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Komplike klinik durumlar da dahil her türlü çalışmaya uygun 
A-Silikon ölçü maddesi. 

HYDRORISE; geniş ürün yelpazesi ile farklı viskozite ve çalışma süreleri 
ile farklı kombinasyonlara imkan verir. Ölçünün akışkanlığını yükselterek 
daha net detay alınmasına imkan veren ‘‘Hyper-Hidrofilik’’ özellik.
HYDRORISE sistemi otomatik karıştırma cihazı MODULMIX ve patentli 
5:1 kartuş sistemi ile kullanıcılara daha esnek ve rahat bir çalışma imkanı 
sunmaktadır.
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İzmir’in Kurtuluşunun 96. 
yıldönümü etkinliklerindeydik

25. Kongremize 
bekliyoruz
Adını uluslararası alanda başarılı 
organizasyonlarıyla duyuran Ulus- 
lararası     Bilimsel Kongre ve Sergi-
simizin 25. si için geri sayım başladı. 
Kongrede 10 Kasım Atatürk’ü anma 
töreninin konuğu sevilen sanatçı Ha-
luk Levent olacak. 

12’de

15’de

3’de

29’da

Perşembe Akşamı Seminerlerimiz 
4 Ekim’de başladı

Muayenehanelerde otoklav bulundurma 
zorunluluğu için son gün 23.12.2018

Yönetmelikle ilgili Danıştay’ın gerekçeli 
kararı yayımlandı
Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’le ilgili TDB 
tarafından açılan davada birçok hükmün ip-
taline karar veren Danıştay 15. Daire gerekçeli 
kararını açıkladı.

dişhekimi
Sahibi

İzmir Dişhekimleri Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr.Murat SÜTPİDELER

Basım Tarihi:
8 Ekim 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.

28’de26’da

Sağlık çalışanlarının bir kısım özlük hak-
ları ile ilgili kuralları da içeren Torba Yasa, 
03.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayım-
landı.
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genel sekreterden notlar

Yaman YAMANGİL
İzmir Dişhekimleri
Odası Genel Sekreteri

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

İzmir’de buluşalım

9-11 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir Dişhekimleri Odası’nın organi-         
zasyonuyla odamızın da merkezinin bulunduğu Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde yapılacak İZDO 25. Uluslararası Kongre ve Sergisi hazırlıkları 
tamamlandı. Kongreyle ilgili programı ve ayrıntıları sayfalarımızda takip 
edebileceksiniz. 
Tüm Komite Başkan ve üyeleri titizlikle kongre için çalıştılar. Hem bilimsel 
hem sosyal anlamda dolu dolu bir kongre hazırladılar. Tüm emeği geçen 
arkadaşlarıma buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.  Henüz kayıt 
yaptırmadıysanız önümüzdeki günlerde bu fırsatı kaçırmayın. Emekle hazır- 
lanmış kongremizde hep birlikte bilimsel şölende bir arada olalım.
Dergimizde önemli konulara değinmeye çalıştık. Mesleğimizle ilgili önemli 
gelişmelerden biri sağlık çalışanlarının bir kısım özlük hakları ile ilgili kural-
ları da içeren Torba Yasa. 03.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlana- 
rak yürürlüğe giren yasa, beraberinde tartışmaları da getirdi. Bilindiği üzere 
yasada kamudan emekli dişhekimlerine aylık 1500 TL ek ödeme yapılması 
ve fiili hizmet süresine her yıl için 60 gün eklenmesi düzenlendi. Serbest 
çalışan dişhekimleri ise düzenlemenin dışında bırakıldı. Meslektaşlarımız 
bu konuda tepkilerini dile getirdi. Haberimizde kimi meslektaşlarımızın bu 
konuda düşüncelerini elimizden geldiğince yansıtmaya çalıştık. Fiili hizmet 
süresi zammı düzenlemesinde serbest çalışan  meslektaşlarımızın dışarıda 
tutulması konusunun takipçisi olacağımızı belirtmek isterim. Ayrıca TDB 
kamudan emekli olan dişhekimleri açısından olumlu bulduğu düzenlemenin 
diğer kurumlardan emekli olanlara da yansıtılması için de girişimlerde 
bulundu. 
Mesleğimizle ilgili bir diğer önemli konu ise Otoklav  bulundurma  zorun-
luluğunun ertelenme tarihi. 03.02.2015 tarihinden  önce açılmış   muaye- 
nehaneler için otoklav zorunluluğu bu maddenin değiştirildiği 23.12.2016 
tarihinden itibaren 2 yıl sonra yürürlüğe girecekti. Bu sebeple otoklav bu-
lundurma zorunluluğu 23.12.2018 olarak belirlenmişti. Meslektaşlarımızın 
23.12.2018 tarihine kadar otoklav bulundurma zorunluluğunu dikkate 
almaları gerekiyor.
Diğer haberlerle ilgili ayrıntılara sayfalarımızda bulabileceksiniz. Bir sonraki 
sayıda önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. 
Sevgiyle kalın…..
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Cenker  AKTAŞ
cenkeraktas@gmail.com

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

Dişhekimi Dergisinin 75. sayısını tamamlayarak sizlerle buluşturmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. Mesleki gündemimizi elimizden geldiğince bu sayıda da
sizler için aktarmaya çalıştık.
Varlığı tartışıladursun ekonomik kriz neredeyse tüm cihaz ve malzemeleri -
mizin fiyatlarının yüksek oranda artmasına neden oldu. Buna rağmen 
hastalara uyguladığımız fiyatlarda anlamlı bir artış gerçekleştiremezsek, 
önümüzdeki aylarda problem  kendini daha çok hissettirecektir.
Sektörün bazı firmalarının ve hekimliğin ticarileştirildiği bazı sağlık sunucu-
larının, meslek etiğine uzak, mevzuata, yasalara aykırı 
krizi fırsata çevirme eğiliminin mesleğimize ve ülkemize vereceği zarar
tartışılamaz.  Böyle bir dönemde kamu dahil tüm sağlık bileşenlerinin, artan
sorunlara kısa vadeli değil mesleğin geleceğine dair olumlu yaklaşımlarda 
bulunmalarını umut ediyoruz.
Tüm bunlar yaşanırken yıllar önce birleşti denilen Sosyal Güvenlik sistemi-
nin, kamudaki dişhekimi ile serbest çalışan dişhekimini ayırarak emekli
maaşlarında yaptığı düzenleme eşitliğe tamamen aykırıdır. Türk Dişhekimleri
Birliği ve odalarımız bu konuda gerekli hukuki itirazlarını yapacaktır.
Gelelim bu sayıda neler var? Sizlere konu başlıkları ile aktarmak istiyorum.
09-11 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir’de Tepekule Kongre ve Sergi Merke-
zi’nde gerçekleştirilecek 25. İZDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi 
hazırlıklarımız tamamlandı. Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgileri ve bilimsel prog- 
ramın tamamını ilgili sayfada bulabileceksiniz.
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak İzmir’in kurtuluşunun 96. 
yıldönümü etkinliklerine katıldık. Zafer Yürüyüşü ile başlayan etkinliklere 
Yönetim Kurulu üyelerimiz ve meslektaşlarımız katıldı. Kutlama ile ilgili 
fotoğraf ve haberi dergimizde bulabilirsiniz.
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 
Akademik Açılışı  ve  Hekim Önlüğü Giyme Töreni, Diş Hekimliği Fakül-
tesi’nde gerçekleştirildi. İzmir Dişhekimleri Odası olarak genç dişhekimi 
adaylarının heyecanına ortak olduk. 
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından düzenlenen  Cesaret’ temalı Öykü 
Yarışması sonuçlandı. Geçtiğimiz yıl jüri özel ödülünü alan İzmirli Dişhe- 
kimi Serdar Devrim Erkmen bu yıl yarışmada 3. oldu. Ayrıca geçtiğimiz yıl 
düzenlenen yarışmada yayınlanabilir eserler arasında “Yara” adlı öyküsüyle 
yer alan odamız üyesi Atilla Akat ile bir söyleşi gerçekleştirdik keyifle okuya- 
cağınızı düşünüyorum. 
Odamızın ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan ‘’Perşembe Akşamı Semi- 
nerleri’’ 4 Ekim’de başladı. Bu yıl gerçekleştireceğimiz Ekim ayı seminer 
takvimini haberimizde bulabileceksiniz.
Köşelerimizin en büyük destekçileri Ahmet Özdikmenli, Serdar Sıralar, Müge 
Kökdamar, Mavisel Yener’in yazılarını ise keyifle okuyacağınızı umuyorum.
Ayrıca etkinlik sayfasını özenle hazırlayan sevgili Elif Özbozdağ’ın etkinlik 
takvimine de göz atmadan geçmeyin derim.
Daha bir çok konuyla ilgili hazırladığımız haberleri  sayfalarımızda  bulabi-
leceksiniz. 
9-11 Kasım 2018 tarihlerinde kongremizde buluşmak üzere..
 Sevgi ve saygılarımla.

dişhekimieditörden notlar



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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İzmir’in Kurtuluşunun 96. yıldönümü 
etkinliklerindeydik

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kurtuluşunun 96. yıldönümü nedeniyle düzen-
lediği etkinliklere İzmir Dişhekimleri Odası olarak katıldık. Sabah 09.00’da 
Zafer Yürüyüşü ile başlayan etkinliklere İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Dr. Murat Sütpideler, Genel Sekreter Dt. Yaman Yamangil, Yönetim 
Kurulu üyeleri ve meslektaşlarımız katıldı.  

 Türk Ordusu’nun 9 Eylül 

1922’de İzmir’e girerken 

kullandığı güzergâh üzerinde 

düzenlenen yürüyüş, Basmane 

Karakolu önünden başlayıp 

Cumhuriyet Meydanı’nda son 

buldu. 

Yürüyüş başta İzmir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Aziz Kocaoğ-

lu olmak üzere, milletvekilleri, 

belediye başkanları, siyasi parti 

il başkan ve yönetim kurulu 

üyeleri, sanayiciler, iş adamları, 

sivil toplum örgütü başkanları 

ve halkın her kesiminden geniş 

bir katılımla gerçekleşti. İz-

mirliler, İzmir Büyükşehir Bele-

diyesi’nin hazırladığı 350’şer 

metre uzunluğundaki Türk 

Bayrağı’nı ve Atatürk posterini 

taşıyarak Gaziler, Anafartalar 

ve İkiçeşmelik caddelerini takip 

ederek Cumhuriyet Meydanı’na 

ulaştı. 

Ellerinde bayraklarla halkı 

selamlayarak ilerleyen kor-

teje, yürüyüşe katılamayan 

vatandaşlar alkışlarla, aracında 

olanlar ise korna çalarak destek 

verdi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 

bandosunun marşlarla eşlik 

ettiği yürüyüşün ardından, Cum-

huriyet Meydanı’ndaki Atatürk 

anıtına çelenk sunuldu.

İzmir Dişhekimleri odası çelenk 

sunum töreninde ise Oda 

başkanımız Dr. Murat Sütpideler 

ve Yönetim kurulu üyelerimiz 

hazır bulundu.
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25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve 
Sergisi için 9-11 Kasım tarihlerinde 
İzmir’e bekliyoruz 

İzmir Dişhekimleri Odamızın 9 Kasım-11 kasım tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merke-
zi’nde düzenleyeceği 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi için hazırlıklarımız tamam-
lanmak üzere. Alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenlerin yer alacağı kongrede, 
sunumlar, kurslar, paneller, tartışma platformu ve çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. 
Ayrıca zengin sosyal etkinlikleri ile de kongreye katılacak meslektaşlarımız keyifli saatler 
yaşayacak.

Adını uluslararası alanda başarılı organizasyonlarıyla duyuran Uluslararası   
Bilimsel Kongre ve Sergimizin 25.’si için geri sayım başladı. Kongrede 10 Kasım 
Atatürk’ü anma töreninin konuğu sevilen sanatçı Haluk Levent olacak. 
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dişhekimi      25.kongre

25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve 
Sergisi için 9-11 Kasım tarihlerinde 
İzmir’e bekliyoruz 
Dr. Murat Sütpideler;  ‘’Kongremize katılımınız 
bizleri onurlandıracaktır’’
İzmir Dişhekimleri Odası  ve Kongre başkanı 
Dr. Murat Sütpideler; Çağdaş dişhekimliği 
uygulamalarının yer alacağı  kongreye meslek-
taşlarımızı ve dental sektörün tüm bileşenlerini 
davet ederek sözlerine şöyle devam etti; ‘’Ulus-
lararası İzmir Dişhekimleri Odası Kongremiz
yaklaşıyor.  
Sürekli Dişhekimliği Eğitiminin önemine olan 
inancımızla 25. Uluslararası İzmir Dişhekimleri 
Odası Kongresi ve Sergisini 9-11 Kasım 2018 
tarihlerinde oda merkezimizin de bulunduğu 
Tepekule Kongre Merkezi Bayraklı / İzmir’de 
gerçekleştireceğiz. 

Günümüzde çağdaş dişhekimliği girişimleri ve 
klinik sonuçları bilim-sanat çalışmaları olarak 
değerlendirilmektedir. Meslek yaşamlarında bi-
lim destekli sanat uygulamalarına imza atan siz 
değerli bilim ve sanat insanlarının müzik, resim, 
heykel, mozaik, fotoğraf çalışmalarından oluşan 
sanat ve sosyal etkinliklerimizle de bizden bir 
program hazırladık.  
Kongremize katılımınız bizleri onurlandıracaktır. 
Ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza 
olan saygımız, geleceğe yönelik umutlarımız ve 
inancımızla başarılı, mutlu ve barış dolu günler 
diliyorum’’ dedi.

Prof. Dr. Murat Türkün; ‘’Değerli akademis - 
yen ve klinisyenleri sizlerle buluşturmaktan 
büyük mutluluk duyacağız’’

Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Murat Türkün 
kaliteli bir bilimsel program için uzun süredir 
çalıştıklarını belirterek; ‘’25. Uluslararası İZDO 
Bilimsel Kongre ve Sergisi hazırlıklarını tüm 
hızıyla sürdürüyoruz. Dişhekimliğinin en güncel 
konularının ele alındığı konferans ve kurslardan 
oluşan bilimsel  programımızı  ve   alanların-
da başarılı olmuş değerli   akademisyen  ve   
klinisyenleri sizlerle buluşturmaktan büyük 
mutluluk duyacağız.
Konferanslar, kurslar ve dişhekimliğindeki pek 
çok yeni ürün ve cihazın tanıtıldığı sergi ile bil -

gilerimizi güncellerken, İzmir’in sıcak ve sami-
mi atmosferinde çeşitli sosyal etkinliklerde eski 
dostlarla hasret giderecek, yeni arkadaşlıklar 
kuracağız. 
Yoğun koşuşturma içinde yorulan zihin ve be-
denlerimiz için işlere kısa bir ara verip, İzmir’in 
enerjik havasını solumanın sizlere de çok iyi 
geleceğine inanıyor ve siz meslektaşlarımı kong- 
remize davet ediyorum.  Kongremizde buluşmak 
dileğiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum’’ dedi.
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25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve 
Sergisi için 9-11 Kasım tarihlerinde 
İzmir’e bekliyoruz 
Bilimsel program özenle hazırlandı
Binlerce dişhekiminin buluşacağı kongre bilimsel  prog -
ramında; bir çoğu yurt dışından gelecek 50’ye yakın yerli 
ve yabancı akademisyenler konferans, panel ve  kurslar-
la en yeni mesleki  gelişmeleri  aktaracaklar.  Bilim-  
sel Komitede  Başkan Prof. Dr. Murat Türkün olmak 
üzere, Prof. Dr. Ali Gürkan, Prof. Dr. A. Rıza Alpöz, Prof. 
Dr. Bora Bağış, Prof. Dr. Ebru Çal, Prof. Dr. Nergiz Yıl-
maz, Prof. Dr. Pelin Güneri, Prof. Dr. Turgay Seçkin, Doç. 
Dr. Arzu Yetkiner, Doç. Dr. İlknur Veli, Doç. Dr. Mehmet 
Emin Kaval, Doç. Dr. Pınar Meriç, Doç. Dr. Tuğba Türk, 
Dr. E. Esra Zeyrek, Dr. Orhun Bengisu, Dişhekimi Yaman  
Yamangil bulunuyor. Komite uzun çalışmalar sonucunda 
bilimsel programı belirledi. Bunun yanı sıra yabancı 
bilimsel komite üyeleri; Prof. Dr. Aleksandar Dimkov, 
Prof. Dr. Dejan Markovic, Prof. Dr. Hüsamettin Günay, 
Prof. Dr. Ivana Miletic, Dr. Sevinç Nagiyeva, Dr. Akikazu 
Shinya Dr. Fılıp Keulemans’ta önemli katkılarda bulun-
du. 
Kongre bilimsel programını haberimizden sonraki say-
falarda inceleyebilirsiniz.
Sosyal program
10 Kasım   Atatürk’ü   anma  töreninin  konuğu  
Haluk  Levent 
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de 10Kasım Atatürk’ü 
Anma  Günü  kongrenin  ikinci günü gerçekleş-

tirilecek. Kongre programının ikinci günü sabah saat 
08.45’te Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm 
yıldönümünü için düzenlenecek anma töreni ile başla 
acak. Törende 09.05’te yapılacak saygı duruşunun ar-
dından sevilen sanatçı Haluk Levent İzmir Marşı ile törene 
eşlik edecek. Binlerce meslektaşımız anma törenin de 
sevilen sanatçıyla bir arada Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ölüm yıldönümünde sevgi, minnet ve rahmetle anacak.
 
Müzik ziyafetine hazır mısınız ?
Meslektaşlarımız bilimsel programın yorgunluğunu 
sosyal etkinliklerle atacaklar. Bilimsel programdan artan 
zamanı en iyi şekilde değerlendirmek için Sosyal Komite 
yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Açılış töreni, kokteyl, 
konser gibi sürpriz aktiviteler kongre boyunca meslek-
taşlarımızla olacak.
Birinci gün oturumlar sonunda Anadolu Salonunda 
İzdo Caz & Blues Topluluğu sahne alacak. Meslek-
taşlarımızdan oluşan topluluğun solisti Özlem Baytop 
Öymez ve Tolga Bıçakçı caz keyfi yaşatacak. 
İkinci akşam geleneksel kokteylimiz gerçekleşecek. Kok-
teylde ‘Son dakika Band’ grubu müzik ziyafeti sunacak. 
Solisti Selin Şengün Zopcuk olan grup hareketli,
enerjik ve eğlenceli bir akşam yaşatacak.
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Diş Hekimliği Fakültesi Bilim Sanat Amfisinde 
gerçekleştirilen törene, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal 
Turhan,  Dişhekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. Necdet Erdilek, İzmir Dişhekimleri Odası Yöne-
tim Kurulu adına Prof. Dr. Murat Türkün,  akademis  
yenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Hekim Önlüğü Giyme Töreninde konuşan Rektör 
Prof. Dr. Budak, “1968 yılında Üniversitemizin 4.  
Fakültesi olarak kurulan  Diş Hekimliği Fakültemiz, 
bu yıl  50. yaşını kutluyor.    
Fakültemiz, geçtiğimiz 50 yıl içinde 4 bini aşkın 
lisans mezunu verdi. Bu sene yükseköğretim geçiş 
sınavında dişhekimliği fakülteleri arasında en yüksek 
puanı alan öğrenciler, bizim fakültemizde eğitim 
görmeyi tercih etti. Üniversitemiz Diş Hekimliği 
Fakültesi yetkin akademik kadrosu ile ülkemizdeki 
diğer dişhekimliği fakültelerine öncü ve örnek 
olmuştur. Diş Hekimliği Fakültemiz, özellikle son 
dönemlerde sahip olduğu teknik donanımı ile 
eğitim, sağlık ve araştırma konularında büyük bir 
aşama kat etmiştir” dedi.
Öğrencilere seslenen  Prof. Dr. Necdet Erdilek, 
“Zorlu bir yarışı kazanarak, binlerce adayı geride 
bırakarak bu yıl Yükseköğretim Geçiş Sınavı’nda 
aramıza katıldınız. Başta Türkiye’deki Diş Hekimliği 

Fakülteleri içinde en yüksek puanla bizim Fakülte -
mizde okumayı tercih eden öğrencimiz Sevde Nur 
Yavuz ve ilk tercihinde Fakültemizi tercih eden 52 
öğrencimiz olmak üzere aramıza yeni katılan öğren-
cilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının de-
vamını diliyorum” dedi. 
Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakülteleri içinde 922. 
sıra ile en yüksek puanla  Ege Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesini tercih eden Sevde Nur Yavuz’a 
beyaz önlüğünü Rektör Prof. Dr. Budak giydirdi. 
Akademik açılışta ilk dersi Ege Üniversitesi eski rek-
tör yardımcılarından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. 
Haluk Baylas verdi. 

Dişhekimi adayları beyaz önlüklerini giydi 
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bu yıl başlayan öğrencilere beyaz önlüklerini 
hocaları giydirdi.  Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde “2018-2019 Eğitim Öğre-
tim Yılı Akademik Açılış ve Hekim Önlüğü Giyme Töreni” gerçekleştirildi. 
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Özen ne anlama gelir, her diş hekimi bilir.
Mengerler Egemer de...
Şimdi tüm diş hekimlerini, özel indirimler ve avantajlar için bayimize bekliyoruz.

Mengerler Ticaret Türk A.Ş. İzmir Şubesi Egemer Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
Akçay Caddesi 698. Sokak No: 2 Gaziemir Telefon 0232 274 66 66 Faks 0232 274 66 68 www.mengerlerizmir.mercedes-benz.com.tr 
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Mezun olan meslektaşlarımızın edindikleri bilgi ve bece-  
rilerini unutmaması, alanımızdaki bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri takip edebilmesi ve meslektaşlarımızın nitelikli 
ve sürekli olarak gelişimlerinin sağlanması amacıyla 
kurulan İzmir Dişhekimleri Odası Bilimsel Komisyonu ilk 
toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya İzmir Dişhekimleri 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Sütpideler, 
Komisyon Başkanı Prof. Dr. Cemal Akay, Komisyon 
Raportörü Prof. Dr. Nazan Ersin, Öğrt. Üyesi Dr. Ber-
na Kuter, Doç. Dr. Ender Akan, Genel Sekreter Yaman 
Yamangil, Yönetim Kurulu üyelerimiz Cenker Aktaş, 

Fatma Ümran Ergün Ertunç katıldı. Toplantıda, oda-
da düzenlenecek Kurs, Bilimsel Etkinlik ve Perşembe 
seminerlerinde hangi konular üzerinde önemle durul-
ması gerektiği, odanın bilimsel dergisi ile ilgili bilimsel 
içeriğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması 
konusunda fikir alışverişi yapıldı. Ayda bir toplanacak 
komisyonda ayrıca kasım ayında düzenlenecek olan 
kongrede meslektaşlarımızın ilgi duyduğu alanların 
belirlenmesine ve böylelikle ileride düzenlenecek kurs, 
kongre ve Perşembe seminerlerine ışık tutması amacıyla 
geri bildirimlerin alınmasına karar verildi.

İzmir Dişhekimleri Odası 17. Dönem Meslek Sorunları 

Komisyonu Toplantısı İzmir Dişhekimleri Odası konferans 

salonun da gerçekleştirildi. Temmuz ve Ağustos ayların-

da düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılarda Komisyon 

üyeleri Dt. Kaan Kaya, Mustafa Oral, Ersin Atinel, Levent

Özses,Tümay İmre, Yaman Yamangil, Zafer Koçağra 

ve Cenker Aktaş hazır bulundu. Bölgelerde meslek-

taşlarımızın yaşadığı sorunların konuşulduğu toplantılar-

da çözüm önerileri değerlendirildi.

Komisyon çalışmalarından 
  Bilimsel Komisyon toplantısı gerçekleştirildi

  Meslek Sorunları Komisyonu toplandı

 Sosyal Komitede toplantılarına devam etti 

Özen ne anlama gelir, her diş hekimi bilir.
Mengerler Egemer de...
Şimdi tüm diş hekimlerini, özel indirimler ve avantajlar için bayimize bekliyoruz.

Mengerler Ticaret Türk A.Ş. İzmir Şubesi Egemer Mercedes-Benz Türk A.Ş. Bayi
Akçay Caddesi 698. Sokak No: 2 Gaziemir Telefon 0232 274 66 66 Faks 0232 274 66 68 www.mengerlerizmir.mercedes-benz.com.tr 
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Dişhekimi emeklilerine ek ödeme yasalaştı

Serbest çalışan dişhekimleri kapsam dışında kaldı

TBMM’de kabul edilerek yasalaşan ‘torba ya-
sa’nın içinde sağlık çalışanlarını ilgilendiren düzen-
lemeler de yer alıyor. Yasada tabip ve dişhekim  
leri ile emeklilerine ek ödeme yer alıyor. 3 Ağus-
tos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan torba yasayla
Kamudan emekli dişhekimlerine aylık 1500 TL 
ek ödeme yapılması ve fiili hizmet süresine her yıl 
için 60 gün eklenmesi düzenlendi. Serbest çalışan 
dişhekimleri ise düzenlemenin dışında bırakıldı.
Ücretli olarak çalıştığı takdirde ilave ödeme 
kesilecek.
Kanunla, tabip ve dişhekimi   emeklilerine, emek-
li aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılması, pra-
tisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 lira, 
uzman hekim emeklilerine de yaklaşık 2 bin 
lira emekli maaşı artışı yapılması öngörülüyor.
Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas 

alınarak emekli, adi malullük veya vazife 
malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıkla- 
rıyla beraber makam tazminatı ödenmesi 
ne hak kazanamamış tabip ve diş tabiple 
rinden uzman olanlara, 17000 gösterge 
rakamının, uzman olmayanlara 13000 
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile 
çarpımı sonucu bulunacak tutarda, her ay 
emekli aylıklarıyla ilave ödeme yapılacak.

İlave ödeme, 1 Ocak 2019 tarihinden iti-
baren ödenecek. Emekli dişhekimi muaye 
nehanede kendi adına çalışması dışın-
da herhangi bir şekilde ücretli olarak 
çalıştığı takdirde ilave ödeme kesilecek.

TDB, diğer kurumlardan emekli olanlara 
da yansıtılması için girişimlerde bulundu

Türk Dişhekimleri Birliği kamudan emekli olan diş- 
hekimleri açısından olumlu bulduğu düzenlemenin 
diğer kurumlardan emekli olanlara da yansıtılması 
için girişimlerde bulundu. 
Fiili hizmet süresi zammı serbest çalışanları kap-
samıyor Torba Yasa’yla kamu görevlisi veya özel 
sağlık kuruluşlarında ücretli olarak görev yapan 
dişhekimlerinin fiilen çalıştıkları her yıl için 60 gün 
ilave süre, emekliliğe esas sürelere eklenecek. Yıp- 
ranma tazminatı olarak da adlandırılan fiili hizmet 
süresi zammının serbest çalışan meslektaşlarımızı da 
kapsaması için TDB’nin yaptığı girişimlerden sonuç 
alınamadı. TDB’den yapılan açıklamada Dişhekim-

Sağlık çalışanlarının bir kısım özlük hakları ile ilgili kuralları da içeren 
Torba Yasa, 03.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
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lerinin çoğunluğunun muayenehanecilikten emekli 
olduğu vurgulanırken, getirilen düzenlemenin eksik 
ve yetersiz olduğu ifade edildi.
TDB açıklamasında “Fiili hizmet süresi zam-
mı düzenlemesinde bu meslektaşlarımız dışarı-
da tutulmuştur. Aynı işi yapanlar arasında işin 
yapıldığı yere göre yıpranma farklılığı olmadığı 
açıkça ortada iken bunlara arasında yapay ay-
rımlar yaratılmasının hiçbir temeli yoktur” denildi.

Meslektaşlarımız neler söyledi
Sağlık çalışanlarının bir kısım özlük hakları ile ilgili 
kuralları da içeren Torba Yasa, 03.08.2018 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Ancak serbest çalışan hekimleri 
kapsamaması tepkilere yol açtı. Meslektaşlarımız Dişhe - 
kimi dergisi aracılığıyla tepkilerini dile getirdi.

Dt.Gamze Sunay 
Yaklaşık 20 yıldır serbest çalışan bir dişhekimiyim. 
Dişhekimliği mesleği, çalıştığın yerin şartlarına bakıl-
maksızın ruhen ve bedenen yıpratıcı bir meslek. Üstelik 
serbest diş hekimliği yapıyorsanız tüm bunların yanında 
mevcut şartlarda maddi manevi ayakta kalmak ayrı 
bir yıpranma. Torba yasa ile getirilmiş olan yıpranma 
tazminatı mesleğin zorlukları, riskleri ve yol açabileceği 
hastalıkları düşünüldüğünde güzel bir uygulama. Fakat 
serbest çalışan biz diş hekimlerini kapsamamasını 
haksızlık  olarak  değerlendiriyorum.  Serbest  dişhekim-
lerinin emekli olduklarında almış olduklarını ücretleri de 
düşündüğümüzde bu yıpranma tazminatının kesinlikle 
serbest dişhekimlerini de kapsaması gerekmektedir.
Dt. Ahmet Ersunar
Biz serbest çalışanlar başka ülkenin vatandaşları mıyız? 
Kendi primimizi kendimiz yatırıyoruz. Kadınlarda 20 
erkeklerde 25 yılı tamamlamadan emekli olamıyoruz. 
O da yaşımız tutarsa. İlave ek hizmet yılımız yok, emekli 
ikramiyemiz yok, BAĞ-KUR dan alabileceğiniz maksi-
mum maaş 1.500 ile 2.000 TL arasında. Peki nerede 
kaldı sosyal devlet, eşit vatandaşlık. Hepsi sözde mi 
kaldı? Vatandaşlar ve meslektaşlar arasında böyle ayrım-
cılık devlet kanalıyla yapılır mı? Zaten zor şartlar altında 
varlığını sürdüren mesleğimiz birde devlet eliyle daha da 

zor hale mi getirilmek isteniyor? Aynı işi yapan meslek-
taşlar ile aramızda niye ayrıcalık olsun? Kamuda çalışan 
meslektaşlarımız haftada 2 gün tatil, sabah 9 akşam 5 
mesai yılda 1 ay Resmi tatil yaparken, serbest çalışan-
lar bu şartlara uygun çalışmıyorlar ki. Bu ortamda hem 
kendi meslektaşlarımızla hem de devletin ADSM’leriyle 
rekabet etmekteyiz. İşimizi iyi yapmak zorundayız.  Tek- 
nolojiyi takip etmek ve buna finans ayırmak zorundayız.  
Bu kadar yıpratıcı bir mesleği yürütmek ve sonrasında 
emeklilikte rahat bir yaşam sürdürmek tüm  meslek arka-   
daşlarımın hakkıdır diye düşünüyorum. Bu vesileyle bu 
kararın tekrar gözden geçirilerek, meslektaşlar arasında-
ki bu eşitsizliğin ortadan kaldırılarak, aynı düzenlemenin 
serbest çalışarak emeklilik hakkı elde eden tüm meslek-
taşlarımıza uygulanması gerekmektedir. Odamızın da bu 
konuda yapacağı her türlü girişimin arkasında olacağımı 
belirtmek isterim.

Dt. Mustafa Hasırcıoğlu
Çok uzun zamandır konuşulan, beklenen bir konuydu 
03.08.2018 tarihli torba yasayla yapılan düzenleme. 
Ancak bence dağ fare  doğurdu.  Kamuda çalışan  mes-   
lektaşlarımız açısından çok yeterli olmasa da yine de 
belli bir kazanım getirdiğini düşünüyorum. Ancak serbest 
çalışan hekimler için hiç bir düzenleme olmaması ha-
yal kırıklığı yarattı. Türk Dişhekimleri Birliği’nin birtakım 
girişimlerde bulunduğunu ama kanun koyucu ile sivil 
toplum kuruluşları arasında pek fazla iletişim olmadığını 
bilinciyle, olumlu bir sonuç alınabileceği yönünde umut-
lu değilim. Serbest dişhekimleri için rahmetli Kayahan’ın 
şarkısındaki gibi; ‘Demek bize yine HÜSRAN, Bize yine 
HASRET var. Yine bize esmer günler düştü EYVAH’ 

Dt. Mustafa Karakaya
38 yıldır serbest dişhekimliği yapıyorum devletin hiçbir 
zaman serbest dişhekimlerine yardımcı olduğunu gör-
medim. Her sene çalışma şartlarını zorlaştırıp dişhekim-
lerini zor durumda bırakmaktadır. Bu konuda da serbest 
dişhekimlerinin bu düzenleme dışında bırakılması beni 
şaşırtmadı.
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Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’le ilgili 
TDB tarafından açılan davada birçok hükmün iptaline karar veren Danıştay 15. Daire 
gerekçeli kararını açıkladı.

Yönetmelikle ilgili Danıştay’ın gerekçeli 
kararı yayımlandı

3 Şubat 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş 
olan Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili davada pek çok 
hükmün iptaline karar verilmişti.
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada, 
Danıştay 15. Daire, 27.10.2015 tarihli Kararıyla bir 
kısım hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar 
vermiş; bu Karara itiraz üzerine Danıştay İdari Dava 
Daireleri Kurulu tarafından yapılan inceleme sonrasında 
da bir kısım hükümlerin yürütmesi durdurulmuştu.
30 Mayıs 2018 tarihinde yapılan duruşmadan sonra, 
Danıştay 15. Daire Gerekçeli Kararını açıkladı.  Büyük 
ölçüde yürütmenin durdurulması kararına uygun olarak 
verilmiş olan İptal Kararına göre;
• Denetim ekibinde Dişhekimleri Odası tarafından 
görevlendirilen bir dişhekiminin bulunmaması,
• Muayenehanelerdeki denetim sıklığının poliklinik   
lerden  daha kısa belirlenmesi,
• Poliklinikte tek ortak kaldığında muayenehaneye 
dönüşmesine olanak sağlanmayıp kapatılması,
• Sağlık kuruluşlarının şube açmasına olanak veri 
lirken muayenehanelerin de bu kapsamda düzenlenme-
si,
• Muayenehane zemin katta bile olsa apartmanın 
asansörlü olmasının şart koşulması,
• Muayene odalarının mutlaka günışığı ile  aydın-
latılmasının zorunlu olması,
• Muayenehane açılışında istenen krokinin yetkili 
mimar tarafından çizilmesinin istenmesi,
• Sağlık kuruluşlarının bulunduğu yerin adres bilgi-
si değiştiğinde ruhsat yenilenmesi  maliyetinin   dişheki -
mine yüklenmesi,
• Sahip olmadığı uzmanlık varmış gibi davranan 
dişhekimine daha ağır idari ceza verilirken sahte dişhe-
kimine verilecek idari cezanın çok daha hafif belirlenmiş 
olması,
• Poliklinikler için zorunlu olmayan sterilizasyon 
ünitesine ilişkin olarak hizmet alım sözleşmesi istenmesi,
hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Bunlar dışında 
kalan TDB’nin  iptal istemleri kabul edilmedi. Bu hüküm-
lerin de iptali istemiyle Karar TDB tarafından temyiz 
edilecek.

Kararda, biri usule ilişkin olmak üzere üç ayrı 
Muhalefet Şerhi de bulunuyor.

Daire Başkanı, diş protez teknisyenlerini istihdam etme 
kararının bütünüyle dişhekimine ait olduğu, bünyesinde 
diş protez laboratuvarı bulunmayan, muayenehaneler ve 
diğer sağlık kuruluşlarında diş protez teknisyeni istihdam 
edilmesini yasaklayan hükmün iptali gerektiğini belirtmiştir.
Daire üyelerinden biri,   sağlık   kuruluşlarında  dişhekim-
lerinin   ikincil    çalışma   yapabilmesi için    bir  sağlık  
kuruluşunda  tam zamanlı çalışması    gerektiğine    ilişkin      
hükmün   iptali yönünde görüş açıklamıştır. Bir  Daire  
üyesi   de iptal davasına konu olan  ancak  daha   son-
ra    değiştirilen    hükümler hakkında da karar verilmesi 
gerektiğini belirtmiştir.  
Bütün bunlardan başka, hatırlanacağı üzere, Yönetme-
lik’te 23 Aralık 2016 tarihinde Yürütmenin Durdurul-
ması Kararı ile yürütmesi durdurulan hükümlerin de 
bulunduğu bir çok maddede değişiklikler yapılmıştı. Bu 
değişikliklerin bir kısmı TDB  tarafından dava konusu 
edilmiş, bunlara ilişkin de yürütmenin durdurulması 
kararı verilmişti.
TDB; ‘’ Yeni bir yönetmeliğin, konunun bütün 
taraflarıyla birlikte hazırlanması için çağrıda 
bulunuyoruz’’

TDB tarafından yapılan açıklamada; ‘’Bu alandaki 
düzenlemelerin yargısal kararlarla değil tarafların etkin 
katılımının sağlanabildiği süreçlerle geliştirilmesindeki 
yarar gözetilerek; yeni bir yönetmeliğin, konunun bütün 
taraflarıyla birlikte hazırlanması için Sağlık Bakanlığı’na 
bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Dişhekimlerinin 
sağlıklı, güvenli ve çağdaş mekanlarda hizmet sunması 
ile toplumun ağız ve diş sağlığı hizmetlerine optimal 
maliyetle ulaşabilmesi için gerekli temel düzenlemelerin 
kalıcı biçimde hazırlanması ancak tarafların etkin katılımı 
sağlanarak mümkündür. Bu bakımdan, söz konusu 
kuralların belirlenmesinde Türk Dişhekimleri Birliği olarak 
etkin katkı sunmaya her zaman olduğu gibi şimdi de 
hazır olduğumuzu belirtmek isteriz’’ denildi.
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Türk Dişhekimleri Birliği ve odamıza gelen bilgilerden 
bazı İl Sağlık Müdürlüklerinin denetlemeleri esnasın-
da 2017 Şubat ayından itibaren muayenehanelerde 
otoklav bulundurulması zorunluluğu konusunda   
uyarıda bulundukları belirlenmişti. 

Bilindiği gibi Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel 
Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğin  Muayenehanede 
otoklav bulundurulmasına ilişkin kural 6 Numaralı 
Ekinde (6/a-8 Numaralı maddesinde)  yer alıyor.  6 
Numaralı Ek 23.12.2016 tarihinde değiştirildiğin-
den, 03.02.2015 tarihinden önce açılmış muaye- 
nehaneler için otoklav zorunluluğu bu maddenin 
değiştirildiği 23.12.2016 tarihinden itibaren 2 yıl 
sonra yürürlüğe girecekti.
Dolayısıyla muayenehanelerde otoklav bulundurma 
zorunluluğu 23.12.2018 olarak belirlenmişti. Bu 
sebeple Meslektaşlarımızın 23.12.2018 tarihine ka-
dar otoklav bulundurma zorunluluğunu dikkate al-
maları gerekiyor. 

Muayenehanelerde otoklav bulundurma 
zorunluluğu için son gün 23.12.2018
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TDB 24.Uluslararası Dişhekimliği 
Kongresi Meslek Sorunları 
Sempozyumu yapıldı

TDB 24.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi kapsamındaki Meslek Sorunları Sem-
pozyumu, 25-26 Eylül 2018 tarihlerinde Ankara JW Marriott Hotel’de yapıldı.

Sempozyumda; TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile  
Dişhekimleri Odaları Başkan ve Yöneticileri ile oluşturu-
lan 3 Çalışma Grubu gündemleriyle mesleğin güncel so-
runları masaya yatırıldı.
TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Dişhekimleri Oda-
ları Başkan ve Yöneticileri Toplantısı; Dişhekimlerinin ser-
best çalışma modelleri üzerinden ortaya çıkan sorunlar, 
KSV de gelecek, yeni durma noktamız, e-reçete, Bitmeyen 
sorun: Tabela Standartları, Sağlık Turizmi Yönetmeliği ve 
son durum üzerine değerlendirme, Özelden hizmet satın 
alma ve Kamuda çalışan dişhekimlerinin sorunları ve 
mobbing konulu gündem ile gerçekleştirildi. 
Çalışma Grupları’nda ise; Türkiye’nin Yeni Yönetim 
Koşullarında, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuru-
luşlarının Geleceği, Sağlıkta Dönüşüm Programları (SDP) 
Türkiye’de Ağız Diş Sağlığını Neye Dönüştürmüştür?, TDB 
ve Odalarının Örgütlenme Modeli Sorunları ve Çözüm 
Önerileri görüşüldü. Çalışma Gruplarının raporları TDB 
Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Yöneticileri Toplantısı’nda 
görüşüldü.

Sonuç bildirgesi yayınlandı
25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Meslek Sorun-
ları Sempozyumu sonunda bir sonuç bildirgesi yayın-
landı. Tüm Dişhekimleri Odalarının imzasıyla yayınlanan 
bildirgede; 
‘’ Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Başkentimiz Anka-
ra’da meslek sorunlarımızı konuşmak üzere 35 odamızın 
katılımıyla bir aradayız.Dünya konjonktürünün değişmek- 
te olduğu bir dönemde çevremizdeki siyasi, sosyal ve 
ekonomik değişimin yarattığı sorunlar kaçınılmaz olarak 
ülkemize yansımaktadır.
Özellikle komşularımızdan gelen göç dalgası ülkemizi 
ve bizi hem ekonomik hem sosyokültürel olarak olumsuz 
etkilemektedir. Yeni ekonomik programın mesleğimize 
yansıması, yeterli planlama yapılmadan açılan Diş He- 
kimliği Fakülteleri, artan öğrenci kontenjanları, öğretim 
üyesi sorunları, büyük  sermaye gruplarının  zincir  polikli-
nikler ve merkezler açması, Sağlık Bakanlığının perfor-
mans sistemi içerisinde açtığı ADSM’ler ve döviz kur-
larındaki ani artışların bütün girdi maliyetlerine yansıması, 
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meslektaşlarımızın ya gelir kaybı ya da işsizlik ihtimali ile 
karşı karşıya kalması ile sonuçlanmaktadır.
Geçtiğimiz yıl çok sayıda sağlık çalışanına uygulanan 
şiddet ve mobbing birçok hekimin mesleği bırakmasına 
sebep olmuştur. Buda meslektaşlarımızın can güvenliğine 
ve çalışma motivasyonuna olumsuz yansımaktadır. Pra-
tikte karşılaştığımız gelişmelerin kanun ve yönetmeliklerin 
artık önüne geçtiği gerçeği bizi bu konuda yeni çözüm 
arayışlarına zorlamaktadır. Bu gelişmeler; tabela stan-
dartları, sağlık turizmi gibi konularda TDB ve Odaları 
daha gerçekçi çözümler üretmeye yöneltmiştir. Yıpranma 
payı, kamuda çalışan meslektaşlarımıza yapılan emeklilik 
koşullarındaki iyileştirmelerin özel çalışanlara da yansıtıl-
ma problemleri çözülmesi gereken diğer konular olarak 
durmaktadır. TDB’nin tüm girişimlerine rağmen Sağlık 
Bakanlığı’na ulaşılamaması, sağlık bürokrasisi ile yapıla-
mayan, yapılıp da sonuç alınamayan görüşmeler sonucu 
sürdürülemez bir sürece gelmiş bulunmaktayız.
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuru-
luşları hakkındaki yönetmeliğin yeniden yazım çalışma-
larında meslek örgütü olarak mutlak surette içerisinde 
olup katkı sağlamamız kaçınılmazdır.
Birliğimiz ve Odalarımıza aidiyet duygusunun ve katılımın 
arttırılması için kamu çalışanlarımıza, ileri yaş Dişhekim-
lerimize, öğrencilerimize ve genç mezunlarımıza yönelik 
birtakım çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Bunun güzel bir 
örneği de 24. TDB Kongresindeki öğrenci kayıt sayısının 
yüksekliğidir.
TDB ve Odalar olarak yeni mezun meslektaşlarımızın 

sermaye grupları ve meslek dışı gruplar tarafından 
mağdur edilmemeleri yönünde bilgilendirme, yön-
lendirme ve yaptırım konusunda çalışmalara ağırlık 
verilmelidir.
Tüm olumsuzluklara rağmen uluslararası arenada 
ülkemizin ve meslek birliğimiz adına pozitif gelişme-
ler de yaşanmaktadır. Örneğin FDI’daki delege 
sayımızın artması, uluslararası görevlerde temsili-
yetler alınması ve kadın meslektaşlarımızın bu konu 
daki öncülüğü de hepimizin gurur kaynağı olmuş-
tur. TDB Akademi ve Odalarımızın yaptığı bilimsel 
faaliyetlerle de Dünya Dişhekimliğindeki güncel 
gelişmeler meslektaşlarımız tarafından eşzamanlı 
olarak takip edilmektedir. Meslek örgütlerine karşı 
kapatma, etkisizleştirme tehditlerine karşı tüm üye 
ve bileşenlerimizle birlikte gerekli direnç ve dayanış-
ma geliştirilerek sürdürülecek, Sağlık Bakanlığı ile 
diyalog yolları zorlanmalıdır.

Meslek Birliğimizin ismindeki ilk kelimemiz olan ve Musta-
fa Kemal Atatürk’ün ‘’Türk Milleti’’ tarifi paralelinde, 
Anayasamızın 135. maddesi ve 3224 sayılı kanunumuzla 
bize verilmiş olan Türk Dişhekimleri Birliği adı tartışılsa 
da tüm bileşenlerimizce sonuna kadar sahiplenilecektir. 
Sonuç olarak TDB’deki ‘’Birlik’’ kelimesinin mesleğimizde 
hepimizi birleştirici temel unsur olduğunu daima hatır-
lamalıyız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur’’ denildi.
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Dekan Vekili Prof. Dr. Erdilek’e tebrik 
ziyareti

İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu, Ege 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Vekilliğine 
Yükseköğretim Kurulu’nca atanan Prof. Dr. Necdet 
Erdilek’e tebrik ziyaretinde bulundu. 
Geçtiğimiz aylarda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nden emekli olan Dekan Vekili Prof. Dr. 
Beyser Pişkin’in yerine, Prof. Dr. Necdet Erdilek de-
kan vekili olarak göreve başlamıştı. 
Ziyarete   İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Dr. Murat Sütpide  ler, Genel Sekreter 
Yaman Yamangil, Yönetim Kurulu Üyeleri Cenker 
Aktaş ve Nazan Burçoğlu katıldı.  Ziyarette  tebrikle -
rin ardından dişhekimliği mesleğinin   sorunları ve 
çözüm önerileri yanı sıra yönetmeliğe aykırı ruhsatsız 

çalışma ile ilgili sorunlar dile getirildi.  
Geçtiğimiz yıl Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
ile ortak gerçekleştirilen projelerin konuşulduğu top -
lantıda, önümüzdeki aylarda yapılacak yeni proje -
ler hakkında fikir alışverişi yapıldı. 
Prof. Dr. Erdilek, akademik çalışmalarının yanı sıra 
sosyal ve spor alanında yaptığı çalışmalarla da 
tanınıyor. 2012 yılında atandığı, Ege Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi dekan yardımcılığı görevini 
2015 yılına kadar sürdüren Prof. Dr. Erdilek, 2015- 
2016 yılları arasında dekan vekilliği görevini yürüttü. 
Erdilek, halen Endodonti Anabilim Dalı’nda öğretim 
üyeliğini görevini sürdürüyor.
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Ferdi kaza sigortası yenilendi

Bu yıl ‘tetik parmak’ ve ‘carpal tünel sendromu- 
tenisci dirseği’ tanısı konulan meslektaşlarımız ve 
ayrıca cerrahi müdahale dışında istirahat yoluyla 
tedavi edilebilecekler. Raporla belgelenmesi halinde 
yılda 30 günü geçmemek üzere geçici iş göremezlik 
ödeneğini alabilecekler. 
TDB ve Dubaı Starr Sigorta arasında imzalanan 
protokol 18 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek. 
Protokole göre Kaza sonucu vefat ya da maluliyet 15 
bin TL, kaza sonucu tedavi masrafları ise 1.500 TL 
teminata sahip.
 Kaza sonucu iş göremezlik teminatı günlük 75 TL, 

bir sigortalının yıllık azami iş göremezlik gün sayısı 
ise 60 gün  olarak  belirlendi.   Kaza geçiren  dişhe-
kiminin 10 gün içinde sigorta firmasına başvurması 
gerekiyor.
 Başvuru koşulları ve diğer bilgilere www.tdb.org.tr 
adresinden ulaşıla bilinecek.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin organizasyonuyla sisteme katılmak 
isteyen dişhekimleri odalarının üyelerinin yararlandığı ‘Ferdi 
Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İş göremezlik Sigortası’ yenilen-
di.
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FLORLA İLGİLİ GERÇEKLER
Doç. Dr. Arzu Aykut Yetkiner, Dr. Öğr. Üyesi Berna Kuter, Dt. Ece Şengun 
1-Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı, İZMIR
2-İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı,İZMIR
3-Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı,İZMIR

1. GİRİŞ
Diş çürükleri hem çocukları hem de yetişkinleri etkileyen önem-
li bir halk sağlığı problemidir (1). Günümüzde diş çürüklerinin 
önlenmesinde florun etkinliği kanıtlanmıştır (2,3,4,5,6). Florun 
çürük önleyici etkisi bakteri metabolizmasını etkilemesi, bak-
teriyel enzimleri inhibe etmesi ve minenin remineralizasyonunu 
desteklemesi sonucu meydana gelmektedir (7,8). Buna karşın 
günümüzde kullanımı ile ilgili soru işaretleri bulunmakta olup, 
diş hekimleri de konu ile ilgili fikir birliğine varamamıştır. Aslın-
da, flor doğada bileşikler halinde çok yaygın bulunan bir ele- 
menttir ve günlük hayatta topikal ve sistemik yollarla farklı 
şekillerde vücuda alınır (9).

1. AMAÇ
Bu makale günümüzde florun çürük önleyici etkisi, kullanımı ve 
toksisitesi ile ilgili literatürleri gözden geçirerek, diş hekimlerini 
flor kullanımının uygun ve güvenli olup olmadığı konusunda 
bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.

3. YÖNTEM
Kaynaklar yayınlanan güncel makalelerden, farklı uluslara-
rası kurumlardan, yayınlanmış resmi web sayfalarından ve 
dokümanlardan derlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
Amerikan Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi (AAPD), Avrupa 
Pediatrik Diş Hekimliği Akademisi’nin (EAPD) son yayınladığı 
rehberler ve ilgili sistematik derlemeler özetlenmiş ve bu derle-
mede florun sistemik ve topikal yoldan alımı, önerilen dozları, 
florun aşırı kullanımı ve toksisitesi tartışılmaktadır. 

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Flor vücuda içme sularından, diyet yoluyla besinlerden, den-
tal uygulamalardan ve hatta solunum yoluyla havadan dahi 
alınabilmektedir (9). Flor tüm doğal sularda bölgesel olarak 
farklı miktarlarda bulunmakla birlikte, içme suyundaki flor 
seviyesinin optimum konsantrasyonda ayarlanması çürük 
oluşumunun azaltılmasında en etkili ve kolay yöntem ola-
rak görülmektedir (3). Çeşitli ülkelerde bu uygulama sistemik 
olarak içme sularının florlanması, florlu tuz ve süt kullanımı, 
flor tablet ve damlasının alınması gibi yöntemlerle uygulan-
maktadır. Florun çürük önleyici etkisinin sistemik olarak alın-
masından daha çok topikal yolla uygulanması ile olduğu 
kanıtlanmıştır (10). Günümüzde ise ülkemizde florun sistemik 
uygulamalarından vazgeçilmiştir (11). Amerikan Diş Hekimliği 
Akademisi (AAPD) florlu su içilmesi ve günde iki kez florlu diş 
macunu ile dişleri fırçalamanın çocuklarda diş çürüğü sıklığını 
azaltmada en etkili yöntem olduğunu kabul etmektedir. Bu bil-
gi güncellenen 2018 AAPD rehberinde de yer almaktadır (3). 

Avrupa Diş Hekimliği Akademisi’nin (EAPD) rehberi doğrul-
tusunda yaşlara göre önerilen diş fırçalama sıklığı ve diş ma-
cunlarının içindeki uygun flor konsantrasyonları Tablo1’ de 
verilmiştir (10). Amerikan Diş Hekimliği Akademisi (AAPD) reh 
beri yaş gruplarına göre uygulanacak macun miktarı 3 yaş 
altı için sürüntü şeklinde iken 3-6 yaş arası çocuklar için ise 
bezelye büyüklüğündedir (12). Florlu diş macunları ile günlük 
olarak dişlerin fırçalanması florun topikal uygulanma yöntem-
lerinden en yaygını olmakla birlikte, özellikle çürük riski yüksek 
bireylerde uygulanan ek yöntemler de vardır. Florlu ağız gar-
garaları ve florlu diş iplerini kişi kendisi kullanabilirken, flor jel, 
flor vernik ve uzun süre flor salınımlı restoratif materyaller diş 
hekimi tarafından uygulanabilinmektedir (10,13). Jel ve vernik 
şeklindeki topikal flor uygulamaları yüksek çürük riski grubun-
daki çocuklarda kullanılmalıdır (3,14). Profesyonel olarak uy-
gulanan bu topikal flor uygulamalarının diş çürüklerinin pre-
valansını azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır (3). En çok uy-
gulanan profesyonel flor uygulama ajanları %5 sodyum florür 
vernik (NaF; 22,500 ppm F) ve %1,23 asidüle fosfat florür jeli 
(APF; 12,300 ppm F) ‘dir (3,4,6). 
Tablo1: Diş macunu flor konsantrasyonları (10)

Günlük optimal flor dozu aşıldığında alınan dozun miktarına 
göre vücutta çeşitli sistemik etkiler ortaya çıkmaktadır. Florun 
tek seferde ve yüksek dozda alımı (5mg F/kg) akut flor toksis-
itesine yol açabilmektedir. Florun uzun süreli normal dozdan 
daha fazla alımına bağlı olarak ortaya çıkan  en önemli yan 
etkisi ise dental florozistir (15,16,17). Daimi dişlerin kalsi-
fikasyon aşamasında florun günlük 0.06 mg F/kg’ dan faz-
la alımı florozis için risk oluşturmaktadır (18). Dental florozis 
mine gelişiminin bozulması ile tanımlanabilen kronik bir ra-
hatsızlıktır. Diş minesinde diffüz, simetrik, opak-beyaz lekeler 
şeklinde görülebilmektedir. Şiddetli florozis olgularında çukur-
luk, gözenek ve kahverengi mine lezyonları gözlenebilmektedir 
(17). Özellikle 6 yaşından küçük çocuklarda florun kümülatif 
etkisi dikkate alınmalıdır (15,16). Alınan flor miktarı, maruziyet 
süresi ve amelogenezis evresine bağlı olarak florozis şiddeti 
değişmektedir (19,17). Önerilen miktarlarda diş macunu kul-
lanımı ile flor alımı ise florozise neden olmamaktadır (20,17). 
Akut flor toksisitesi nadir rastlanan ağır bir tablodur. Akut flor 
toksisitesinde florun düşük dozda alınması ile bulantı, kusma, 
karın ağrısı, ishal, hipersalivasyon, gözyaşı, burun ve ağız 
akıntısı, baş ağrısı  belirtileri gözlenmekteyken yüksek doz-
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da alınması ile  konvülsiyon, ekstremitelerde spazm, genel 
halsizlik, hipotansiyon, kardiyak aritmiler, solunum asidozu, 
aşırı disoryantasyon, koma ve  ölüm ortaya çıkabilmektedir 
(15,19,21,22). 
Toksik belirti ve bulgulara neden olabilecek eşik dozu (Muhte-
mel Toksik Doz) 5 mg F/kg’ dır (15,22). Bu doz 10 kg bir çocuk 
için 90 gr diş macununa denk gelmektedir. Mutlak letal doz ise 
32-64 mg F/kg’ dır (15). 
Yüksek doz sistemik flor alımının IQ seviyesi ile (Intelligence 
Quotient-IQ) ilişkisini gösteren çalışmalar doğal içme sularında 
kabul edilen optimum seviyeden çok daha yüksek seviyelerde 
flor bulunan, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin sosyoekonomik 
durumu düşük bölgelerinde yapılmıştır. Bu çalışmalarda, IQ 
seviyesi üzerinde çok etkili olduğu bilinen ebeveynlerin eğitim 
düzeyleri, sosyoekonomik durumları ve çevresel diğer faktörler 
değerlendirilmemiştir.Bu nedenle IQ seviyesi ile flor seviyesi ara 
sında doğrudan bir ilişki kurulması doğru değildir (23,24,25).
Florun tiroid hormonları üzerine etkisi ile ilgili yapılan bir çalış-
mada sudaki, üriner sistemdeki ve kan serumundaki flor değer-
leri ile FT3, FT4 ve TSH arasında bir ilişki olduğu gözlenmiş 
ve endemik florozis bölgelerinde problemin daha fazla olduğu 
gösterilmiştir. Bununla birlikte bu çalışmada ciddi bir tiroid hasta 
lığı gözlenmemiştir (26). Hem sudaki flor değeri hem de üriner 
sistemdeki flor değerinin tiroid fonksiyonu üzerine olumsuz et-
kisi olmadığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir (27,28,29,30). 
Florun beyin gelişimi üzerine etkisinin incelendiği bir çalışmada 
diğer ağır metallerle birlikte nörotoksik etkisi olduğu gösteril 
miştir (31).  Florun üreme sistemi üzerine etkisinin incelendiği 
bir başka çalışmada yüksek dozda flor uygulaması ve çevresel 
kirletici ajanların fertilizasyonu ve embriyolojik gelişimi olumsuz 
etkilediği gösterilmiştir (32). 
 Çürük önlemede kullanılan topikal flor kaynakları ise  
toksik dozda flor içermemekte ve güven vericidir. Dişhekimleri 
flor uygulamalarında gereken önlemleri alabilecek eğitim ve 
beceriye sahiptirler. Dişhekimlerinin önerdiği uygun miktar-
larda kullanılan flor insan sağlığı açısından tehlike oluşturma 
maktadır. Diş çürüklerine karşı koruma etkisi ile florozis riskini 
minimalize etme arasındaki denge iyi kurulmalıdır. Eldeki en 
iyi kanıt, ailenin tercihleri ve diş hekiminin tecrübesi arasında 
dengelenmelidir. 
REFERANSLAR
1. Petersen PE, Lennon MA. Effective use of fluorides fort he prevention 
of dental caries in the 21st century: the WHO approach, Community Dent 
Oral Epidemiol, 2018;46(4):328-335 
2. Jiang E, Chin M, Lo M, Cho C, Chung M, Wong M. Prevention of 
early childhood caries ( ECC ) through parental toothbrushing training and 
fluoride varnish application : A 24-month randomized controlled trial, J Dent, 
2014; 42(12):1543-1550
3. American Academy on Pediatric Dentistry Review Council. Policy on 
use of fluoride, 2018 
4. Santos A, Nadanovsky P, Oliveira B. A systematic review and meta- 
analysis of the effects of fluoride toothpastes on the prevention of dental car-
ies in the primary dentition of preschool children, Evid Based Dent, 2014, 
15(3):67
5. Prevention of dental caries: A review of effective treatments, J Clin 
Exp Dent, 2016;8(5):604-10.
6. FDI, Caries Prevention Partnership. Caries Prevention and manage-
ment chairside guide, 2017
7. Tao S, Zhu Y, Yuan H, Tao S, Cheng Y, Li J, He L. Efficacy of fluorides 
and CPP-ACP vs fluorides monotherapy on early caries lesions: A systematic 
review and meta-analysis, Plos One, 2018; 13:4-7
8. Baygın O, Tuzuner T, Kusgoz A, Senel A, Tanrıver M, Arslan İ. Anti-
bacterial effects of fluoride varnish compared with chlorhexidine plus fluoride 
in disabled children, Oral Health Prev Dent, 2014, 12(4):373-82.

9. World Health Organization. Fluoride in Drinking-water Background 
document for development of WHO Guidelines for Drinking-water Quality, 
2004
10. European Archives of Paediatric Dentistry. Guidelines on the use 
of fluoride in children: an EAPD policy document, Eur Arch Paediatr Dent, 
2009;10(3):129-35
11. Karabekiroğlu S, Ünlü N. Toplum bazlı koruyucu ağız ve diş sağlığı 
programlarında erken dönem koruyucu uygulamaların yeri ve önemi, EÜ 
Dişhek Fak Derg, 2017; 38(2): 89-100 
12. American Academy on Pediatric Dentistry Review Council, Best 
practices on fluoride therapy, 2018
13. Kawai K, Heaven TJ, Retief DH. In vitro dentine fluoride uptake from 
three fluoride-containing composites and their acid resistance, J Dent, 1997; 
25(3-4): 291-6
14. Hellwig E, Lennon AM. Systemic versus Topical Fluoride, Caries Res, 
2004, 38: 258-262
15. Whitford GM, Acute Toxicity of Ingested Fluoride, Monogr Oral Sci, 
2011;22:66-80 
16. Gao SS, Chen KJ, Duangthip D, Lo ECM, Chu CH. Oral Health 
Care in Hong Kong, Healthcare, 2018; 6(2):45
17. Australian Government, National Health and Medical Research 
Council. A systematic review of the efficacy and safety of fluoridation part a : 
revıew methodology and results, 2007
18. Hong L, Levy SM, Warren JJ, Broffitt B, Cavanaugh J. Fluoride intake 
levels in relation to fluorosis development in permanent maxillary central inci-
sors and first molars, 2006; 40:494-500
19. Kanduti D, Sterbenk P, Artnik B. Fluoride: a review of use and effects 
on health, Mater Sociomed, 2016; 28(2): 133-137
20. Berg j, Gerweck C, Hujoel PP, King R, Krol DM, Kumar J et al. Evi-
dence-based clinical recommendations regarding fluoride intake from recon-
stituted infant formula and enamel fluorosis, J Am Dent Assoc, 2011; 142:79-
87
21. Marinho VCC, Worthington HV, Walsh T, Clarkson JE. Fluoride 
varnishes for preventing dental caries in children and adolescents (Review), 
Cochrane Database Syst Rev, 2013, 11(7)
22. Valeria CC, Morinho VCC, Higgins JPT, Logan S, Sheiham A. The 
Effectiveness of Fluoride Gels for the Prevention of Dental Caries in Children, 
J Dent Educ, 2003; 67(4):448-58
23. Wang SX, Wang ZH, Cheng XT et al. Arsenic and fluoride exposure 
in drinking water: children’s IQ and growth in Shanyin county, Shanxi province, 
China. Environ Health Perspect 2007; 115: 643-647.
24. Shivaprakash PK, Ohri K, Noorani H. Relation between dental fluo-
rosis and intelligence quotient in school children of Bagalkot district. J Indian 
Soc Pedod Prev Dent 2011; 29: 117-120.
25. Kundu H, Basavaraj P, Singla A, Gupta R, Singh K, Jain S. Effect of 
fluoride in drinking water on children’s intelligence in high and low fluoride 
areas of Delhi. J Indian Assoc Public Health Dent 2015; 13: 116-121.
26. Singh N, Verma KG, Verma P, Sidhu GK, Sachdeva S. A compar-
ative study of fluoride ingestion levels, serum thyroid hormone & TSH level 
derangements, dental fluorosis status among school children from endemic 
and non-endemic fluorosis areas. Springerplus, 2014; 3:7.
27. Hosur MB, Puranik RS, Vanaki S, Puranik SR. Study of thyroid hor-
mones free triiodothyronine (FT3), free thyroxine (FT4) and thyroid stimulating 
hormone (TSH) in subjects with dental fluorosis. Eur J Dent, 2012; 6(2): 184-
90.
28. Barberio AM, Hosein FS, Quinonez C, McLaren L. Fluoride expo-
sure and indicators of thyroid functioning in the Canadian population: implica-
tions for community water fluoridation. J Epidemiol Community Health. 2017; 
71(10):1019-1025.
29. Milgrom P, Taves DM, Kim AS, Watson GE, Horst JA. Pharmacoki-
netics of fluoride in toddlers after application of 5% sodium fluoride dental 
varnish. Pediatrics. 2014; 134(3):870-4.
30. Health K, Singh V, Logan R, Mclntyre J. Analysis of fluoride levels 
retained intraorally or ingested following routine clinical applications of topical 
fluoride products. Aust Dent J. 2001; 46(1): 24-31.
31. Hussien HM, Abd-Elmegied A, Ghareeb DA, Hafez HS, Ahmed 
HEA, El-Moneam NA. Neuroprotective effect of berberine against environ-
mental heavy metals-induced neurotixicity and Alzheimer’s-like disease in rats. 
2018; 111:432-444.
32. Liang S, Zhao MH, Ock SA, Kim NH, Cui XS. Fluoride impairs 
oocyte maturation and subsequent embryonic development in mice. 2016; 
31(11): 1486-1495.



dişhekimihaber

36

‘Bize emanet’ kampanyası sürüyor

Toplumun hem dişhekimlerine hem de Türk Dişhekim-
leri Birliği’ne dair bilgisini geliştirmek, toplumda ağız-diş 
sağlığı ve genel sağlık ilişkisi konusunda farkındalık yarat-
mak, dişhekimine gitme sıklığını arttırmak amacıyla hazır-
lanan projenin ilk adımı ‘Bize Emanet’ geçtiğimiz  Ha- 
ziran ayında başlatılmıştı. Yaz aylarında meslektaşlarımızın 
paylaşımlarıyla yayılan çalışma belli zaman aralıklarıyla 
yeni konu ve görsellerle güncelleniyor. Geçtiğimiz aylar-
da da diş hassasiyeti, hamilelikte diş tedavisi, diş sağlığı 
genel sağlık ilişkisi, çocuklarda ağız diş sağlığı bakımı, diş 

beyazlatma, diş ipi kullanımı gibi konuların yanında Tür-
kiye’de ağız diş sağlığının durumu ve dişhekimliğine  iliş -
kin genel kültür bilgilerinin yer aldığı görseller dolaşıma 
sokuldu ve TDB web sitesi de dahil olmak üzere TDB’nin 
facebook, twitter ve instagram hesaplarından paylaşıldı. 
Uzun soluklu devam edecek kampanyanın başarıya ulaş- 
ması için meslektaşlarımızın bu görsel materyalleri sosyal 
medya hesaplarından üyesi bulunduğu gruplarla ve ar- 
kadaşlarıyla paylaşması büyük önem taşıyor.

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu  üyeleri 
ile Dişhekimleri Odalarının yöneticilerinin katıldığı,TDB 
Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı 28 Ağustos’ta 
Ankara’da yapıldı. İzmir Dişhekimleri Odası’nın da tem-
sil edildiği toplantı Bize Emanet kampanyasına ilişkin 
bilgilendirme ve değerlendirmelerle başladı. Toplantıya 
kampanyanın hazırlık çalışmalarını yürüten firmanın 
yöneticilerinden Dr. Çağrı Kalaçada katılarak, kampan-
ya hakkında kapsamlı bir bilgilendirme yaptı. Bağımsız 
kuruluşlarca oluşturulan istatistiki verilere göre kampan-

ya kapsamında 21 Haziran– 26 Ağustos arasında Face-
book ve Instagram üzerinden reklamlı ve organik olarak 
paylaşılan 44 gönderinin toplamda Facebook üzerinde 
yaklaşık 630 bin, Instagram üzerinde 6 milyon gösterim 
aldığı paylaşıldı. Katılımcıların eleştirileri ve Bize Emanet 
kampanyasının daha etkili olabilmesi için önerileri de 
kaydedildi. Toplantıda Projenin ikinci ve üçüncü fazları-
na ilişkin hazırlıklar da sunuldu. Oda başkanları da fikir 
ve önerileriyle projenin geleceğinin şekillenmesine katkı 
sağladılar

TDB Genişletilmiş Yönetim Kurulu Ankara’da toplandı
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E-Nabız sistemi ile ilgili toplantı 
gerçekleştirildi

İzmir Dişhekimleri Odası Yönetimi ile İl Sağlık Müdürlüğü 
temsilcileri arasında Sağlık verilerinin e-Nabız Sis-
temine gönderilmesi ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi.

Toplantıya İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Murat Sütpideler, Genel Sekreter Yaman 
Yamangil, Yönetim Kurulu Üyesi Ümran Ergun Ertunç, 
Güney Sağlık Hizmetleri, İlaç Ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri 
Başkanlığı, Sağlık Meslekleri Ve Özel Teşhis Tedavi 
Merkezleri Birimi Başkan Yardımcısı Fizyoterapist Sev-
can Ekizler, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Meslekleri Tanı 
ve Tedavi Şube Müdürü Dr. Şule Karabinalı, İl Sağlık 
Müdürlüğü Bilgi İşlem Biriminden Neşe Tekin katıldı. 
20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Kişisel Sağlık Verilerinin 
İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında” Yö-
netmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasına ve Sağlık 
Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 2016/6 sayılı 

Sağlık.Net Online ve e-Nabız Hakkında Genelgesine 
istinaden özel ya da kamu fark etmeksizin tüm sağlık ku-
ruluşlarında üretilen sağlık verilerinin e-Nabız Sistemi -
ne  gönderilmesinin gerektiği vurgulandığı toplantıda, 
veri gönderimleri için Bakanlığın Kayıt Tescil Sisteminde 
kayıtlı yazılımların kullanılması zorunlu olduğu belirtildi. 
Toplantıda  Tek Hekim muayenehanelerinin e-Nabız 
gönderimleri için Bakanlığın Muayene Bilgi Yönetim 
Sistemi programını da kullanılabileceği, Bakanlığın 
programının kullanılması için İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi 
İşlem Birimine kullanıcı adı ve şifresi tanımlanması için 
dilekçe   ile   başvurulması gerektiği  konusunda  bilgi- 
lendirme yapıldı. 
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Perşembe Akşamı Seminerlerimiz

İzmir Dişhekimleri Odası’nın meslektaşlarımızdan 
en çok ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan 
‘’Perşembe Akşamı Seminerleri’’ 4 Ekim akşamı 
başladı. Sektörün önde gelen firmalarının yeni 
ürünlerini tanıtma fırsatı bulduğu, alanında uz-
man akademisyenlerin yer aldığı seminerlerde 
ilk olarak Doç. Dr. Aylin Ünal; ‘’İletişim Beceri 
leri’’ konusunu anlattı. 
Yoğun ilgi gören seminer sonrası soru ce-
vap bölümünde komuyla ilgili merak edilenler 
tartışıldı. Seminerler 11 Ekim tarihinde Doç.Dr. 
Arzu Yetkiner’in ‘’ Eyvah Flor’’, 25 Ekim tarihin-
de Prof. Dr. Ender Kazazoğlu’nun ‘’İmplant Üstü 
Protezlerde   Erken   Yükleme’’  konusunda  se-
minerleri ile devam edecek.

İzmir Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri 
Yaman Yamangil. Meslektaşlarımızın bu dönem 
gerçekleştirilecek Perşembe Akşamı Seminer- 
leri’ni daha verimli hale getirmek için çalışmalar 
yaptıklarını belirtirken, ‘’Seminerlere tüm meslek   
taşlarımızı davet ediyoruz’’ dedi.

4 Ekim’de başladı
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Kısaca kendinizi tanıtabilir 
misiniz?
1956 Ankara doğumluyum. Ege 
üniversitesi dişhekimliği fakültesi 
1979 mezunuyum.1993’te Frank-
furt’ta Dr.Gerd Pfeffer’in kliniğinde 
implant çalışmalarıma başladım. 
O tarihten itibaren de çalışma-
larımı sürdürüyorum. Aynı zamanda 
Karşıyaka’da serbest dişhekimi ola-
rak çalışmaya devam ediyorum.
Buluşlarınız hakkında bilgi ver-
ebilir misiniz?
Çok kısaca; implant yüzeyini %9’a 
kadar, tutuculuğunu %200 e kadar 
arttıran, fibroz kapsül oluşumunu, 
rotasyon ve luksasyonu önleyen, 
düşmediği için primer stabilizasyon 
esnasında oluşan periimp lantitislere 
müdahale imkanı tanıyan bir buluş. 
İSİF’e ise iki buluşla katılıyorum. 
İkincisi ise sinüs lifting ve implant 
yerleştirme operasyonunu tek seans 
ta gerçekleştiren, implantın sinüse 
hiçbir zaman kaçmadığı, komp-
likasyonları azaltan ve her hekimin 
çok kolay yapabileceği bir buluş ve 
sinüs lifting aparatıdır.
27-29 Eylül 2018 tarihleri 
arasında İstanbul Uluslararası 
Buluş Fuarı 2018’e (İSİF) Türk 
Patent Enstitüsünün davetlisi 
olarak katıldınız ve ödül al-
dınız, bu fuar hakkında bilgi 
verir misiniz.?
Buluş, Arge ve inovasyon fuarı olan 
İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı 
İSİF’e 45 ülke katıldı. Buluşların hız-

la olgunlaşması, ekonomik büyüme 
toplumsal ilerleme açısından son 
derece önemli bir fuar. Birçok firma, 
üniversite ve buluşçu katıldı. Türk 
Patent (Türk Patent ve Marka Kuru-
mu) ve İFA (İnternational Fedaration 
of Invertors assosiation) katkısı ile 
yapılıyor. Benim her iki buluşumun 
TP ve PCT patentleri mevcut. Ben 
TP’nin davetlisi olarak adıma ayrılan 
bir stant ile poster sunumu yaptım. 
İmplant ile ilgili Kemik tutuculuğunu 
arttıran mekanizmaya sahip diş 
implantı ile Gümüş madalyonun 
sahibi oldum. Ödül alacağımı umut 
etmiştim, 45 ülkeden 300 katılımcı 
arasından tek ödül alan Dişhekimi 
olmak ayrıca gururlandırdı. 
Buluşun ticarileşmesi ve üretimi 
için neler yaptınız gelişmeler 
neler?
Buluşun ticarileşmesi ve üretimi 
için yurtdışından pek çok firma ile 
görüşüyoruz. Önümüzdeki aylarda 
yeni  gelişmeler  olacağını  umuyo-
rum.   
Bu çalışma için sponsor 
desteğiniz var mı?
TUBİTAK bu konuda maddi destek 
sağladı.  İTU-NOVA da  çalışma-
larımı destekleyerek ticarileşmesi için 
çalışıyor. Fakat bu tek başına yeterli 
olmuyor.
Son olarak ilave etmek iste-
dikleriniz
 Buluşun sonrasında; bunun patent- 
lenme süreci çok uzun, sıkıntılı ve 
zor. Ekonomik açıdan ve kurumlar 

arası iletişimsizlikten dolayı insan 
çok yıpranıyor. 25 yıldır çalıştığım 
bu konu ile ilgili ön incelemesi 
yapılmış 3 buluşum daha bulun-
maktadır. Ayrıca bana bu konuda 
yardımcı olan Grupofis Marka-Pa-
tent Ofis’e çok teşekkür ederim. 
Hep yanımda oldular. Türkiye’nin 
dental alanda bir dünya markası 
olacağını umuyor ve ümitle bekli-
yorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için 
teşekkür ederim.

İmplant ile ilgili iki buluşa imza atan, Karşıyaka’lı Dişhekimi 
Dr. Fevzi Levent Tekin, 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında 
gerçekleşen İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı 2018’de (İSİF) 
Türk Patent Enstitüsünün davetlisi olarak patentini aldığı iki 
buluşunu sergiledi. Fuardan ödülle dönen meslektaşımız, 
buluşuyla Gümüş Madalyonun sahibi  oldu.  Meslektaşımız 
buluşuyla ilgili sorularımızı içtenlikle Dişhekimi dergisi için 
yanıtladı. 

Dişhekimi Dr. Fevzi Levent Tekin

İzmir’li meslektaşımızdan implant ile ilgili önemli buluş
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Türkiye’nin dört bir yanından  27 eser sahibinin top 
lam 30 öyküyle katıldığı yarışmada; Şenay Eroğlu 
Aksoy, Berna Durmaz, Emel Eroğlu, Fuat Sevimay 
ve Sibel Öz’den oluşan  jüri üyelerinin yaptıkları 
değerlendirme sonuncunda 5 eser dereceye girme-  
ye hak kazandı. Birinciliği  ‘Fesleğenler’ isimli 
öyküsü ile Dişhekimi Berkant Sezer, ikinciliği  ‘A’ 
isimli öyküsü ile Dişhekimi Tevfik Emre İmamoğlu ve 
‘Yarbaşı’ isimli öyküsüyle Dişhekimi Osman Erkan 
Özaydın, üçüncülüğü  ‘Münferit’ isimli öyküsü ile 
Dişhekimi Serdar Devrim Erkmen elde etti. ‘Malta 
Kelebeği’ isimli öyküsüyle Dişhekimi Öznur Öç, 
‘Kuşlar, Kedi Vesaire’ isimli öyküsüyle Dişhekimliği 
Öğrencisi Gizem Nur Gür’de Jüri Özel Ödülü’ne 
layık görüldü. Yarışma sonunda ilk 3dereceye giren 
eser sahipleri TDB 24. Uluslararası Dişhekimliği 
Kongresi ne ücretsiz kayıt ve konaklama hakkı 
kazandı. Dereceye giren ve yayımlanmaya değer 
görülen öyküler bir kitapta toplanacak. 
Geçen yılın ‘’Yara’’ temalı  öyküleri kitapta 
yayımlandı 
Türk Dişhekimleri Birliği’nin geçen sene düzenlediği 
“Yara” temalı öykü yarışmasında dereceye giren 
ve yayımlamaya uygun görülen eserler TDB  2017 
ÖYKÜ ÖDÜLÜ SEÇKİSİ YARA adı altında  kitap ola 
rak yayımlandı. Bence Kitap Yayınevinden yayımla-
na kitapta öyküler bir araya getirildi.
Üyemiz Serdar Devrim Erkmen ve Atilla 
Akat’ın öyküleri yer aldı
TDB 2017 Öykü Ödülü seçkisinde, geçtiğimiz yıl 

Jüri özel ödülüne layık görülen Serdar Devrim Erk-
men ile yayımlanmaya değer görülen eserler arasın-
da yeri ni alan Atilla Akat’ın öyküleri de bulunuyor. 
Kitapta “Değişik” adlı öyküsüyle yer alan odamız 
üyelerinden Serdar Devrim Erkmen ve “Yara” adlı  
öyküsüyle yer alan  Atilla Akat’a kitaplarını İzmir 
Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Murat Sütpideler  takdim etti.
Serdar Devrim Erkmen; ‘’Hobilerin biz dişhekimleri 
nin sigortası olduğunu düşünüyorum’’
Sanat, spor ya da hobilerin biz dişhekimlerinin 
sigortası olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden elimiz 
den geldiğince meslek dışı faaliyetlere zaman ayır-
malıyız. Ben aynı zamanda İzmir Dişhekimleri Odası 
(İZDO) Tiyatro grubundayım ve şunu söyleyebi-
lirim ki İZDO’ya bağlı hekimler olarak bizler çok 
şanslıyız. Sanatsal ve sosyal aktivitelere olan yak-
laşım ve desteklerinden dolayı İZDO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Sayın Murat Sütpideler’e ve tüm yönetim 
kurulunda görevde olan meslektaşlarıma teşekkür 
etmek istiyorum.

TDB Öykü Yarışması sonuçlandı

Geçtiğimiz yıl jüri özel ödülünü alan İzmirli Dişhekimi Serdar Devrim Erk-
men bu yıl yarışmada 3. oldu.
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Dr. Atila Akat; 
‘’ Benimkisi amatörce bir debelenme’’
TDB 2017 Öykü Ödülü seçkisinde, geçtiğimiz yıl Jüri özel ödülüne layık 
görülen odamız üyesi Dişhekimi Serdar Devrim Erkmen ile yayımlanma-
ya değer görülen eserler arasında yerini alan Dr. Atila Akat’ın öyküleri 
de bulunuyor. Kitapta “Yara” adlı öyküsüyle yer alan Ortodontist Dr. 
Atila Akat ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

TDB’nin geçtiğimiz yıl düzenlediği  ‘Yara’ temalı  
öykü yarışmasında yayınlanmaya değer eserlerin 
toplandığı kitapta öykünüz yer aldı duygularınız 
neler?
Yayınlanmaya layık görüldüğü için sevindim elbette.. Bu 
konuda TDB’ye , yarışmayı organize edip  katılımcıların 
öykülerini bir kitapta topladığı , odamıza da gösterdiği 
ilgi için teşekkür ederim..
‘Yara’ isimli öykü neyi anlatıyor ?
TDB öykü yarışmasını duyurduğunda elimde önceden 
yazmış olduğum bir metin vardı. Uzun süredir kafamda 
kurguladığım, bir süre önce de yavaş yavaş kaleme al-
dığım bir metin. Tamamen amatörce, bir dönem romanı 
oluşturmaktı niyetim. Roman formatını, iki bin kelimelik 
bir hikaye formatına çevirmek gerekti.  Hikaye- nin ana 
karakteri Cezmi, kendisi toplumsal yapımızda sıklıkla 
karşılaştığımız bir “ebedi ergen”, birey olarak yaş alsa 
da, olgunlaşamayacak.  Kendi gibi ebedi ergenlerle 
dolu sosyal örgünün içinde “biz nerede hata yapıyoruz?” 
sürecinin başında. Büyük olasılıkla  40 ‘lı yaşlarında “…
ne olacak bu memleketin hali…” konuşmasını yapacak. 
Olmaması muhtemel ama; bu serzenişi, bir baltaya sap 
olsa da yapacak, olmasa da yapacak…. 
Dönemsel olma iddiasındaki bir yazın çabasına atfen 
de; ergenliğinin en fırtınalı dönemini, eğitim sistemimizin 
giderek temel yapı taşı haline getirilen dinsel temalı bir 
yatılı okulun soğuk koridorlarında geçirmiş. Yeşermeye 
çalışan kişiliği günah sevap ilişkisi içinde şekilleniyor. 
Göz teması kuramayan, ürkek, kafası karışık. Zaman 
zaman şark kurnazı, zaman zaman yaralı bir enik…
Fazlasıyla yaralı… Yetmiyormuş gibi fiziksel görünüşü 
ile ilgili normal ergen kuruntularını aşacak derecede 
takıntıları var. 
Dişleri çok çapraşık.. İmkanlarını zorlayarak bir ortodon-
tik 

tedavi sürecine giriyor… 
Görebildiği ve üzerinde 
yorum yapabildiği bir 
düzensizliği, bedeli her ne 
ise ödeyip düzelttiğinde, 
hayatındaki karmaşaların 
da düzelebileceğinin yanlış 
algısı, onu daha da çıkmaza 
sürüklüyor.. Sanki hayatında 
yolunda gitmeyen tek şey girdiği tedavi süreci..Tam bir 
kel başa şimşir tarak durumu.. Süreç içerisinde kendi iç 
sesiyle yaptığı he saplaşmalar, hikayenin sonunda umul-
mayacak bir çıkarıma yol açıyor.. Gerçek hayatta bekle-
nilesi bir sonuç değil.. Bu haliyle biraz gerçeküstü… 
Ama yine de insana dair hiçbir şey bizi şaşırtmamalı…
Öykü yazmaya ne zaman başladınız ?
Kendimi bildim bileli öykü yazarım diyemeyeceğim, 
yeni başladım. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Son 
iki cümle bir film sahnesini hatırlattı şu an bana.. “Or-
ganize İşler” filmiydi yanılmıyorsam. Cem Yılmaz’ın 
canlandırdığı mafya babası ağır abinin repliği, Hani 
golf sopasıyla ağır dayak attığı sahne. ”Ben günde 
bir saat golf oynuyorum ..Çok mu ? Diye girer söze” 
Yeni başladım… Daha iyi değilim yani…Geliştiriyorum 
kendimi.. Belli bir zümreye aittir diyorlar, hayır ! Golf 
herkese açık” diye ekler. Sonra, belli ki kendince iler-
leme kaydetmiştir, beş numaralı golf sopasını ister ve 
onunla sağlam bir dayak atar. Alışık olmayan belde 
pantolon durmamıştır. Ait olunmayan “zümreye” giriş 
çabası aslına rücu etmekle sonlanmıştır. Teşbihte hata 
aran maz  derler. Örneğin şimdi baktığımda hikaye for-
matında bir sürü eksikler görüyorum.. Her şeyden önce 
yazı “tuğla” gibi olmuş… Bir paragraf boyutunda cümle 
olur mu? Hikayenin ana karakteri ayışığının duvardaki 
yansımasının ölçülerini ve ışığın doğrusal yayıldığını 
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düşünerek eş üçgenler kuramını kullanıp ışık kaynağının 
uzaklığını hesaplamaya çalışıyor. 
Hayvan davranışlarıyla insan davranışları arasındaki 
farktan neden anı yaşayamadığına hayıflanıyor.. Mevcut 
bilincini kapıda bırakmadan cennetin kapısından içeri 
“Cezmi “olarak asla giremeyeceğinin farkına varıyor…
Bunlar okuyucuyu zorlayan fikir uçuşmaları…
Bu biraz da roman metninin kısa hikaye formatına çevril- 
mesinden kaynaklanıyor.  Kısaltmak için çok kaynatıp 
suyunu çektirmem gerekti. Sonuçta ortaya konsantre 
okuması zor bir metin çıktı…Biliyorum bahane değil… 
Yine de TDB yetkililerine uygun görüp seçkiye dahil 
ettikleri için minnettarım…

Öykü yazmak hobi mi, yoksa dişhekimliği ile 
birlikte mi yürütüyorsunuz?
Benimkisi amatörce bir debelenme …Bu edimin kendisi 
zaten kırık bir öykü…Hani aynaya ayna tutarsınız kendi- 
sinin sonsuz yansımalarını görürsünüz.. Gerçekle sanal 
iç içedir..

 Hangisi gerçek hangisi kurgu ? Kurgular 
gerçekleşir mi ?
Kurguların gerçekleşme ihtimalidir insanlığı ayak-
ta tutan..  İhtimaller merak uyandırır. Merak  isteğe 
dönüşür.. İstenerek yapılan bir eylemdir hobi.. Hele evde 
aç bekleyen bebelere çorba çıkarmıyorsa da çok   iste-
men lazım.. Ama türümüzün genetik koduna işlenmiştir 
hikaye anlatmak..Koca insanlık tarihini, önce, hikayesini 
yazarak oluşturduk..Evrim sürecinde yitip giden diğer 
hominid türlerinden bizi ayıran en önemli fark bu..Bana 
heyecan veren ve isteği canlı tutan bu hazır verili oluş 
hali…Yoksa aman aman  yanıp tutuşmuyorum…

Öykü yazmak için neler gerekli ?
İlham gelir.. Herkese gelir…İşte öykü yazmak bundan 
sonra üşenmemeye denir…Keşke her şey “ol” deyin- 
ce olsa…Bir de içine doğduğumuz sosyal örgü çok 
önemli…Binlerce yıl önce atalarımız  Orhun kitabelerini 
yazarken şöyle  de yivermiş.. “ Taş tokıttım, köngüldeki 
sabımı bitidim..” Yani taşa yazı yazdım ama gönlümdeki 
sabrımı da bitirdim.. Ne menem bir işmiş bu arkadaş? 
Ah be anam babam…Atına atlayıp devam etmiş.. Atlı 
göçebe kültürün çocuklarıyız…Malzeme bu..Olsa dük-
kan senin..

Eserinizin yayımlanmaya değer eserler arasında 
yer alacağını bekliyor muydunuz?
Hayır beklemiyordum..Böyle söylemek için elimde 
sağlam delillerim var..Sosyal medyada sadık takipçi 
sayım 8.. Yazıyla sekiz… Bu yazıyı okuyorlarsa hepsinin 
gözlerinden öpüyorum.. Ama o   mecrayı   yanlış   kul-
lanıyorum. Farkındayım…Bir el ayak fotosu çek.. Bir selfi 
paylaş değil mi? Yediklerin içtiklerin.. İnsanları sıkma… 
En basit hissiyatını kaldırım taşı gibi yazmaya ne gerek 
var .Ama yazılı metin performansım konusunda bir fikir 
veriyor tabi…

Daha önce bu konuda bir ödül bir derece aldınız 
mı?
Hayır almadım.. Bunda da almadım…TDB takdir etmiş, 
katılımcıların hikayelerini bir kitapta toplamış.. Teşekkür 
ediyorum.. Yarışmanın teması “yara “ idi.. Ne güzel 
bir tema seçmişler diye düşünmüştüm..    Şarkıda de-
diği gibi “herkesin bir yarası vardır durur içerisinde…”  
Hikayemin adı da yara.. Kitabın kapağında da yara 
yazıyor.. Öyküleri yazarlarının soyadlarına göre alfabetik 
olarak sıralamışlar.. Soyadım Akat.. İlk hikaye benimki 
olmuş…Tamamen tesadüf.. 
İlave etmek istedikleriniz 
Gösterdiğiniz ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyorum..
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ZAMAN MAKİNESİ
Yeni mezun o sabah saat on -
birde uyandı. Heyecanlıydı. Firma
ile anlaşabilirse birazı peşin, geri 
kalanı da taksitle yepyeni bir  ünit-
fotöy satın alacak, bir süre önce 
kiraladığı daireye göndermelerini 
isteyecekti.Kendisine ait bir muaye- 
nehanesi, hastaları olacağını 
düşünmek, içini kıpır kıpır ediyordu
25 yıllık dişhekiminin saat alarmı 
sekiz buçukta öttü. Tek gözünü açıp 
saati susturdu. Spor kulübüne git-
mesi gerekiyordu. Saatin alarmını 
ona kurdu ve uyudu. 
40 yıllık dişhekimini pek uyku 
tutmadığından, saat yedide sıkıntıy-
la kalktı. Çalışma odasına pija-
malarıyla gidip, masaya oturdu. 
Sadece beş altı saat önce yine 
aynı masada oturup çalıştığı halde 
hala konuşma metnini istediği gibi 
yazamadığını düşündü, canı sıkıldı. 
40 yıllık dişhekimleri adına konuş-
ma yapma görevinin kendisine 
verildiği, son gün bildirilmişti. 
50 yıllık dişhekimi her zamanki gibi 
saat tam sekizde uyandı. Ve yine 
her sabah yaptığı gibi karşı duvar-
da asılı duran kocasının resmine 
baktı. Ve yine her sabah söylediği 
sözler döküldü ağzından. “Günay-
dın canım. Seni çok özlüyorum”.
Yeni mezun, gittiği firmada gezi    
nirken bir ünitin önünde durdu. 
Kamçı tipi ünitte airetör başlarının 
yere düşmesinin imkânsız olduğunu 
duymuştu. Suni deri kaplamalar da 
tam istediği mavi renkliydi. Kararını 
verdi. Bir miktarı peşin, kalanı sekiz 
ay taksitte anlaştılar.
25 yıllık,   saat onda  kalkıp  tıraş 
oldu. Uykulu gözlerle evden çıkıp 
otomobiliyle  işe yollandı.  İlk ran-
devunun Melahat hanıma ait oldu- 

ğunu hatırlamasıyla karnına bir 
sancı saplanması bir oldu. Kadın 
kesinlikle bu sefer de memnun 
olmayacak, “Olmamış ki. Bu ön 
iki diş böyle düz içeri bakıyor. Bir 
milim daha uzayıp böyle bombeli 
olması lazım” falan diyecekti.
40 yıllık, elinde kağıtlar ve üzerinde 
pijamasıyla odanın içinde dolaşıyor 
ve yazdıklarını yüksek sesle oku-
yordu. “O zamanlar düşük devirli 
turlarla çalışır, modelajını kendi 
yaptığımız altın köprüleri yine kendi 
sapanlarımızla dökerdik”. 
50 yıllık, bir parça tuzsuz peynirle 
bir domatesten ibaret kahvaltısının 
ardından ilacını içti. 
Yeni mezun, iki arkadaşını 
cepten arayıp onlarla İstiklal 
caddesinde bir kafede buluştu. 
Arkadaşlarından biri “Muayene-
hanenin yeri gayet güzel. Benim 
yanında çalıştığım hekim porseleni, 
totali kaçtan yapıyor biliyor musun? 
Ayda on üye porselen, iki de total 
yapsan üç ayda borcunu kapatırsın 
bile. Bir yıla kalmadan kıyak bir 
otomobilin, üç dört sene sonra da 
villan olur valla” dedi. 
25 yıllık, Melahat hanıma boş 
gözlerle bakıyordu. Kadın onun 
açıklamalarını hiç dinlemediğinden 
artık o da kadını dinlemiyordu. 
Akşama kadar sekiz hasta daha 
vardı. Oysa şimdiden tükenmek 
üzere olduğunu hissediyordu. Der-
ken çocuğunun okul taksiti geldi 
aklına. En azından üniversiteden 
mezun olana kadar yani bir on 
sene daha çalışmalıydı. 
40 yıllık, çalan telefonla konuş-
ma provasının bölünmesine çok 
bozulmuştu. “Evet”. “Şey, hocam 
bugün saat beş için bir ameliyat 
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randevusu almak istiyorlar da”. “Kızım dün ben sana 
ne dedim? Bu akşam tören var!”. “Affedersiniz hocam, 
haklısınız, unutmuşum”. 
50 yıllık, büyükçe bir albümü eline alıp eski resimleri 
incelemeye koyuldu. Dişçi mektebinin bahçesinde, 
beyaz önlükleriyle eski kitaplardaki melek figürlerini 
anımsatan bir grup insan. Güneşin tepede olduğu 
mutlu bir gençlik günü. Birden nereden çıkıp geldiği 
bilinmez bir stenç kokusu sardı etrafı. Gözlerini kapa- 
tıp derin bir nefesle çekti içine, ardından mesut bir 
gülümseme yayıldı dudaklarına.

Önce yeni mezunlar davet edildi. Rengarenk giyinmiş 
kalabalık bir grup güle bağrışa çıktılar sahneye. Yeni 
mezunlar adına konuşan diş hekiminin heyecandan 
sesi titriyordu. “Biliyor musunuz? Bugün ben ünit fotöy 
aldım. Çok heyecanlıyım. Bizler Atatürk ilkelerine ve 
bilime bağlı diş hekimleri olarak buradaki büyükleri- 
miz gibi uzun yıllar hizmet etmeyi diliyoruz”.
Sonra 25 yıllıklar davet edildi sahneye. Müzik 
eşliğinde koşar adım çıktılar. Sahne dolduğundan, 
arka arkaya üç sıra oldular. Yaramaz çocuklar gibi 
şakalaşıyorlar, uzun zamandır birbirlerini göreme 
yenler sarılıp kucaklaşıyorlardı. 25 yıllıklar adına 
konuşmacı geldi kürsüye. Yalnız Melahat hanımı 
değil, sanki tüm dünyayı unutmuştu. Konuşmasını şu 
cümlelerle tamamladı. “Şimdi tanrıdan tek dileğimiz, 
çok değil, bir yirmi beş yıl daha bağışlasın bize. Yine 
burada bir araya gelip, yine mezun olduğumuz günkü 
heyecanı tadabilelim diye”.
40 yıllıklar daha yavaş ve olgun tavırlarla aldılar sah-
nede yerlerini. Yan yana tek sıra dizildiler. Konuşmacı 
kürsüye geçtiğinde cebinden bir kâğıt çıkardı. Kırk yıl 
önceki diş hekimliğiyle bugün arasında kıyaslama-
lar içeren konuşmasının sonunda sınıf arkadaşlarına 
dönüp “Görüyorsunuz, aslanlar gibi dimdik ayaktayız 
ve mesleğimize hizmet etmeye aynı şevkle devam 
edeceğiz” dedi. Sıra meslekte 50 yılını dolduranlara 
geldiğinde, beş kişi yavaş adımlarla sahneye yönel-
di. Sunucu, tek bayan hekimin elinden tutarak mer-
divenleri çıkmasına yardımcı oldu. Şimdi sahnenin 
ortasında sadece beş meslektaş yan yana duruyordu. 
Plaket sunumundan sonra, 50 yıllık bayan dişhekimi 
konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi.

“Bugün, hayatımın en heyecan verici ve en mutlu 
günlerinden birini yaşattınız bana. Bilim adamlarının 
bile yapılmasını imkânsız kabul ettikleri zaman ma 
kinesine bindirdiniz beni.  Hızla akıp giden ömrümüz 
gibi  cıvıl  cıvıl gençliğimizi   gördüm  önce. Neşe-
li, hareketli ve telaşlı. Ardından 25 yıl gibi bir süre 
kayıverdim zamanda. Hayat ve meslek tecrübesinin 
birlikte çoğaldığı, verimliliğimin en üst seviyelere 
ulaştığı yıllarımı yaşadım yeniden. Baş döndürücü 
yolculuğumun diğer durağı 40. yılda artık bir felsefe 
sahibi olduğumu hatırladım. Hayatta geçen zamanla 
birlikte, tecrübe, bilgi, dostluk ve para kazanıyor ama, 
çok sevip değer verdiklerinizi de yitiriyordunuz.

Zaman makinesinin yolculuğunun sonlanıp beni tekrar 
50. yılıma getirdiği şu anda görmek istediğim tek bir 
şey var. Mesleğe kaç yıldır hizmet ediyor olursa olsun, 
üzerinde buram buram emeğin buğusu tüten ellerinizi 
birleştirin. İşte o zaman öylesine büyük ve tek bir vücut 
ortaya çıkacak ki, geçen 50 yıla rağmen, onun yanın-
da ben kendimi yeni mezun gibi hissedeceğim”.
50 yıllık diş hekimi kendisini ayakta alkışlayanların 
coşkun tezahüratları arasında diğer dört arkadaşının 
yanına gitti ve hemen yanındakinin elini tuttu. Diğer-
leri de buna devam etti. Her yaştan diş hekimlerinin  
birleşen elleri inanılmaz bir hızla en arka sıralara 
ulaşan bir zincir yarattı. Zamanı durduran bir zincir.
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İZDO Tiyatro Topluluğu’nun
büyük başarısı

Alaittin Eraslan Tiyatro Festiva-
li İzmir’de gerçekleştirilecek, fes-
tivalin açılışı İZDO Tiyatro Toplu-
luğu’nun  “Sevgili Doktor” oyunu 
ile gerçekleştirilecek.

Sevgili Doktor oyunu ile seyircilerden büyük 
beğeni toplayan grubumuz, başarılılarına ye-
nilerini eklemeye devam ediyor.  Sezon boyun-
ca sergilenmiş oyunları, festival bünyesinde bir 
araya getirmek ve tiyatro severlerin sezon içinde 
kaçırmış oldukları oyunları izleyiciye sunmak 
amacıyla düzenlenen Alaittin Eraslan Tiyatro 
Festivali bu yıl İzmir Dişhekimleri Odası Tiyatro 
Topluluğu İZDO Tiyatro ile perdelerini açacak. 
Festivalde pek çok profesyonel tiyatro toplu-
luğunun arasında oynayacak ilk amatör tiyatro 
olan odamız tiyatro grubu büyük bir başarıya 
imzalamış olacak. 
Ekim ayı sonlarında gerçekleştirilecek festival 
ile ilgili program önümüzdeki günlerde belirle-
necek. Oyun tarihi ve yeri web sayfamızdan takip 
edilebilinecek.
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Tekne ile Yakamoz turu gerçekleştirdik

İzmir Dişhekimleri Odası, geçtiğimiz Eylül ayında 
üyelerinin yoğun iş temposundan uzaklaşmaları için 
tekne turu gerçekleştirdi.
Sosyal aktiviteler kapsamında Sosyal Komite ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen Yakamoz Turu yoğun ilgi 
gördü. İnciraltı Marina’dan hareket eden tekneyle 
İzmir Körfezini gezen oda üyeleri gönlünce eğlendi. 

Sosyal, Sanat Kültürel ve Halkla İlişkiler  Komisyon 
Başkanı Fatma Ümran Ergün  Ertunç, üyelerin tekne 
turundan oldukça memnun ayrıldıklarını belirtirken,
“Üyelerimizin bir gününü kendilerine ayırarak, 
yoğun geçen iş temposundan biraz uzaklaşmaları 
ve dinlenmelerini istedik. Benzer etkinliklerin devam 
etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ dedi. 
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GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARDA AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI 
EĞİTİMİ PROJESİ

Sizlerle daha çok toplum ağız diş 
sağlığı anılarımı paylaşıyorum, 
bu kez farklı bir yazı olacak, anı 
yerine Nisan 2018’de uygulan-
maya başlayan bir projeyi size 
anlatacağım. Biz İzmir Dişhekim-
leri Odası üyesi dişhekimlerinin 
de katılacağı, emek vereceği an-
lamlı bir projenin tüm hazırlıkları 
yapıldı ve ilk uygulama İzmir Aşık 
Veysel Görme Engelliler İlkokulu 
ve Ortaokulu’nda başlatıldı. Bu 
Türk Dişhekimleri Birliği ve birliğe 
bağlı odaların gerçekleştireceği 
bir proje olacak, elbette birlikte 
çalışacağımız, bize destek veren 
kurum ve kuruluşlar da olacak.
Proje Türk Dişhekimleri Birliği 
Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi 
(TADSE) Komisyonu tarafından 
hazırlandı ve Türk Dişhekimleri 
Birliği’ne bağlı dişhekimleri oda-
ları tarafından görme engelli ilk 
okul ve ortaokullarında uygulan-
acak. Bu projeyle Türkiye’de 15 
ildeki 17 görme engelli okulun-
da öğrenimlerini sürdüren tüm 
öğrencilere ağız diş sağlığı konu-
sunda eğitim verilmesi ve ağız diş 
sağlığı düzeylerinin yükseltilmesi 
amaçlanıyor. 2017-2018 eği- 
tim ve öğretim yılı için Adana, 
Ankara,  İzmir  ve   Konya pilot il 
seçildi; Nisan, Mayıs ve Haziran 
aylarında Konya dışındaki üç 
ilde bulunan görme engelli okul-
larında pilot uygulama başarıyla 
gerçekleştirildi.
Projenin engellilere yönelik bir 

proje olması bizi baştan heye-
canlandırmaya yetti. Elbette 
daha önceden engellilere yöne-
lik toplum ağız diş sağlığı eğiti-
mi projeleri yapılmıştır ama ülke 
genelinde olması ve tüm görme 
engelli öğrencileri kapsaması, 
gerçekten çok heyecan verici. 
Projeyle ilgili genel bilgiler ver-
mek, sonra da İzmir’deki proje 
uygulama aşamalarını anlatmak 
tekrarlara ve yazının uzamasına 
neden olacak diye düşündüm 
ve doğrudan İzmir proje uygu-
lamasını size ayrıntılı olarak an-
latmaya karar verdim.
Projenin TDB TADSE Komisyonu 
toplantılarında uygulamaya hazır 
hale getirilmesinden ve TDB 
Yönetim Kurulu toplantısında uy-
gulama onayının çıkmasından 
sonra, gerekli olan etik kurul 
onayı da Selçuk Üniversitesi’nin 
15.02.2018 tarihli toplantısında 
kabul edildi. Eğitim döneminin 
Haziran ayında bitecek olması  
hızlı hareket etmemizi gerektiri-
yordu. Ece Eden hocamla İzmir 
Aşık Veysel Görme Engelliler İl-
kokulu ve Ortaokulu müdürünü, 
müdür yardımcılarını ve rehber 
öğretmenini ziyaret ettik; pro-
jemizi, yapmak istediklerimizi an-
lattık. Bizi çok sıcak karşıladılar; 
istenilen katkıları vereceklerini, 
birlikte çalışmaya hazır olduk-
larını ifade ettiler.
Sıra odamızla birlikte hareket et-
meye gelmişti. İlk olarak odamız 
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toplum ağız diş sağlığı komisyonu sorumlusu yöne-
tim kurulu üyesi Ümran Canay Kaya’ya ulaştık. 
Projeyle ilgili bilgileri anlattık, Ümran hanım pro-
jenin çok anlamlı olduğunu, hemen yönetim kuru-
luna sunacağını söyledi; ilk toplantıda yönetimden 
tam destek kararı çıktı. Ümran hanım ilk günden 
başlayarak projenin her aşamasında yanımızda 
oldu. İzinlerin alınmasına, toplantıların düzenlen-
mesine ve tüm gereksinimlerimizin karşılanmasına 
katkıları ve proje uygulamasının her basamağına 
katılması, hem işimizi kolaylaştırdı hem de oda 
desteğini her an bize hissettirdi.
Bu arada Ertuğrul Sabah hocamız da TDB TAD-
SE Komisyonu’na katıldı, bu aynı zamanda oda 
komisyonumuza da katılım anlamı taşıyordu, bu 
da ayrıca bizi çok motive etti. Hocamızın toplum 
ağız diş sağlığına katkılarını, özellikle engellilere 
yönelik çalışmalarını hepimiz çok iyi biliyoruz, ho-
camızın özverili ekibiyle yaptığı anlamlı çalışmalar 
burada kısaca geçiştirilecek bir konu değil, ayrı bir 
yazıda uzun uzun anlatmak istiyorum.
İlk işimiz odamızın TADSE Komisyonu’nu zaman 
yitirmeden toplantıya davet etmek oldu. Her za-
man göreve hazır olan çekirdek gönüllü eğitmen 
dişhekimi arkadaşlarımız bir iki eksikle toplantıya 
katılırken, bir arkadaşımızın da ilk katılımının se-
vincini yaşadık. Projemizi tüm ayrıntılarıyla anlat-
tık, arkadaşlarımız da projeyi çok anlamlı bulduk-

larını, birlikte çalışmayı özlediklerini söylediler. Her 
hafta düzenli toplantı kararı alarak yoğun bir çalış-
ma sürecini başlatmış olduk.
Daha sonraki hafta Aşık Veysel Görme Engelliler 
İlkokulu ve Ortaokulu’nun rehber öğretmeni Figen 
hanımı toplantımıza davet ederek kendisinden 
görme engellilerle, okulla ve eğitim yöntemleriyle 
ilgili bilgiler aldık, proje uygulamızın sağlıklı işleye-
bilmesi için neler yapabileceğimizi tartıştık ve karar 
lar aldık. Bu projeyle birlikte komisyon çalışma-
larımıza yeni bir heyecan ve zenginlik katan bir 
gelişmeyi de yaşamaya başladık. İZDO Öğren-
ci Komisyonu üyesi öğrenci kardeşlerimiz de bu 
projeyle başlayarak artık bizlerle birlikte toplum 
ağız diş sağlığı çalışmalarımıza katkı verecekler. 
İzmir öğrenci komisyonu başkanı Neslihan tüm 
toplantılarımıza katılarak becerisi, birikimi, yaratıcı 
düşünce ve önerileriyle hem toplantılarımıza çok 
ciddi katkılar yaptı hem de arkadaşlarıyla iletişim 
kurarak projeye çok ciddi sayıda öğrenci katılımı 
olmasını sağladı. Derslerinin yoğun olduğu gün-
lerle ve sınav dönemleriy le çakışmasına rağmen, 
okul çalışmaları sürecimize bizim tahminimizin de 
ötesinde dişhekimliği öğrencisinin katılımı projeye 
coşku ve farklı bir ivme kazandırdı.
Gecikmeden proje takvimini hazırlamamız gereki-
yordu, okul idarecileriyle birlikte kısa sürede takvi-
mi hazır hale getirdik. 23 Mart 2018   tarihinde veli 
eğitimi ile proje uygulamamızın ilk adımını attık. 
Okul yönetiminin çağrısıyla okulda toplanan veli-
lere Ece Eden hocamız çok etkili, sıcak bir yetişkin 
ağız diş sağlığı sunumu yaptı, bu sunuma eğitmen 
dişhekimleri ve öğrenciler de katıldı. Çocuklarının 
engeli nedeniyle veliler okula her gün veya sık sık 
geldikleri için, veli eğitimine katılamayanlara da, 
daha sonra çocuklara eğitim verdiğimiz günlerde 
yüz yüze eğitim verme olanağı bularak eğitim ver-
diğimiz veli sayısını da artırma şansı yarattık.
19 Nisan 2018 tarihinde hemen hemen tüm öğret-
menlerin katılımıyla bu kez de öğretmen eğitimini 
gerçekleştirdik. Yine Ece Eden hocamız çok güzel 
bir sunum yaptı, özellikle istediğimiz soru-cevap 
bölümü çok canlı geçti. Görme engelli çocuklarla 
iletişim kurma, eğitim yöntemleri ve diğer merak 
ettiğimiz konularda biz de yeni bilgiler öğrenerek 
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kaygılarımızı azalttık, özgüvenimizi artırdık. Bu 
sunuma da yine eğitmen dişhekimleri ve dişhe- 
kimliği öğrencileri olarak katılım sağladık.
Biraz merakla, daha çok heyecanla ve de sabırsız 
lıkla beklediğimiz öğrenci eğitimleri ve muayene-
lerine 24 Nisan 2018 Salı günü başladık. 24-26 
Nisan     2018 tarihleri   arasında   gerçekleştiri  -
len 1. aşama çalışmamıza 5-15 yaş aralığında 
96 çocuk katıldı. 1. aşamada neler yaptık; çok 
sayıda öğrenci kardeşlerimizin desteğiyle ağız içi 
muayene yaparak çocukların diş çürükleri, trav-
ma varlığı ve plak indeksleri kaydedildi. Yine tüm 
çocuklara eğitim öncesi anketi uygulandı. Yüz 
yüze yaptığımız eğitim görme engelli çocuklarla 
çalıştığımız için materyal ve eğitim stratejisi ola-
rak farklılıklar taşıyordu. Araştırmalarımız sonu-
cunda bu farklılıkları göz önünde bulundurarak 
bir materyal seti oluşturduk. Bu setin içinde görme 
engelli çocuklara yönelik, çocukların dokunma 
hissi ile öğrenmelerine olanak sağlayan, dişeti yu-

muşak bir maddeden yapılmış modeller, mukayese 
yapmalarına yardımcı olacak yeni ve kullanılmış, 
sert ve yumuşak diş fırçası örnekleri bulunuyordu. 
Rehber öğretmen Figen hanım eğitim ve muayene 
sırasında çocukların tedirgin olmayacaklarını hatta 
bize yardımcı olacaklarını söylemişti. Aslında tedir-
gin olan bizdik ama bizler de daha ilk sınıflarda 
yaptığımız eğitimlerde iletişimde, muayenede, ma-
teryal seçiminde sorun olmadığını gördük, tedir-
ginliğimiz hızla heyecana, anlamlı bir iş yapmanın 
mutluluğuna dönüştü. Yine eğitim sonrası odamız-
ca bir ağız bakım ürünleri firmasından temin 
edilen diş macunları ve diş fırçaları tüm öğrencile 
re dağıtıldı. Çocuklarla yaptığımız 1. aşama eği-
tim çalışması o kadar renkli ve dolu dolu geçti ki, 
yaşadıklarımızı bir paragrafla anlatmak biliyorum 
haksızlık olacak ama diğer taraftan dergi yazısının 
sınırlarını ve sizlerin sabrını zorlamama zorunlu-
luğunu da unutmuyorum.
Proje takvimine göre bir ay sonra 28-29 Mayıs 2018 
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tarihlerinde yine Aşık Veysel Görme Engelli İlkoku-
lu ve Ortaokulu’nda 2. uygulamayı gerçekleştirdik. 
Yatılı okul olması nedeniyle bazı öğrenciler erken 
tatile çıkarak ailelerinin yanına dönmüşlerdi. Bu da 
2. uygulama katılımını etkiledi , bu kez 58 çocuk 
yeniden muayene edilerek plak indeksleri tekrar 
kaydedildi, anket tekrarı yapıldı, yüz yüze eğitimde 
yine ilk aşamada olduğu gibi anlatım ve uygula-
ma yapılarak bilgiler ve doğru fırçalama çocuklara 
hatırlatıldı. Pilot projemizin uygulamasını başarıyla 
ve keyifle bitirdik. İzmir’deki çalışmaya 12 eğitmen 
dişhekimi ve 25 dişhekimliği öğrencisi katıldı.
Proje devam ederken hepimizi çok mutlu eden bir 
olayı Ece hocamızın komisyon raporundaki satır-
larıyla paylaşmak istiyorum. “… Yürekten etkili ola  
cağına inandığım bu projelerimizle ilgili olarak 
görme engelliler okulundaki eğitimlerimizden son-
ra yaşanan bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. 
Öğretmen ve veli eğitimlerinde dental travmalar 
üzerinde de durmuş, erken müdahalenin önemin 
den bahsetmiş ve kırılan diş parçasının yapıştırılabi-
leceğini ya da dişin yerine yerleştirilebildiğini anlat-
mıştık. Nitekim eğitimimizden sonra İzmir’de yatılı 
ortaokul öğrencilerinden biri düşüp dişini kırmış. 
Öğretmenleri kırık parçayı arayıp bulmuşlar ve 
öğrenciyi en kısa sürede Ege Üniversitesi’ne getirdi 
ler. Ben de dişin tedavisini gerçekleştirdim. Öğret-
men ve öğrencinin teşekkürü görülmeye değerdi. 
Bu bütün komisyonumuz için de çok büyük moti-
vasyon oldu…” Sanırım uzun söze gerek yok, bu 
alıntı proje sürecinde yaşadığımız duyguları çok 
güzel anlatıyor.
Yazımı bir davet ile sonlandırmak istiyorum. Pro-
jemizin 2018 yılı için öncelikle pilot olarak belir-
lenen illerde başladığını, 2018-2019 eğitim öğre-
tim yılında ise ülkemizde görme engelli ilkokulu 
ve ortaokulu bulunan tüm illerde uygulanacağını 
yazımın başında belirtmiştim. Bu İzmir’de de devam 
ediyoruz anlamına geliyor. Yine komisyonumuzun 
çekirdek kadrosundan bahsetmiştim, toplum ağız 
diş sağlığı komisyonu olarak artık yeni eğitmen 
dişhekimi arkadaşlarımızla tanışmak, birlikte çalış-
mak istiyoruz. Ben aracıyım ve bu aracılığı büyük 
bir istek ve keyifle yapıyorum. Oda çalışanlarımızı 
ararsanız ya da odamızın 9-11 Kasım 2018 ta 
rihleri arasında Tepekule Kongre Merkezi’nde 
düzenleyeceği 25. Uluslararası Bilimsel Kongre 
ve Sergisi’nde toplum ağız diş sağlığı standımızı 

ziyaret ederseniz birlikte çalışma heyecanının ilk 
adımını da atmış olacağız. Aynı çağrının dişhe 
kimliği fakültesi öğrencilerimiz için de geçerli ol-
duğunu söylememe gerek yok sanırım.
Yazımı Görme Engelli Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı 
Eğitimi Projesi’nin hazırlanmasında ve tüm pilot 
uygulamalarda emeği geçenlere teşekkür ederek 
bitiriyorum. Ayrıca İzmir’e pozitif bir ayrımcılık 
yaparak projede çalışan dişhekimi arkadaşlarımın 
ve dişhekimliği fakültesi öğrencisi kardeşlerimizin 
adlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.
İzmir pilot uygulamada çalışan dişhekimleri: Ece 
Eden, Ertuğrul Sabah, Filiz Yamaner, İlkay Begeç, 
İrem Totu, Mustafa Oral, Olcay Tuna, Özkan Kan-
demir, Özlem Zencircioğlu, Sevgi Akın, Ümran 
Canay Kaya, Ahmet Özdikmenli
Dişhekimliği Fakültesi Öğrencileri: Aleyna Aydın, 
Aybike Köse, Aybüke Yitim, Ayşe Emek, Berfin İrem 
Nergiz, Berk Gündoğdu, Birce Tütüncüler, Dam-
la Taşçıoğlu, Doğa Bülgen, Ecesu Özden Eraslan, 
Erkut Keleş, Esma Demirtaş, Gamze Tanman, İlkin 
Dursun, İnci Uz, Merve Pala, Mervenur Yazıcıoğ-
lu, Mine İrem Taşdemir, Neslihan Uluğ, Oğuzhan 
Topkara, Oğuzhan Ulaş, Raziye Nur Sorkulu, Utku 
Sarı, Yağmur Tanin Yıldırım, Yiğit Mert Ertürk
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ÇİLEK FİDANI

Halep’ten Türkiye’ye gelince, diğer 
sığınmacılar gibi, bambaşka bir 
hayatın içinde buldum kendimi. 
Ailemin geçirdiği zor günleri ha-
yal meyal hatırlıyorum. Yine de 
şanslıyım. Dört yaşımdan bu yana, 
yarım yamalak da olsa Türkçe 
öğrendim. Artık mahalledeki okulun 
öğrencisiyim.
Geçenlerde öğretmen herkesin 
sınıfa çilek fidanı getirmesini istedi. 
Pencerenin kenarında büyütecek-
mişiz, gözlem yapacakmışız. Annem, 
bir yerlerden bulup getirdi; plastik 
yoğurt kabına ekmiş. Sınıfta sa-
dece benimkisi böyle çirkin, diğer-
leri çok süslü minik saksılara dikip 
getirmişler. Öğretmen “Fidanları 
ektikten sonra toprağın sürekli nemli 
kalmasını sağlamalı, düzenli olarak 
sulamalısınız,” dedi. Güneşi de be-
nim gibi çok severmiş çilekler, zaten 
her sabah güneş sınıfımızı ziyaret 
ediyor. Çilek yetiştirebilirsem belki 
de çoğaltırım, pazara bile çıkarıp 
satabilirim. Yaşasın!
İlk çilek fidanı buraya nereden geldi 
acaba? Kimse bilmiyor… Çoğu 
bitkiden bir parça koparıp toprağa 
batırdığınızda tutar. Dünyanın öte 
ucundan da getirseniz, toprağa 
gömülen parçası, kökler salar, yeni 
yerinde büyümeye başlar. Bitkiler 
ülkeleri değil toprağı, suyu, güneşi 
özler. Üstelik, yeni ülkesinde artık 
ona başka bir isim vermişlerdir. 

Atalarından uzakta, yeni yerinin atası 
olur. Ya insanlar? 
Epey zaman geçtiği halde, diktiğim 
çilek büyümüyor, öylece duruyor. 
Oysa sınıf arkadaşlarımın çilekleri, 
minicik meyveler bile verdi; nere- 
deyse saksıların kenarlarından sark-
maya başladılar. 
Kendimi çilek fidanıma benzetme- 
ye başladım; bu topraklara kök 
salamayacağım, önce büyümem 
duracak, sonra da yok olacağım. 
Sınıftakiler fidanımı kendilerininkiyle 
kıyaslayıp gülüyorlar, nasıl oluyor da 
bir tek benimki büyümüyor…Kaç kez 
onu pencerenin kenarından usulca 
kaldırıp yok etmek geçti aklımdan, 
her defasında elim titredi, vazgeçtim. 
“Bitkiler insanların mutsuzluklarını 
da yansıtır” dedi annem. Halep’in 
üzüntüleri, yani ailemizin üzüntüleri 
şuncacık çilek fidanına mı bulaşmış 
acaba? Belki de bu yüzden bir türlü 
büyümüyor. Ona çok neşeli görün-
sem değişir mi, yoksa  yalan söyle-
diğimi anlar mı?
Heyyy inanmayacaksınız ama bugün 
tam da annemin iş bulduğu gün. Sa-
bah sınıfa girdiğimde çilek fidanım-
da üç beyaz şirin çiçeğin olduğunu 
gördüm. Başardı işte! Demek ki 
ben de başaracağım. Atalarımdan 
uzak olsam da yeni yerimde büyüye-
ceğim…
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17. yüzyılın en önde gelen filozoflarından biri olan 
Spinoza ‘Havaya atılan bir taşta eğer bilinç olsaydı ve 
konuşabilseydi, bize eyleminde özgür olduğunu ve kendi 
özgür iradesiyle yere düştüğünü söylerdi.’ der. Tıpkı şu- 
an sınav sonrası sonuç belgeleri ellerinde, ÖSYM tercih 
kılavuzunun sayfalarına gömülmüş, her kafadan çıkan 
ses bombaları altında üniversite tercihi yapmaya çalışan, 
seçimlerinde “özgür” genç öğrencilerin durumu gibi… 
İnsanın eylemsel bir varlık olması onun özgür olduğu 
anlamına gelmez. Çünkü insanın kendisi dışında onu 
belirleyen sosyolojik, psikolojik pek çok unsur vardır. 
İnsanın gerçekleştirdiği eylemlerin özüne bakıldığında 
bireyin, aile ve toplumun ihtiyaçları, beklentileri; arkadaş 
ve çevre faktörlerinin hatta bilinç dışı öğelerin etkisi 
altında kaldığını ve özgür iradesinin olmadığını söyleyebi 
liriz. Tıpkı taşın özgür iradesiyle değil, yer çekim yasası-
na boyun eğerek yere düşmesi gibi. 
Bireyin üniversiteye gitme macerası, son 1 yılda yaptığı 
büyük öğretim taarruzun hazırlık dönemi, aslında 
doğumdan hemen sonra düşen göbek bağının, bir 
üniversite kampüsüne gömülmesi ve hayır duaları ile 
başlar. Okulöncesi süreçte başlayan mesleki kimlik 
yakıştırma ve dayatmaları, üniversiteyi kazanmış ama 
mutsuz olan bir kuzenin anlatımları; bir fakülteyi bitirmiş 
ama iş bulamamış bir komşu çocuğunun gözlemlenme-
si; iş bulmuş ama işinden  memnun  olmayan  bir am-
canın anıları ile öğrencinin meslek ve üniversite tercihleri 
kendiliğinden şekillenmeye başlamıştır. Bu bağlamda 
yetişen öğrenci de meslek seçimin temel faktörlerinden 
olan yetenek ve ilgiyi bir kenara bırakıp diğer faktör 

olan değer ölçüsünde seçimlerini yapma eğilimine 
girmektedir. Ama temel problem budur aslında, var olan 
bu değeri kim yaratmıştır? Zaman içinde yeteneklerini 
görmezden gelip ilgisini değerlerine göre oluşturan 
bu öğrencinin üniversite bölüm tercihleri kendisi ile ne 
kadar uyumludur? Bu seçim gerçekten öğrencinin kendi 
seçimi ve kararı mıdır? 
Herkes Uzman, Herkes Rehber “Bilgisi yok fikri var” sözü 
tam da konumuza uygun bir söz. Sınav sonuçlarının 
açıklanması ile birlikte unvanı ve eğitimi olsun ya da 
olmasın herkes uzman, herkes tercih robotu haline 
dönüşüyor. Eline bir tercih kılavuzu alan, internetin 
karşısında tuşlara basabilen herkes bir uzman rehber… 
Hele ki yapılmış bir tercih listesi üzerinde fikir beyan 
etmek, onu bir alta şunu iki üste yaz, şunu sil bunu ekle 
demek çok sıradan faaliyetler. Teorik, kulaktan dolma, 
kişisel deneyimlerden ibaret bilgilerle yapılan öğrenci 
yönlendirmeleri, belki de durumundan memnun ol-
mayan, mutsuz kuzeni, komşu çocuğunu ve amcayı 
yaratıyor. Kişiye özel bilgi ve seçenekler sunmak yer-
ine, her gelen öğrenciye, tanınan 10-15 üniversite ile 
popüler meslek gruplarına yönelik yönlendirme yapmak 
büyük hata ve büyük haksızlık. Hele ki tanımadan çeşitli 
üniversite ve bölümlere ön yargı ile yaklaşmak; bilgi sa-
hibi olmadan fikir sahibi olarak, “Bence…” ile başlayan 
cümlelerle baştan çizik atmak, rehberlik mesleğine ne 
kadar uygun olabilir. Bu ön yargılardan ve çiziklerden en 
çok nasibini alan ne yazık ki vakıf üniversiteleri oluyor. 
Oysa artık kişisel bilgi ve yorumların ötesinde internet 
ve iletişim ağlarının yardımıyla son derece güvenilir bilgi 
lere ulaşıp sağlıklı seçimler yapmak mümkün.
Dikkat Dikkat! 
Her işin bir uzmanı vardır. Uzman tanımı gereği, ken-
dini belli bir alanda özel olarak yetiştirmiş, belli bir işte, 
belli bir konuda üstün çalışmaları, geniş görüş ve bilgisi, 
becerisi olan kimsedir. Uzmanlık eğitim ve yıllar içinde 
oluşan deneyimle oluşur. Geleceğinizi üniversite tercih 
sistemini bilen uzmanlarla, öncelikle yeteneğinize uygun 
ilgi alanlarınızla örtüşen üniversite bölümlerine uygun 
şekillendirin.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ: BENİM SEÇİMİM, BENİM KARARIM MI?

Yağız OĞUZHAN
Psikolog/ Eğitim Danışmanı
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Dişhekimi
Müge KÖKDAMAR

KIŞ EĞLENCELERİ BAŞLASIN

Bu yazıyı yazdığım günlerde 
“kış da bir günde geliverdi” 
diyoruz. Geleneksel yazlık kışlık 
değiştirmeler başlar. Tabii İz-
mir’de aynı anda hem bot hem 
de bantlı sandalet giyilebilen 
dönemler başladı. Hurçların 
içinden kazak çekiştirip alma-
lar, ertesi gün tekrar bir tişörtle 
çıkıvermeler…
 Siz bu yazıyı okuyana kadar 
kim bilir havasına güven ol-
mayan İzmir kaç türlü tornistan 
yapmış olur. Kızlarından hiç 
bahsetmiyorum bile. Bir de 
“hafta sonunda kasırga ola 
cak” haberleri dolanıyor. Türki-
ye tarihinde hiç görülmemiş bir 
kasırga bize doğru geliyormuş. 
Acaba bu yazdığım son yazı 
mı olacak? Belki de son katta 
olan evimin de, muayene-
hanemin de çatıları uçar, ben 
gökyüzündeki yıldızlarla direkt 
göz göze gelirim. Belki de 
deniz kenarında olmayan evim, 
dalgaların içerilere girmesiyle, 
artık denize nazır bir ev olur. 
Belki de öyle büyük bir kasırga 
gelir ki, evimin adresi yedin-
ci kattan zemin kata değişir. 
Dalga geçiyorum ama meraklı 
bir korkuyla da beklemiyor 
değilim. Umarım hasarsız atla- 

tabiliriz. Nasıl bir önlem alırım 
bilemiyorum ama sigortama 
güvenmekten başka çarem yok 
gibi şu an.
Kışın gelmesine her zaman se-
vinen güruhun bir üyesi olarak, 
kış aktiviteleri bağlamında, size 
biraz tiyatromdan söz etmek 
isterim. Birçok arkadaşım bilir 
ama şöyle genel bir bahsede- 
yim. 
Ben yaklaşık on senedir ti-
yatro oyunculuğu yapıyorum. 
Gündüzleri mesleğini ya 
da öğrenciliğini devam et-
tiren insanlar olarak, hafta 
içi ya da sonunda akşamları 
provalarımıza giderek geçer 
bizim kışlarımız. Yaz bitse de 
başlasak, diye bekleriz. İlk 
toplantıdan sonra oyunun be-
lirlenmesi, hangi rolleri oyna- 
yacağımız tam bir heyecandır. 
Ardından masa başı çalışma-
larımız başlar. Bazen oturup, 
oyunu yeniden yazar uyarlarız, 
bazen olduğu haliyle oynarız. 
Rollerimiz belirlendikten sonra 
her oyuncunun rolünün ka- 
rakter betimlemelerine, vücut/ 
ses/ hareket/ postür/ aksan vb 
gibi şeylere kafa patlatırız. 
Bu hem çok eğlencelidir hem 
de epey bir beyin fırtınasıdır.    
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Yeri gelir, gündelik hayattan tanıdığımız 
birine çok yakın bir karakter çıkar karşımıza. 
Yeri gelir, ömrümüzde hiç karşılaşmadığımız 
ve hatta karşılaşma ihtimalimizin bile ola-
mayacağı bir karakter. 
Her oyun bize yepyeni bir insan tipini tanıtır; 
belki asla bir araya gelmek istemeyeceğiniz 
biridir canlandırmanız gereken. Belki za- 
manında arkanıza bakmadan kaçtığınız 
bir arkadaşınız gibi, belki “hayatta en sev-
mediğim insan tipi” dediğiniz biri gibi, belki 
“keşke karşımıza hep böyleleri çıksa” de-
diğiniz biri gibi, belki olumlu ya da olumsuz 
anlamda “bu nasıl bir insan ya? Var mı 
böyle biri dünyada?” diyeceğiniz biri gibi 
ya da her gün zaten bildiğimiz gördüğümüz 
cinsten biri gibi… Ama kesin olan şu ki, 
dışarıdan beslendiğiniz bu rolleriçıkarırken, 
kendi içinizi bir hamur gibi yoğurursunuz. 
Bu zorla şizofren ya da çoğul kişilik olmak 
gibi bir şeydir.
Provada ya da evde ezber çalışırken bir     
başkasına   dönüşüvermek,  televizyon-
da kanal değiştirmek kadar hızlı, elektrik 
düğmesini açıp kapamak kadar, bungee 
jumping yapmak kadar adrenalin doludur. 
Bunları yaşamaya öyle alışır, öyle sever ve 

öyle bağımlı hale gelirsiniz ki, işte “yaz bitse 
de başlasak” demeler o yüzdendir bir yan-
dan da. 
Kendi içiyle uğraşmaktan, içini evirip çevir- 
mekten, sandık karıştırır gibi dalıp çıkmak-
tan çekinmeyen ve dibine kadar karanlık 
yer kalmasın diyen insanın işidir tiyatro. Ha 
bunu tümden beceri bilinir mi? O da bir 
yere kadar. Kendi içini tanımayan, yanlış 
tanıyan, tanıdığı hali beğenmeyip olmadığı 
gibi olmaya çalışan insanın işi değildir 
tiyatro. 
Kendinden farkına varmadan korkan, 
kendiyle karşılaşmaktan çekinen veya kendi 
ni tanımaktan ürken insanın da… İlle de 
oynamak gerekmiyor, bunları yapmak için. 
İyi bir izleyici olmak da şahane olur. Bu 
sene 1984’ün (SÜRÜM 1.9.84)uyarlamasını 
yine oynuyoruz. Geçen sezon kapalı gişe 
oynadık. İzleyemeyen ve hatta bir kez daha 
izleme istekleri o kadar çok ki… Ayrıca bir 
de Fransız komedimiz var: “Dilsiz Kadınla 
Evlenenin Güldürüsü”. İkisi de TİYATRO-
HANE oyunları ve Sahne Modda’da (Bay-
raklı) oynanacak. Gelemeyenler gelin artık 
hadi.
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İZDO ve İDED ortak sempozyumu gerçekleştirildi

İzmir Dişhekimleri Odası ve İstanbul Dişhekimliği En-
stitüsü Derneği ortak sempozyumu odamız konferans 
salonunda gerçekleştirildi.
Sempozyumun İlk bölümünde Doç. Dr. Tosun Tosun;
İmplantolojide ilk adımlar: İmplantoloji takım 
çalışmasıdır, Takımı nasıl kurarım?, Vaka planlama 
taktikleri: Dişsizlik tipine göre tedavi şablonları konu-
suyla açılış sunumunu gerçekleştirdi. Ardından Dt. Tunç 
Berge MSC; Klinik pratiğinde estetik uygulamalarda lazer 
kullanımı, Vaka sunumu, gummy smile vakasında erbium 
ve diode  lazer kullanımının  karşılaştırması   konusunu   
aktardı.   İlk bölümün üçüncü ksımında  Dr. Ebru Okan’ın; 
Muayenehane pratiğinde periodontal tedavi nasıl plan-
lanır?, Serbest muayenehanede  periodontolojiyi  nasıl  
konumlandırabi- lirim?, Periodontolojide lazerin yeri 

konulu sunumuyla ilk oturum tamamlandı. 
Oturumun ikinci bölümünde ilk olarak Dt. Ahmet Kiğılı; 
Klinik yönetimi, ikinci bölümünde Prof. Dr. Uğur Tekin 
ile Doç. Dr. Akın Aladağ; Kısa implantlarda protetik ve 
cerrahi yaklaşım konusunda bilgiler verdi. Sempozyumun 
son bölümünde, Dr.  Tuğçe Sümer;  Estetik  dişeti  operas- 
yonları, Ne zaman dişeti, ne zaman  kemik  müdahalesi 
gerekli?, Klinik pratiğinde neyi nasıl yapmalıyım? konusu 
ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Sunumlar sonrasında 
katılımcılar merak ettikleri soruları sunum yapan  akade- 
misyenlere sorma şansı buldular. Sempozyum sonunda 
tüm katılımcılara sertifikaları takdim edildi. 
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Katılımcı Görüşleri:
Aysun Hatice Güney (Denizli) 
Denizli’de olmama rağmen, özellikle konular ve sunum 
yapan akademisyenlerin isimleri İzmir’e gelmemde etkili 
oldu. Kamuda çalışan bir dişhekimiyim, benim için olduk-
ça verimli bir sempozyumdu. Güncel bilgileri öğrenme 
şansı buldum. Kısa bir süredir implant yapıyorum, burada 
gerçekten pratik bilgiler edindim emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.

Ayşe Nur Durkan (İzmir)
Ben halen öğrenciyim bu tür sempozyumlara elim-
den geldiğince katılıyorum. Öğrenci olmam sebebiyle 
implant yapamıyorum ancak güncel bilgiler edindim. 
Okulda teorik  bilgiler ediniyoruz bu seminerlerde daha 
çok pratik bilgiler var.  İleride bana çok yararı olacağını 
düşünüyorum. 

Bora Demir (Menemen)
Çok değerli akademisyenler vardı, faydalı bilgiler ak-
tardılar. Konular oldukça iyiydi, muayenehane pratiğine 
yönelik bilgiler vardı. 

Bu benim  için daha iyi oldu diyebilirim. Özellikle lazer 
kullanımında nelere dikkat etmem gerektiği konusunda 
önemli ipuçları öğrendim. Benim için oldukça verimli bir 
sempozyumdu. 

Sülbiye Odabaşı (Bursa)
Ben Bursa’dan arkadaşımın önerisi ile geldim, oldukça iyi 
bir organizasyondu. Estetik üzerine konular ilgimi çektiği 
için fazlasıyla memnun kaldım. Akademisyenler de gayet 
ayrıntılı ve pratik anlatımlarıyla konulara hakim olmamızı 
sağladılar. İDED ve İzmir Dişhekimleri Odası’nda emeği 
geçenlere teşekkür ederim.

Tolga Örer (İzmir)
Sempozyum gerçekten çok güzel ve yararlıydı. Ak-
lımızdan çıkan bilgiler oluyor bunları tazeleme şansı da 
buldum. Sempozyum eğitmenlerinin anlatımı ayrıntılı ve 
açıklayıcıydı. Daha çok pratiğe yönelik bilgiler ağırlıktaydı. 
Tamamen muayenehane pratiğine yönelik az ve öz bilgiler 
olması benim için güzeldi. Emeği geçen dernek ve oda 
yetkililerine teşekkür ederim. 

AYSUN HATİCE GÜNEY AYŞE NUR DURKAN BORA DEMİR SÜLBİYE ODABAŞI TOLGA ÖRER
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SAHNE

Sevgili arsız ölüm –Dirmit . Toy İzmir Ege Perla.......................05/10/18
Kuvayi milliye Destanı-Nazım Hikmet Narlıdere AKM.............06/1018
Anlatılan senin hikayendir-Levent Bostanlı Suat Taşer............ 18/10/18
Bir Delinin hatıra Defteri İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyat. ....11/10/18
İyi geceler anne Nazım Hikmet Kültür Merkezi….............….12/10/18
Beyaz Bostanlı Suat Taşe...............................................................22/10/18
Benim adım Feuerbach Bostanlı Suat Taşer  ....…...................22/10/18

Aşk halleri-Zuhal Olcay-Burak Sergen Tepekule Kong.Merkz..............22/10/18
Benimle delirir misin Narlıdere AKM.....................................24/10/18
Adalet sizsiniz Bostanlı Suat Taşer.................................................24/10/18
Kaç baba kaç Narlıdere AKM........................................................26/10/18
Gloria Toy İzmir Ege Perla...................................................27/10/18
Yaşamaya dair Bostanlı Suat Taşer......................................27/10/18
Özel kadınlar listesi İzmir Sanat.........................................29/10/18
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Nazım HIKMET
Henüz Vakit Varken Gülüm
Henüz vakit varken, gülüm,
Paris yanıp yıkılmadan,
henüz vakit varken, gülüm,
yüreğim dalındayken henüz,
ben bir gece, şu Mayıs gecelerinden biri
Volter Rıhtımı’nda dayayıp seni duvara 
öpmeliyim ağzından 
sonra dönüp yüzümüzü Notrdam’a
çiçeğini seyretmeliyiz onun, 
birden bana sarılmalısın, gülüm,
korkudan, hayretten, sevinçten 
ve de sessiz sessiz ağlamalısın, 
yıldızlar da çiselemeli
incecikten bir yağmurla karışarak.
...
Bu kitap, hem Türk şiirinde büyük bir çığır 
açmış, hem de modern dünya şiirinde 
Türkçeye yer açmış bu büyük şairle tanışmak 
için güzel bir buluşma yeri olması umuduyla 
hazırlandı.

Turgut UYAR
Göğe Bakma Durağı
İkimiz birden sevinebiliriz göğe bakalım
Şu kaçamak ışıklardan şu şeker kamışlarından 
Bebe dişlerinden güneşlerden yaban ot-
larından
Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar 
Şu aranıp duran korkak ellerimi tut
Bu evleri atla bu evleri de bunları da
Göğe bakalım

Jared DIAMOND  
  Tüfek, Mikrop Ve Çelik
“Bu kitap tüm kıtalardaki insanların on 
üç bin yıllık kısa tarihi. Herkes ve her 
şey anlatılıyor. Farklı kıtalardaki farklı 
toplumların farklı gelişmelerini ikna 
edici ve bilimsel bir şekilde açıklayarak 
ırkçı yaklaşımları yerle bir ediyor… İlk 
iki sayfayı okuduktan sonra elinizden 
bırakamayacaksınız.”
-Paul R. Ehrlich, Stanford Üniversitesi
“Büyüleyici… İnsanlık tarihini anlamak 
için bir temel oluşturuyor.”
-Bill Gates- 
“Büyük soruların ve büyük cevapların 
kitabı.”
-Yuval Noah Harari-
“İnanılmaz derecede kapsamlı bir kitap. 
Jared Diamond diğer birçok yazarın 
başaramadığını başarıyor ve altı yüz 
sayfa içinde tüm dünyanın tarihini 
başarılı bir şekilde anlatıyor. Son yıllarda 
insanlık tarihi hakkında basılmış en 
önemli ve okunaklı kitaplardan biri.” 
-Nature-

KİTAP

Fahrenheit 451……..................................................Ray Bradbury
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu Stefan Zweig...Hector Garcia
Sızı….......................................................…..............…..Canan Tan
1984………………….............................….............George Orwell

Tüfek, Mikrop Ve Çelik...............................................JaredDiamond 
Kuyucaklı Yusuf……....................................................Sabahattin Ali
Henüz Vakit Varken Gülüm........................................Nazım Hikmet 
Kırmızı Pazartesi.................................................... Gabriel Garcia Marquez
Göğe Bakma Durağı.................................................................. Turgut Uyar

dişhekimi kültür-sanat rehberi
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• Prof.Dr.M.İrfan KARDEDE’nin kızı Dr.Öğr.Üyesi Beyza Karadede Nuri Ünal ile 13.09.2018 tarihinde 

evlendi.

• Diş hekimi Onur Yedikara ve Sonay Yedikara çiftinin Ada adında kızları Dünyaya geldi.

• Diş hekimi Ali Kılıç ve Deniz Kılıç çifti 2 Eylül 2018 tarihinde evlendiler.

• Diş Hekimi Bora Sabri Akbaykal’ın Babası Seydi Mehmet Akbaykal  vefat etmiştir. 

• Diş Hekimi Hülya Çoşkun’un Babası Nagi Coşkun vefat etmiştir.

Mutlu Günlerimiz

Başsağlığı

Meslektaşlarımızdan;

Meslektaşlarımızdan;
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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...

A
lk

ol
 B
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lı H

ızlı Yüzey Dezenfektanı

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


