İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI YAYINIDIR

YIL:2019

SAYI: 79

e-Serbest meslek makbuzu uygulaması
nasıl olacak?

Meslektaşlarımıza onur plaketleri görkemli bir
törenle verildi

Odamıza yeni eğitim salonu hazırlanıyor

zeta 5 power act
Aspirasyon sisteminin dezenfekte edilmesi, temizlenmesi ve
kokuların giderilmesi için 3'ü 1 arada dezenfektan solüsyon.
Etkili: geniş etki spektrumu sayesinde kullanıcı ve hasta için
üst düzey koruma sağlar
Pratik: standart gün sonu dezenfeksiyonun yanı sıra iki hasta arasında
15 dakikalık hızlı dezenfeksiyon için (tüberkülosit etki hariçtir) kullanılabilir
Güvenli: köpüksüz ve malzemeler üzerinde aşındırıcı etkisi olmayan formülü ile
diş ünitinin düzenli çalışmasına izin verir.
Aldehit ve fenol içermez.

Zeta 5 Power Act, ihtiyaç duyduğunuz pratik ürün.
www.zhermack.com
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KONSANTRE

genel sekreterden notlar

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Değeri Meslektaşlarım;

Yaman YAMANGİL

İzmir Dişhekimleri
Odası Genel Sekreteri
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Öncelikle yeni yılın sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesini
dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.
Bilindiği üzere İzmir Dişhekimleri Odası’nın 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisini 08-10 Kasım tarihlerinde Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi’nde başarıyla tamamladık. Yoğun katılım bizleri
memnun etti. Her geçen yıl katılımın artması bize yeni senede
daha başarılı bir organizasyon yapmamız için büyük bir sorumluluk
yüklüyor. Kongrede emeği geçen tüm yönetim ve denetleme kurulu
üyelerimize, akademisyenlere, meslektaşlarıma, dental sektör temsilcilerine ve çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.
Zaman içerisinde artan gereksinimler ve eğitim çalışmalarının yoğunlaşmasıyla şu an seminerlerin yapıldığı oda merkezinin fiziki koşulların yetersiz kalması üzerine, Yönetim Kurulumuz dönem çalışmaları
kapsamında oda merkezinin bulunduğu bina içerisinde yer alan
taşınmazı satın alarak, yeni eğitim salonunun yapımı için ilk adımı
attık. Hizmet binamızın 5. Katında satın alınan toplantı salonu ile birlikte mevcut bulunan eğitim ve toplantı odası tamamıyla yenilenerek
eğitim ve seminerler için yeniden düzenlenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 19 Ekim
2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğiyle tüm serbest
meslek mensuplarının (dişhekimleri, serbest çalışan doktorlar vb.) 1
Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemesi zorunluluğu getirildi. İzmir
Dişhekimleri Odası Mali Müşaviri Pelin Özpağaç önemli bilgiler aktardı. Düzenlemenin detayları hakkında yapılması gerekenleri özetleyen yazısını sayfalarımızda görebilirsiniz.
Sağlık şiddet artarak devam ediyor. Sağlıkta Dönüşüm Programı sonrası artan sağlık çalışanlarına saldırı olayları son birkaç yılda yeniden
artmaya başladı. Son olarak Bursa’da bir meslektaşımızın bıçaklanması tüm Türkiye’deki meslektaşlarımız arasında bardağı taşıran son
damla olmuştu. Saldırganın yargılandığı davanın 5 Kasım’da yapılan
ilk duruşmasında TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Atilla Ataç, Merkez
Yönetim kurulu üyeleri ve Oda başkanları hazır bulundu saldırganların hak ettikleri cezaları almaları için bu hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını ifade etti. İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu
olarak bu hukuki süreçte her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu
belirtmek isterim.
Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası boyunca İzmir’in çeşitli bölgelerinde afişler ve billboardlar ile halkımızı ağız diş sağlığıyla ilgili
bilinçlendirme ve farkındalık yaratma çalışmaları yaptık.
İzmir Dişhekimleri Odası tarafından belediyelerin katkılarıyla
gerçekleştirilen farkındalık çalışmasında, diş fırçalamanın önemine
dikkat çekildi. Büyükşehir ve İlçe belediyelerine katkılarından dolayı
teşekkür ediyorum.
Saygılarımla

dişhekimi

içindekiler

22 Kasım Dişhekimliği Günü kutlandı

Perşembe Akşamı Seminerlerimiz
başladı

’12de

’42de

26. Kongremiz gerçekleştirildi
18’de

E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-SMM ve
diğer E-Belgelere geçiş ile ilgili merak edilenler

Odamıza yeni eğitim
salonu hazırlanıyor

Meslektaşlarımızın bu uygulamalardan nasıl etkileneceği, ne zamana kadar geçiş yapıla bilineceği hakkında bilgiler haberimizde.

22’de

9’da
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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.
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editörden notlar

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

Cenker AKTAŞ

cenkeraktas@gmail.com
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Merhaba
Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim.
08-10 Kasım tarihlerinde İZDO 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi’ni gerçekleştirdik. Kongrenin bilimsel ve sosyal programında neler
yaşandı, kongreye katılan meslektaşlarımız neler söyledi ayrıntıları ilgili
haberimizde bulabilirsiniz.
İzmir’in kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinliklerine İzmir Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu üyeleri ve meslektaşlarımız katıldı. Cumhuriyet Meydanı’na
kadar olan yürüyüşümüzün her adımında coşkumuz katlanarak arttı.
Tepekule İş Merkezi’ nde bulunan İzmir Dişhekimleri Odamızın var olan
alanına ek olarak 5. katta satın alınan yeni toplantı salonu ile toplam
alanımız artırılmış olup, mevcut eğitim ve toplantı odası yenilenerek eğitim
ve seminerler için düzenleniyor. Haberimizde ayrıntıları bulabilirsiniz.
Türkiye’de Bilimsel Dişhekimliği eğitiminin başlamasının 111. yılını kutladık.
Ülkemizde 22 Kasım Dişhekimliği Gününü de içine alan Toplum Ağız ve
Diş Sağlığı haftası sebebiyle İzmir Dişhekimleri Odası olarak Cumhuriyet
Meydanı’nda bir tören düzenledik. Yönetim Kurulu başkanımız Dr. Murat
Sütpideler’in önemli açıklamalarını ilgili sayfada okuyabilirsiniz.
Odamız tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen mesleğinde 25,40
ve 50. yılını dolduran üyelerimize onur plaketi takdim töreni bu yıl da
görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, 19 Ekim 2019 Cumartesi tarihli 30923 sayılı
Resmi Gazetede yayınlamış olduğu 509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ve e-Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ yayınlandı. Bu tebliğlerle beraber, e-Belge uygulamalarına çeşitli yenilikler ve değişiklikler getirildi. Meslektaşlarımızın bu uygulamalardan nasıl
etkileneceği, ne zamana kadar geçiş yapılacağı hakkında bilgiler haberimizde.
Dergi editörümüz Erdal Bilici’nin Dişhekimi ve Mizah Yazarı Fırat Budacı ile
yaptığı keyifli röportajı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum.
Dişhekimliği Fakültelerinde, 2019-2020 akademik yılında eğitime başlayan
öğrenciler, meslek hayatları boyunca taşıyacakları önlüklerini törenle giydiler. Öğrencilerin beyaz önlük giyme heyecanına İzmir Dişhekimleri odası
olarak bizde ortak olduk. Ege Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve
İzmir Demokrasi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültelerinin öğrencilerinin beyaz
önlük giyme töreni haberlerini sayfalarımızda bulabilirsiniz.
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2018-2019 yılı mezuniyet töreni
Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde
gerçekleşti. Meslek yaşamına ilk adımı atan yeni meslektaşlarımızın mezuniyet heyecanına ortak olduk.
İzmir Dişhekimleri Odası’nın yoğun ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan
‘’Perşembe Akşamı Seminerleri’’ başladı.
Programı ise belirlendikçe odamızın web sayfasından takip edebilirsiniz...
Dergimize özenle hazırladıkları sayfaları ile güç veren meslektaşlarımız
Serdar Sıralar, Müge Kökdamar, Mavisel Yener ve karikatürleri ile Mete
Ağaoğlu’na, Kültür Sanat etkinlik takvimi hazırlayan Elif Özbozdağ’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bugünlerde şiddetini artıran, sınırlarımız ve ötesinde hiç eksilmeyen
uluslararası gerginliklerin ülkemize yansımaması için, barış ve huzurumuzun devamını sağlamak gayreti ile canını feda eden tüm şehitlerimize
Allah’tan rahmet diliyorum. Bölgemizin en yakın zamanda istikrara kavuşmasını temenni ediyorum.
Barış ve umut dolu günler........

haber

dişhekimi

İzmir’in Kurtuluşunun 97. yıldönümü
etkinliklerindeydik
İzmir’de 9 Eylül coşkusu İzmir’in kurtuluşunun 97. yıldönümü
etkinliklerine İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri
ve meslektaşlarımız da katıldı.

İzmir’de 9 Eylül coşkusu İzmir’in kurtuluşunun 97.
yıldönümü etkinliklerine İzmir Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu üyeleri ve meslektaşlarımız da katıldı.
9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü
kutlamaları Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı 350 metre
uzunluğundaki Türk Bayrağı’nı taşıyan İzmirliler, Türk
Ordusu’nun 9 Eylül 1922’de kente girdiği güzergâhı
kullanarak Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet
Meydanı’na dek yürüdü.
Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç
Soyer, milletvekilleri, belediye başkanları, iş dünyası
ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile her yaştan
ve herkesimden binlerce İzmirli katıldı. Yürüyüşün
ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına,
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Tunç Soyer çelenk sundu.
Çelenk sunumlarının ardından, saygı duruşunda
bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Tören sonunda sivil toplum kuruluşları da çelenklerini sundu. İzmir Dişhekimleri odası çelenk sunumunu ise Yönetim kurulu üyelerimiz ve meslektaşlarımız birlikte gerçekleştirdi.
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Odamıza yeni eğitim salonu hazırlanıyor
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetimi
meslektaşlarımızın daha iyi eğitim
çalışmaları yapması için önemli
bir adım attı. Tepekule İş Merkezi’nde bulunan hizmet binamızın
5. Katında satın alınan toplantı
salonu ile birlikte mevcut bulunan
eğitim ve toplantı odası tamamı yla yenilenerek eğitim ve seminerler için yeniden düzenlenecek.
Zaman içerisinde artan gereksinimler ve eğitim çalışmalarının
yoğunlaşmasıyla şu an seminerlerin yapıldığı oda merkezinin fiziki koşulların yetersiz
kalması üzerine, Yönetim Kurulu
Dönem çalışmaları kapsamında

oda merkezinin bulunduğu bina
içerisinde yer alan taşınmazı satın
alınarak, yeni eğitim salonunun
yapımı için ilk adım attı.
Meslektaşlarımızın mesleki
gelişimini artırmaya dönük olarak
planlanan yeni seminer salonunda daha geniş oturma alanları
ve daha kullanışlı barkovizyon
sistemleri olacak.
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat
Sütpideler; Yeni eğitim salonunu
meslektaşlarımızın önerileriyle de
şekillendirmek istediklerini belirtirken; Gerekli sistemler, yeni
oturma düzeni ve son sistem

barkovizyon cihazlarının da
yer alacağı yeni eğitim salonun
da yapılacak seminer ve eğitim
kurslarında meslektaşlarımızın
gelişimine daha geniş bir alanda
uygulamalı olarak katkı sağlayacaklarını söyledi. Dr. Sütpideler
yeni toplantı salonunun da borç
yükü altına girmeden tamamen
oda gelirleriyle alındığını da
sözlerine ekledi.
Yeni alınan toplantı salonunda ise
Yönetim Kurulu toplantıları ve komisyon toplantıları gerçekleştirilecek.

Ağız Diş Sağlığı Komisyonumuz eğitimlere devam ediyor
İzmir Dişhekimleri Odası
Toplum Ağız Diş Sağlığı
Komisyonu tarafından Batıçim
Batı Anadolu Çimento San.
A.Ş çalışanlarına ağız ve diş
sağlığı eğitimi verildi.
İzmir Dişhekimleri Odası
Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu tarafından yürütülen
Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmetleri kapsamında okul
ve işyerlerinde Ağız ve Diş
Sağlığı Genel Bilgilendirme
Eğitimi yapılıyor. Bu eğitimlerden biri de Ağız Diş Sağlığı
Haftası içerisinde Batıçim Batı
Anadolu Çimento San. A.Ş
çalışanlarına verildi. Eğitime
İzmir Dişhekimleri Odası
Toplum Ağız Diş Sağlığı
Komisyonu üyeleri Dişhekimi
Ümran Kaya ile Dişhekimi

Ahmet Özdikmenli’nin yanı
sıra Ege Üniversitesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Araştırma görevlisi Dt. Ezgi Yılmaz
ve Batıçim Batı Anadolu Çimento San. A.Ş işyeri Hekimi
Dr. Sibel Türkyıldırım katıldı.
Ayrıca eğitim sonunda soru
cevap bölümünde Ağız ve
diş sağlığı ile ilgili merak
edilenleri komisyonda bulunan hekimlerimiz cevapladı.
Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonundan sorumlu İzmir
Dişhekimleri Odası Yönetim
Kurulu Üyesi Ümran Kaya
bu eğitimlerin önümüzdeki
günlerde devam edeceğini
belirtti.
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İzmir’ de 10 Kasım Atatürk’ü anma törenine
katıldık
İzmir’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda anma
töreni düzenlendi. İzmir Dişhekimleri Odası olarak Cumhuriyet Meydanı’ndaki
törene katıldık.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ü anma etkinlikleri, devlet erkanının da katıldığı
bir törenle başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon
Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra, resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Cumhuriyet
Meydanı’ndaki törende Atatürk Anıtı’na da çelenkler
bırakıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm yurtta ol-
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duğu gibi İzmir’de de hayat durdu. Siren sesleriyle birlikte bütün İzmir saygı duruşuna geçti. Saygı duruşunda
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından
göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.
İzmir Dişhekimleri Odası adına çelenk takdimini İzmir
Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu Başkanı Serhat Doğru, Denetleme Kurulu Başkanı Abdülkadir Demirel ve
meslektaşlarımız gerçekleştirdi.

Led Handpiece

www.codella.net

haber

Germany Bearing

dişhekimi
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Türkiye’de bilimsel Dişhekimliği eğitiminin
başlamasının 111. yılını kutladık
Ülkemizde 22 Kasım Dişhekimliği gününü de
içine alan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı haftası
sebebiyle İzmir Dişhekimleri Odası tarafından
Cumhuriyet Meydanın da bir tören düzenlendi. Törene İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Murat Sütpideler, TDB

Tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
ardından Atatürk Anıtına çelenk
koyulması ile devam etti. Törende bir
konuşma yapan İzmir Dişhekimleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Murat Sütpideler;
22 Kasım 1908’de Dişhekimliği okulunun kurulması ile birlikte Dişhekimliği
eğitimi çağdaş bir şekil aldığını belirten
Dr. Murat Sütpideler sözlerine şöyle
devam etti;
‘’ Ülkemizde 22 Kasım ‘ Dişhekimliği
Günü’ olarak, 22 Kasımı içine alan
hafta ağız diş sağlığının önemini
topluma daha iyi yansıtmak amacıyla
“Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır. Türk Dişhekimleri
Birliği (TDB) ve Odalarımızca mesleki
sorunların dile getirilmesi, toplumun
ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalığının arttırılması, koruyucu Dişhekimliği hizmetleri kavramına dikkat
çekilmesi ve ayrıca Dişhekimliği hizmetlerine ilişkin kamuoyu oluşturulması
anlamında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
Ağız diş sağlığı problemlerinin hızlıca
tedavi edilmeleri gerekir
Ağız ve diş hastalıkları dünyanın hemen tüm bölgelerinde en sık görülen
sağlık sorunları arasındadır. Ağız diş
sağlığı problemlerinin açığa çıkmadan
koruyucu önlemlerle engellenmeleri,
hastalıklar açığa çıktığında ise hızlıca
tedavi edilmeleri gerekir. Türkiye’deki
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Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Oral,
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu
üyeleri Ümran Canay, Cenker Aktaş, İzmir
Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu Başkanı
Serhat Doğru ve dişhekimleri katıldı.

kamu, üniversite ve serbest çalışan dişhekimlerinin katılımı ile koruyucu dişhekimliği hizmetlerinin halka yaygın bir
şekilde ulaşmasını sağlayacak Ulusal
Ağız Diş Sağlığı politikaları
Dişhekimliği odaları ve TDB’ nin
katkıları ile geliştirilmeli, Dünya sağlık
örgütü ve Dünya Dişhekimliği Birliği
hedeflerine ulaştırılmalıdır.
Günümüz Türkiye’sinde kamuda dişhekimi istihdamı artarken, devletin
temel görevi olan koruyucu hekimlik
yerine döner sermaye gelirlerini arttırmak üzere planlanmış tedavi uygulamalarına öncelik verildiği görülmektedir. Kamudaki meslektaşlarımız iş
yükü altında ezilmektedirler.
İnsan gücü planlaması yapılmadan
Dişhekimliği Fakültesi açılmamalı
2002 yılında 19 olan fakülte sayısı
2019 yılında 92’ ye çıkmış, halen 63
fakültede eğitim devam etmektedir.
2005 yılında 960 olan öğrenci kontenjanı 6421 e ulaşmıştır. 2016 yılında
29.417 dişhekimi mevcuttur ve bir
dişhekimine 2.713 hasta düşmektedir.
2025 yılında dişhekimi sayısı 64.000
olacaktır. 1338 kişiye bir dişhekimi
düşecektir. AB kriterlerinin bile altında
bir orana ulaşmış olacağız.
2025 yılında yılda 6.500 Dişhekimliği
mezun veriyor olacağız. 2035’te 800
kişiye 1 Dişhekimi düşecek. İşsiz dişhekimleri yaratılmaması için kontenjanların 2019 yılından itibaren azaltılması

gerekmektedir.
İnsan gücü planlaması yapılmadan Diş
hekimliği Fakültesi açılmamalı. Henüz
eğitime başlamamış olan fakülteler
kapatılmalı. Eğitim veren fakültelerde
kontenjanlar azaltılmalı
Sağlıkta artan şiddet, toplumsal bir sorun Hiç bir meslek grubu daha yoktur
ki insan için bu kadar emek verirken,
fedakârlık yaparken karşılığında fiziksel
ve /veya psikolojik şiddet görsün…
Artan şiddet; sonuçları açısından da
sağlık çalışanları için önemli mesleki
bir risk olmanın da ötesinde toplumsal
bir sorun ( Kadına şiddet, hayvana
şiddet vb.) olarak kendini göstermektedir. Şiddeti önlemek için hayatın her
alanında şiddet dilinden vazgeçmeli,
şiddet kullananlara karşı etkili ve caydırıcı düzenlemeler bir an önce hayata
geçirilmelidir.
Yukarıda açıkladığımız olumsuz
koşullara rağmen Dişhekimleri olarak
bizler; ağız diş hastalıklarını önlemesi
için bu rehberlikler ışığında halkımıza
koruyucu ağız diş sağlığı öncelikli diş tedavilerini gerçekleştirmede
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm
vatandaşlarımızın “Toplum Ağız Diş
Sağlığı Haftasını”, meslektaşlarımızın
“22 Kasım Dişhekimliği Gününü” kutluyoruz.’’ dedi.

TÜRKİYE

TÜRKİYE

TÜRKİYE

Ankara Ofis

Dr. Mediha Eldem Sk.
No: 68/16
Kızılay-ANKARA
Tel : (0312) 430 55 16 (pbx)
Faks : (0312) 430 55 17

İstanbul Ofis

Oğuzhan Cad. Çağanak Sk.
No: 5/3
Fındıkzade-Fatih/İSTANBUL
Tel : (0212) 491 10 88 (pbx)
Faks : (0212) 491 10 89

İzmir Bölge Bayisi

Kazımdirik Mh. Ankara Cd.
No: 227/B Bornova/İZMİR
Tel : (0232) 999 04 34
Faks : (0212) 999 63 93
info@uretendental.com

www.tokuyamaturkiye.com
13
info@tokuyamaturkiye.com
/tokuyamaturkiye
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DişHekimliğinde Lazer Kullanım Alanları ve
Ağız Hastalıkları kursu gerçekleştirildi

İzmir Dişhekimleri organizasyonu, Güney
Diş firmasının katkılarıyla Blanca Otel’de
Dişhekimliğinde Lazer Kullanım Alanları
ve Ağız Hastalıkları kursu gerçekleştirildi.
Doç. Dr. Erdoğan Fişekçioğlu sunumu ile
gerçekleştirilen kursta ilk olarak teorik bölümde Lazerin Çalışma Prensipleri
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ve Kullanım Alanları, Lazer Kullanımı ve
Sık Karşılaşılan Ağız Hastalıkları konuları
anlatıldı. Kursun öğle sonrası gerçekleştirilen pratik bölümünde ise Kuzu Kafası
Üzerinde Hands-On Uygulamaları
gerçekleştirildi. Kurs sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.

dişhekimi

haber
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Meslektaşlarımıza onur plaketleri,
görkemli bir törenle verildi
Tepekule Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen gecede
mesleğinde 25 , 40 ve 50 yılını dolduran meslektaşlarımıza
plaket takdim edildi.

Odamız tarafından her yıl geleneksel olarak
düzenlenen mesleğinde 25,40 ve 50. yılını dolduran üyelerimize onur plaketi takdim töreni bu
yılda görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu
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Başkanı Dr. Murat Sütpideler ve Yönetim Kurulu
üyelerinin ev sahipliği yaptığı geceye, İzmir’de
bulunan sivil toplum kuruluşları ve temsilcilerinin yanı sıra dişhekimliği fakülte temsilcileri de
katıldı.

dişhekimi

Gecede bir konuşma yapan İzmir Dişhekimleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Sütpideler; ‘’Mesleğimiz, her zaman gelişen ve
kendini yenileyen zor bir meslek. 25, 40 ve 50
yıl hizmet etmiş olan meslektaşlarım bu zorlukların üstesinden gelmiş kişilerdir. Mesleğimize
uzun yıllar hizmet etmiş ve etmeye devam eden
tüm meslektaşlarımı kutluyorum’’ dedi.

haber

Plaket töreninden önce her grup slayt gösterileriyle sahneye davet edildi. Eski fotoğraflar,
öğrencilik yıllarına ait görüntüler törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.
Aramızdan ayrılan meslektaşlarımızın da saygıyla anıldığı gece plaket töreninin ardından
düzenlenen kokteyl ile sona erdi.
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Binlerce meslektaşımızla İzmir’de buluştuk

İZDO 26. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergimiz 08-10 Kasım tarihlerinde Tepekule
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye konuk konuşmacı olarak Gazeteci İsmail
Küçükkaya katıldı.

İzmir Diş Hekimleri Odası’nın 26.
Uluslararası Bilimsel Kongre ve
Sergisi 08-10 Kasım tarihlerinde
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlendi. Alanında
uzman yerli ve yabancı akademisyenlerin yer aldığı kongre
büyük ilgi gördü.
Açılış töreni ile başladı
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile
başlayan açılış törenine;İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı ve Kongre başkanı Dr. Murat Sütpideler,
Genel Sekreter Yaman Yamangil ve Yönetim Kurulu üyeleri ev
sahipliği yaparken. Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Genel
Başkanı Prof. Dr. Atilla Stephan
Ataç, TDB Yönetim Kurulu üyesi
Kadir Tümay İmre, TDB Yüksek
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Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa
Oral, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Gürkan, İzmir
Demokrasi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekan Vekili Prof.
Dr. Zeynep Gülden Sönmez Tamer, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri,
çok sayıda öğretim görevlisi ve
dişhekimleri katıldı.
Açılışta bir konuşma yapan İzmir
Dişhekimleri Odası Başkanı ve
Kongre başkanı Dr. Murat Sütpideler; Çağdaş dişhekimliği uygulamalarının yer aldığı kongreyi
meslektaşlarının ve dental sektörün tüm bileşenlerinin katılımıyla 26. kez düzenlemekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Dr.
Sütpideler yaptığı konuşmada çok

sayıda açılan ve açılmaya devam
eden yeni dişhekimliği fakültelerinin fazla olmasını eleştirerek,
çok sayıda dişhekimliği fakültesi
açmanın bir yarar getirmeyeceğini nitelikli eğitimin önemli
olduğunu vurguladı. TDB Genel
Başkanı Prof. Dr. Atilla Stephan
Ataç ise yaptığı konuşmada İzmir
Dişhekimleri Odası’nın uzun
yıllardır geleneksel hale getirdiği
kongrenin başarısından ve öneminden bahsetti. Prof. Dr. Ataç
ayrıca Dr. Murat Sütpideler’in
açılan dişhekimliği fakültelerinin
çokluğunu eleştirdiği konuşmasına destek vererek, sürekli
açılan dişhekimliği fakültelerinin
çokluğunun eğitim kalitesini
ilerleyen zamanlarda düşüre-

dişhekimi

ceğini söyledi. Mesleğin çok
zorlu bir dönemden geçtiğine de
vurgu yapan Prof. Dr. Ataç, sağlık
çalışanlarına artan şiddet ile ilgili
büyük üzüntü duyduklarını bu
konuda önemli girişimlerde bulunacaklarını söyledi.
Açılış töreninin ardından dişhekimlerinin resim, heykel, fotoğraf
çalışmalarından oluşan sergi
açılışı gerçekleştirildi. Çok sayıda
meslektaşımızın eserlerinin bulunduğu serginin açılış kurdelasını
İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı
ve Kongre başkanı Dr. Murat Sütpideler, TDB Genel Başkanı Prof.
Dr. Atilla Stephan Ataç ve sergiye
katılan sanatçılar birlikte kesti.
3 gün süren bilimsel
program özenle hazırlandı
Binlerce Dişhekiminin buluştuğu
26. Uluslararası Bilimsel Kongre
ve Sergisi’nde Dişhekimliğinin
güncel konularında alanında
uzman bilimsel komite tarafından
hazırlanan çok sayıda konferans, seminer, panel ve kurslar
gerçekleştirildi. 3 gün süren
kongrenin bilimsel programında;
yerli ve yabancı akademisyenler
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri
katılımcılara aktardı.
Kongre süresince, 1000 metrekareye kurulan sergi alanında dişhekimliği malzeme üretimi, ithalat

haber

ve satışını yapan firmalar, kurulan
stantlarda en yeni ürünleri dişhekimleriyle buluşturdu. Kongre
boyunca stantlar katılımcı olmayan meslektaşlarımız tarafından
ücretsiz gezilebildi.
10 Kasım anma etkinliği
gerçekleşti
Kongrenin son günü 10 Kasım
tarihinde ise Ulu Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün ölümünün 81.
yıl dönümü sebebiyle bir anma
etkinliği düzenlendi. Anma etkinliği kapsamında Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Mehmetefendioğlu’nun
Atatürk’ü Anmak ve Anlamak
konulu söyleşisi gerçekleştirildi.
İsmail Küçükkaya Dişhekimleriyle bir araya geldi
Ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Çalar Saat’
haber programı ile başarılı bir
yayıncılığa imza atan, yerel
seçim döneminde Türkiye’nin
en çok konuşulan televizyoncularından biri olan İsmail Küçükkaya kongrenin sosyal programı
kapsamında ikinci gün konuğu
oldu. İkinci günü akşam bilimsel oturumlar sonrası Anadolu
Salonu’nda Dişhekimleriyle bir
araya gelen Küçükkaya yaşamı
ile ilgili ilginç öyküleri paylaşırken, gündemde olan konularla ilgili görüşlerini anlattı. Söyleşinin

son bölümünde ise dişhekimlerinin merak ettiği soruları cevapladı.
Küçükkaya Söyleşi öncesi Türk
Dişhekimleri Birliği (TDB) Genel
Başkanı Prof. Dr. Atilla Stephan
Ataç, İzmir Dişhekimleri Odası
Başkanı ve Kongre başkanı Dr.
Murat Sütpideler, Başkan vekili Ersin Atinel, Genel Sekreter
Yaman Yamangil ve Yönetim
Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Gala gecesinde yorgunluk
attık
Sosyal program kapsamında ilk
gün The Rocktors grubunun sahne aldığı rock gecesi düzenlendi.
Katılımcılar konserde rock müzik
ziyafeti çekti. İkinci gün
kongrenin Gala gecesi ise çok
sayıda meslektaşımızın ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.
Tepekule büyük salonda düzenlenen gala yemeğinde ayrıca
poster sunumları ödülleri de
verildi. Piyanist Aziz Özen ile nostalji yolculuğu yaşayan konuklar
kongre yorgunluğunu biraz da
olsa atmış oldu.
Kongrenin son günü sabah programında Psikolog ve Eğitimci
Kutay Ürkmen’in ‘Gülümsemenin
Büyüsü’ adlı semineri de ilgiyle
izlendi.
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Mustafa Çetin (Manisa)
Kongre genel anlamda başarılı, kendi adıma ufak bir eleştiride bulunabilirim. Konular sürekli implant olmuş
biraz daha farklı konular olabilirdi. Tabi bu benim görüşüm implant
konularının ağırlıklı olmasını da isteyen mutlaka vardır.
Ama genel olarak organizasyon anlamında oldukça başarılı buldum.
Stant alanı da geçtiğimiz senelerden
daha geniş ve güzel. Emeği geçenlere teşekkürler.

Meral Başyiğit (Kocaeli)
İzmir olması benim için her zaman çok
özel mutlaka katılmaya çalışıyorum.
Kongre olarak iki seçeneğim var ise
mutlaka tercihim İzmir oluyor. İzmir
Dişhekimleri Odası’nın kongresinin
ne farkı var derseniz konu çeşitliliği
çok güzel fuar alanı çok güzel ikramları falan saymıyorum bile.
Bilimsel anlamda sunum yapan
akademisyenlerin çok kalifiye olması,
donanımlı olması beni fazlasıyla mutlu ediyor. Bir de benim için önemli
olan bir kısmı var o da her dönem
farklılık oluyor. Mesela bu sene Homeopati vardı, geçen sene flor vardı
ondan önceki sene başka bir konu
vardı hep farkındalık yaratacak bir
şeyler oluyor. O yüzden çok memnun
kaldım bunu içtenlikle söyleyebilirim.

Ali Yılmaz (Bursa )
İzmir kongreleri düzen, organizasyon ve
hoşgörü anlamında bambaşka. Bilimsel
konular ile ilgili olarak çok çabuk çıktığım konularda oldu ama ilgimi çeken
konularda oldu. Bu bilimsel sunumların
çok daha donanımlı olması lazım diye
düşünüyorum.
Ama çok memnun kaldığım sunumlarda
oldu tedavi ile ilgili olsun kanal irrigasyonu
ile ilgili çok beğendiğin sunumlar oldu.
Tabii herkesin de kendi ilgi alanları da var,
bunu da göz ardı etmemek gerekli. Mesela ben implant yapmıyorum cerrahım
yapıyor ama alt yapısıyla ilgileniyorum.
Ama bir gerçek var eleştirmem bu gerçeği
de değiştirmeyecek. İzmir’e geldiğin
zaman yenileniyorsun, tekrar umutların
yeşeriyor. Ben İzmir’e her geldiğimde çok
memnun kalıyorum o anlamda akıl almaz
memnun kaldım. İzmir’e mümkünse her
sene gelmek isterim.

Serap Ceylan (Aydın)
Kongre organizasyon olarak gayet
güzeldi. Her sene daha iyiye gittiğini
de söyleyebilirim.
Bilimsel anlamda bazı konular hani
zaten bildiğimiz şeyler anlatıldı gibi
geldi. Önümüzde ki senelerde yeni
olan gelişmeler üzerine biraz daha
bize katkı sağlayabilecek konular
olsun isterim. Son gün ‘’Gülümsemenin Büyüsü’’ de biraz yüzümüzü
güldürdü oldukça keyifliydi, emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.

Tuncay Işık (İzmir)
Organizasyon her zaman ki gibi çok
iyiydi. Emeği geçen herkese öncelikle teşekkür etmek isterim. Sunumlar, sosyal program, ilgi alâkaya on
üzerinden on puan diyebilirim. Bilimsel anlamda konular iyiydi özellikle
ilk gün gerçekleştirilen sunumlardan
çok memnun kaldım.
Önümüzde ki sene aynı güzellikte bir
organizasyon bekliyorum. Bu arada
tüm organizasyonda çalışan herkesin ilgisinden dolayı teşekkür ederim.

Feride Erözkan (Balıkesir)
Gayet güzel bir organizasyon,
bilimsel içerikler akademik olarak
doyurucuydu. Çalışan hekimlere
yönelik önümüzdeki kongrelerde
daha fazla sunumlara yer verilmesini de istiyorum. Sosyal program
bu sene çok güzeldi, hem eğlendik,
hem güldük hem düşündük.
Önümüzdeki yıl yeniden katılmayı
isterim.
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YENİ YIL İNDİRİMİ

FİYATI : 46 €
DÜRR ID 212 ALET DEZENFEKTANI

FİYATI : 52 €
DÜRR OROTOL PLUS CERRAHİ EMİCİ
DEZENFEKTANI

2 ADET ALANA
1 ADET HEDİYE

2 ADET ALANA
1 ADET HEDİYE

FİYATI : 32 €
DÜRR ID 220 FREZ DEZENFEKTANI

FİYATI : 8 €
DÜRR FD 333 DEZENFEKTAN MENDİL
KUTULU

2 ADET ALANA
1 ADET HEDİYE

6 ADET ALANA
1 ADET HEDİYE

Adres: Molla Gürani mah. Akkoyunlu Sok. No: 23/A Fındıkzade/ İSTANBUL
Tel : 0212 621 22 85
KAMPANYA SON KATILIM TARİHİ : 15 ŞUBAT 2020
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E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-SMM ve diğer
E-Belgelere geçiş ile ilgili merak edilenler

Meslektaşlarımızın bu uygulamalardan nasıl etkileneceği,
ne zamana kadar geçiş yapıla
bilineceği hakkında bilgiler
haberimizde.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, 19 Ekim
2019 Cumartesi tarihli 30923 sayılı
Resmi Gazetede yayınlamış ol duğu 509 Sıra Numaralı Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ve e-Defter
Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayınlandı. Bu
tebliğlerle beraber, e-Belge uygulamalarına çeşitli yenilikler ve
değişiklikler getirildi.
E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura,
E-SMM, E-İrsaliye, E-Gider Pusulası ve diğer E-Belgelere geçiş ve
kullanım zorunluluğu hakkında
yeni düzenlemeler ile ilgili Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir Pelin
Özpağaç önemli bilgiler aktardı.
E Serbest Meslek Makbuzunu
hangi meslektaşlarımız kesecek?
Sadece Serbest meslek kazancı elde
eden Serbest meslek erbabı Dişhekimi üyelerimiz E Serbest Meslek
Makbuzu keseceklerdir.
E Serbest Meslek Makbuzuna
geçiş tarihi nedir?
Mesleğini muayenehanesinde icra
eden dişhekimleri 01 Haziran 2020
tarihinden itibaren serbest meslek
makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleme zorunluluğu
bulunmaktadır. 01.06.2020 tarihine
kadar kağıt ortamında serbest mes-
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lek makbuzu düzenlemeye devam
edebileceklerdir.
2020 yılı itibariyle Yeni faaliyete
geçen hekimlerimizin durumu
nasıl olacak?
01.02.2020 tarihinden (bu tarih
dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise; işe başladıkları ayı
izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar
e-Serbest Meslek Makbuzu kullanmak zorundadır. Yine bu geçiş sürecinde faaliyete yeni başlayan Serbest
meslek erbabı Dişhekimleri kağıt
ortamında serbest meslek makbuzu
düzenlemeye devam edebileceklerdir.
Şirket olarak faaliyet gösteren
dişhekimlerinde durumu nasıl
olacak?
-2018 hesap dönemi brüt satış
hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan
mükellefler; 01/01/2020 tarihi
itibariyle e fatura ve e defter uygulamasına geçmek zorundalar.
-E fatura uygulamasına kayıtlı
mükelleflerin tamamına
01/01/2020 tarihinden itibaren
e-arşiv fatura uygulamasına geçme
zorunluluğu getirilmiştir.
-2018 ve 2019 Hesap dönemleri
brüt satış hasılatı (veya satışları ile
gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL’yi
geçen mükellefler; 01.07.2020
tarihinde zorunlu olarak e-faturaya
geçmek zorundadır.
- 2018 ve 2019 Hesap dönemleri
brüt satış hasılatı (veya satışları ile
gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL’yi

geçen mükellefler 01/07/2020
tarihinde zorunlu olarak e -faturaya
geçeceği için 01.01.2021 tarihinden itibaren e- deftere geçmek
zorundadır. (Elektronik Defter Genel
Tebliği (Sıra No: 1)’inde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3
Md. 3.2.6. 1 )
- e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil
olmayan mükelleflerce, 1/1/2020
tarihinden itibaren düzenlenecek
faturaların, vergiler dahil toplam
tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından
vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin
TL’yi) aşması halinde, söz konusu
faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak
Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi
zorunlu hale getirilmiştir
e-Belge uygulamaları hangi
yöntemlerle yapılabilecek?
1- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
oluşturulan e-Belge portalları (GİB
Portal Yönetimi),
2- Başkanlıktan izinli Özel Entegratör
Yöntemi ile
3- Kendi programlarını Başkanlık
bilgi işlem sistemi ile entegre edilmiş
Doğrudan Entegrasyon Yöntemi ile
yapılabilecek.
E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv Fatura,
E-SMM ve diğer E-Belgelere geçiş
ile ilgili Uygulamalara yönelik usul
ve esaslar hakkında yeni genelge ve
değişiklik yayımlandığında siz değerli
üyelerimizle paylaşılacaktır.

dişhekimi

haber
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Diş fırçalamanın önemi vurgulandı

İzmir Dişhekimleri Odası, farkındalık çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir
ve İlçe belediyeleri ile yapılan işbirliğiyle kentin çeşitli noktalarında bulunan
billboardlara Ağız ve diş sağlığına dikkat çekmek için afişler asıldı.
Toplum Ağız Diş Sağlığı
Haftası boyunca İzmir’in
çeşitli bölgelerinde afişler
ve billboardlar ile halkımızı
ağız diş sağlığıyla ilgili
bilinçlendirme ve farkındalık yaratma çalışmaları
yapıldı. İzmir Dişhekimleri Odası tarafından
belediyelerin katkılarıyla
gerçekleştirilen farkındalık
çalışmasında, diş fırçalamanın önemine dikkat
çekildi.
Başta İzmir Büyükşehir
Belediyesi olmak üzere ilçe
belediyelerinin katkılarıyla
billboardlarda yerini alan
afişlerde, ‘’Sağlıklı bir
gelecek için günde 2 kez
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dişlerinizi fırçalayın’’ ifadesi
yer aldı.
İzmir Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Murat Sütpideler; ‘’Toplum
Ağız Diş Sağlığı Haftası
boyunca İzmir’in çeşitli
yerlerinde diş fırçalamanın
sağlıklı bir yaşam için ne
kadar önemli olduğunu
vurgulayan bilinçlendirme
ve farkındalık yaratma
çalışmaları yaptık.
Afişlerin İzmirlilere
ulaşması için iş birliği yapan Tüm Belediye Başkanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz’’
dedi.
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Cerrahi Dikiş Malzemeleri
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Dişhekimi adayları beyaz önlüklerini giydi

İzmir Demokrasi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
ne bu yıl başlayan 1. sınıf öğrencileri, törenle beyaz
önlüklerini giydi.
İzmir Demokrasi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 2019-2020 akademik yılında eğitime başlayan
öğrenciler, meslek hayatları boyunca taşıyacakları
önlüklerini, üniversitenin konferans Salonu’nda
düzenlenen törenle giydi.
Törene İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Bedriye Tunçsiper, İzmir Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Sütpideler. ,
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Cenker Aktaş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri, İdari Kadrosu,
veliler ve öğrenciler katıldı.
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, törenin açılışında yaptığı konuşmada,
Dişhekimliği Fakültesi’ne yeni başlayan öğrencilere
eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, mesleğin
kutsallığı ve hekim olmanın sorumluluklarını anlattı.
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Murat Sütpideler ise yaptığı konuşmada diş hekimi adaylarının heyecanını paylaştıklarını söylerken, dişhekimliği eğitiminin zorlu yolunda
başarılar diledi.
Tören beyaz önlüklerin giyilmesinin ardından ,
İzmir Demokrasi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinden oluşan müzik
grubunun dinletisiyle sona erdi.

ROOTT İMPLANT İLE VİETNAM’I
KEŞFETMEYE VAR MISINIZ?

Onur ÖZBEKOĞLU: 0555 425 34 15

Gökhan SARIGÖL: 0555 868 88 42

72 Saatte Fnal Yükleme

Made ın Swıtzerland
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İKÇÜ’de Dişhekimi adaylarının beyaz önlük
heyecanı

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ)
Dişhekimliği Fakültesi’nde birinci
sınıf öğrencileri için mesleğe ilk adım
olarak kabul edilen beyaz önlük
giyme töreni düzenlendi.
İKÇÜ Rektör Yardımcısı ve Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
İrfan Karadede’nin ev sahipliğinde
yapılan törende, Ege Üniversitesi
Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Necdet Erdilek, İzmir Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Murat Sütpideler ve İKÇÜ’nün fakültelerinden
dekanlar ile aileler dişhekimi adaylarının heyecanına ortak oldu.
Öğrenciler adına söz alan birinci
sınıf öğrenci temsilcisi Muhammet
Hatip Güneş, hekimliğin kutsal bir
meslek olduğunun farkında olduklarını söyledi. Güneş, “Amacımız
sözde hekim olmak değil etik kurallar çerçevesinde, gelişmelere ayak
uyduran, maddi kazanç düşünme-
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den mesleğini icra eden hekimler
olmaktır” dedi.
Törende genç meslektaşlarına seslenen Dekan Prof. Dr. İrfan Karadede ise önümüzdeki yıl, Çiğli Ana
Kampüs içerisinde yer alan dişhekimliği fakültesi hastanesinde
yapımın sona aşamaya geldiğinin
bilgisini verdi ve genç dişhekimi
adaylarının eğitimlerine önümüzdeki
yıl yeni binada devam edeceklerini
müjdeledi. Fakültelerinin ulusal ve uluslararası başarılarına
da değinen Prof. Dr. Karadede,
“İKÇÜ Dişhekimliği Fakültesi, URAP
dünya sıralamasında 178. Sırada yer almaış tır ve Türkiye’de de
en iyi üçüncü fakültedir. Shangay
sıralamasında ise ilk 210’da yer
almaktayız. Bu başarıda imzası olan
başta Rektörümüze, tüm öğretim
üyelerimize ve tüm çalışanlarımıza
teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

İzmir Diş Hekimleri Oda Başkanı Dr.
Murat Sütpideler de koruyucu, önleyici toplumsal ağız ve diş sağlığı
politikaları üretilmesi ve uygulanmasını oldukça önemsediklerini
belirtti. Genç dişhekimi adaylarını
tebrik eden Dr. Murat Sütpideler
yaşanan gururun en büyüğünü
ailelerin paylaştığını söyledi. Dr.
Murat Sütpideler, “ Türkiye’nin sayılı
üniversiteleri arasında yer alan bu
güzel üniversitede okumak büyük
bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığı sizlerin
başarıları yarattı. Bölümlerine birincilikle yerleşen öğrencilere teşekkür
belgesi takdiminin ardından, sunulan müzik dinletisi beğeniyle takip
edildi. Tören, beyaz önlük mutluluğu
yaşayan 130 öğrencinin, mesleki
eğitime adımının sembolü olan Dişhekimliği Andının okumasıyla son
buldu.

dişhekimi

haber
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Dişhekimi adaylarının ilk dersi

Ege Üniversitesi DişHekimliği Fakültesine bu yıl başlayan
öğrenciler, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.
Dişhekimliği Fakültesi Bilim Sanat Amfisinde gerçekleştirilen “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış ve
Hekim Önlüğü Giyme Törenine” Dişhekimliği Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, İzmir Dişhekimleri Odası
Başkanı Murat Sütpideler, akademisyenler, öğrenciler ve
aileleri katıldı. Törende açılış dersini ise Prof. Dr. Şule
Dönmez verdi.
Törende konuşan Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Necdet Erdilek, yaptığı konuşmada; “En iyi fakülteden
birine geldiniz. Ege Üniversitesi nitelikli ve kaliteli eğitimin yanı sırası Rektör Prof. Dr. Necdet Budak hocamızın
destekleriyle spor alanında da çok faydalanabileceğiniz
bir üniversite.
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Ege Üniversitesinin spor faaliyetlerinden gerek futbol gereke basketbol gerekse de yüzme gibi bir çok
branşlarından faydalanın.
2019-2020 akademik yılının açılış dersini veren Prof. Dr.
Şule Dönmez ise öğrenci ve velilere seslenerek “Hepiniz
zor bir süreçten, zorlu ve dikenli yollardan geçerek buralara geldiniz. Bu yüzden sizleri kutluyorum.
Burada geçirdiğiniz zaman tüm hayatınızı ciddi yönde
etkileyecek. Bu yüzden dolu dolu geçmesi çok önemli”
dedi. Yaşama ve eğitim hayatına dair öğrencilere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Dönmez, başarıya giden yolda
uyulması gereken kuralları anlattı.
Tören sonunda bu yıl Dişhekimliği Fakültesini kazanan
öğrencilere hocaları tarafından beyaz önlükleri giydirildi.
İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Murat Sütpideler’de
öğrencilere önlüklerini giydirerek başarılar diledi.
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İDA DENTAL
MATRİS SİSTEMLERİ
Vigor
Posterior
restorasyonlarda
başarının sırrı

PratiCap
Pratik, Hızlı,
Ekonomik

MEMNUNİYET
%100 GARANTİSİ
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MÖTBE’de 22 Kasım konseri

Dişhekimliği Haftası Kutlamaları etkinlikleri
çerçevesinde TRT İzmir Radyosu Çoksesli Gençlik
Korosu, Ege Üniversitesi Prof. Dr.Yusuf Vardar
MÖTBE Kültür Merkezi’nde dinleti gerçekleştirdi.
Dişhekimliği Haftası Kutlamaları kapsamında
Dişhekimliği Fakültesi, TRT İzmir Müdürlüğü, İl
Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Dişhekimleri Odası
ortak etkinliğinde “TRT Çok Sesli Gençlik

Korosu” konseri gerçekleştirildi. Gençlik Korosu’nun seslendirdiği eserler, izleyicilerden büyük
beğeni topladı. Koro şefliğini Muhip Şanal’ın
yaptığı, piyanosuyla Dr. Cemile Cabbar’ın eşlik
ettiği konsere İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Murat Sütpideler ve Yönetim
Kurulu üyeleri de katıldı.

Ege Dişhekimliği Fakültesi yarım asrını coşkuyla kutladı

Ege Üniversitesi(EÜ) Dişhekimliği Fakültesi,
50’nci yılını coşkulu bir buluşmayla kutladı.
Dişhekimliği Fakültesi Bilim Sanat Amfisinde
gerçekleştirilen etkinliğe EÜ Rektörü Prof. Dr.
Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Kutsal Turhan, Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, İzmir
Dişhekimleri Odası Başkanı Dr.Murat Sütpideler, akademisyenler, öğrenciler ve fakülteden emekli öğretim üyeleri katıldı.
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Etkinlikte Dişhekimliği Fakültesi’nin 50 yıllık
öyküsünün filmi gösterildi. Etkinlik sonunda
Dişhekimliği Fakültesi’nden emekli öğretim
üyeleri, idari personel ile katılımcılar karşılıklı
soru ve cevap şeklinde sohbet gerçekleştirdi.
Fakülte bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik alanın da ise İzmir Dişhekimleri Odası
olarak stant açarak oda çalışmalarını anlattık ve düzenlediğimiz Uluslararası İzmir
Dişhekimleri Odası Kongrelerinin tanıtımını
gerçekleştirdik.

DİŞHEKİMİ YARDIMCI PERSONEL EĞİTİMİ
Prof. Dr. ECE EDEN & Doç. Dr. BUKET HAN & PSIKOLOG ŞENEL KARAMAN
29 ŞUBAT-1 Mart 2020
Dişhekimi kliniğinde dişhekimi yardımcısı olarak çalışmak isteyenlerin ve hali hazırda çalışanların terminolojiyi tanımaları, kullanılan malzeme ve aletlerle ilgili bilgiye sahip olmaları, yapılan tedavilere ait fikirlerinin olması ve ayrıca klinik
işleyişini yönlendiriyor olmaları gerekmektedir.
Bu eğitimin amacı, dişhekimi yardımcı personelini tüm bu konularda bilgilendirmenin yanı sıra, klinikte dezenfeksiyon,
sterilizasyon ve atık yönetimi konusunda eğitmek ve hasta başı uygulamalardaki rolleri ile klinik işleyişini verimli hale
getirebilecek uygulamalar konusunda ipuçları vermektir.

29 ŞUBAT 2020
09:30-10:00
10:00-11:00

* Tanışma

Prof. Dr. Ece Eden

* Dişhekimi ile çalışmak-Dişhekimi yardımcı personelin görev tanımı

11:00-11:30

* Kahve arası

11:30-12:30

* Dişhekimliğinde terminoloji, temel kavramlar ve malzemeler

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30

* Farklı uzmanlıklara göre dişhekimliği terminolojisi, malzemeler ve temel
uygulamalar

14:30-15:00

* Kahve arası

15:00-16:00

* Dört elli dişhekimliği ve hasta setleri
1 MART 2020

Doç. Dr. Buket Han & Psikolog Şenel Karaman
10:00-11:00

*Dişhekimi muayenehanesinde hijyen, dezenfeksiyon, sterilizasyon

11:00-11:30

* Kahve arası

11:30-12:30

* Dişhekimi muayenehanesinde işleyiş

12:30-13:30

ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-14:30 * Cerrahi uygulamalar öncesi, esnası ve sonrasında dezenfeksiyon- sterilizasyon
14:30-15:30 * Dişhekimi muayenehanesinde iş akışı
15:30-16:00

* Kahve arası

16:00-17:30

* Klasik bir kabus: Dişhekimi Korkusu

Yer: İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI
Anadolu Caddesi No:209 Tepekule İş Merkezi Bayraklı/İzmir
Katılım 25 kişi ile sınırlıdır.
Katılım ücreti: 500 TL
Kayıt: Sevilen Acar Tel : 0 2324612152
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Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde
mezuniyet coşkusu

Ege Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesi 2018-2019 yılı mezuniyet töreni Ege Üniversitesi Prof.
Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür
Merkezi’nde gerçekleşti.
Törene; EÜ Dişhekimliği Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Necdet Erdilek,
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, EÜ İİBF Dekanı Prof.
Dr. Özlem Önder, Dişhekimliği
Fakültesi Dekan Yardım
cıları Prof. Dr. Ali Gürkan ve Prof.
Dr. Gülcan Coşkun Akar, EÜ Dişhekimliği uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent
Gökçe, İzmir Dişhekimleri Odası
Başkanı Dr. Murat Sütpideler,
akademisyenler, öğrenciler ve
ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi.Açılış konuşmasını yapan EÜ
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Dişhekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Necdet Erdilek, 1968
yılından bu yana hizmet vermekte
olan Dişhekimliği Fakültesi’nin
Türkiye’de önde gelen fakültelerden birisi olduğunu belirterek,
akademik kadrolarının ve eğitimlerinin kaliteli olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Erdilek; ’’Mezun olan
meslektaşlarımıza sesleniyorum;
sizleri özleyeceğiz, kapımız size
her zaman açık. Zaten bir yere
gitmiyorsunuz. Burada bizlerle
hekimliğe devam edeceksiniz”
şeklinde konuştu.
İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı
Dr. Murat Sütpideler, konuşmasında yaşanılan gururun genç
meslektaşları ve aileleri sayesinde
gerçekleştiğini dile getirerek, 5 yıl

süresince modern dişhekimliği eğitimi veren hocalara
teşekkürlerini iletti. Sütpideler;
“Gerçek dişhekimliğini çalışırken öğreneceksiniz. Bizler de bu
şekilde öğrendik. Hastalarınız için
en iyi değer, onları gözetebilmektir. Bugünden itibaren öğrenci
kimliğiniz sona erdi. Dişhekimliği kimliğiniz başlıyor” şeklinde
konuştu.
Konuşmaların ardından EÜ
Dişhekimliği Fakültesi Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Ali Gürkan,
mezun olan 200 öğrenciye hekim
andını okuttu. Ardından fakülte
birincisi Keziban Uslu mezuniyet
kütüğüne ismini çaktı. Tören,
geleneksel kep atma töreninin
ardından sona erdi.
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PERİ�İ�P�A�T �����AK �OK� KO�P�İKAS�O��AR���A
SER�EST �İ�ETİ �RE�Tİ �����A�AS�

DOÇ. DR. PINAR MERİÇ
8 ŞUBAT 2020
PROGRAM

TEORİK
10:00-11:00

* İmplant çevresi yumuşak dokuların değerlendirilmesi

11:00-11:30

* Kahve arası

11:30-13:00

* Serbest dişeti grefti uygulama tekniği
Operasyon sonrası komplikasyonların önlenmesi

13:00-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

PRATİK
14:00-16:00

* Kuzu kafasında serbest dişeti grefti uygulaması

Yer: İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI (Anadolu Caddesi Tepekule İş Merkezi No:40 Bayraklı/İzmir)
Kayıt: Sevilen Acar Tel:0 232 461 21 52
Katılım ücreti: 350TL
Katılım 10 kişi ile sınırlıdır.
Hesap adı: İzmir Dişhekimleri Odası
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Hesap no: Denizbank Alsancak
IBAN : TR61 0013 4000 0064 9808 8000 09
Katılımcıları sertifika verilecektir.
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Röportaj

Dişhekimi ve Mizah yazarı

Fırat Budacı

Hem dişhekimliği hem mizah yazarlığı ikisi bir
arada nasıl geçiyor.
Yazarlık başlı başına bir meslek olabileceği gibi yazmak
isteyen biri için asıl mesleğinin dışında da devam
edebilir. Durumu ekonomik şartlar belirliyor biraz da;
sadece yazarak bir hayat geçirme hayali çok hoş, ama pek
de mümkün değil. Kısaca bir yazı yazmışsam aynı günün
gündüzü dolgu da yapmış oluyorum. Çok şaşırtıcı bir şey
değil, geçiniyorlar…
Her iki mesleğin birbirine benzer yanları var mı?
Her iki mesleğin birbirlerine olumlu olumsuz katkısı neler.

Asıl mesleği olan dişhekimliğini icra ederken 2007’de
Uykusuz dergisini kuran ekipteki çocukluk arkadaşları Yiğit
Özgür ve Uğur Gürsoy’un yönlendirmesiyle mizah yazıları
yazmaya başladı. Uykusuz’da “Kendimi Durduracak
Değilim” başlığıyla yayınlanan bu yazılar dergi okuru
tarafından çok sevildi. Mizah yazılarının yanı sıra Uykusuz
dergisinin siyasi gündemle ilgili sayfalarında “Kaç yıl oldu”
ve “Bişeyler Duydum” isimli köşelerini de hazırladı.
“Kendimi Durduracak Değilim 1” ve “Kendimi Durduracak
Değilim 2” yazılarını derlediği iki kitap yayımladı.
Uykusuz dergisinde yayınlanan ve Budacı’nın özenli bir
arşiv çalışmasıyla hazırladığı “Kaç Yıl Oldu?” köşesi
eğlenceli yorumları ile her yıl kitap olarak da okurlarla
buluştu. Halen asıl mesleği olan dişhekimliğini de sürdüren
Fırat Budacı ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.
Biraz kendinizden bahseder misiniz?
1976’da Denizli’de doğdum. Fakülteyi Ege Üniversitesi’nde
okudum, 2002 yılından beri de İstanbul’da yaşıyorum.
Dişhekimliğini ve Mizah yazarlığı aynı anda devam ettiriyorum.
Aynı zamanda dişhekimliğini de sürdürüyorsunuz
Evet, yapıyorum. Fakülteden sınıf arkadaşım Boğaç ve
daha sonraki yıllarda bize katılan arkadaşlarla birlikte bir
klinikte çalışmaya devam ediyorum.
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Diş ve mizah yazarlığı birbirini etkileyen alanlar değil. Dişhekimliği zor bir meslek. Ağız çok mizahi bir ortam değil
ve ciddiyet istiyor. Ama dişhekimliğinin de çok fazla komik
yanı var. Mesela, kreşuara ağız çalkalamaya gidip uzun
süre geri gelmeyen ve bizleri elde ayna biçare bırakan
hasta beni hep güldürmüştür. Ya da mesela total protez çok
komik ve ilkel geliyor. Hastaya, “Hiç dişin olmadığı için en
süper, aşırı düzgün dişleri sen hak ettin,” der gibi pembeli
beyazlı tek parça bir şey veriyoruz. O da bunu kabul ediyor.
Ben hasta olsam sıkıntı çıkarırım…
Sizi tanıyan hastalarınız oluyor mu tepkileri neler
oluyor?
Çok sık olmasa da oluyor. Biraz sıkıntılı bir durum, dev
çürüğü kenara bırakıp derginin ve mizahın hallerinden filan
konuşmak… Bir de tanısa da belli etmeyen bir grup var.
Bunu bazen hissedebiliyorum. İkimiz de gurumuzdan fire
vermiyoruz ve birbirimizi tanımamış gibi yapıyoruz.
Hastalarınızla yaşadığınız yazılarınıza konu olan
ilginç olaylar var mı?
Her dişhekimi gibi ben de ilginç hastalara ve ilginç olaylara rastlıyorum. Büyük bir şey olmasına gerek yok aslında,
sürekli ilginç şeylerle karşılaşıyoruz. Büyük ağrıyla gelip
arada ön dişindeki minik kırığı gösteren hasta, şüphe
götürmez teşhise rağmen ısrarla tertemiz dişini gösteren
hasta, siz her ağızdan ayrıldığınızda sizle birlikte tepsiye
gelen hasta, kafasını tetiyer dışında bütün olanaksız alanlara yerleştirebilen hasta, yutkunmayı 6 galon su yutmak
sanan hasta, sakşınla öpüşen hasta gibi daha onlarca
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Röportaj

köşesinin içinde bir bölüm olarak başlamıştı, bir süre sonra
dergideki arkadaşların teklifiyle ayrı bir köşe haline geldi. Herkes tarafından bilinen, hatırlanan olayların tarihi,
çoğu kişi tarafından, “O kadar oldu mu yaa?” şaşkınlığıyla
karşılanır. Köşe fikri, bu sık rastlanan şaşkınlıktan doğdu.
İlk başlarda belli başlı olayları yazıyordum. Sonra konu
sıkıntısı yaşamaya başlayınca daha kenarda kalmış ve daha
magazinel olayları yazmaya başladım. Sonuçta köşe, Berlin
duvarının yıkılışından, Nihat Doğan’ın gerçek üstü beyanatlarına hatta Fatma Girik’in tükürüğüne kadar geldi.
Mizah yazıları nasıl ortaya çıkıyor?

örnekle bizleri duygudan duyguya sürükleyen bir mesleğe
sahibiz. Bütün bu karmaşa içinde başımıza ilginç bir şeyler
gelmemesi mümkün değil. Herkes kendisininkini düşünüp
gülümsesin…
Uykusuz’da yazma serüveni nasıl başladı?
Penguenden ayrılan grubun yeni bir dergi kurma çalışmalarından itibaren yanlarındaydım. Uğur Gürsoy ve Yiğit
Özgür eski arkadaşımdır. Yazar mısın, dediler, hemen kabul
ettim. Daha öncesinde Akşam ve Vatan kitap eklerinde
yazıyordum ama mizah yazarlığı ilk Uykusuz’la başladı.
İnsanları gözlemlemeyi seviyor musunuz , yoksa iş
icabı mı gözlem yapıyorsunuz?
Gözlem kelimesi bana biraz itici geliyor, gözlem yerine
“izlemek” demeyi tercih ederim. Gözlem, sanki yüksek
bilinç seviyesi, analiz falan yapmayı gerektiren bir eylemmiş
gibi duruyor. Ben daha çok izliyorum ve bazen izlemekten,
dinlemekten kendimi alamıyorum. Çocukluğumdan beri
izlemeyi seviyorum. Bu çok bilinçli başlayan bir eylem değil.
Yani yazılara malzeme olsun diye özellikle gözlem yapmıyorum. Gördüklerim ya da işittiklerim yazıya dönüşecekse kendiliğinden bir şekilde dönüşüyor.
Kaç Yıl Oldu nasıl ortaya çıktı ilgi görmesinin sebebi nedir?

Bu çok değişken, bazen geçmişimden bir parçayı kurguluyorum. Ama çoğunlukla mekânlarda şahit olduğum bir durumu, konuşmayı yazının çıkış noktası olarak kullanıyorum.
Topluluk içinde duyduğum ve akılda asılı kalmaya müsait
bir cümle yazı konusu olabiliyor. İnsanın kendini önemli hissetmek ve özgüvenini en tepede tutmak istemesiyle
ilgili gayretleri bazen zaaflarını da ortaya çıkarıyor. Bütün
bu yaşam çabası içinde öğrenilmiş ve kendine bir beden
büyük gelen zorlama davranışlar, klişeler, ukalalıklar, ispat
çabaları yazı konusu içine girebiliyor. İnsanların yaşadıkları
dışında, yaşamak istedikleri, arzuladıkları hayata ulaşmaya
çalışırken içine düştükleri komik durumlar, kendi varlıklarını
ispat etmek için sergiledikleri tuhaf davranışlar genel yazı
konularını oluşturuyor. Ama dediğim gibi bunu formülize
etmek zor. PS-4 oynayan bir çocuğun yüz ifadesi ya da ne
biliyim Mehmet Öz’ün kanserden bahsederken yaşadığı
gereksiz neşe bile yazı konusu olabilir.
İlk yazılarınızda nasıl tepkiler aldınız?
İlk yazım, “Tuğba Özay’ın Kafasının Yanı” başlıklı kötü bir
yazıydı. Başlarda ne yazacağımı gerçekten bilmiyordum.
Zamanla bir hikâye üslubu oturdu sanırım. Sonrasında
beklediğimden daha yoğun ve iyi tepkiler aldım.
Kaç kitabınız var sizin için en iyisi hangisi sizi etkileyen neden?
Uykusuzdaki hikayelerden oluşan iki cilt halinde “Kendimi
Durduracak Değilim” kitabı ve 5 adet “Kaç Yıl Oldu?”
kitabı var. Yakınlarda “Kendimi Durduracak Değilim”
kitapları seçme öykülerle tek cilt halinde yeniden yayımlandı. Beni bir bütün halinde etkileyen kitabım yok, iyi
öyküler ve kötü öyküler var. Dağınık haldeler. Şu kitabım
baştan sona çok iyidir diyemem.

“Kaç Yıl Oldu”, derginin ilk sayılarında “Bişeyler Duydum”
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PROTETİK TEDAVİLER ÖNCESİNDE PERİODONTAL
HAZIRLIK
Doç. Dr. Pınar MERİÇ
Ege Dişhekimliği Fakültesi,Periodontoloji ABD
Protetik
restorasyonların
erken ve uzun dönem fonksiyonel
ve estetik başarısında sağlıklı periodontal dokular en önemli faktörlerden biridir. Diş eksikliklerinin
sabit/hareketli restorasyonlar veya
dental implantlar ile restore edilmesinden önce hastanın detaylı
periodontal muayenesinin yapılması gerekir. Periodontal tanısı
doğru belirlenen hastada protetik planlamada en doğru şekilde
yapılabilir. Periodontal durumu
net olarak ortaya konmamış dişler
varlığında yapılan protetik tedavilerde, planlama hatasına bağlı
olarak ilerleyen dönemde komplikasyonlarla karşılaşılacaktır. Protetik tedaviler öncesinde periodontal sağlığın oluşturulmasının
gerekliliği protetik aşamaların
çeşitli basamaklarında farklı
şekillerde öne çıkmaktadır.
1. Sağlıklı inflame olmayan dişeti
diş üzerinde olması gerektiği yerde
doğru konumda bulunur. Bu şekilde diş kesiminden simantasyona
kadar geçen diğer aşamalarda
stabil ve konumu değişmeyen bir
dişeti kenarı sağlanmış olur.
İnflame dişeti tedavi edilmeden
simante edilen restorasyonlar sonrasında dişetinde büyüme veya
çekilme ortaya çıkabilir.
2. Sıkı kanamalı olmayan dişeti
manuplasyon açısından kolaylık sağlar ve yapılacak cerrahi
girişimlerde sonuçlar daha ön
görülebilir olur.
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3. Periodontitis nedeniyle kemik
desteğini kaybetmiş dişler protetik planlama açısından önem
taşımaktadır. Periodontal tedavisi
yapılmayan derin cepler varlığında dişlerde tedavi sonrasında periodontal yıkımın devam etmesi,
endo-periodontal lezyon gelişimi
ve mobilite artışı gibi çeşitli klinik
durumlar ortaya çıkabilir.
4. Sağlıklı periodontal dokular
oluşturulmadan yapılan dental
implantlar mukozitis ve periimplantitis açısından yüksek risk taşımaktadır.
Protetik restorasyonlar
öncesinde periodontal hazırlık
2 bölümden oluşmaktadır. Bunlardan ilki periodontal dokuların
sağlığının oluşturulduğu aktif periodontal tedavi bölümü; ikincisi ise
düzeltici periodontal cerrahileri
işlemlerdir.
Periodontal Tedavi
Hastalarda klinik ve radyolojik
muayeneler yapılarak periodontal
hastalık varlığı ve şiddeti belirlenmelidir. Öncelikli olarak ümitsiz
dişler tespit edilmeli çekimi erken
aşamada yapılarak iyileşme süreci
başlatılmalıdır. Ümitsiz dişler kadar önemli olan diğer dişler ise
arkta stratejik değeri olan dişlerdir. Bu aşamada stratejik dişler
belirlenmeli ve gerekli tedaviler planlanmalıdır. Ağız bakımı
eğitimi, diş yüzeyi temizliği ve
kök yüzeyi düzleştirmesi işlemlerini içeren cerrahisiz periodon-

tal tedaviler tamamlanmalıdır.
Yaygın ve şiddetli periodontitis
olgularında cerrahisiz periodontal tedavinin ardından cep derinlikleri yeniden değerlendirilmeli
ve gereken bölgelerde cep derinliklerini azaltmak amacı ile flep
cerrahisi yapılmalıdır. Yine yaygın
ve şiddetli periodontitis olgularında furkasyon tutulumları belirlenmelidir. Furkasyon tutulumu olan
dişlerin protetik restorasyona dahil
edilmesi söz konusu ise furkasyon
bölgesinin temizlenmesini engellemeyecek biçimde açık bırakıldığı
kron tasarımları konusunda teknisyen yönlendirmelidir.
Düzeltici Periodontal Cerrahiler
Protetik restorasyon yapılacak
bölgede kron boyu uzatma, kret
düzenleme, mukogingival problemlerin çözülmesi, estetik seviyeleme ve protez yönlendirmeli
gövde altı şekillendirme gibi düzeltici cerrahi işlem gereksinimleri belirlenmelidir. Cerrahisiz periodontal tedaviler tamamlanıp sağlıklı
peirodontal dokular oluşturulduktan sonra planlama aşamasında
yapılması kararlaştırılan düzeltici
cerrahi işlemler ile devam edilir.
Kron Boyu Uzatma
Kron boyu uzatma ope rasyonları protez planlamasında
sıkça yer alan periodontal cerrahi işlemlerdir. Kron boyu yetersiz
dişlerde gerekenden fazla subgingival alana girilerek yapılan diş
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kesimleri ile tutuculuk sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu durum travmaya uğrayan periodonsiyumda
yıkıma neden olur ve sonrasında
komplikasyonlar ile karşılaşılır.
Aynı zamanda fazla subgingival
yerleştirilmiş kron kenarları etkin
plak kontrolünü güçleştirdiği için
erken dönemde kanamalı şiddetli bir gingivitis tablosu ortaya
çıkar. Kron boyunun tutuculuk
açısından yetersiz olduğu vakalarda kron boyu uzatma operasyonları gerçekleştirilerek biyolojiye
uygun doğru protetik restorasyonlar yapılarak uzun dönem başarı
arttırılmış olur. Gingivektomi ve
flep işlemlerini içeren kron boyu
operasyonlarında dikkat edilmesi
gereken en önemli nokta uzaklaştırılan yumuşak dokuların ardından biyolojik genişliğin kontrol
edilmesidir. Biyolojik genişliğin uygun boyutta yeniden oluşabilmesi
için periodontal sond ile dişeti kenarı ve kemik tepesi ölçülür. Eğer
2 mm’nin altında ise kemik alınarak biyolojik genişliğe yer açılır
(Resim 1).
Kret düzenlenme işlemi
Benzer şekilde kretin karşı
ark ile ilişkisi değerlendirilerek
gövdeler için apikokoronal yönde
uygun boyutta yer olup olmadığı
değerlendirilmelidir. Gövdelerin
kron uzunluğunun normalden kısa
olması estetik bakımdan ve gövde
altlarının etkin biçimde temizlenebilmesi açısından problem oluşturmaktadır. Bu gibi durumlarda
kret üzerinde ki dişetinin kalınlığı
inceltilmelidir. Yumuşak doku inceltilmesi yapıldıktan sonrada yeterli yer elde edilemediğinde kret
tepesinden kemik alınarak sert
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doku şekillendirmesi yapılır (Resim
2).
Mukogingival problemler
Ayak dişler veya implantlar
çevresi olası mukogingival problemler doğru ölçü alınmasından
restorasyonlar tamamlandıktan
sonra ağız bakımının etkin yapılmasına kadar pek çok aşamada
rol oynamaktadır. Protetik restorasyonlar öncesinde mukogingival
sorunlar endikasyona uygun cerrahi prosedürler ile düzeltilmelidir.
Bazı mukogingival problemler
protetik restorasyonların tamamlanmasının ardından düzeltilebilir.
Fakat operasyon sonrası başarı
daha az ön görülebilir olduğu
için cerrahi işlemler protetik
restorasyona başlamadan önce
gerçekleştirilmelidir.
Estetik Dişeti Seviyeleme
Lamina planlanan hastalarda dişeti seviyelerinin birbiri ile
uyumu değerlendirilmelidir. Mockup hazırlanmalı ve provası yapıla rak lamina yapılacak dişlerde
dişetinin apikokoronal yönde ve
birbiri ile seviyelenmesi ihtiyacı belirlenmelidir. Mockuplar üzerinde
gingivektomi yapılmasına olanak
sağlayarak dişeti kenarının yeri
ve şekli yapılacak laminaya göre
hassas şekilde oluşturulmuş olur.
Ardından mockup dişten uzaklaştırılır. Kesilen yumuşak dokular
uzaklaştırılır ve periodontal sond
ile kemik ölçümleri yapılır. İhtiyaç duyulan bölgelerde papillerin
korunduğu minimal flep tekniği
uygulanarak kemik kaldırılır. Bu
şekilde dişeti kenarının laminalara
uygun hazırlandığı pembe estetik
oluşturulmaya çalışılır (Resim 3 ve
4).

Protez Yönlendirmeli Gövde
Altı Şekillendirme
Estetik bölgelerde gövde
altlarında doğal çıkış profili
oluşturulması estetik olarak önem
taşır. Doğal çıkış profili oluşturulabilmesi için protez yönlendirmeli
gövde altı şekillendirme yöntemi
uygulanabilir. Özellikle dişsiz
kret üzerinde kalın dişeti olduğu
durumlarda gövde altı şekillendirmeleri rahatlıkla yapılabilir.
Geçici protezler hazırlandıktan
sonra gövde altlarına denk gelen
kret üzerinden yarım ay şeklinde
kesi yapılarak yumuşak dokular
çıkarılır. Ardından gövde altlarına
kompozit eklenerek kurşun şekli verilir. Gövde altlarının kesilere
oturarak yumuşak dokuya hafif
bası yapması sağlanır. Kret üzerinde yumuşak doku kalınlığı yeterli
olmadığı durumlarda bağ dokusu
grefti bölgeye dikilir ve aynı seansta gövde altları şekillendirilerek
geçici protez simante edilir (Resim
5).
Sonuç
Doğru periodontal hazırlık
yapılmayan vakalarda başarısızlık
kaçınılmazdır. Doğru planlama
yaparak öncelikle sağlıklı periodontal dokuların oluşturulması
birincil olmazsa olmaz şarttır ardından kron boyu uzatma, kret
düzenleme, mukogingival problemlerin çözülmesi, estetik seviyeleme ve protez yönlendirmeli
gövde altı şekillendirme gibi ihtiyaçlar belirlenmelidir. Düzeltici
cerrahi işlemlerin doğru bir şekilde ve amacına uygun gerçekleştirilebilmesinin birincil şartı sağlıklı
yumuşak doku varlığıdır. Erken ve
uzun dönem fonksiyonel ve este-
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tik olarak başarılı restorasyonlar
için başlangıç klinik periodontal
değerlendirmeler anahtar faktördür.
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RESİM 1

RESİM 4

Yetersiz kron boyu olan alt 1.
molar dişte kron boyu yükseltme
operasyonu uygulanması.

Başlangıç ve bitiş

RESİM 2
Kapanış durumunda gövde için
yeterli yer olmaması nedeni ile
kret düzenleme işlemi yapılmıştır.
Operasyon sonrası gövdeler için
uygun yer kazanılmıştır.

Teşekkür
Protez yönlendirmeli gövde
altı şekillendirme ve lamina vakalarının tüm protetik aşamaları Prof.
Dr. Erhan Çömlekoğlu tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Kendisine teşekkür ederim.
RESİM 3
: a) Başlangıç; b) Mockup dişlere
uygulanması; c,d) Mockup üzerinden başlangıç kesilerinin yapılması; e) Mockupın çıkarılarak
kesilerin tamamlanması
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RESİM 5
a) Eski protezlerde gövde altlarının
görünümü; b) Kretler üzerinde
gövde altlarına gelecek bölümlerin
kesilmesi; c) Kesiler sonrası kurşun
şeklinde gövde altlarının kretlere
uyumlandırılması; d,e,f) İyileşme
sonrası şekillendirilmiş gövde altları ve papil varmış görünümü
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İZDO Tiyatro Topluluğumuz sahnedeydi
İzmir Dişhekimleri Odası Tiyatro Topluluğu Neil Simon’ın yazdığı
çevirisini Murat Somay’ın yaptığı “Aykırı İkili” adlı tiyatro oyununu
Fuar Gençlik Tiyatrosu salonunda sahneledi.

Biri hastalık derecesinde titiz ve bu yüzden kocası
tarafından terk edilmiş, diğeri tüm parasını eski
kocasına kaptıran dağınık bir kadın.
Bu iki zıt karakterin aynı evde yaşamaya
başlamasıyla gelişen traji komik olayların anlatıldığı
oyun büyük beğeni topladı. Yönetmenliğini Sertaç
Karaoğlu Tosun’un gerçekleştirdiği oyunda dişhekimleri; İkbal Kazanç Zeybek, Dilek Kara Katal,
Güldane Dulda, Zehra Genç, Aliye Burşuk, Seher
Sabah, Serdar Devrim Erkmen ve Tolga Helvacı rol

aldı. Oyunun reji asistanlığını Ayça Bozyiğit, ses ve
ışık düzenini Meriç Şahin, dekor kurulumunu ise
Berkay Habib üstlendi. Çok sayıda dişhekimi, oyuncuların yakın dostlarının ve sanatseverlerin izlediği
oyun sonunda oyuncular izleyenlerden tam not aldı.
Oyun sonunda İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Dr. Murat Sütpideler, dişhekimi
oyuncuları kutlarken oyunun sahnelenmesinde
katkıları olan İzdent firması yetkilisine plaket takdim
etti.
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Perşembe Akşamı Seminerleri
başladı
İzmir Dişhekimleri Odası’nın ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan
mesleğimizle ilgili yeniliklerin paylaşıldığı ‘’Perşembe Akşamı Seminerleri’’
başladı.

Sektörümüzdeki firmaların yeni ürünlerini
tanıtma fırsatı bulduğu, meslektaşlarımızın
ise ücretsiz olarak sektörde ki yenilikleri
görme şansı bulduğu, yeni tedavi yöntemlerinin anlatıldığı ve tartışıldığı seminerler bu
yıl yoğun bir programla yaz aylarına kadar
devam edecek.
İzmir Dişhekimleri Odası konferans salonun
da gerçekleştirilen seminerlerin ilkinde 10
Ekim tarihinde “Vakaya Göre İmplant Seçimi; Hangi İmplant Ne Zaman?” konulu
sunumu Doç. Dr. Nejat Nizam gerçekleştir-
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di. İkinci seminer ise 24 Ekim tarihinde
gerçekleştirildi. Seminerde Doç. Dr. Hüseyin
Kurtulmuş “Adeziv Simantasyonda Başarılı
Klinik Sonuçlara Nasıl Ulaşırız ?” konusunu
anlattı.
Kısa bir kongre arasından sonra Aralık
ayında devam eden seminerlerde 12 Aralık
tarihinde Prof. James Deschner; ‘’Preiodontitis ile Sistematik hastalıkların ilişkisi konusunu sundu.
Almanya’da bulunan Mainz Johannes
Gutenberg Üniversitesinden gelen ve Ege
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DOÇ. DR. HÜSEYİN KURTULMUŞ

DOÇ.DR.NEJAT NİZAM

Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinde
bir dizi seminer veren Prof. Deschner

İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Murat Sütpideler seminerlerin ilgi görmesinin yönetim olarak kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
2019-2020 yılı seminerleri 2020 yılı
Ocak ayı itibariyle devam edecek, seminer takvimi web adresimizde her ay
yenilenerek takip edilebilecek.

odamıza da konuk olduğu etkinlikte
’Preiodontitis ile Sistematik hastalıkların
ilişkisi hakkında önemli bilgiler verdi.
Seminer sonunda İzmir Dişhekimleri
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Sütpideler sunumundan dolayı Prof.
James Deschner’e teşekkür etti.

PROF. JAMES DESCHNER
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SPAM’A DÜŞEN AŞKIMIZ

Dişhekimi
Serdar SIRALAR
wsiralar@gmail.com
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11 11 2019
Sevgili Feride;
Seni ilk gördüğümde benim telefonumun ekranında gülümsüyordun. Aslında
ben selfi çekiyordum da sen
fakültenin yemek kuyruğunda
şans eseri arkama düşmüş, sol
omzumun hemen üzerinde,
kendi telefonundaki komik bir
filme bakıyordun. Selfiyi çektim. “Fotoğraflar” albümüne
girdim. Resmi açtım. Sarı
kumral saçların güneşte ışıl ışıl
parlıyordu. Gözlerin gülmekten
hafifçe kısılmış, o muhteşem
dudakların tatlı kıvrımlarıyla
her iki yanağına yayılmıştı.
İki parmağımı iki yanağına
yaslayıp yanlara doğru ittim,
resim sadece senden ibaretti
artık. Güzelliğine dalmışım,
önümdekiler yürümüş ben
durup kalmışım. Arkamdan bir
kız “Yürüsene kardeşim” dedi,
kendime geldim ve yürüdüm.
Yemekte yine ezogelin çorba,
püreli rosto, piyaz ve muhallebi vardı. Ama bu sefer
hayatımda yediğim en lezzetli
yemek gibi geliyordu. Telefonumu ekmek sepetine dayamış ekranda gülen yüzünü
seyrederek yediğim için olsa
gerek. Aslını kaybetmemek için
resmi çoğalttım. Yeni kopyada
düzenlemeye tıklayıp yüzünün
etrafını kırptım. Sol alt köşede
sol omzumun ucu azıcık
görünüyordu. Çenene zarar
vermemek için onu tam silemiyordum. Kendi omzuma sinir
oldum.
Yurttaki odama gidince o
muhteşem yüzünü telefonuma
ve bilgisayarıma masa üstü
yaptım. Ben…. Ben galiba

aşık oluyordum. Ama daha
adını bile bilmiyordum. Hangi
bölümde, kaçıncı sınıfta okuyordun? Ders çalışamıyor,
uyuyamıyor hatta Candy Crash
bile oynayamıyordum. Sadece
ama sadece seni düşünüyor,
renkli yazıcıda basıp duvara
yapıştırdığım resminle gönlümü
avutuyordum. Takip eden hafta
her öğlen yemekhaneye koşup,
elimde telefonum ve selfi
ekranım açık vaziyette kuyrukta
yürüdüm. Hatta bazı günler
yemek sırası bana geldiğinde
sıradan çıkıp tekrar gidip
baştan kuyruğa giriyor ama bir
türlü seni telefonumun ekranında göremiyordum.
Resmini üniversitenin Facebook
ve İnstagram sayfalarında
paylaşıp “Bu kızı tanıyan varsa ve Allah’ını seviyorsa bana
haber versin” diye yazdım.
Yüzlerce yorum yağdı. Çoğu
erkek öğrencilerden geliyordu. “Bu kızı tanısam sana ne
haber vereceğim muşmula”
tarzı üzücü tümceler içeriyordu
bu yorumlar. Kızlar ise “Maymundan bir gün önce doğmuş
bu şaşı kızın da bir kör alıcısı
olabiliyor demek ki. Pöh!”
falan gibi yorumlar yapıyorlardı. Çok üzgün, umutsuz ve
yorgundum. Seni hiçbir zaman
bulamayacağımı düşünmek
acı veriyordu. Sonra aklıma
resmini Google images’da
aratmak geldi. Nasıl sevindim
bilemezsin. Adeta çocuklar
gibi havalara uçtum. Hatta
bu fikir tam bitirme tezimin
son satırlarını bilgisayarda
yazarken aklıma geldi ve inanır
mısın Google’a girmek için tez
dökümanlarımı kaydetmeden
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çıktım. Olsun, sana feda olsun. Tezi yeniden
yazarım ama seni bir daha nerede bulurum?
Hemen arama motorunu açtım, resmini sürükleyip içine attım. Enter’a basar basmaz o muhteşem yüzün başka bir pozunla çıktı karşıma.
Üstelik adın soyadın ve e-mail adresin de vardı.
İki gündür bu e-maili yazıyorum. Bazı satırları
beğenmeyip silip yeniden yazıyorum. Sonra
tekrar tekrar baştan okuyup hepsini silip tekrar
tekrar yazıyorum. Artık tamam. Bu haliyle sana
gönderiyorum sevgili Feride. Lütfen bana dönüş
yap. Attachment dosyasında öz geçmişim, telefon numaram ve adresim de var. Sana yalvarıyorum bu çaresiz aşkıma bir yanıt ver.
Sonsuz sevgiler. Mahmut
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 05 2037
Sevgili Mahmut;
E-mailinin tarihine bakılırsa aradan 18 yıl
geçmiş. Biraz geç cevap verdiğim için üzgünüm
ama senin e-mailin Spam’a düşmüş şekerim. Bu
sabah avukatım üçüncü kocamla boşanma davamızdan bana düşen mal ve nakit dökümünü
yollayacağı için maillerimi açınca, “Mail
box’ınız doluyor. Gereksiz ve Spam mailleri
silin” uyarısı çıktı. Ben de işte onları haşır huşur
silerken senin yazdıklarını gördüm tesadüf.
Şimdi şekerim; öncelikle ben üniversite okumadım. O tarihlerde ablam tıp okuyordu.
Muhtemelen onunla buluşup sinemaya falan

gidecektik de önce öğrenci yemekhanesinde
yemek yemişizdir. Hayal meyal hatırlıyorum.
Sen elindeki telefonda benim resmime dalıp da
kuyruk ilerlediğinde arkadan sana “Yürüsene
kardeşim” diyen kız da kesin benimdir. Tam benim tarzım Üç kocama da aynını dedim ahahahahaha!
Ayol sen de bi kafanı çevireydin de yüzüme
bakaydın. Telefondan kafanı kaldırmamışsın
Mahmut. O dönem üniversitenizin sosyal
medyasını benimle meşgul etmen hoşuma
gitti bak. Attachment’ını da okudum. Dişçilik
okuyormuşsun o zaman. Bilmiyorum evli misin
bekar mı ama herhalde yükünü tutmuşsundur
şimdiye kadar değil mi canım? Yeni bir e-mail
ile yeni bir attachment’da mali portreni de yollarsan belki bir görüşme şansımız olabilir. Bak
e-mailini “Spam değil” kategorisine alıyorum
Mahmut, anladın sen onu. Hadi canım, hadi
tatlım “Yürüsene Mahmutum”. Öpücük,
öpücük, kalp, öpücük.
Feride.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 05 2037
Feride, her şey kalmış geride. Beni de Allah
korumuş. Spam’ı icat edene yürek dolusu sevgilerimle…
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mavi köşe

BEHÇET AMCA NEDEN KENDİNİ
EVE KAPATTI?

Dişhekimi
Mavisel YENER

maviselyener@gmail.com
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Üst katta oturan Behçet Amca
ortalarda görünmüyordu, yalnız
yaşayan biriydi. Eşini yıllar önce
kaybetmişti. Annemle babam
merak etmişlerdi. “Git kapısını çal
bakalım, iyi mi?” dediler. Bir koşu
çıkıp zile bastım.
Önce tıkırtılar geldi, sonra en üst
kilit açıldı “klik klik klik…”, sonra
ortadaki “trak trak trak…”, en
son da alttakinde döndü anahtar.
Beklemekten sıkılmıştım ki, kapı
aralandı:
“Oooo, benim yakışıklı oğlum
gelmiiiş… buyur, gel.”
“Yok girmeyeceğim Behçet Amca,
annemler merak etmiş seni. Birkaç
gündür görünmüyormuşsun, iyi
misin?”
Behçet Amca’nın yanıtı kısaydı:
“Sağ ol oğlum, iyiyim. Dersler
nasıl bakalım?”
“Dersler iyi deee… Sen alışveriş
için falan hiç çıkmayınca, babam
dedi ki ‘Git sor bakalım’ Bir şey
lazım mı?”
“Yok yok, değil, sağ olasın. Selam
söyle babanlara.”
Behçet Amca oldukça durgundu.
Aslında, oldum olası sessiz ve
suskun biriydi. Onu evden çıkmaz
hale getiren neydi, ben de merak
etmiştim. Göz altları şiş şişti.
Uykusuz görünüyordu.
Behçet Amca “Selam söyle babanlara,” derken gözümün içine
öyle bir bakmıştı ki, başka soru
sormaya çekindim. Daha fazla
kurcalamanın anlamı yoktu, iyi
günler dileyerek ayrıldım kapıdan.
Koşarak indim merdivenleri, bizim
kapıya gelmiştim ki yukarıdan sesi
duyuldu:

“Oğluuum, Barıııışşş… bir
dakika gelir misin?”
“Hemen geliyoruuuum,”
					
Beni içeri davet etti, şeftali
suyu ikram etti. Gözlerini kocaman kocaman açarak anlatmaya
başladı.
“Bak evlat… Bilirsin, torunum yok; seni torun gibi
severim. Sana bir şey desem, kimseye söylemesen…”
“Aaa, tabii söylemem
Behçet Amca. Ben sır tutmayı iyi
bilirim.”
“Annene de demek yok
ama, tamam mı?”
“Söz! Ona da söylemem!”
Behçet Amca rahatlamış
gibi, koltuğunun arkasına yaslandı. Kısık bir sesle anlatmaya
başladı. Önceki hafta geliniyle
oğlu Behçet Amca’yı ziyarete
gelmiş. Ona bir de armağan getirmişler. Şöyle gıcır gıcır, bağcıklı
bir ayakkabı. Behçet Amca yarım
ağızla teşekkür edince de “Sen
bizim getirdiğimizi giymez saklarsın şimdi; saklayıp da mezara
mı götüreceksin,” deyip, Behçet
amcanın bütün eski ayakkabılarını
toplayıp eskiciye verivermişler.
Behçet Amca diyememiş bir
şeycik. O gece sabaha kadar
ayakkabıların bağcıklarını bağlamaya uğraşmış. Tam “oldu,” derken, evin içinde biraz yürüyünce
düğümler çözülüyor, sarkan
bağcıklara takılmaya başlıyormuş. Bağcıkları çıkarıp da giymeyi
denemiş, bu defa da ayağından
çıkıveriyormuş. Bu yaşa gelip de
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ayakkabı bağlamayı öğrenmediğini oğluyla gelini
bir duyarsa, onu tefe koyarlarmış.
O güne kadar hep bağcıksız ayakkabı satın alırmış
meğer. Dışarı çıkacak başka ayakkabısı kalmayınca
evde hapis kalmış.
“Benimle alay edersin sen şimdi…” dedi.
“Hayır, neden alay edeyim? Ayakkabılarımı bağlamak bana da çok zor gelirdi Behçet Amca. Ben
sana öğretirim, kimseye de söylemem; hadi getir
ayakkabılarını…”
“Annene seslen, ‘Behçet Amcayla oturuyoruz’ de,
merak etmesin seni.”
Ona düğüm atmayı öğrettim önce, sonra da tek
fiyonklu bağcık atmayı gösterdim. Behçet Amca
istekli bir öğrenciydi ama çok yetenekli olduğu
söylenemezdi. Gösterdiklerimi yapmaya uğraşırken
bir yandan da söyleniyordu:
“Ahh, yıllardır utandım, kimselere diyemedim ‘ayakkabı bağlamayı bilmem ben, öğretir misin?’ diye.
Botlarımı bağlayamıyorum diye askerde az mı azar
işittim. Neyse ki orada Nihat vardı, beni ezdirmedi.
Kimseye göstermeden bağlardı. Kim bilir nerelerde
şimdi. Yaşıyorsa, kulakları çınlasın…”
“Hadi bir daha bağla bakalım Behçet Amca, sonra
anlat askerlik anılarını…”
Söylenmeye devam ediyordu:
“Hayatım boyunca eziyet çektim şu uğursuz
bağcıklar yüzünden. Ayakkabını hooop diye ayağına giymek varken, kim icat etmiş böylelerini bilmem

ki…”
Behçet Amca yeniden eğildi bağcıkları bağlamaya.
O sırada bir ses duyuldu “Caaarttttt…”
Behçet Amcanın pantolonu bu gerilime dayanamamış arka dikişi sökülüvermişti. Behçet Amca
poposunu tuta tuta içeri giderken homurdanır gibi
konuştu:
“Bekle, değişip geleyim.”
Eşofmana benzer daha rahat bir şey giyip geldi.
Ayakkabı bağlarken ayağını dayayacağı yüksekçe
bir yer bulmakta yarar olduğunu keşfetmiş, bunun
için alçak bir tabure getirmişti. Ayakkabıları yeni
den giydi:
“Çözeyim de yeniden bağlayayım, bakalım kendi
kendime yapabilecek miyim…”
						
Birkaç gün Behçet Amcanın bakkal alışverişini ben
yaptım. Her gittiğimde, bağcık dersimize çalışıyorduk. Annem, romatizması yüzünden çıkamadığını
sanıyor, her gün ona yemek gönderiyordu. Onunla
beraber bir saat geçirmem de hoşuna gidiyor, “Aferin oğluma, yaşlıları yalnız bırakmamak gerek…”
diyordu.
Behçet Amca tek fiyonktan çift fiyonk dersine
geçtiğimiz gün gelinine telefon etti:
“Kızım, bana aldığınız o siyah ayakkabı pek rahat,
kahverengisi de varsa alabilir misiniz? Parası neyse
veririm…”
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BEKLEME YAPMA

Dişhekimi
Müge KÖKDAMAR

mugesandik64@yahoo.com
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Hayat hep bir bekleme
serüveni…
Bekleriz, hep bekleriz. Hafta
boyunca Cuma’yı, yıl boyunca içinde olunmayan başka
bir mevsimi, ömür boyunca mutluluğu, geç kalan
hastayı, hastaların bir gün
mutlaka düzenli diş fırçalama olasılığını…
Beklediğimizin farkına bile
varmadan aslında sürekli,
anlamlı anlamsız bir sürü
şeyi bekleriz. Beklemekten
mutlu olduklarımıza kavuşunca, belki de beklemenin heyecanını özleriz.
Yine bekleme dönemine geri
dönmeyi bekleriz o zaman
da. Kim bilir asıl sevilen şey,
ayakta tutan, güç veren şey,
beklemek midir aslında?
Henüz gelme ihtimali yokken
beklemenin ümit dolu enerjisini, beklenen gelince kaybedeniniz var mı?
Beklerken sıkıldıklarımız,
üzüldüklerimiz, kızdıklarımız,
hüzünlendiklerimiz… Peki
ya gelmeyeceğini bildiğiniz
halde beklemenin bile iyi
geldiği beklemeler? Ya da
bekletilmeyi dahi yakıştıramadığınız ama sizi bekleten
arkadaşlıklar? Daha fazla
beklememek için, sırf bekle-

meyi konduramadığımız için,
dürtüp durduğumuz insanlar? Bekleyip bekle
yip, sonunda her defasında
yeniden affettiğiniz insanlar? Beklemeye alışıp, hatta
yalama olup, artık beklemediğinizi görüp bi ohh
çektiğiniz durumlar? Bunun
bir kurtuluş olduğunun farkına varın! Bu bir özgürleşme!
Aslında anlam veremediğiniz/ canınızı sıkan/ sizi
üzen olumsuzlukların etrafını
beklentiyle sararak, o olumsuzluğu sümen altı ettiğinizin
farkına varın. Görmek istemediğiniz terslikleri, “yok
canım öyle değildir. İyi ama
niye böyle?” diyerek geçen
zamanları çekilebilir kılan
şey, işte o sizin maharetle
sıvadığınız dış kabuk. O
beklentinin adı “ümit”. Hah
işte ümit de, beklemek ve
beklenti ile aynı kandan ama
daha az yorucu.
Bu birbiriyle ters orantılı
çalışan bir sistem belki de.
Beklenti yükseldikçe hayatın
tadı mı kaçıyor ne? Zihni
susturmanın imkânsızlığı
gibi, beklentiye girmemek de
imkânsız bazen. Beklediğin
yerde duracaksan, kendi için
de dur. Kendini unutma o
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durakta. “Ama değer,” diyorsan, vefanı ve
vicdanını tebrik ederim.
Bakın bazı güzel insanlar neler demiş:
Sevgi Soysal: “Herkes vapuru bekliyor. Elâ
kendisiyle, vapuru bekleyen kalabalık
arasındaki benzerliği düşündü. Her şeyin
değişebileceğini sananlardanız, bekleyenlerden, umanlardan…”
Özdemir Asaf: “Kendine gel, seni orada
bekliyorum.”
Küçük İskender: “Beklediğin şey ancak
sen onu beklediğini unuttuğun zaman
gerçekleşir. Bu hayatın, “sen bakarken soyunamıyorum” deme şeklidir.
Cesare Pavese: “Gene de bir iştir beklemek.
Bekleyecek bir şeyi olmamaktır korkunç
olan.
William Shakespeare: “Kendimi her zaman
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mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz?
Çünkü kimseden bir şey ummam. Beklentiler
daima yaralar.”
Voltaire: “İnsan beklemeyi umumiyetle, artık
bekleyecek bir şeyi kalmadığı zaman öğrenir.”
Sunay Akın: “Halt etmiş Türkçe öğretmenleri; en uzun fiil beklemek’tir çünkü.”
Beklentisizliğe bir amaç kaybı gibi de bakabilirsiniz. Neyi, kimi, nasıl, ne kadar beklediğinizin doz ayarını yapabilecek gücünüz ve
isteğiniz eksik olmasın.
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Başsağlığı
Meslektaşlarımızdan;
• Dişhekimi Mustafa Turgut ÇEKİRGE 05.09.2019’da vefat etmiştir.
• Dişhekimi Hasan ELİDEMİR 13.09.2019’da vefat etmiştir.
• Dişhekimi Ahmet Akbel YEĞENOĞLU’ nun annesi Emine Mesadet YEĞENOĞLU etmiştir.
• Dişhekimi Prof. Dr. Ebru ÇAL’ın annesi Nuran KARACEBE 01.10.2019’da vefat etmiştir.
• Dişhekimi Koray ENGİN’ in annesi Gülderen ENGİN 14.10.2019’da vefat etmiştir.
• Dişhekimi Lütfi TUNAY 15.10.2019’da vefat etmiştir.
• Dişhekimi Tahir Burcu BİLGİN’ in annesi Sema BİLGİN 17.10.2019’da vefat etmiştir.
• Dişhekimi Dr. Hakan MAYADAĞ’ ın babası Zakir MAYADAĞ vefat etmiştir.
• Dişhekimi Prof. Nurcan Buduneli’ nin babası ve Prof. Eralp Buduneli’ nin kayınpederi Hasan GÜRSES
21.10.2019’da vefat etmiştir.
• Dişhekimi Fatih ÖZKASAP 02.11.2019’da vefat etmiştir.
• Dişhekimi Turan MÜDÜROĞLU 03.12.2019’da vefat etmiştir.
• Dişhekimi Selda Doğru’nun annesi, Serhat Doğru’nun kayınvalidesi Ender AŞKIN 20.12.2019’da
vefat etmiştir.

Mutlu Günlerimiz
Meslektaşlarımızdan;
• Neriman Şendilmen ve eşi Bekir Şendilmen çiftinin kızları EYLÜL dünyaya gelmiştir.
• Evren Efecan KURŞUNERLER ve eşi Beyza KURŞUNERLER çiftinin Oğulları EGE dünyaya gelmiştir.
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KONSER

Mor Ve Ötesi –Ooze Venue............................................................17/01/20
Üç Usta Bir Muhabbet-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu ...............19/01/20
Koray Avcı-Ooze Venue................................................................ 25/01/20
Katatonia-İzmir Arena....................................................................31/01/20
Sena Şener-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu.........................…...07/02/20
Barcelona Guitar-Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ..........15/02/20
Begül Erhan Gitar Resitali-İzmir Sanat.............…...................20/02/20

Haluk Levent-Arena............................................................22/02/20
Fatih Erkoç Akustik-İzmir A.K.M Yunus Emre Salonu..26/02/20
Murda-Ooze Venue.....................................................................04/03/20

SAHNE
Ata Demirer Gazinosu Türkiye Turnesi-.Çeşitli Mekanlar.....17/01/20-29/02/20

Ormantik Komedi-Çeşitli Mekanlar.................................................18-19.1.20
Plastik Aşklar-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu ..................................21/01/20
Üçü Bir Arada-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu..........................22/01/20
Etekler ve Pantolonlar-Bostanlı Suat Taşer...................................27/01/20
Burda Olan Burda Kalır-Can Yılmaz & Zafer Algöz.......................28/01/20
Seni Unutmak İstemedim Ki-Narlıdere Akm………..…..............30/01/20
Bir Baba Hamlet-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu ..............................30/01/20
İki Bekar-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu.............................................31/01/20
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Kibarlık Budalası-İzmir A.K.M Yunus Emre Salonu..................04/02/20

Sinekelerin Tanrısı-İzmir A.K.M Yunus Emre Salonu ...05/02/20

Romantizma -Sevgililer Günü Özel İzmir A.K.M Yunus Emre Salonu...14/02/20

Ağaçlar Ayakta Ölür-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu...................17/02/20
Vahşet Tanrısı-İzmir A.K.M Yunus Emre Salonu...................... 22/02/20
Tolga Çevik- Tolgshow-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu.............. 25/02/20

Harem Kabare-Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu.................... 28/2/20
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KİTAP
Ahmet Ümit…...........................................Aşkımız Eski Bir Roman
Franz Kafka..........................................................................Dönüşüm
Jose Saramago….......................................................................Körlük
Hasan Ali Toptaş………............................…..Beni Kör Kuyularda
William Golding……….............................................…..Sineklerin Tanrısı

Ahmet Ümit
Aşkımız Eski Bir Roman

İstanbul’da bir kanun adamı, sokaklarda
bir suç bilgesi. Başkomser Nevzat, karmaşık
cinayetleri çözerken insan ruhunun derinliklerinde gezinmeye devam ediyor...
Edebiyat bazen çok tehlikeli olabilir. Anna
Karenina, Madam Bovary, Esmeralda ve
daha birçok kadın roman kahramanı... Bu
muhteşem kadınlara ulaşmaya çabalarken,
önce doğru düşünme yeteneğini, sonra da
yaşamını yitiren bir adam...
Kimsenin önemsemediği overlokçu bir kızın
cinayeti bile önemli sırlar içerir. Katil ve
maktul apaçık ortadaymış gibi görünse de
hakikat çok derinlerde gizlenmiş olabilir.
Ama ne kadar gizlenirse gizlensin, Başkomser Nevzat gibi vicdanlı polisler olduğu sürece
karanlık aydınlanacak, adalet mutlaka yerini
bulacaktır.
Aşk hiçbir zaman masum değildir. Petersburg’un soğuğundan, İstanbul’un sıcağına gelen bir Rus bilim insanı. İstihbarat
servislerini birbirine düşürecek kadar gizemli
bir kayboluş.Mesleğini doğru yapmak için
cesaret yetmez, aynı anda kocaman bir
yürek ister. Ama o yürek çelikten yapılmıyor.
Bir süre sonra el bombası gibi gümlüyor. O
yüreği zamansız gümletmeyelim Ali. Zalimleri
sevindirmenin âlemi yok.
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Zülfü Livaneli
Kardeşimin Hikayesi

Serenad fırtınasından sonra Livaneli’den nefes kesen bir roman
Sakin bir balıkçı köyünde genç bir kadının
cinayete kurban gitmesiyle başlar her şey.
Dünyadan elini eteğini çekmiş emekli inşaat
mühendisiyle genç, güzel ve meraklı gazeteci kızın tanışmasına da bu cinayet vesile
olur. Kurguyla gerçeğin karıştığı, duyguların
en karanlık, en kuytu bölgelerine girildiği
hikâye, daha doğrusu hikâye içinde hikâye
de böylece başlar. Modern bir Binbir Gece
Masalı’nın kapıları aralanır. Ancak bu kez
Şehrazad erkektir.
Kardeşimin Hikâyesi aşkın mutlulukta ulaşılacak son nokta olduğuna inananları bir
kez daha düşünmeye davet eden, aşka, aşkın
karmaşıklığına ve tehlikelerine dair nefes kesen bir roman. Her sayfada yeni bir gerçekliği
keşfedecek, kuşku ile kesinliğin sınırlarında
dolaşacaksınız.

Efe Erginer
Yaverinin Sesinden - Bir Başka
Atatürk
Dişhekimi, yazar Efe Erginer’in kaleme
aldığı “Yaverinin Sesinden - Bir Başka Atatürk” kitabı, 1932 yılında, 31
yaşında genç bir subayken Atatürk’ün
yaverliğine atanan ve 10 Kasım 1938
gününe kadar, altı yıl hizmetinde olan
Cevdet Tolgay’ın İzmir’deki sessiz
sedasız yaşamından kesitler sunuyor.
Kitap, Cevdet Tolgay’la yapılan söyleşilere ilişkin, toplam iki saat süren ses
kayıtlarından derlenmiş.
Celal kenara çekildi, gördüm. Böyle
bir kanepenin koltuğu-na oturmuş,
paltosu filan sırtında, içeri girdim. Hiç
unut-mam, böyle bir hayale yaklaşır gibi
bir hisle içeri girdim... “Hoş geldin!”
dedi. “Hoş bulduk!” Paşam dedim. Elini
uzattı, aldım... O kadar güzel bir eli
vardı ki, hiç unutmam. Beyaz, pembe,
yumuşak... Insana tuttuğu zaman zevk
veren bir eldi, Atatürk’ün eli. (Tanıtım
Bülteninden)
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