına	devam	ederek,	
Hipnotik	 Yaş	Geriletme	 yöntemini	 “histerik	 semptom-
ların”	 tedavisinde	 başarıyla	 kullandılar.	 Hipnoid	 du-
rumlar	 histerik	 semptomatolojinin	 yapıtaşları	 olarak	
görüldü	 ve	 bilinçdışı	 çatışmaların	 kaynağı	 olmaktan	
çok	 sonucu	 olarak	 kabul	 edildiler.	 20.YY’ın	 başında	

hipnozun	klinik	kullanımı	çok	az	olmakla	birlikte	yeni	
tedavi	teknikleri	geliştirildi.	İkinci	Dünya	Savaşı	sırasın-
da	 ordudaki	 psikiyatristler	 “travmatik	 nevroz”	 adı	 ve-
rilen	hastalığın	tedavisinde	hipnozu	yardımcı	bir	teknik	
olarak	kullandılar.	Yine	savaş	sırasında	ilaç	yetersizliği	
yaşandığı	 için,	bazı	ameliyatları	hipnozla	yapmak	zo-
runda	kaldılar.	1950’li	yıllarda	Stanford	Hipnotik	Yat-
kınlık	 Skalasının	 geliştirilmesiyle	 hipnotik	 fenomenler	
laboratuvarda	incelenmeye	başlandı.	Böylece	1952	de	
İngiltere’de	ve	1958	de	Amerikan	Tıp	Birliği	ve	Ame-	
rikan	Psikiyatri	Birliği	hipnozu	resmi	bir	tedavi	yöntemi	
olarak	kabul	etti.
Hipnoz	uyku	değildir:	Bu	yanlış	anlama	kelimenin	ken-
disinden	kaynaklanmaktadır.	Yunancada	hypnos	uyku	
demektir.	Hipnozdaki	kişi	uykuda	değil,	aslında	uyanık	
ve	 tetiktedir.	Uykuda	 olduğu	 gibi	 çevreye	 farkındalığı	
azalmış	 fakat	odaklandığı	noktaya	dikkati	ve	o	nokta	
üzerindeki	 kontrolü	 artmıştır.	 Bu	 aşamada	 beyin	 alfa	
pozisyonundadır.
Hipnoza	yatkınlık	kişiden	kişiye	değişir,	hemen	herkes	
hipnoz	olabilir.	Hipnoza	ve	telkine	yatkınlık	bir	zayıflık	
değildir.	Tersine	dikkatini	yoğunlaştırabilme	yeteneğidir.	
ve	sıklıkla	ciddi	psikotik	veya	nörolojik	bir	bozukluğun	
olmamasıyla	yakından	bağlantılıdır.
Hipnoz	 kendi	 içinde	 tehlikeli	 bir	 yöntem	 değildir:		
Hipnoz	 selim	 (iyi	 huylu)	 bir	 uygulamadır	 ve	 hastalar	
tarafından	kolaylıkla	tolere	edilir.
Hipnozun	kendisi	tedavi	edici	değildir:	Hipnoz	bir	teda-
vi	değil,	tedavi	için	yardımcı	bir	araçtır.	Tedavi	sonuçları	
hangi	 terapi	 kapsamında	 kullanıldığına	 göre	 belirle-
nir.	 Yani	 hipnoz	 enjektör,	 telkin	 ve	diğer	 uygulamalar	
ilaç	 olarak	 isimlendirilebilir.	 Hipnoz,	 alışkanlıkların	
değiştirilmesi,	 kilo	 kontrolü,	 uykusuzluk,	 anksiyete	 ve	
fobiler,	Kadın	doğum,	diş	hekimliği,	dermatoloji,	cer-
rahi,	konuşma	bozukluğu,	tikler,	ders	ve	sınav	stresini	
yenme,	psikosomatik	sorunlar	ve	ağrı	gibi	çeşitli	 tıbbi	
ve	psikiyatrik	sorunun	tedavisinde	yardımcı	bir	yöntem	
olarak	kullanılır.
Hipnozun	hukuki	kullanımı	her	ne	kadar	bazı	hukukçu-
lar	hipnozun	şuur	ve	 irade	serbestisini	etkileyip,	cezai	
sorumluluğunu	 azaltabilecek	 bir	 arızi	 neden	 olarak	

Geleneksel	ve	Tamamlayıcı	Tıp	yönetmeliği,	27	Ekim	2014	 tarihindeki	 resmi	gazetede	yayınlanarak	yürürlüğe	
girdi.	Hipnoz	uygulamalarının	da	içinde	bulunduğu	bu	yönetmeliğe	göre,	artık	yalnızca	doktor	ve	diş	hekimleri	
Sağlık	Bakanlığından	sertifika	aldıktan	sonra	kendi	mesleklerini	ilgilendiren	konularda	hipnoz	uygulaması	yapabi-
lecek.	TDB	nin	fiyat	listesinde	yerini	alan	hipnoz	hakkında	bilgilerimizi	yenilemenin	tam	zamanı	değil	mi	?
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görüyorsa	 da;	 hipnozdaki	 kişinin	 iradesinin	 ortadan	
kalkmayacağı	 ve	 her	 türlü	 telkine	 koşulsuz	 itaat	 söz	
konusu	olmadığı	düşünülecek	olursa,	hipnoz	altındaki	
kişiye	karşı	işlenen	suçlardaki	suç	unsurlarının	dikkatle	
ele	alınması	gereklidir.
Hipnozun	 hukuki	 kullanımı	 daha	 çok	 tanıkların	 veya	
mağdurların	 hafızalarını	 güçlendirmek	 amaçlıdır.	
ABD’nin	California	eyaletinin	Chowchilla	kentindeki	bir	
otobüs	kaçırma	olayında	olduğu	gibi	bazı	durumlarda	
yararlı	olmuş	bir	yöntemdir.	Bu	olayda	şoför	hipnoz	al-
tında	otobüsü	kaçıran	kişilerin	plaka	numarasını	hatır-
layabilmiş	ve	yakalanmalarını	sağlamıştır.
Derin	hipnozda	bile	olsa	istemli	olarak	yalan	söylene-
bilir.	Bu	ve	daha	önce	sayılan	nedenlerle	hipnoz	altın-
da	elde	edilen	bilgilerin	hipnozdan	bağımsız	bir	yolla	
doğrulanması	gereklidir.
Hipnoz		altında		bilgi		verecek		tanıkların		aydınlatılmış	
onamlarının	alınması	gerekir.
Anestezi	 olamayan	 hastalarda	 kullanımı	 Hipnoz	 kul-
lanımının	 çok	önemli	 olduğu	diğer	 bir	 konu,	 aneste-
zi	olamayan	hastalardır.	Kalp	sorunları,	 verem,	erken	
doğum	ve	alerji	gibi	nedenlere	bağlı	olarak	kimyasal	
ajanların	 kullanılmasının	 kontrendike	 olduğu	 durum-
larda	hipnoz	çok	işe	yarar.	Çünkü	hipnoz	kullanıldığın-
da	 kimyasal	maddeler	 ya	hiç	 kullanılmamakta	 ya	da	
çok	 az	 kullanılmaktadır.	 Kadın	 Doğum	 açısından	 da	
çok	olumlu	sonuçlar	vardır.	Hipnoz	sayesinde	kasların	
gücü	ve	performansı	artırılır.	Sonuçta	doğum	boyunca	
anne	adayları	 daha	az	 yorgunluk	hissederek,	 ağrısız,	

rahat	ve	huzurlu	bir	doğumu	gerçekleştirirler.
Hipnozun	kullanımına	bizi	iten	diğer	bir	neden	de;	her	
zaman	 için	kişinin	 sağlığının	kontrol	altında	 tutulabil-
mesidir.	Kimyasal	anestezide	hastanın	derin	anesteziye	
sokulması,	ardından	anesteziden	çıkartılması	 işlemleri	
tam	kontrol	altında	değildir	ve	zamana	bağlı	bir	olay-
dır.	Oysa	ki;	hipnozda	hastanın	derin	anesteziye	sokul-
ması	bir	telkin	ile	mümkün	olurken,	başka	bir	telkin	ile	
o	 anda	 tamamen	 normale	 dönüştürülmesi	 mümkün	
olabilmektedir.
Dünyada	Hipnozu	 ilk	önce,	diş	hekimleri	benimsemiş	
ve	 hastalarında	 uygulamaya	 çalışmış	 ve	 hipnozun	
gelişimine	katkı	sağlamışlardır.	

Diş	 hekimliği	 açısından	 endikasyonlarına	 bakacak	
olursak;Gergince	korkulu	hastaların	rahatlatılmasında,	
Bazı	 aparey	 ve	 uygulamaları	 kolay	 kabul	 etmesinde,								
Uzun	operasyonların	kısa	sürmüş	gibi	algılanmasında,	
Analjezi	ve	anestezi	temininde,	Hoş	olmayan	çalışma-
ların	unutturulmasında,	Genel	anestezi	öncesinde	veya	
onunla	 birlikte	 bulantı	 refleksinin	 yok	 edilmesinde,	
Tükürük	 ve	 kan	 akımı	 azaltılmasında,	 Post	 hipnotik		
antezi		temininde,	Hipnoanaliz	ile	tedavide……

Kimdir? 
Diş	 hekimi	 Kadir	 Demirel,	 1986	 yılında	 Türkiye’nin	
ilk	hipnoz	uzmanlarından	olan,	bu	konuda	ilk	dokto-
ra	 tezini	 hazırlayan	Diş	Hekimi	 Prof.	 Dr.	 Turan	Cen-
giz’in	 hipnoz	 çalışmalarına	 katılarak,	 hipnoz	 eğitim-
leri	almıştır.	Kendisi	de	Mezuniyet	 tezi	olarak,	“Kemo	
anestezi	ile	hipno	anestezinin	karşılaşılması”	isimli	bir	
araştırma	yapmıştır.	2016	yılında	Sağlık	Bakanlığı	Tür-
kiye’deki	 ilk	 “hipnoz	 yapabilir”	 belgesini	 Diş	 hekimi	
Kadir	Demirel’e	vermiştir.	Demirel,	bu	konuda	sayısız	
konferans	 ve	 tv	 programı	 yapmış	 olup	 2004	 yılın-
da	 kurdukları	 Klinik	 ve	 Uygulamalı	 Hipnoz	 Derneği	
Başkanıdır.	Dernek	Hipnozun	tanınması	için	çalışmalar	
ve	eğitimler	yapmaktadır
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Homeopati nedir?
Diş Hekimi-SİBEL BENGİSU

Organon	‘da	daha	ilk	satırlarda‘’Bir	hekimin	tek		görevi-	
nin;	 hızlı	 yumuşak	 ve	 çabuk	biçimde	 sağlığı	 yerine	ge-
tirmek	ve	sürekliliğini	 sağlamak	 ‘’	olduğunu	söylemiştir.	
Felsefesi	çağdaş	tıbbi	felsefeden	bazı	konularda	farklılıklar	
göste-rir.	Homeopatik	bakış	açısı;	hastalığa	değil	hastaya	
göre	 ilaç	 verilmesi	 gerektiğini,	 her	 bireyin	 hastalığının	
kendine	 özel	 bulgular,	 farklı	 belirtiler	 gösterdiğini,	 	 bu	
şikâyetlerin	 önemli	 şeyler	 söylediğini	 kabul	 eder.	 	 Be-
denin	 hasta	 olduğunu	 söylemek	 yanıltıcıdır,	 insan	 bir	
bütün	olarak(zihinsel,	 duygusal	 ve	bedensel)	 sağlık	 du-
rumundan	 sapması	 sonucunda	hasta	olabilir	 ve	 bunun	
belirtileri	 bedende	 ortaya	 çıkar.	 	 Tedavide	 bu	 yöntem,	
dikkate	alınmadığında;	hastalığın	artan	şiddette	kendisini	
ifade	etmeye	devam	edeceğini	ve	hastayı	daha	ağır	bir	
duruma	getireceğini	söyler.
Prensipleri	için	kısaca	şunlar	söylenebilir;		doğal		mad-
delerden	elde	edildikten	sonra	seyreltilen	ilaçlar,	Mi-
numum	 doz,	 Tek	 ilaç	 ve	 Benzerin-	 benzerle	 tedavisi	
ilkesi	ile	kullanılmalıdır.
Diş Hekimliğinde:

	Hastanın	bütünsel	diğer	semptomlarıda	gözetilerek	ilaç	
seçildiğinde,	hastanın	pek	çok	şikâyeti	ile	birlikte	aşağıda-
ki	şikâyetlerinde	de	fayda	sağlamaktadır.
Hekim	korkuları
Ağız	kokusu
Ağız	kuruluğu
Diş	çürüğü	ve	kırıklarının	sıklıkla	tekrarı
Ağrılar
Abseler
Kanama
Nevralji
Diş	eti	problemleri
Ağız	içi	ülserleri

Temporamandibuler	eklem	problemleri
Travma	ve	kırıklar
Bruksizm	(Dişleri	gıcırdatma	veya	sıkma	ayrı	ayrı	şeylerdir)	
kullanım	alanlarından	bazılarıdır.
Bruksizm	için	kullanılabilecek	ilaçların	ve	ayırıcı	tanılarının	
bir	kısmı	ile	örnek	verecek	olursak;
Aşağıdaki	ilaçların	üçünde	de			Bruksizm	semptomu	bu-
lunur,	hastaya	uygun	ilaç	araştırıp,	verildiğinde	Bruksizm	
ile	birlikte	diğer	şikayetleri	de	iyileşir.

CİNA’nın	 Bruksizmi:	 	Geceleri	 uyku	 sırasında	 diş	 gıcır-
datır,	 kötü	 kokulu	 nefesi	 ve	 köpüklü	 tükrük	 yapısı	 gö-
zlenir,	çocuk	uykusunda	çığlık	atar,	sinirli	çocuklar	olup	
ısırıp	 vurmaya	 eğilimlidirler,	 barsak	 parazitleri	 vardır.	
Ağladığında	kucağa	alınmak	istemez	sevmez.	Otururken	
uykuya	dalarlar.	Vb...

CHAMOMİLA	‘nin	Bruksizmi;		İnatçı	ve	kavgacı,	gürültüye	
ve	ağrıya	çok	hassas,	kulakları	soğuğa	dayanıksız	birey-
lerdir.		Dudakları	soyulur,	alt	dudağının	ortasında	çatlak	
bulunur,	 Ağladığında	 kucağa	 alınmak	 isteyen,	 parmak	
emen,	diş	değiştirme	sırasında	kabız	olan	çocuklar.	Vb…

PLANTAGO	MAJOR	 ‘un	 Bruksizmi:	 Ciddi	 diş	 ağrısı	 ve	
hassasiyeti	 ile	birlikte	oluşan	diş	gıcırdatmaları	 için	 fay-
dalı	ilaçlardan	biridir.	Ağrıları;	gece,	diş	sırası	boyunca,	
artmış	 tükrük	salgısı	 ile	beraber,	kulağa	vuran	ağrı	şek-
lindedir.	Diş	ağrıları	yemek	yerken	daha	iyidir.	Vb…

Daha	 pek	 çok	 soru	 ve	 cevapla,	 doğruluğu	 araştırılıp,	
hasta	için	bulunan	en	uygun		Homeopatik	ilaç,		Diş		He-
kiminin	 konturolu	 altında	 verildiğinde,	 sorunlara	 çare	
bulmak	mümkün	olmaktadır..	Bu	tedavi	yöntemi	ülkemiz
de	kabul	edilmiş	olup	eğitimleri	sadece	Doktor,	Diş	heki-
mi,	Eczacı	ve	Veterinerlere	verilmektedir…

Homeopati	Dünya	üzerinde	200	milyon	kişinin	akut	ve	kronik	durumlar	için	kullandığı;		doğal	ilaçların	özel	yön-
temlerle	hazırlanarak	uygulandığı	bir	tedavi	sistemi.	Prensipleri;	Alman	doktor	Samuel	Hahnemann	(1755-1843)	
tarafından,	yazılan	Organon	kitabı	ile	açıklanan	bu	yöntemin	temeli,	Hipokrat’a	kadar	uzanmaktadır..
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Diş ağrısı ve Akupunktur
Dr. Orhun BENGİSU

Bu	yazıda,	diş	ağrısını	giderme-
de	 yardımcı	 olabilecek	 7	 aku-
punktur	noktası	irdelenecektir.

1.	 SI	18	(Small	Intestine	18)
Bu	 nokta	 “elmacık	 kemik	
çukuru”	olarak	bilinir	ve	en	et-
kili	 akupunktur	 noktalarından	
biridir.	Elmacık	kemiğinin	alt	kenarında,	gözün	dış	köşesi	ile	
burnun	alt	kenarının	kesişme	noktasında	bulunur.
Bu	noktayı	aktive	etmek	 için,	derin	nefes	 eşliğinde	her	 iki	
tarafa	 da	 işaret	 veya	 orta	 parmaklarla	 bir	 dakika	 süreyle	
sabit	ve	kuvvetli	bir	basınç	uygulamak	gerekir.
Bu	 nokta	 aynı	 zamanda	 eklem	 problemleri,	 çene	
hareketlerinde	 kısıtlanmalar,	 hatta	 fasiyal	 paralizinde	
dahi	etkili	olmaktadır.
2.	 SJ	5	(San	Jiao	5)
San	 Jiao	 kanalının	 üzerindeki	 bu	 nokta,	 bileğin	 dorsal	
tarafında,	 radius	 ve	 ulnanın	 arasındadır.	 Bu	 noktaya	 par-
makla	1	dakika	süreyle	sıkıca	bastırmak	suretiyle	San	Jiaovo	
kanalı	aktive	edilerek	diş	ağrısı	hafifletilir	ve	ateş	düşürülür.	
Yang	bağlantı	kanallarına	da	sahip	olan	bu	bölgenin	uyarıl-
ması	aynı	zamanda	baş	ve	kulak	ağrısı,	boyun	tutulması	bilek	
ağrısı	ve	el	titremesine	de	iyi	gelir.
3.	 SJ	2	(San	Jiao	2)
Daha	 az	 bilinen	 bir	 akupunktur	 basınç	 noktası	 olması-
na	 rağmen,	 diş	 ağrısının	 giderilmesinde	 çok	 etkilidir.”Sıvı	
Kapısı”	 olarak	 ta	 bilinen	 bu	 nokta,	 elin	 dorsal	 yüzünde,	
yüzük	 ve	 serçe	 parmakları	 arasındaki	 “kaz	 ayağı”nın	 ke-
narında	yer	alır.	Bu	noktaya	baş	ve	 işaret	parmakları	ara-	
sında	1	dakika	süreyle	sıkıca	basınç	uygulanması	suretiyle	
vücuttaki	ateş	ortadan	kalkar	ve	rüzgar	dağılır.	Bu	noktanın	
aktivasyonu,	diş	ağrısının	yanı	sıra,	baş	ve	kulak	ağrısı	 ile	
boğaz	ağrısı	ve	bazı	göz	problemlerine	de	iyi	gelir.
4.	 LI	4	(Large	Intestine	4)
Baş	ve	işaret	parmakları	arasındaki	etli	”kaz	ayağı”	nın	en	
yüksek	 noktasında	 bulunan	 ve“Birleşik	 Vadi”olarakta	 bili-	
nen	bu	basınç	merkezi	son	derece	popüler	bir	nokta	olup,	
hemen	 her	 türlü	 kronik	 ağrının	 giderilmesinde	 kullanılır.	
Çok	amaçlı	dekonjestan	ve	anti-enflemetuar	etki	gösteren	
bu	 bölgenin	 uyarılması,	 diş	 ağrısını	 süratle	 giderdiği	 gibi,	
baş	ağrısı,	 rinit,	bazı	deri	ve	göz	hastalılakları	 ile	ateş	du-
rumlarında	da	 faydalı	olabilir.	Aynı	zamanda	düşük	riskini	
artırdığı	 için	 hamile	 kadınlar	 bu	 bölgeyi	 stimule	 etmekten	

kaçınmalıdır.
5.	 ST	44	(Stomach	44)
“iç	 avlu”	 olarak	 ta	 bilinen	
bu	 nokta,	 ayak	 ucunda,	 2.	
ve	 3.	 parmakların	 birleştiği	
bölgededir.	İşaret	parmağı	ile	
bu	noktaya	uygulanan	sert	ve	
sürekli	bir	basınç,	mide	yan-
masının	 giderilmesini	 aktive	
eder,	 mide	 yanmasının	 en	 belirgin	 göstergelerinden	 biri	
olan	diş	ağrısı	da	dolayısıyla	kaybolur.	Bu	noktanın	uyarıl-
ması	 aynı	 zamanda	 sindirim	 rahatsızlıkları,	 gastrit,	 boğaz	
ağrısı,	 ağız	 kuruluğu,	 fasiyal	 ağrı	 ve	
burun	kanamasına	da	iyi	gelmektedir.
6.	 ST	6	(Stomach	6)
Yanakta,	 üst	 ve	alt	 çeneler	 arasında,	
maseter	 kasının	 kulak	memesinin	 alt	
ucu	hizasına	gelen	orta	kısmına
isabet	 eden	 bu	 nokta,	 diş	 ağrısının	
giderilmesinde	 başvurulan	 en	 önemli	
akupunktur	noktalarından	bir	diğeridir.	Baş		parmak	ile	bu	
noktaya	bir	dakika	süreyle	yapılan	sert	ve	sürekli	bir	basınç,	
diş	ağrısının	yanı	sıra,	TME	problemleri,	çene	kilitlenmeleri,	
dental	kaynaklı	nevraljiler,	akut	 trismus,	yanakta	ve	boğaz	
ağrısı	gibi	sorunların	çözümünde	faydalı	olur.
7.	 TW	13	(Triple	Warmer	13)
“Omuz	 birleşim	 noktası”	 olarak	 ta	 bilinen	 bu	 bölge,	 üst	
kolun	 dış	 tarafında,	 omuz	 hizasından	 iki	 parmak,	 koltuk	
altından	bir	başparmak	aşağıda	hizalanan	bir	nokta	olup,	
uzun	 süreli	 geçmeyen	 diş	 ağrılarının	 giderilmesinde	 baş-
vurulur.	Her	iki	kolun	üzerindeki	bu	noktalara,	derin	nefes	
alıp	 verirken,	parmaklar	1	dakika	boyunca	 sert	 ve	 sürekli	
olarak	 (geçmezse	 ağrılar	 hafifleyene	 kadar)	 basınç	 uygu-
lamak,	diş	ağrısının	yanı	sıra	bilek	ağrısı,	tenisçi	bileği,	omuz	
ağrısı,	tiroid	şikayetleri	ve	ateşin	giderilmesi	konularında	da	
yardımcı	olur.	

Diş	ağrısının	pek	çok	sebebi	olabilir,	ama	hepsinin	ortak	yönü,	dişi	innerve	eden	sinirin	bir	şekilde	irrite	edil-	
mesidir.	Bu	ağrı,	sebebine	göre	fark	etmekle	birlikte,	genellikle	antibiyotik	ve	ağrı	kesicilerle	giderilmeye	çalışılır.		
Oysa,	ilaçların	aksine,	hiçbir	yan	etkisi	bulunmayan	“Akupunktur	ve	Refleksoloji”gibi	doğal	iyileşme	metodlarına	
da	başvurulabilir.
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Dişhekimi Yardımcı Personel eğitimi gerçekleştirildi.

Diş	 hekimliğinde	 ayrılmaz	 bir	 parça	 olan	 Dişhekimi	 yardımcılarının	 bilgi,birikim	 ve	
meslek	bilincinin	daha	üst	seviyelere	taşınması	amacıyla	düzenlenen	kursun	yoğun	ilgi	
üzerine	ikincisi	gerçekleştirildi.

Kursta	 Prof.	Dr.	 Ece	 Eden	 	 (Ege	Üniversitesi,	Diş	
Hekimliği	Fakültesi	Pedodonti	Anabilim	Dalı),	Prof.	
Dr.	 Gürkan	 Ersoy	 (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)	 katılım-
cılara;	Dişhekimliğinde	terminoloji,	temel	kavramlar	
ve	malzemeler,	Dişhekimi	muayenehanesinde	hiyen,	
dezenfeksiyon,	 sterilizasyon,	 Dişhekimi	 muayene-
hanesinde	 işleyiş,	 Dişhekimi	muayenehanesinde	 iş	

akışı,	 Farklı	 uzmanlıklara	göre	diş	 hekimliği	 termi-
nolojisi,	malzemeler	ve	temel	uygulamalar,	Cerrahi	
uygulamalar	öncesi,	esnası	ve	sonrasında	dezenfek-
siyon-	sterilizasyon,	Dört	elli	diş	hekimliği	ve	hasta	
setleri,Dişhekimliğinde	 acil	 durumlarda	 ilk	 yardım	
uygulamaları	konularını	aktardı.
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7	Mayıs	tarihinde	İzmir	Dişhekimleri	Odası’nda	Soru	
ve	Cevaplarla	İnteraktif	İmplant	Eğitimi	gerçekleştiril-
di.	Eğitim	Paneli	öncesi	soruların	interaktif	ortamda	
gönderilebildiği	 panelde;	 Tüm	 sorular	 Dr.	 Orhun	
Bengisu,	 Prof.	 Dr.	 Erhan	 Çömlekoğlu,	 Doç.	 Dr.	
Candan	Efeoğlu	 ve	Dr.	 Serhat	Aslan	 ve	 tarafından	
cevaplandırıldı.	 Panele	 katılan	 alanında	 uzman	
konuşmacılar	implant	ile	ilgili	önemli	bilgiler	verdiler.	

Katılımcıların			merak	ettikleri		soruları			karşılıklı			ola-
rak	sorabildiği	panelde	görsel	sunumlarda	yer	aldı.	
Farklı	 bir	 konseptte	 gerçekleştirilen	 eğitim	 paneli	
meslektaşlarımızdan	yoğun	ilgi	gördü.	Zimmer,	NTA	
ve	Medikalfa	firmaları	da	eğitime	destek	verdi.	Yak-
laşık	11	saat	süren	eğitimin	önümüzdeki	kış	sezonun-
da	farklı	konularda	yeniden	yapılacağı	belirtildi.

İnteraktif İmplant Eğitimi gerçekleştirildi.

Dr.	Orhun	Bengisu
Prof.	Dr.	Erhan	Çömlekoğlu,	Doç.	Dr.	Candan	
Efeoğlu	ve	Dr.	Serhat	Aslan	
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Cad-Cam ve Beyazlatma  kursları yoğun ilgi gördü

Kurs	 etkinliklerinden	 ilki	 7-8	Nisan	 tarihinde	 Prof.		
Dr.	Gürcan				Eskitaşçıoğlu’nun			eğitmenliğinde	
Dentsply	Sirona	firmasının	katkılarıyla	gerçekleştiril-
di.	 “Dijital	Diş	Hekimliğine	Merhaba:	Cerec	Om-
nicam	İle	Klinikte	Bir	Gün”	konulu	kurs	2	gün	ayrı	
katılımcılarla	 gerçekleştirildi.	 Katılımcılar	 Bilgisayar	
yardımıyla	ölçü,	 tasarım	ve	üretim	şeklinde	 tanım-
lanan	CAI&CAD-CAM	 teknolojisini	pratik	 yaparak	
öğrenme	 fırsatı	 buldu.	 Ayrıca	 kursta	 teknolojinin	
konvansiyonel	yöntemlere	göre	avantaj	ve	dezavan-
tajları	tartışıldı.
İkinci	 kurs	 ise	 Ultradent	 firmasının	 katkılarıyla	 21	
Nisan	tarihinde	ise	Prof.	Dr.	Murat	Türkün	eğitmen-

liğinde,	 ‘’Estetik	Dişhekimliğinde	Olmazsa	Olmaz;	
Diş	 beyazlatma’’	 başlığı	 altında	 gerçekleşti.	 Kurs-
ta	 Güncel	 beyazlatma	 uygulamaları,	 Beyazlatma	
sırasında	 ve	 sonrasında	 karşılaşılan	 problemler,	
beyazlatma	ajanlarının	toksik	etkileri	konu	başlıkları	
anlatıldı.	 Pratik	 bölümünde	 ise;	 Ev	 tipi-Ofis	 tipi,	
Mikro	 Abrazyon	 Tekniği,	 Devital	 Beyazlatma	
teknikleri	model	üzerinde	uygulandı.	

İzmir	Dişhekimleri	Odası	seminer	ve	Akademi	etkinliklerinin	yanı	sıra	önemli	konularda	
kurslara	da	ev	sahipliği	yaptı.
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TDB Akademi  İzmir’deydi 

Dişhekimlerinin	muayenehane	pratiğinde	 eksikliğini	
hissettiği	konularda	eğitim	etkinliklerini	düzenlemek	
amacıyla	kurulan	Türk	Dişhekimleri	Birliği	Akademi,	
İzmir	Dişhekimleri	Odası’nda		Mart	-	Nisan	ayında	
iki	seminer	gerçekleştirdi.
	9	Mart	tarihinde	Doç.	Dr.	Onur	Geçkili	ve	Doç.	Dr.	
Mustafa	Ramazanoğlu;	“İmplantolojide	Temel	Cerra-
hi	Yaklaşımlar	Ve	Protetik	Planlama	Felsefesi”	konu-
sunda	sunumunu	gerçekleştirdi.	20	Nisan	tarihinde	
ise	Prof.	Dr.	Uğur	Tekin	ve		Doç.	Dr.	Kıvanç	Bektaş;	

“İmplat	Uygulamalarında	Erken	&GeçDönem	Komp	
likasyonlar	 Ve	 Çözüm	 Önerileri	 “	 İle	 “Baş-Boyun	
Kanserlerinde	Oral	Rehabilitasyon”	konularını		mes-
lektaşlarımıza	sundu.
Odamızda	 gerçekleştirilen	 etkinlikler	 meslek-
taşlarımızın	yoğun	ilgisi	ile	karşılaştı.	Tüm	seminerler	
yüksek	katılımla	gerçekleştirilirken,	alanında	uzman	
akademisyenler	diş	hekimliği	alanında	önemli	konu-
larda	paylaşımlarda	bulundu

TDB	Akademi	bilimsel	etkinlikleri	kapsamında	Mart	ve	Nisan	aylarında	odamızda	
etkinlik	gerçekleştirildi.
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ÇÜRÜK ASKER
 1987’de	 Ankara	 Etimesgut’daki	 2	
aylık	askeri	eğitim	döneminde	bir	mu-
cizeyi	 başarıp,	 400	 doktorun	 olduğu	
taburda	 ilk	 10’a	 yani	 dereceye	 giren	
ilk	 diş	 hekimi	 olmuştum.	 Bunun	 so-
nucu	olarak	1988’in	baharında,	İstan-
bul	 Gümüşsuyu	 Asker	 Hastanesi’nde	
vatani	 görevimi	 Diş	 tabip	 Asteğmen	
olarak	yerine	getiriyordum.	Her	sabah	
kapımın	 önünde	 erler	 kuyruk	 olurdu.	
İltihaptan	 yüzü	 gözü	 şişenlere	 antibi-
yotiklerini	yazar,	dolgu	ve	çekim	gerek-
enlerin	anestezilerini	 yapıp	uyuşmasını	
beklemek	üzere	tekrar	sıraya	sokardım.	
Askeri	 disiplin	 içinde	 tedavi	 zaman	
zaman	garip	olaylara	da	neden	oluyor-
du.	Örneğin	kavite	açtıktan	sonra	vesti-
büle,	liguale	pamuk	tamponları	koyup,	
kaviteyi	bir	güzel	kurutup,	simanımı	al-
mak	için	arkamı	dönerken	“Sakın	kap-
atma!”	 dediğimde	 asker	 “Emredersin	
komutanım!”	diye	bağırabiliyordu.	Ta-
bii	her	şey	tekrar	başa	dönüyordu.
				Hepsi	yirmili	yaşların	başında,	genç	
çocuklardı.	 Şivelerinden	 başka	 her	
şeyleri;	 saç	 tıraşları,	 asker	 elbiseleri,	
duruşları,	 sevinçleri,	 özlemleri	 ve	 dert	
leri	 hep	 aynıydı.	 16	 ay	 boyunca	 te-
davi	 ettim	 onları.	 Bu	 süreçte	 “Şafak”	
kavramını	 öğrendim.	 Ben	 yaşadığım	
şehirde	 askerlik	 yaptığımdan	 haberim	
yoktu	“Şafak”tan.	Gün	saymaktı	şafak.	
Vatan	görevini	 bitirip	memlekete	dön-
mek.	 Ananın	 boynuna	 sarılmak,	 ba-
banın	elini,	kardeşin	alnını	ve	belki	de	
kim	 bilir,	 her	 gece	 hayaliyle	 uyuduğu	
yavuklunun	 yanaklarını	 öpmek.	 Şafak	
kavramını	 öğrendiğimde	 her	 askerin	
askerliğinin	 bir	 an	 önce	 bitmesi	 için	
yanıp	tutuştuğuna	inanmıştım
	 	 	 	 	 Sonra	 bir	 gün	 bir	 er	 oturdu	 kol-
tuğuma.	 Adını	 hatırlayamam,	 30	 yıl	
geçmiş.	“Neyin	var?”	dedim.	“Dişlerim	
sallanıyor	komutanım”	dedi.	Açtığında	
ağzında	 7	 tane	 diş	 kaldığını	 gördüm	
hayretle.	Onlar	 da	 ileri	 derecede	 sal-
lanıyordu.	 “Gencecik	 yaşında	 bu	
nasıl	 oldu	 böyle?”	 dedim.	 “Allah’ın	 işi	

komutanım!”	 dedi.	 Klinik	 şefi	 yarbayı-
ma	 danıştım.	 Hemen	 ilgilendi.	 Dişleri	
çekip	alt	üst	 total	yapmam	için	gerek-
en	 izni	 yazdı.	 Dişleri	 çektim.	 Birkaç	
gün	de	 istirahat	 yazdım.	Bir	 süre	 son-
ra	 geldi,	 ölçülerini	 aldım	 ve	 totallere	
başladım.	 Bu	 arada	 yarbayım	 uyardı	
beni	“Tam	dişsizlik	askerde	çürüğe	çık-
ma	 sebebidir.Gerekli	 evrakı	 düzenle	
yip	 hastane	 heyetine	 yönlendirelim	de	
totalleri	 taktıktan	 sonra	 memleketine	
dönsün	çocuk”.	Şaşırmıştım.	“Tam	diş-
sizlik	neden	çürüğe	çıkma	sebebi	olu-
yor	ki?”	diye	sordum.	Yanıt	çok	ilginçti.	
“Bir	 elde	 tüfek	 varken	 el	 bombasının	
pimini	dişleriyle	çekmek	zorunda	kala-
bilir”.	Nedense	bir	an	total	protezleri	ile	
el	bombasının	pimini	çekmeye	çalışan	
bir	 asker	 canlandı	 gözümde.	Mantıklı	
geldi.
					Çok	mutlu	olmuştum.	Bu	yaşta	tüm	
dişlerini	 kaybetmişti	 ama	 hiç	 olmazsa	
askerden	 eve	 erken	 dönecekti.	 Bir	 tür	
teselli	ikramiyesi	gibi,	işine,	ailesine	ka-
vuşacaktı.	 Kim	 bilir	 belki	 evlenecekti.	
İşlemlere	 başladık.	O	 hiç	 konuşmadı,	
hiç	 karışmadı.	 Ben	 götürdüm,	 heyete	
girdi.	 Rapor	 yazıldı,	 totaller	 takıldı,	
çürüğe	 çıktığını	 gösteren	 belge	 eline	
teslim	 edildi.	 Büyük	 bir	 sevinçle	 bana	
sarılıp	 teşekkür	 etmesini	 bekliyordum.	
Şafak	çok	ama	çok	erken	gelmişti	onun	
için.
	 	 	 	 	 	O	ana	 kadar	 hiç	 sesi	 çıkmayan	
er,	bekleme	salonundaki	banka	oturup	
hıçkıra	hıçkıra	ağlamaya	başladı.Kolun	
dan	 tutup	 “Ne	 oluyor	 yahu?”	 dedim.	
Sevinçten	ağladığını	 sanmıştım.	Başını	
kaldırıp	 bir	 süre	 ağlayarak	 yüzüme	
baktı	ve	“Komutanım”	dedi,	“Bizim	ora-
da	askerliğini	 yapmayana,	 çürüğe	ay-
rılana	adam	gözüyle	bakılmaz.	Sokağa	
çıksam	boynum	bükük	kalır.	Kız	da	ver-
mezler,	tövbe!	Ben	şimdi	nasıl	dönerim	
memlekete?”.
						Vatan	borcu	namus	borcu	derlerdi	
büyüklerimiz.
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Sağlıkta Şiddete Hayır 
Sivas’ta	meslektaşımıza	saldırı
Sivas	Ağız	ve	Dış	Sağlığı	Hastanesi	Polikliniği’nde	diş	hekimi	Alkan	Demirkan	hasta	
yakınının	saldırısına	uğradı.

Sivas	 Ağız	 ve	 Dış	 Sağlığı	 Hastanesi	 Poliklin-
iği’nde	 meydana	 gelen	 olayda	 Hasta	 yakını	
O.T.,	 kendileriyle	 ilgilenilmediği	 gerekçesiy	
le	 diş	 hekimi	 Alkan	 Demirkan	 ile	 tartışmaya	
başladı.	 Tartışmanın	 ardından	 O.T.	 Demirkan’a	
saldırdı.	Çevredekilerin	müdahalesi	sonucu	O.T.’ye	
engel	 olan	 Demirkan’ın	 meslektaşları	 durumu	 po-
lis	ve	sağlık	ekiplerine	haber	verdi.	Saldırı	sonunda	
kaşından	 yaralanan	 Demirkan’a	 olay	 yerine	 gelen	
sağlık	ekipleri	müdahale	etti.	Saldırıyı	gerçekleştiren	
O.T.,	 ise	 polis	 ekipleri	 tarafından	 gözaltına	 alındı.	
Demirkan	saldırgandan	şikayetçi	olurken,	olayla	il-
gili	inceleme	başlatıldı.

Hastane	 yönetiminden	 tepki	 Saldırı	 sonrası	 basın	
mensuplarına	 açıklamalarda	 bulunan	 Sivas	 Ağız	
ve	 Dış	 Sağlığı	 Hastanesi	 Başhekimi	 Dr.	 Fuat	 Şen	
sağlık	 çalışanlarına	 şiddetin	gün	geçtikçe	daha	da	
büyüdüğünü	 belirterek,	 “Söz	 konusu	 şiddet	 olay-
larına	maalesef	 bugün	 bir	 yenisi	 daha	 eklenmiştir.	
Hukuki	süreç	başlatılmıştır.	Bu	üzücü	olay	toplumun	
sağlığını	her	şeyin	üstünde	tutan	Türkiye’nin	her	bir	
yanında	gece	gündüz	demeden	canla	başla	çalışan	
sağlık	çalışanlarının	hayatlarının	ve	sağlıklarının	nasıl	
bir	 risk	 altında	 olduğunu	 göstermesi	 bakımından	
çarpıcıdır.	 Sağlık	 çalışanları	 giderek	 kronikleşen	
bir	 şiddet	 sarmalının	 içerisinde	 görevlerini	 yerine	
getirmeye	 çalışmaktadır.	 Sivas	 Ağız	 ve	 Diş	 Sağlığı	
Hastanesi	yönetimi	olarak	ve	birlikte	çalıştığımız	ar-
kadaşımıza	karşı	olan	bu	korkunç	saldırıyı	tüm	sağlık	
çalışanlarına	 yapılmış	 sayarak	 nefretle	 kınıyor,	 bir	
daha	 böyle	 acı	 olaylarla	 karşılaşmamayı	 temenni	
ediyoruz.”	dedi.
Türk	 Dişhekimleri	 Birliği;	 ‘’Meslektaşımıza	 yapılan	
bu	saldırıyı	kınıyoruz’’
Türk	Dişhekimleri	Birliği	yayınladığı	bildiride;	‘’Sivas	
Ağız	 Diş	 Sağlığı	 Merkezinde	 görevli	 Dişhekimi	 Al-
kan	Demirkan,	bugün	hasta	tedavisi	sırasında	has-
ta	 yakını	 tarafından	 fiziksel	 ve	 sözel	 şiddete	maruz	
kaldı.	 Meslektaşımızın	 darp	 sonucu	 kaşı	 yarıldığı	
için	hastanede	tedavi	altına	alınarak			dikiş	atıldığı,	
buna	karşılık	 saldırganın	 ifadesinden	 sonra	 serbest	
bırakılarak,	olayın	olduğu	merkeze	döndüğü	bilgisi	
alınmıştır.
Türk	Dişhekimleri	Birliği	olarak	şiddetin	her	türlüsünü	
reddediyor	 ve	 meslektaşımıza	 yapılan	 bu	 saldırıyı	
kınıyor,	kendisine	acil	şifalar	diliyoruz.	Sağlık	çalışan-
larının	şiddet	görmesine	daha	fazla	tepki	vermek	için	
tüm	 kamuoyunun	 duyarlı	 davranmasını	 bekliyoruz.	
Tüm	sağlık	çalışanlarının	öncelikle	yaşama,	güvenli	
ve	sağlıklı	bir	ortamda	çalışma	haklarının	korunması	
için	gereken	her	türlü	önlemi	almak	üzere	yetkilileri	
göreve	çağırıyoruz.

49
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Türk Sanat Müziği Koromuz
gururlandırdı

İzmir	Dişhekimleri	Odası	Türk	Sanat	Müziği	Korosu,	Kültürpark	

İzmir	 Sanat’ta	 sahnedeydi.	 	Meslektaşlarımızdan	 oluşan	 Türk	

Sanat	Müziği	 Korosu’nun	 Şef	Mustafa	Kırışman	öncülüğünde	

seslendirdikleri	birbirinden	güzel	eserler	beğeni	topladı.	Sunu-

munu	Aşkım	Özkan’ın	üstlendiği	konser	yoğun	ilgi	gördü.	Konser	

sonunda	bir	konuşma	yapan	İzmir	Dişhekimleri	Odası	Yönetim	

Kurulu	Başkan	vekili	Ersin	Atinel,	 ‘’Uzun	yıllardır	çalışmalarını	

sürdüren	Türk	sanat	müziği	koromuz	inanılmaz	özveriyle	çalıştı	

ve	bu	konseri	hazırladı.	Başta	şef	Mustafa	Kırışman	olmak	üzere	

emeği	geçen	tüm	meslektaşlarıma	ve	sanatçı	dostlarımıza	bize	

keyifli	saatler	yaşattıkları	için	teşekkür	ediyorum’’	dedi.	Konser	

sonunda	koromuz	izleyenler	tarafından	ayakta	alkışlandı.

Neler söylediler;
Şef	Mustafa	Kırışman:
TSM	 koromuz	 2011	 yılında	 dönemin	 oda	 başkanı	 Turgan	
Ülker’in	 öncülüğünde	 kuruldu.2012	 	 yılında	 Diş	 Hekimliği	
haftasında	 verdiğimiz	 ilk	 konserde	 11	 kişi	 sahneye	 çıkmıştık.	
Zaman	içinde	başarılı	konserlere	imza	atınca	bugün	sayımız	30	
kişiye	yükseldi.
Amatör	 bir	 ruhla	 çalışmalara	 başlayan	 koromuz	 bu	 ruhu	 hiç	
bırakmadı	ama	profesyonel	konserler	verdi.
Koromuzun	bu	günlere	gelmesinde	geçmiş	dönem			yöneticile-
rinin	 hakkını	 inkar	 etmek	 mümkün	 değil.	 Yoğun	 ve	 stresli	 iş	
hayatlarından	 zaman	 ayırıp	 çalışmaları	 aksatmadan	 katılan	
meslektaşlarıma	 da	müteşekkirim.	 Koromuz	 ilk	 dönemde	 sa-
dece	 diş	 hekimlerinden	 oluşurken,	 şu	 anda	 Tabip,	 hemşire,	
öğretmen	gibi	farklı	meslekten	arkadaşları	da	misafir	eder	hale	
geldi.
TSM	 koromuza	 yeni	 katılmak	 isteyen	 meslektaşlarımıza	 her	
zaman	kapımız	açık,	yeter	ki	çalışma	disiplinimize	uysun	ve	bu	
müziği	sevsinler.	
Öncelikle	şu	an	görevde	olan	Yönetim	Kurulu	Başkanımız	Dr.	
Murat	 Sütpideler’e	 ve	 Yönetim	 Kurulu	 Üyelerimize,	 yola	 çık-
tığımız	ilk	günden	beri	hep	yanımda	olan	sevgili	meslektaşım	
Doğan	Özkılınç’a.							
Çalışmalarımızda	ve	konserlerimizde	emeği	geçen	saz	ve	koro	
arkadaşlarıma,	 sunumu	 ile	 bize	 destek	 olan	 Aşkım	 Özkan	
kardeşime	sonsuz	teşekkürler.	Biz	başarılı	ve	uyumlu	bir	ekibiz.	
İnşallah	bu	birliktelik	uzun	yıllar	devam	eder.	

Dr.	Fatma	Pehlivanoğlu
Bu	koroda	yer	almaktan	ve	beraber	şarkılar	söylemekten			

inanılmaz	mutluluk	ve	gurur	duyuyorum,	Çok	sevgili	ve	değerli	
şefimiz	Mustafa	Kırışman’ın	bulaşıcı,	muhteşem	pozitif	enerjisi	
ve	güler	yüzü	bizleri	heyecanlandırıyor.	Böylelikle	konserlerimiz	
izleyicilerden	 büyük	 beğeni	 ve	 alkış	 alıyor.	 İyi	 ki	 varsın	 İZDO	
TSM	Korosu.

Aşkım	Özkan
Muhteşem	 şef,	muhteşem	 koro.	 Bu	 koronun	 içinde	olmaktan	
gurur	duyuyorum.	Bizi	bir	araya	getirdiğiniz	 için	sonsuz	teşek-
kürler.	Bizi	izlemeye	gelen	tüm	dostlara	da	ayrıca	teşekkür	edi-
yoruz.

Aziz	Zafer	Tekin
Yoğun	 mesleki	 çalışmalarımızın	 arasında	 bize	 biraz	 olsun	
nefes	 almamıza	 olanak	 sağlayan	 bu	 çalışmalar	 için,	 önce-
likle	bize	bu	 imkanı	 veren	ve	desteğini	eksik	etmeyen	 	 İzmir	
Diş	Hekimleri	Odası	 yönetimine,	 değerli	 koro	 şefimiz	 sevgili	
abimiz		Mustafa	Kırışman	‘a,	yağmur	çamur	demeden	emeğini	
esirgemeksizin	 çalışmalara	 devam	 ederek	 koromuzun	 ortaya	
çıkmasını	sağlayan	ses	ve	saz	arkadaşı	meslektaşlarımıza	son-
suz	teşekkürler.

Nevin	Tekin
Koromuzun	ve	şefimizin	nice	başarılara	imza	atacağından	emin	
olarak	 gelecek	 yıllarda	 da	 hep	 beraber	 olmayı	 temenni	 edi-
yorum.	Emeği	geçen	herkese	teşekkürler.
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İzmir	Dişhekimleri	Odası	Türk	Sanat	Müziği	korosu	şef	Mustafa	Kırışman	yönetiminde	
İzmir	Sanat	Merkezinde	konserlerini	gerçekleştirdi.

Yılmaz	İzmirli
İnsanı	büyük	yapan	kendi	ve	sabrıdır.	Bu	azim	ve	sabırla	çalışmalarınızdan	
dolayı	siz	koro	şefimiz	Mustafa	Kırışman’a	ve	emeği	geçen	destek	olan	
herkese	teşekkür	ederiz.

Güliz	Pug	Özen
Her	 prova	 gününü	 iple	 çektiğimi	 söyleyebilirim.	 En	 başta	 şefimize	
borçluyuz	bu	güzel	enerjiyi.	Koro	arkadaşlarımızla	harikayız	biz,	sonsuz	
teşekkürler.

Şulan	Tuncel
Dostlukla,	 neşe	 ile	 bizleri	 bir	 araya	 getiren	 sevgili	 Şefimiz	 Mustafa	
Kırışman’a	ve	bu	imkanı	sunan	Odamız	yönetimine	ve	emeği	geçen	her-			
kese	teşekkür	ediyorum	Müzikle	yolculuk	hayatımın	keyif	veren	bir	parçası	
oldu...Güzel	bir	enerjimiz	var	ve	bir	arada	olmaktan	mutluyuz.

Güneş	Atay
Müzik	ruhun,	sevgili	şefimiz	TSM	koromuzun	gıdası.	Bu	topluluğun	içinde	yer	almak	çok	güzel,İZDO’ya	ve	herkese	teşekkürler...

Metin	Varol
İZDO	TSM	Korosunun	kuruluşundan	itibaren	bir	elemanı	olmaktan	hep	keyif	aldım.	Koronun	her	geçen	gün	daha	verimli	çalışma-
lar	yaptığını	ve	geliştiğini	görmek	gurur	verici.	Çalışmaları	büyük	bir	keyifle	ve	ciddiyetle	yürüten	Şefimiz	Mustafa	Kırışman’ın	
enerjisinin	daim	olmasını	diliyorum.	Tabii	Koro	çalışmalarının	aralıksız	sürdürülmesini	sağlayan	İZDO	Yönetimi	de	teşekkürü	hak	
ediyor.	Önümüzde	ki	sezonun	salı	günlerini	iple	çekiyorum.	

Işıl	Şahin
İZDO	TSM	korosunun	 ilk	koro	üyelerinden	birisiyim.	Mustafa	Kırışman	
şefimiz	ile	benim	7.	Senemiz.	Türk	sanat	musikisini	sevdiren	solist	yapan	
hayatıma	renk,	heyecan	katan	Mustafa	şefim	ve	koro	arkadaşlarım	 ile	
beraber	olmaktan	çok	mutluyum.

Emine	Akgün	Soyak
Stresli	yoğun	yorucu	bir	mesleğimiz	var.	İş	hayatımızın	çok	keyifli	bir	molası	
olarak	görüyorum	koro	çalışmalarımızı.	Koşarak	gidiyorum	çalışmalara,	
konser	akşamları	 ise	bambaşka	bir	 heyecan.	Özellikle	 sanat	müziğine	
gönül	vermiş	ustaların	ağzından	konserlerimizin	övgüsünü	duymak	çok	iyi	
geliyor.	Bu	imkanları	bize	sunan	İzmir	Dişhekimleri	Odasına,enerjisi	dost-
luğu	ve	samimiyetiyle	bize	güç	veren	sevgili	şefimiz	Mustafa	Kırışman’a,,	
solist	ve	saz	arkadaşlarıma	sonsuz	teşekkürler
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İZDO Tiyatro Topluluğumuz
 yeni oyunuyla sahnedeydi 

İzmir	 Dişhekimleri	 Odası	 Tiyatro	 Topluluğu	 bu	 yıl	 Sevgili	
Doktor	 isimli	 oyunu	 sahneledi.	 	 Sevgili	Doktor	 birbirinden	
bağımsız	 sekiz	 kısa	 oyundan	 oluşan	 iki	 perdelik	 bir	 eser.	
Anton	Çehov’un	yazdığı	öyküyü,	Neil	Simon	sahneye	uyar-	
ladı.	 	Meslektaşlarımızın	 rol	 aldığı	 öyküler	 izleyenleri	 hem	
güldürdü	hem	düşündürdü.		
Sertaç	Karaoğlu	 	 Tosun	 yönetmenliğinde,	 sahne	amirliğini	
Ayça	Bozyiğit	in	yaptığı	oyunda	İkbal	Zeybek	Kazanç,	Dilek	
Kara	Katal,	Tolga	Helvacı,	Barış	Avcı,	Zehra	Genç,	Özkan	
Kandemir,			Güldane	Dulda,	Seher	Sabah,	Funda	Erciyas	ve	
Serdar	Devrim	Erkmen	rol	aldı.	

İlk	 gösterim	 28	 Nisan	 2018	 de	 Narlıdere	 Atatürk	 Kültür	
Merkezin	 de	 yapıldı.	 İkinci	 gösterim	 ise	 04	Mayıs	 tarihin-
de	İzmir	Sanat’ta	gerçekleşti.	Her	iki	gösterimde	yoğun	ilgi	
görürken,	Amatör	ruhla	profesyonel	olarak	hazırlanan	oyun	
meslektaşlarımızdan	tam	not	aldı.
İlk	 gösterim	 sonrası	 bir	 konuşma	 yapan	 İzmir	 Dişhekim-
leri	 Odası	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	 Dr.	 Murat	 Sütpideler,	
Meslektaşlarımızın	böyle	sanatsal	aktivitelerde	başarılı	 işler	
yaptığını	görmek	bizi	mutlu	ediyor.	Yönetim	Kurulu	olarak	
her	zaman	onların	yanında	olacağız’’	dedi.	Ardından	oyunu	
Yöneten	Sertaç	Karaoğlu	Tosun	ve	oyunculara	çiçek	takdim	
ederek	tebrik	etti.		

Sertaç	Karaoğlu	Tosun
Dolu	dolu	geçen	üçüncü	yılın	sonunda	İZDO	Tiyatro	Topluluğu	“Sevgili	Doktor”	adlı	oyunla	perde-
lerini	açtı	ve	seyircisi	ile	kucaklaştı.	Kalabalığın	arasında	sıkışıp	kalmışken	bir	yazarın	kalemiyle	kitap		
larda	hayat	bulan,	etiyle	kemiğiyle	aramızda	yaşayan	insanların	hikayesini	izlettik	seyircilerimize.
Hassas	ve	akıllı	insanların	yaşamlarını	nasıl	güzelleştirebileceği	konusunda	çözümler	tutamı	sunan,	
insanların	güçlerini	ve	güçsüzlüklerini	soruşturan,	sınıfsal	ayırımları	ele	alan,	sömüreni	ve	sömürüleni	
anlatan	traji	komik	oyun,	Neil	Simon’un	sahneye	uyarladığı	Çehov’un	öyküleri	“İnsanlık	Hallerini”	
hem	sevgiyle	hem	de	güldürerek	sundu	bizlere.	Bize	de	bu	öykülere	sahne	üzerinde	can	vermek	
düştü.
Beraber	geçirdiğimiz	uzun	prova	saatlerimizdeki	sabır	ve	sebatları	için	sevgili	İZDO	Tiyatro	Toplu-
luğu	oyuncularımın	her	birine	ayrı	ayrı	şükranlarımı	sunuyorum.	İçlerindeki	Tiyatro	sevgisi	hiç	bitme-
sin.	Bir	teşekkür	de	başta	Oda	Başkanımız	Sn.	Murat	Sütpideler	olmak	üzere	Odamız	yönetimine	
borçluyuz.	Bize	inançlarının	hiç	bitmemesini	diliyorum.	Çünkü	döktüğümüz	her	damla	terde,	acaba	
başaracak	mıyız	endişemizin	her	anında	onların	inancına	layık	olma	çabası	yatıyor.	Perde	arkasında	
her	derdimize	koşan,	bize	yardımları	hiç	bitmeyen	odamız	çalışanlarına	da	sevgiler.	İyi	ki	varsınız.	İyi	
ki	sanatın	ve	sanatçının	yanındasınız.	Alkışınız	hiç	dinmesin	
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Mürüvvet	Dilek	Kara	Katal
Sevgili	 Doktor;	 adına	 bakıp	 ürkmeyin	 sakın,	 içinde	
tip	 tip	 insanlar	 var.	 Kaçık,	 sevimli,	 cimri,	 hayalper-
est,	 müşfik,	 biraz	 ezik,	 saf,	 gerçek	 olmayacak	 ka-
dar	gerçek	bir	sürü	tip.	Yani	her	gün	karşılaştığımız,	
karşılaşabileceğimiz	 insanlar.	Mizahla	harmanlanın-
ca	ne	güzel	bir	bakış	açısı	oluşuyor	 insanda.	 İzleyi-
cisine	de,	oyuncusuna	da	hoşça	vakit	geçirten	harika	
bir	 oyun.	 Desteğini	 esirgemeyen	 herkese	 teşekkür	
ediyoruz.		

İkbal	Kazanç	Zeybek
İZDO	 Tiyatro	 grubunda	 tiyatroya	 gönül	 vermiş	 bir	
avuç	 diş	 hekimi	 olarak	 4.	 sezonda	 Sevgili	 Doktor	
oyununu	 sahneledik.	 Bizimle	 birlikte	 olan	 tüm	 mes-	
lektaşlarımıza	 içten	 sevgilerimizi	 iletiyoruz.	 Onlarca	
kere	sahnelenen	bu	oyunda	ilk	defa	yazar	rolünü	bir	
kadın	 oynadı,	 o	 da	 bendim.	 Çok	 zevkli,	 eğlenceli,	
dolu	dolu	geçen	bir	prova	senesinin	ardından		sahne	
ye	çıkmak	ve	o	coşkulu	alkışları	duymak	tarifsiz	duy	
gular	 yaşamamıza	 sebep	oldu.	 Bizden	 desteğini	 ve	
alkışını	esirgemeyen	herkese	teşekkür	ediyorum.

Serdar	Devrim	Erkmen
İzdo	 tiyatro	 grubu	 olarak	 2017	 Kasım	 ayında	
oturup	ortak	bir	hayal	kurduk.	 	Sayın	Hocamız	Ser-
taç	 Karaoğlu’nun	 rehberliğinde	 çoğu	 zaman	 çok	
eğlenceli,	bazen	engebeli	bazen	zorlu	bir	yolculuğun	
ardından,	 Nisan	 Ayında	 kendimizi	 spot	 ışıklarının	
altında	hayalimizi	gerçekleştirirken	bulduk.	 	Sanatla	
harmanlanmış	güçlü	ve	köklü	bağlar	kurduğumuz	bu	
serüvenin	 sonunda	 yani	 oyun	 finalinde	 ele	 tutuşup	
seyircilere	 selam	 verdiğimiz	 anın	mutluluğu,	 ekipçe	
başarılı	olmanın	verdiği	haz	tarifsizdi.
Tüm	bunların	yanı	sıra	her	sene	bir	öncekinden	daha	
iyisine	ulaşma	hedefimizi	de	gerçekleştirdiğimize	 in-
anıyorum.	İki	gösterimde	de	artan	seyirci	sayımız	bir	
yana	ilgi,	destek	ve	alkışlarıyla	yanımızda	olan	mes-	
lektaşlarımızın	fazlalığı	bizim	için	en	büyük	mutluluk	
kaynağı	oldu.
Aldığımız	bu	destek	ve	bu	desteğin	verdiği	güçle,	bu	
kadar	 	 	başarılı	bir	sezonun	ardından	yeni	sezonda	
İZDO	Tiyatro	grubunun	çitayı	daha	da	yükselteceğini	
hatta		bir	takım	sürprizlerle	perdelerini	açacağını	tah-
min	etmek	güç	olmayacatır.	
Son	“gong”	sesi	duyulup	perde	açıldığında	sahnede	
ya	da	seyirci	koltuklarında	meslektaşlarımızla	buluş-
mak,	yan	yana	olmak	dileklerimle.
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ÇADIRDAN MEYDANA ….
SOKAĞA 2… 

Çarşamba	 günü	 yolumuz	 uzun	 ol-
duğu	 için	 erken	 bir	 saatte	 Ayten	 ‘le	
buluşup,	 arabasıyla	 Pendik’e	 gittik.	
Yol	süresince	sanırım	Gaziosmanpaşa	
etkinliği	izlenimleri	ve	değerlendirme-
lerinden	 başka	 bir	 şey	 konuşmadık.	
Ayten’in	 de,	 etkinlik	 komisyonunda	
görev	 alan	 tüm	 ar	 kadaşların	 da	 ilk	
gün	 izleimleri	benim	gibi	olumluydu,	
bu	da	bizi	ikinci	ve	sonraki	günler	için	
motive	etmeye	yetiyordu.	Çadıra	gel-	
diğimizde	çadır	sorumluları,			meslek	
taşlarımız	 ve	 öğrenciler	 yine	 hazırdı,	
yerimiz	 de	 çok	 hareketli	 bir	 cadde	
üzerinde	 olduğundan	 halkla	 buluş-
mak	için	uygun	gözüküyordu.	
Çalışmaya	 başladıktan	 kısa	 bir	 süre	
sonra	 yanılmadığımızı	 gördük,	 bir	
gün	 öncesi	 gibi	 çocuk	 ve	 ebeveynle	
buluşma	 açısından	 Pendik’te	 de	 bir	
sorun	 yaşamayacaktık.	 Hatta	 toplu	

halde	gelen	kreş	çocukları	bile	oldu.	
Yine	 ara	 vermeden	 ortak	 çoşku	 ve	
heyecanla	 yapılan	 eğitim	 çalışması,	
video	gösterimleri,	birlikte	diş	fırçala-
ma,	proje	sponsoru	firmanın	hediyesi	
diş	 fırçası	ve	macunların	ve	çocuklar	
için	eğitici	ağız	diş	sağlığı	kitaplarının	
dağıtımı	ve	yine	yoğun	ama	keyifli	bir	
günün	daha	sonu…	Burada	da			Be-
lediye	Başkanı	ve	diğer	yetkililerin	zi-
yareti,	başkanın	çocuklarla	yapılan	bir	
eğitim	çalışmasının	tamamını	izleme-
si	 ve	 ileriye	 yönelik	birlikte	 yapılacak	
toplum	 ağız	 ve	 diş	 	 sağlığı	 projele-			
rinin	konuşulması	günün	diğer	olumlu	
gelişmeleriydi.
Sabah	 öğretmenevinden	 ay-
rılırken	“Odanız	bu	akşam	 için	ayrıl-
mamış	gözüküyor,	merak	etmeyin	so-
runu	çözeriz.”	demişlerdi,	akşamüstü	
arayıp	 “Üzgünüz	 size	 oda	 veremi-

Not:	 İstanbul’da	 2011	 yılında	 İstanbul	 Diş	 Hekimleri	 Odası	 tarafından	
gerçekleştirilen	ve	benim	de	katıldığım	toplum	ağız	diş	sağlığı	haftası	çadır	et-
kinlikleri	izlenimlerini	ikiye	bölerek	yayımlamak	zorunda	kaldık.	Önceki	sayıda	
ilk	gününü	anlattığım	etkinliklerin	ikinci	ve	üçüncü	günü	ile	devam	ediyoruz.
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yoruz.”	dediler.	Rezervasyonu	çok	önceden	yaptığım	hal-
de	yeni	bir	otel	arayacaktım.	Konuşmayı	öğrenen	Ayten	
içtenlikle	 o	 gece	 misafirleri	 olmamı	 istedi,	 bu	 konuda	
çok	çekingen	olmama	rağmen,	Celal	ile	de	birlikte	olma	
imkânı	 olacağı	 için	 bu	 samimi	 teklifi	memnuniyetle	 ka-
bul	ettim.	O	akşam	Ayten-Celal	Yıldırım	ar	kadaşlarımın	
evinde	birlikte	 yemek	yiyip,	geç	saatlere	kadar	oturduk.	
Yıllar	 öncesine	 gidip	 okul	 günlerini,	meslek	 sorunlarını,	
meslek	örgütümüzün	çalışmalarını,	kaçınılmaz	olarak	da	
ülkenin	sorunlarını	uzun	uzun	konuştuk.	Özellikle	meslek	
örgütümüzle	ve	toplum	ağız	diş	sağlığıyla	ilgili	merak	et-
tiğim	pek	çok	sorunun	yanıtını	aldım.	İstanbul’da	sadece	
gündüzü	değil	geceyi	de	çok	keyifli	yaşıyordum	ve	bu	da	
harika	bir	duyguydu.
	 Ertesi	 sabah	 kısa	 ve	 rahat	 bir	 metrobüs	 yolcu-
luğuyla	 ulaştığımız	 Avcılar’daki	 çadırımızın	 yeri	 Yıldız	
Meydanı	 olarak	 gözüküyordu	 ama	 bir	 parkın	 içine	 ku-
rulmuştu.	Hiçbir	 olumsuz	 koşul	 bizi	 etkilemeyecek,	 coş-
kumuzu	engelleyemeyecekti.	Ayrıca	etkinliğin	3.	gününü	
yaşıyor	olmamız	çadırın	yerinin	öğrenilmesini	biraz	daha	
kolaylaştırmış,	önceki	günlere	göre	katılımı	artırmıştı.	Yine	
gönüllü	meslektaşlarımız	 ve	 öğrenci	 kardeşlerimizle	 bir-
likte	 bilgilendirme	 çalışmalarımız,	 fırçalama	 uygulama-
larımız,	diş	 fırçası,	 diş	macunu,	broşür	 ve	 kitaplarımızın	
dağıtımı	 yapıldı.	 Yeni	 arkadaşlarımızla	 tanışıp,	 yeni		
deneyimler	kazandık.	

	 Çadır	 etkinliklerinin	 beş	 gününe	 de	 katılmayı	
planlamıştım	ama	İzmir’de	yaşayan	bir	akrabamın	yanın-
da	olmam	gerektiği	için	üçüncü	günün	akşamı	İzmir’e	geri	
dönme	zorunluluğum	ortaya	çıktı.	Üç	ilçedeki	çadırlarda	
da	çalışmama	rağmen	aklım	İstanbul’	da,	çadırlarda	ka-	
larak	 İzmir’e	döndüm.	Hiç	olumsuzluklardan	bahsetme-
din	diyebilirsiniz,	elbette	ilk	etkinlik	olmasından	kaynakla-
nan	eksiklikler	mutlaka	vardı.	Örneğin	yaman	bir	kasım	
sonu	soğuğu	bizi	hiç	yalnız	bırakmadı,	çadırların	 soğuk	
olduğu	dile	 getirildi.	 Yaşadıklarımızın	 sıcaklığından	olsa	
gerek	çok	kolay	üşüyen	biri	olarak	hiç	üşüdüğümü	hatır-
lamıyorum	dersem	inanın	abartmış	olmam.	Eminim	eksik-
likler	sonraki	yıllarda	gerçekleştirlen	çadır	etkinliklerinde	
giderilmiştir.	
Ülkemizin	toplum	ağız	diş	sağlığı	seviyesinin	yükseltilmesi	
ne	ciddi	katkı	ve	motivasyon	sağlayan	bu	oda	çalışması,	
tarih	sayfasına	notunu	çoktan	düşürmüş	olup,	hep	hatır-
lanacaktır.	 Yıllar	 sonra	 bir	 kez	 daha	 beni	 çok	 anlamlı	
bulduğum	bu	 toplum	ağız	 diş	 sağlığı	 haftası	 etkinliğine	
çağıran,	o	deneyimi	 ve	dayanışmayı	 yaşamama	olanak	
sağlayan	arkadaşlarıma	çok	teşekkür	ediyorum…	Çadır	
etkinliği	İstanbul	Dişhekimleri	Odası	Dergi’de	haberleşti-
rilirken	 benden	 de	 kısa	 bir	 izlenim	 yazısı	 istemişlerdi,	 o	
metinde	kullandığım		başlıkla			bitirmek				istiyorum:		“İyi	
ki			oradaydım…”
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Komik Anılar Sepet-2

KOZA
“Madem	 kış	 geldi,	 yarın	 koza	
günü	 yapacağız.	 İsteyenler	 ge-
tirebilir,	 ben	 de	 getireceğim.		
Nasıl	 yapıldığını	da	konuşacağız”	
demişti	Gülşen	öğretmen.
Akşam	 annemden	 koza	 istedim.	
“Tırtıllar	koza	yapar.	Bu	mevsimde	
olmaz	ki…	Hem	nereden	bulacak-
mışız	kozayı?”	dedi.
“Koza	 dükkanından	 alsak	 olmaz	
mı?”	 diye	 direttim.	Öğretmen	 bir	
ödev	 verince	 onu	 mutlaka	 yap-
mam	gerekirdi	çünkü.
Annem’in	yanıtı	kesindi:
“Yok	öyle	 bir	 dükkân.	Aç	ansiklo-
pediyi	koza	nasıl	oluşurmuş	araştır.	
Kelebek	 içinden	 nasıl	 çıkarmış,	
öğren	bakalım!”
Gece	 boyunca	 ansiklopediden	
“koza”	başlığını	okudum.	İpek	ko-
zası,	tırtıl	kozası,	pamuk	kozası	hak-
kında	neler	neler	öğrendim.	Okula	
koza	götüremeyecektim	ama	epey	
bilgiyle	gidecektim.
Ertesi	sabah	sınıfa	girdiğimde	öğret-
menin	 masasında	 şişeler	 duruyor-
du.	Her	gelen	bir	şişe	bırakıyordu.	
Onların	boza	olduğunu	anladığım-
da,	benimle	dalga	geçmesinler	diye	
yanlış	anladığımı	kimseye	söyleme-
dim.	Ne	zaman	boza	içsem	kozalar	
gelir	aklıma.	

AÇ	KAPIYI	BEZİRGÂN	BAŞI
Birilerini	 dinleyip	 anlamadan	
yargılamanın	çok	üzücü	olduğunu	
küçük	yaşlarımda	öğrenmiştim.
Bir	 teneffüste	 oyun	 oynamaya	
başladık.	 Ben	 ebelerden	 biri	 ol-
muştum.	 Diğer	 ebe	 ile	 karşılıklı	
el	 ele	 tutuştuk.	 Oyunun	 şarkısını	
söylemeye	başladık:	
“Aç	 kapıyı	 bezirganbaşı	 bezirgân-
başı.	 Kapı	 hakkı	 ne	 verirsin,	 ne	
verirsin?	Arkamdaki	yadigâr	olsun,	
yadigâr	olsun.”		
Şarkı	bittiğinden	diğer	ebeyle	be-
raber	 diğer	 arkadaşlarımızı	 kol-
larımızın	 arasından	geçirerek	 “Bir	
sıçan,	 iki	 sıçan,	 üçüncüsü	 deliğe	
kaçaaaan”	diye	bağırdığımız	anda	
kollarımızın	 arasından	 kim	 geçi-
yorsa	 onu	 kıstırdık.	 Fatma’ydı	
kıstırılan,	oyun	dışı	kalmıştı.
Fatma	 başladı	 ağlamaya,	 koştu	
gitti	nöbetçi	öğretmenin	yanına:	
“Öğretmenim,	 beni	 oyundan	 at-
tılar!”
Öğretmen	yanımıza	gelip	hepimizi	
azarladı:
“Çabuk	alın	arkadaşınızı	oyuna.”
“Öğretmenim	 bezirgân	 başı	 oy-
nuyoruz,	 kural	 bu,”	 diyor	 fakat	
anlatamıyorduk.	 Çünkü	 dinlemi-
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yordu	 bizi.	O	 gün	 karar	 vermiştim,	 bir	 gün	 öğret-
men		olursam		öğrencile	rimin	söylediklerini	dikkatle	
dinleyecek,	onları	anlamaya	çalışacaktım.

KERİME	NADİR
Ortaokul	 yıllarımdan	 hatırladığım	 en	 güler	 yüzlü,	
sempatik	 öğretmenimdi.	 Kolay	 kolay	 sinirlenmezdi,	
belki	de	ondan	çok	severdik	Sevim	Yücesan’ı.
	 Masal,	 roman,	 şiir	 (o	 zamanlar	 tek	 sevdiğim	 şair	
Fazıl	 Hüsnü	 Dağlarca	 idi,	 çünkü	 Kuşayak	 kitabına	
bayılırdım)	 ne	 bulursam	 okurdum.	 Bir	 gün,	 Türkçe	
öğretmenimiz	Sevim	Yücesan	bana	“Cingöz	Recai”	
isimli	bir	kitap	armağan	etti.	
Eve	 gittiğimde	 dedem	 yazarının	 takma	 isim-
le	 yazdığını,	 gerçek	 isminin	 kitabın	 üstündeki	 gibi	
Server	Bedii	olmadığını,	yazarın	adının	Peyami	Safa	
olduğunu	 söyledi.	 Hayatımda	 ilk	 kez	 böyle	 bir	 şey	
duyuyordum.	Neden	yazarlar	takma	isim	kullanırdı? 
Yoksa	 da	 dedem	 her	 zamanki	 gibi	 bana	 şaka	 mı	
yapıyordu?
“Kerime	Hala’nın	da	mı	adı	 takma?”	diye	 sordum.	
Zamanın	ünlü	 yazarlarından	Kerime	Nadir	uzaktan	

akrabamızdı.
“Hayır	onun	adı	takma	değil!”
Ertesi	gün	öğretmenime	bu	bilgiyi	sattım.	
“Cingöz	Recai”nin	 yazarı	 takma	 isim	kullanıyormuş	
öğretmenim!	Dedem	söyledi.	Ama	Kerime	Hala’nın	
ki	kendi	adıymış.”
Sevim	öğretmen	o	zaman	öğrendi	Kerime	Nadir	ile	
akraba	 olduğumuzu;	 gözlerini	 kocaman	 kocaman	
açıp	sordu:
“Sen	onun	kitaplarını	okumuyorsun	değil	mi?”
“Hayır	ama	büyüyünce	okuyacağım!”
“Evet,	büyüyünce	okursun!”
Öğretmenimin	neden	telaşlandığını	anlayamamıştım.	
Sonradan	 öğrendim	 ki	 Kerime	 Hala,	 aşk	 roman-
larının	en	popüler	yazarıymış!

DEPREM	TATBİKATI
Lise	ikinci	sınıfa	İzmir	Kız	Lisesi’nde	başladım.	Oku-
la	 başladığımız	 ilk	 günlerde	 “deprem	 tatbikatı”	
yapılacak	denildi.		Deprem	sırasında	ve	sonrasında	
nasıl	davranmamız	gerektiği	 iyice	anlatıldı.	En	ufak	
sarsıntıda	 bile	 sıralarımızın	 altına	 girerek	 öncelikle	
başımızı	koruyacaktık.	Tatbikatın	hangi	gün	ve	saatte	
olacağını	kimse	bilmiyordu.	
Bir	gün,	daha	ilk	dersteyken,	homurtulu	bir	gürültüyle	
sarsılmaya	başladık.	Hepimiz	korkuyla	sınıftan	çıkıp,	
bahçeye	attık	 kendimizi.	Diğer	 sınıflardaki	öğrenci-		
ler	de	aynısını	 yapmışlardı.	Öğretmenimiz	gözlerini	
kocaman	kocaman	açmış,	soluğu	yanımızda	almıştı;	
bir	yandan	söyleniyordu:

“Size	depremde	nasıl	davranılacağını	öğretmedik	mi	
biz?	Ne	bu	panik?	Niçin	sıralarınızın	altına	girmedi-
niz	de	birbirinizi	ezercesine	dışarı	fırladınız? 
Yanıtım	öğretmeni	daha	da	çok	kızdırmıştı:
“Öğretmenim,	siz	‘tatbikatta	sıranın	altına	saklanın’	
dediniz,	ama	bu	gerçek	depremdi!”	
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SEVGİMLE DÖVERİM

Bazı	 anneler	 putperestler	 gibidir,	
çocuklarına	 taparlar.	Onu	herşeyiyle	
kendi	 yarattığına	 inanıp	 Tanrılaşma	
belirtileri	 gösterirler.	 Var	 oluşlarının	
temelinde	 sadece	 “çocuğu”	 vardır.	
Sanki	 dünyada	 bir	 tek	 kendi	 doğur-
muş	 gibi,	 kendini	 de	 çocuğunu	 da	
herkesten	 farklı,	 hatta	 üstün	 görür-
ler.	 Okulda	 çocuğunun	 kavga	 ettiği	
çocuğa	 diklenen	 de,	 öğretmenini	
hizaya	sokmaya	çalışan	da,	veli	top-				
lantısında	 “çocuğum	 da,	 çocuğum”	
diyen	de,	her	şeyi	çocuğunun	önüne	
servis	 eden	 de,	 çocuğundan	 başka	
önemli	işi	olmadığına	inanan	da,	tüm	
hayatını	ona	göre	planlayan	da,	eşini	
ve	işini	ikinci	plana	atan	da,	hep	bu	
annelerdir.	
Çocuk	ise,	belli	bir	yaşa	kadar	hoşu-
na	giden	bu	durumdan	bir	süre	sonra	
sıkılmaya,	 bunalmaya	 başlar;	 kaça-
cak	yer	arar.	Büyüyüp	sevgili	de	yap-
sa,	evlense	de,	anne	söz	hakkı	sahip-
liğinin	 dozunu	 ayarlayamaz.	 Çünkü	
ihanete	uğramış	hisse	 der.	 Hayırsız	
evlat!
Çocuğunun	 kendi	 başına	 bir	 birey,	
bir	insan	olduğunun	farkına	varama-
yan	 ve	 aslında	 ona	 sevgi	 vereyim/	
koruyup	kollayayım	derken	ona	say-
gısını	 kaybeden	 annelerden	 olmam-
ak	 için,	her	annenin	önce	kendi	 var	
oluş	 nedenlerini	 ve	 yollarını	 oluştur-
ması	lazımdı.	Sevgi	gerekçesiyle	veri-
lebilecek		zararları		ve			rahatsızlıkları	
düşünebilmek	lazım.	
Her	 türlü	 ilişki	 için	 gösterilen	 onca	
sevgi	ve	özveriye	rağmen	karşılığının	
alınamamasının	 nedenlerinden	 biri	
de:	 “Seviyorum	 da	 yapıyorum	 bun-
ları”	 diyen	 bir	 anne,	 sevgili	 ya	 da	
eşin	 yarattığı	baskı	olabilir.	 	 	Vicdan		
azabıyla	 karışık	 bir	 bıkkınlık	 haliyle	
boğuşan	bir	insan	olmanın	ağırlığıdır	
bu.	 Nankörlük	 yapmak	 ile	 bir	 ra-
hat	 bırakılmak	 isteme	 arasında	 gel-

gitler	 yaşanır.	 Sevilirken	 boğazının	
sıkılmamasını	 ve	 bir	 nefes	 mesafe-
si	 bırakılmasını	 istemek	 nankörlük	
müdür?
Sonuçta	 tek	 geldik,	 tek	 gideceğiz.	
Çocuklarımız	 gönlümüzün	 bir	 tane-
sidir	ama	tek	tanesi	olmamalıdır.	İşte	
bu	 bile	 bir	 sevgi	 göstergesidir	 aslın-
da.	Sevgi	özveri	ise,	evladına	bu	me-
safeyi	sağlamanın	da	sevgi	içerikli	bir	
özveri	 olduğunu	 bilmek	 bazen	 çok	
zor	 olabiliyor.	 Tepesinde	 ona	 sürekli	
parmak	 sallayan,	 bunu	 onun	 iyiliği	
için	 yaptığını	 söyleyen	 hatta	 kafası-
na	kakan	ve	ne	yazık	ki	hayatının	tek	
anlamlı	 işi	 olarak	 çocuğunu	 gören	
anneler	var.	Kendini	oluşturmayı	fark	
edememek,	 becerememek	 belki	 de	
onların	 suçu	 değildir.	 Birey	 olarak	
kendini	 tanıyamamış,	 varlığından	
dahi	 haberdar	 olamayan	 ve	 farkın-
da	 olmadan	 “ben	 yokum”	 diyen	 bir	
annenin,	 çocuğuna	 yüklediği	 şey	
sevgiden	ziyade	bir	baskı	bulutu	ola-
biliyor	ancak.	Belki	de	kimse	ona	da	
bu	saygıyı	göstermedi.	
Ha	tabii	bir	de	tüm	bu	baskıları	kanık-
samış,	 hayatının	 doğal	 ve	 güzel	 bir	
parçası	 sanmış,	 bununla	 var	 olmuş	
(kısır	döngü),	özellikle	de	erkek	çocuk-
lar,	pek	evlenemiyor.	Bin	bir	bahane	
bulunan	eş	adayları	silsilesi	oluşuyor.	
Hadi	hasbelkader	evlendiklerinde	de,	
gelin	kızımız	annesinin	güdümündeki	
eşine	 ulaşamıyor	 bir	 türlü.	 Eşinin	
uyumsuz	olduğuna	karar	veren	erkek	
çocuk	ile	gelininin	cadaloz	olduğuna	
ahkâm	 kesen	 anne,	 hayatlarına	 bir-
birlerini	pohpohlayarak	iki	kişi	devam	
ediyorlar.
O	 yüzden	 anneliği	 dozunda	 yapıp,	
kendisi	için	yaratacağı	ve	arada	kaça-
bileceği	bir	dünyanın	verdiği	mutluluk	
ve	enerjiyle	daha	iyi	bir	anne	olabil-
mek	 ne	 güzel…	 	 Çok	 mu	 sevilmek	
istiyoruz? Çözüm	saygıda…
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Ayvalık’ta 3. Bahar Sempozyumu
Balıkesir	Diş	Hekimleri	Odası	3.Bahar	Sempozyumu	Ayvalık’ta	gerçekleştirildi.

Uşak’ta TDB Akademi etkinliği
Uşak	Diş	Hekimleri	Odası	TDB	Akademi’ye	ev	sahipliği	yaptı

Uşak	Diş	Hekimleri	Odası	ve	Türk	Dişhekimleri	Birliği	Akademinin	ortaklaşa	düzenlediği	bilimsel	toplantı		
Doç.	Dr.	Nilüfer	Çelebi	Berat’ın		güzel	sunumuyla	gerçekleşti.	Etkinlikte	Yardımcı	personel	eğitimi	yanı	sıra	
‘’İmplantolojide	protetik	komplikasyonlar’’	konu	başlıkları	anlatıldı.	
Diş	Hekimi	Nevzat	Ballıpınar’ın		salon	sponsorluğunu	üstlendiği	etkinlik	çok	sayıda	meslektaşımızı	ağırladı.	
Uşak	Dişhekimleri	Odası	Yönetim	Kurulu	 	 emeği	geçen	herkese	 teşekkür	etti.	 Bilimsel	 toplantı	 sonunda	
katılımcılar	merak	ettikleri	sorulara	cevap	aradı.	

Balıkesir	Diş	Hekimleri	Odası	3.	Bahar	Sempozyumu	4-5	
Mayıs	tarihlerinde	çok	sayıda	meslektaşımızın	katılımıyla	
Ayvalık’ta	bulunan	Bacacan	Otel’de	gerçekleştirildi.	Semi
nerde	ilk	gün	yapılan	oturumlarda;	Prof.	Dr.	Ayşe	Gülşahı	
‘’Klinik	 Uygulamalarda	 Tomografinin	 Yeri	 ve	 Önemi’’	
konusunu,	Prof.	Dr.	Erhan	Çömlekoğlu	‘’Gülme	Tasarımı	
ve	Laminate	Veneerler’’	hakkında	sunumunu	gerçekleştir-
di.	İkinci	gün	yapılan	oturumlarda,	Prof.	Dr.	Bülent	Gökçe	
‘’İmplant	 Üstü	 Protezlerle	 Değişen	Okluzyon	 Kavramı’’,	
Prof.	 Dr.	 Kamran	 GÜLŞAHI	 ‘’Endodontik	 Tedavilerde	
Yapılan	Hatalar	ve	Çözüm	Yolları’’,	Prof.	Dr.	Cemal	Akay	

‘’Komplike	 Vakalarda	 İleri	 İmplant	Cerrahisi’’,	 Prof.	 Dr.	
Nilüfer	 Çelebi	 Beriat	 ‘’İmplant	 Üstü	 Protezlerin	 Komp-
likasyonları’’	 konularında	 bilgiler	 verdi.	 Sempozyumun	
sosyal	programında	ise	katılımcılar	Tekne	Gezisi,	Cunda	
Adası	gezisine	katılma	fırsatı	bulurken	gala	yemeğinde	ise	
Cunda	Adası’nda	bulunan	Moshos	Taverna’da	stres	atma	
şansı	yakaladı.	Balıkesir	Dişhekimleri	Odası	Başkanı	Bu-
rak	 Saran	 tüm	 katılımcılara	 teşekkür	 ederken;	 ‘’	 Bu	 yıl	
sempozyumun	daha	görkemli	 geçmesi	 için	 çok	 çalıştık.	
Sosyal	 yönü	 ve	 bilimsel	 yönü	 ile	 izlenmesi	 gereken	 bir	
sempozyum	oldu”	dedi.
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Asil ÖZGÜR
(Profesyonel Turist Rehberi

MİTOLOJİDE İZMİR
MİTOSLARLA İZMİR

Merhaba	 değerli	 dostlar.	 Yaklaşık	 dört	 sene	 önce	 güzel	
şehrimiz	İzmir’in	tarihsel	yolculuğunda	kuruluşuna,	ev	sahip-
liği	yaptığı	uygarlıklara,	şehrin	sembol	olmuş	eserlerinden	o	
eserlerin	hikâyelerine,	şehrin	yaşadığı	 felaketlere,	 İzmirli	sa	
natçılara,	İzmir’de	kültür	ve	sanat	tarihine,	Kurtuluş	savaşının	
nasıl	 zafere	 dönüştüğüne	 ve	Cumhuriyetin	 temellerinin	 bu	
şehirde	nasıl	atıldığına	birlikte	tanıklık	ettik.	Bu	yazımızda	da	
mitolojide	İzmir’i	keşfedeceğiz.
Üniversite	hayatımın	ilk	gününde	ve	ilk	dersinde	karşılaştığım	
ilk	soru	Mitoloji	nedir	Mitos	nedir	olmuştu	ve	
daha	 iyi	 anlıyorum	 değerli	 hocam	 Sayın	 İsmail	 Gezgin’in	
daha	 ilk	 derste	 bu	 soruyu	 neden	 sorduğunu.	 Zira	 eğer	 ki	
biz	turist	rehberliği	öğrencilerine	mitolojinin	mitosları	incele				
yen	 bilim	 dalı,	mitoslarında	 toplumların	 bilinç	 dışının	 dışa	
yansıması	 olduğu	 açıklamasını	 yapmasaydı,	 mitos	 olarak	
adlandırılan	bütün	o	efsaneler,	deyişler,	olaylar	benim	 için	
bir	masaldan	öteye	gitmezdi.
Bilinçaltı	 ve	 bilinçdışı	 kavramları	 ve	 içerikleri	 toplumumuz	
genelinde	maalesef	hep	karıştırılmakta.	Bilinçaltı	kavramını	
açıklarken	klişeleşmiş	bir	örnek	bize	çok	yardımcı	olmakta,	
Bilinçaltı	bir	buzdağı	gibidir,	Buzdağının	görünen	kısmı	bilinç,	
suyun	altında	olan	ve	görülmeyen	kısmı	ise	bilinçaltımızdır.	
Gün	içindeki	davranışlarımıza	veya	yaşamış	olduğumuz	du-
ygulara	verdiğimiz	reaksiyonların	çoğu	bilinçaltının	kontrolü	
dâhilinde	gerçekleşir.	Örneğin	insan	yaşamındaki	en	temel	
fonksiyon	olan	nefes	alıp	verme	tamamen	bireyin	bilinçaltının	
sayesinde	olan	bir	durumdur.	Bireyin	yaşam	adına	edindiği			
tecrübelerin	hafızaya	atılması	ve	ihtiyaç	anında	bu	tecrübe-
den	içgüdüsel	olarak	yararlandığı	bir	programdır	bilinçaltı.
Bilinçdışı	ise	birey	ve	bireylerden	oluşan	toplumlar	tarafından	
kabul	 edilmeyen	 arzuların	 bastırılması	 ve	 tamamen	 bilinç	
alanının	 dışında	 tutulmasıdır.	 Bu	 bastırılmış,	 yasaklanmış,	
yapılmaması	 gerektiği	 kanıksanmış	 durumlar	 maalesef	
hayatınızın	bir	 evresinde	dışa	 vurum	 yapar.	Örnek	 vermek	
gerekirse	yeni	bir	ilişkiye	yelken	açmışsınız	çok	mutlusunuz,	
harika	 bir	 uyumunuz	 var,	 partnerinizle	 çok	 iyi	 vakit	 geçiri-
yorsunuz,	birbirinizi	çok	iyi	tamamlıyorsunuz	ve	üstelik	arka	
daşınız	 çok	 güzel	 	 yakışıklı.	 Birlikte	 yediğiniz	 bir	 akşam	
yemeğinde	 kendisinden	 tuzluğu	 isterken	 birden	 ona	 eski	
sevgilinizin	adıyla	hitap	ettiniz.	 İşte	bu	durum	tamda	bilinç	
dışının	dışa	yansımasının	bir	örneğidir.	En	azından	psikana-
litik	kuramın	kurucusu	olan	Freud	bu	durumu	böyle	özetler.	
Zira	 Freud’a	 göre	 insan	 hayatı	 tekrarlardan	 ibarettir,	 bu	
tekrar	eden	olaylarda	bireyin	bilinci	olayların	biçimine	göre	
ya	 bilinçaltının	 yardımıyla	 içgüdüleri	 ile	 tepki	 verir,	 ya	 da	
yaşadığı	 olayın	bir	 önceki	 değişik	 versiyonunda	elde	 ettiği	
olumsuzluklardan	 ötürü	 bunu	 hatırlamak	 istemez	 ve	 bunu	
bilinçdışına	atar.	Topluma	karşı	olan	sorumluluğu	karşısında	
ise	birey	isteklerinin;	hayallerinin;	planlarının;	içinde	yaşadığı	

toplumun	 normlarına	
uygun	 olmadığını	 idrak	
eder	 ve	 yanlış	 yapmam-
ak	 için	 bu	 hayallerin	 bu	
isteklerini	 bu	 planlarını	
bastırır	 ya	 da	 onlardan	
vazgeçer.	Ancak	günlük	yaşantısında	bu	hayallerin,	istekler-
in,	arzuların	sadece	bir	kesiti	ile	karşılaştığında	da	onca	dö-
nem	kendisinden	uzak	 tuttuğu,	kendisini	bastırdığı,	düşün-
mek	 bile	 istemediği	 o	 arzuların	 deryasına	 kapılmış	 bulur	
kendisini.
İşte	Mitolojik	karakterleri	ve	o	karakterler	 için	anlatılan	ef-
saneleri	 de	 toplumların	 bilinçdışının	 dışa	 vurumu	 olarak	
kabul	eder	Mitoloji	bilimi.	Mitoslar	mantıklı	olmasa	da	tu-
tarlıdır.	Bir	sebep	sonuç	hikâyesine	dayanır.	Kapsamlıdır	ve	
bu	kapsam	alanı	ne	kadar	genişlerse	insanları	cezbeder	ve	
doğru	olma	yatkınlığını	arttırır.	
Örneğin	hepimiz	gökyüzündeki	saman	yolunu	(milkway)	en	
az	bir	kez	görmüşüzdür.	Galaksi	adının	kökeni,	eski	Yunan-
cada	 bizim	 galaksimizi	 belirtmek	 üzere	 kullanılan	 “sütlü,	
süt	gibi,	sütsü”	anlamlarına	gelen	galaxias	sözcüğü	ya	da	
“süt	dairesi”	anlamındaki	kyklos	galaktikos	 terimidir.	Bu	 te	
rim	ve	dolayısıyla	Batı	kültüründe	Samanyolu	için	kullanılan	
“Süt	 Yolu”	 (Milkyway)	 terimi	 eski	 Yunan	mitolojisindeki	 bir	
mitostan	 kaynaklanır:	Bir	 gece,	Zeus	ölümlü	bir	 kadından	
olan	 oğlu	 Herakles’i	 (Namı-ı	 değer	 Herkül)	 fark	 ettirme-
den	 uykuya	 dalmış	 olan	 Hera’nın	 göğsüne	 koyar.	 Bebek	
Herakles,	Hera’nın	göğsünden	akan	sütü	içecek	ve	böylece	
ölümsüz	olacaktır.	Fakat	Hera,	gece	uyanıp	 tanımadığı	bir	
bebeği	emzirdiğini	fark	edince	onu	fırlatıp	atar	ve	boşalan	
memesinden	 çıkan	 süt	 de	 gece	 gökyüzüne	 fışkırıp	 akar.	
Hikâyeye	göre	geceleyin	gökte	sönük	bir	ışıkla	pırıldar	hal-
de	gördüğümüz	 “Süt	 Yolu”	 (Türkçede	 Samanyolu)	 denilen	
kuşak,	böyle	oluşmuştur.
Mitoslar	 tek	 bir	 hikâyeden	 ibaret	 değildir,	 değişik	 varyas-
yonları,	 çok	 farklı	 versiyonları	 vardır.	 Ancak	 karakterler,	
olaylar,	 mekânlar	 değişse	 de	 efsanenin	 ana	 fikri,	 aynıdır.	
Ben	mitosların	 bu	 farklılıklarını	 şuna	 benzetirim	 hep;	Me-
sela	 Köfte	 İzmir’e	 has	 yemeklerinden	 biridir,	 İzmir	 köfte	
çok	değişik	bir	sunuma	sahiptir.	Tire’ye	giderseniz	farklı	bir	
lezzetle	 karşılaşırsınız,	Ödemiş’te	 ise	 bambaşka.	 	 Köftenin	
bu	yolculuğuna	kapılırsanız	Bayındır’da	farklı	bir	 tat,	hatta	
komşu	Manisa’ya	 gittiğinizde	 yoğurtlu	 soslu	 kebap,	 Akhi-
sar’da	ise	başka	bir	lezzeti	tadarsınız.	Ana	malzeme	kıyma	
olsa	da,	birisinde	baharat	azdır,	diğeri	sunumda	yoğurt	ve	
domates	 sosu	 kullanır,	 bir	 yer	 ızgarada,	 diğeri	 ise	 fırında	
pişirir,	kendine	has	yorumunu		katar.	İşte	Mitoslarda	böyle-	
dir,	 efsaneler	 bölgeden	bölgeye	 farklılıklar	 gösterir.	 Bu	 da	
bölgenin	 ve	 insanının	 geleneğinden	 kaynaklanır.	 Biz	 turist	
rehberleri	veya	arkeologlar	bir	mitosun	bu	değişik	versiyon-
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evvel zaman izmir’de
larını	‘Tradisyon’	olarak	adlandırırız.
İzmir’in	etimolojisini	sizlerle	buluştuğum	
ilk	 buluşmamızda	 paylaşmıştım.	
(Bkz.	 Diş	 Hekimi	 sayı	 59)	 Hatırlamak	
gerekirse,	 İzmir’e	 yakın	 bir	 bölgede	
yaşayan	 Erektid	 uygarlığı	 yaşanan	 bir	
deprem	 felaketi	 sonrası	 kendilerine	
yeni	bir	yaşam	alanı	arayışına	girer.	İz-
mir’e	gelen	bu	uygarlık	bölgenin	Ama-
zonların	hâkimiyetinde	olduğunu	görür	
ve	 Amazonlarla	 savaşırlar.	 Savaşı	
kaybeden	 Erektidler	 İzmir’i	 savaşarak	
alamayacağını	anlarlar	ve	barış	 imza-
layıp	 iyi	 ilişkiler	kurarlar.	Bu	iyi	 ilişkiler	
Erektid	 kralı	 These’nin	 Amazonların	
lideri	 ile	evliliğine	kadar	gider,	Bu	ev-
liliğin	şerefine	de	Kral	These	bu	yaşam	
alanına	eşinin	adı	olan	Smyrna	 ismini	
verir.	 	 Smyrna	 adı	 bir	 başka	 mitos-
ta	 ise	 Kıbrıs	 Kralı	 Kinyras	 veya	 Suriye	
kralı	Theias’ın	kızı	olarak	geçer.	Biz	bu	
isimleri	Afrodit’in	âşık	olduğu	yakışıklı	
ölümlü	 Adonis’in	 annesi	 olarak	 bili-
yoruz.	Efsaneye	göre	Smyrna	o	kadar	
çok	güzeldi	ki,	Aşk	ve	güzellik	tanrıçası	
Afrodit’i	bile	kıskandırdı	ve	bu	kızcağız	
Afrodit’in	hışmına	uğradı.	
İzmir’in	 kızlarının	 güzelliği,	 endamı,	
zekâsı,	anaçlığı,	kendine	has	karakteri	
dillere	destandır.	İşte	İzmir’in	kızlarının	
bu	 kendine	has	özelliğini	 şehrin	adını	
veren	 Amazonların	 karakterinden	 al-
dığı	rivayet	edilir.	Adonis’in	hikayesinde	
ise	Adonis’in	Annesi	Smyra’nın	aşk	ve	
güzellik	 tanrıçası	 Afrodit’i	 çıldırtacak	
kadar	 güzel	 olması	 yine	 İzmir’in	 kız	
larına	 ithaf	edilir.	 İzmir’in	 kızları	 ile	 il-
gili	bence	en	güzel	betimlemeyi	İzmirli	
şarkıcımız	 Sezen	Aksu’nun	 ‘İzmirin	Kız	
ları’	şarkısında	yaptığını	düşünüyorum.	
Yazının	bu	kısmını	bir	de	arka	fonda	o	
şarkıyla	okumanızı	tavsiye	ederim.	
Mitoloji	 denince	 Homeros’u	 anma	
mak	olmaz	tabi.	Antik	çağın	ve	Yunan	
mitolojisinin	 en	 büyük	 ozanlarından	
biri	 kabul	 edilen	Ozanların	 atası	 ola-
rak	 nitelendirilen	 Homeros’un	 İzmir’li	
olduğu	 rivayet	 edilir.	 Gerçeğe	 yakın	
kaynaklar	 Homeros’un	 Sakız	 adası	
doğumlu	 olduğunu	 ve	 sonradan	 İz-
mir’e	 yerleştiğine	 dair	 ibareler	 taşısa	
da	mitolojide	ise	farklı	efsaneler	vardır.
	 En	 çok	 kabul	 gören	 tradisyonlardan	
birisi	şöyledir;	bir	nemf	(peri)	olan	anne	
si	Kritheis,	Meles	çayı	ile	birleşip	daha	
sonra	 İzmir’in	 Buca	 ilçesinde	 Nato	
binasının	 yanındaki	 su	 kemerlerinin	
altında	 Homeros’u	 dünyaya	 getirdiği	

rivayet	edilir.	Bir	başka	tradisyonda	ise	
Kritheis,	 Kymeli’de	 yaşayan	 (Bugünkü	
Aliağa)	 bir	 fanidir,	 babası	 vefat	 ettik-
ten	sonra	Phemios	isimli	bir	Smyrnalıya	
âşık	olup	İzmir’e	gelir	ve	bu	aşkın	mey-
vesi	 olan	Homeros’u	 da	 bir	 gün	Me-
les	çayında	çamaşır	yıkarken	dünyaya	
getirir.	 Bu	 efsane	 Homeros’a	 verilen	
‘Melesigenes’	 yani	 ‘Meles’te	 doğan	 ‘	
lakabının	 nereden	 geldiğini	 açıklama	
amacını	taşıdığına	inanılır.
Homeros’un	Meles	çayı	ve	su	kemerle-		
ri	ile	olan	durumu	sadece	doğumu	ile	
ibaret	değildir.	‘Ozanların	atası’	olarak	
adlandırılmasına	vesile	olan	‘İlyada’	ve	
‘Odyssia’	destanlarını	bu	su	kemerler-
inin	altında	yazdığı	rivayet	edilir.	İlginç	
olan	durum	ise	kronolojiye	baktığımız-
da	 Homeros	 kendisinin	 yazdığına	 ina					
nılan	 İlyada	 ve	 Odyssia	 da	 anlattığı	
bu	efsanelerden	 tam	dört	 yüz	 yıl	 son-
ra	 dünyaya	 gelmesidir.	 Ayrıca	 Home-
ros’un	 kör	 olduğu	 pek	 çok	 kaynakta	
geçmektedir.	Fakat	Homeros’un	İlyada	
ve	 Odyssia	 destanları	 bin	 yıllar	 son-
ra	 bir	 baba	 tarafından	 küçük	 yaşta-
ki	 oğluna	 hediye	 edilecek,	 o	 çocuk	
büyüyüp	çok	saygın	bir	tüccar	olsa	da	
çocukluğunda	 okuduğu	 o	 destanın	
gerçekliğini	hep	merak	edip	efsanenin	
geçtiği	 yere	 gelecek,	 kendi	 imkânları	
ile	servetinin	büyük	kısmını	harcayarak	
araştırmalar	 ve	 kazılar	 yaparak	 Truva	
şehrini	 gün	 yüzüne	 çıkaracaktı.	 Hein-
rich	 Schliemann	 antik	 şehir	 Truva’yı	
keşfederek	 çocukluk	 hayallerini	 ve	 bir	
efsaneyi	gerçeği	dönüştüren	ilk	amatör	
arkeologlardandır.	 Meles	 deltası	 üze-
rinde	 başlayan	 mitos,	 Çanakkale’de	
böyle	gerçeğe	dönüşmüştür.
İzmir’de	geçen	bir	başka	ilginç	mitolo-
jik	 hikâye	 ise	Menderes	 nehri	 ile	 ilgi-
lidir.	Menderes	nehrinin	antik	Yunanda-
ki	 adı	 ‘Maiandros’tur.	 Maiandros	 bir	
nehir	 tanrısıdır	 ve	 bütün	 nehirler	 gibi	
Okeanos	 ile	Tethys’in	oğludur.	Mean-
dros	 veya	 bir	 diğer	 ismi	 ile	 Meander	
ise	 (bugünkü	 adıyla	 Menderes)	 kendi	
adını	taşıyan	ve	tanrısı	olduğu	nehirdir.	
Mitolojiyi	ilginç	kılan	ise	bölge	halkının	
bu	tanrıya	karşı	olan	adalet	arayışıdır.	
Meander	 nehri	 miller	 ve	 alüvyonlar	
taşıyarak	 bugünkü	 Menderes	 ovasını	
oluşturmaya	başladığı	o	dönemde	Ne-
hir	kenarındaki	şehirleri	ve	o	şehirlerde	
yaşayan	insanları	zor	durumda	bıraktı.	
Zira	nehrin	taşıdığı	miller	birçok	limanın	
denizle	bağlantısını	kesmekte,	şehirleri	

balçık	altında	bırakmakta	ve	birer	ba-
taklığa	dönüştürmekte,	kıvrılarak	akan	
nehir	 sürekli	 yön	 değiştirerek	 şehirle	
rin	su	kaynağını	kaybetmesine	yol	aç-
makta,	 bir	 şehir	 nehrin	 kıyısındayken	
bu	 kıvrılmalar	 ve	 yön	 değiştirmeler	
yüzünden	nehrin	çok		uzağına		düşme	
si	 ile	 insanları,	 şehirleri	 ve	 yaşamları	
olumsuz	 yönde	 etkilemekteydi.İnsan-
lar	Maiandros’tan	bu	durum	için	mer-
hamet	diledi,	adaklar	adadı	fakat	baktı	
ki	ne	tanrı	Maiandros	nede	nehri	Me-
ander	 bu	 durumdan	 vazgeçmiyor	 in-
sanlar	 bu	 durumu	mahkemeye	 taşıdı!	
Miletos	halkı	(Milet	şehri)	Maiandros’u	
dava	etti.	Hâkim	bu	davayı	kabul	etti,	
Maiandros	ve	nehrini	yargılandı		nihaye	
tinde	 de	 suçlu	 buldu.	Nehir	 Tanrısına	
kesilen	para	cezası	da	nehir	 tanrısının	
tapınağındaki	 altınlardan	 tapınak	 ra-
hip	leri	tarafından	davacılara	ödendi.
	İzmir’in	küçük	şirin	sahil	yerleşimi	olan	
Foça’dan	bir	efsanenin	izleri	ise	bizleri	
Fransa’nın	ünlü	liman	şehri	Marsilya’ya	
götürür.
Bir	 grup	 Phokaia‘lı	 (Foça)denizci,	
kaptanları	 Prontis’in	 önderliğinde	
kendilerine	 yeni	 bir	 pazaryeri	 bulmak	
için	 sefere	çıktı.	Bugünkü	Marsilya’nın	
Eski	 Liman’ı	 olarak	 adlandırılan	 Lacy-
don	Koyu’na	yanaştılar.	Protis,	bölgede	
yaşayan	 Liguralıların	 kralı	 Nannos	
tarafından	 bir	 ziyafete	 davet	 edildi.	
Liguralılar,	 Kelt	 soyundan	 gelme	Gal-
yalılardı.	 Verdikleri	 ziyafet	 ise	 sıradan	
bir	 şölen	 olmayıp,	 kralları	Nannos’un	
kızının	 evlenmek	 üzere	 eşini	 seçeceği	
geleneksel	bir	tören	için	düzenlenmişti.	
Prenses	Gyptis,	Kaptan	Prontis’i	görür	
görmez	 ona	 vuruldu.	 Elindeki	 kutsal	
kadehteki	 içkiyi	 Prontis’e	 sunarak	 ko-
cası	 olma	 onurunu	 ona	 bahşetmiş	
oldu.	Genç	çift	evlendiler	ve	Kral	Nan-
nos,	Lacydon	Koyu’nun	kuzeyindeki	te-
peyi	onlara	düğün	hediyesi	olarak	ver-
di.	Burada	kurulan	yerleşim,	Fransa’nın	
en	eski	 şehri	olan	Massalia	 (Marsilya)	
haline	geldi.	
Evet	değerli	dostlar,	Mitolojinin	o	uçsuz	
bucaksız	deryasında	İzmir	 ile	 ilgili	pek	
çok	 mitos,	 efsane	 bulunmakta.	 Bu	
sayımızda		bu		efsanelerden		birkaçını		
sizler	için	derlemenin	verdiği	mutluluk-
la	...
Bir	sonraki	sayıda	görüşmek	üzere	
esenlikle	kalmanız	dileği	ile…
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Ray BRADBURY
Fahrenheit 451
“Yazılmış en iyi bilim 
kurgu romanı. İlk 
okuduğumda,yarat-
tığı dünyayla kâbuslar 
görmeme sebep olmuş-
tu. -Margaret Atwood
Öyle bir eser ki, hak-
kında ne söylesem ek-
sik kalır. -Neil Gaiman
Hugo En İyi Roman 

Ödülü
Prometheus Şeref Kürsüsü Ödülü
Ray Bradbury sadece bilimkurgunun değil 
fantastik edebiyatın ve korkunun da yirminci 
yüzyıldaki ustalarından biri. Bilimkurgunun 
iyi edebiyat da olabileceğini kanıtlayan belki 
de ilk yazar. Yayımlandığı anda klasikleşen, 
distopya edebiyatının dört temel kitabından 
biri olan Fahrenheit 451 ise bir yirminci 
yüzyıl başyapıtı.
Guy Montag bir itfaiyeciydi. Televizyonun 
hüküm sürdüğü bu dünyada kitaplar ise 
yok olmak üzereydi zira itfaiyeciler yangın 
söndürmek yerine ortalığı ateşe veriyordu. 
Montag’ın işi ise yasadışı olanların en teh-
likelisini yakmaktı: Kitapları.
Montag yaptığı işi tek bir gün dahi sorgu-
lamamıştı ve tüm gününü televizyonla kaplı 
odalarda geçiren eşi Mildred’la beraber 
yaşıyordu. Ancak yeni komşusu Clarisse’le 
tanışmasıyla tüm hayatı değişti. Kitapların 
değerini kavramaya başlayan Montag artık 
tüm bildiklerini sorgulayacaktı.
İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi 
göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? 
Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu 
karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?
Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap ka-
lacak olsa, o kitap olmaya aday.
Mutlu olmamız için gerekli her şeye sahibiz, 
ama mutlu değiliz. Bir şey eksik. Etrafa 
bakındım. Ortadan kaybolduğunu kesinlikle 
bildiğim tek şey, on-on iki yıldır yaktığım 
kitaplardı.
en iyi seçimleri yapanlar tıpkı pokerde 
olduğu gibi hayatta da öne çıkarlar ve illa 
da eline en iyi kağıtlar gelmiş olmaları 
gerekmez.

Hector GARCIA
IKIGAI-Japonların Uzun Ve Mutlu Yaşam 
Sırrı

Uluslararası çoksatan bir rehber olan Iki-
gai’yle her gününüz bir anlam kazansın. 
Japonlar herkesin bir ikigaisi olduğuna in-
anır, her sabah yataktan kalkmaları için bir 
sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı 
bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz 
için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci 
davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmeni-
zi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi 
tutkularınıza adamanızı sağlıyor.
Öyle ya, kim her gününü mutlu yaşamak 
istemez ki?

George ORWELL
1984
İngiliz yazar George Orwell’in 1949 
yılında yayımlanan ve kısa sürede kült 
mertebesine erişmiş eseri 1984, 1949 
yılında yayımlanmıştır. Distopya türünde 
bir roman olan 1984, “Büyük Birader”, 
“Düşünce Polisi”, “101 Numaralı Oda”, 

“2+2=5” gibi çeşitli terminolojileri ve kav- 
ramları günümüz lugâtına dahil etmiştir. 
George Orwell kitapları arasında en çok 
bilinen eserdir.
Romanın adı “Avrupa’daki Son Adam” 
ismiyle yayımlanmak istenmiştir fakat 
Orwell’ın yayıncısı başarılı bir pazarlama 
stratejisiyle kitabın adını Bin Dokuz Yüz 
Seksen Dört olarak değiştirmiştir.
Roman, II. Dünya Savaşı’ndan sonra 
oluşan totaliter rejimlere ağır bir eleştiri 
niteliğindedir ve romandaki alegoriler 
ve semboller bu totaliter devletleri işaret 
etmektedir.
George Orwell 1984 kitap özeti kısaca 
belirtilmek gerekirse romanın dünyası üç 
ayrı rejimle yönetilmektedir: Okyanusya, 
Avrasya ve Doğu Asya... Sovyetler 
Birliği’ni andıran Okyanusya, düşünme-
den itaat eden  ve Büyük Birader adında 
birine bağlılıkları olan halkın yaşadığı 
devlettir. Toplumdaki tüm insanların 
hareketleri, düşünceleri ve davranışları 
izlenmektedir. Bir yeraltı örgütü olan mu-
halif özellikteki Kardeşlik ve bu örgütün 
lideri Goldstein, bu toplumun düşmanı 
olarak görülür. Romanın baş karakteri 
Winston’ın çeşitli olaylara dahil olmasıyla 
roman, okuyucuların akıllarında birtakım 
soru işareti bırakacaktır: Büyük Birader ve 
Goldstein gerçekten yaşıyorlar mıdır?
Can Yayınları’yla özdeşleşmiş kitaplardan 
biri olan 1984, Utku Lomlu’nun minima-  
list kapak çalışmasıyla günden güne artan 
bir okuyucu kitlesi edinmektedir. Eserin 
tercümesinde Hayvan Çifliği’nde olduğu 
gibi yine Celal Üster yer almaktadır.
Eser, her ne kadar Aldous Huxley’nin 
Cesur Yeni Dünya adlı eseri ile birlikte 
distopik roman alanında en iyi bilinen
 kitaplar olsa da distopya türünün 
yaratıcısı Rus yazar Yevgeni Zamyatin’dir 
ve yazarın kitabı “Biz” (1920); 1984’ün, 
Cesur Yeni Dünya’nın ve Ursula K. Le 
Guin’in Mülksüzler adlı eserinin ilham 
kaynağıdır.

KİTAP

Fahrenheit 451…… ..................................................Ray Bradbury
İIKIGAI-Japonların Uzun Ve Mutlu Yaşam Sırrı..Hector Garcia
Bazı Yollardan Yalnız Yürünür…..............……...Özgür Bacaksız
1984………………….............................….............George Orwell

Gölgeler.................................... ......................................Zülfü Livaneli
Leyla İle Mecnun…….....................…............................Burak Aksak
Ay Işığı Sokağı.............................. ...................................Stefan Zweig
Kırmızı Pazartesi.................................................... Gabriel Garcia Marquez
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ÖNEMLİ NOT: SADECE DİŞHEKİMLERİ, DİŞHEKİMİ MUAYENEHANELERİ, DİŞ HASTANELERİ, DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ, AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNE ÜRÜN TEDARİK EDİLİR

ADRESE TESLİM
• KREDİ KARTI İLE KAPIDA ÖDEME
• MAIL ORDER İLE ÖDEME
• KAPIDA NAKİT ÖDEME
• HAVALE - EFT
• TAKSİT İMKANLARI

ÜCRETSİZ KARGO
Türkiye’nin her yerine 

Şükrü Karaduman Cad. 
No:35 - 39 / A Yeşilyurt
Karabağlar - İZMİR  
e-mail: info@ulusalecza.com 

ZİRAAT BANKASI YEŞİLYURT ŞUBESİ / İZMİR
IBAN: TR50 0001 0010 4338 7538 9650 04

İŞ BANKASI KEMERALTI ŞUBESİ / İZMİR
IBAN: TR81 0006 4000 0013 4160 3212 75

YAPIKREDİ BANKASI YEŞİLYURT ŞUBESİ / İZMİR
IBAN: TR90 0006 7010 0000 0094 1560 87

SİPARİŞ           TEL: 0232 244 59 52 -56 • GSM: 0542 739 94 69

www.ulusalecza.com

DEĞERLİ DİŞ HEKİMLERİMİZ 
TÜM ANESTEZİK ÜRÜNLERDE

İNDİRİMLİ SATIŞLARIMIZ 
DEVAM ETMEKTEDİR

Sizin Ecza Deponuz...
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H E D İ Y E M İ Z D
İR

Ultracain D-S 
2 ml x 20 ampul

Ultracain D-S Fort 
2 ml x 20 ampul

Ultracain D-S 
Fort Karpül 

100 karpül

Locanest Sprey 
50 ml şişe

DEĞERLİ SİPARİŞLERİNİZİ BEKLER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ

DİŞHEKİMLERİNİN
YETKİLİ TEDARİKÇİSİ


