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İZDO 26.Uluslararası Bilimsel Kongre ve
 Sergisi  için erken kayıt fırsatını kaçırmayın

 Sağlık Bakanlığı kişisel sağlık verileri 
 hakkında yeni yönetmelik yayınladı. 
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genel sekreterden notlar

Yaman YAMANGİL
İzmir Dişhekimleri
Odası Genel Sekreteri

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

26. Kongremiz için hazırlıklar başladı
Sevgili meslektaşlarım odamızın uzun yıllarca başarıyla organizasyonunu 
gerçekleştirdiği Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi’nin 26.sı 08-10 Kasım 
tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek. Alanında 
uzman yerli ve yabancı akademisyenlerin yer alacağı kongre için hazırlıklar tüm 
hızıyla devam ediyor
Erken kayıt fırsatları için  www.izdokongreleri.org adresinden ve dergimizdeki 
ilgili sayfalardan bilgi edinebilirsiniz..
Kongrenin bilimsel ağırlıklı olması ve sosyal yönden de katılımcıları memnun 
etmesi konusunda başta kongre başkanımız Dr. Murat Sütpideler ve Kongre 
komitemiz büyük hassasiyet gösteriyor. Bilimsel komitemizde Komite Başkanı Prof. 
Dr. Murat Türkün ile birlikte iyi bir bilimsel program oluşturdu.  Kongremizin web 
sitesinde sosyal ve bilimsel programın son halini görebilirsiniz.
Bu seneki konuğumuz İsmail Küçükkaya. Deneyimli televizyoncu ve gazete-
ci Küçükkaya ile 10 Kasım Atatürk’ü anma günü ve meslek yaşantısıyla ilgili 
söyleşimiz olacaktır.
Değerli meslektaşlarım son zamanlarda meslektaşlarımızın sosyal medya, cephe 
giydirme ve el ilanı şeklinde yaptığı reklamların haksız rekabete yol açtığı, 
sağlığın temel hak olduğu ülkemizde sağlıkta reklamın sakıncalarının önemsen-
mediği görülmektedir. 
Bu durumu üç başlıkta toplayabiliriz;
1. Tabelaların içeriğinin reklama dönüşmesi
2. Cephe giydirme ve cam görsellerinin reklam unsuru haline gelmesi
3. Her türlü Sosyal Medya mecrasında reklam yapılması
Bu konularda Sağlık Müdürlüğünün yönetmeliği ile bizim yönetmeliğimiz çelişkili 
gibi gözükse de, aslında çelişki yoktur. Odalar, Sağlık Müdürlüğü ve Reklam Üst 
Kurulunun farklı yönetmelikleri vardır. Üyelerimiz her ne kadar çelişkiler içerdiğini 
söylese de çelişkilerin sebebi uygulayıcıların kişisel yorumlarıyla oluşmaktadır. 
Bizler sadece toplum ağız sağlığını koruyucu konularda doğru bilgileri vererek 
tanıtımlar yapabiliriz. Mesleğimizin uygulama alanındaki bilimsel gerçekleri uy-
gun bir şekilde paylaşabiliriz. Bu ince sınırı hepinizin dikkatine sunuyorum. 
Diğer önemli bir konu kaçak çalışma;
Ruhsatsız çalışma da diyebileceğimiz, kişinin ruhsat alanı dışında gösterdiği 
mesleki aktivitelerden bahsetmek istiyorum. Son zamanlarda kamu, üniversite 
ya da özel sağlık kurumlarındaki yetki alanı dışında başka sağlık kurumlarındaki 
çalışmalar hasta şikâyetleri ile ortaya çıkmaktadır. Bu durum hastaya ve muhatap 
hekimlere sorun yaratmaktadır. 

Diğer yandan bu durum meslektaşlarımız arasında haksız rekabete ve kazanca 
yol açmaktadır. Mesleğin etik değerlerini ve kurumsal yapısını zedelemektedir. 
Bu konularda göstereceğimiz hassasiyet mesleğimizin icrası adına hepimizin işini 
kolaylaştıracaktır. 
 Önümüzdeki sayı görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.



dişhekimi içindekiler
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26. Kongremiz için 

erken kayıt fırsatını kaçırmayın

11’de

20’de

38’de

Perşembe Akşamı Seminerlerimiz
sezonu kapattı

 
Yönetmeliğe göre sağlık görevlileri, hasta 
verilerine ancak sağlık hizmetinin gereği 
ile sınırlı erişebilecek.

dişhekimi
Sahibi

İzmir Dişhekimleri Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Dr.Murat SÜTPİDELER

Basım Tarihi:
4 Eylül 2019
Yayın Türü:

Yaygın Süreli Yayın
İletişim Adresi:

Anadolu Caddesi 40,
Tepekule İş Merkezi D:209/210/211

 Bayraklı /İzmir
Telefon 0.2324612152-4613615-461 1571

Faks 0 232 461 3759
iletisim@izdo.org

Haber Editörü
Erdal BİLİCİ

Dergi Tasarımı
Sevilen ACAR

Baskı 
Gülermat Matbaa ve Yayıncılık
BucaOSB Mahallesi 2/21 Sokak

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

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Cenker AKTAŞ

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

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

8’de
25’de

EÜ Diş Hekimliği Fakültesinin 
duayen hocası Prof. Dr. Sabah 
emekli oldu

3’üncüsü düzenlenen 
Meslek Tiyatroları Festi-
vali’ne katıldık

Sağlık Bakanlığı kişisel sağlık verileri 
hakkında yeni yönetmelik yayınladı. 
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Cenker  AKTAŞ
cenkeraktas@gmail.com

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,
Dergimizde bu sayıda gündemimiz yine yoğun:

Biliyorsunuz 08-10 Kasım tarihlerinde İZDO 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi 
gerçekleştirilecek.Erken kayıt fırsatından yararlanmak için ayrıntılı bilgiyi haberimizde 
bulabilirsiniz. 
Sağlık Bakanlığı kişisel sağlık verileri hakkında yeni yönetmelik yayınladı. Yönetmelikte 
verilerin paylaşılması ve güvenliği ile ilgili değişiklikler yer alıyor.
2016 yılında yayınlanan yönetmelikle ilgili Danıştay yürütmeyi durdurma kararı vermişti. 
Kişisel Verileri Koruma Komisyonu’ndan görüş alınmadığı gerekçesiyle. Komisyondan 
görüş alındı, yönetmelik yeniden yayınlandı. Bu konuyla ilgili haberimizi ilgili sayfada 
bulabilirsiniz.
Dişhekimleri Odalarının talebi üzerine Türk Dişhekimleri Birliği`nin organizasyonunda 
oda üyesi meslektaşlarımızın,  2019-2020 dönemi ‘Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı 
İş Görmemezlik Sigortası’ yenilendi. Bu konuyla ilgili haberimizi de bu sayıda okuyabilir-
siniz.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,  mezun hekimlerini uğurladı.
İzmir Dişhekimleri Oda Başkanımız Dr. Murat Sütpideler’in de katıldığı törende gençleri,  
Dekanlar, Dekan Yardımcıları, enstitü müdürleri, akademisyenler ile mezunlar kadar 
heyecanlı olan aileleri yalnız bırakmadı.Tüm genç meslektaşlarıma aramıza hoş geldiniz 
diyorum.

Önemli çalışmaları, sosyal farkındalık projeleri ve renkli kişiliğiyle tanıdığımız Ege Üniver-
sitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi sevgili Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, düzenlenen 
törenle emekliliğe uğurlandı. Hepimizin ağabeyi Ertuğrul hocamıza emeklilik hayatında 
mutluluklar diliyoruz. Törenle ilgili haberimizi keyifle okuyacağınızı düşünüyorum.

İzmir Dişhekimleri Odası Tiyatro Topluluğu bu yıl hazırladığı oyunla çeşitli festivallerden 
davet aldı. Bizi oldukça sevindiren bu davetlerden bir tanesi Osmangazi Belediyesi 
tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Meslek Tiyatroları Festivaliydi. Festivale katılan 
İzmir Dişhekimleri Odası Tiyatro Topluluğu büyük beğeni topladı. Emeği geçen tüm ar- 
kadaşlarımızı kutluyorum. 

İzmir Dişhekimleri Odası’nın en çok ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan ‘’Perşembe 
Akşamı Seminerleri’’sona erdi.Perşembe seminerleri ile ilgili haberimizi ve odamızda geniş 
katılımlarla gerçekleştirilen kurs haberlerini bu sayıda keyifle okuyacağınızı umuyorum. 
Dergimizin sayfalarının en büyük destekçileri yazarlarımız Serdar Sıralar, Müge Kök-
damar, Mavisel Yener ve karikatürleriyle Mete Ağaoğlu’na, Kültür Sanat etkinlik takvimi 
hazırlayan Elif Özbozdağ’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca İzmir Konak Bele-
diyesi 2. Ulusal Eflatun Nuri Karikatür Yarışmasında(Kentler ve Umutlar konulu) ikincilik 
ödülü kazanan Mete Ağaoğlu’nu tebrik ediyoruz. 

Ülkemizde sadece cinayetle sonuçlandığında medayada ilgi görebilen kadına şid-
det,kadının toplumsal yaşamını etkilemesi ile çok ciddi bir sosyal problem olarak hep 
yerinde durmaktadır.Ölüm ile sonuçlanan vaka sayısının artması,yaşam hakkına her an 
uzanabilecek ellerin de sayısısının hiç az olmadığını ifade etmektedir.
İsimler ve sonuç üzerinden tepkilerin belirtilmesi ile birlikte, ortaya uzmanlar tarafından 
çok defa konmuş sebeplerin incelenerek azaltılması ve maalesef şiddet oluştuğunda ise 
ilgili mezuatın ve tüm usüllerin en ağır şekliyle uygulanması gerekmektedir.
Eğitimde ciddi reformlar yapılmalı,cinseyet eşitsizliğini giderecek ciddi adımlar atılmalı 
Yargıda gerekirse yasa değişiklikleri ile yaptırımlar artırılmalı 
İşgücüne katılımda cinsiyetler arası farklılık son bulmalı
Ekranlarda şiddeti özendirici görüntüler engellenmeli 
Sosyal yaşamda eşitliği sağlar yönde örnekler teşkil edecek adınlar atılmalı.
Kimden ne sebeple ne düzeyde nerede olursa olsun şiddetin her türlüsüne önce insani 
sonra hekim kimliğimizle karşıyız.
Önümüzdeki sayıda görüşmek dileğiyle.
Sevgiyle kalın…..

dişhekimieditörden notlar
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dişhekimihaber

Sağlık Bakanlığı kişisel sağlık verileri hakkında 
yeni yönetmelik yayınladı

Sağlık Bakanlığı kişisel sağlık verileri 
hakkında yönetmelik yayınladı. Yönet-
melikte kişisel sağlık verilerinin paylaşıl-
ması ve güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili 
değişiklikler yer alıyor.
Aslında 2016 yılında yayınlanan 
yönetmelikle ilgili Danıştay yürütmeyi 
durdurma kararı vermişti. Kişisel Verileri 
Koruma Komisyonu’ndan görüş alın-
madığı gerekçesiyle,komisyondan görüş 
alındı, yönetmelik yeniden yayınlandı.
Sağlık hizmeti gereği kadar erişim 
olacak
Yönetmeliğe göre hiç kimse geçmiş 
sağlık verileri dökümünü sunmaya 
veya göstermeye zorlanmayacak. 
Sağlık hizmeti sunucuları tahlil ve tetkik 
sonuçlarında hastaya ait kişisel veri- 
leri içeren bölümlere kimliksizleştirme 
veya maskeleme tedbirleri uygulayabi-
lecek. Sağlık görevlileri, hastanın sağlık 
verilerine ancak verilecek olan sağlık 
hizmetinin gereği ile sınırlı olmak şartıyla 
erişebilecek. e-Nabız hesabı bulunan 
kişilerin sağlık verilerine kendi gizlilik ter-
cihleri çerçevesinde erişim sağlanacak.
Mahremiyet düzeyi daha yüksek olan 
başkaları tarafından görülmesi ve bilin-
mesi halinde hastanın sosyal hayatını 
ve ruh sağlığını olumsuz etkileme riski 
taşıyan kişisel sağlık verileri, Sağlık 
Bakanlığı tarafından belirlenecek. 
Bakanlık sağlık personelinin bu verilere 

erişimine ölçülü kısıtlamalar getirebilecek.
Velayeti olan ebeveyn verileri 
görebilecek
Anne ve babası boşanmış olan çocuk-
ların kişisel verilerine erişim ile ilgili 
de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda 
çocuğun velayetinin verildiği ebeveyn 
çocuğa ait sağlık verilerine erişebilecek. 
Ölmüş bir kişinin verilerine ise veraset 
ilamını göstermek şartıyla mirasçıları 
erişebilecek. Kişisel sağlık verileri, kişisel 
bilgiler saklı kalmak kaydı ile bilimsel 
amaçla da kullanılabilecek.
TDB yeni yönetmelik ile ilgili 
açıklamada bulundu
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırla-
nan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında 
Yönetmelik, 21.06.2019 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 
girmesinin ardından Türk Dişhekimleri 
Birliği bir açıklama yayınladı.
Açıklamada; ‘’Bu alanda önceki düzen-
lemelerdeki yaklaşım aynen korunmakta, 
dolayısıyla bütün hasta verileri üzerinde 
Sağlık Bakanlığı’nın hâkimiyet kurma 
çabası sürmektedir.
Yönetmeliğin yayınlanmasıyla, Sağlık 
Bakanlığının, hasta verilerini elde etmek 
için ilk etapta bütün sağlık kuruluşları-
na veri gönderimi için yeniden talepte 
bulunması beklenmektedir.
Bütün hasta verilerinin kimlikli olarak 
Bakanlıkla paylaşılmasının hasta hekim 

ilişkisinde varlığı zorunlu olan güveni 
zedeleyeceğinde kuşku yoktur. Ayrıca 
hasta verilerinin sınırsız biçimde top-
lanması 6698 sayılı Kanunun 4. ve 
Yönetmeliğin 5. maddesine de aykırıdır. 
Çünkü veri işlemede uyulması zorunlu 
temel ilkelerden biri işlendikleri amaçla 
sınırlı ve ölçülü olmaktır.
Sağlık Bakanlığının yeni yönetmelik 
sonrasında nasıl bir uygulamaya gide-
ceği şimdilik bilinmemektedir. Ancak 
Bakanlığın hukuka aykırı olarak hasta 
verilerini sınırsız olarak işleme talebinde 
bulunması halinde bu işleme karşı iptal 
davası açılabilecektir. Diğer yandan veri 
talebinin hukuka uygun olmasına karşın 
karşılanmamasının yaptırımı, önce iki 
kez uyarı, üçüncüsünde sağlık kuru-
luşunun bir önceki ay brüt hizmet geliri-
nin %1’i oranında idari para cezasıdır. 
Hukuka aykırı veri talepleriyle karşı 
karşıya kalan meslektaşlarımız Odalara 
başvurabilecektir. 
Yönetmelik, üst norm olan kanunlar, 
Anayasa ve uluslararası sözleşmelere 
aykırılığı bağlamında tarafımızdan 
değerlendirilmektedir. Hukuka aykırı 
olduğu düşünülen Yönetmelik hükümle- 
rinin düzeltilmesi için Bakanlık nezdinde 
gerekli girişimler yapılmaktadır. Bu 
girişimlerin sonuç vermemesi halinde 
Danıştay’da iptal davası açılacaktır’’ 
denildi.

Yönetmeliğe göre sağlık görevlileri, hasta verilerine ancak sağlık 
hizmetinin gereği ile sınırlı erişebilecek.
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dişhekimidişhekimi      26.kongre

 

26. Kongremiz için erken kayıt fırsatını kaçırmayın

08-10 Kasım tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek İZDO 26. Uluslararası Bilimsel Kongre 
ve Sergisi için hazırlıklar başladı.

İzmir Dişhekimleri Odası’nın 26. 
Uluslararası Bilimsel Kongre ve 
Sergisi 08-10 Kasım tarihlerinde 
Tepekule Kongre ve Sergi Merke-
zi’nde düzenlenecek. Alanında 
uzman yerli ve yabancı akade-
misyenlerin yer alacağı kongre 
için hazırlıklar tüm hızıyla devam 
ediyor. 

Kongrenin başkanlığını İzmir 
Dişhekimleri Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı 
Dr. Murat Sütpideler’in 
gerçekleştireceği 26. Kongre’de; 
Kongre Genel Sekreterliğini
Yaman Yamangil, Sergi Komitesi 
Başkanlığını Ersin Atinel, Kayıt 
Komitesi Başkanlığını
Nazan Burçoğlu, Sosyal Komite 
Başkanlığını Fatma Ümran Ergun 

Ertunç, Teknik Komite Başkan-
lığını Cenker Aktaş ve Mali 
Komite Başkanlığını Ümran Kaya 
üstlenecek. 
Bilimsel programın önümüzdeki 
günlerde 
http://www.izdokongreleri.org/ 
adresinden yayınlanacaktır.  

Erken Kayıt fırsatından 
yararlanabilirsiniz
Kongreye katılacak meslek-
taşlarımız iki aşamalı olarak 
erken kayıt fırsatından yararlana-
bilecek.

İlk olarak 30 Eylül tarihine kadar  
kayıt yaptıran TDB üyesi dişhe- 
kimleri 400 TL, TDB üyesi  olma-
yan dişhekimleri 450 TL’den  

erken kayıt fırsatından yararlana-
bilecek. 30 Eylül tarihinden sonra 
31 Ekim tarihine kadar kayıt 
yaptıracak TDB üyesi dişhekim-
leri 475 TL, TDB üyesi olmayan 
dişhekimleri 525 TL’den  kayıt 
yaptırabilecekler.

Yeni Mezun dişhekimleri, Uzman-
lık ve Doktora Öğrencileri ile Diş 
Protez Teknisyeni ve Dişhekimi 
yardımcı personeli ise istediği ta- 
rihte 400 TL’den kayıt olabilecek.

Kayıt fırsatlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi 
kongre internet sitesinden takip 
edilebilecek. 

Dişhekimliği fakültesi 4. ve 5. 
Sınıf öğrencileri ise kongre bilim-
sel etkinliklerine ücretsiz katılabi-
lecek.
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dişhekimi     26.kongre

Dr. Murat Sütpideler; 
‘’26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve 
Sergisi için 08-10 Kasım tarihlerinde 
İzmir’e bekliyoruz’’
 
İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı ve Kongre 
başkanı Dr. Murat Sütpideler; Çağdaş diş- 
hekimliği uygulamalarının yer alacağı 
kongreye meslektaşlarımızı ve dental sek-
törün tüm bileşenlerini davet etti. Dr. Süt-
pideler davet sözlerine şöyle devam etti;  ‘’ 
26. Uluslararası İzmir Dişhekimleri Odası 
Kongresi ve Sergisini 8-10 Kasım 2019 
tarihlerinde oda merkezimizin de bulunduğu 
Tepekule Kongre Merkezi Bayraklı İzmir’de 
gerçekleştireceğiz.  

Dijital teknolojilerdeki yenilikler,  minival 
invaziv dişhekimliği konseptindeki gelişme-

ler ve multidisipliner yaklaşımlar sonucu      
kliniklerimizde hastalarımıza gerçekleştir- 
diğimiz tedavilerle ağız- diş sağlığında mak-
simum fonksiyonel ve estetik sonuçlar yarat-
maktayız. Teknolojik gelişmelerin sonucu 
oluşan inovasyonların ve çağdaş dişhekim-
liği uygulamalarının yer alacağı kongremize 
değerli meslektaşlarımızı ve dental sektörün 
tüm bileşenlerini davet ediyoruz. 

Meslek yaşamlarında bilim destekli sanat 
uygulamalarına imza atan siz değerli bilim 
ve sanat insanlarının müzik, resim, heykel, 
mozaik, fotoğraf çalışmalarından oluşan 
sanat ve sosyal etkinliklerimizde kongre 
programımızda yer alacak. Kongremize 
katılımınız bizleri onurlandıracaktır’’ dedi.

Prof. Dr. Murat Türkün;
‘’Değerli akademisyen ve klinisyenler 
sizlerle olacak’’

Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Murat 
Türkün kaliteli bir bilimsel program için 
uzun süredir çalıştıklarını belirterek; ‘İz-
mir Dişhekimleri Odası ev sahipliğinde 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde  
8, 9 ve 10 Kasım 2019 tarihlerinde 
gerçekleştireceğimiz 
26. Uluslararası  İZDO Bilimsel 
Kongre ve Sergisi hazırlıklarını tüm hızıyla 
sürdürüyoruz. 

Dişhekimliğinin en güncel konularının ele 
alındığı konferans ve kurslardan oluşan 
bilimsel programımızı ve alanlarında 

başarılı olmuş değerli akademisyen ve 
klinisyenleri sizlerle buluşturmaktan büyük 
mutluluk duyacağız.

Konferanslar, kurslar ve dişhekimliğindeki 
pek çok yeni ürün ve cihazın tanıtıldığı 
sergi ile bilgilerimizi güncellerken, İzmir’in 
sıcak ve samimi atmosferinde çeşitli 
sosyal etkinliklerde eski dostlarla hasret 
giderecek, yeni arkadaşlıklar kuracağız. 

Yoğun koşuşturma içinde yorulan zihin ve 
bedenlerimiz için işlere kısa bir ara verip, 
İzmir’in enerjik havasını solumanın sizlere 
de çok iyi geleceğine inanıyor ve siz mes- 
lektaşlarımı kongremize davet ediyorum’’ 
dedi.
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Bilimsel program özenle hazırlandı
Binlerce dişhekiminin buluşacağı kongre bilimsel 
programında; bir çoğu yurt dışından gelecek 60’a 
yakın yerli ve yabancı akademisyenler konferans, 
panel ve  kurslarla en yeni mesleki gelişmeleri 
aktaracaklar. 
Bilimsel Komite’de Prof. Dr. Murat Türkün (Baş-
kan), Prof. Dr. Servet Doğan, Prof. Dr. Pelin 

Güneri, Prof. Dr. Tunç İlgenli, Prof. Dr. Uğur Tekin, 
Prof. Dr. Bora Bağış, Prof. Dr. Ebru Çal, 
Doç. Dr. Arzu Yetkiner, Doç. Dr. Mehmet Emin 
Kaval, Doç. Dr. Pınar Meriç, Doç.Dr.Ender Akan, 
Dr. Öğretim Üyesi Berna Kuter, Dr. Öğretim 
Üyesi Emrah Karataşlıoğlu ile genel Sekreterimiz 
Yaman  Yamangil bulunuyor. 

Müzik ziyafetine hazır mısınız? 
Meslektaşlarımız bilimsel programın yorgun-
luğunu sosyal etkinliklerle atacaklar. Bilimsel 
programdan artan zamanı en iyi şekilde değer-
lendirmek isteyen katılımcılar müzik ziyafeti 
çekecek. 
Birinci gün oturumlar sonunda Teras katında 
bulunan Kordelya Salonun da  rock grubu The 

Rocktors sahne alacak. Doktorlardan oluşan 
The Rocktors grubu meslektaşlarımıza rock 
müziğin efsane isimlerinden en sevilen şarkıları 
seslendirecek. Rock ve Hard Rock türü müzik 
yapan grup; Bon Jovi, Deep Purple, The Cure, 
Mor ve Ötesi, Duman, Yüksek Sadakat gibi 
grupların şarkılarını çalıyor.
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İsmail  Küçükkaya
meslektaşlarımızla bir araya gelecek
Fox Tv’de yayınlanan ‘Çalar Saat’ haber programı 
ile başarılı bir yayıncılığa imza atan, Türkiye’nin 
en çok konuşulan televizyoncularından biri olan 
İsmail Küçükkaya kongrenin ikinci gün konuğu 
olacak. İkinci günü akşam bilimsel oturumlar sonrası 
Anadolu Salonu’nda meslektaşlarımızla bir araya 
gelecek. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gaze-
tecilik Bölümü’nden 1993 yılında mezun olan ve 
çeşitli yayın organlarında çalışan İsmail Küçükkaya, 
kongrede katılacağı söyleşide merak edilenleri 
mesleğinin dünü, bugünü ve geleceğinin yanı sıra 
yaşadığı ilginç anıları anlatacak..

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?
1972 yılında Kütahya Simav’da dünyaya gelen 
İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya’da 
gördü. Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi 
Gazetecilik bölümünde tamamladı. Gazeteci-
lik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi’nde 
muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi’nde 

çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev 
aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı 
yapmaya başladı. 2003 yılında köşe yazarlığını da 
sürdürerek SkyTürk TV’de Ankara temsilcisi olarak 
çalışmaya başladı.
2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi’nin Anka-
ra temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım 
ayında Akşam Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni 
oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının 
ardından görevinden alındı.
2013 yılı Eylül ayından bu güne Fox TV’de hafta içi 
her gün sabah saatlerinde yayınlanan “Çalar Saat” 
adlı haber programını sunmaya başladı...
İsmail Küçükkaya ertelenen 23 Haziran 2019 tarihli, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 
iki adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ekrem 
İmamoğlu ve Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Binali 
Yıldırım’ın birlikte katıldığı ortak  buluşmaya   mo-  
deratörlük yaparak da önemli bir başarıya imza attı. 
2008 yılında “Cumhuriyetimize Dair” ve 2012 yılın-
da “Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı” adlı iki kitap yazdı.

İkinci akşam gala gecesinde ise Piyanist Aziz Özen 
nostalji  dolu dakikalar yaşatacak.

Tepekule Özel Günler salonun da sahne alacak efsane isim 80’li 
yıllarda Palet Restoran’da sahne alırken rengârenk gecelere imza 
atmıştı. İstanbul- Tarabya’da çalışırken 3 aylığına İzmir’e gelen ve 
İzmir gecelerinin önemli sanatçıları arasında yer alan Özen, birçok 
İzmirlinin hatıraları arasında da kendine yer edinmiş bir sanatçı. 
İzmir gecelerinin marka isimlerinden  Özen gala gecesinde meslek-
taşlarımızı nostalji yolculuğuna çıkaracak.
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Posterior Kompozit Restorasyonlara 
güncel bakış kursu gerçekleştirildi

İzmir Dişhekimleri Odası Kulzer firması katkılarıyla Ege Palas Business Hotel’de, ‘’Poste-
rior Kompozit Restorasyonlara Güncel Bakış 1.Direkt Posterior Kompozit Restorasyonlar’’     
kursunu gerçekleştirdi.

Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği kursun eğitmen-
liğini Prof. Dr. Esra Uzer Çelik yaptı. 
Tam gün süren ve üç aşamada gerçekleştirilen kursun 
teorik aşamanın ilk bölümünde;  Hangi kavitelere direkt 
kompozit restorasyon uygulayabiliriz? Güncel adeziv 
sistemler, postoperatif hassasiyeti  önlemek için  çözüm   
önerileri,   Çürük   temizleme ve İzolasyon. 
İkinci bölümünde ise; Pulpa örtücü ve liner uygulaması, 
Posterior matris sistemleri, Farklı kompozit materyalle- 
rinin kullanım alanları, Kompozitin kaviteye yerleştiril- 
mesinde kullanılabilecek pratik çözüm önerileri, Bitirme 

ve polisaj konuları anlatıldı.
Kursun öğle sonrası pratik bölümünde; Bölümlü matris 
uygulaması, Akışkan, bulkfil ve üniversal kompozit uygu-
laması,  Estetik posterior kompozit şekillendirme, bitirme 
ve polisaj son olarak sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm 
önerileri konuları aktarıldı. 

Kursun son bölümünde soru cevap bölümünde anlatılan 
konular üzerinde ki soru işaretleri  giderildi. 
Kursun tamamlanmasının ardından  katılımcılara serti-
fikaları Prof. Dr. Esra Uzer Çelik tarafından takdim edildi. 
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Posterior Kompozit Restorasyonlara Güncel 
Bakış kursunun ikincisi gerçekleştirildi
Blanca Otel’de Posterior Kompozit Restorasyonlara Güncel Bakış kursunun ikinci 
aşaması ‘’2.Direkt Posterior Kompozitlerde Fiber Uygulamaları ’’ kursu gerçekleştirildi.

İzmir Dişhekimleri Odası’nın Gülsa ve Güney firmaları 
destekleriyle gerçekleştirdiği kursun eğitmenliğini Prof. 
Dr. Esra Uzer Çelik yaptı. Tam gün süren ve üç aşamada 
gerçekleştirilen kursun teorik bölümünde;  Vital dişlerde 
hangi fiberler kullanılır?
Vital dişlerde fiber endikasyonları, kontrendikasyonları 
ve  uygulama aşamaları, Kanal tedavili dişlerde fiber 
postlar ne zaman kullanılır?, Kanal tedavili dişlerde fiber 

post uygulama aşamaları, Literatür eşliğinde fiber uygu-
lamalarında sık karşılaşılan problemler ve çözümlerinin 
değerlendirilmesi konuları anlatıldı.
Kursun öğle sonrası pratik bölümünde; Bölümlü matris 
uygulaması, Fiber post ve fiberle güçlendirilmiş kompozit 
uygulaması, Estetik posterior kompozit şekillendirme, 
Bitirme ve polisaj, sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm öne- 
rileri konuları aktarıldı.  
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3’üncüsü düzenlenen Meslek 
Tiyatroları Festivali’ne katıldık
Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Meslek 
Tiyatroları Festivali yoğun ilgi gördü. Festivale katılan İzmir Dişhekimleri 
Odası Tiyatro Topluluğu büyük beğeni topladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzen-
lenen Meslek Tiyatroları Festivali sona erdi. Tiyatronun 
yaygınlaşması ve vatandaşların sanatla bütünleştirilmesi 
amacıyla Osmangazi Belediyesi tarafından geleneksel 
hale getirilen Meslek Tiyatroları Festivali, birbirinden 
güzel oyunları tiyatro severler ile buluşturdu. 
Akpınar Kültür Merkezi’nde 24 Nisan-3 Mayıs tarihleri 
arasında gerçekleştirilen festivalde, İzmir Dişhekimleri 
Odası, Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu, Limak 

Enerji Grubu, Bursa Tabip Odası, İzmir Tabip Odası,  
Bosch, Ordu Barosu, Beltan Vibracouistic ve Oyak Re-
nault tiyatro toplulukları sahne aldı.
Bursalı sanatseverlerin tiyatroya doyduğu festivalde 
sahne alan odamız tiyatro topluluğu oyun sonunda ayak- 
ta alkışlandı. Festival sonunda en başarılı yönetmen, 
en başarılı kadın oyuncu, en başarılı erkek oyuncu, en 
başarılı oyun ve jüri özel ödülü kategorilerinde birinci 
olanlara ödülleri takdim edildi.
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’Klinik Pratikte uygulanabilecek Perio-Plastik  
Cerrahi girişimler’’ kursu gerçekleştirildi

İzmir Dişhekimleri Odası’nda ‘’Klinik Pratikte Uygu-
lanabilecek Perio-Plastik Cerrahi Girişimler’’ kursu 
gerçekleştirildi.
 Doç. Dr. Pınar Meriç  eğitmenliğinde gerçekleş- 
tirilen kursun ilk bölümünde;  Estetik bölgelerde 
uygulanabilecek basit cerrahi girişimler. Protez yön-
lendirmeli gövde altı şekillendirme, Üst ön bölgede 
estetik dişeti seviyeleme, Klinik pratiğinde sık ter-
cih edilen sütur materyalleri ve teknikleri konusu 
anlatıldı. Kursun ikinci ve pratik bölümünde Sütur 
tekniklerinin çalışılması, Basit insizyonların çalışıl-

ması anlatıldı. Kursun son bölümünde ise Öğrenim 
Hedefleri başlığı altında; Estetik dişeti seviyelemesi 
için uygun insizyon tekniklerinin öğrenilmesi, Bi-
yolojik genişlik ve kemik sondalama kavramlarının 
öğrenilmesi, Papillerin korunduğu minimal flep 
tekniği ile kemik rezeksiyonunun yapılması, Gövde 
altlarının yumuşak dokudan estetik çıkışının sağlan-
ması için uygun tekniği belirleyebilme ve  ihtiyaca 
göre sütur materyali ve tekniği seçebilme konularına 
yer verildi. Bir günde tamamlanan kurs sonunda 
kursa katılan hekimler sertifika sahibi oldu.



       haber
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Odamızda ‘’Estetik Dişhekimliğinin Olmazsa
Olmazı; Diş Beyazlatma’’ kursu gerçekleştirildi

Odamızda sezonun en çok ilgi gören kursu arasın-
da yer alan, ‘’Estetik Dişhekimliğinin Olmazsa Ol-
mazı; Diş Beyazlatma’’ kursu Prof. Dr. Murat Türkün 
eğitmenliğinde gerçekleşti. Ultradent firmasının 
katkılarıyla İzmir Dişhekimleri Odası Konferans sa-
lonun da düzenlenen kursta;  Güncel beyazlatma 
uygulamaları, Beyazlatma sırasında ve sonrasında 
karşılaşılan problemler, beyazlatma ajanlarının tok-

sik etkileri var mıdır? konu başlıkları anlatıldı. Pratik 
bölümünde ise; Ev tipi-Ofis tipi beyazlatma, Mikro 
Abrazyon Tekniği, Devital Beyazlatma teknikleri mo -
del üzerinde uygulandı. 
Kurs sonunda tüm gün anlatılanlar arasından me- 
rak edilen sorular cevaplandı, tartışmanın ardından 
katılımcılara sertifika takdim edildi.
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EÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nin duayen hocası Prof. Dr. Sabah emekli oldu

Bilimsel çalışmaları, sosyal farkın-
dalık projeleri ve renkli kişiliğiyle 
tanınan Ege Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ertuğrul Sabah, düzenle-
nen törenle emekliliğe uğurlandı. 
Diş Hekimliği Fakültesi Bilim 
Sanat Amfisi’ndeki törene, EÜ 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,  
İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, 
İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı 
Dr. Murat Sütpideler, Prof. Dr. 
Sabah’ın ailesi, öğretim eleman-
ları ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. 
Sabah’ın özgeçmiş sunumuyla 
başlayan törende konuşan Rek-
tör Budak, “Üniversitemizin ve 
Diş Hekimliği Fakültemizin ku-
ruluşuna, gelişimine, bugünlere 
gelmesine katkı sağlayan tüm 

akademik ve idari çalışanlarımıza 
şükranlarımı sunuyorum. 
Değerli hocamıza üniversitemize 
ve bilim dünyasına katkılarından 
dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” 
dedi.
Törende duygusal anlar yaşayan 
Prof. Dr. Sabah, “Karşılıklı duygu-
lar içindeyiz. Güzel yıllar geçti. 
İnsanın sevildiğini görmesi güzel 
ama bu kadar çok olduğunu 
bilmiyordum. Sizlerle çalışmak 
benim için hazdı. Hepinizi teker 
teker kucaklıyorum. 
Bu bir veda değil. Sizlerle beraber 
bu ülkede her zaman varım” diye 
konuştu.
İzmir Dişhekimleri Odası 
Başkanı Dr. Murat Sütpideler, 
yaptığı çalışmalar ve gösterdiği 

başarılardan dolayı Prof. Dr. Sa-
bah’ı kutladı. Dr. Sütpideler Türk 
Tabipleri Birliği’nin, 1991 yılından 
bu yana Türkiye’de halk sağlığı 
disiplininin gelişiminde önemli bir 
yeri olan TTB eski başkanı Prof. 
Dr. Nusret Fişek anısına “Nusret 
Fişek Ödülleri” verdiğini bellirtti. 
İzmir Dişhekimleri Odası olarak 
Prof. Dr. Ertuğrul Sabah’ı  aday 
olarak önerdiklerini söyledi.
Pedodonti Anabilim Dalı Doktora 
öğrencisi Dişhekimi Sevgi Ara-
bulan piyano dinletisinin ar-
dından salondakiler Prof. Dr. 
Sabah ile ilgili anılarını paylaştı.
Programda, Rektör Budak, Prof. 
Dr. Sabah’a teşekkür plaketi  tak-
dim etti.
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İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde Mezuniyet Sevinci

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,  me-
zun hekimlerini uğurladı.  59 genç dişhekimi coşkuyla kep 
atarak mezuniyetlerini kutladı.
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. M. İrfan Ka-
radede’nin ev sahipliğinde düzenlenen törende 59 mezun 
hekimlik hayatına merhaba dedi. Çiğli Kaymakamı Kaya 
Çıtak, İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya, konuk 
dekan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Demirbaş, İzmir Dişhekimleri 
Oda Başkanı  Dr. Murat Sütpideler’in de katıldığı törende 
gençleri, Dekanlar, Dekan Yardımcıları, enstitü müdürleri, 
akademisyenler ile mezunlar kadar heyecanlı olan aileleri 
yalnız bırakmadı.
2012 yılında eğitim öğretim hayatına başlayan fakültele- 
rinin çok kısa zamanda uluslararası ölçekte başarı sahibi 
olduğunu vurgulayan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Dr. M. İrfan Karadede, İKÇÜ’lü hekimlerin aldıkları 

eğitim ile başarılı bir meslek hayatı sürdüreceklerine olan 
inancını paylaştı.
İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Murat Sütpideler de 
mesleğe adım atan genç hekim meslektaşlarını kutlayarak 
meslek hayatlarında başarılar diledi. Sütpideler meslek- 
taşlarından bulundukları şehrin dişhekimleri odalarına 
kaydolmasını isteyerek, “Sizlerin katılımıyla ailemiz daha da 
güçlenecektir” dedi.
Bir aile gibi gördükleri İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nden 
mezun olmanın gururunu ve mutluluğunu paylaştıklarını 
belirten Diş Hekimliği Fakültesi bölüm birincisi Rümey-
sa Öner ile öğrenci temsilcisi Mine Çelikman, eğitimleri 
boyunca desteklerini esirgemeyen ailelerine, hocalarına ve 
tüm fakülte mensuplarına teşekkür etti.
Dr. Öğr. Üyesi Beyza Karadede Ünal eşliğinde Dişhekimliği 
Andı eden hekimler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.
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TDB Akademi İzmir’deydi

TDB Akademi bilimsel etkinlikleri kapsamında Mayıs 
ayında İzmir Dişhekimleri Odası’nda  bir etkinlik 
gerçekleştirildi.
Dişhekimlerinin muayenehane pratiğinde eksikliğini 
hissettiği konularda eğitim etkinliklerini düzenlemek 
amacıyla kurulan Türk Dişhekimleri Birliği Akademi, 
İzmir Dişhekimleri Odası’nda  seminer gerçekleştirdi.

13 Mayıs tarihinde Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan “Tme 
Sorunları ve Oklüzyon Splint”  konusunu meslek-
taşlarımıza sundu. Odamızda gerçekleştirilen etkinlik 
meslektaşlarımızın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Tüm semi- 
nerler yüksek katılımla gerçekleştirilirken, alanında 
uzman akademisyenler diş hekimliği alanında önemli 
konularda paylaşımlarda bulundu.

TDB 12. Ulusal Öğrenci Kongresi  Antalya’da yapıldı
Türk Dişhekimleri Birliği 12. Ulu-
sal Öğrenci Kongresi Antalya Yerel 
Öğrenci Komisyonu’nun katkılarıyla 
4-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında An-
talya Ramada Plaza’da Türkiye çapın-
da bütün fakültelerden ve ayrıca KKTC 
Yakın Doğu Üniversitesi’nde bulunan 
öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kongreye TDB Genel Başkanı Atil-
la Ataç ve Genel Sekreteri Gülay 
Özdoğan, Antalya Dişhekimleri Odası 
Başkanı Gassan Yücel ve Yönetim 
Kurulu üyeleri ile TDB Öğrenci Kolu 
Merkezi Komisyonu üyeleri katıldılar. 
Kongre açılışını; İstiklal Marşı ve bir 
dakikalık saygı duruşunun ardından 
Antalya Yerel Öğrenci Komisyonu 
ve Organizasyon Komitesi Başkanı 
Nurbanu Usta ile TDB Öğrenci Kolu 
ve Kongre Başkanı Batuhan Memik Işık 
yaptı. 
Akdeniz Üniversitesi Dişhekim-
liği Fakülte Dekanı Prof. Dr. Alper 

Kuştarcı, kongrenin kendi şehirlerinde 
gerçekleştirilmesinden duyduğu mut-
luluğu ve dişhekimliği öğrenciliğinin 
gelecekteki yerinden ve öneminden 
bahsederek bütün öğrencilerin daha 
donanımlı olması adına bu tür kong- 
relere katılımı arttırmalarını istedi. 
TDB Genel Başkanı Atilla Ataç da, 
dişhekimliği fakültesinde bulunan 
öğrencilerin fakültelerinde öğrendikle- 
rinin üzerine bu tür faaliyetlerde yer 
alarak kendilerini daha geliştirmelerini 
isteyerek bütün kongre katılımcılarını 
katılımlarından ötürü teşekkür ederek 
konuşmasını sonlandırdı.
Açılış töreninin ve konuşmalarının 
ardından bilimsel programa geçildi.
4 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Dental 
Öğrenci Olimpiyatları sonucunda 
Halime Bayram, Beyzanur Albus ve 
Ziya Osmanlı’nın yer aldığı grup birin-
ci oldu.



dişhekimihaber

28

Dişhekimliği Pratiğinde Sigara Bıraktırma 
kursu gerçekleştirildi

İzmir Dişhekimleri Odası organizasyonuyla Dişhekim-
lerine sigara bıraktırmaya yönelik destek sağlanması 
amacıyla bir kurs gerçekleştirildi.
Odamız konferans salonunda gerçekleştirilen kursun 
ilk bölümünde; Sigara içen bireylere yaklaşım, Kısa 
klinik görüşmeler, Tedavi konuları anlatıldı. Kursun 
öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci bölümünde ise; 
Motivasyon oluşturma, Tütün kullanımının riskleri, 
bırakmanın kazançları konuları aktarıldı. Kursta konu-
ları; Prof. Dr. Raika Durusoy, Doç. Dr. Işıl Ergin, Doç. 
Dr. Hür Hassoy, Doç. Dr. Görkem Yararbaş, Doç. Dr. 

Ayhan Çalışkan, Uzm. Dr. Haydar Karakuş, Dr. Atalay 
Aktuna ve Dr. Seyfi Durmaz katılımcılara aktardı.  
Kurs sonunda katılımcılara sertifikalarını eğitmenler 
takdim etti.
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim 
Dalı
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Madde Bağımlılığı, Tok-
sikoloji ve İlaç Bilimleri
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı 
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DİŞ HEKİMLİĞİNDE ÇOCUK HASTALAR VE DENTAL 
ANKSİYETE

Berna KUTER, Harun CANOĞLU
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti ABD

GENEL BİLGİLER:
Çocuk dişhekimliğinde tedavi 
her dişhekimi için zorlu bir süreç 
olup, birçok hekim çocuklarla 
çalışmaktan hoşlanmamaktadır. 
Ağlama, öfke nöbetleri ve bağır-
ma gibi davranışlarla başa çık-
mak oldukça zordur ve doğası 
gereği yapılması çok emek 
isteyen diş tedavisi bu olumsuz 
davranışlar nedeniyle dişhekimleri 
ni kızdırmakta, bir kısmı da kendi- 
ni suçlu ve endişeli hissetmek-
tedir. Birçok dişhekimi de tedavi 
esnasında hasta velilerinin bulun-
ması ve müdahale etmesinden 
dolayı rahatsızlık duymaktadır¹. 
Çocuk hasta tedavisi nedeniyle 
dişhekimlerinin üzerinde oluşan 
bu psikolojik baskı özellikle 
mesleğe yeni başlayan hekim-
lerde ve dişhekimliği öğrenciler-
inde güven kaybı ve anksiyeteye 
neden olmaktadır. Dişhekiminin 
çocuk hasta tedavisi konusundaki 
mesleğinin ilk yıllarındaki bu ce-
saret kaybı ileride çocuk hastaya 
bakmamakla sonuçlanmaktadır. 
Dişhekiminin kendini ve çocuk 
hastayı yönetme becerisindeki bu 

kayıp, çocuk hastayı gönüllü ola- 
rak başka kliniklere yönlendirme 
ve tedaviyi erteleme gibi çözüm 
yollarına yönlendirmektedir2.  
Çocuk hastaya dental tedavi yap-
mak zor olmasının yanı sıra sabır 
ve tecrübe de gerektirmektedir3. 
İzmir’de hem kamu hastanelerine 
hem özel çocuk kliniklerine tedavi 
amaçlı başvuru yapan çocuk 
ebeveynlerinin sayısı oldukça 
fazladır ve mevcut çocuk klinikleri 
tedavi ihtiyacını  karşıla -
yamamaktadır. Bu çalışmanın 
amacı çocuk hastaların en çok 
hangi konularda diş tedavisine 
ihtiyaç duyduklarını belirlemek ve 
ihtiyaçlarının karşılanamamasının 
nedenlerini araştırmaktır.
GEREÇ VE YÖNTEM: 
Bu çalışmada İzmir’de on gün 
içinde kamu ve özel pedodon-
ti kliniğine başvuran 2-13 yaş 
aralığındaki 892 çocuğun velisi 
ile görüşme yapılmıştır. Çocuk-
larının dişleri ile ilgili sağlık 
problemi yaşayan ailelerle anket 
planlanmıştır. Hem çocukların 
ailelerinden hem de ilgili ku-
rum yöneticilerinden anket için 

gereken izinler alınmıştır. Anket, 
kamu hastanesi Pedodonti klin-
iğine başvuran 478, özel pe-
dodonti kliniğine başvuran 414 
çocuk hastanın ebeveynleri ile 
yapılmıştır. Yapılan ankette çocuk-
ların velilerine, sosyal güvenceler-
inin bulunup bulunmadığı, çocuk 
kliniğine başvurma nedenleri, 
varsa çocuklarının şikayetleri 
ve kliniklere başvurma şeklinin 
doğrudan mı yoksa yönlendirme 
ile mi olduğu sorulmuştur. An-
ketlerin sonuçları ile elde edilen 
veriler Descriptive analiz ile 
istatistiksel olarak değerlendiril- 
miştir. 
BULGULAR: 
Araştırmaya katılan çocukların 
yaş ortalaması 7’dir. Yapılan 
çalışmada kamu hastanesi çocuk 
kliniğine gelen çocukların % 
56.1’i erkek, % 42.9’u kız, özel 
kliniğe başvuranların %50.4^ü 
erkek, %49.6’sı kız çocuklardan 
oluşmaktadır. Kamu hastanesine 
başvuranların %66.3’nün, özel 
kliniğe başvuranların %81.5’nin 
sosyal güvencesi bulunmaktadır. 
 Velilerin tümünün bir başka 
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hekimden sevk edilerek pedodon-
ti kliniklerine başvuru yaptıkları 
tespit edilmiştir. Kamudaki pedo-
donti kliniğine başka bir kamu 
kurumundan yönlendirilenlerin 
oranı %51.0, muayenehaneden 
yönlendirilenlerin oranı %42.9 
özel pedodonti kliniğine kamu 
kuruluşundan yönlendirilenlerin 
oranı %64.7, başka bir muayene-
haneden yönlendirilenlerin oranı 
%33.6’dır.
Kamu hastanesi çocuk kliniğine 
başvurma nedenleri:  %7.1 kont-
rol, % 46.5 ağrı, % 36.4 çürük, 
%1.0 ortodontik problemler, 
%5.1 travma, %4.0 kooperasyon 
sorunudur. Tedavi ihtiyacının he-
men karşılanması gereken çocuk-
ların oranı %91,9 olarak tespit 
edilmiştir.
Muayenehaneye başvurma nede-
ni: %0.8 kontrol, %32.8 ağrı, 
% 27.7 çürük, %2.5 ortodontik 
problemler, %3.4 travma, %32.8 
kooperasyon sorunudur. Tedavi 
ihtiyacının hemen karşılanması 
gereken çocukların oranı %96,7 
olarak tespit edilmiştir.
Kamudaki pedodonti kliniğinde 
uygulanan tedaviler: Çocukların 
%7.1’i kontrol, %40.4’üne kon-
servatif tedavi, % 24.2’ine endo-
dontik tedavi, %23.2’sine cerrahi 
tedavi, %5.1’ine koruyucu orto-
dontik tedavi yapılmıştır.
 Özeldeki pedodonti kliniğinde 
uygulanan tedaviler: Çocukların 
%0.8’i kontrol, %27.7’sine kon-
servatif tedavi, %30.3’üne endo-

dontik tedavi, %37.8’ine cerrahi 
tedavi, %3.4’üne koruyucu orto-
dontik tedavi yapılmıştır.   
TARTIŞMA:   
Çocuklarda dental anksiyete, 
daha önce yaşadığı olumsuz diş 
hekimi deneyimi sonucu olabildiği 
gibi aile üyelerinden duyduğu 
olumsuz deneyim ve sözlerden 
de kaynaklanabilmektedir4-5-6. 
Yapılan çalışmalarda annenin 
anksiyete düzeyinin çocuklarını da 
etkilediği bildirilmektedir7. 
Ayrıca erkek çocuk hastaların 
annelerinin anksiyete düzeyinin 
kız çocuk hastaların annele-
rine göre daha yüksek olduğu 
bildirilmiştir8. 
Bazı çalışmalarda ailenin eği- 
tim düzeyinin ve sosyoekonomik 
durumunun çocuğun dental 
anksiyete düzeyinde etkili olduğu, 
bazı çalışmalarda ise etkilemediği 
bildirilmiştir9-10-11.
Dişhekiminin iyi bir iletişim be-
cerisine sahip olması gerekmekte-
dir. Çocuk hastalarla daha pozitif 
ilişki kuran dişhekimlerinin çocuk-
ların dental anksiyete geliştirme 
ihtimalini azalttığı ve dental tedavi 
seanslarının daha olumlu geçtiği 
ifade edilmiştir12-13.
 Dişhekiminin yaşının, cinsiyetinin 
ve kıyafetinin dahi çocuk hastanın 
ve ailesinin seçiminde etkili
olduğu yapılan çalışmalarda 
gösterilmiştir.14-15. 
Renkli önlük giyen, genç 
hekimler hem aileler hem de 
çocuk hastalar açısından tercih 

sebebi olurken, cinsiyet açısından 
aileler bayan hekimleri, çocuklar 
ise hemcinslerini hekim olarak 
tercih ettiklerini bildirmişler-
dir16-17. Çürük sayısı fazla 
olan ya da diş ağrısı çekmiş olan 
çocuk hastalarda dental kaygı 
düzeyinin daha yüksek olduğu 
yapılan çalışmalarda gösteril- 
miştir 6-18. Çocuk hasta ile ilk 
görüşmeden itibaren dişhekiminin 
davranış tekniklerinden sözel ve 
sözel olmayan iletişim teknikleri, 
yüz ifadesi, vücut duruşu (pos-
tur), ses kontrolü, ciddi, kararlı, 
otoriter ve kontrollü tavırları çok 
iyi özümsemesi ve uygulayabilir 
olmasının sorunların çözümünü 
sağlamada etkili olacağı 
düşünülmektedir1-19.                                                                                                            
SONUÇ: 
Hem özelde hem de kamu-
da çalışan diş hekimleri tedavi 
etmedeki zorluklar nedeniyle 
çocuk hastaları başka kurumlara 
sevk etmektedir. Çocuk diş klin-
iklerinde çalışan hekimler artan 
tedavi ihtiyacını karşılamakta 
zorlanmaktadır. Çocuk dişhekim-
liği eğitimi sırasında dişhekimliği 
öğrencilerine öncelikle çocuk 
hastalarla etkili ve doğru iletişim 
tekniklerinin verilmesinin ve 
klinik uygulamalarla bu eğitimin 
desteklenmesinin önemli olduğu 
düşünülmektedir.
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YETİŞKİN HASTALARDA 
DENTAL KAYGI VE KORKUNUN YÖNETİLMESİNDE İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Doç. Dr. Aylin Ünal, Dr. Öğretim Üyesi Aysun Kahraman, Arş. Gör. Dr. Hilmiye Türesin Tetik, Dr. Öğre-
tim Üyesi Ayça Tümtürk
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

PROJENİN AMACI
İzmir ilindeki hastaların dişhekimi kaygı ve ko-
rkularının nedenlerini belirlemek. Elde edilen 
bulgulardan yola çıkarak ve bu konudaki mevcut 
literatürün desteği ile interdisipliner bir alan olan 
HASTA- HEKİM İLETİŞİMİ hakkında önerilerde bu-
lunmaktır.
Dişhekimliği Korku ve Kaygısı – I
Dişhekimi/diş sağlığı hizmetleri korkusu, hem 
toplum hem de diş sağlığı çalışanları için sıkıntı veri-
ci ve yaygın bir sorundur.
Dişhekimi korkusu olanlar ya hiç dişhekimine 
başvurmaz, ya düzensiz başvurur ya da başvursa 
bile dişhekimi ile işbirliği yapamazlar, bir nedenle 
tedavilerini zorlaştırırlar.
Dişhekimi korkusu olanlarda, ağız sağlığı ile ilişkili 
hayat kalitesinin diş hekimi korkusu olmayanlara 
göre belirgin düzeyde düşük olduğu ve korkunun 
derecesi ile korelasyon gösterdiği de saptanmıştır.
Bozuk ağız sağlığının, dolaylı olarak, kalp sağlığını 
olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir
1. %25 düzeyinde. Gelişmiş ülkelerde bu oran 
daha düşük. Yarısı düzeyinde
2. Toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.
3. Korku ve fobiyi birbirinden ayırmamız lazım. 

Dişhekimliği Korku ve Kaygısı-II
APA’nın 1994 yılında yayımladığı DSM IV’te, kan, 
yaralanma, iğne ve bunlara benzer diğer tıb-
bi işlemler ilgili, mantıksız aşırı korkuların hepsi 
kan-yaralanma fobisi başlığı altında değerlendi-
rilmektedir. Dişhekimi korkusu ile kan-yaralanma 
fobisinin aynı kişide de bulunma olasılığının düşük 
olduğu, demografik, fenomenolojik ve klinik fark-
ları olduğu iddia edilmiş ise de; diş hekimi korkusu 

halen ayrı bir kategori olarak tanımlanmamıştır.
Ancak dişhekimi fobisi dişhekimi korkusunun en 
şiddetli tipidir. 
Dişhekimi fobisi olan bireyleri diş tedavisinden kor-
kan bireylerinden ayıran en önemli özellik bu kişiler-
in dişhekimine asla gitmemeleridir.
1. Yurt dışında dişhekimi korku ve kaygı araştır-
ma ve tedavi merkezleri bulunmaktadır. Burada 
hastanın koku durumuna göre davranış yön-
lendirme teknikleri farmakolojik değişik ajanlarla 
sedasyon uygulamaları veya genel anesteziyle bir 
ekip tarafından tedavi edilmektedir. 

METODOLOJİ
İzmir ilinde farklı sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik 
özelliklere sahip 365 yetişkin hasta.
Yüz yüze anket.
SPSS 24.0 istatistik programıyla analiz.

Bu Çalışma İzmir Dişhekimleri Odası Ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşbirliği İle Yürütülen; 
‘’Yetişkin Hastalarda Dental Korku Ve Kaygıyı Yönetebilmek: Diş Hekiminin Etkili İletişim Teknik ve 
Becerilerinin Geliştirilmesi’’  İsimli Projenin Sonuçlarını İçermektedir.

 

KATILIMCILARIN ÖZELLİKLERİ
YAŞ CİNSİYET EĞİTİM GELİR

17-27: %42,7 Kadın: 65,2 İlköğretim: %3,1 Ortalama gelir:
4,500 TL civarı28-38: %26,9 Erkek: 34,8 Lise: %39,7

39-49: %21,9 Üniversite: %40,3
50-60: %7,2 Y.lisans/Doktora: %16,9

61 +: %1,4
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KAYGI UYANDIRAN UNSURLAR-I
1. Kullanılan aletlerin sesleri
2. Dişhekiminin hastanın ağız/diş sağlığıyla 
ilgili kötü haberler verme ihtimali
3. İğnenin görüntüsü
4. Tedavinin can yakacağı, ağrı hissedileceğine 
yönelik korku
5. Dişhekiminin hastanın ağız bakımı 
hakkındaki çekinceleri
6. Tedavi sırasında kullanılan aletlerin 
görülememesi, çenenin uzun süre açık kalması

(1. Dişhekiminin tedavisinde kullanılan aeratörler 
yapısı gereği çok hızlı dönen bir alet. Jet motoru 
120.000 devir hızla dönerken aeratör 40.000 devir 
hızıyle dönüyor. Daha düşük hızla dönse beynimize 
etkisi daha fazla oluyor. Ses bu açıdan çok büyük 
bir dezavantaj. 
2. 5.madde: dişhekimini bir otorite olarak 
gördükleri için hastalar çekiniyorlar.)

KAYGI UYANDIRAN UNSURLAR-II

7. Anestezik maddeye karşı bir reaksiyonun 
gelişmesi olasılığı

8. Dental objeleri yutma olasılığı

9. Anestezinin işe yaramayacağını düşüncesi
10. Kan görme düşüncesi
11. Bayılma ya da kontrolün kaybedileceği 
düşüncesi
12. Dişhekimine güvenememe (özellikle devlet 
hastanelerinde)
13. Hekim koltuğundayken ölüm korkusu gibi 
kötü düşünceler akla gelmesi

 

[KATEGORİ ADI]
[YÜZDE]

[KATEGORİ ADI]
[YÜZDE]

Serbest meslek
17%

[KATEGORİ ADI]
[YÜZDE]

[KATEGORİ ADI]
[YÜZDE]

[KATEGORİ ADI]
[YÜZDE]

[KATEGORİ ADI]
[YÜZDE]

[KATEGORİ ADI]
[YÜZDE]

[KATEGORİ ADI]
[YÜZDE]

MESLEK

 

İŞLEM TÜRLERİNİN VE KORKU UYANDIRMASI

Kanal tedavisi
35%

Diş çekimi
32%

Dolgu
5%

Diş eti hastalıkları
6%

Protez
4%

Hiçbiri
5%

Diş taşı temizliği
3%

Hepsi
3% İğne uygulaması

2%

Ameliyat
1%

20’lik diş çekimi
1% Diğer

3%
1. Kanal tedavisi: %35
2. Diş çekimi: %32
3. Diş eti hastalıkları: %6

 

 

KAN VE İĞNE GÖRMEKTEN RAHATSIZLIK

  

Sayı Yüzde
Bilgi vermesi, açıklama yapması, soruları yanıtlaması 72 %36,6
Sevecen, anlayışlı ve sakinleştirici olması 34 %17,3
Rahatlatıcı cümleler kurması 25 %12,7
Güler yüzlü  ve nazik olması 24 %12,2
Güven vermesi 22 %11,1
Sohbet etmesi 13 %6,6
Müzik dinletmesi 7 %3,5

KAYGIYI AZALTMAK İÇİN DİŞHEKİMİNDEN BEKLENENLER
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Yönlendirme olmasın diye açık uçlu soruldu.

 

TEDAVİYLE İLGİLİ BİLGİ ALMA

 

KAYGI VE KORKUNUN GİDERİLMESİ: ÖNERİLER
• Dişhekimlerinin hastalarının kaygı durumları konusun-
da ayrıntılı bilgi sahibi olması önemlidir.
• Demografik özellikler, kişilik (nevrotik kişlik vs.), kaygı 
derecesi
• Olumlu ilk izlenim etkisi
• Doğal davranma + güler yüzlü olma + mümkünse 
yeşil/beyaz renkte klinik kıyafetleriyle karşılamama
• Bilgi vermek, açıklama yapmak, iyi bir dinleyici olmak
• Simetrik iletişim kurulmalı
• Tell-show-do
• «Aferin», «iyi iş çıkardınız» gibi olumlu geribildirimler
• Ses tonunun kontrol altına alması
• İlgi dağıtma
• Müzik dinletme 
• Yeni yöntemler: Binaural Beats
• Fiziksel ortamın (muayene ve bekleme odası) rahatlatıcı 
döşenmesi
• İlgi dağıtma
• Müzik dinletme 
• Yeni yöntemler: Binaural Beats
• Fiziksel ortamın (muayene ve bekleme odası) rahatlatıcı 
döşenmesi
Hastaların memnuniyetlerinin arttırılması ve hastalarla ilişkilerin 
geliştirilmesi, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin algılanan kalitesini 
arttıracaktır.

 

Kullanılan aletlerin sesleri sizi rahatsız ediyor mu?

HİÇ: 84 BİRAZ: 140 FAZLA: 116

Diş hekiminizin dişeti hastalığınız olduğunu söylemesinden veya diş sağlığınızla ilgili kötü
haberler vermesinden çekiniyormusunuz?

HİÇ: 73 BİRAZ: 141 FAZLA:115
Anestezik iğnenin görüntüsü sizi endişelendiriyormu?

HİÇ: 120 BİRAZ: 126 FAZLA:86
Tedavinin canınızı yakacağı/ ağrı hissedileceği konusunda endişeleniyormusunuz?

HİÇ : 85 BİRAZ: 170 FAZLA: 84
Diş hekiminizin ağız bakımınız hakkındaki düşünceleri sizi endişelendiriyormu?

HİÇ: 121 BİRAZ: 137 FAZLA:75
Kullanılan aletlerin görülmesi sizi korkutuyor mu?

HİÇ: 152 BİRAZ: 115 FAZLA:71

KAYGI UYANDIRAN UNSURLAR

 

 

Anestezik maddeye karşı reaksiyon gelişmesinden korkuyor musunuz?

HİÇ: 208 BİRAZ: 93 FAZLA: 56

Dental objeleri yutmaktan korkuyor musunuz?

HİÇ: 207 BİRAZ: 80 FAZLA:52

Günler öncesinden diş hekimi randevusunu düşünerek sıkıntı duyuyor musunuz?

HİÇ : 154 BİRAZ: 136 FAZLA: 50

İşlem öncesi dişlerinizin uyuşturulması sizi korkutuyor mu?

HİÇ : 189 BİRAZ: 102 FAZLA: 50

Anestezinin işe yaramayacağını düşünüyor musunuz?

HİÇ : 188 BİRAZ: 118 FAZLA: 35

Bayılacağınızı ya da kontrolünüzü kaybedeceğinizi düşünüyor musunuz?

HİÇ : 256 BİRAZ: 62 FAZLA: 32

Diş hekimine güvensizlik duyuyor musunuz?

HİÇ: 210 BİRAZ: 89 FAZLA: 33

Hekim koltuğundayken ölüm korkusu gibi kötü düşünceler aklınıza geliyor mu?

HİÇ: 280 BİRAZ: 47 FAZLA: 26
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Ferdi Kaza Sigortası yenilendi 

Dişhekimleri Odalarının talebi üzerine Türk 
Dişhekimleri Birliği`nin organizasyonunda 
oda üyesi meslektaşlarımız,  2019-2020  
dönemi ‘Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya 
Bağlı İşgörememezlik Sigortası’ yenilendi.  

Bilindiği gibi  ‘Tetik Parmak’,  ‘Carpal Tunel 
Sendromu ve Tenisçi Dirseği’ tanısı konulan 
meslektaşlarımızın cerrahi müdahale  veya  
“istirahat” yoluyla tedavi edilebileceklerin-
in  raporla belgelenmesi halinde yılda 30 

günü geçmemek üzere geçici iş göremezlik 
ödeneğini alabilmekte. 

Willis Towers Watson Sigorta Brokerliği 
kanalıyla;  Dubai Starr Sigorta  ile imzala-
nan protokole göre sigortalılık süresi 18 
Temmuz 2019 tarihinde başlayıp, 18 Tem-
muz 2020 tarihinde sona erecek. Başvuru 
koşulları ve diğer bilgilere TDB sayfasında 
bulunan linkten ulaşılabilmektedir
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Perşembe Akşamı Seminerlerimiz 
Sezonu Kapattı 

İzmir Dişhekimleri Odası’nın en çok ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan ‘’Perşembe Akşamı
Seminerleri’’  sona erdi.  Sezon boyunca İzmir Dişhekimleri Odası Konferans salonunda gerçekleş-
tirilen ve meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği seminerler önümüzdeki sezon da devam edecek.

Yeni mesleki gelişmelerin anlatıldığı ve  
tartışıldığı çok sayıda meslektaşımızın katılımıy-
la gerçekleştirilen perşembe seminerleri mayıs 
ayında da yoğun katılımla gerçekleşti. 
9 Mayıs tarihinde Doç. Dr. Tuğba Türk 
“Rejeneratif Endodontik Tedaviler” konusunu 
anlattı. 16 Mayıs tarihinde Dr. Amos Yahav 
D.M.D.  “Ogmantasyonda Yeni Paradigma 

Olarak Bifazik Kalsiyum Sülfat “ konusunda 
bilgiler verdi. 
23 Mayıs tarihinde Prof. Dr. Pelin Güneri “Ağız 
Lezyonlarında Tanıya Giden Yollar “ konusunu, 
30 Mayıs tarihinde Prof. Dr. Eralp Buduneli  
“Ultrasonik Kazıyıcılar Ne Zaman, Nasıl Kul-
lanılır? Özellikleri Nelerdir?” konusunu meslek-
taşlarımıza sundu. 
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İzmir Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri 
Yaman Yamangil meslektaşlarımızın bu dönem 
gerçekleştirilen seminerlere gösterdiği yoğun 
ilgiden memnun olduklarını belirtirken; 
‘’Perşembe Akşamı Seminerlerini daha verimli 
hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Su-

num konuları ile ilgili fikir alışverişinde bulunu- 
yoruz. Önümüzdeki sezon seminerlerin daha iyi 
bir şekilde sürdürülmesi için firmalarla yoğun 
görüşmeler yapıyoruz. Eylül ayı gibi   başla- 
yacak olan seminerlere tüm meslektaşlarımızı 
şimdiden davet ediyoruz’’ dedi.

DOÇ. DR. TUĞBA TÜRK DR. AMOS YAHAV D.M.D

PROF. DR. PELİN GÜNERİ PROF. DR. ERALP BUDUNELİ
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1. İstanbul Sahte Diş Hekimleri 
Kongresi
İlk defa bu sene düzenlenen 
Sahte Dişhekimleri 
Kongresi İstanbul’da gerçekleş-
ti. Kongreye katılan çok sayıda 
sahte dişhekimi, sahte kokart 
takarak toplantılara katılabil-
di. Açış konuşmasını yapan 
sahte başkan Hasan Kalpazan 
şunları söyledi: “Dişçinin sah-
tesi, gerçeği olmaz, alaylısı 
mekteplisi olur. Mekteplilerin 
tarihi daha şurada 1908’de 
başlıyor. Bizim geçmişimiz ise 
Uygur’lar dönemine dayan-
maktadır. Bir nalbant Feyzullah, 
bir berber Mustafa (namı diğer 
Karakerpeten Mıstık) tarihe 
mal olmuş alaylı dişçilerdir...” 
Konuşmasının sonunda mes  
lekte  25., 50. ve 100. leşlerini 
seren sahte dişhekimlerine pla-
ketlerini veren Hasan Kalpazan 
daha sonra protokolde yer 
alan bir yetkiliyi kürsüye davet 
etti. Yetkili yaptığı konuşma-
da: “Ben bu milletin sülalesini 
emanet ettiği sahte dişhe- 
kimlerine güveniyorum, hadi 
bakalım kolay gelsin” dedi. 
Genzini temizledikten sonra 
konuşmasına devam eden 
yetkili şunları söyledi: “Bakınız, 
açıkça şey ediyorum, dolguyu 
diploma değil dişçi yapar.
 Ben ve arkadaşlarım bu       ka -
fayla, halk için çalışmaktayız. 
Uyguladığımız sağlık politi-
kasının meyvelerini toplamaya 
başladık. Bu yıl hizmete giren 
Aşşa Kasımpaşa Hastanesi, 
Kırık Çıkıkçı Hamza Teşhis 
ve Kaktırma Merkezi, Şifa 
Baba Türbesi ve ücretsiz yara 
bandı kampanyamız bunlara 

en güzel örneklerdir”. Daha 
yapacak çok işi olduğu için 
ayrılması gerektiğini belirten 
yetkili alkışlarla uğurlandı. 
Kongrenin bilimsel konferans 
bölümünde konuşmacı olarak 
sahte doçent Saffet Mahvet yer 
aldı. Kanal tedavisi sırasında, 
kanalda antiseptikli 62 pamuk 
bırakıp, üzerinin geçici dol-
guyla kapanması tekniğinin 
artık terkedildiğini belirten 
Mahvet;  “Kanallar paslı eğe- 
lerle, fizyolojik sınıra, yani üst 
çenede sinüslere, alt çenede 
ise mandibuler kanala kadar 
güzelce genişletilmeli ve mo- 
difiyeli Behçet tekniği diye de 
bilinen, vertikal tıkıştırma yön-
temiyle önceden hazırlanmış 
peçete parçacıklarının kanala 
yerleştirilmesi sağlanmalıdır. 
Burada peçete kullanmamızın 
sebebi de hem yumuşak hem 
hesaplı olmasıdır” dedi.
                                                 
Dinleyicilerden birinin, bu işe 
en uygun peçetenin hangi mar-
ka olduğunu ve nereden temin 
edilebileceğini sorması üzerine, 
sahte doçent Saffet Mahvet, 
18 yaşından büyük herkesin 
bu peçetelerden kolayca edi-
nebileceğini, reklama gireceği 
için marka vermek istemediğini 
belirterek: “Markanın bir öne-
mi yok, peçeteler desenli ve az 
kullanılmış olsun yeter” dedi. 
Daha sonra verilen kokteylde 
sahte votka içen dört sahte 
dişhekimi kör oldu. Bu kişi- 
lere ilk müdahaleyi, davetliler 
arasındaki bir sahte göz dok-
toru yaptı. Vaka takdimine 
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ayrılan öğleden sonraki bölümde, sahte yardım-
cı doçent Varol Nurol, oturduğu apartmanın 
kapıcısını takdim etti. Kapıcının sürekli kanayan 
diş etlerine “Ailesel Şemdinli Anemisi” teşhisini 
koyan Nurol, bütün hastalarda kanamanın kont- 
rol altına alınabilmesi için, emici yüzeyli çocuk 
bezlerini keserek elde ettiği küçük tamponların 
kullanılmasını önerdi. Konuşmasının sonun-
da da konuyu tartışmaya açtı. Çıkan tartışma 
sonucu ikisi ağır beş kişi yaralandı. Yaralılara 
müdahale edecek sahte doktor bulunamadı. Bu 
da büyük bir organizasyon hatası olarak kabul 
edildi. Kongrenin sonunda gazetecilere demeç 
veren sahte başkan Hasan Kalpazan: “Bundan 
böyle her yıl kongre düzenleyeceğiz, ayrıca da 
bu kongreye giriş ücreti olarak üyelerimizden 
aldığımız paralarla mahkemeye düşen ar-
kadaşlarımıza en iyi avukatları tutacağız” dedi. 
Ancak kısa bir süre 63 sonra bu paraların da 
sahte olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Sahte 
Dişhekimleri Kongresi’ne tepkiler de sürüyor. 
Gerçek dişhekimleri adına basın toplantısı 
düzenleyen bir yetkili, sahte başkan Hasan 
Kalpazan’ı kastederek; “Hasan almaz, basan 
alır. Baskınlara aynı hızla devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. Halkın bu konuda mutlaka 
uyarılması gerektiğini savunan yetkili bir gaze-

tecinin; “Halkımız sahte dişhekimini, gerçeğin-
den nasıl ayırabilir?” sorusuna; “Sahte diş-
hekimini ışığa tuttuğunuzda, ışığın geçmesiyle 
kulak kepçesinde oluşan kırmızılık, gerçeğine 
göre daha koyudur. Ayrıca genetik özellikleri 
gereği, hiçbir sahte dişhekimi dilini burnuna 
değdiremez” karşılığını verdi.
                                   
Akşam üzeri gazetemize gelen, sahte başkan 
Hasan Kalpazan, gerçek dişhekimleri adına 
konuşan yetkilinin sözlerinin, kendisine cevap 
hakkı doğurduğunu söyleyerek, “Burun yalamak 
da iş mi? Hadi gelsin de, yapabiliyorsa benim 
gibi gözlerini böyle şaşı yapsın bakalım” dedi. 
Sürtüşmeler böyle tırmanırken, gece yarısı bir 
muayenehaneyi basan ekip, 8 adet Alman 
yapımı kerpeten, 51 adet kullanılmaya hazır 
frez, on beş gün önce Şirinevler’de bir banka 
şubesinin veznedarından zorla alındığı tespit 
edilen 2 adet aljinat ölçü ve çok sayıda de-
senli peçete ele geçirdi. Pencereden kaçmayı 
başaran sahte dişhekimini arama operasyonları 
devam ediyor. Yetkililer suçlunun daha kolay 
teşhis edilebilmesi için, vatandaşlardan, dilleri 
burunlarına değik bir vaziyette dolaşmalarını 
istediler.
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PİNOKYO’DAN YAZARI CARLO COLLODİ’YE 
MEKTUP VAR!

Sayın yazarım Carlo,
Kitaplarınızda Carlo Col-
lodi ismini kullanmanıza 
karşın, gerçek isminizin 
Carlo Lorenzini olduğunu 
bana Gepetto babam 
söylemişti. İşte bu nedenle 
size sadece “Carlo” diye 
seslendim. Ben Pinokyo. 
Birçok kitabınızın
olduğunu da biliyorum 
ama ilk kitabınızın kahra-
manı olduğum için beni 
hatırlarsınız diye umu- 
yorum. 
Ben şu anda, sürekli insan-
ların ağzını açtırıp bir şeyler 
yapan birinin tuhaf kokulu 
iş yerindeki derginin say-
falarındayım. Kendine “Diş 
Hekimi” dememi isteyen bu 
kişinin gerçek adını bilmi-
yorum. İyi biri. 
Sizin isteğinizle gittiğim 
Oyuncaklar Ülkesi’nden 
kaçarken beni yutan deniz 
canavarının midesinden 
kurtulup içinde ağız ve diş 
resimleri olan bir derginin 
sayfalarına sığındım. 
 Hayatımın sonuna ka-
dar burada kukla olarak 
yaşamak istemiyorum. Sa-

dece siz beni gerçek çocuk 
yapabilirmişsiniz. Eğer 
buna niyetliyseniz burayı 
bulun ve gelin. Ama beni 
kukla olarak yeni serüven-
lere gönderecekseniz ben 
bu işte yokum. O zaman 
hiç gelmeyin! 
Aslında size çok kızgınım. 
Bu dergiyi okuyanlar, 
size kızmamam gerek-
tiğini söylüyor, fakat 
yaşadıklarımı düşününce 
gerçekten de öfkeleni-
yorum. Okurlarınızın beni 
tahtadan, zavallı kukla 
olarak görmesi hoşunuza 
mı gitti? Yaşadığım onca 
talihsizliği yazarken çok 
mu eğlendiniz? Bir odun 
parçasından yaratılan Pi-
nokyo’nun özgürlüğü ne 
denli sevdiğini, arkadaşlık 
duygusunun nasıl gelişmiş 
olduğunu hiç fark ettiniz mi 
sayın Carlo? Tek dileğim 
diğer çocuklarla eşit ol-
maktı. Ama siz beni sürekli 
sorunların ortasına ata-
rak, gerçek çocuk haline 
gelmemi geciktirdiniz. 
Ufacık yalanlarımda burnu-
mun uzamasına neden 
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oldunuz. 

Sizin burnunuz uzasa neler hissederdiniz, 
hiç düşündünüz mü? 
Ateş yutan canavarın ocağında yanma 
tehlikesi atlattım, babamı kurtarmak için 
kendimi denize attım, eşek görünümüyle 
denize atıldım, yetmedi mi size? Tüm 
bu maceraların her birinden daha da 
güçlenmiş olarak çıktığım doğrudur. 
Fakat artık bu sınavlar bitsin lütfen! 
Eğer kitabınızı henüz bitirmediyseniz 
hemen buraya gelin ve kitabınızın 
sonunu yazın. Beni diğer çocuklar-
la eşit hale getirin. Onlardan daha 
önemli ya da üstün olmayı istem-
iyorum, tek isteğim eşitlik. Kitabın 
sonunu şöyle yazabilirsiniz:
“Gepetto, sağlıklı, yaşam dolu 
ve mutluydu. Pinokyo ‘Ne 
gülünçmüşüm kuklayken, şimdi iyi 
bir çocuk olduğum için çok mut

luyum!’ diyerek gülümsedi.”
“İyi çocuk” dedim ama ben zaten 

kötü değildim ki… O sözcüğü değiştirir 
daha da güzelini yazarsınız değil mi?

Gözlerimi açıp kukla değil bir insan old-
uğumu fark ettiğimde eminim siz de daha 
mutlu olacaksınız. 
Diş Hekimi’nin size selâmı var. “Gelirse 
ona indirim yapmamı beklemesin, onun 
yüzünden çocukluğumda hep burnumu 
kontrol ederdim,” dedi.
Lütfen sayın yazar, kahramanınıza ku-
lak verin ve zahmet edip buraya gelin. 
Gerçek bir çocuk olmam için gerekeni 
yapın. 
Saygılarımla
       
Pinokyo
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Dişhekimi
Müge KÖKDAMAR

HAYAT TRAFİĞİNDE CANAVAR OLMAK

Merak ettim, insan ilişkile- 
rini trafik olguları üzerinden 
değerlendirsem karşıma 
neler çıkardı acaba? 
 Otuz altı yıllık bir şoför ola- 
rak trafikte ve elli beş yıllık 
bir insan olarak da hayatta 
epey bir vakit geçirdiğime 
göre, biraz ahkâm kesmem 
abes kaçmaz. Hayatın kara/ 
hava/ su yollarında çokça 
direksiyon salladığımı ve 
ömrüm izin verdikçe kim 
bilir daha ne virajlardan 
geçeceğimi düşünüyorum. 
Hayatın trafiğinde yaşanan-
lar, sokak trafiğinde geçir- 
diklerime beş basar da, 
sinyal vermeden hatalı sol-
layıp geçmesine ceza bile 
kesilemez. 
Hayat trafiğini, Google Ha- 
ritalar’da izlemeye kalksak, 
yeşilden bordoya geçen bir 
sürü yollar görürdük. Keşke 
onda da “500 metre sonra 
sola dönün” der gibi, “3 gün 
sonra dolar alın” falan dese 
o kadın. Gerçi onu yapan 
falcılar ya da bankacılar 
galiba var ama GPS daha 
bilimsel olabilirdi. Neyse çok 
da şey etmemek lazım.
Hayatın tek yönleri, çift yön-
leri, duble yolları, otobanları, 
çıkmaz sokakları, ters yön-
leri, U dönüşleri, kavşakları, 
ışıkları, geçiş üstünlükleri, 

geçilmez’leri, dönülmez’leri, 
sinyal vermeden dönenleri, 
ani frenleri, gaza basmaları, 
zincirleme kazaları, beleş 
yolları, paralı yolları, üst 
geçitleri, alt geçitleri, deniz 
altı tünelleri, durakları, eks- 
pres yolları, köprüleri, ada 
etrafında dönene yol veren-
leri… 
Şimdi bunları tek tek hayatın 
içinde aramaya kalksak, 
kendimizi tam bir hayat 
şoförü olarak görmekten 
başka seçeneğimiz kalmaz. 
Ama yalan ya da yanlış da 
olmaz. Düşünsenize siz bir 
tek yöne girmeye çalışıyor-
sunuz, karşıdan size doğru 
bodoslama gelen bir insan. 
İletişim kurmanın “tek yön”ü 
ile başlamak bir cesaret 
gerektiriyorsa, karşıki insanın 
size yanlış bir şekilde ilerle-
mesi de seçenekler arasın-
da, çünkü burası Türkiye. 
Ha eğer Avrupa’da yaşıyor 
olsaydınız, muhatabınız sizin 
ilerlemenizi beklerdi. Ortak 
hareket edebileceğiniz ya da 
belki birbirinizin yanından in-
sanca geçip gidebileceğiniz 
bir ilişki için sanırım en 
güzeli, karşılıklı geliş gidiş 
olan yollarda seyirde olmak.  
Ama işte algı, karakter ya da 
birikim farkı ile bu yolların 
hangisinde kesişeceğiniz, 
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geçip gideceğiniz ya da çarpışıp kapışa-
cağınız belli olmayabiliyor. 
Duble yolda birlikte ilerlediğiniz bir ilişkide, 
bir gün ani bir U dönüş ile ilk fırsatta yoldan 
çıkabilirsiniz. Zıt yöne geçip gazı topukla- 
yabilirsiniz. Veya pişman olup yerde bıra- 
kacağınız ani bir frenin iziyle, ilk ışıklarda 
duble yola geri dönebilirsiniz: Kararsız ve 
güvenilmez hayat şoförü.
Hız limitini zorlayarak ilerlediğiniz bir oto-
banda, çok da para harcamayı sevmediğiniz 
için, gişelerde geçiş ücreti vereceğinize, ilk 
çıkıştan eski beleş yola geçiş yapabilirsiniz: 
Cimri hayat şoförü.

“Acelem yok, geze geze giderim” kafasıyla 
hayatını yaşayan bir insanın yanında yol 
almaktan çok keyif de alabilirsiniz, yavaş 
yaşamasından iç daralması da yaşayabilir-
siniz. İlerlerken yolun sağında incir gördüm 
tadalım, şeftali gördüm alalım, buzzz gibi 
karadut gördüm içelim, diyerek keyif keyif 
yaşayan birinin hayat trafiğindeki haline 

özenen de olur, tahammül edemeyen de: 
Keyifçi hayat şoförü.

Yan yana gideceğinizi sanırken sizi sürekli 
arkada bırakıp, önünüze geçtiğinde de ani 
fren yapan birinin hayat trafiğindeki yerinizi 
nasıl bulurdunuz? Hep sizden önde olmak 
isteyen, sizin ilerlemenize izin vermediği gibi, 
kendisinin ilerliyor gibi görünen hamlesinin 
aslında sadece sizi durdurmaya amaçlı bir 
hareket olmasına dayanma gücünüz ne 
olurdu? Baltacı hayat şoförü.

Siz hayat yolunuzda sakin ve belli bir        
ritimle ilerlerken, kâh siz önde kâh o önde, 
arada ada etrafında birlikte, arada alt üst 
geçitlerde ayrı ayrı, farklı hızlarda ama 
aynı yönde, farklı şeritlerde ama saygıyla, 
hatalı sollamadan, sinyalini ihmal etmeden, 
karşınıza geçtiğinde ruhunun uzun farlarıyla 
gözünü almadan yaşayabileceğiniz insan-
larınız olsun.

                          diş ile düş arası
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dişhekimiduyuru

• Meslektaşımız Şenol Alkan’ ın babası Ahmet Alkan vefat etmiştir.

• Meslektaşımız Dişhekimi Orhan Bora Alp’in babası, Dişhekimi Nazan Tanrıverdi Alp’in kayıpe- 

deri Mehmet Beşir ALP vefat etmiştir. 

• Meslektaşımız Dişhekimi Kemal Rafi vefat etmiştir.

• Meslektaşımız Dişhekimi Hasan Akkoca vefat etmiştir. 

• Meslektaşımız Prof.Dr.Banu Dinçer’in annesi Sevin Dinçer 12 Temmuz 2019 da vefat etmiştir.

• Meslektaşımız Dişhekimi İlkay Yedekkesici’ nin babası Hilmi Yedekkesici vefat etmiştir.

• Meslektaşımız Dişhekimi Nevin (Karagülle)Yılmaz’ın babası Osman Karagül’le vefat etmiştir.

• Meslektaşımız Dr. Mehmet Sinan Çetindağ vefat etmiştir.

• Meslektaşımız Dişhekimi Uğur Yapar ve Dişhekimi İbrahim Teoman Yapar’ ın annesi Nermin 

Yapar vefat etmiştir.

• 

• 

• Dişhekimi Sedat Doğan  rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun

Başsağlığı

Geçmiş olsun

Meslektaşlarımızdan;



dişhekimi
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dişhekimikültür-sanat rehberi

KONSER

Anathem-Çeşitli Mekanlar............................................................................6-8/09/19
Melike Şahin -Ooze Venue.............................................................................11/09/19
Ufuk Baydemir-Ooze Venue .............................................................................13/09/19
Yıldız Tilbe-Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu................................................16/09/19
Dolu Kadehi Ters Tut-Ooze Venue.......…..............................................18/09/19
Mabel Matiz-Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu...................................................20/09/19
Aşkın Nur Yengi-.Ooze Venue....................................................................... 21/09/19

Frida-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu......................................................05/9/19
Azizname-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu..............................................7/09/19
Ferhangi  Şeyler-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu...................................11/09/19
Ve Perde-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu............................................13/09/19
Bir Baba Hamlet-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu.............................14/09/19
Don Kişot’um Ben-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu............................15/09/19
Anlatılan Senin Hikayendir- Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu...........16/09/19
Kürk Mantolu Madonna-Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu...............17/09/19

Güldür Güldür Show-Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu................19/09/19
Livaneli İle Sevdalım Hayat-Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu....21/09/19
Cem Yılmaz-Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu...................23/09/19
Etekler Ve Pantolonlar-Bornova Açıkhava Tiyatrosu......25/09/19

SAHNE
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İlber ORTAYLI
Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan 
tavsiyeler…
“Cesur olun. Kendinizi rahat hissettiğiniz 
alanın dışında pencereler açın. Farklı dün-
yalarla ancak böyle tanışırsınız. Ben hep 
yerimde dursaydım, dünyamı değiştirecek 
insanları aramasaydım, bugün tanıdığınız 
ben olmazdım. Bir insanın bittiği an, miskin-
liğe esir olduğu andır. İnsan, konforundan 
vazgeçmeyi göze almalıdır. Kendi dünyasını 
yerinden kendisi oynatmalıdır.”
- İlber Ortaylı
İlber Ortaylı, yediden yetmişe herkesin 
faydalanacağı, bilge şahsiyetinden ve yaşam 
tecrübesinden süzülen tavsiyelerden oluşan bir 
eserle karşımızda. İlber Hoca bu kitapta, bir 
insanın, çocukluktan itibaren hayatın hemen 
her alanında ihtiyaç duyacağı çözümleri nasıl 
bulabileceğini örnekler vererek anlatıyor. 
“Herkes kendi talihinin mimarıdır” sözünü 
hatırlatarak, kendi yolunu çizmenin ne anlama 
geldiğini tüm kritik noktalarıyla yorumluyor.
Bir ömrü hakkıyla yaşayabilmek ve yaşanan 
her andan tat alabilmek için önce ne lazımdır? 
İnsan hayatı kaç dönemden oluşur ve her bir 
dönemde neleri tecrübe etmek gerekir? 15, 25, 
40 ve 55 yaşları neden birer eşiktir?
İnsan kimden, ne öğrenebilir? Kendi kendini 
yetiştirmek nasıl mümkün olur? 
Kişi mesleğini neye göre seçmelidir?
Bir işin uzmanı olmak ve o uzmanlık bilgisiyle 
çalışmak için nelere ihtiyaç vardır? 
Bir dil, en iyi nasıl ve ne zaman öğrenilir? 
En verimli sonucu alabilmek için nasıl çalış-
mak gerekir?
Sorumluluk sahibi bir insan, kendisi veya 

çocukları için nasıl bir eğitim modeli ara-

malıdır?
Hayata değer katmak için ne tür insanları 
arayıp bulmak gerekir? 
Doğru kararları alabilmek için en çok kimleri 
dinlemek gerekir? 
En iyi nasıl seyahat edilir; bir şehir nasıl 
dolaşılır? Hangi müze, hangi meydan, hangi 
sokakları görmek için dünyanın bir ucuna 
kadar gidilebilir?
İyi film, güzel müzik, doğru kitap nedir? Hangi 
temel eserleri dinlemeli, okumalı ve seyret-
meliyiz?
İnsan yaşadığı şehirden tam manasıyla nasıl 
yararlanabilir?
“Bir Ömür Nasıl Yaşanır?”, ülkemizin me-
darıiftiharı olmuş bir tarihçinin gözünden, 
insanın hayattaki anlam arayışına, bu arayışın 
tadını nasıl çıkaracağına ve süreç boyunca 
karşılaşacağı zorluklarla nasıl baş etmesi 
gerektiğine dair çok özel bir kılavuz…

Sabahattin ALİ
İçimizdeki Şeytan
“İsteyip istemedeğimi doğru dürüst 
bilmediğim, fakat neticede aleyhime çıkarsa 
istemediğimi iddia ettiğim bu nevi söz ve fiill-
erimin daimi bir mesulünü bulmuştum: Buna 
içimdeki şeytan diyordum, müdafaasını üzer-
ime almaktan korktuğum bütün hareketlerimi 
ona yüklüyor ve kendi suratıma tüküreceğim 
yerde, haksızlığa, tesadüfün cilvesine uğramış 
bir mazlum gibi nefsimi şefkat ve ihtimama 
layık görüyordum. Halbuki ne şeytanı azizim, 
ne şeytanı? Bu bizim gururumuzun, salak-
lığımızın uydurması..”
Bu romanında, toplumsal gündemin kişi-
likler üzerindeki baskısını ve güçsüz insanın 
“kapana kısılmışlığını” gösteriyor Sabahattin 
Ali. Aydın geçinenlerin karanlığına, “insanın 
içindeki şeytan”a keskin bir bakış.
Nasıl mı?

Miraç ÇAĞRI AKTAŞ
Kendine hoş geldin 

Kendinden başka kimseye ihtiyacın yok. En 
kötü gününü düşün, sana “Yanındayım.” diyen 
onca insan vardı.  Tek başına atlatmadın mı? 
Düştün, ayağa kendin kalkmadın mı? Doldun, 
tek başına ağlamadın mı? Soruyorum sana: 
Değmeyecek insanlar için kendine yeteri 
kadar haksızlık yapmadın mı?
İnsanlar gelip geçici. Unutma, kimse send-
en daha çok düşünmeyecek seni. Gitmem 
diyenler gidecek, sen yine kendine geleceksin. 
Düşeceksin, ayağa yine kendin kalkacaksın. 
Yaralanacaksın, yaralarını kendin sara-
caksın. Onca acının içinden yine tek başına 
çıkacaksın. Sarılmaya ihtiyacın olacak, yine 
kendine sarılacaksın. Dertlerin seni yakacak, 
Anka Kuşu gibi küllerinden doğacaksın.
Kendine iyi bak, sana en çok sen lazımsın.

KİTAP
Kendine Hoş Geldin............................................Miraç Çağrı Aktaş
Hayat Cesurlara Torpil Geçer...............…...............Bircan Yıldırım
Her Şey Değişir-Ritüeller Kitabı..........................Anette  Inselberg
Gör Beni-İki Devrin Hikayesi...................................................Azra Kohen
Bir Ömür Nasıl Yaşanır.................................................İlber Ortaylı
Yaşam Terapisi...........................................................Bircan Yıldırım

Camdaki Kız...................................................Gülseren Buğdaycıoğlu
Hayvan Çiftliği..............................................................George Orwell
Bilinçaltının Gücü.......................................................Joseph Murphy
Camdaki Kız.......................................................Gülseren Boyacığolu
Vazgeçebilmek.................................................................... Guy Finley
İçimizdeki Şeytan..........................................................Sabahattin Ali

dişhekimi kültür-sanat rehberi



dişhekimikarikatür Dişhekimi Mete Ağaoğlu 






