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25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve 

Sergisi Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin 
Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir 
kez daha durdurdu

TDB; ‘’Odalara üyelik zorunluluğunun ortadan 
kalktığına varan yorumlar doğru değil’’
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22 Kasım Dişhekimliği Günü kutlandı

25. Kongremiz 
gerçekleştirildi
Her yıl geleneksel olarak gerçekleştiri 
len Uluslararası Dişhekimliğinde adını 
duyuran 25. İzmir Dişhekimleri Odası 
(İZDO) Uluslararası Bilimsel Kongre 
ve Sergisi İzmir’de Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

14’de

24’de

40’da

32’de

Perşembe Akşamı Seminerlerimiz 
devam ediyor  

TDB; ‘’Odalara üyelik 
zorunluluğunun or-
tadan kalktığına varan 
yorumlar doğru değil’’

Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplan-
masına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir 
kez daha durdurdu
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve 
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönet-
melikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönet-
meliğin yürütmesi de durduruldu.
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Dişhekimi dergisi İzmir Dişhekimleri Odasının kendi imkanlarıyla yayına hazırlanmaktadır 
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34’de16’da

GURURLANDIRAN GECE 
İzmir Dişhekimleri Odası’nın geleneksel 
hale getirdiği gecede, mesleğinde 25, 40, 
50 ve 60 yılını dolduran 
dişhekimlerine plaket verildi.
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genel sekreterden notlar

Yaman YAMANGİL
İzmir Dişhekimleri
Odası Genel Sekreteri

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

25. Kongremizi başarıyla tamamladık 
Sevgili meslektaşlarım her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz, 25. İzmir 
Dişhekimleri Odası (İZDO) Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisini başarıyla 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.  Yerli ve yabancı akademisyenlerin 
katılımıyla yaklaşık 2.000’e yakın diş hekimi ve diş hekimi öğrencisini ağırla- 
maktan büyük keyif aldık. Katılımın her sene artıyor olması bizi ayrıca sevindir-
di. Meslektaşlarımdan gelen olumlu geri bildirimler de İzmir Dişhekimleri Odası 
Yönetimi olarak hepimizi mutlu etti.  
Kongre boyunca fuar alanında bulunan firmalarla sohbet etme şansı yakala-
dım. Firma yetkililerinin de olumlu düşünceleri kongrenin başarısının göstergesi 
oldu. 25. Kongremizde bizi yalnız bırakmayan başta akademisyenlerimiz olmak 
üzere tüm meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fuar alanında stant 
açan, sponsorlukları ile destek olan tüm firma yönetici ve çalışanlarına ayrıca 
teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkürde odamız komisyonlarında görev alan 
meslektaşlarıma ve kongrenin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için özveriyle 
çalışan odamız personeline.
TDB yasasında değişiklik
Torba Yasada, 05.12.2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 3224 sayılı 
Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının 42. Maddesi ile ilgili değişiklikler yanlış 
yorumlara neden oldu. 
Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının 42. maddesinin başlığı ‘Bildirim zorunluluğu’ 
olarak değiştirildi ve maddenin ilk üç fıkrası yürürlükten kaldırıldı; dişhekim-
leri ile bunları çalıştıranların, çalışma ilişkileri ve çalışma koşullarını bildirme 
yükümlülüğünün düzenlendiği dördüncü fıkra ise korundu. 
Bu Yasayla; dişhekimlerinin Oda üyeliği, üyeliğe bağlı yükümlülükleri, etik 
kurallara uyma ve disiplin sorumluluklarında bir değişiklik bulunmuyor. Bir ya 
da birden fazla sağlık kuruluşundaki çalışma ile bunlarda ortaya çıkan değişik-
likleri bildirim yükümlülükleri de 3224 sayılı Yasa’nın 42. maddesinin dördüncü 
fıkrasında düzenlendiği haliyle varlığını koruyor. 
Yapılan değişiklik, sadece, dişhekimlerinin birden fazla sağlık kuruluşunda 
çalışabilmeleri için odadan onay alma zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Yani 
odaya üye olma zorunluluğu ortadan kalktı gibi yorumlamalar doğru değil. 
TDB bu konuda bir açıklama yaptı ve yanlış yorumlamalar ile ilgili soru işaret-
lerini ortadan kaldırdı. Bu konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar dergimizde yer 
alıyor, okumanızı öneriyorum. 
Kişisel Sağlık Verilerinin toplanmasında kaos devam ediyor
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin yürütmesi de dur-
duruldu.
Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği tarafından birlikte açılan da-
vada Danıştay 15. Daire yürütmenin durdurulması kararı verdi.  Sağlık Bakan-
lığı’nın kişisel sağlık verilerini toplama isteğinin temellendirildiği yönetmeliğin 
hukuka aykırı olduğu ifade edildi. 
Bu konuda yıllardır hekimler sürekli verilen iptal kararıyla ne yapacaklarını 
bilemez durumdalar. 
Bu konuda Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipler Birliğinin girişimlerinin 
olduğunu biliyorum. Umarım bir an önce çözüm bulunur.
Sevgi ve saygılarımla….
 



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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Cenker  AKTAŞ
cenkeraktas@gmail.com

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

09-11 Kasım 2018 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleştirdiğimiz 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergimiz yoğun 
bir katılımla gerçekleşti. Katılımcı akademisyen, meslektaşlarım ve firma-
lara aynı zamanda kongrenin gerçekleştirilmesinde özveri ile çalışan oda 
çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum.  Kongreyi Dişhekimi Dergisi 
olarak takip ettik. Kongrede yaşanan gelişmeleri, katılımcı firma ve meslek-
taşlarımızın görüşlerini sayfalarımızda bulabileceksiniz.

Türkiye’de bilimsel Dişhekimliği eğitiminin başlamasının 110. Yılı ve Ülke- 
mizde 22 Kasım Dişhekimliği gününü de içine alan Toplum Ağız ve Diş 
Sağlığı haftası sebebiyle gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili haberleri sizler 
için derledik.

Torba Yasada, 05.12.2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 3224 
sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının 42. Maddesi ile ilgili değişiklikler 
için hazırladığımız haberi okumanızı tavsiye ediyorum. Değişiklikler sonrası 
yapılan yanlış yorumlamalar ile ilgili TDB tarafından yapılan açıklamaları da 
sayfamızda bulabileceksiniz. 

Türk Dişhekimleri Birliği 17.Olağan Genel Kurulu, 2-3-4 Kasım 2018 
tarihlerinde gerçekleştirildi. Genel Kurul ve seçimler sonrası TDB 17.Dönem 
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantıda görev dağılımını yaptı. 17.Dö-
nem Türk Dişhekimleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Korkut Yıldırım 
ve tüm Merkez Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum.

Ağız Diş Sağlığı haftası etkinlikleri çerçevesinde geleneksel olarak her yıl 
düzenlenen mesleğinde 25.40.50. ve 60. yılını dolduran meslektaşlarımız 
için ödül töreni yapıldı. Çok renkli görüntülerin yaşandığı gece ile ilgili ay-
rıntıları sayfalarımızda görebileceksiniz. Gecede meslekte 60. yılını dolduran 
değerli büyüğüm, meslektaşımız Şevket Yılmaz Ulaş 60. Yıl plaketini aldı.  
60 yıllık meslek hayatına birçok anı sığdıran Ulaş ile törende yaşadığı duygu 
dolu anları konuştuk.

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı haftası kapsamında halkı bilinçlendirmeye 
yönelik İzmir Dişhekimleri Odası (İZDO) ve Bornova Belediyesi iş birliği ile 
bir kısa film hazırlandı. Çekimleri İzmir Dişhekimleri Odası, Bornova Büyük-
park’ta gerçekleştirilen çekimlerde İzmir Dişhekimleri Odası Tiyatro Grubu 
oyuncuları ve gönüllü dişhekimleri görev aldı. Biz’de çekimleri sizler için 
takip ettik. 

İstanbul Diş Hekimliği Enstitüsü Derneği İDED Başkanı Nebil Sezer ile 
derneğin kuruluşunu, kuruluş amacını ve projelerini konuştuk keyifle okuya-  
cağınızı umuyorum.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri 
için ‘Beyaz Önlük Giyme’ töreni düzenlendi. Dişhekimi adaylarının heye-
canına ortak olduk.

Köşelerimizin en büyük destekçileri Ahmet Özdikmenli, Serdar Sıralar, Müge 
Kökdamar, Mavisel Yener’in yazılarını ise keyifle okuyacağınızı umuyorum.
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle…

dişhekimieditörden notlar



Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
İzmir’de anıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80. yılı dolayısıyla İzmir Cum-
huriyet Meydanı’nda anma töreni düzenlendi.  İzmir Dişhekimleri Odası olarak 
Atatürk Anıtı’ndaki törene katıldık.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80. 
yılı dolayısıyla İzmir’de tören düzenlendi. Cumhuriyet 
Meydanı’ndaki törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordu 
Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, milletvekilleri, 
siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, sivil toplum kuru-
luşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İzmir Dişhekimleri 
Odası Yönetim Kurulu Üyeleri ve meslektaşlarımızın da 
katıldığı törende, anıta çelenk sunumunun ardından 

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te 
sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bu 
sırada çevre yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar 
araçlarının kornalarını çalarak saygı duruşuna eşlik 
etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya 
indirildi.  İzmir Dişhekimleri Odası adına çelenk takdi-
mini Disiplin Kurulu Başkanı Ş. Serhat Doğru ve Denet-
leme Kurulu Başkanı Abdülkadir Demirel gerçekleştirdi.
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22 Kasım Dişhekimliği Günü kutlandı

Türkiye’de bilimsel Dişhekimliği eğitiminin 
başlamasının 110. Yılı kutlandı.
Ülkemizde 22 Kasım Dişhekimliği Gününü’de 
içine alan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı haftası 
sebebiyle İzmir Dişhekimleri Odası tarafından 
Cumhuriyet Meydan’ında bir tören düzenlendi. 
Törene İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Murat Sütpideler, Ege 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Necdet Erdilek, Dekan yardımcısı Prof. Dr. 
Ali Gürkan, İl Sağlık Müdürlüğünü temsilen 
Fizyoterapist Sevcan Ekizler Güney, Dr. Ayşe 
Karabinalı,  Dt. Suzan Oğuz, İzmir Dişhe- 
kimleri Odası Başkan vekili Ersin Atinel, İzmir 
Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Yaman 
Yamangil, İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim 
Kurulu üyeleri ve dişhekimleri katıldı. 

Tören Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından Atatürk 
Anıtı’na çelenk koyulması 
ile devam etti. Törende bir 
konuşma yapan İzmir Dişhe- 
kimleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Murat Sütpideler; 
Bilimsel dişhekimliği eğitiminin 
22 Kasım 1908 tarihinde 
başlaması nedeniyle bu tari-
hin ülkemizde ‘Dişhekimliği 
Günü’ olarak kabul edildiğini 
belirterek, 1996 yılından 
sonra her yıl 22 Kasım`ı da 
içine alan haftanın ‘Dişhe- 
kimliği Günü ve Toplum 
Ağız Diş Sağlığı Haftası’ adı 
altında kutlandığını  söyle-
di. Sütpideler konuşmasına 
şöyle devam etti; ‘’Ağız ve 
Diş hastalıkları dünyanın 
hemen tüm bölgelerinde en 

sık görülen sağlık sorun-
ları arasındadır. Ağız diş 
sağlığı problemlerinin açığa 
çıkmadan koruyucu ön-
lemlerle engellenmeleri, 
hastalıklar açığa çıktığında 
ise hızlıca tedavi edilmeleri 
gerekir. Türkiye’deki kamu, 
üniversite ve serbest çalışan 
dişhekimlerinin katılımları ile 
koruyucu dişhekimliği hiz-
metlerinin halka yaygın bir 
şekilde ulaşmasını sağlaya-
cak politikalar Dişhekimleri 
Odaları ve Türk Dişhekim-
leri Birliği’nin katkıları ile 
geliştirimeli, dünya sağlık 
örgütü ve Dünya Dişhe-
kimleri Birliği hedeflerine 
ulaştırılmalıdır’’ dedi.
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GURURLANDIRAN GECE 
 

İzmir Dişhekimleri Odası’nın geleneksel hale getirdiği 
gecede, mesleğinde 25, 40, 50 ve 60 yılını dolduran 
dişhekimlerine plaket verildi.

Geleneksel hale gelen, her yıl 22 Kasım 
Bilimsel Dişhekimliğinin Kuruluşunun 
kutlandığı hafta gerçekleştirilen plaket 
töreni bu yıl kongre sonrası gerçekleştirildi.

 İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Murat Sütpideler ve Yönetim 
Kurulu üyelerinin ev sahipliği yaptığı gece 
oldukça görkemli geçti.



dişhekimi        haber
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İzmir’de bulunan sivil toplum kuruluşları 
ve temsilcilerinin yanı sıra dişhekimliği 
fakülte temsilcilerinin de katıldığı gecede 
mesleklerinde 25. 40. 50. ve 60. yılını 
dolduran dişhekimlerine plaket takdim 
edildi. 

Plaket alan meslektaşlarımızın okul yıl-
larının da anlatıldığı etkinlikte zaman 
zaman duygusal anlar yaşandı. Aramızdan 
ayrılan meslektaşlarımızın plaketlerini ise 
yakınları aldı. Gece, düzenlenen kokteyl 
ile sona erdi.
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İzmir Dişhekimleri Odası 
konferans salonunda 
gerçekleştirilen söyleşide 
Prof. Dr. Baylas;’’Ülke-
mizde Dişhekimliğinin 
Bilimsel Kuruluşu’ ile ilgili 
bilgiler verdi. 
Çok sayıda meslek-
taşımızın katıldığı ve 
yoğun ilgi gösterdiği 
söyleşi sonunda İzmir 
Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Murat Sütpideler, 

Prof. Dr. Haluk Baylas’a 
teşekkür plaketi sundu.
Törenin ardından tüm 
meslektaşlarımızın 
katılımıyla bir kokteyl 
düzenlendi. 
Kokteylde Bornova 
Belediyesi ile ortak 
gerçekleştirilen, Ağız Diş 
Sağlığı ile ilgili Kamu 
Spotu çekimlerinde 
emeği geçenlere pla-
ketleri takdim edildi.

“Dişhekimliğinin Bilimsel Kuruluşu” anlatıldı.
22 Kasım`ı da içine alan ‘Dişhekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’ 
kapsamında eski dönem İzmir Dişhekimleri Odası Başkanlığı da yapan
 Prof. Dr. Haluk Baylas bir söyleşi gerçekleştirdi.





dişhekimihaber

20

Dişhekimi Şevket Yılmaz Ulaş  
Meslekte 60. Yıl

22 Kasım Dişhekimliği gününü içine alan Ağız Diş Sağlığı 
haftası etkinlikleri çerçevesinde geleneksel olarak her yıl 
düzenlenen mesleğinde 25.40.50. ve 60. yılını dolduran 
meslektaşlarımız için ödül töreni yapıldı. Meslekte 60. yılını 
dolduran meslektaşımız Şevket Yılmaz Ulaş, 60. Yıl pla-
ketini aldı.  60 yıllık meslek hayatına bir çok anı sığdıran 
Ulaş ile törende yaşadığı duygu dolu anları konuştuk

Kendinizi tanıtır mısınız?
1934 yılında Ankara’da doğdum. Babam Galip Ulaş 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclis Muhafız Taburu’nda 
subay olarak görev yapıyordu.  İlkokulu  babamın görevi 
sebebiyle  Gaziantep İslahiye Merkez İlkokulu’nda 
okudum. Ortaokula  Ankara Atatürk Lisesi’nde başladım 
sonra Ortaokulun son yılları İstanbul Davutpaşa Orta-
okulu’nda tamamladım. Ardından liseye İstanbul Çapa 
Lisesi’nde  başladım, 1953 yılında Kayseri’de liseden 
mezun oldum.

1954 Yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne bağlı dişhekim-
liği yüksek okulunda eğitime başlayarak, meslek 
hayatımın ilk adımını attım. 1958 Yılında mezun olduk-
tan sonra yedek subaylık hizmetimi Ankara Piyade Yedek 
Subay Okulu diş servisinde tamamladım. Daha sonra 
Kırıkkale’de Makine Kimya Endüstrisi’nin kurum has-
tanesinde dişhekimi olarak yoğun bir tempoda görev 
yaptım.  19 yıl burada hekimliğimi sürdürdüm. 1979 
yılında İzmir’e tayin oldum, Karşıyaka Sağlık merkezinde 

2 yıl çalıştım. Sonra Şemikler Sağlık merkezinde çalış-
maya devam ettim. 1989 yılında emekli oldum.  Kısa bir 
süre serbest muayenehane’de serbest dişhekimi  olarak  
çalıştım. 2003 yılında aktif meslek yaşamımı sona erdir-
dim, dinlenmeye karar verdim. 61 yıllık evliyim, bir kızım 
iki torunum var artık onlarla vakit geçiriyorum.

Dişhekimliği okumaya nasıl karar verdiniz?
Lisede öğrenim gördüğüm yıllarda tedavimi gerçekleştiren 
dişhekimi Mustafa Akyürek vardı. Dişime kanal teda-
visi yapılması için uzun süren bir tedavim vardı. Sık sık 
gittiğimde hep dişhekimliği ile ilgili bilgiler edinirdim. 
Bu mesleğin hoşuma gittiğini düşünmeye başladım. Bu 
mesleği sevdim bende liseyi bitireceğim ve dişhekim-
liği okuyacağım dedim. Bunu tedavimi yapan Mustafa 
Akyürek ile paylaştım. Bana kendisi o zaman yıl 1952-53; 
‘’Valla ayakta durmasını bilirsen bu işi yaparsın’’ dedi. Bu 
laf hiç kulağımdan çıkmadı. Sonradan bunun nedenini 
anladım. O yıllar Türkiye genelinde sadece tek üniversite 
vardı ve  60 dişhekimi alıyorlardı. Ağustos ayında İstan-
bul’a gittim sınava girdim, ilk imtihanda kazanamadım 7 
puanla kaybettim. Aklıma koydum ikinci şubat imtihanın 
da 141 kişi içinden 5 kişi aldılar bende o 5 kişiden biri 
oldum. Dişhekimliği öğrenciliğim ve 60 yıllık serüvenim 
böylelikle başladı. 

Meslekte 60 yıl neler kazandırdı? 
Annemin dedesi Mehmet Muhlis bey, Fethiye Kay-
makamlığı yapmış, elçilik yapmış dahiliye doktoruydu.  
O zamanlar dedem Anneanneme hep söylermiş; ‘’İn-
şallah torunlardan birisi doktor olur’’ dermiş.  İnsanlığa 
hizmetten memnuniyet duyan biriydi. Bende bu yolda 
gitmek istedim. Bu yol iyi bir hekim olmanın yanında 
bana çok şey kazandırdı. İnsanlarla güzel ilişki kurmayı, 
insanları sevmeyi ve sevilmeyi bana kazandırdı.  60 
yıllık meslek hayatımda, bu mesleği neden seçtim diye 
hiç kendime sormadım. Kırıkkale’de çok yoğun çalıştım 
günde 55 hastaya baktım. Ama hiçbir hastayı geri 
çevirmedim. Kurumda o kadar yoğun ve yorucu çalıştım 
ancak hiç bu mesleği neden seçtim demedim 60 yıl 
boyunca en önemlisi buydu benim için.

60. yıl için plaket verileceğini öğrendiğinizde 
neler hissettiniz?
İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Murat Sütpideler, 
sevgili kardeşim hatta evladım diyorum ben ona.  Şe-
mikler’de Sağlık Merkezi’nde çalıştığım dönemlerden 
beri kendisini tanırım. Sevgili  Murat Sütpideler beni 
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davet ettiğinde çok heyecanlandım. Duygulandım tabii 
ki gelirim dedim.

Plaket töreninde duygulandınız, neler hissettiniz?
Sahneye çıktığımda, 60 yıl gözümün önünden film şeridi 
gibi geçti. Okula girişim, sınav heyecanım, mezuniyet 
törenim ve çalıştığım yerler bir anda heyecanlanmama 

sebep oldu. Yaşadığım iyi ve kötü şeyleri hatırladım, 
fakat alkışlarla beraber orada bulunmanın mutluluğunu 
sindire sindire yaşadım. Sahnede durduğumda tüm 
meslektaşlarımın alkışları beni gururlandırdı.  Çok büyük 
mutluluktu benim için.

Son olarak yeni dişhekimi adaylarına hangi tavsi-
yelerde bulunursunuz?
Mesleğimiz gelişime son derece açık bir meslek. Okul 
yıllarında mesleğin ne kadar zor olduğunu zor şartlarda 
çalışarak gördük.  4 metrekare yerde döküm yaptık. 
Biz kendimiz yaptık, sapanla çalıştık o zamanlar. Şim-
di döküm için hazırlayıp düğmeye basıyorlar.  Biz zor 
şartlarda çalıştık imkanlar çok yetersizdi. Şimdiki çalışma 
düzenleri rahat ve teknik. Bundan dolayı bunun kıymetini 
bilmelerini isterim.  Genç meslektaşlarıma meslekle-
rinde başarılar dileyerek çok çalışmalarını tavsiye edi-
yorum. Mesleklerini severek yapsınlar.  Gelişime açık bir 
mesleğimiz var, yenilikleri araştırıp sürekli öğrenmeye 
devam etsinler.
Son olarak bana böyle bir imkân verdiğiniz için teşek-
kür ediyorum. Tüm meslektaşlarıma sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum…

 TDB Akademi-Oda Etkinlikleri kapsamında Mani- 
sa Dişhekimleri Odası ev sahipliğinde bir etkinlik 
gerçekleştirildi. 
TDB Akademi ülkemizde bulunan odalardan gelen 
önerileri değerlendirerek ve bölgelerin de ihtiyaçlarını 
göz önüne alarak ev sahipliğinin Dişhekimleri Odasınca 
karşılanacağı etkinliklere devam ediyor. 
Geçtiğimiz ay Manisa Dişhekimleri Odası TDB Akademi 

Bilimsel etkinlikleri kapsamında 22 aralık tarihin-
de odanın konferans salonunda Prof. Dr. Sadullah 
Üçtaşlı’nın sunumuyla; “Lamina ve Lamina Simantas- 
yonu” konulu eğitim gerçekleştirildi. Seminere meslek-
taşlarımız yoğun ilgi gösterdi. 
Etkinlikte Uzman Dişhekimi Merve Erdoğ Özgür “Sera-
mik Laminate Veneer Restorasyon Uygulamalarının Klinik 
Değerlendirilmesi” konulu eğitimini de sundu. 

TDB Akademi Manisa’da
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YARDIMCI PERSONEL KURS
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PROF.DR.MURAT TÜRKÜN KURS
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Kamu spotu büyük ilgi gördü

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında halkı bilinçlendir-
meye yönelik hazırlanan kamu spotu büyük ilgi gördü.

Toplum Ağız ve Diş Sağlığı haftası kapsamında halkı 
bilinçlendirmeye yönelik İzmir Dişhekimleri Odası ve 
Bornova Belediyesi iş birliği ile bir kısa film hazırlandı. 
Çekimleri İzmir Dişhekimleri Odası, Bornova Büyük-
park’ta gerçekleştirilen çekimlerde İzmir Dişhekimleri 
Odası Tiyatro Grubu oyuncuları ve gönüllü dişhekim-
leri görev aldı. 
Kamu spotu sosyal platformlarda ve Youtube kanalın-
da yayınlandı. Yayınlanan filmde diş sağlığına önem 
verilmemesi durumunda yaşanacaklar gösteri-
lirken, Dişhekimlerinin ağız diş sağlığı için her zaman 
görevde olduğu vurgulandı.
İZDO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Sütpideler:
‘’Ağız Diş Sağlığı farkındalığı yaratmak amacıyla bir 
kamu spotu hazırladık. Projemiz Bornova Belediyesi 
tarafından desteklendi. Senaryo ve oyunculuğu odamız 
tiyatro topluluğu üyelerince, çekim, seslendirme ve 
montaj aşaması Bornova Belediyesi’nce gerçekleştirildi. 
Şu an tüm platformlarda izlenebiliyor. 
Spotun hazırlanmasında özverili çalışma gerçekleştirilen 
üyemiz tiyatro topluluğu üyelerine ve projeye ilk günden 
ilgi ve desteğini esirgemeyen Bornova Belediye Başkanı 
Olgun Atilla’ya şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi.



dişhekimihaber

26

Dr. Murat Sütpideler Bornova Tv’ye konuk oldu 

İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanımız 
Dr. Murat Sütpideler, ‘’Ağız Diş Sağlığı Haftası’’
kapsamında Bornova Tv’ye konuk oldu. 

Bornova belediyesi tarafından kurulan 
Bornova Tv’de Bornova Belediyesi Sağlık 
İşleri Müdürü Dr. Nurcan Çakır’ın sunduğu, 
‘’Sağlıklı Bornova’’ programına Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Dr. Murat Sütpideler konuk 
oldu. Güncel sağlık konularının konuşulduğu 
programda, Ağız Diş Sağlığı haftası kap-
samında ağız diş sağlığının önemi hakkında 
bilgiler verildi. İnteraktif ortamda da yayın-
lanan programda İzleyicilerin sosyal medya 
üzerinden merak ettikleri sorularda cevap-
landı. Yayında program sunucusu Dr. Nurcan 
Çakır’a önemli bilgiler aktaran Dr. Murat 
Sütpideler; ağız ve diş sağlığı için yapılması 
gerekenler, yapılan yanlışlıklar, doğru diş 
fırçalama nasıl olur konusunda bilgiler verdik-
ten sonra ağız diş sağlığının, sağlıklı yaşamanın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Programda ayrıca ‘’Ağız 
ve Diş Sağlığı Haftası’’ kapsamında halkı bilinçlendirmeye yönelik, Bornova Belediyesi ve İzmir Dişhe-
kimleri Odası iş birliği ile hazırlanan kısa film de yayınlandı.
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Ağız ve Diş Sağlığı haftasında belediyelerle ortak 
çalışma gerçekleştirdik.

İzmir Dişhekimleri Odası tarafından başta İzmir Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere Konak, Gaziemir, Bornova, Kara-
bağlar, Karşıyaka ilçe belediyelerinin katkılarıyla 20-26 
Kasım  Ağız ve Diş Sağlığı haftası sebebiyle sosyal farkındalık 
projesi gerçekleştirildi. Projede durak afişleri ve billboardlar 
aracılığıyla ağız ve diş sağlığının ve diş fırçalamanın önemine 
dikkat çekildi. İzmirlilerin ilgisini çeken afişlerde,’’Sağlıklı bir 
gelecek için günde 2 kez dişlerinizi fırçalayın’’ ifadesi 
yer aldı. İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Murat Sütpideler; Konak, Alsancak, Karşıyaka, Karabağlar, 
Gaziemir ve Bornova gibi merkezi noktalarda yer alan afişler-
le diş fırçalamanın ağız ve diş sağlığına olan önemine dikkat 
çekmek istediklerini belirterek, afişlerin İzmir’lilere ulaşması 
için iş birliği yapan tüm belediye başkanlarımıza ve emeği 
geçenlere teşekkür etti.

Odamız tarafından belediyelerin katkılarıyla gerçekleştirilen projede, diş 
fırçalamanın önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan afişler, billboard ve 
duraklarda yer aldı. 



 

25. İZDO Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergimiz
İzmir’de gerçekleştirildi.

Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Uluslararası Diş Hekimliğinde adını duyuran 25. 
İzmir Dişhekimleri Odası (İZDO) Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi İzmir’de Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Üç ayrı salonda üç gün boyunca 100’e yakın bilim-
sel sunum düzenlendi. Güncel mesleki gelişmele-
rin de yer aldığı sunumlarda; alanında uzman çok sayı-
da akademisyen en yeni bilgileri ve teknolojik gelişmeleri 
aktardı. Yaklaşık 2.000’e yakın dişhekimi ve öğrencile-
rinin katıldığı kongrede, uluslararası alanda önem-
li çalışmaları bulunan yabancı konuşmacılar da dün-
yada yaşanan son gelişmeleri katılımcılara aktardı.
İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı ve Kong- 
re başkanı Dr. Murat Sütpideler;‘’ Sürekli Dişhe-
kimliği 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 gerçekleştirdik. 
Yerli ve yabancı akademisyenlerin katılımıyla yaklaşık 2.000’e 
yakın dişhekimi ve dişhekimliği öğrencisini ağırlamaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz’’ dedi. 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldı
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de 10 Kasım Atatürk’ü 
Anma Günü kongrenin ikinci günü gerçekleştirildi.Kong-  
re programının ikinci günü sabah saat 08.45’te Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü için 
anma töreni düzenlendi. Törende 09.05’te yapılan say-
gı duruşunun ardından Avukat Ulvi Puğ’un  ‘’Atatürk’ü 
Anmak ve Anlamak’’  konulu söyleşisi gerçekleştirildi.
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Dental firmalar yeni ürünlerini dişhekimleri ile bu-
luşturdu
Ağız ve diş sağlığı endüstrisi ve dişhekimliği malzeme üre-
timi, ithalat ve satışını yapan bir çok firmanın katılımıyla 
1200m2 alanda kurulan stantlarda firmalar yeni ürün-
lerini dişhekimleri ile buluşturdu. 3 gün süren kongre bo-
yunca dental firmalar dişhekimleri ile bir arada oldu.  

Teorik ve uygulamalı toplam 8 kurs
İZDO 25. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi kapsamın-
da teorik ve uygulamalı toplam 8 kurs düzenlendi. En güncel 
konuların yer aldığı kursların tamamı kontenjanlarını doldur-
du. 

Haluk Levent dişhekimlerini kahkahaya boğdu
İkinci gün akşam programın da ise sevilen sanatçı Haluk 

Levent kongreye katılan dişhekimleri ile bir araya geldi. 
Yoğun programına rağmen dişhekimlerini kıramadığını belirten 
Levent ekibini getirmediğini, şarkı söylemek yerine soru cevap 
şeklinde söyleşi yapmak istediğini söyledi. 
Ancak söyleşi sırasında ünlü sanatçı, dişhekimleriyle kur-
duğu esprili diyaloglarla söyleşiyi bir anda talk show’a çevir-
di. Dişhekimlerinin ünlü sanatçıyla okul yıllarında yaşadıkları 
anıları anlatılınca ortaya ilginç hikayeler çıktı. 
Başından geçen ilginç hikayeleri de anlatan ünlü sanatçı 
izleyenleri kahkahaya boğdu. İyilik hareketi AHBAP ile il-
gili anıları ve yaşadıklarını da anlatan Levent izleyenlerden 
büyük alkış aldı. 
Söyleşi sonunda İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Murat 
Sütpideler ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkün 
Levent’e plaket takdim ederek teşekkür etti.
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Tarık Işık (Kulzer)
Organizasyondan çok memnun kaldım özellikle sunum 
araları bizim için çok iyi organize edilmişti. Aldığımız 
geri bildirimlerde hekimlerin memnuniyeti de çok yük-
sek oldu. Daha önceki katılımlara göre her sene artışı 
görüyoruz. Burada katılımlarından dolayı özellikle herke- 
se , organizasyonda emeği geçenlere de çok teşekkür 
ederiz. Dişhekimlerinin ilgilerinden dolayı ayrıca teşekkür 
ediyoruz.

Hilal Gürbüz (Zhermack)
Biz yıllardır İzmir Dişhekimleri Odasının kongre or-
ganizasyonlarına katılıyoruz. Açıkçası bu sene beni 
şaşırtacak şekilde çok verimli geçti. Hem dişhekimleri 
açısından hem öğrenci açısından hem de firmaların 
katılımı açısından. Stantlara çok yoğun ilgi vardı, geçen 
sene çok verim alamadığımız için biraz tereddüt duyarak 
katıldık, ancak gerçekten çok iyi geçti. Önümüzdeki sene 
için bile şimdiden katılma planları yapmaya başladık.

Hakkı Kara  (Paşa Dental)
Kongreye 2 yıl aradan sonra tekrar katıldık. Bundan 
dolayı emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ederiz.
Hekimlerimize ulaşma anlamında memnun kaldık, 
katılım gayet iyi. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu 
ekonomik koşullar nedeniyle ekonomik anlamda tabii ki 
beklenene ulaşamadık. Bu ülkemizin genel bir sıkıntısı 
şu anda ama onun dışında her şey iyiydi. Organizasyon 
olsun, ikramlar olsun, katılım anlamında gayet başarılı 
bir kongre. Bu kongreyi düzenleyen bütün emeği geçen 
arkadaşlarımıza ve hocalarımıza teşekkür ediyorum.

İsmail Yavuz (Sis Diş Deposu) 
Öncelikle kongreye katılan gelen hekimlerimiz ve biz 
firmalar kongreden çok memnunuz. Kongreye katılan 
hekimlerimize firmalarımıza bunu organize eden İzmir 
Dişhekimleri Odası’na çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Biz İZDO Kongrelerini her zaman takip eden ve katılan 
bir firmayız. Organizasyon her yıl daha da iyi oluyor. 
Katılımcı sayısının da artması organizasyonu yapanlar 
kadar bizi de memnun ediyor. Firma olarak İzmir’den de 
çok memnunuz teşekkür ediyoruz.

Neslihan İnceoğlu (Coltene Türkiye Sorumlusu)
Sis Diş Deposu Distribütörlüğünde Coltene olarak bura-
da olmaktan çok mutluyuz. Özellikle özel bir zamanda 
İzmir’de İZDO sayesinde hekimlerle bir arada olmak 
güzel. Sunumlara da destek olmak bizim hoşumuza 
gidiyor. Bizde elimizden geldiğince hem bilimsel prog-
ram açısından hem de açtığımız stantla destek olmaya 
çalıştık. Türkiye’nin dört bir yanından hekim gördüm bu 
kongrede.  Biz distribütörler aracılığıyla birçok noktada 
hekimlere ulaşmaya çalışıyoruz ama kendi çabamızla 
ulaşamayacağımız dişhekimlerine de kongre aracılığıyla 
ulaşmak oldukça keyifli.
 
Selman Mutlu (Mutlu Dental-Zimmer Biomet)
Bizim için bu yıl daha başarılı geçen bir kongre oldu. 
Geçen yıla oranla daha fazla talep var. Hekimlerimizin 
ilgisi çok daha güzel, atmosfer çok güzel ürünümüzle 
bu yıl çok daha fazla ilgilenen hekimlerimiz oldu. Güzel 
kontaklar kurduk bu kongrenin önümüzdeki yıllarda 
bizlere daha güzel imkanlar sunmasının devamını dili-
yoruz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz.

FİRMALAR

Tarık Işık

İsmail Yavuz Neslihan İnceoğlu  Selman Mutlu

Hilal Gürbüz Hakkı Kara
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Övünç Atadil (Manisa)
Kongre Organizasyondan çok 
memnun kaldım. İzmir Dişhekimleri 
Odası’nın organizasyonlarını genel-
de beğeniyorum.  Odanın tecrübe-
siyle güzel bir şekilde düzenlenmiş. 
Bilimsel anlamda diğer kongrelere 
göre daha verimli buldum, bu an-
lamda tüm dişhekimlerine hitap et-
tiğini düşünüyorum. Stantları da bu 
sene daha canlı buldum, teşekkür 
ediyorum.

Kübra Çetinkaya (Manisa) 
Genel anlamda kongreyi başarılıy-
dı, bilimsel anlamda benim açımdan 
yeterliydi. Bilimsel anlamda beklen-
tilerimi karşıladı, estetik dişhekim-
liği, restoratif dişhekimliğine ilgi 
duyuyorum onlar da benim için 
yeterli miktarda yer almış.  Work 
shoplar vardı, ikisine katıldım benim 
için çok iyi geçti. Sosyal programını 
da çok eğlenceli ve keyifli buldum.

Bilal Yaşa (İzmir)
Ben öğretim üyesiyim kongreyi bilim-
sel anlamda doyurucu buldum. Merak 
ettiğimiz konuların fazlasını bulduk, 
o yüzden çeşitlilik çok fazlaydı. ilgi 
alanlarımın dışında çok farklı konu-
larda da bilgi sahibi oldum.  Önce-
likle stantların bu sene oldukça 
zengin olduğunu söyleyebilirim. 
Böyle başarılı organizasyon-
ların sürdürülmesini istiyorum. 

Eyüp Candaş Gündoğdu (Erzu-
rum)
Ben 5-6 yıldır bu kongreye 
katılıyorum, daha önce canlı sunum-
lar vardı fakat Sağlık Bakanlığı 
yanlış bilmiyorsam yasakladı, canlı 
sunumlarla daha verimli oluyordu. 
Yine de bilimsel olarak yeterliydi, 
sosyal açıdan da kongrenin başarılı 
olduğunu söyleyebilirim. Stantları 
da rahat rahat gezme fırsatı bulduk, 
yeni ürünleri gördük. Kongre genel 
anlamda beni memnun etti teşekürler.

   
 Cansu Ertaş (İzmir)
Çok güzel bir organizasyon, gayet 
verimliydi. Sunum saatleri iyi organize 
edilmiş, her saat kendi ilgi alanımda 
bir sunum izleme fırsatı buldum. Sos-  
yal program da çok keyifliydi. Gayet 
iyi bir kongre yaşadım teşekkürler.

  Zümrüt Sevgican (Antalya)
Antalya’da serbest dişhekimiyim, 
sunum konuları oldukça başarılı, ilgi 
alanlarımda faydalı sunumlar izleme 
fırsatı yakaladım.  İki kursa katıldım, 
pratik bilgiler edindim onlardan 
da çok memnun ayrıldım. Organi-
zasyonu genel anlamda iyi buldum, 
sergi alanının biraz daha geniş 
olmasını isterdim. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum.

KATILIMCI
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TDB yasasındaki değişiklik 
TDB; ‘’Odalara üyelik zorunluluğunun ortadan kalktığına varan yorumlar 
doğru değil’’

7151 sayılı Sağlık Torba Yasası, 
05.12.2018 tarihinde yayınlana-
rak yürürlüğe girdi. 3224 sayılı Türk 
Dişhekimleri Birliği Yasasının 42. 
maddesinin başlığı ‘Bildirim zorunlu-
luğu’ olarak değiştirilmiş ve maddenin 
ilk üç fıkrası yürürlükten kaldırılmış; 
dişhekimleri ile bunları çalıştıranların, 
çalışma ilişkileri ve çalışma koşullarını 
bildirme yükümlülüğünün düzenlendiği 
dördüncü fıkra ise korunmuştur.
Ancak söz konusu değişikliğe ol-
duğundan daha geniş anlamlar 
yüklendiği ve artık Odalara üyelik zo-
runluluğunun ortadan kalktığına varan 
yorumlar yapılması sebebiyle, TDB 
değişikliğin kapsam ve sınırlarının be-
lirtilmesi amacıyla bir açıklama yaptı.  

Açıklamada; ‘’Bu Yasayla; dişhekimlerinin Oda 
üyeliği, üyeliğe bağlı yükümlülükleri, etik kurallara 
uyma ve disiplin sorumluluklarında bir değişiklik 
bulunmamaktadır.  
Dişhekimlerinin bir ya da birden fazla sağlık ku-
ruluşundaki çalışmaları ile bunlarda ortaya çıkan 
değişiklikleri bildirim yükümlülükleri de 3224 sayılı 
Yasa’nın 42. maddesinin dördüncü fıkrasında 
düzenlendiği haliyle varlığını korumaktadır. 
Yapılan değişiklik, sadece, dişhekimlerinin bir-
den fazla sağlık kuruluşunda çalışabilmeleri 
için Odadan onay alma zorunluluğunu ortadan 

kaldırmıştır. Dördüncü fıkrada yer alan; (Gerek diş- 
hekimleri ve gerekse bunları istihdam eden bütün 
özel kurum ve işyerleri tayin, nakil, işten ayrılma ve 
benzeri değişiklikleri en geç bir ay içinde bulunduk-
ları yerin odalarına bildirmeye mecburdurlar) mad-
desi ise aynen geçerliliğini korumaktadır.
Dişhekimlerinin  insan gücü planlaması  ve  coğrafi 
dağılımı  ile ilgili sorunların giderek ağırlaştığı bu 
süreçte  meslek kuruluşlarının  etki ve etkinliklerini 
azaltan bu değişikliğin iptali için gerekli çalışmalar 
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yürütülmektedir’’ 
denildi.

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Torba Yasada, 05.12.2018 tarihinde yayınlanarak 
yürürlüğe giren 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Yasasının 42. Maddesi ile 
ilgili değişiklikler hakkında yapılan yanlış yorumlarla ilgili değişikliğin kapsam ve 
sınırlarının belirtilmesi amacıyla bir açıklama yaptı. 
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Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin 
Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini 
bir kez daha durdurdu

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlan-
ması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında 
Yönetmeliğin yürütmesi de durduruldu.

Türk Tabipler Birliği ve Türk Dişhekimleri 
Birliği tarafından birlikte açılan davada 
Danıştay 15. Daire 2018/1490 E. sayılı 
dosyada verdiği yürütmenin durdurul-
ması kararında Sağlık Bakanlığı’nın 
kişisel sağlık verilerini toplama isteğinin 
temellendirildiği yönetmeliğin hukuka 
aykırılığı şu şekilde ifade edildi: 
‘İdarenin…yargı kararlarını ‘aynen’ 
ve ‘gecikmeksizin’ uygulamaktan baş-
ka bir seçeneği bulunmamaktadır … 
Anayasada ve 2577 sayılı Kanun’da 
yer alan emredici kurallar karşısında, 
idarenin, yürütmenin durdurulması kara-
rının gereğini yerine getirecek şekilde 
düzenleme yapması gerekirken, maddi 
ve hukuki koşullara göre uygulanabilir 
nitelikte olan bir yargı kararını aynen ve 
gecikmeksizin uygulamaktan kaçınarak, 
hakkında yürütmenin durdurulması kara-
rı verilen Yönetmelikte kısmi değişiklikler 
yapılarak yürürlüğe konulmasında huku-
ka uygunluk bulunmamaktadır.’
İdare tarafından yargı kararlarının yok 
sayılması, bunlara aykırı görüş oluşturul-
ması hukuka açıkça aykırıdır. Anaya-
sa’nın 138. maddesine göre “Yasama 
ve yürütme organları ile idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; bu or-
ganlar ve idare, mahkeme kararlarını 
hiçbir suretle değiştiremez ve bunların 
yerine getirilmesini geciktiremez.”
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından 

konu hakkında açıklama yapıldı
TDB tarafından yapılan açıklamada; 
bu karar gereğince Sağlık Bakanlığı, 
usulüne uygun olarak yeni bir yönetme-
lik çıkartabilecektir. Ancak bu yeni yö-
netmelikte de yargının saptadığı hukuka 
aykırılıkları yinelememesi ve bu alandaki 
hukuksal ilke ve kurallara uyması gerek-
tiği belirtilerek şunlara değinildi; 
‘’Sağlık Bakanlığı’nın hasta bilgilerini top -
lamaya yönelik  bütün iş  ve  işlemlerin  -
de, Anayasa ve uluslararası sözleşme-
lerdeki kuralların yanı sıra; Ülkemizde, 
kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel 
yasa niteliğinde olan 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanununda belir-
tilen genel ilkeler arasındaki ‘İşlendikleri 
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma’ 
(m.4/ç) ölçütünü gözetmesi şarttır.
Diğer yandan, yeni düzenleme yapılırken 
benzer konuda verilmiş olan önceki yargı 
kararları da dikkate alınmalıdır.  Hatır-
lanacağı üzere; Sağlık Net ve e-Nabız 
sistemleriyle hastaların kişisel verileri- 
nin toplanması talebi Danıştay karar-
larıyla durdurulduğu gibi Kişisel Sağlık 
Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin 
Sağlanması Hakkında Yönetmelik de 
çeşitli Danıştay Kararları ile durdurul-
muş; bu Yönetmelikle ilgili son olarak 
26.06.2018 tarih ve 2018/844 E. sayılı 
Danıştay 15. Dairesi kararıyla yürüt-
menin durdurulmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, Uluslararası Sağlık Turizmi ve 
Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliğin 
5. maddesinin 6. fıkrasında uluslarara-  
sı sağlık turizmi sağlık tesisi tarafından 
kayıt altına alınan kişisel sağlık verilerinin 
24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişi-
sel Verilerin Korunması Kanununa uygun 
bir şekilde işlenerek Bakanlıkça belirle-
nen usul ve esaslara uygun bir şekilde 
merkezi sağlık veri sistemine aktarılacağı 
düzenlenmiştir. Bu Yönetmelikle ilgili de 
Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekim 
leri Birliği tarafından ayrı açılan iptal 
davalarında yürütmenin durdurulmasına 
karar verilmiştir.
Kişisel sağlık verilerinin toplanmasında 
uyulması gereken kurallar, kişilik hak-
larıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle 
özenle belirlenmelidir. Sağlık Bakan-
lığının, hiç kimseyle paylaşmadan, bir 
gecede çıkarttığı düzenlemelerle bu 
alanın düzenlenmesine çalışılması veri 
paylaşımında yaşanan karmaşanın temel 
sebebidir.
Yeni bir düzenleme yapılana kadar has-
sas kişisel veriler toplanamaz. Aksi yönde 
girişimlerle sağlık çalışanlarının hukuka 
uygun davranmakla idarenin talebini ye-
rine getirmek arasında bir seçime zorlan-
mamalıdır. Bir an önce, meslek örgütleri    
nin de sürece etkin olarak katılabileceği 
bir çalışmanın yapılması ve kişi haklarını 
gözeten kalıcı bir düzenlemenin çıkarıl-
ması gereklidir.”
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TDB 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Türk Dişhekimleri Birliği 17.Olağan Genel Kurulu, 2-3-4 Kasım 2018 tarihlerinde The Green 
Park Otel, Ankara’da gerçekleştirildi.

Türk Dişhekimleri Birliği 17.Olağan 
Genel Kurulu, 2-3-4 Kasım 2018 
tarihlerinde gerçekleştirildi. Genel 
Kurula; AKP Burdur Milletvekili Dişheki 
mi Bayram Özçelik, HDP Diyarbakır 
Milletvekili Dr. Adnan Selçuk Mızrak-
lı, İYİ  Parti Genel İdari Kurul Üyeleri 
Sinem Uludamar ve Berna Biçer, Türk 
Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı 
Dr.Sinan Adıyaman,  Türk Eczacılar 
Birliği Merkez Heyeti 2.Başkanı  Ecz. 
Sinan Usta, TMMOB Yönetim Kuru-
lu Başkanı Emin Koramaz, KESK Eş 
Genel Başkanları Aysun Gezen  ve 
Mehmet Bozgeyik,  SES Eş Genel 
Başkanı İbrahim Kara ve SES MYK 
Üyesi Ali Ünal, Başkent Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesi Dekan Vekili 
Prof. Dr. Neslihan Arhun, Başkent 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi De-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülşahı,  
TDB Geçmiş Dönem Genel Başkanları 
Eser Cilasun, Celal Korkut Yıldırım, 
Prof. Dr. Onur Şengün, Prof. Dr. Murat 
Akkaya ve Prof. Dr. Taner Yücel, TDB 
Geçmiş Dönem Genel Sekreterleri 
Hüsnü Çuhadar, A. Murat Ersoy, Nezih 
Yavuz Tan, Süha Alpay, A. Tarık İşmen 
ile Ali Gürlek  katıldılar. 
Açılış konuşmasını yapan TDB Genel 
Sekreteri Neslihan Sevim, 16. Dönem 
birlikte görev yaptığı Merkez Yönetim 
Kurulu Üyelerine, Merkez Denetleme 
Kurulu Üyelerine, Yüksek Disiplin Ku-
rulu Üyelerine, Türk Dişhekimleri Birliği 
komisyonlarında ve çalışma grupların-

da görev alan meslektaşlara, birlikte 
çalıştığı Oda Başkanı ve Yöneticilerine 
teşekkür etti.
Verilen bir önerge ile Genel Kurulu 
yönetmek üzere; Divan Başkanlığına 
Prof. Dr. Taner Yücel, Başkanvekilliğine 
Dr. Serdar Ak ve üyeliklere Dişhekimi 
Serkan Er ile Dişhekimi Yeşim Odabaşı 
getirildiler.
Gündem gereği Türk Dişhekimleri 
Birliği Genel Başkanı Dr.  A.R İlker 
Cebeci, yaptığı konuşmada; son 
dönemde sağlık alanında yaşanan 
gelişmelere değindi.
16. dönemde görevli olan ve yeni 
dönemde görev almamış Oda 
Başkanları; Dr. Neşe Savran, Doç. 
Dr. İbrahim Halil Tacir, Hüdayi Kartöz, 
Gönül Uluce Okumuş, Abdullah İlker 
ve Doç. Dr. A. Ferhat Mısır’a yaptıkları 
hizmetlerinden ötürü TDB adına 
verilen plaket töreninden sonra Genel 
Kurul gündemi ile toplantıya devam 
edildi.
Verilen aradan sonra Kasım 
2016-Kasım 2018 dönemi Merkez 
Yönetim Kurulu faaliyet raporu; TDB 
Genel Sekreteri Neslihan Sevim, aynı 
döneme ilişkin Mali Rapor Genel Say-
man Can San ve Denetleme Kurulu 
Raporu ise Merkez Denetleme Kurulu 
Raportörü Sevgül Bora tarafından 
Genel Kurula sunuldu.
Organlarda yer alacak adayların belir-
lenmesi işlemi ile dilek ve temennilerin 
bölümündeki konuşmalardan sonra 

aşağıda yer alan Genel Kurul Sonuç 
Bildirgesi kabul edildi.17. Olağan 
Genel Kurulu çalışmaları, TDB organ-
larının seçimleriyle tamamlandı.

TDB 17. Dönem Merkez Yönetim 
Kurulunun görev dağılımı belli 
oldu
Türk Dişhekimleri Birliği’nin 17. 
Olağan Genel Kurulundan sonra 
Çankaya İlçe Seçim Kurulundan 
mazbatalarını alarak göreve başlayan 
TDB 17.Dönem Merkez Yönetim 
Kurulu Üyeleri, 10 Kasım 2018 tari-
hinde yapılan ilk toplantısında görev 
dağılımını gerçekleştirdi. 
Türk Dişhekimleri Birliği 17. Dönem 
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri; Genel 
Başkan Celal Korkut Yıldırım, Genel 
Başkanvekili Nebil Seyfettin, Genel 
Sekreter Ali Gürlek, Genel Sayman 
Hasan Yaman, Üyeler Feride Aktan, 
Muharrem Armutlu, Prof. Dr. Atilla 
Stephan Ataç, Dr. Ali Rıza İlker Cebe-
ci, Mustafa Murat Çağlar, Dr.Gülay 
Özdoğan, Neslihan Sevim olarak 
belirlendi.
Toplantı ve görev dağılımı sonrası 
yapılan açıklamada; ‘’TDB 17.Dönem 
Merkez Yönetim Kurulu olarak, tüm 
dişhekimliği bileşenleri ile mesleğimizin 
sorunlarına hep birlikte çözüm araya-
cağımızı ve dayanışma içinde çalışma-
larımızı sürdüreceğimizi kamuoyunun 
dikkatine sunarız’’ denildi.
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Tütün ve Periodontal Sağlık
Prof.Dr.Nurcan BUDUNELİ 
1-Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  Periodontoloji Ana Bilim Dalı, İZMIR 

İçici kime denir ? 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre “içici” 
herhangi bir tütün ürününü her gün ya 
da ara sıra tüketen kişidir. İçicilik yani 
genel anlamıyla tütün kullanımı teda-
vi gerektiren bir durumdur. En yaygın 
kullanılan tütün ürünü sigara olmakla 
birlikte başta nargile olmak üzere diğer 
tütün ürünlerinin kullanımı da giderek 
artmakta, daha fazla genç birey daha 
erken yaşlarda tütün ürünleri kullanma-
ya başlamaktadır. Son yıllarda sigarayı 
bırakma aracı olarak lanse edilen elek-
tronik sigara kullanımı ise ülkemizde de 
giderek popüler hale gelmektedir. 
Tütün kullanımının ağız sağlığı üze-
rine zararlı etkileri olduğu ilk kez 
günümüzden yaklaşık 60 yıl önce 
Pindborg tarafından bildirilmiştir.(1) Dün-
ya Sağlık Örgütü, tütün kullanan kişi-
lerde ağız kanseri veya lökoplaki olma 
riskinin 5-6 kat, periodontal hastalık ris-
kinin iki kat ve diş kaybetme riskinin 1,5 
kat arttığını bildirmektedir. Bugüne kadar 
yapılan bir çok klinik araştırma, başta si-
gara olmak üzere çeşitli tütün ürünleri ile 
periodontal hastalıklar arasındaki ilişkiyi 
klinik, mikrobiyolojik veya biyokimyasal 
verilerle ortaya koymuştur. Sigara içen 
bireylerde periodontal hastalıklar daha 
şiddetli şekilde ortaya çıkmakta, daha 
fazla kemik yıkımı, ataşman kaybı, daha 
fazla dişeti çekilmesi ve diş kayıplarına 
daha fazla yatkınlık görülmektedir.(2) 
Periodontitis olgularının yaklaşık olarak 
yarısı tütün ürünleri ile ilişkilendirilmekte-
dir. Sigara içen kişilerde meydana gelen 
damarsal değişiklikler nedeniyle dişeti 
iltihabının başta kanama olmak üzere 
hastayı dişhekimine gitmeye sevk eden 
belirti ve bulguları baskılanmaktadır. 
Böylece var olan hastalığın hastalar 
tarafından fark edilmesi geciktiği gibi te-
davi süreci de gecikmektedir. Ayrıca, si-
gara içen kişilerde periodontal tedaviye 
cevap kötüleşmekte, aktif tedaviyi izleyen 
idame fazında periodontal yıkıma daha 
sıklıkla rastlanmakta,(3) bu durumda da 
tedavi maliyeti artmaktadır.(4) 
Yapılan araştırmalar, sigara içen ve 
içmeyen kişilerde subgingival mikrobiyal 
plak içeriğinin büyük oranda benzerlik 
gösterdiğini ortaya koymuştur. Ancak, si-
gara içen kişilerde patojen bakteriler sığ 
sondalama derinliğine sahip bölgelerde 
bile kolaylıkla yerleşip çoğalabilmek-
tedir. Diğer taraftan, tütün ürünlerinin 
kullanımı subgingival biyofilm içinde 
patojen bakterilerin görülme sıklığını 
da artırmaktadır. Üstelik, sigara içen 
periodontitis hastalarında cerrahisiz 
periodontal tedavi sonrasında patojen 
bakteri oranlarındaki azalma daha az 
olmakta, daha kısa sürede bu bakteriler 
yeniden çoğalmaktadır. Tütün kullanımı-
na  bağlı olarak dokularda oksijen 
konsantrasyonunun azalması periodon-
tal cep içinde anaerobik bakterilerin 

çoğalmasını kolaylaştırıcı rol oynayabilir. 
Ayrıca, sigara içen kişilerde bakterilerin 
epitel hücrelerine yapışması daha kolay 
gerçekleşmekte ve bu da bakterilerin 
kümelenerek zararlı hale gelmesinde 
önemli rol oynamaktadır. 
“Ağız sağlığı” kişinin her türlü yiyeceği 
çiğneyip rahatlıkla yiyebilmesi, anlaşılır 
şekilde konuşabilmesi, sosyal olarak 
kabul edilebilir bir gülümseme ve çene-
yüz profiline sahip olması, ağrı veya 
rahatsızlığının olmaması ve iyi bir nefes 
kokusunun bulunması” olarak tanım- 
lanmaktadır.(5) Bu tanımda belirtilen bir 
çok özellik tütün kullanımından olumsuz 
etkilenir. 
Bugüne kadar, tütün kullanımı ile peri-
odontal sağlık veya periodontal tedavi 
sonuçları arasındaki ilişkiye odaklanan 
yüzlerce araştırma yayınlanmıştır. Bunun-
la birlikte, başka bir çok alanda olduğu 
gibi, çalışma grupları arasında anlamlı 
fark bulamayan araştırmalar genellikle 
yayınlanmamakta ve bu nedenle yanıltıcı 
bir durum da ortaya çıkabilmektedir. Bir 
başka sorun da; özellikle girişimsel klinik 
araştırmalara sigara içen bireylerin dahil 
edilmemesi ve bu nedenle veri kaybı ya 
da eksikliğinin oluşmasıdır. Diğer yan-
dan, bir çok araştırma bireyleri sadece 
kendi beyanlarına dayanarak sigara içen 
ya da içmeyen gruba dahil etmektedir. 
Oysaki, sosyal baskı ya da çekince-
ler  nedeniyle bu beyanlar her zaman 
gerçeği yansıtmayabilir. Tütün ürün-
lerinin zararlı etkilerinin doza bağımlı 
olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, tütün 
kullanımının olası etkilerini araştıran 
bir çalışmada bireyleri sadece içen ve 
içmeyen olarak gruplamak oldukça 
kaba bir ayırım olmaktadır. Diğer önemli 
bir konu ise, bu araştırmalara dahil 
edilen bireylerde mevcut diş kayıplarının 
sebebinin çoğu zaman bilinememesidir. 
Genel anlamda klinik araştırmalarda, 
dahil edilme kriterlerinin çoğaltılması 
bir taraftan araştırma grubunun homo-
jenliğini artırırken diğer taraftan veri 
kaybına yol açmaktadır. 
Günümüzde, tütün periodontal hasta- 
lıkların ortaya çıkış ve şiddetini etkileyen 
başlıca “önlenebilir” çevresel etken ola-
rak kabul edilmektedir. Küresel anlam-
da, tütün ürünlerinin kullanımında bir 
azalma olmakla birlikte, Dünya Sağlık 
Örgütü 2020 yılında tüm dünyadaki 
ölümlerin yaklaşık %10’unun tütüne 
bağlı hastalıklar nedeniyle olacağını 
öngörmektedir.(6) Bu arada, şiddetli 
periodontitisin dünyada yaklaşık 700 
milyon insanı etkilediği bilinmekte ve 
tütün ürünleri olmasaydı bu sayının %14 
oranında azalacağı hesaplanmaktadır.(7) 
Tütün kullanan kişilerin hekimlerle 
işbirliği genellikle daha zayıf olmakta ve 
bu durum diş tedavilerinin sonucunu da 
olumsuz etkilemektedir.(8,9) Sigara içen 
periodontitis hastalarında, cerrahisiz 

periodontal tedavi sonrasında sondala-
ma derinliğindeki azalma ve ataşman 
kazancı sigara içmeyen hastalardan 
daha az olmaktadır.(10,11) Benzer 
şekilde, cerrahi periodontal tedaviler 
de sigara içen hastalarda daha az etkili 
olabilmektedir.(12) Çeşitli araştırmaların 
sonuçları arasında çelişkiler bulunmak-
la birlikte, tütün kullanımı kök örtme 
amaçlı cerrahi girişimlerin başarısını da 
olumsuz etkilemektedir. Dental implant 
uygulamalarında başarısızlık oranı tütün 
kullanan kişilerde daha yüksek olarak 
bildirilmekte ve bu kişilerde implant yer- 
leştirildikten sonra enfeksiyon ve kemik 
yıkımı daha sık görülmektedir.(13)
Tütün kullanan hastalarda, meka-
nik periodontal tedaviye ek olarak 
antibiyotik kullanılması periodon-
tal tedavi başarısını artırır mı? 
Bugün için mevcut literatüre göre ek 
antibiyotik kullanımını destekleyen 
kanıtlar yeterli değildir.(14-16 Antibiyotik 
kullanımının bakterilerde direnç gelişi-
mi, alerjik reaksiyonlar, ilaç etkileşimleri 
gibi istenmeyen sonuçları da hafife 
alınmamalıdır. Yararlarının azlığı ve 
istenmeyen etkiler düşünüldüğünde, 
sigara içen hastalarda ek antibiyotik 
kullanımından ziyade sigara içmeyen 
hastalarda olduğu gibi ağız bakımı 
eğitimi, diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi 
düzleştirilmesi işlemlerinin titizlik ve 
kararlılıkla uygulanması gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. 
Tütün sadece içen kişilere değil içilen 
ortamda bulunan ve dumana maruz 
kalan kişilere de önemli ölçüde zarar 
vermektedir. Pasif, çevresel veya ikinci el 
içicilik olarak adlandırılan bu durumdan 
özellikle çocuklar etkilenmektedir. Bu 
durumdaki çocuklarda hem süt dişle-
rinde hem daimi dişlerde çürük riskinin 
iki kat arttığı, tütün dumanına maruz 
kalan çocukların da dişetinde aşırı 
pigmentasyon olduğu da bilinmektedir. 
Üstelik, pasif içicilerin zamanla bağımlı 
hale gelme riski sigara dumanına maruz 
kalmayan kişilerden daha yüksektir. 
Bu nedenle, çocuk hastalarımızın diş 
tedavileri sırasında ebeveynlerin bilgi- 
lendirilmesi önem taşımaktadır.
Tütün kullanımının bırakılması, cerrahisiz 
periodontal tedavi işlemleri sonrasın-
da yara iyileşmesi ve doku cevabının 
çok daha olumlu olmasını sağlayabilir.
(17,18) Aslında, periodontal tedavi 
tütün kullanan hastaların bu alışkanlık-
tan kurtulmalarına yardımcı olmak için 
de çok önemli bir fırsat sunmaktadır.
(19) Periodontal tedavinin vazgeçilmez 
bir parçasını oluşturan ağız bakımı 
eğitimi ve plağın uzaklaştırılması için 
yapılan motivasyona tütün ürünleri-  
nin bırakılması için yapılan rehberlik 
eşlik edebilir.(20) Uzun dönem takip 
çalışmaları, tütün kullanmayı bırakmış 
hastalarda periodontal tedavi ile elde             
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edilen iyileşme sonuçlarının hiç içmemiş 
kişilerde elde edilen sonuçlara büyük 
oranda benzediğini ortaya koymuştur.
(21-23) 
Nikotin bağımlılığında fiziksel yoksunluk 
belirtileri oldukça değişkenlik göstermek-  
le birlikte, depresyon, uyku sorunları, 
huzursuzluk, odaklanmada zorluk, 
öfke, tahammülsüzlük, iştah artışı en 
çok görülen belirtilerdendir. Bu belir-
tiler genellikle 2-4 hafta içinde geriler.
(24) Yardım almaksızın yapılan bırakma 
girişimlerinde başarı şansı %3-6 gibi 
düşük orandayken kısa ve tekrarlayan 
rehberlik uygulamaları ile uzun dönem 
başarı oranı %16-20’ya çıkabilmekte-
dir.(25) Hastalar dişhekimlerinin tütün 
bırakma rehberliği için yetkin olduğunu 
düşünmektedir.(26,27) Ayrıca, tütün 
kullanımını bırakmak isteyen hastaların 
yarısı periodontal tedavi ile eş zamanlı 
olarak tütün bırakma programının uygu-
lanmasını beklemektedir.(28) Bu veriler, 
dişhekimlerinin toplum sağlığına önemli 
katkı sağlayabileceğini ortaya koymak-
tadır. Ancak, araştırma bulgularına göre 
dişhekimlerinin hemen hemen tamamı 
hastalarının tütün kullanma alışkanlığını 
sorgulamakta fakat sadece %35’i tütün 
bırakma konusunda hastalarına 5 da-
kikadan fazla zaman ayırarak rehberlik 
yapmaktadır.(29)
Dünya Sağlık Örgütü, dişhekimlerinin 
5A veya 5R yöntemlerini kullanarak 
hastalarına tütün ürünlerini bırakmaları 
konusunda en az 3-5 dakika rehberlik 
yapmasının önemli getirileri olacağını 
bildirmiştir. Tütün kullanmayı bırakan 
hastalarda, periodontal tedaviye verilen 
cevap sadece 12 ay içinde hiç içmeyen 
hastalara benzer duruma gelmektedir.(30) 
Tedavi edilmeyen ileri periodontitis diş 
kaybına yol açabilmekte ve diş kayıpları 
ile çiğneme, konuşma gibi işlevlerin 
kısmen de olsa kaybı hem yaşam kalitesi 
düşmekte hem de bireylerin öz güvenleri 
zedelenmektedir. Dişhekimleri olarak biz  
ler, hastalarımızın tütün bağımlığından 
kurtulmasına önemli ölçüde yardım-
cı olma gücüne sahip olduğumuzun 
farkında olmalıyız! Hastalarımız ile daha 
sık görüşme olanağı ve kurduğumuz iyi 
iletişim sayesinde onların bu bağımlılık-
tan kurtulmasına rehberlik yapabiliriz. 
Ayrıca, tütün ürünlerinin ağız sağlığı-
na zararları konusunda hastalarımızı 
bilgilendirerek özellikle genç bireylerin 
tütün kullanmaya hiç başlamamasına da 
destek olabiliriz. Tütün kullanan hasta-
larımızda da cerrahisiz periodontal te-
daviyi sabır ve kararlılıkla uygulamalı ve 
hastalarımızın ağız bakım kalitesini yük-
seltmeye çalışmalıyız! Tütün kullanımının 
genel sağlık ve ağız sağlığı için ortak 
bir risk faktörü olduğunun vurgulanması 
ülkemiz genelinde yeni sağlık politikala- 
rı geliştirilmesine ve tütünle mücadele 
başarısının artmasına yol açacaktır.
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İleri Yaşlarda Görülen Agressif Periferal Dev Hücreli 
Granüloma:  3 Olgu Nedeniyle
Prof. Dr. Mehmet Cemal  Akay,Prof. Dr. Uğur Tekin, Doç. Dr. Mert Zeytinoğlu 
EGE ÜNİVERSİTESİ  DİŞHEKİMLİĞİ  FAKÜLTESİ, AĞIZ  DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ A.D.

GİRİŞ
Periferal Dev Hücreli granüloma (PDHG) lokal 
irritasyon veya kronik travmaya bağlı olarak 
oluşan, periost veya periodontal mukozadan 
köken alan, oral mukozanın benign ve reak-
tif lezyonudur. Klinik olarak PDHG, kırmızı-
mor renktedir, dişeti ve dişsiz alveol muko-
zasında lokalizedir. Genellikle alt çenede yer 
alır. Lezyonlar her yaşta görülmesine rağmen 
40-60 yaşlarında %40  oranında daha sık ve 
bayanlarda biraz daha fazla oluşur. Yumuşak 
dokuda lokalizedir ancak nadiren altında-
ki kemik dokusunda yüzeyel rezorpsiyona 
yol açabilir. Bu çalışmada  kronik irritasyon-
ların neden olduğu agresif özellikte 3 PDHG 
vakası sunulmuştur.

OLGULAR
Tüm hastalar, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 
Anabilim Dalımıza, en az bir yıldır mevcut 
olan ülsere ve hiperplastik tipte ağrısız gin-
gival lezyonların tedavisi için başvurdu. Has- 
talar, lezyonların son aylarda hızlı büyüme 
gösterdiğini ve çiğneme sırasında kanama 
olduğunu belirtti. Bu lezyonların tedavisinde, 
lezyonlar cerrahi olarak eksize edildi ve 
nüksün engellenmesi için ilgili dişlere çekim  
işlemi uygulandı. Histopatolojik inceleme 
PDHG klinik tanısını doğruladı. Operasyon 
sonrası bir komplikasyon ile karşılaşılmadı.  4 
yıllık düzenli klinik takipte nükse rastlanmadı.

TARTIŞMA
PDHG’nin gerçek bir neoplazma olmadığı 
daha çok lokal veya kronik travmaya bağlı 
oluşan, periost ve periodontal ligamentten 
kaynaklı reaktif bir lezyon veya tümörvari bir 
oluşum olduğu düşünülmektedir. Etiyolojisi 
tam olarak bilinmemektedir. PDHG oluşu-
munda; travmatik diş çekimi, kötü dental 
restorasyonlar, kötü ağız hijyeni, dental plak 
ve diştaşı gibi lokal faktörler etkili olmaktadır. 
Bu lezyonlar her yaşta görülmesine rağmen 
40-60 yaşlarında daha sık oluşur. Bizim has-  
talarımız 60 yaşından büyüktü. Bu lezyonlar 
genellikle 0.5-1.5 cm büyüklüğündedir an-
cak kötü ağız hijyeni ve ağız kuruluğu olan 
hastalarda 5 cm’yi aşabilir. Bizim 2 hastamız-
da lezyonların çapı 5-6 cm’den büyüktü. 
Bu lezyonların ayırıcı tanısında; piyojenik 
granüloma, fibröz epulis, periferal ossifiye 
fibroma, enflamatuvar fibröz hiperplazi, peri- 
feral odontojenik fibroma, kavernöz heman-
jioma, papilloma, metastatik karsinoma ve 
Kaposi sarkomu göz önüne alınmalıdır. Bu 
lezyonların kesin tedavisi için, lezyonun cer-
rahi rezeksiyonu ve etyolojik faktörün ortadan 
kaldırılması gerekmektedir. Eğer yüzeyel bir 
eksizyon yapılırsa nüks meydana gelebilir.  
Bu lezyonların erken tanı ve tedavisi, ileride 
oluşabilecek dentoalveolar komplikasyon-
ların azaltılması için çok önemlidir.
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Olgu 1: Üst çenedeki agresif PDHG

Olgu 2: Alt çenedeki agresif PDHG

Olgu 3: Alt çenedeki agresif PDHG’nın eksizyonu sonrası akrilik plak kullanılarak yapılan 
vestibüloplasti 
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Perşembe Akşamı Seminerleri
devam ediyor

İzmir Dişhekimleri Odası’nda gerçekleştirilen perşembe akşamı Seminerlerine meslek-
taşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Mesleki yenilikler ve firmaların yeni ürünlerinin tanıtıldığı 
seminerler tüm hızıyla devam ediyor.

Geleneksel hale gelen perşembe akşamları 
gerçekleştirilen seminer etkinliği meslektaşlarımızdan 
yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yeni mesleki 
gelişmelerin anlatıldığı ve tartışıldığı seminerlerde 
11 Ekim tarihinde Doç.Dr. Arzu Yetiner; ‘’ Eyvah 
Flor’’ konu başlığı ile meslektaşlarımızla bir araya 
geldi. 25 Ekim tarihinde Prof. Dr. Ender Kazazoğlu; 
‘’İmplant üstü Protezlerde Erken Yükleme’’ konu-

sunda bilgiler verdi. 6 Aralık tarihinde Prof. Dr. 
Cemal Akay; ‘’Komplike Vakalarda İleri İmplant 
Cerrahisi’’, 20 Aralık tarihinde Prof. Dr. Bahar 
Sezer ile Prof. Dr. Fahri Şahin ortak gerçekleştir-  
dikleri seminerde, ‘’Sistemik Hastalıklarda Oral 
Cerrahi Yaklaşımlar Modül 1’’ konularını sundular. 

DOÇ. DR. ARZU YETKİNER PROF. DR. ENDER KAZAZOĞLU
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Son olarak 3 Ocak tarihinde ‘’Çeneler ve Yüz 
Bölgesi’nde ki Ağrının Değerlendirilmesi ve 
Güncel Tedavisi’’ konusuyla, Prof. Dr. Sevtap 
Günbay, Prof. Dr. Fikret Bademkıran ve 
Doç. Dr. İdris Şevki Köken meslektaşlarımı-
zla bir araya geldiler. Gerçekleştirilen soru-ce-
vap bölümümde ise meslektaşlarımız konuyla il-
gili merak ettiklerini öğrenme şansı yakaladılar. 

PROF. DR. SEVTAP GÜNBAY

PROF. DR. CEMAL AKAY

PROF. DR. BAHAR SEZER PROF. DR. FAHRİ ŞAHİN

DOÇ. DR. İDRİS ŞEVKİ KÖKEN
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Kendinizi tanıtır mısınız?
İstanbul’da doğup büyüdüm, ama aslen Mardinliyim. Eşim Gül ile 14 
Şubat sevgililer gününde evlendik. Bu sene 20. yılımızı kutlayacağız. İki 
oğlumuz var Mert 16 yaşında Kaan 10 yaşında. 1988 İstanbul Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesi (Çapa) mezunuyum. Mesleği dedem ve babamdan 
devraldım. Dedem cumhuriyetin ilk mezunlarındandı 25 kişi mezun ol-
muşlar. İstanbul Üniversitesi’nden mezun olup, Mardin’e dönmüş ve orada 
dişhekimliği yapmış. Ben üniversite eğitimime ek olarak aileden gelen bil-
gi ve tecrübelerin çok yararını gördüm. 1988’de mezun oldum ve o yaz, 
İDED’in ilk başkanlığını da yapan sınıf arkadaşım Tunç Berge ile birlikte 
ilk kongremize katıldık. O gün bu gündür, her şeye katılıyorum. 2008’de 
Kalkedon Dişhekimliği Atölyesi adında bir grup kurduk 8 kişiydik. Şu anda 
35 kişilik bir grubumuz var. 10 yıldır çok başarılı gidiyor orası da. Yine bilgi 
paylaşımı yapıyoruz.
Kurulduğundan beri İDED üyesiyim. Önceki dönemler yönetim kurulun-
da görev aldım. 5. Dönem başkanlığını yapıyorum. 2004’ten beri lazer 
kullanıcısıyım. 2012’de Genova Üniversitesi ‘’Laser Fellowship Sertifikası’’ 
aldım. 2015’te Roma Guglielmo Marconi Üniversitesinden İmplantoloji 
Master diplomamı aldım. Beş yıl önce İstanbul’da Bağdat Caddesi’nde 
bulunan muayenehanemi kapattım. Şu anda Kadıköy’de Yağmur Dent Ağız 
Diş Sağlığı Polikliniği’nde meslektaşlarım Aylin Öziş ve Hayrettin Gündüz 
ile birlikteyim. 10 yıl önce Kalkedonu birlikte kurmuştuk. 5 yıldır da birlikte 
çalışıyoruz.

İDED ne zaman kuruldu, kuruluş amacı ve kuruluş 
öyküsünden bahseder misiniz?
İDED 1 Nisan 2010’da kuruldu. Kuruluş amacımız tabi ki Türk dişhekim-
liğine katkı sağlamak. Atatürk ilkelerinin ışığı altında, doğrudan şaşmadan 
dişhekimlerimizin bilgisini arttırmak. Dolayısıyla halkımızın daha iyi ağız 
sağlığı hizmeti almasında pay sahibi olmak ana amacımız.
Ama bu genel tanımı açmak isterim. Şöyle ki; ülkemizde dişhekimliği oda-
larımız var sorumlulukları büyük ve mesleğimize olan katkılarını hepimiz 
biliyoruz. Ayrıca çok iyi derneklerimiz de var.  Edad, Toid, Osseder, Türk 
Periodontoloji derneği gibi. Edad Türkiye’de dişhekimliğine çağ atlattı di-
yebilirim. Ben de arkadaşlarımda yıllarca hem oda eğitimlerinden hem 
derneklerin eğitim organizasyonlarından çok yararlandık. Peki neden ayrı 
bir dernek kurma ihtiyacı doğdu diyeceksiniz.
İDED olarak farklılığımız var. Mesleğini sürekli araştıran bir grubuz. Her 
türlü seminere, kursa kongreye katılıyoruz. Genel bilgilerimizi tazeliyoruz, 
yeni ayrıntılar öğreniyoruz. Ancak şunun farkına vardık, en yeni cihazları ve 
yüksek teknolojileri öğrenmek, özelliklede bunlarla ilgili tecrübeleri edin-
mek pek kolay değil. Yeniliklere ve gelişmiş teknolojilere meraklı bir gu-
rup olarak, bir araya gelerek birbirimize faydalı olabileceğimizi düşündük. 
Bunu iyi becerince diğer meslektaşlarımıza da bu bilgi ve tecrübeleri ak-
tarmayı istedik. İşte bu noktada İDED kuruldu. Temel bilgiyi değil de, bu 
temel bilgilerin üzerine koyduğunuz daha uç daha ileri bilgilere ulaşmak 
hedefimiz. 

Dişhekimliğinde uzmanlık alanların-
da kurulmuş önemli dernekler bu-
lunuyor. Ancak İstanbul Dişhekimliği 
Enstitüsü Derneği (İDED) bunlardan 
farklı bir dernek. 
Enstitü adından anlaşılacağı gibi 
yeniliklere ve gelişmiş teknolojilere 
meraklı bir gurup. 
Dernek çatısı altında bir araya gele-  
rek meslektaşlarına gelişen teknoloji 
ile ilgili faydalı olacak projelere imza 
atmak istiyorlar.
İDED Başkanı Nebil Sezer ile 
derneğin kuruluşunu, kuruluş 
amacını ve projelerini konuştuk. 

İDED İstanbul Dişhekimliği Enstitüsü Derneği
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Son teknolojik cihazlar pahalı ve ne kadar işe yaradıkları konusu çokta belli 
değil. Satıcı firmalara bakarsanız her getirdikleri cihaz mucizeler yaratıyor. 
Ama bazen yaptığınız yatırımın karşılığını alamıyorsunuz. İDED’in burada 
iki türlü faydası oluyor. Birincisi yeni teknolojileri satın almadan önce bilgi 
sahibi olma imkânı sunuyoruz. Hem hekimler hem firmalar için iyi. Firmalar 
için de yeni teknolojileri tanıtmak her zaman kolay olmuyor. İkincisi de satın 
alınmış ama doğru kullanılmayan teknolojiler hakkında meslektaşlarımızı 
bilgilendirebiliyoruz. Dernek üyelerimizin büyük çoğunluğu lazer kullanıcısı. 
Ama bazen duyuyorum, lazer almış bir köşede bırakmış doktorlarımız var. 
Halbuki lazer gerçekten müthiş bir cihaz. Geçmişte lazerle ilgili çok iyi kurs-
larımız oldu. Yine yapmayı planlıyoruz.

Dernek çatısı altında toplanmanın yararları neler?
Dernek olunca resmi bir kuruluş olmanın avantajları oluyor tabii. İlerleyip 
büyüyebiliyorsunuz.
2013’te ve 2018’de İzmir Dişhekimleri Odası ile birlikte İzmir’de sem-
pozyum düzenledik. Resmi bir dernek olmasak bunu yapamazdık. 2010’da 
Türkiye’nin en büyük Lazer Kongresini düzenledik.          
Türkiye’deki Lazer satan bütün firmalar eksiksiz yer almışlardı. Katılımcılar 
da hepsini bir arada 
görüp deneme şansı yakalamışlardı. Bunları hep dernek olduğumuz için 
yapabildik. Bu sene 
Academy of Laser Dentistry’nin Türkiye Study Club’ı olduk. Bölümün başın-
da da Dt. Nuran Çulcuoğlu var.

Dernekte Başkanlık görevini üstlendikten sonra neler 
hissetiniz?
     Derneğin 5. dönem başkanlığına seçildim. Çok gurur verici tabi. İDED 
ses getiren çok güzel işler yaptı. Türk dişhekimliğine ve geleceğin dişhekim- 
lerine katkıda bulunmak harika bir duygu.  Çok değer verdiğim meslek-
taşlarımdan kurulu bir grubuz. Türkiye’nin ilk dental lazer kullanıcısı Dt. 
Nuran Çulcuoğlu bizim üyemiz mesela. Şu anda tarihini hatırlamıyorum 
ama, çok uzun zaman önce Türkiye’ye lazer getirdi. İzmir Dişhekimleri 
Odası Başkanı Dr. Murat Sütpideler ve Antalya Dişhekimleri Odası Başkanı 
Dr. Gassan Yücel bizim üyemiz. Böyle bir gruba üye olmak zaten gurur 
verici. 2020 ocak ayında da benden sonraki meslektaşıma devredeceğim 
görevi.

Üye sayınızı arttırmak için bir çalışma yürütüyor musunuz?
Derneğimizin amacı dişhekimliğine faydalı olmaktı. Faaliyetlerimizi hem 
üyelerimiz hem de diğer meslektaşlarımız için yaptık. Şimdiye kadar üye 
sayımızı arttırmak için özel bir çaba harcamadık. Biz kendimiz çok yarar-
landık yaptıklarımızdan. Hem kendimizi hem meslektaşlarımızı düşünerek 
çalıştık. Artık kendimizden çok genç meslektaşlarımızı düşüneceğiz. Üye 
sayımızı arttırmak için de çalışacağız bundan sonra.

Derneğin ileriye dönük hangi projeleri olacak?
Üyelerimize diğer meslektaşlarımıza eğitim seminerlerine devam edeceğiz. 
Bu mart ayında bir seminerimiz olacak. Mayıs ayında da Antalya Dişhe- 
kimleri Odası ile ortak bir sempozyum planlıyoruz. Eylül veya ekim gibi 
lazer kursu düşünüyoruz.

Meslektaşlarımıza yönelik eğitim çalışmaları devam edecek 
mi?
Evet olacak amacımız ve en büyük zevkimiz bu. İnanın bana eğitimlerin, öğle 
yemek aralarında bile birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz. Sosyal olarak 
da birlikte olmaktan çok mutlu oluyoruz.

Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek organizasyon içeriği 
hakkında bilgiler verebilir misiniz?
Mart ayı başlangıcı ve sonunda bir seminerimiz olacak. Doç. Dr. Tosun 
Tosun Anestezi, Dr. Ebru Okan Homeopati ve Dt. Tijen Dürer Nöral Terapi 
anlatacak.
Mayıs başı gibi Antalya Dişhekimleri Odası ile ortak yapacağımız sem-
pozyumun konuları henüz kesinleşmedi. Gelecek sonbaharda da lazer kur-
sunu yapacağız. ALD (Academy of Laser Dentistry) ile ortak olacak.

Son olarak ilave etmek istedikleriniz?
6 Ekim 2018 tarihinde İzmir Dişhekimleri Odası ile ortak yaptığımız sem-
pozyumla ilgili bahsetmek istediğim bir iki şey var. Öncelikle Oda Başkanı 
sayın Dr. Murat Sütpideler’e buradan da teşekkür etmek istiyorum. Oda 
çalışanları her konuyla yakından ilgilendiler ve sempozyumun başarılı 
olması için ayrıntılara özen göstermişlerdi. Tanıtım konusunda da çok 
çalıştılar. Ben en çok Sevilen Acar hanım ile organizasyon hakkında sık 
sık görüştüm. Ayrı şehirlerde olmamıza rağmen her aksaklığı çözmek için 
hemen arayıp sorunların çözümünde yardımcı oldu. Sempozyum sırasında 
bütün oda çalışanları harikaydı, tekrar teşekkür ediyorum. Oda Başkanı Dr. 
Murat Sütpideler güler yüzü ve zarif kişiliği ile günü daha da güzelleştirdi.
O gün sempozyuma katılan katılımcılar için de birkaç şey söylemek isti-
yorum. Ben çok kongreye sempozyuma katılıyorum. Sabahları salon dolar, 
öğleden sonra 4 gibi katılımcılar azalmaya başlar. En iyi kongrelerde bile. 
Ama o gün İzmirli meslektaşlarımız, akşam yediye kadar ayrılmamışlardı. 
Programımız dolu ve yorucuydu. Yine de bırakıp gitmediler. Emeğimizi tak-
dir ettikleri için teşekkür, bilgileri bırakmadıkları için de takdir ediyorum 
hepsini. Son olarak ta İzmirli sevgili üyemiz Tibet Yılmazer. Ona teşekkür 
etmek istiyorum. Hem sempozyumun başarısı için sürekli yardımcı oldu, 
hem de biz İstanbul’dan gelenlere çok güzel sosyal program ayarladı. İz-
mir Dişhekimleri Odası ile yeniden bir organizasyon yapmayı umuyorum 
teşekkürler.
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Türkiye seninle gurur duyuyor
Evlerimiz aynı mahalledeydi. O 
bizden iki sokak aşağıda, eski 
bir evde oturuyordu. İkimizin 
de babası işçiydi. Ben okulda 
parmakla gösterilen mükem-
mel bir öğrenciydim, o ise 
okumayacağı çoktan anlaşılmış 
haylazın biri. Benim ceketim ve 
pantolonum her zaman ütülüy-
dü, onunsa saçı başı darma-
dağın, üstü başı perişandı. 
Akşamüstleri top sahasında bu-
luşurduk. Herkes onunla aynı 
takımda olmak isterdi, çünkü 
hep onun oynadığı takım ka-
zanırdı. Doğuştan gelen 
bir yetenekle havadan gelen 
topları göğsüyle istop eder, 
inanılmaz kıvrak hareketlerle 
hepimizi çalımlar ve genellikle 
sol ayağıyla golü atardı. Ben 
zor problemleri çözebiliyor, 
Drozophila melanogaster’in 
sindirim sistemini veya mayoz 
ya da mitoz bölünmeyi rahat-
lıkla anlatabiliyordum. Ancak 
topa bir türlü onun gibi hük-
medemiyordum.
Yıllar geçti.  Ben Dişhekimliği 
fakültesini kazandım. Bilime 
dayalı gerçek bir mesleğim 
olacaktı. Sevinçle kaydımı 
yaptırdım. Manipülasyon labo- 
ratuvarında alçıdan kuruyan, 
lehimden yanan ellerim, bir 
çift acemi tay gibi titreyen, 
korkan ellerim, zamanla ve 
bilgiyle gelişti, güçlendi. O ise 
tanınmış futbol takımlarımızdan 
birinin yönetim kurulu üyesi 
olan ve mahallemizde çok 
sevilen Sacit amcanın vasıtasıy-
la aynı kulübün genç takımına 
girmişti. Sahip olduğu yetenek, 

sıkı idmanlar ve teknik bilgilerle 
pekişince hızla sivrildi.
Geceler boyu ders çalıştım. 
Oklüzyon, artikülasyon, Ben-
net açısı, prognati, feldispat, 
sekonder dentin, vestibüle 
lüksasyon, apikal rezeksiyon, 
obtüratörler, nötral zon, gingi-
vektomi...
Günlerce antrenman yaptı. 
Direkt şutlar, vole, orta, hava 
topları, duran toplar, verkaç, 
röveşata...
Hep bilim insanı olmayı 
düşlemiştim. Ya yeni bir kanal 
patı geliştirip endodontiye 
son noktayı koyacaktım ya da 
sorun yaratacağını önceden 
tespit ettiğim yirmi yaş dişi 
germlerini, dokuları uyuşan 
dişsiz insanlara transplante 
edecektim.
En büyük ideali milli olmaktı. 
Takımında ilk on bire girmek, 
hatta ilk oynadığı maçta iki 
gol atmak ona yetmemişti. Ay 
yıldızlı formayı teriyle ıslatmak, 
ülkesine zaferler kazandırmaktı 
arzusu.
Boynuzun kulağı geçmesi 
istenmiyordu. Bütün bilimsel 
buluşlar batıda ortaya çıkar ve 
biz onu dilimize çevirip kari-
yerimize devam ederdik. Yeni 
heyecanlar taşımak, bilimle 
sevişmek, araştırmak buralarda 
destek görmüyordu. Bana bir 
muayenehane açmak, kopya 
çekenleri yakalamaktan daha 
bilimsel geldi.
Böylesine yetenekli bir fut-
bolcunun elinden tutmalıydı 
elbet. Takımı onu daha büyük 
bir kulübe çok iyi bir paraya 
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sattı. O, aldığı astronomik transfer parasıyla 
ailesini iki sokak aşağımızdaki eski evden alıp 
boğazdaki lüks bir villaya yerleştirdi. Tüm tele-  
vizyon kanalları onun özel hayatını yakından 
izleyip neler yaptığı konusunda bizi sürekli bilgi- 
lendiriyorlardı. Arabalar, kızlar vs.
Ellerim, manipülasyon laboratuvarında alçıdan 
kuruyan, lehimden yanan, bir çift acemi tay gibi 
korkan, titreyen ellerim, zamanla ve bilgiyle 
gelişip, güçlenip şahlanan, dörtnala ağızlar-
da dolaşan ellerim... Amerika’da dişhekimi, 
yardımcı personel, cerrah ve anestezistten 
oluşan ekibin bilmem kaç bin dolara yaptığı 
gömük operasyonlarını tek başına asgari ücrete 
yapan ellerim, onu her başarısında coşkuyla 
alkışlıyordu.
Bir sabah muayenehaneme geldi. Diş 
ağrısından bütün gece uyumamıştı. Ertesi gün 
milli maça çıkacaktı. Kan kırmızı gözlerini göz- 
lerime dikip:
- Kurtar beni bu ağrıdan, dedi. Bu vaziyette 
maça çıkamam.
Sol elimle ampulü kırıp sağ elimle enjektöre 
çektim solüsyonu. Sonra karşı kadrandaki ka- 

ninden hiza alıp bir seferde buldum sağ man-
dibuler forameni. İkinci küçük azıdaki çürüğün 
orta yuvarlağına silindir frezle bir kavite açtım. 
Sarı tirnerfle pulpayı extirpe edip, numara sırası-
na göre eğelerle genişlettim kanalı. Lentülom 
hızlı bir akın geliştirdi fizyolojik foramene doğru. 
Hermetik presim bakteri defansını allak bullak 
etmişti.
Dolgu tamamlanıp fotöyden kalktığında:
- Sağol, dedi. Dünya varmış. Borcum ne?
Parmaklarımla “iki” yaptım.
- İki yüz mü?
- Hayır, iki gol.
Ertesi gün milli maçta iki gol attı. Gece sokaklar 
bayram yerine dönmüştü. Her yerde klaksonlar 
çalıyor, silahlar atılıyor ve Türk bayrakları sal-
lanıyordu.
Balkona çıktım. Ellerime baktım. Mutluydum. 
Çünkü her yer aynı sesle çınlıyordu:
- Türkiye seninle gurur duyuyor, Türkiye seninle 
gurur duyuyor, Türkiye seninle gurur duyuyor.
Eğilip kalabalığı selamladım.
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ERTUĞRUL SABAH HOCA İLE SÖYLEŞİ

Dergimizin önceki sayısında 
görme engelliler eğitim projesiy-  
le ilgili bilgiler verirken Ertuğrul 
Sabah hocamızın engellilere 
yönelik çalışmalarından bahset-
miş, “…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…” demiştim. 
Zaman yitirmek istemedim, 25. 
İzmir Dişhekimleri Odası Uluslar-
arası Kongre’de hocamıza bu 
düşüncemi açtım, yaptıklarınızı 
en güzel sizin ağzınızdan öğrene-  
biliriz, derneğinizle birlikte 
yaptığınız çalışmalarla ilgili bir 
söyleşi yapabilir miyim dedim.  
Hocam memnuniyetle kabul 
etti, sorularımı yanıtladı. Kendisi 
ne teşekkür ediyor, sizlerle pay-
laşıyorum.

Ertuğrul hocam dernek üye-
lerinizle ve gönüllülerinizle 
birlikte sağlık kurumlarına 
ulaşmada sıkıntı yaşayan 
engellilerin tedavilerini 
yapıyor, eğitimler veriyor-
sunuz. Bu çok anlamlı ve 
uzun soluklu çalışmaya 
nasıl karar verdiniz? Ne 
zaman başladınız? Nasıl bir 
çalışma yöntemi uyguluyor-
sunuz?

1977-1983 yılları arasında bu-
lunduğum Almanya’nın Herborn 
kasabasında bulunan çocuk psi-
kiyatrisi hastanesinin hastalarını 
asistan dişhekimi olarak çalıştığım 
klinikte tedavi etmekle başladım. 
1983’te doktoramı bitirip Türki-
ye’ye kesin dönüş yaptığımda, 
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi Diş Hastalıkları Tedavi-
si Ana Bilim Dalı’nda araştırma 
görevlisi olarak başladığımda, 
fakültenin hurda konumunda 
bulunan 2 üniteli mobil diş oto-
büsünü, Bornova Belediyesi’nin 
imkanlarıyla tamir ettirerek ci-
vardaki engelli merkezlerine git-
meye başladım. Daha sonraları 
kendi imkanlarımla bir seyyar 
ünit ve şezlong oluşturarak birkaç 
stajyer öğrenciyle beraber çevre 
engelli okullarında ve civardaki 
köy ilköğretim okullarında ko-
ruyucu ve acil dişhekimliği hiz-
meti vermeye başladım. 2001 
yılında da 8-10 arkadaşımla 
bir araya gelerek Ege Ağız Diş 
Sağlığı ve Dişhekimleri Derneğini 
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kurdum. Eğitilebilir ve öğretilebilir öğrencilerin bu-
lunduğu engelli merkezlerinde ve yatılı ilköğretim 
bölge okullarında, çocukların kendi sınıflarında, 
seyyar bir diş kliniği kurarak çalışmaya başladım. 

Yoğun başvurular aldığınızı biliyoruz, çalış-
ma yapacağınız okul, kurum veya merkezin 
seçimini nasıl yapıyorsunuz?

21-22 senedir Ayvalık’ta Belediye Başkanlığı’nın 
ve ilgili federasyon ve konfederasyonlarının be-
raber hazırladığı, ülkemizin hemen her yerinden 
1500-2000 engelli çocuğumuzun davet edildiği, 
1 hafta boyunca tam pansiyon ağırlandığı etkin-
liğe katılıyoruz. Türkiye’deki bütün ilgili dernek ve 
vakıflar derneğimizi bu hafta nedeniyle tanıyor. 
Davetleri gönderen bu dernek ve vakıflar oluyor. 
Bizler de mevsim şartlarına göre hemen hepsine 
ulaşmaya çalışıyoruz. İkinci bir çalışmamız da yatılı 
ilk öğretim veya orta öğretim okulları. Onların da 
çağrılarına ulaşmaya çalışıyoruz.  

Ülkenin en uzak köşelerine hatta yurt 
dışındaki engellilere ulaştınız. Ayrıca yine 
gözden uzak ama sizin gönlünüze çok 
yakın, ciddi ağız diş sağlığı sorunları olan 
yatılı bölge okullarındaki çocuklara da eki-  
binizle ulaşıyorsunuz. Yatılı bölge okul-
larındaki izlenimlerinizi öğrenebilir miyiz?

Yatılı bölge okulları, sosyo ekonomik imkanları 
yetersiz olan köy çocuklarımızın toplanıp eğitim 
gördüğü merkezlerimiz. Tahmini sayıları 650 ci-
varında. 300-350 mevcutlu okullarımızda devle-
timizin 150-180 bin kişilik bir eğitim ordusu var. Bu 
çocuklarımızın hepsi devlet memuru statüsündedir.
Ancak 15 sene her hafta sonu çalışsak bile bu 
okullara yetişemiyoruz. Bizim görev sınırlarımızın 
içinde de değil. Bu çocuklarımız da yakın ilçe ve il-
lerde verilen dişhekimliği hizmetlerine ulaşamıyor-
lar.
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Sahra tipi kliniğinizde alet malzeme temini 
konusunda sanırım hiçbir sorun yaşamıyor-
sunuz.Bu konuyla ilgili bilgi verebilir 
misiniz?

Biz tamamen Anadolu’da var olan imece ve sal-
ma sistemini kullanıyoruz. Genellikle aidat ve bağış 
toplamayız. Ayni yardımları tercih ediyoruz. Son yıl-
larda her türlü, demirbaş, alet ve sarf malzememizi 
Gülsa firması karşılamaktadır. 

Ülkemizde bugüne kadar yapılan engel-
lilere yönelik ağız diş sağlığı hizmeti uy-
gulamalarıyla ilgili değerlendirmenizi ve 
önerilerinizi öğrenebilir miyiz?

Engelli veya sağlıklı çocuklar olsun, önceliğimiz bi-
rebir hepsine plak boyamalı ağız ve diş sağlığı eği- 
timi vermektir. Çocuklarımızın ağzına diş fırçasını 
birebir sokup fırçalama göstermezseniz, eğitimin 
başarı oranının düşük olacağı kanaatindeyiz. 
Ülkemizde dişhekimliği fakültelerinden, dişhekim-
leri odalarından, Sağlık Bakanlığının dişhekim-
lerinden oluşturulabilecek küçük grupların bütün 
engelli ve yatılı okullarımıza ulaşması sağlanırsa 
ilgili eğitimin başarılacağını söyleyebiliriz.

Gerçekleştirdiğiniz çalışmalarda dişhekimi 
katılımıyla ilgili sıkıntı yaşamıyorsunuz. Biz yine 
de buradan meslektaşlarımıza bir çağrı yapalım, 
katılımcıları etkinliklerinize davet edelim. 

Yeri ve zamanı belirlenen yakın tarihli et-
kinlikleriniz var mı?

Uygulamalarımızda dişhekimi sıkıntısı çekmiyoruz. 
Her uygulamamıza en az 4-6 stajyer dişheki-
minin katılmasını sağlıyoruz. Stajyerlerimizin alan 
çalışmalarında bu çocuklarımıza dokunmaları 
ve tedavi etmeleri bizim için çok önemli. Şimdi-
ye kadar 1400 stajyerimiz ve 910 hekimimiz bu 
çalışmalara katılmıştır. 180’e yakın merkezde 
çalıştık. 110 bin kilometre civarında yol kat ettik. 
Programlarımız 2 veya 3 hafta öncesinden belli ol-
maktadır. Daha çok, daha önce çalışmalarımıza 

katılan stajyerlerimiz, dişhekimi olarak çalıştıkları 
yerlerde, bu davetleri düzenlemektedirler. Katılmak 
isteyenler, üyelerimize ulaşarak veya sosyal medya 
üzerinden bilgi sahibi olabilirler. 
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                                         haber

İzmir Dişhekimleri Odası (İZDO) Tiyatro Topluluğu, Türki-
ye’nin özel tiyatro tarihinde önemli bir yeri olan ve 2013 
yılında amansız hastalığın pençesinde yaşamını yitiren 
Alaittin Eraslan anısına düzenlenen tiyatro günlerine 
katılan tek amatör topluluk oldu.
Genç yaşta yaşamını yitiren tiyatro emekçisi Alaittin 
Eraslan adına bu yıl üçüncüsü düzenlenen tiyatro günle-
rinde, İzmir Dişhekimleri Odası Tiyatro Topluluğu ‘’Sevgili 
Doktor’’ adlı oyunu İzmirli sanatseverlerle buluşturdu.
AYSA Prodüksiyon tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen, 

Neil Simon’un, Anton Çehov’un öykülerinden ve tek per-
delik kısa oyunlarından yararlanarak yazdığı oyun İzmir 
Sanat’ta ücretsiz olarak sahnelendi.  Oyunda İZDO Ti-
yatro Topluluğu oyuncuları Sertaç Karaoğlu Tosun yö-
netmenliğinde, kalabalığın arasında sıkışıp kalmışken bir 
yazarın kalemiyle kitaplarda hayat bulan, etiyle kemiğiy-
le aramızda yaşayan insanların hikayesini sundu. Usta 
sanatçıların ve profesyonel tiyatro topluluklarının katıldığı 
etkinlikte, tek amatör tiyatro olan odamız tiyatro grubu 
büyük bir başarıya imza attı.

İZDO Tiyatro Topluluğu’nun başarısı
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Dişhekimi
Mavisel YENER
maviselyener@gmail.com
www.maviselyener.com

ELMA

İlkokuldayken kartpostal koleksiyonu 
yapılırdı. Okulun kantininde çok güzel 
kartpostallar satılırdı. Dörtgen şeklinde, 
incecik kartondan yapılmış, bir yüzünde 
renkli resimler olan kartpostalların ka-
bartmalısı, üç bulutlusu, simli olanları 
bile vardı. 
Binbir çeşit kartpostalın resimsiz 
yüzüne, el yazınızla duygularınızı 
dökerek, yakınlarınıza gönderirdiniz. 
Özellikle bayramlarda postanelerin 
önü şenlik havasına bürünürdü. Her 
yaştan insanın kartpostal tezgâhlarında 
kartpostal seçtiğini görürdünüz. He-
men yanı başındaki postanenden pul 
alınır, dil ile ıslatılarak ve zarfın üzerine 
yapıştırılırdı. Uzak ülke ya da uzak şe-
hirlerde oturanlar birbirlerine kartpostal 
gönderirdi.
Büyüklerine gelen kartpostalları da top-
lardı ama okulun kantininden aldıkları 
bir başkaydı… Doğa manzaraları, şehir 
görüntüleri, ünlüler, çiçekler, hayvan-
lar, çocuklar ve nicesinin resmi olurdu 
üzerlerinde. En sevdikleri yılbaşı konulu 
olanlardı. Yılbaşı yaklaştıkça okulun 
kantininde birbirinden güzel simli kart-
lar boy göstermeye başlardı. 
Harçlığı, haftada bir kartpostal almaya 
yeterdi.
Bir gün, diğerlerinden daha büyük 
boyutta, her yanı pırıltılı, üzerinde 
yılbaşı ağacı resmi olan, üstelik mis ko-
kan (kokulu silgi gibi, kokulu kartpostal-  
lar vardı) bir kartpostal geldi kantine. 

Fakat onu alabilecek kadar parası 
yoktu. Belki harçlığını bir hafta birik-
tirirse alabilirdi ama öylesine güzeldi ki 
koleksiyon yapan bir başkasının hemen 
alma olasılığı çok yüksekti. Ne yapayım 
ne edeyim diye düşündü taşındı. Aklına 
parlak bir fikir geldi.
Annesinin, acıkırsa yemesi için yanı-
na verdiği bir elma vardı. Sınıfa gitti, 
elmayı alarak bağırmaya başladı:
“Satılık elma vaaar. Yok mu karnı 
acıkaaan. Arkadaşlaaar elmamı 
satıyoruuum…”
Arkadaşları dalga geçtiler, hiçbiri 
elmayla ilgilenmedi. Yandaki sınıfta 
komşularının kızı vardı, belki de onun 
karnı acıkmış olabilirdi. Teneffüste 
elinde elmayla onların sınıfına girdi-  
ğinde öğretmenleri kürsüde oturmuş bir 
şeyler yazıyordu. 
“Hoş geldin sınıfımıza yavrum. Kimi 
görmeye geldin bakalım?”
“Şeyyy… Elmamı satıyorum öğret-
menim. Belki, bu sınıfta acıkan vardır 
diye…”
“Neden kendi elmanı satıyorsun? Sen 
yesene…”
“Şeyyy… Kantinden koleksiyonum için 
karpostal alacağım da…”
Öğretmen gülümsedi. “Karnım çok 
acıkmıştı zaten, bana sat sen onu,” 
dedi. Çantasından bir lira çıkarıp verdi. 
Çocuk soluğu kantinde aldı… Simli 
yılbaşı kartı artık onundu.
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dişhekimi haber

İKÇÜ’de Diş hekimliği öğrencilerinin beyaz önlük heyecanı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için ‘Beyaz 
Önlük Giyme’ töreni düzenlendi.

İzmir Katip Çelebi Üniversi-
tesi Rektör Yardımcısı ve Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İrfan Karadede’nin 
ev sahipliğinde düzenlenen 
beyaz önlük giyme törenine, 
İzmir Katip Çelebi Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Saffet 
Köse, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Turan Gökçe, Dekan- 
lar, Ege Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Necdet Erdilek ile 
eski Dekanı Prof. Dr. Beyser 
Pişkin, İzmir Dişhekimleri 
Oda Başkanı Dr. Murat 

Sütpideler ile gençlerin mutluluğuna ortak olmak isteyen 
aileleri katıldı.
Dişhekimliğinde saha fakültedir 
Törende genç meslektaşlarına seslenen Dekan Prof. Dr. 
İrfan Karadede dişhekimliği eğitiminin zorluğuna dikkat 
çekerken, “Birçok fakültede saha şantiyedir ya da sahadaki 
iş tecrübeleridir.  Dişhekimliğinde ise saha fakültedir.  
Hekimlerin yükü arttı
İzmir Dişhekimleri Oda Başkanı Dr. Murat Sütpideler de 

genç hekim adaylarını kutlayarak başladığı konuşmasında, 
kamuda dişhekimliği istihdamının son yıllarda arttığını söyledi.
İstihdam rakamları artarken koruyucu önleyici hizmetlerin 
yerine, tedavi edici ve döner sermaye gelirlerini arttırıcı uy-
gulamalara öncelik verildiğini vurgulayan Dr. Murat Sütpi-
deler, “Bu nedenle de hekimlerimizin yükü arttı. Öte yandan 
2005 yılında 15 olan diş hekimliği fakülte sayısı 2018 yılın-
da 86’ya ulaştı ve şu an 60’ın da eğitim veriliyor. 2016 yılı 
sonunda 29417 dişhekimi vardı ve bir hekime 2713 hasta 
düşmekteydi. Dişhekimi sayısı 2025 yılında bu hesaplama-
larla 64 bine ulaşacak ve Bir hekime 1338 hasta düşüyor 
olacak. Bu AB normlarının altında bir değerdir. Bu nedenle 
bu oranların dikkate alınması ve 2019 yılından itibaren kon-
tenjanların düşürülmesi gerekir.” dedi. 
 
Gelişmeleri takip edin 
Rektör Prof. Dr. Köse, bilim dünyasındaki gelişmeleri takip 
etmenin kendilerini geliştirme noktasında oldukça önem-
li olduğuna vurgu yaptı.Bölümlerine birincilikle yerleşen 
öğrencilere teşekkür belgesi takdiminin ardından, Sanat ve 
Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Müca-
hit Yalçın Öztüfekçi’nin sunduğu müzik dinletisi beğeniyle 
takip edildi. Tören, beyaz önlük mutluluğu taşıyan 150 
öğrencinin, mesleki eğitime adımının sembolü olan Diş 
Hekimliği Andını okumasıyla son buldu.
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Dişhekimi
Müge KÖKDAMAR

BİR İYİLEŞME ŞANSI VARSA, NEDEN OLMASIN?

Var mı bir nefes sıhhat gibisi? 
Yediklerimiz, içtiklerimiz, soludu-
ğumuz hava, yaşadığımız stresler, 
yap(a)madığımız egzersizler derken, 
sağlığımızı hem kendi ellerimizle 
hem de bunlara neden olan tüm 
sektörler yüzünden kaybetmekle 
meşgulüz. Hatta yeri geliyor, modern 
tıp bile bazen sağlığımızı bize teslim 
edememeyi bırakın daha bile hasta 
ediyor, çünkü bilgiler ciddi değişim 
altında ve bunu yakalamayan ya 
da reddeden bir tıp camiası da var. 
Haksız olduklarını söyleyemem, yıllar 
boyunca oturagelmiş tanı ve tedavi 
protokollerinden farklı yöntemler 
öne sürülüyor. Şimdi bana biri gelip 
de, otuz küsur yıldır uyguladığım 
bir tanı ve tedavi yöntemini yerle bir 
etse, ben de reddedebilirim. Ama 
benim kendi uzmanlık branşımda en 
baştan beri gözettiğim bir prensip 
var: Semptomatik değil etiyolo-
jik tedavi. Yani örneğin: Üst çene 
darlığı olan bir hastada doğrudan 
üst çene genişletmesi yapar mıyım? 
Hayır. Çünkü hastam ya da ailesine, 
öncelikle bunun nedenlerini sorarım. 
Ağızdan mı nefes alıyor, geniz eti var 
mı, horlama var mı? vs vs. Hangi- 
si varsa, bunu elimine etmeden 
hastaya dokunmam, ağız geri döner. 
Kendimi de hastayı da kandırmış/
oyalamış olurum.
İşte modern tıbbın yer yer eksik 
kaldığı nokta da bu. Belki on beş 
yıldır kronik hastalıklarım var ki 
çoğumuzda vardır. Bir tanesi Haşi-
moto sendromu. Üzerine romatizmal 

ağrılar eklendi, ilaçlarımın sayısı 
dörde çıktı. Ardından yıllardır zaten 
sıkıntısını çektiğim yemek sonrası 
şişkinliğin tavan yapması eklendi, 
ilaçlarım altıya çıktı. Bunlara yıllardır 
düşük doz da olsa içtiğim kortikos-
teroid de dahil. Yıllardır tahlillerle 
takip altındayım. İlaçlarımın dozu 
bir artar bir eksilir ama ömür boyu 
içeceğimin lafı bile edilmez, çünkü 
zaten her türlü içeceğimdir. Artık 
kendi kendimin doktoru haline 
geldiğim için, bakarım ki tahlil - 
lerim iyi gözükür, dozu azaltmaya 
niyetlenirim. Doktoruma da bilgi 
veririm: “Deneyin ve azaltın ama 
geri döneceksiniz, çünkü otoimm- 
nün hastalıklar böyle” diye geri 
dönüş alırım ve çökerim. Ve dok-
tor haklı çıkar. Geri dönerim eski 
doza. Haşimoto için bir doktora, 
romatizmal şikayetler için bir roma- 
toloğa ve aşağıda yazdığım üzere 
son sıkıntılarım için de gastroenter-
oloğa dağılmış durumdaydım. Hepsi 
sadece kendi bölgesinin sorununa 
gözünü dikmiş, diğer sıkıntılarımı 
görmez ve duymaz durumdaydı. 
Hepsi kendi bölgesinin tahlillerine 
bakıp beni eczaneye yolluyordu. 
Beni en son çileden çıkaran nok-
ta, aylar boyu ne yersem yiyeyim 
karnımda yaşadığım ciddi şişkin-
likler sonrası yapılan gastroskopi ve 
kolonoskopinin ardından tedavi için 
önüme sürülen iki ilacı daha içmem-
le başladı. Çünkü bunlar semp-
tomatik fayda bile sağlayamamıştı. 
İşte tam da bu noktada hayalimde 
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oluşan tablo şuydu: Karşımda uzun bir masa ve masada 
benim doktorlarım: Endokrinolog, dahiliyeci, romatolog, 
gastroenterolog, jinekolog. Hepsi beni aynı anda dinle-
sin, birbirlerini dinlesin istiyordum. Kendime heyet kuru- 
yordum kafamın içinde. 
Şans eseri tıbbi sorunlara bütünsel yaklaşan bir uzman 
hekim ile tanıştım. En basit açıklamayla, kronik hasta- 
lıkların kronik enflamasyon yüzünden olduğu, bunun da 
en temel olarak bağırsaklarımın sağlıksızlığından/ bağır-
sak duvarındaki fonksiyon hatasından kaynaklandığı 
bilgisine ulaştığım anda, ne hissedeceğimi şaşırdım. 
Bağışıklık sistemimizin en büyük bölümünün bağırsak-
larımızda olduğu bilgisi ise, sahip olduğum bu kronik/
otoimmün hastalıklarımın nedenini açığa çıkardı. Belki 
de bunlar zaten biliniyordu ama çözüm hatası vardı. 
Benim sıkıntılarım için “sadece semptomları hafifletecek” 
ve “ömür boyu içilecek” ilaçlar veren doktorlarıma fazla 
kızamıyorum bile. Sadece semptomlara yönelen tedavi 
protokollerinin, iyileştirmeye değil, ilaçlarla yaşamaya 
mecbur bırakması şaşırtıcı değil. Etiyolojisine yönelme 
şansı verilen bir hastalığı niye, kökünden olmasa bile, 
çok aşağı bir sıkıntı düzeyine indirme şansını geri tepe-
yim ki? 
Geçirgen bağırsak sahibi olmanın ‘başımıza açabi-
leceği/hatta bir de bakıyorsunuz size bile yıllardır açmış 
olduğu ama bilemediğiniz’ işleri araştırmanızı isterim. Şu 

an tıp camiası bununla ilgili ciddi bir tartışma halinde. 
Modern tıp ile fonksiyonel tıp arasında görünen bu 
tartışma aslında, çok da ciddi bilimsel gerçeklere ve 
sağlam bilimsel gerekçelere dayanılarak açıklanıyor. 
Sonuçta ben de bir sağlık insanıyım, ayırt edecek bilgim 
ve şansım var.
Çok detaylı tahlillerle ve tamamen kişiye özel tanılar-
la ve yine tamamen kişiye özel tedavi planlamalarıyla 
“bütünsel tıp” bakışı ve tedavisi diye bir dönem açıldı 
artık. Demiyorum ki ilaçlarınızı bir yana atın! Hayır! Ama 
sağlığa bütünsel de bakan uzman doktorlarımıza da ku-
lak verin. Aslında kendi adıma konuşayım, çözüm olarak 
bana sunulan ilk öneri “glutensiz/ süt ve süt ürünsüz/ 
şekersiz beslenme” idi. Dahası da var ama amacım 
bunları detaylandırmak değil. İki aylık zorlu bir adaptas-  
yon sürecinden sonra, beslenme konusunda yaşadığım 
devrim ile sağlığım çok çok daha iyi. İlaçlarımın ba-
zılarını tedricen ve çok kontrollü olarak ya bıraktık ya da 
azalttık; sadece ikiye düştü, zamanla bire düşecek. Tek 
ricam araştırmanız… Fonksiyonel Tıp, kronik hastalıklar, 
kronik enflamasyon, geçirgen bağırsak ve beslenme 
konularına bir bakmanız. Çünkü toplum büyük oranda 
bu sorunlardan mustaripmiş ve öyle yaşayıp gidiyormuş. 
Geriletilebilecek hastalıkları bir duysanız! Kim bilir belki 
siz de faydalanırsınız.

                          diş ile düş arası



54

dişhekimiduyuru

• Umut Tüfekçi ve Sibel Tüfekçi’nin Ekin Buse Adında 09.10.2018 Bebekleri dünyaya geldi.

• Dişhekimi Behzat Özbozdağ ’ın Annesi ,Dişhekimi Zuhal Özbozdağ’ın Kayınvalidesi ,Dr. Dişhekimi Elif 

Özbozdağ’ına Babaannesi Hürmüz Özbozdağ vefat etmiştir.

• Dişhekimi Mürüvvet Dilek Kara Katal’ın Kayınvalidesi Sevim Kara vefat etmiştir.

• Dr. Dişhekimi Amir Rahimi Alagha’nın Babası Menouchehr Alagha vefat etmiştir.

• Dişhekimi Mehmet Kutlu’nun Ablası Yıldız Çalış vefat etmiştir.

• Dişhekimi Pakize Türk’ün Annesi Fatma Sakallı vefat etmiştir.

• Dişhekimi Ali Rıza Özdemir vefat etmiştir.

• Dişhekimi Alev İnanç vefat etmiştir.

• Dişhekimi Dilek Kaptan’ın Babası Kenan Kaptan vefat etmiştir.

• Dişhekimi Filiz Tezgel’in Annesi Ayşe Tezgel vefat etmiştir.

• Dişhekimi Cihan İzgi vefat etmiştir.

• Dişhekimi Nilay Kara’nın Babası Seyfullah Kara vefat etmiştir.

• Uşak Dişhekimleri Odası Üyesi Dt. Fedai Çabut vefat etmiştir.

Mutlu Günlerimiz

Başsağlığı

Meslektaşlarımızdan;

Meslektaşlarımızdan;
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KONSER

Güliz Ayla –Dirmit- 6:45 KK Bornova ........................................25/01/19
Bora Öztoprak-Sold Out Performance Hall................................26/01/19
Yüz Yüzeyken Konuşuruz-Bostanlı Suat Taşer........................... 27/01/19
Metin Kemel Kahraman-Bostanlı Suat Taşer .............................28/01/19
Mark Eliyahu-Ahmed Adnan Saygun….............................….30/01/19
Yeni Türkü 40.Yıl-Bostanlı Suat Taşe...........................................01/02/19
Birsen Tezer -Çıngırock Performance Hall ......…...................01/02/19

Bir Picasso Lütfen-Boyoz Akademi...............................................25/01/19
Deli Kadın Hikayeleri-Nazım Hikmeet Kültür Merkezi............25/01/19
Ölüm Bizi Ayırana Dek-İzmir AKM...........................................26/01/19
Kaç Baba Kaç-Sahne Tozu Tiyatrosu.....................................27/01/19
Dali’nin Kadınları-Bostanlı Suat Taşer.....................................29/01/19
Hoşdeng-Toy İzmir Ege Perla.......................................................31/10/19
İki Bekar- Bostanlı Suat Taşer ..................... ....…...................02/02/19
Sefiller-Bostanlı Suat Taşer.........................................................03/02/19
Benden Selam Söyle Anadolu’ya Nazım Hikmet Kültür Merkezi..........06/02/19

Can Bonomo-Oooze Venue.....................................................01/02/19
Tan Taşçı-Oooze Venue..............................................................01/02/19
Üç Nefes-Bostanlı Suat Taşer.........................................................05/02/19
Adamlar-232 Park Bornova.................................................08/02/19
Cem Adrian- Ooze Venue...................................................08/02/19
Eda Baba-Çıngırock Performance Hall.............................09/02/19
Duman-Ooze Venue.............................................................09/02/19

Closer-Sevgi Neden Yetmez-Tepekule Kültür Ve Kongre Merkezi.......07/02/19
Kaan Sekban Saçmalar-Bostanlı Suat Taşer.......................07/02/19
Küllerin Arasından-İzmir AKM.........................................10/02/19
Annem 40 Yaşında Babaannem 20-İBostanlı Suat Taşer.29/10/19
Maskeliler-İzmir Sanat.........................................................12/02/19
Ferhangi Şeyler-Narlıdere Akm..........................................12/02/19
Ay Carmela-Nazım Hikmet Kültür Merkezi.....................13/02/19
Sergen Deveci-İzmir Sanat...................................................13/02/19
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Anton ÇEHOV
Altıncı koğuş
Çehov bir taşra kasabasındaki akıl hasta-
nesinde geçen bu novellasında, eğitimli bir 
hasta olan İvan Dmitriç ile Doktor Andrey 
Yefimıç arasındaki felsefi çatışmaya odak-
lanır. İvan Dmitriç maruz kaldıkları adaletsiz- 
liğe, içinde yaşamaya zorlandıkları berbat 
koşullara karşı çıkarken, Andrey Yefimıç 
bunları görmezden gelmekte ısrar eder ve 
durumu değiştirmek için kılını bile kıpırdat-
maz. Doktor sonunda içine düştüğü “felsefi” 
yanılgının farkına vardığında ise artık iş işten 
geçmiştir. Altıncı Koğuş, Rusya’nın ve ülkenin 
sorunlarıyla ilgilenmek yerine onları uzaktan 
izlemeyi tercih eden elit Rus aydınının “delili- 
ği”nin simgesidir adeta. Altıncı Koğuş, Russ-
kaya Mısl dergisinin 1892 kasım sayısında 
yayımlandığında büyük ilgi görmüştü. Hatta 
Lenin’in de yapıtı okuduktan sonra dehşete 
kapıldığı, “Kendimi Altıncı Koğuş’a kapa-
tılmış gibi hissettim” dediği rivayet edilir. 

Michael ENDE
Momo
Zaman, yaşamın kendisidir. Ve yaşamın yeri 
yürektir.
Momo, büyük bir kentin tiyatro harabelerinde 
yaşayan küçük bir kızdır. Buldukları ya da 
kendisine hediye edilenler dışında hiçbir şeyi 
yoktur. Ancak olağanüstü bir yeteneği vardır: 
Momo, muhteşem bir dinleyicidir ve bunun 
için oldukça bol zamanı vardır.
Bir gün hayaletimsi topluluk “duman adam-
lar” ortaya çıkar. İnce hesaplı planlar kurup 
insanların zamanını çalarlar. Onları durdura-
cak tek kişiyse Momo’dur.
Momo elinde bir çiçek, koltuğunun altında 
bir kaplumbağa ve gizemli Hora Usta’nın 
da yardımıyla koskoca duman adamlar or-
dusunun karşısında tek başına durur. Acaba 
Momo, zamanı çalan adamları tek başına alt 
edebilecek midir?
Toplumumuz ve günümüz insanının zaman 
algısı ve zamanı okuması üzerine bir masal 
olan Momo’yla Michael Ende, Alman Genç-
lik Edebiyatı Ödülü’ne layık görülmüştür. Pek 
çok kez sinemaya uyarlanan Momo, kırktan 
fazla dile çevrilmiş, tüm dünyada 7 milyonun 
üzerinde satılmıştır.
“Michael Ende’nin romanları uzun yıllardır 
‘kült kitaplar’ arasında.”
-Stuttgarter Zeitung -
“Michael Ende’nin hayal gücü ve fantazyalar-
la dolu bu masal-romanı dünya çapında bir 
başarıya ulaştı ve klasikleşti.”
-Buch aktuell-

İskender PALA  
İtiraf
İntikam ve hırs…
İyilik veya kötülük…
Siyah ile beyaz…
Ve zıtların arasında savrulan hayatlar…
Konstantinopolis’in İstanbul’a 
dönüştüğü yıllar… Hıristiyan hasım-
larının Büyük Kartal diye andıkları 
Fatih’in, şehrine âlimleri davet etmekle 
kıvanç duyduğu, devletini ilimle ve sa-
natla yükseltmenin rüyalarını gördüğü, 
ulemanın tamamen özgür düşünceyi 
savunduğu, devletin yükseldikçe yük-
seldiği bir dönem… Ve eşsiz şöhretlere 
sahip Osmanlı ulemasının arasına 
sızmış bir kâfir. İntikam ateşinde kavrul-
muş kötülük dâhisi bir zihin. Molla Lütfi, 
Ali Kuşçu, Sinan Paşa, Bellini ve daha 
niceleri… Kurbanlar, kurbanlıklar…
İtiraf  her cümlesi hayretle ve merakla 
okunacak bir roman.
İskender Pala’nın her zamanki yetkin 
kaleminden…
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Fareler Ve İnsanlar……...........................................John Steinbeck
Bir Çöküşün Öyküsü...................................................Stefan Zweig
Altıncı Koğuş..........................................…................Anton Çehov
Cesur Yeni Dünya.....……......................................Aldous Huxley            
Sırça Köşk............................................................................. Sabahattin Ali

Momo...............................................................................Michael Ende
Son........................................................................................ Ayşe Kulin
İtiraf..................................................................................İskender Pala
Vazgeçebilmek.....................................................................Guy Finley
Mustafa Kemal.................................................................Yılmaz Özdil
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