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Odamız 18. Genel Kurulu 22 -23 Ağustos tarihlerinde yapılacaktır. 

Yasal çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı 5-6 Eylül 2020  

tarihlerinde gerçekleştirilecektir

Meslektaşlarımızın Dikkatine
Verbis’e kayıt süresi uzatıldı

Yönetmelikle ilgili yeni Danıştay kararları
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genel sekreterden notlar

Yaman YAMANGİL
İzmir Dişhekimleri

Odası Genel Sekreteri

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Olağanüstü günler yaşıyoruz. Corona virüs pandemisi tüm dünya ülkelerinin 
yanı sıra Türkiye’yi de etkisi altına aldı. Mesleğimizi de olumsuz etkileyen salgın 
sebebiyle vatandaşlar acil sağlık durumu dışında hastanelere ve dişhekimlerine 
başvurmamaları gerektiği konusunda uyarıldı. Mesleğimizle ilgili de önemli ted-
birler alındı. Normalleşme sürecinde ise tedavi sırasında ve öncesinde yapılacak-
lar ile ilgili rehberler hazırlandı. 
Bu süreçte biz de hem Türk Dişhekimleri Birliği’nin yaptığı çalışmalara katkı-
da bulunduk, hem de kendi adımıza bazı çalışmalar gerçekleştirdik. Öncelikle 
normalleşme sürecinde hazırladığımız afişleri hem dijital ortamda indirme imkanı 
hem de isteyen meslektaşlarımıza gönderme fırsatı bulduk. Pandemi sebebiyle 
ara verdiğimiz seminerlere Web üzerinden devam ettik.  Elimizden geldiğince 
bu konuda meslektaşlarımıza rehber olmaya ve desteğe devam edeceğimizi        
belirtmek isterim.
Öte yandan bir başka önemli konu E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasının 
başlaması. E-Serbest Meslek Makbuzuna geçiş tarihinde herhangi bir değişiklik 
olmadı.  Uygulama 1 Haziran tarihi itibari ile başladı. 01 Şubat 2020 
itibariyla faaliyetine devam etmekte olanlar 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren, 
01 Şubat 2020’den (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar için 
işe başladıkları ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar E-SMM uygulamasına 
geçmiş olmaları gerekiyor.
Diğer bir  önemli konu ise Verbis’e kayıt süresinin uzatılması. Bilindiği gibi 30 
Haziran 2020 tarihinde Verbis Kayıt süresi sona erecekti. Verbis Kayıt süresi 
Kişisel Veriler Koruma Kurulu tarafından uzatıldı. 
Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu 
veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlu-
larınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri 
Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği 
gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına karar verildi. Bu konuda habe- 
rimizde ayrıntıları ve yeni tarihleri öğrenebilirsiniz. 
Nisan ayında yapılması gereken ancak Covid-19 Pandemisi nedeniyle ertelenen 
Olağan genel Kurullar Temmuz ayından itibaren başlayacak. Odamız Genel 
Kurul ve seçimleri 22-23 Ağustos tarihinde yasal çoğunluk sağlanamaması duru-
munda 5-6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Meslektaşlarının katılımlarının değerli olduğunu belirtmek isterim. İki yıllık 
çalışmalarımız ile ilgili meslektaşlarımızın görüşlerini almak ve meslek sorun-
larımız ile ilgili neler yapabileceğimizi konuşmak için tüm meslektaşlarımı Genel 
Kurula bekliyorum.
Genel kurul çalışmaları  meslek odaları ve birliklerinin siyasetin etkisi altına alın-
mak istenmesi ve yasa değişikliği çalışmalarının gölgesinde yapılacak. Meslek 
odaları ve birliklerinin siyasallaştırılarak zayıflatılmasının hiçbir toplumsal yararı 
olmayacaktır. Bizler Genel Kurullarımızı özgür ortamlarda ve özgür irademizle  
gerçekleştirmeye devam etmek istiyoruz.
Sevgi ve Saygılarımla 
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Verbis’e kayıt süresi için   

verilen süre azalıyor

Bilimsel etkinlik salonumuz yenilendi
8’de

36’da

“Perşembe Akşamı Seminerleri “ 
Ocak ve Şubat aylarında başarıyla tamamlandı

15.05.2018 tarih E.90391 sayılı Genelge ile ilgili uygula-
manın tüm reçeteleri kapsayacak şekilde genişletilmesi 
talimatı verilmişti.başlamıştı.

dişhekimi
Sahibi
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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.

10’da
12’de

Yönet-
melikle 
ilgili yeni 
Danıştay 
karaları

E-Reçete ile ilgili yapılması gerekenler
12’de

16’da



66

Cenker  AKTAŞ
cenkeraktas@gmail.com

Değerli Meslektaşlarım Merhaba,

Tüm dünyayı sarsan felaketlerden birine tanık oluyoruz. 
Başlarda şaşkınlık ve korku ile anlamaya çalıştığımız belki hala an-
layamadığımız, hemen sonra meslek öğretilerimizin bize ilmek ilmek 
zaten işlediği hassasiyetlerimizi kat kat artırarak obsesyon seviyelerinde 
davranış şekilleri göstermek zorunda kaldığımız zor zamanlardan geçi-
yoruz. 

Umarım insanlık en yakın zamanda biyolojik afetin çözümünü bulacaktır. 

Covid 19 nedeni ile kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rah-
met diliyorum.  Özellikle kamudaki sağlık çalışanlarımızın çok büyük 
özveri ve sabırla cansiperane mücadelelerinden ötürü her birine min-
nettarız. Bu çalışmaları sırasında virüs nedeni ile tedavi olmak zorunda 
kalanlara geçmiş olsun diliyorum.

Biliyorsunuz İzmir Dişhekimleri Odası kurucularından 1988-1994 
yılları arasında İzmir Dişhekimleri Odası Başkanlığı görevinde bulunan 
odamız Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Delegesi,  TDB Yüksek Disiplin 
Kurulu Başkanı büyüğümüz Mustafa Oral’ı 31 Mart 2020’de Covid-19 
sebebiyle kaybettik. Mustafa Oral Ağabey ile iki yıllık Yönetim Kurulu 
Üyeliğim nedeni ile Meslek Sorunları Komisyonunda aldığım görevde 
beraber çok günler çok saatler birlikte çalışma fırsatım oldu. Mesleğimiz 
ile ilgili tüm mevzuat ve yasalara hâkimiyeti bende hep hayranlık 
uyandırmıştır. Odamızda ve TDB ‘ de aldığı görevler ile kazandığı 
deneyimlerinden samimiyetle  yararlandırma çabasını hiç unutmaya-
cağım. 

Sizi çok özleyeceğim. 

Dergimizin bu sayısını yaşanan salgın sebebiyle matbaaların da bu 
süreçten etkilenmesi, dağıtımında sağlıklı olamayacağı düşüncesiyle
E- Dergi formatında çıkarma kararı aldık. 

Dergimizde hem geçtiğimiz süreçte mesleğimizle ilgili yaşanan gelişme-
ler ve önemli konular var.  Verbis’e kayıt süresinin uzatılması, E-Reçete 
ile ilgili yapılması gerekenler, yönetmelikle ilgili Danıştay kararları, TDB 
Başkanlar Konseyi ve Olağan Genel Kurulumuz ile ilgili haberleri ilgili 
sayfalarda bulabileceksiniz.
Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 

dişhekimieditörden notlar
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Bilimsel etkinlik salonumuz yenilendi
Yenilenen İzmir Dişhekimleri  Odası Bilimsel Etkinlik Salonu’nun açılışı  
‘’Dişçinin Korkusu’’ adlı belgesel filmin gösterimi ile gerçekleştirildi

İzmir Dişhekimleri Odası 
Yönetimi meslektaşlarımızın 
mevcut bulunan eğitim ve 
toplantı odası tamamıyla ye-
nilenerek eğitim ve seminerler 
için yeniden düzenlendi.
Yenilenen seminer salonunun 
açılışı 6 Şubat tarihinde 
çok sayıda meslektaşımızın 
katılımıyla gerçekleştirildi.  
İzmir Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu’nun ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen açılış 
etkinliğinde Prof. Dr. Ertuğrul 
Sabah’ın, engelli çocukları 
diş tedavisiyle buluşturduğu 
yolculuğun hikâyesinin an-
latıldığı  ‘’Dişçinin Korkusu’’ 
adlı belgesel filmin gösterimi 
gerçekleştirildi.  Prof. Dr. Sa-
bah ve Yönetmen Murat Erün 
filmi çok sayıda meslektaşımız 
ve davetlilerle birlikte izledi. 
Gösterim sonunda Prof. Dr. 
Sabah; ‘’Film bir çok yerde 
gösterime girdi, ancak ilk 
kez meslektaşlarım ile bir-

likte izlemek çok anlamlı. 
Sizlerin görüşleri benim için 
çok önemli’’ diyerek  filmin 
hikayesini anlatırken Yö-
netmen Murat  Erün merak 
edilen soruları cevapladı. 
Zaman içerisinde artan gerek-
sinimler ve eğitim çalışma-
larının yoğunlaşmasıyla şu 
an seminerlerin yapıldığı 
oda merkezinin fiziki koşul-
ların yetersiz kalması üze-
rine yenileme çalışmasını 
yaptıklarını belirten İzmir 
Dişhekimleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Sütpi-
deler; ‘’Tüm meslektaşlarımıza 
hayırlı olmasını diliyorum. 
Böyle anlamlı bir film göste- 
rimi ile açılışı gerçekleştirmek 
bizi ayrıca mutlu etti. Prof. 
Dr. Sabah’ın engelli çocuklar 
için yaptıkları, en güzel böyle 
anlatılabilirdi’’ dedi. 
Açılış etkinliği Film gösterimi 
sonunda düzenlenen kokteyl 
ile sona erdi.
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Olağan Genel Kurul Ağustos’ta yapılacak
Nisan ayında yapılması gereken ancak Covid-19 Pandemisi nedeniyle ertelenen 

Olağan genel Kurullar Temmuz ayından itibaren başlayacak. Odamız Genel Kurul 
ve seçimleri 22-23 Ağustos tarihinde yasal çoğunluk sağlanamaması durumunda 

5-6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek

1 Haziran’dan itibaren  pandemide nor-
malleşme süreci ile birlikte Nisan ayında 
yapılamayan genel kurulların  Temmuz-Ağus-
tos ayları içerisinde yapılması kararlaştırıldı. 
2018 yılı Nisan ayında yapılan 17. Olağan 
Genel Kurul ve seçimleri sonucu oluşan Yöne-
tim Kurulu’nun iki yıllık görev süresi 2020 yılı 
Nisan ayında dolmuştu. Yönetim Kurulu’nun 
iki yıllık çalışmalarının değerlendirileceği, 
meslek sorunlarının ve çözüm önerileri-    
nin görüşüleceği, yeni projeler ve hedefle- 
rin tartışılacağı 18. Olağan Genel Kurul 22 
Ağustos 2020 Cumartesi günü 10:00-16:30 
saatleri arasında, organ seçimleri 23 Ağustos 
2020 Pazar günü 09:00 -17:00 saatleri 
arasında yapılacak. Bu toplantıda yasal 
çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantı 
çoğunluğa bakılmaksızın; 5 Eylül tarihinde 
aynı saatlerde Tepekule İş Merkezi’nde bulu-

nan İzmir Dişhekimleri Odası Mustafa Oral 
Bilimsel Etkinlik Salonun da  gerçekleştirilecek. 
Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Denetleme 
Kurulu Üyeleri, Oda Disiplin Kurulu Üyeleri 
ve Birlik Genel Kurul Delegeleri’nin seçileceği 
oda organ seçimleri 6 Eylül 2020 Pazar günü  
aynı yer ve saatte yapılacak
İZDO Genel Sekreteri Yaman Yamangil, Nisan 
ayında yapılması gereken ancak Covid-19 
Pandemisi nedeniyle ertelenen Ağustos ayında 
gerçekleştirilecek çoğunluk olmaması halinde 
5-6 Eylül tarihinde yapılacak olan  Oda Genel 
Kurullarına yönelik açıklamasında; 
 Meslektaşlarının katılımlarının değerli ol- 
duğunu belirterek; ‘’İki yıllık çalışmalarımız 
ile ilgili meslektaşlarımızın görüşlerini almak 
ve meslek sorunlarımız ile ilgili neler yapabi-
leceğimizi konuşmak için tüm meslektaşlarımı 
Genel Kurula davet ediyorum’’ dedi.    
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Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona 
virüs salgını her meslek grubu gibi bizleri de oldukça
fazla etkiledi. Bu süreçte biz de İzmir Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Olarak Yönetim Kurulu Başkanımız 
Dr. Murat Sütpideler öncülüğünde  önemli çalışmalar 
gerçekleştirdik. 
Yeni tip Korona virüsü ile ilgili haberleri ve gelişmeleri 
yakından takip ettik.Türk Dişhekimleri Birliği ve Sağlık 
Bakanlığının uyarıları ve yapılması gerekenleri konusun-
da meslektaşlarımızı anında bilgilendirdik. Bunun yanı 
sıra;
Odamızda hijyen önlemlerini  artırdık
İzmir Dişhekimleri Odası’nın yönetim ofisinde  kontrollü 
bir şekilde tüm önlemlerimizi aldık. Oda personelimiz 
dönüşümlü olarak oda faaliyetlerinin aksamaması için 
çalışmaya devam etti. Bu kapsamda Odamızın ortak 
kullanıma açık yerleri, çalışma odaları, çalışanlarımızın 
bulunduğu mekanlar ve lavabolar düzenli olarak te- 
mizlendi.
Tüm gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerde bulunduk.
İlk başta Acil durumlar dışında hasta bakılmaması 
konusunda uyarılarda bulunulmuş, sürekli olarak 
gelişmeleri meslektaşlarımızla paylaşmıştık. Nor-
malleşme süreci sonrası yapılması gerekenleri sms, 
sosyal medya hesapları, web sitesi aracılığıyla ve e-pos-
ta adreslerinize göndererek sizlerle paylaştık.
Maske ve ekipman dağıtımı gerçekleştirdik
Covid-19 bulaşma riski yönünden en yüksek risk gru-
bunda yer alan dişhekimleri için hayati önem taşımakta 
olan kişisel koruyucu ekipmanların  (FFP2 maske ve 
tulum)  temini konusunda Türk Dişhekimleri Birliği’nin 
desteğiyle Kişisel koruyucu ekipmanların 
USHAŞ’tan  temin edilip uygun fiyatla üyelerimize 
dağıtımını gerçekleştirdik. 7350 FFP2 maske, 1400 Tu-
lum, 8000 cerrahi maskeyi meslektaşlarımıza ulaştırdık. 
Bilgilendirme afişlerini hazırladık
İzmir Dişhekimleri Odası tarafından hazırlanan,  
Covid-19 salgınında nedeniyle hasta kabulünde dikkat 

edilmesi gerekenler ve hastaların dikkat etmesi gereken 
kuralların yer aldığı bilgilendirme afişlerini tamamen 
odamızın imkanlarıyla hazırladık. 
Hastalarınızı bilgilendirmek ve kliniklere asmak üzere 
hazırlanan afişleri hem web üzerinden indirme imkanı 
sunduk hem de   baskısını gerçekleştirerek isteyen üye-
lerimize ulaştırdık.
Web seminer gerçekleştirdik
Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen seminerle- 
rimize web üzerindendevam ettik. Youtube sayfamızdan 
gerçekleştirdiğimiz seminer yayını üyelerimizin ilgisi ile 
karşıladı. İzmir Dişhekimleri Odası Web Seminerleri 
kapsamında Covid-19 pandemisi Normalleşme Süre-
cinde Sürdürülebilir Dişhekimliğinde, kliniklerimizde 
Ortam Sterilizasyonu ve Dezenfeksiyonu için alınması 
gereken önlemlere yönelik Prof. Dr. Nurcan Buduneli 
tarafından hazırlanan  ‘’Pandemi Sonrası Dişhekimliği, 
Hangi Önlemler?’’  semineri youtube sayfamızdan 
yayınlandı.

Dr. Murat Sütpideler; ‘’ Korona virüs salgını 
sürecinde  en fazla riskli gruplardan birisiyiz’’
Korona virüs salgını sırasında meslektaşlarımızın en 
az şekilde bu süreci atlatması için yoğun çalışmalar 
yaptıklarını belirten İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Sütpideler, ‘’ Korona virüs salgını 
sürecinde en fazla riskli gruplardan birisiyiz. Meslek-
taşlarımızın ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliği bizim 
için her zaman çok önemlidir. Yeni tip Korona virüsü 
ile ilgili haberleri ve gelişmeleri yakından takip ederek 
sizleri anında bilgilendirmeye çalıştık. Salgın sonrasında 
açık olan muayene sayısının yarı yarıya düştü. Sağlık 
Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Türk Dişhekimleri 
Birliği’nin tavsiyeleriyle çeşitli tedbirler aldık. Korona 
virüs pandemisinin mesleğimize  etkilerini hafifletme 
konusunda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Süreç 
devam ettiği sürece çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ 
dedi.

İZDO olarak Koronavirüs salgınında 
meslektaşlarımız için neler yaptık
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E –Reçete ile ilgili yapılması gerekenler 
15.05.2018 tarih E.90391 sayılı Genelge ile ilgili uygulamanın tüm reçeteleri kapsayacak 
şekilde genişletilmesi talimatı verilmişti.  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan gelen yazı 
ile; Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemlerinin (AHBYS) E-reçete sistemine entegrasyonu için 
pilot uygulama 26.09.2018 tarihinde İzmir’de başlamıştı. 

27.12.2018 tarihinde tüm illerdeki AHBYS’ 
E-reçete Sistemi’nin ülke çapında yaygınlaştırıl-
ması kapsamında; İzmir’de bulunan tüm sağlık 
tesisleri 16.12.2019 

Pazartesi günü itibariyle E-Reçete uygulaması-
na dâhil edildi. İzmir Pilot bölge olması ne-
deniyle E-reçete uygulamasına geçilmesi zo-
runlu hale geldi.

E-reçete sistemi için yapılması gereken işlem-
ler var bunlarla ilgili internet sitesinde ayrıntılı 
bilgiyi bulabilirsiniz özetlemek gerekirse ilk 
olarak şunlar gerekli.

İzmir Dişhekimleri Odası www.İzdo.org sitesin-
den bulunan form doldurularak imzalı olarak 
Eczacılık birimine mail gönderilmesi 
(izmir.eczacilik@saglik.gov.tr) gerekiyor.

Yapılacak ikinci işlem ise  E- imza alınması. 
E-imza TÜBİTAK, PTT veya Özel Hizmet 
sağlayıcılarından birinden temin edilebilir. 

Üçüncü yapılacak işlem ise Eczacılık birimine 
kayıt formunun gönderilmesinden ve e- im-
zanın alınmasından sonra Renkli Reçete Bilgi 
Sistemine https://renklirecete.saglik.gov.tr/ 
giriş yaparak işlemleri başlatmak.
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Meslektaşlarımızın Dikkatine 
Verbis’e kayıt süresi uzatıldı 

30 Haziran 2020 tarihinde sora erecek olan Verbis Kayıt süresi Kişisel 
Veriler Koruma Kurulu tarafından uzatıldı

Kişisel Veriler Koruma Kurulu’ndan yapılan 
yazılı açıklamada; Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs 
salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel ola- 
rak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü 
çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri 
sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri 
hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve 
Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yüküm-
lülüğünün süresinde yerine getirilemediği 
gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatıl-
masına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri 
tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin 
değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 
2020/482 sayılı Kararı ile süreler yeniden 
belirlenmiştir denildi. 

Buna göre;
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık 
mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok 
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile 
yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü 
yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 
30.09.2020 tarihine,
 Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali 
bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana 
faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme 
olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 
Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri 
için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
 Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının 
Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri 
için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, 
kadar uzatılmasına karar verildi.

haber
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Acı kaybımız

Mustafa Oral
1952 yılında Bodrum Çömlekçi Köyü’nde doğdu. İlkokul eğitimini doğduğu köyde, ortaokul 
ve liseyi Milas’ta tamamladı. Lise eğitiminin ardından Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesini 
kazandı.  1976 yılında mezun oldu. 1986-1988 yılları arasında İzmir Dişhekimleri Odası 
kurucularından biri olarak Yönetim Kurulu Üyeliği ve yazı işlerinden sorumlu üye olarak  İzmir 
Dişhekimleri Odası Dergisinin yayımını başlattı.
 1988-1994 yılları arasında İzmir Dişhekimleri Odası Başkanlığı görevini sürdürdü. 17. Dö-
nem 2018-2020 İzmir Dişhekimleri Odası Meslek Sorunları Komisyon Üyesi ve TDB Dele-
gesi olan Oral mesleğini 43 yıldır İzmir’de bulunan kendi muayenehanesinde serbest olarak 
sürdürüyordu. 

 İzmir Dişhekimleri Odası kurucularından 1988-1994 yılları arasında İzmir Dişhekimleri Odası    
Başkanlığı görevinde bulunan odamız TDB Delegesi,  TDB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa 
31 Mart 2020’de Covid-19 sebebiyle kaybettik. İzmir Dişhekimleri Odasına ve mesleğimize yapmış 
olduğu katkılardan dolayı Sayın Mustafa Oral’ı daima sevgi, saygı ve özlemle anacağız.
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz.

Adı bilimsel etkinlik  salonumuzda ölümsüzleşecek
İzmir Dişhekimleri Odası kurucularından olan Mustafa Oral’ın adı bunda böyle İzmir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinlik 
salonunun isminde yaşatılacak.
Kişiliği ve dişhekimliğinin gelişimine ilişkin çalışmalarıyla herkesin saygısını kazanan Oral’ın adı ölümsüzleştirildi. Yönetim 
Kurulumuzun kararıyla Bilimsel Etkinlik salonumuz Mustafa Oral Bilimsel Etkinlik Merkezi olarak değiştirildi.
Mustafa Oralın ölümünün acısı ve üzüntüsünü ilk günkü gibi yüreklerinde yaşadıklarını ifade eden İzmir Dişhekimleri Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Sütpideler, “Dişhekimliği mesleğine ve odamızda yaptığı çalışmalarla adı kalbimizde 
ölümsüzleşen değerli meslektaşım Mustafa Oral’ı bir kez daha rahmetle anıyorum. Oral’ın pek çok konuda odamıza katkısı 
oldu. Önemli bir değer olan Mustafa Oral’ın adının yaşatılması konusunda Yönetim Kurulu  toplantımızda oy birliğiyle karar 
aldık ve seminer salonumuzu Mustafa Oral Bilimsel Etkinlik  Merkezi olarak adlandırdık’’ dedi.

İzmir Dişhekimleri Odası Görev ve Çalışmaları
• 1.Dönem 1986-1988 Yönetim Kurulu Üyesidir. İlk Yönetim Kurulunda İzmir Dişhekimleri Odası adına basın yayın 
konularında çalışmayı başlatması ile ilgili görevlendirme verilmiş ve İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi’nin yayımını başlatmıştır.
• 2. Dönem 1988-1990 Yönetim Kurulu Başkanı
• 3. Dönem 1990-1992 Yönetim Kurulu Başkanı
• 4. Dönem 1992 – 1994 Yönetim Kurulu Başkanı
• 5. Dönem 1994-1996 İzmir Dişhekimleri Odası Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
• 6. Dönem 1996-1998 İzmir Dişhekimleri Odası Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
• 7. Dönem 1998 – 2000 İzmir Dişhekimleri Odası Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
• 14. Dönem 2012-2014 İzmir Dişhekimleri Odası Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
• 15. Dönem 2014-2016 İzmir Dişhekimleri Odası Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
• 15. Dönem 2014-2016 İzmir Dişhekimleri Odası Etik Kurul Üyesi
• 16. Dönem 2016-2018 İzmir Dişhekimleri Odası Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
• 16. Dönem 2016-2018 İzmir Dişhekimleri Odası Etik Kurul Üyesi
• 17. Dönem 2018-2020 İzmir Dişhekimleri Odası Türk Dişhekimleri Birliği Delegesi
• 17. Dönem 2018-2020 İzmir Dişhekimleri Odası Meslek Sorunları Komisyon Üyesi
Türk Dişhekimleri Birliği Görev ve Çalışmaları   
• TDB 1.Uluslararası Kongresinin ev sahipliğini yapmıştır. Kongreler yönergesinin ilk halinin hazırlanması ve ülke çapında 
uygulanan Tüketici haklarının ilk taslak hazırlığı ve ilk uygulayıcı sorumluluklarında bulunmuştur.
• 20. TDB Uluslararası Kuşadası Kongre Sorumlusu
• 23. TDB Uluslararası İstanbul Kongre Sorumlusu
• 2.Dönem Etik Kurul Sorumluluğu, TDB Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Sorumluluğu ve üyeliği, Genel Sağlık-Ağız Diş 
Sağlığı Çalışma Protokolünün hazırlanması ve aynı Komisyonun Sorumluluğu ve Üyelikleri, TADSE Komisyonu Sorunluluğu ve 
Engelsizler Grubu Sorumluluğu.
• 4.Dönem Etik Kurul Üyeliği
• 13.Dönem Etik Kurul ve 13.Olağan Genel Kurulu’nun 3 Nolu Kararı Gereğince Oluşturulan Genişletilmiş Mevzuat 
Komisyonu Üyesi 
• 14. Dönem (2012-2015) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kongre ve Fuar Komisyonu Üyeliği
• 15. Dönem Etik Kurul Üyesi 
• 16. Dönem (2016-2018) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
• 16. Dönem Genel Sağlık - Ağız Diş Sağlığı İşbirliği Komisyonu, Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Komisyonu, Etik Kurul 
ve Kongre ve Fuar Komisyon Üyesi
• 17 /2. Dönem (Nisan 2019- Kasım 2020) Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı
 17/2. Dönem Kongre ve Fuar Komisyon Üyesi 
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Demokrasinin Temel Güvencesi 
Meslek Birliklerine Dokunma!

Meslek örgütlerinin seçim usullerinin yeniden belirleneceği, düzenlemenin en kısa 
sürede Meclis’e getirileceğinin açıklamasının ardından 37 bini aşkın Dişhekimini 
temsil eden Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), 37 Dişhekimleri Odası’nın imzasının bu-
lunduğu basın açıklaması yaptı.  

İzmir Dişhekimleri Odası’nın da imzası bulunan 
açıklamada TDB ve Odaların Anayasanın 135. 
Maddesi ile anayasal güvence altına alınmış 
olduğu, Birliğin ve Odaların Kanunumuzla ilgili 
katılımımızın olmadığı her değişiklik girişimine 
karşı olacağı vurgulandı.
Bizde İzmir Dişhekimleri Odası Olarak birliğimiz 
ve odalarımızın yaptığı açıklamaya tümüyle im-
zamızı atıyor ve Demokrasinin Temel Güvencesi 
Meslek Birliklerine Dokunma! Diyoruz.
İşte o basın açıklaması;
Demokrasinin Temel Güvencesi Meslek 
Birliklerine Dokunma!
TDB ve Odalarımız  Anayasanın 135. Maddesi  
ile anayasal güvence altına alınmış, 3224 sayılı  
Kanunda yazılı esaslar uyarınca; Dişhekimliği 
mesleğine mensup olanların, müşterek ihti-
yaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolay-
laştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun 
olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensup-
larının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkile- 
rinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere 
meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı 
ile kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından 
kanunda gösterilen usullere göre yargı gözeti-
mi altında, gizli oyla seçilen tüzel kişiliğe sahip 
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
Kuruluş misyonumuzda ve Anayasamızda tanım-
lanan görev ve sorumluluklarımızın gereği 
olarak Birliğimiz kurulduğu günden beri 
mesleğimizin, meslektaşlarımızın bilimsel, 
hukuksal ve sosyal alanlardaki çıkarlarının 
korunmasını, halkımızın koruyucu ağız diş 
sağlığının geliştirilmesini önceleyen çalışmalar 
yapmaktadır.
Ülkece Covid-19 salgını ile mücadeleye odak- 
lanmışken Meslek Birlikleri Kanunu’nda bazı 
değişiklikler yapılmasına yönelik bir taslağın 
TBMM’nin gündemine getirileceğini öğrenmiş 

bulunuyoruz. Öncelikle bilinmesini isteriz ki; 
Birliğimizin kuruluş kanunumuzda değişiklik 
yapılması konusunda bir talebi yoktur.
Birliğimiz ve Odalarımız Kanunumuzla ilgili 
katılımımızın olmadığı her değişiklik  girişimine 
karşı olacaktır. Anayasa’nın 135. Maddesi ile 
kamu kurumu niteliğinde kurulmuş Meslek 
Birliğimizin görevlerini yerine getirebilmesi için 
kamusal yetkilerinin korunması zorunludur ve 
bu zorunluluk demokrasinin güvencesidir.
Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Birliğimizin 
ve Odalarımızın bilimsel,  yasal ve halk sağlığını 
önceleyen kamusal görevlerini yerine getirmesi 
ancak bir baskı görmeden, özerk yapılarının 
korunması ile mümkündür.  Bu nedenle 
Anayasamız kamu kurumu niteliğindeki meslek 
örgütlerini yasama, yürütme ve yargı dışında, si-
yasi baskılardan koruyan özerk kurumlar olarak 
yapılandırmıştır. 
Yasa değişikliğinin Birliğimizin mesleki denetim 
ve gelişim süreci dışına çıkarılmasıyla, halkın 
ağız diş sağlığına ulaşımı da kuralsız ve kont- 
rolsüz bir şekilde piyasa koşullarına terk edi-
lecektir.  Ayrıca bu girişim demokrasimize ve 
meslek alanlarımızdaki dinamik süreçlere darbe 
vuracak, sonuçta kaybeden meslektaşlarımız 
ve nitelikli sağlık hakkına ulaşımı engellenen 
halkımız olacaktır.
35 yıllık geçmişe ve birikime sahip, 37 bini 
aşkın Dişhekimi ile Türk Dişhekimleri Birliği ve 
37 Dişhekimleri Odası, Anayasayla tanımlanan 
haklarından ödün vermeyecek ve antidemokra-
tik uygulamalara karşı duracaktır.
Saygılarımızla kamuoyuna duyururuz.

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları
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Yönetmelikle ilgili yeni Danıştay kararları
Muayenehane sahibi dişhekimleri de dahil olmak üzere dişhekimlerinin ikinci 
bir sağlık kuruluşunda kısmi zamanlı çalışabilmesi mümkün hale geldi; kısmi 
zamanlı çalışma için bir sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışma şartı ortadan 
kaldırıldı.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti 
Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları 
Hakkında Yönetmelik 3 Şubat 
2015’de yayınlanarak yürürlüğe 
girmişti. Türk Dişhekimleri 
Birliği’nin görüşü alınmadan ve 
dişhekimliği pratiğinin gerçekleri 
gözetilmeden hazırlanmış olan 
Yönetmeliğin pek çok hükmünün 
yürütmesinin durdurulması ve 
iptali istemiyle Türk Dişhekimleri 
Birliği tarafından Danıştay’da 
dava açılmış; önce yürütmenin 
durdurulması 2018 yılında da 
iptal kararıyla Yönetmeliğin bir 
kısım hükümleri durdurulmuş/
iptal edilmişti.

Yönetmelik’le ilgili davada 
Sağlık Bakanlığı iptal edilen 
hükümler için Türk Dişhekimleri 
Birliği de iptal isteminin kabul 
edilmediği kısımlar için temyiz 
talebinde bulunmuştu. Temyiz 
istemlerini inceleyen Danıştay 
İdari Dava Daireleri Kurulu 
(İDDK), Sağlık Bakanlığının tem- 
yiz talebinin bütünüyle reddine 
karar verdi. TDB’nin temyiz tale-
bi ise, Daire tarafından ret kararı 
verilen bir kısım madde için 
yeterli gerekçe gösterilmediği 
belirtilerek kabul edilmiş ve bu 

yüzden Bozma kararı vermiştir. 
Ayrıca, Yönetmeliğin 16. mad-
desinin üçüncü fıkrasının da 
hukuka uygun olmadığına İDDK 
tarafından karar verildi. 
Danıştay 10. Dairesinde yeni-
den görülecek davada, direnme 
kararı verilmesi yasal ola-
rak mümkün olmayıp, Daire 
tarafından, İDDK Kararına 
uygun olarak karar verilmesi 
gerekmektedir. Buna göre; 
TDB’nin iptal talebinin reddine 
karar verilen hükümlerle ilgi-
li yeniden bir değerlendirme 
yapılarak iptal ya da ret kararları 
verilebilecek ancak bunların açık 
ve ayrıntılı gerekçeleri kararda 
gösterilecek.
Yönetmeliğin 16/3. maddesinin 
iptali kararı
Ayrıca, Yönetmeliğin 16/3. 
maddesinin Ankara Dişhekim-
leri Odası tarafından açılan 
davada iptal edildiğini ve İDDK 
tarafından bu hükmün onay-
landığını belirterek bu davada 
da söz konusu hükmün iptali 
gerektiğine hükmetmiştir.
Yönetmeliğin 16/3. Maddesi, 
poliklinik, merkez ya da özel 
hastanede kısmi zamanlı çalışma 
yapılabilmesinde muayenehane 

sahibi dişhekimlerini dışarıda 
tuttuğu gibi özel sağlık kuru-
luşlarında tam zamanlı olarak 
çalışan dişhekimleriyle sınır-
landırmaktaydı.  İDDK, 1219 
sayılı Yasa’nın 12. Maddesinde 
yapılan değişiklikle birlikte, 
dişhekimlerinin, Yasa’da belir-
tilen şartlara uygun olarak, bir- 
den fazla özel sağlık kuruluşunda 
kısmı zamanlı çalışabileceğini, 
Yasa’da yer almayan şartların 
yönetmelikle getirilemeyeceğini; 
bu yönüyle, kısmi zamanlı çalış-
ma yapmak için bir başka özel 
sağlık kuruluşunda tam zamanlı 
çalışmanın şart koşulmasının 
hukuka aykırı olduğuna hükmet-
miştir. Böylece, bu davada iptali 
talep edilen Yönetmeliğin 16/3. 
maddesindeki “Muayenehane- 
ler hariç” ibaresinin de hukuka 
aykırı olduğu anlaşılmıştır. Mua- 
yenehane sahibi dişhekimleri de 
dahil olmak üzere dişhekimle- 
rinin ikinci bir sağlık kuruluşun-
da kısmi zamanlı çalışabilmesi 
mümkün hale gelmiş; kısmi 
zamanlı çalışma için bir sağlık 
kuruluşunda tam zamanlı çalış-
ma şartı ortadan kaldırılmıştır.
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‘’Peri-İmplant Yumuşak Doku Komplikasyon-
larında Serbest Dişeti Grefti Uygulaması’’ 

kursu gerçekleştirildi

İzmir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkin-
lik salonunda ’Peri-İmplant Yumuşak 
Doku Komplikasyonlarında Serbest Dişeti 
Grefti Uygulaması kursu gerçekleştiril-
di. Doç. Dr. Pınar Meriç eğitmenliğinde 
gerçekleştirilen kurs yoğun ilgi gördü. 
Kursun ilk olarak teorik bölümünde 
İmplant çevresi yumuşak dokuların 
değerlendirilmesi ve Serbest dişeti grefti 
uygulama tekniği ve Operasyon sonrası 

komplikasyonların önlenmesi konuları 
anlatıldı. 
Kursun pratik ikinci bölümünde ise Kuzu 
kafasında serbest dişeti grefti uygulaması 
yapıldı. Kursa katılan meslektaşlarımız 
uygulama sonunda merak ettiklerini 
soru-cevap bölümünde öğrenme şansı 
buldu. Kurs sonunda katılımcılara sertifi-
ka takdim edildi.
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TDB Akademi İzmir’de
’’Dişhekimliğinde Tomografi Kullanım Alanları 

ve Uygulama’’ Semineri

Dişhekimlerinin muayenehane pratiğinde 
eksikliğini hissettiği konularda  eğitim etkin-
liklerini düzenlemek amacıyla kurulan TDB 
Akademi İzmir’deydi. Dişhekimliğinde 
Tomografi Kullanım Alanları ve Uygulama’’ 
konusunun anlatıldığı seminerin eğitmen-
liğini, Başkent Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi Ağız, Diş ve çene Radyolojisi A.D 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Gülşahı ile An-
kara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, 
Diş ve çene Radyolojisi A.D Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Kıvanç Kamburoğlu gerçekleştirdi. 
Seminerin sabah gerçekleştirilen bölümünde 
katılımcılara Dişhekimliğinde Tomografi 
kullanım alanları konusu anlatıldı. Öğleden 
sonra gerçekleştirilen kurs bölümünde ise 
katılımcılar önceden hazırlanarak kendi- 
lerine verilen iki farklı sisteme ait yazılımı 
kullanarak tomografi görüntülerini inceledi. 
Ayrıca  cross-sectional kesitler oluşturma ve 
ölçüm yapma konularında kendi bilgisayar-
ları üzerinde uygulama yapma şansı buldu.
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“Sağlık Ağızda Başlar: 
Akılcı Flor Kullanımı” Projesi

“Sağlık Ağızda Başlar: Akılcı Flor 
Kullanımı” Projesi’ni İzmir Dişhekimleri 
Odası  da (İZDO) destekleyecek. Proje 
ile ilgili gerçekleştirilen ilk toplantıya 
İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. 
Murat Sütpideler, Genel Sekreteri 
Yaman Yamangil’ de katıldı. 

Ege Üniversitesi (EÜ) Dişhekimliği 
Fakültesi öncülüğünde, “Sağlık Ağızda 
Başlar: Akılcı Flor Kullanımı” adlı 
projenin ilk toplantısı gerçekleştirildi. 
Çocuklarda diş çürüğünün azaltıl-
masını sağlamak ve toplumu ağız diş 
sağlığı konusunda bilinçlendirmek için 
gerçekleştirilmesi planlanan proje; 
Ege Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Türk Dişhekimleri 
Birliği iş birliğiyle yürütülecek. Projenin 
EÜ yürütücülüğünü ise EÜ Dişhekimliği 
Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Ersin 
üstleniyor.

EÜ Rektörlüğü Eski Senato Salonunda 
yapılan toplantıya; EÜ İletişim Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı, İzmir 
Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Murat 
Sütpideler, Genel Sekreteri Yaman 
Yamangil,  Dişhekimliği Fakültesi De-
kan Yardımcı Prof. Dr. Ali Gürkan, Pe-
dodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nazan Ersin, Doç. Dr. Arzu 
Aykut Yetkiner, Tıp Fakültesi Çocuk 
Hastanesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feyza Koç, 
EÜ Medya Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. 
Yiğit Açık, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 
Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Zühtü Ben-
li, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. 
Yaşar Tamer Alp, İzmir İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı M. Tahir Büdün, 
İzmir İl Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı 
Dr. Hakan Bayrakçı ve Dişhekimi Dr. 
Şeyda Sezgin katıldı.
“Hedef kitlemiz; dişhekimleri, öğret-

menler, veliler ve öğrenciler” 

Toplantıda, EÜ Dişhekimliği Fakültesi 
Pedodonti Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Nazan Ersin proje 
kapsamında yapılacak olan çalışmalar 
hakkında bilgilendirme yaptı. Prof. Dr. 
Ersin, “Öncelikle Sağlık Bakanlığının 
yürütmekte olduğu Florürlü Vernik Pro-
jesi’ne destek olmak ve sürdürülebilir 
bir proje olması için ele ele vermek 
istiyoruz. Aynı zamanda bakanlığın 
diğer projelerine de entegre olarak 
beslenmenin önemini vurgulamak 
istiyoruz. Ağız diş sağlığının önemini 
vurgulayacağımız projede oral diş 
sağlığı eğitimi vermeyi düşünüyoruz. 
Bu projedeki hedef kitlemiz ise dişhe-
kimleri, öğretmenler, veliler ve öğren-
ciler olacak” dedi.

 “Sosyal medyada flor ile ilgili bilgi 
kirliliği mevcut”
Projenin ortaya çıkış sürecini anlatan 
Prof. Dr. Ersin, “Hepimizin bildiği gibi 
sosyal medyada birçok konuyla ilgili 
yanlış bilgi yayılıyor.  Flor ile ilgili de 
bir bilgi kirliliği mevcut ve flor kısa-
ca zehir diye ifade ediliyor. Bunları 
söyleyen kişilerin çoğu maalesef uz-
man olmayan kişilerden oluşuyor. Bu 
sebeple konunun bir akademik ayağı 
olmalı ve diğer paydaş kurumlarla da 
işbirliği içinde olmalıyız diyerek hareket 
ettiklerini söyledi.

“Sağlık Ağızda Başlar: Akılcı Flor 
Kullanımı” adlı projesinin çıktılarına ve 
öncelikli hedeflerine değinen Prof. Dr. 
Ersin, “Öncelikle İl Sağlık Müdürlüğü 
ve Halk Sağlığı Başkanlığı’nın seçtiği 
pilot bölgede hedef kitlenin eğitilmesi 
planlanıyor. Daha sonrasında ise bu 
eğitimlerin sosyal medyada duyurul-
masını sağlamak, konuyla ilgili video- 
kamu spotu-broşür hazırlamak ikinci 
adımımız olmalı.   Sonraki adımımız 

ise diş macunu üreten firmalar ile 
işbirliği içinde çalışmak olmalı. Tüm 
çalışmalar neticesinde de uzun dönem 
hedef ve planlarımızı belirlemeliyiz. 
Projemizin çıktısı ise medyada yer 
alan bilgi kirliliği önlenerek dişhe- 
kimleri, öğretmenler ve veliler konu 
ile ilgili güncel, doğru bilgilere sahip 
olacak ve diş çürüğünün azaltılması 
için önemli bir adım atılmış olacaktır” 
dedi.
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek 
Takımcı, projenin sürdürülebilirliğini 
sağlamak amacıyla katılımcılara öneri- 
lerde bulundu. Prof. Dr. Takımcı, “Bu 
bir organizasyon işidir, ortak bir dil 
kurarak eğim materyalleri oluştura- 
rak yola devam etmek gerekir. Proje 
için gerekli olacak olan kamu spotu, 
sosyal medya çalışmaları gibi işlerin 
hepsi ayrı uzmanlık alanlarına sahip. 
Bu işleri bir çatı altında yürütebilecek 
bir halkla ilişkiler çalışmasına sahip ol-
manız projenin güvenirliğini artıracak 
ve devamlılığını sağlayacaktır” dedi.

İzmir Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. 
Murat Sütpideler ise toplantı sonrası 
yaptığı açıklamada; Çocuklarda diş 
çürüğünün azaltılmasını sağlamak 
ve toplumu ağız diş sağlığı konu-
sunda bilinçlendirmek için bir çok 
projeye öncülük ettiklerini belirtirken 
gerçekleştirilmesi planlanan her tür or-
ganizasyona destek vermek için hazır 
olduklarını belirtti.

“Sağlık Ağızda Başlar: Akılcı Flor 
Kullanımı” Projesi’ni; Ege Üniversitesi 
Rektörlüğü, Dişhekimliği Fakültesi, 
İletişim Fakültesi, Tıp Fakültesi, İzmir 
İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Milli Eği- 
tim Müdürlüğü ve İzmir Dişhekimleri 
Odası   destekliyor.
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’Flor: Bilinen Gerçekler’’ söyleşisi 
gerçekleştirildi  

26 Aralık tarihinde Prof. Dr. Nazan Ersin, Doç. Dr. Arzu Yetkiner ve Doç. Dr. Feyza Koç; 
‘’Flor: Bilinenler, Gerçekler’’ konusunun ele alındığı söyleşide meslektaşlarımızla bir 
araya geldi.

Söyleşide  florun diş çürüklerinin önlenmesinde 
etkinliğinin bilimsel olarak kanıtlanmasına 
rağmen günümüzde kullanımı ile ilgili soru 
işaretleri ve tartışmalar konuşuldu. 
Ayrıca  florun çürük önleyici etkisi kullanımı ve 
toksisitesi ile ilgili literatürler gözden geçirerek , 
dişhekimlerinin  flor kullanımının ve marketteki 
flor içerikli ürünlerin uygun ve güvenli olup 

olmadığı konusu tartışıldı.  Söyleşi sonunda 
farklı uluslararası kuruluşlar tarafından florun 
optimal düzeyde kullanımının güvenli olduğu 
raporlandığı vurgulandı. 
Etkinlik sonunda  Prof. Dr. Nazan Ersin, Doç. 
Dr. Arzu Yetkiner ve Doç. Dr. Feyza Koç mes- 
lektaşlarımızın sorularını dinleyerek  merak 
edilenleri cevapladı. 
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İmplantüstü Protezlerde Vakalara Göre Ölçü 
Materyal ve Yöntemleri kursu ğerçekleştirildi 
İzmir Dişhekimleri Odası organizasyonuyla ‘’İmplantüstü Protezlerde Vakalara Göre 
Ölçü Materyal ve Yöntemleri’’ kursu Tepekule Kongre Merkezi Marmara salonun 
da gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Övül Kümbüloğlu eğitmenliğinde 
gerçekleştirilen kursun sabah gerçekleştirilen ilk 
bölümünde; Ölçü neden gereklidir ve nasıl ol-
malıdır, Günümüzde kullandığımız ölçü materyal-
leri ve özellikleri, Klinikte hangi ölçü yöntemlerini 
kullanıyoruz, İmplantüstü sabit protezler (Simante, 
Vidalı) için ölçü yöntemleri, İmplanüstü hareketli 
protezler (Ball, Locater, Bar) için ölçü yöntemleri,       
İmplantüstü hibrid protezler (All-on-Four ve Zygo-
ma) için ölçü yöntemleri konusu anlatıldı. 
Kursun öğleden sonra gerçekleştirilen pratik 
bölümünde model üzerinde İmplantüstü protez 

için kullanılan ölçü parçalarının tanınması ve 
kullanımlarının anlaşılması, Açık ölçü yöntemi 
uygulaması, Kapalı ölçü yöntemi uygulaması, 
Snap cap ölçü yöntemi uygulaması, Tek seferde 
çift karıştırma, Wash, Tek seferde tek karıştırma 
ölçü yöntemlerinin uygulaması ,  Putty, Heavy, 
Medium, Light, Extralight kıvamlarının kullanım 
alanlarına göre uygulaması, Medium kıvamının 
elde edilmesi uygulamaları gerçekleştirildi. Tüm 
katılımcılara ve kurs sonunda katılım belgesi 
verildi. 
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TDB Başkanlar Konseyi toplantısı 
Kayseri’de yapıldı

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Genel 
Sekreterlerinden  oluşan TDB Başkanlar Konseyi Kayseri’de bir araya geldi.

TDB Başkanlar Konseyi 28-29 Şubat 
2020 tarihlerinde; Sosyal medyada 
yayınlanan, reklam niteliği taşıyan 
paylaşımların mevzuat ve etik boyu-
tuyla tartışılması, sakıncalı görülen-
ler karşısında alınacak önlemlerin 
değerlendirilmesi, Ağız ve  Diş Sağlığı 
Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuru-
luşlarında şirketleşme, ortaklık yapıları, 
şubeleşme ve birden fazla sahiplik 
ile dişhekiminin yanında dişhekimi 
çalışması konularında ortak tavır 
oluşturmak üzere sorunlar ve çözüm 
önerilerinin görüşülmesi, 3224 sayılı 
Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu`nun 
Türk Dişhekimleri Birliği`ne ve Dişhe- 
kimleri Odalarına yüklediği görev-
leri gerektiği gibi yerine getirmek ve 
kanunda belirtilen amaçları iyi bir 
iş bölümü içinde gerçekleştirmek 
üzere teşkil edilecek komisyonların 
üye sayıları, görev alma koşulları ile  
kuruluş ve çalışmalarının tartışılması,  
Doğal afetler, ağır hastalık, terör, 
kaza, vb. sebeplerle mesleğini icra 
etmesinde büyük zorluk ortaya çıkmış 
dişhekimleri ile dişhekiminin ölümü 
sebebiyle acze düşen eş ve reşit olma-
yan çocuklarına yapılacak yardımlarla 
ilgili usul ve esasları belirle   amacıyla 
oluşturulan  Türk Dişhekimleri Birliği 
Yardımlaşma Fonu Yönergesinin,  
bütçesi  ve amaçlarının gözden geçiril-
mesi, istatistiki verilerle günümüze 
kadar yapılan yardımların nitelikleri 
ile  Yönergede  yeni düzenleme öneri- 
lerinin görüşülmesi, İşsiz, emeği çok 
ucuzlatılmış ve değersizleştirilmiş bir 
çalışma biçimiyle  tümden işçileşmeye 
evrilen,  deontolojik ve etik sorunların 

artarak piyasa koşullarının hüküm 
sürdüğü bir döneme giren  dişhekim-
leri ve mesleğin geleceğinin tartışıl-
ması, 2020 yılı tarifesinin belirlenme 
süreci, Odalarımızdan ve dişhe- 
kimlerin  den gelen bazı eleştirilerin 
görüşülmesi konularını ele aldı.         
Toplantı sonunda TDB Başkanlar Kon-
seyi Sonuç bildirgesi yayımlandı.
Güncel Meslek sorunlarımızı tartışmak 
üzere bir araya geldiğimiz Başkanlar 
Konseyi toplantısına İDLİB’ten gelen 
acı haberlerin üzüntüsüyle başladık.  
Biz halkın sağlığı ve yaşam hakkının 
değeri üzerine çalışan dişhekimleri 
olarak şehitlerimize rahmet, ailelerine 
sabır ve yaralılarımıza şifa diliyoruz. 
Ülkemizin içinde bulunduğu bu üzücü 
durumun acilen son bulması en 
büyük dileğimizdir denilerek başlanan 
bildirgede şunlar kaydedildi;
Sağlıkta reklam hem hekim onurunu 
zedelemesi hem de yanlış bilgilendirme 
yoluyla halk sağlığını tehdit etme-
si bakımından kabul edilemez bir 
olgudur. Sosyal medyada yayınlanan 
reklamlar da dahil olmak üzere tüm 
reklamların mevzuatımıza ve etik ilke-
lerimize aykırılığı nedeniyle önlenmesi 
hususundaki çalışmalarımıza devam 
edilecektir.
TDB, halkı doğru bilgilendirmenin 
önündeki engelleri aşmayı her zaman 
ilke edinmiştir.
Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan 
özel sağlık kuruluşlarında şirketleşme, 
ortaklık yapıları şubeleşme ve birden 
fazla sahiplikle ilgili, özellikle büyük 
şehirlerimizde sorunlarla karşılaşılmak-
tadır. Ayrıca il/ilçe sağlık müdürlükle- 

rinin standart uygulamalar sergileme-
melerinden dolayı sıkıntı 
yaşanmaktadır. Ancak burada TDB 
yasa, yönetmelik ve etik kuralların 
dışında oluşumlara izin vermemeye 
devam edecektir.
İnsan gücü planlaması yapılmadan, 
gereğinden fazla artırılmış kontenjan-
larla, akademik alt yapısı tamamlan-
madan her geçen gün yenisi açılan 
dişhekimliği fakültelerinden mezun 
olan meslektaşlarımız, uzmanlık eği- 
timlerine yönelmekte, piyasada ucuz 
iş gücüne dönüşüp kamuda da özlük 
hak ihlalleriyle boğuşmaktadırlar. Bu 
gidişat ile giderek büyüyen işsizler 
ordusuna dişhekimleri de katılmıştır.
Toplumda çeşitli alanlarda sayıları 
giderek artan şiddet vakaları yaşan-
maktadır. Sosyal ve sistemsel birçok 
sebepleri olan şiddetin zeminini 
yaratan faktörlerin ilgili taraflarca 
önleyici ve caydırıcı düzenlemelerin 
ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Bu 
nedenle, diğer sağlık meslek örgütleriy-
le beraber 15 Mart’ta Ankara’da Beyaz 
Miting yapılacaktır.
Birçok şehit ve yaralı evladımızın 
olduğu şu zorlu süreçte, hekim olarak 
Ülkemizin güvenliği tehdit altına 
girmediği sürece “Yurtta Barış Dünya-
da Barış” ilkesinden vazgeçmememiz 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede 
hekim emeğinin korunduğu ve hekim 
onurunun yeniden tesis edildiği, barış 
ve demokrasinin hakim olduğu günlere 
dayanışma içinde kavuşacağımıza 
inanıyoruz.
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TDB Öğrenci Kolu 9. Olağan Genel Kurulu  yapıldı
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu 9.Olağan Genel Ku-
rulu, eğitim veren 66 Dişhekimliği Fakültesinden 64’ünde seçilen 334 Delegeden 
263’ünün  katılımıyla The Green Park Hotel Ankara’da gerçekleştirildi.  

Genel Kurula; TDB Genel Başkanı 
Prof. Dr. Atilla Ataç, Ankara 
Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi  Deniz Gürsoy Ayalp, İstan-
bul Dişhekimleri Odasından  Genel 
Sekreter Ayten Yıldırım, Denetleme 
Kurulu Raportörü Cenap Koşu 
ve Genç Dişhekimleri Komisyonu 
Üyesi Arthur Bozacıoğlu ile   TDB 
Öğrenci Kolu Merkezi Komisyon 
Üyeleri katıldılar.
TDB Öğrenci Kolu 8.Dönem 
Merkezi Komisyon Yönetim Kuru-
lu adına Gamze Nur Taşdemir’in  
açılış konuşmasını yaptığı Genel 
Kurul, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunması ile başladı. 
TDB 8.Dönem Merkezi Komisyon 
Başkanı Batuhan Memik Işık da 
yaptığı konuşmada Öğrenci Ko- 
lunun son dönemde gelmiş olduğu 
noktadan bahsetti. Daha sonra 
TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Atilla 
Ataç, bir konuşma yaptı.
Konuşmasının ardından TDB 
8.Dönem Merkezi Komisyon Genel 
Sekreteri Ulaş Bora Aktaş Komis- 
yonun dönem faaliyet raporunu, 

EDSA İletişim Sorumlusu Deniz 
Özkuyucu ve Merkezi Komisyon 
Saymanı Yurdanur Kızılkaya ise 
kendi alanlarındaki konulara ilişkin 
birer konuşma yaptılar.
Dişhekimliği mesleğine ve ha-
len sürdürdükleri eğitimlerine 
ilişkin öneri ve değerlendirmelerin 
yapıldığı Genel Kurulda oldukça  
yüksek sayıda verilen önergeler, 
bu ilginin Dişhekimleri Odaları 
ve  Türk Dişhekimleri Birliğinin 
kurumsal yapılarını başarıyla 
sürdürecek genç kuşakların bulun-
duğunu göstergesi oldu. Katılımcı 
öğrencilerin görüşmelerinden sonra   
seçimlere geçildi.
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci 
Kolu 9. Olağan Genel Kurul seçim 
sonuçlarına göre oy sırasıyla Dicle 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakül-
tesi’nden Asmin Seran Özbek, 
Başkent Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi’nden Gökberk Koçer, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesi’nden Meh-
met Feryüz Öksüz, Alanya Alaaddin 
Keykubat Üniversitesi Dişhekimliği 

Fakültesi’nden Emir Paşaoğulları, 
Kayseri Erciyes Üniversitesi Dişhe- 
kimliği Fakültesi’nden Hacı Yusuf 
Demirel, Adana Çukurova Üniver-
sitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden 
Selimcan Satar ve Erzurum Atatürk 
Üniversitesi  Dişhekimliği Fakül- 
tesi’nden Çağrı Üçpınar  Yönetim 
Kuruluna seçildiler.
 Ayrıca seçimlerde Ulusal Koruyucu 
Dişhekimliği Sorumlusu Sakarya 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesi’nden Alperen 
Akgül, Ulusal Eğitim Sorumlusu 
Aydın Adnan Menderes Üniver-
sitesi Dişhekimliği Fakültesinden 
Mert Salar, EDSA İletişim Sorum-
lusu olarak ise İstanbul Marmara 
Üniversitesi Dişhekimliği Fakülte-
si’nden Deniz Özkuyucu seçildi. 
İzmir Dişhekimleri Odası yönetimi 
olarak seçilen 9.Dönem Merkezi 
Komisyon Üyeleri ve Daimi Ulusal 
Görevlilerini kutluyor, başarılarının 
devamını diliyoruz.
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Ege Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakül-
tesi, İzmir   Katip 
Çelebi Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakülte-
si ve İzmir Demokrasi 
Üniversitesi Dişhe- 
kimliği Fakültesi’nde 
aynı tarihte yapılan 
seçimlerde 40 aday 
Yönetim Kurulunda 
görev almak 

    için yarıştı. Seçimler 
sonunda  İzmir Dişhekimleri Odası Öğrenci Kolu 
2019-2021 Dönemi görev dağılımı şu şekilde oluş-
tu. Başkan Alper Tercan(İzmir Katip Çelebi Üniversi-
tesi), Başkan vekili  Halil Yeşildağ (İzmir Demokrasi 
Üniversitesi), Genel Sekreter: Asena Karatay (Ege 
Üniversitesi), Local Exchange Offıcer (Leo) Elif Erbaş 
(İzmir Katip Çelebi Üniversitesi), Local scientific 
officer (Lso) Doğa Bulgen (Ege Üniverstesi),  Editör: 
Başak Akdağ (İzmir Demokrasi Üniversitesi) ve 
Sayman Hasan Berk Gündoğdu (Ege Üniversitesi) 
Seçimlerde Yönetim Kurulu üyeleri haricinde 13 
delege de  belirlendi.  

20 delege oyu ile İzmir Dişhekimleri Odası Öğrenci 
Kolu Başkanı seçilen Alper Tercan  Dişhekimi Der-
gisi için yaptığı açıklamada şunları kaydetti; ‘’İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi 2. Sınıf öğrencisiyim. İZDO 
ile geçen seneki bir proje vasıtasıyla tanıştım ve o 
günden itibaren bir çok projede yer aldım. Geçen 
sene dönem içinde kazandığım tecrübelerle öğren-
ci kolunu daha aktif bir konuma getirebileceğimi 
ve başkanlık görevini layıkıyla yerine getireceğimi 
düşünerek aday oldum. 

Aralık ayında yapılan seçimler sonrası belirlenen 
Ege Üniversitesi’nden 10, İzmir Katip Çelebi Üniver-
sitesi’nden 7, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden 3, 
toplam 20 delegenin ortak kararıyla başkan seçil-
dim. Görev aldığım süre boyunca ekibimle birlikte 
hedefimiz dişhekimliği öğrencilerinin taleplerini ve 
sorunlarını dile getirmek, yapacağımız faaliyetlerle 
topluma mesleğimizi tanıtmak ve katkı sağlamaktır. 
Umuyorum ki İZDO Öğrenci Kolunu yapacağımız 
bir çok proje ve faaliyetlerle daha iyi bir konumda 
bir sonraki döneme teslim ederiz’’ dedi.

İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak 
İZDO Öğrenci Kolu yönetimine başarılar diliyoruz.

İzmir Dişhekimleri Odası Öğrenci Kolu 2019-2021 
Dönemi görev dağılımı belli oldu.
İzmir Dişhekimleri Odası (İZDO) Öğrenci Kolu 2019-2021 Dönemi Yönetim Kurulu 
ayrı ayrı toplam 3 Dişhekimliği Fakültesinde  yapılan seçimlerle belirlendi. 

ALPER TERCAN
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Dergimiz yazarlarından Dişhekimi Serdar Sıralar 
Türk Dişhekimliğini yurt dışında başarıyla temsil et-
meye devam ediyor.  Son 10 yıldır ülkemizin hemen 
her yerinde 300’ün üzerinde Dental Stand up Show 
sergileyen meslektaşımız yurt dışında aynı gösteriyi 
İngilizce olarak sunarak bu anlamda dünyada ilk ve 
tek olma özelliğini koruyor.
Kıbrıs’ta 7, Almanya’da 2 kez sahne aldıktan sonra 
sırasıyla Miami, Monako, Toronto, Bakü, Ro-
manya ve Bangkok’da sahne alan Sıralar, şimdi 
de Romanya’nın Cluj – Napoca şehrinde düzenle-
nen Uluslararası Dişhekimliği Öğrenci Kongresi’ne 
davet edildi.  Uluslararası düzeyde  mesleğe henüz 
adımını atmamış bir çok ülkeden dişhekimi öğren-
cileri ile bir araya gelecek olan meslektaşımız  yine 
bir ilke imza atmış olacak. 
İzmir Dişhekimleri  Odası olarak sanatçı meslek  
taşımız aynı zamanda yazarımızın başarılarının de-
vamını diliyoruz.

Meslektaşımız Şebnem Kocaoğlu, babası Prof. 
Dr. Hayrullah Kocaoğlu’nun, 1925 yılında İs-
tanbul’da başlayan daha sonra İzmir’de devam 
eden yaşantısını bir roman diyalektiği içerisinde 
anlatıyor.
Biyografi, Edebiyat, Roman kategorilerinde 
eserler yazan yazar aynı zamanda Dişhekimi 
Şebnem Kocaoğlu “Babamın Hikâyesi” adlı 
biyografik romanı ile adından söz ettiriyor. 
1986 yılında Bornova Anadolu Lisesi’nden, 
1991 yılında Ege Üniversitesi Dişhekim-
liği Fakültesi’nden mezun olan Kocaoğlu; 

küçüklüğümden beri edebiyata ilgi duyduğunu 
belirtirken okuma alışkanlığı ve deneme yazıları 
ile edebiyat konusunda kendini geliştirdiğini 
ifade ediyor. Meslektaşımız Şebnem Kocaoğlu 
yeni romanı ile ilgili olarak şunları söyledi; Bu 
kitapta Ege Üniversitesinin İzmir’de kuruluşunun 
kısa bir tarihçesini, o devirdeki İzmir’in sosyal 
yaşantısını, insanını ve yaşanan tüm zorluklara 
rağmen inançla bu üniversiteyi kuran ekibin 
hikâyesini bulacaksınız. Bu ekibin içinde bulu-
nan babam Prof. Dr. Hayrullah Kocaoğlu’nun, 
1925 yılında İstanbul’da başlayan daha sonra 
İzmir’de devam eden yaşantısını bir roman di-
yalektiği içinde anlattım.
 Babamın hayat hikayesi etrafında bir devrin 
akışını veren bu romanda İstanbul’da ve özel-
likle tarihi yarımadada da bir yolculuğa çıka-
caksınız. Küçük Hayrullah babasıyla Sultanah-
met’e, Ayasofya’ya, Yerebatan Sarnıcı’na ve 
Kapalıçarşı’ya gidecek’ dedi.

Dişhekimi Şebnem 
Kocaoğlu’nun 
yeni kitabı ’Babamın 
Hikayesi’’ çıktı

Yazarımız Dişhekimi Serdar Sıralar’dan  Bir ilk 
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Meslektaşımıza saldıran sanığa 
4 yıl hapis cezası verildi

Sivas’ta 2 yıl önce Dişhekimi Alkan 
Demirkan’a saldıran tutuksuz sanık 
Osman T.’ye, yargılandığı davada, 
mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezası 
verildi.
Olay;  22 Haziran 2018’de Sivas 
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Po-
likliniği’nde meydana gelmiş, hasta 
yakını Osman T., kendileriyle ilgile-
nilmediği gerekçesiyle Dişhekimi Al-
kan Demirkan ile tartışmış ve meslek-
taşımıza saldırmıştı.  Saldırı sonucu sol 
kaşından yaralanan Dişhekimi Alkan  
Demirkan’ın şikayeti üzerine Osman 
T. hakkında, ‘kamu görevlisini karşı 

kasten yaralama’ suçlamasıyla dava 
açılmıştı.

Sivas 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yaklaşık 2 yıldır süren dava, karara 
bağlandı.  Son duruşmaya mağdur 
Dişhekimi Alkan Demirkan katılırken, 
sanıklar Osman T. ve eşi Büşra T.’yi 
avukatları temsil etti. Mahkeme heyeti, 
sanık Osman T.’ye, ‘kamu görevli-   
sine yüzünde kalıcı iz bırakacak şekilde 
yaralama’ suçundan toplamda 4 yıl 
2 ay hapis cezası verdi.  Aynı davada 
‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıy-
la yargılanan Büşra T. ise beraat etti.
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Dişhekimlerine Özel Bağışıklık Güçlendiren 
Altın Tavsiyeler

Şu sıralar en çok endişelendiğimiz konu; Korona 
virüs... Bütün dünyayı etkisi altına alan bu virüste 
bugün elimizde olan verilerle iki şey söylememiz müm-
kün. Birincisi; bağışıklık sisteminin sağlıklı olmasının 
hayatta kalmaya etkisi. İkincisi ise bağışıklık sisteminin 
bugünden yarına yükseltilemediği güçlü bir bağışıklık sis-
temini için her daim sağlıklı beslenmenin, sağlıklı yaşam 
tarzı alışkanlıklarının gerekli olduğu.
İnsan vücudu yaşamının her anında çevresinde bulunan 
çok sayıdaki mikrobun saldırısına uğrar. Bu saldırılardan 
sadece bağışıklık sistemini güçlü tuttuğu sürece galip 
çıkar. Yani burada esas önemli olan virüsle karşılaşmak 
değil, virüse karşı bağışıklığınızı güçlü tutmaktır. Sağlıklı 
bir vücuda sahipseniz karşılaştığınız hastalık etkenleriy- 
le ve yabancı maddelerle çoğunlukla yener. Korona 
gibi pandemik salgınlarda ya da mevsimsel grip-soğuk 
algınlıklarında önemli olan güçlü bir bağışıklık sistemine 
sahip olmaktır. Korona gibi virüs salgınlarında özellikle 
yaşlılar, kronik hastalığı olan kişiler risk altındadır. Riski 
azaltmak, düşen bağışıklık sistemini yükseltmek için gün-
lük beslenme planında bazı kurallara dikkat edilmelidir. 
Özellikle diş hekimliği gibi uzun süreli, birebir görüş ve 
yakın temasın olduğu meslek gruplarında belirli kural-
lara uyarak beslenmek önemlidir.
Dişhekimleri bu süreçte nasıl beslenmeli? 
-Bağışıklık sistemi, protein ve enerji bakımından yetersiz 
ve dengesiz beslenme durumunda zayıflar. İyi beslenme; 
ve alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak kalma 
halinde güçlenir. Yani; karbonhidrat, protein ve yağdan 
dengeli, lif içeriği yüksek bir programla beslenmek 
bağışıklık gücünüzü arttırır. 
-Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa bağışıklığınızı 
arttırmak için her gün kahvaltıda yumurta tüketin. 
Kahvaltıda yumurta tüketmek hem bağışıklığı destekler 
hem metabolizmanızı hızlandırır; hem de kan şekerini 
dengeleyerek kilo artışını önler. Kahvaltıda ekşi maya 
siyez unundan ekmek, lor peyniri, doğal bal, zeytin, 
zeytinyağı, bol yeşillik, çörekotu ve yumurta ile bağışıklık 
sisteminizi de güçlendirebilirsiniz.
-Haftada 2 defa balık tüketin. Balık bağışıklık siste- 
minin temeli olan Omega-3 yağ asitlerinden zengindir. 
Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için pişirme yöntemi 
de önemlidir. Mevsim balıklarını ızgara şeklinde, buğula-
ma yaparak veya fırında pişirerek tüketebilirsiniz.
-Kuru baklagiller hem protein, hem lif hem de bağışıklık 
sistemi için önemli minerallerden biri olan demir 
açısından zengindir. Bu süreçte haftada 1-2 gün kuru 
baklagiller, 1 gün kırmızı  et, 1-2 gün balık, kalan 2-3 

gün ise mevsim sebzelerinden yapılmış sebze yemeği 
tüketin. 

-Sofradan ev yoğurdu eksik olmasın. Bağışıklık sistemi-
nin güçlenmesi, hastalıktan korunmanın anahtarı bağır-
sağımızın sağlıklı olmasıdır. Ev yoğurdu, ev ekmeği, ev 
turşusu gibi besinler bağırsak sağlığını destekler. Beslen-
medeki probiyotik ve prebiyotik dengenin kurulmasına 
destek olur. Günde 1 bardak kefir tüketmek de bağışıklık 
sistemini güçlendirmeye yardımcı olacaktır.

-Günde en az 2-3 litre su için. Suyunuza karanfil ve taze 
zencefil ekleyin. 

-İyi haber! Karanfil çiğnemek, tarçın, çöreotu, kekik, 
zahter, karanfil, anason, zencefil, hatmi çiçeği, sarımsak 
gibi besinleri kullanmak riski oldukça azaltıyor. Karanfil 
ve tarçın bulunan birçok bileşik anti viral etkilidir. Kekik, 
güçlü bir antiseptik ve dezenfektandır. Anason kuru, 
ağrılı öksürükler için faydalıdır. 

-Boğaz ağrısı hissettiğiniz an beslenmenize zencefil, hat-
mi ve meyan kökü gibi enflamasyonu azalarak öksürük 
ve boğaz ağrısına iyi gelen besinleri ekleyin.

-Her gün düzenli olarak çörekotu, bal, propolis tüke-
tin. Arı ürünlerini doğru kullanmak beden için kalkan 
görevindedir. En doğru doz ve kullanım şekli için apite- 
rapi hakkında bilgili bir uzmana danışabilirsiniz.

- Vitamin ve mineraller bağışıklık sisteminin korun-
masında büyük önem taşır. Bağışıklık sistemimizi 
güçlendirmek, hastalığın seyrini hafifletmek için günde 3 
porsiyon meyve tüketin.

-C vitaminini tam alan bu virüsü kolay yener. Her gün 
kahvaltıya kivi , ara öğüne erik, salataya limon& çöreko-
tu eklenmelidir. Alışveriş sepetinize limon, portakal gibi 
turunçgillerle değil, özellikle kuşburnu, kırmızı ve yeşil 
sivri biber, kivi, maydanoz, roka ekleyerek C vitamini 
alımınızı arttırabilirsiniz.

- A vitamini kandaki beyaz hücre aktivitesini artırır. Beyaz 
hücreler bağışıklık sisteminin önemli bileşenleridir. Havuç, 
ıspanak, kabak, domates, karaciğer, havuç, ıspanak, 
brokoli, marul, kayısı tüketerek A vitamini alımınızı art-
tırabilirsiniz.

Hazırlayan;  Diyetisyen Derya Zünbülcan
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-Yapılan bilimsel çalışmalarda alkol tüketiminin bağışıklık 
sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaptığı kanıtlanmıştır. 
Güçlü bir bağışıklık sistemi için bu süreçte alkolden 
kesinlikle uzak durun.

Evde de olsa hareket edin
Hamburg üniversitesinin ocak ve şubat 2020 için dün-
yadaki ölümlerin istatistiği analizine göre geçtiğimiz iki 
ayda korona virüsten ölen 2,360 kişi var iken kanserden 
ölen 1,177.141 kişi var. Yani korodan ölen binlerce kişi 
var ancak esas risk iki ayda korona virüs salgınından 
yüzlerce kat fazla kişinin ölümüne neden olan obezite, 
kanser kalp krizi, pıhtı inme, felç gibi fazla kilo ve yanlış 
beslenme ile ilgili rahatsızlıklar. Korona virüse karşı 
korunalım ancak esas riskin yanlış beslenme olduğunu 
unutmayalım. Korona virüsü önemseyip evde kalır- 
ken bunun yüzlerce katı ölüme sebep olan hastalıklara 
zemin hazırlayacak hareketsizlikten uzak kalın.  Evde 
de olsa düzenli egzersiz yapın. Unutmayın; aktif beden, 
bağışıklığı güçlü bedendir. 

Dişhekimleri için şifa niyetine ev yapımı 3 doğal 
reçete:

Şifa niyetine zencefil şerbeti
1 yk zencefil
1 yk tarçın 
1 yk kekik
1 yk karabiber
200 gram bal 
Tüm malzemeleri karıştırarak macun haline getirin. 
Hazırladığınız macunu 1 bardak suya 1 yemek kaşığı 

macun olacak şekilde ekleyin. Suyun sıcağa yakın ılık 
su olması boğazınızın yumuşamasına, temizlenmesine 
yardımcı olacak. 
Kullanımı: 15 gün süreyle düzenli olarak günde 1 yemek 
kaşığı kullanın.

Doğal öksürük şurubu 
Balgamlı ya da kuru öksürüğünüz varsa meyan kökü, 
kekik etkili bitkilerdendir. Eczanelerde satılan birçok 
öksürük şurubu bu bitkilerden faydalanılarak hazırlanır. 
Burada önemli olan doz ve hazırlanış şeklidir. 
5 gr hatmi çiçeği
5 gr meyan kökü
5 gr kekik
5 gr anason
Bal
Tüm bitkileri karıştırın. 1 litre kaynar suyu bitkilerin üze- 
rine ekleyip 2 saat boyunca demleyin. Demlendikten 
sonra süzüp, sıvı miktarı yaklaşık bir bardağa inene 
kadar çok kısık ateşte yavaş yavaş kaynatın. Karışımı 
istediğiniz ölçüde balla ya da andız pekmezi ile tat-
landırın. Oda sıcaklığına geldikten sonra ağzını kapatın. 
Bu şekilde 1 ay buzdolabında kalabilir.
Kullanımı: Çocuklar günde 1 yemek kaşığı, yetişkinler ise 
günde 2 yemek kaşığı kullanabilir. 

Şifa niyetine altın süt: 
1 bardak organik süt 
1 çay kaşığı zerdeçal 
1 çay kaşığı tarçın 
1/2 çay kaşığı zencefil 
1/8 çay kaşığı karabiber 
1/4 çay kaşığı salep
Tüm malzemeleri karıştırarak ısıtın. Hafif soğumaya 
bıraktıktan sonra balı ilave edin. 
Kullanılışı: Günde bir bardak altın süt için. Hem göğsü 
yumuşatır hem bağışıklığı güçlendirir. 
Not: Bu yazıda sunulan bilgiler, hastalık tanı ve tedavisi 
amaçlı değildir. Doktorunuzun gerekli gördüğü tedavi- 
lere alternatif değildir.  Hamile ve emzikliyseniz, herhangi 
bir sağlık sorununuz varsa bir uzmana danışmadan 
tüketmemelisiniz.
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Dişhekimi Yardımcı Personel 
Eğitimi Gerçekleştirildi

Dişhekimi kliniğinde dişhekimi yardımcısı olarak çalış-
mak isteyenlerin ve halen çalışanların klinikte dezenfek-
siyon, sterilizasyon ve atık yönetimi konusunda eğitmek, 
hasta başı uygulamalardaki rolleri ile klinik işleyişi verim-
li hale getirebilecek uygulamalar konusunda ipuçları ver-
mek amacıyla düzenlenen kurs İzmir Dişhekimleri Odası 
Bilimsel etkinlik salonun da gerçekleştirildi. 
Dişhekimi yardımcı personel adaylarının yoğun ilgi 
gösterdiği kursta; Prof. Dr. Ece Eden (Ege Üniversitesi, 
Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı), Doç. Dr. 

Buket Han (Serbest Dişhekimi) ve Psikolog Şenel Kara-
man konuşmacı olarak yer aldı. 
Kursun ilk gününde Prof. Dr. Ece Eden tarafından 
katılımcılara; Dişhekimi ile çalışmak-Dişhekimi yardımcı 
personelin görev tanımı, Dişhekimliğinde terminoloji, 
temel kavramlar ve malzemeler, Farklı uzmanlıklara göre 
dişhekimliği terminolojisi, malzemeler ve temel uygu-
lamalar, Dört elli dişhekimliği ve hasta setleri konuları 
hakkında bilgi verildi. İlk gün sonunda anlatılan konular  
ile ilgili bir test gerçekleştirildi.

Dişhekimi Yardımcı personelleri, İzmir Dişhekimleri 
Odası’nın düzenlediği kursta bir araya geldi



Kursun ikinci gününde ilk olarak Doç Dr. Buket 
Han; Dişhekimi muayenehanesinde hijyen, 
dezenfeksiyon, sterilizasyon, Dişhekimi 
muayenehanesinde işleyiş, Cerrahi uygulama-
lar öncesi, esnası ve sonrasında dezenfeksiyon- 
sterilizasyon, Dişhekimi muayenehanesinde iş 
akışı konularını anlattı.
 Psikolog Şenel Karaman ise kursun son 
bölümünde Klasik bir kabus: Dişhekimi Kor-
kusu konusu hakkında bir sunum gerçekleştir-
di. Sunum sonrası soruları cevapladı. 
İki gün süren eğitimde, dişhekimi yardımcıları 
önemli bilgiler edinme fırsatı buldu. Kurs 
sonunda  katılımcılara katılım sertifikalarını  
Prof. Dr. Ece Eden,  Doç. Dr. Buket Han ve 
Psikolog Şenel Karaman birlikte verdiler. Gün 
sonunda eğitmen ve katılımcılar kursta emeği 
geçenlerle birlikte fotoğraf çektirdiler.  

37
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‘’Perşembe Akşamı Seminerleri’’Ocak 
ve Şubat aylarında başarıyla tamamlandı
İzmir Dişhekimleri Odası’nın ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan mesleğimizle ilgili yeniliklerin 
paylaşıldığı ‘’Perşembe Akşamı Seminerleri’’  Ocak ve Şubat aylarında başarıyla tamamlandı

9 Ocak tarihinde Dr. Meltem Özden 
Yüce;  “İlaca Bağlı Çenelerin Os-
teonekrozunda Güncel Tedavi Yak-
laşımları” konusunu anlattı. 23 Ocak 
tarihinde Doç. Dr. Fatma Demet Ars-
lan; “Dişhekimliğinde Biyokimyasal ve 
Mikrobiyolojik Testlerin değerlendiril-
mesi” konusunu,  30 Ocak tarihinde 
İse “Travmatik Dental Yaralanmalarda 
Multidisipliner Klinik Yaklaşımlar” 
konusunu Dr. Ögr. Üyesi Sibel Ezberci 
ile Dr. Öğr. Üyesi Aylin Çalış Katılım-
cılara Aktardı. 
Şubat ayında ise ilk olarak 13 Şubat 
tarihinde son günlerde mesleğimizde 
oldukça merak edilen konular arasın-
da yer alan  “KVKK (Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu) ve Artan Yüküm-

DR.ÖĞR.ÜYESİ SİBEL EZBERCİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ AYLİN ÇALIŞ
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lülüklerimiz Hakkında gelişmeleri, Bilgi   
Güvenliği Uzmanı Yeşim Dinçer anlattı.
20 Şubat tarihinde “Dişhekimlerinde 
İş ile İlişkili Kas İskelet Sistemi Rahatsı-
zlıkları” konusunu Dr. Ceren Varer Akpı-
nar sundu. 
27 Şubat tarihinde “ Dental İmplant 
Cerrahisinde Alveoler Kretin Yetersiz 
Olduğu Vakalarda Vertikal ve Horizon-
tal Güncel Augmentasyon Yöntemleri” 
konusunu  Prof. Dr. Tayfun Günbay 
sundu.

PROF. DR. TAYFUN GÜNBAY 

DOÇ.DR.FATMA DEMET ARSLAN

DR.MELTEM ÖZDEN YÜCE 

DR.CEREN VARER AKPINAR



Dişhekimi
Serdar SIRALAR

siralar@gmail.com

DİŞHEKİMİ DÜĞÜNÜ
Her ikisi de dişhekimi olan 
gelin ve damat sırayla “Evet” 
diye mikrofona bağırdı, gelin 
damadın ayağına basıp evli-
lik cüzdanını havada salladı. 
Komparsita eşliğinde dans edip 
takı töreni için dans pistinin ke-
narında yerlerini aldılar. Kame- 
raman kuvvetli ışığıyla gözleri 
alan kamerasını olay mahalli- 
nin ta içine kadar soktu.
Yaşlı olduğu için damadın de- 
desi Maksut bey amcaya önce-
lik tanınmıştı. Ardında oluşan 
uzun kuyruğa aldırış etmeden, 
oldukça yavaş hareketlerle 
önce her ikisini de öptü ve 
sonra bir süre cebinde arayıp 
bulduğu altın lirayı gelinin 
yakasına iğneledi. Aynı anda 
fotoğrafçının sesi duyuldu: 
“Lütfen yan yana gelin. Evet 
şimdi gülün!”
“Ben gülemem!” dedi Maksut 
bey amca. “Bu benim eşek 
torunum üst damağımı gevşek 
yaptı. Ne zaman gülsem 
ağzımdan fırlıyor. Aha bak işte 
, bak!” diyerek üst protezini 
dilinin de yardımıyla ağızından 
çıkartıp çıkartıp sokmaya 
başladı. Bir an buz gibi bir 
sessizlik oldu. 
“Dede, kaç kere söyledim, 
damağın erimiş senin. 4 tane 
implant yapacağız ya! O 
zaman çiviyle çakılmış gibi 
olacak” dedi damat. Bunları 
söylerken bir yandan da yaşlı 
adamı kolundan tutup öteye 
doğru itiyordu. 
Bir kaç yakın aile büyüğü 
daha takı taktıktan sonra 35 
yaşlarında aşırı makyajlı bir 
kadın dudaklarını büzüp, geli- 
nin yanağına dokundurmadan 
her iki taraftaki havayı öptük-

ten sonra: “Tebrikler şekerim. 
Balayına ne gün çıkıyorsunuz?” 
diye sordu. Gelin: “Üç gün 
işlerimiz var burada, ondan 
sonra” dedi. “Oh, aman iyi” 
dedi kadın. “Benim diş beyaz- 
latma plaklarımı vermeden 
gitme. Yarın senin yazıhaneye 
uğrar alırım. Ay canım, çok mu 
sarı benim dişlerim? Ay damat 
bey de dişçiydi değil mi? Siz de 
bir bakın doktor bey, gerçekten 
çok mu sarı dişlerim?” diyerek 
dudaklarını sonuna kadar 
gerip dişlerini damadın burnu-
na soktu.
“Yok efendim!” dedi damat. 
“Çok da sarı değil”. Biraz 
daha yaklaşıp kadının çenesini 
tutarak kenetlenmiş dişlerini 
kameranın tepesinden gelen 
ışığa çevirdi. “Eee, gün ışığı 
olmadığı için yanıltabilir ama 
sanırım A3. Beyazlatma ile 
kesinlikle bir kaç gün içinde A1 
olur”.
Ardından gelen şişman bir 
adam gelinle damadın elini 
sıktıktan sonra damada: “Allah 
mesut etsin. Bir şey soracağım. 
Şu zirkonlu caket dişler varmış. 
Onun tanesini kaça yapıyor-
sunuz? Benim birader dün bir 
yerden fiyat almış da. Bana 
çok uçuk göründü. Dedim ben 
bugün dişçilerin düğününe 
gidiyorum, onlara da bir 
sorarım. Biz sizinle uzaktan 
akrabayız. Başkasına gitmesin 
para, size gelsin”.
Arkada bekleyenlerin homurtu-
larını fırsat bilen damat, şişman 
adamı, bir kartvizit verip: “Ara- 
sın beni, gerekeni yaparım” 
diyerek savuşturdu. 
Gelinin halası önce her iki- 
sine de elini öptürdü, sonra 
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ağzı kırmızı kurdele ile bağlanmış küçük şeffaf 
poşet içindeki birer implantı yakalarına iliştir-
di. “Bu da ne hala?” diye hayretle sordu gelin. 
“İmplant işte, sen bilmiyor musun implantın ne 
olduğunu?”. Gelin sırada bekleyen davetlilerin 
soran bakışları karşısında terleyip: “Bilmez olur 
muyum halacım. Sadece ilk defa böyle bir şey 
görüyorum da. Nereden çıktı bu implantlar?”. 
Hala hemen yanıtladı: “Biz hanım arkadaşlar-
la bir süredir altın günü yerine implant günü 
yapıyoruz. Geçen hafta kurada bana çıktı. İki 
implantımı aldım. Ama maalesef kemiklerim 
uygun değilmiş. E şimdi götür implantları geri 
ver, parasını al, git o parayla size takmak için 
altın al. Uzun iş. Sonra alıp satarken zarar 
da edeceğim. Siz nasılsa kullanırsınız, direk 
size takayım dedim”. Gelinle damat bir an 
birbirlerine baktılar. “İyi ki Erotik Shop işletmi 
yoruz. Halan kim bilir ne takardı bize” dedi 
damat. Gelin damada kaş göz ederken halası 
söylenerek yürüyordu: “Kameraman evladım 
çektin mi beni implantları takarken?”.
 
Gelinin teyzesi bileziği taktıktan sonra: “Kız, 
bak gördün mü?” dedi. “Seni 6 yıl önce Telli 
Baba’ya götürmüştüm. Nasıl da çıktı kısmetin. 
Tekrar gidip tel bağla”. Gelin derin bir soluk 
aldı. “Teyzeciğim” dedi, “Telli babaya gidip tel 
aldıktan sonra ben Ortodonti kürsüsünde dok-
toraya başladım. Sanırım ona yaradı. Tel takma 
bakımından yani. Koca bulmak tamamen benim 
becerim”. Kadın bir an afalladı ve : “Tövbe de, 

çarpılırsın!” deyip yürüdü.
Bir kaç kişi takılarını takıp, fotoğraf çektirdikten 
sonra, zayıf, uzun boylu, at kuyruk saçlı, sol 
kulağında küpe olan gençten bir adama sıra 
geldi. Gelinden sonra damadın da elini sıkıp 
boynundaki kurdeleye para iğneledi. Her ikisinin 
arasına girip fotoğraf çektirirken sahte gülüm-
seyen hareketsiz dudaklarının arasından: 

“Oğlum var ya, daha geçende yaptığın dolgu 
düştü” dedi. Sabahtan beri herkese yalandan 
gülümsemekten yanakları ağrıyan damat da 
dişlerinin arasından: “Benim yaptığım dolgu 
düşmez. Başka dişin çürümüştür” diye cevap-
ladı. “Yok be oğlum! Benim dişimi benden iyi 
mi bileceksin?” diye diretince, damat adamın 
at kuyruğu saçından tutup kafasını arkaya 
yatırdı ve bir hamlede kamerayı reflektör gibi 
yakalayıp ışığını ağıza yaklaştırdı. “Bak işte 
benim yaptığım dolgu sapasağlam duruyor. Bir 
arkasındaki dişin çürümüş. Çek kameraman 
çek. Düğün cd’sini alınca görsün bu hergele 
yaptığım dolgunun düşmediğini”.

Düğün sona erince gelin ve damat kendilerini 
bekleyen Limuzin’e bindiler.Yolda şoför: “Siz diş- 
hekimiymişsiniz hocam. Benim hanım diyor ki 
ben geceleri diş gıcırdatıyormuşum. Bunun için 
ne yapmak lazım?” diye sordu. Gelin duvağını 
çıkartıp : “Ay yeter, bayılacağım” derken, damat 
: “Hanım başka odada uyusun. Sen rahat rahat 
gıcırdat” dedi.
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Dişhekimi
Mavisel YENER

maviselyener@gmail.com

KADINLAR GÜNÜ
Telefonun sesiyle uyan-
maya sinir olurdu. Keyif-
sizce açtı, yarım yamalak 
çıkıyordu sesi:
“Efendim.”
“Canım, ben Alev. Kon-
ferans saatini öğrenecek- 
tim, ayyy… uyandırdım 
galiba…”
“Günaydın şekerim, iyi ki 
uyandırdın valla. Konuş-
ma hazırlayayım diye 
bütün gece uğraştım, 
kaçta yattım bilmem. 
İkide başlayacak, Beledi-
ye Meclis Salonu’nda…” 
“İyisiniz değil mi hepiniz? 
Çocuklar filan… Sesin 
biraz durgun da…”
“Valla çocukları görme-
dim, iyilerdir herhalde; 
sabah Semih göndermiş 
okula.Afyonum patlama- 
dı daha, bir kahve içe- 
yim de kendime gelirim, 
ondandır sesim yani…”
“Tamam canım, konfe- 
ransta görüşürüz. Hoşça 
kal!”
     
***
Melda kalktı, kahve su-
yunu ocağa koydu, gece 

yazdıklarına göz gezdir-
di. O sırada kapı açıldı, 
çocukların bakıcısı geldi. 
Melda saate baktı, on 
bire geliyordu. 
“Hazeer, geç kaldın!” 
diye seslendi.
“Biliyorum Melda 
Hanım, bugün kadın 
bir şeysi varmış da yol-
lar kapalıydı, otobüs 
başka yoldan geldi, o 
yüzden…”
“E, böyle özel günlerde 
yarım saat erken çıka-
caksın evden Hazer. 
Bugün Dünya Emekçi 
Kadınlar günü ya, on-
dan yürüyüşler, gösteriler 
filan var… Hazer, bugün 
her yer her yerde valla, 
bir lokma yemek de yok, 
hemen sıva kolları! ”
“Tamam, hemen şıpa-
danak yaparım merak 
etme Melda Hanım.”
Melda makyajını yaptı, 
giyindi, kuaföre, oradan 
da konferansa gitti. 
“Günümüz Kadınının So-
runları”nı anlatan derin- 
likli ve ateşli bir konuş-
ma yaptı. Sömürülen 
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kadınları anlatırken öylesine
öfkelendi ki gözleri göllendi, lensleri 
daha da yeşillendi. Melda coştu, 
dukça coşturdu. “Kolayına kaçma-
yalım, ülke gerçekleriyle gerçekten 
yüzleşelim, tek yumruk olalım…” 
derken dinleyenler irkildi, silkindi, 
titredi… İlk alkışı patlatan Alev 
oldu, diğerleri de onu izledi; 
avuçları acıyana değin alkışladılar. 
Kocaman bir buket çiçekle sahne
den ayrılırken kadın haklarını 
savunma adına Meclis’e yürümeye 
bile hazırdı! 

Arabasına bindi, radyoyu 
açtı, çiçeklere göz ucuyla 
baktı. “Koskoca belediye 
en ucuz çiçeklerden koy-
durmuş!  İşte kadına ve- 
rilen değer!” diye geçirdi 
içinden.  
    ***
Apartmanı yemek koku-
ları sarmıştı. Melda zili 
çalarken tabanlarının 
fokurdadığını hissetti, 
yorulmuştu ama değmiş-
ti doğrusu. Hazer kapıyı 
açtı.
“Hoş geldin Melda 
Hanım.”
“Bizden mi geliyor bu mis 
kokular? Neler pişirdin?”
“Size zeytinli ekmek 
yaptım…” 
“Aaa, fırınlar grevde mi, 
nereden çıktı şimdi bu?”

“E, demediniz mi bugün 
dünya ekmekçi kadınlar günü 
diye…”
Melda şaşkınlıkla Hazer’in yüzüne 
baktı, buketi ona uzattı… Hazer’in 
gözlerinin kuytuları ışıldar gibi oldu 
bir an… 
Melda yanlış bir anlam çıkmasın 
diye hemen açıklama yaptı:
“Bunları suya koy, içine de aspirin 
at, dayansınlar birkaç gün… Salona 
değil, oturma odasına…”
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Dişhekimi
Müge KÖKDAMAR

mugesandik64yahoo.com

KADERİN  OYUNU MU BU?
Küratör: Genelde sergilerin 
oluşturulmasından açılışına 
kadar geçen her aşamayı 
ayarlayan insanlar. Kimin/
kimlerin katılacağı, yer-
leşme planı, hatta katılan-
ların işlerini nasıl yerleştire-
cekleri, mekan, medya, 
sponsor işleri ile uğraşırlar. 
Bir nevi organizatörlüktür. 
Aynı zamanda kuzey ülke-
lerinde yetim çocuklara 
bakan dadılara verilen 
sıfattır.
Kendi hayatının küratörü 
olmak… Hayat bir sergi 
olsa kendimize nasıl bir 
küratör ya da organi-
zatör olurduk? Hadi di-
yelim ki hayat bir sergi... 
Hayatımızın aşamaları da 
serginin eserleri olsun. 
Sadece iyi tarafları değil, 
kötü tarafları da… Sevgiler 
de, nefretler de… Başarılar 
da, başarısızlıklar da… Ka-
zançlar da, kayıplar da… 
Çıkışlar da, çöküşler de… 
Emekler de, beleşler de… 
Gülüşler de, ağlayışlar 
da… İyi ki’ler de, keşke’ler 
de… Haklılar da, haksız-
lar da… Gündüzler de, 
geceler de… Yazlar da, 

kışlar da, baharlar da… 
Yaşam adına, yaşam de-
nen duvarlara asmak is- 
teyeceğiniz ya da depoda 
bırakacağınız eserler neler 
olurdu? Diğer sergicilerin 
önüne nelerle çıkmak ister-
diniz? Ya da neleri saklam-
ak isterdiniz? Başkalarının 
eserlerini izlerken neler 
hissederdiniz? Başkalarının 
eserlerinde beğendiğiniz 
deneyimlerinden satın al-
mak ister miydiniz? 

Eleştirmenlerin yazacak-
larından korkan bir küratör- 
seniz, size depolar yetme- 
yebilir. Olabildiğince açık 
ve ortada olmaktan çekin-
meyen cesurlardan iseniz, 
sergi alanınız dopdolu ola-
bilir. İçeriğinize bağlı olarak 
seyirciniz çok da olabilir, az 
da. Kime ne kadar ve ne 
şekilde dokunduğunuza 
ya da dokundurduğunuza 
da bağlı tabii. Seçtiğiniz 
eserler sırf sizin hoşunuza 
gidenler gibi görünse de, 
ucundan başkalarına da 
telif hakkı ödemeniz gere-
ken çalışmalar olabilir. Hat-
ta tazminat ödemek zorun-
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da bile kalabilirsiniz. 
Hayatımızın bir sergi olarak planlan-
masındaki rolümüzü tartışmak ile kadere 
teslim olmak arasında gidip gelecek ke-
limeler ve savlar artık yeterince konuşuldu 
gibi geliyor bana. Cevabı tam buluna-
mayan, bilinemeyen sorularla uğraşmayı 
bırakmaya niyetlendiğim şu zamanlarda, 
tevekkel olmak ile “hey bir dakika dur 
bakalım!” diyen ve o sergiye müdahale 
eden küratör yanım hala birbirlerinden 
rol çalma sevdasında olabiliyorlar. Çünkü 
hala “kader mi, irade mi?” diye net bir 
karar verilemeye biliniyor. Taraflardan biri 
için çok fanatik olunmadıkça da, bunun 
kararının verilmesi mümkün değil. 
Kader diyen teslimiyetçi taraf ile irade di-
yen isyankâr tarafın mücadelesi sonsuza 
dek sürebilir. 

Dolayısıyla serginin oluşumunda kimin ya 
da neyin katkısı ya da engeli olduğunda 
fikir birliğinde olmak zor. Benim kader diye 
önüme çıktığını düşündüğüm bir deneyime, 
bir başkası “şöyle şöyle karar aldın da 
ondan öyle oldu,” diyerek karşı çıkabilir. 
Benim “iyi ki o gün oraya gittim, yoksa o 
iş hallolmayacaktı,” dediğim bir olaya, 
bir başkası “kısmetin de hallolması var-
mış o işin,” diyebilir. 

Son tahlilde kader ya da irade, hangi-
si olursa olsun, yaşam duvarlarına as-
mayı seçtiğiniz eserlerin yüzünüzü bolca 
güldürmesini dilerim. Hangisini seçerdi-
niz?
 
Alnınıza yazılmışsa gülersiniz zaten. 
Gülmeyi seçerseniz gülersiniz zaten.

                          diş ile düş arası
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• Meslektaşımız Sedef Karamanlı’ nın annesi Makbule Sipahioğlu vefat etmiştir. 22 Ocak 2020

• Meslektaşımız Nüket AKKAYA’ nın babası İbrahim Özgür AKKAYA vefat etmiştir. 24 Ocak 2020

• Meslektaşımız İnci SÖNMEZ’ in kardeşi Şeref Yılmaz vefat etmiştir. 31 Ocak 2020

• Meslektaşımız Özlem Üstel babası ve Ahmet Üstelin kayınpederi Özdemir Karababa vefat etmiştir. 2 

Şubat 2020

• Meslektaşımız Dr. Altuğ Uysal ve Levent Uysalın annesi Emine Şükran UYSAL vefat etmiştir. 5 Şubat 2020

• İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Arş. Görv. Dr. Zehra BİLGİ KOÇAR vefat etmiştir. 

06 Şubat 2020

• Meslektaşımız Emre ERSAÇAN’ ın babası Mustafa Yaman ERSAÇAN vefat etmiştir.  11 Şubat 2020

• Meslektaşımız Doç. Dr. Gülay VURAL’ ın babası Alihan KALKANOĞLU vefat etmiştir. 14 Şubat 2020

• Meslektaşımız Güliz PUĞ ÖZEN’ in annesi Ayşe PUĞ vefat etmiştir. 01 Mart 2020

• Meslektaşımız Fatih Karadayı’nın anneannesi Fatma Kara vefat etmiştir. 05  Mart  2020

• Meslektaşımız İrfan TAŞPINAR vefat etmiştir. 23.03.2020

• Meslektaşımız Mustafa ORAL vefat etmiştir.31 Mart 2020

• Meslektaşımız Hamdi BALLAR’ın babası Mustafa Gani BALLAR vefat etmiştir. 02.04.2020

• Meslektaşımız Kıvanç ERGENE’ nin annesi Ganimet ERGENE vefat etmiştir. 15.04.2020

Başsağlığı

Mutlu günler

Meslektaşlarımızdan;

• Dişhekimi Ali Kılıç ve Eşi Deniz Kılıç çiftinin bebekleri  “Aleks Emre”  5 Mart 2020 dünyaya geldi.

• Dişhekimi Sevim Bol ve Affan Bol’un torunu “Buse Yüceler” 20 Mart 2020 tarihinde dünyaya geldi.

• Dişhekimi İrem Özen ve Eşi Erdem Özen çiftinin bebekleri “Lionel Kuzey” 15 Nisan 2020 dünyaya geldi.

• Dişhekimi İkbal Zeybek’in torunu “Tayga” 1 Temmuz 2020 dünyaya geldi. 
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NURDAN GÜRBİLEK
İkinci Hayat: Kaçmak-Kovulmak-Dönmek 
Üzerine Denemeler
Her yazarın içinde az ya da çok bir yer 
yaratma, bütün yerleri geride bırakıp yazıya 
yerleşme isteği vardır. Bir yazınsal vatan: Bu 
taşlı toprağı ben yarattım, bu geniş bozkırı, bu 
yeşil tepeleri, bu zirveleri karla kaplı dağı ben 
yarattım. Dağda yanan ateş, ateşin başın-
da toplanmış insanlar, insanların dinlediği 
hikâyeler benim eserim. Ama sadece bir yazı 
olanağından değil, bir yaşam olanağından da 
söz eden bir yazarın yazınsal yurda rahatça 
yerleşmesini beklemek safdillik olurdu.”
İkinci Hayat’ta “yer duygusu” üzerine 
düşünüyor Nurdan Gürbilek. Bir yandan 
“yer”e, “yurt”a, “ev”e edebiyatın, bazen sine-
manın açtığı kapılardan giriyor; kökenlere 
ve başlangıçlara, kaçanlara ve dönenlere, eve 
ve sırlarına yakından bakıyor. Diğer yandan 
anlatı, üslup ve dili bu ana eksen etrafında 
değerlendiriyor; “dilsel vatan” ve sınırları 
üzerine düşünüyor.

Bazı sorular eşliğinde: Kapısını başkalarına 
sımsıkı kapatmış bir kompartmana, bir özel 
sığınağa, bir kişisel hücreye mi dönüşecek ev, 
yoksa o koruyucu hücreyi geniş bir ortaklık 
zemininde yeniden tanımlayabilecek miyiz? 
Etrafına kalın duvarlar çekmiş bir “coğrafya 
kaderdir”e mi sürükleniyoruz, yoksa daha 
geniş bir yurt tanımına ulaşabilecek miyiz? 

Bugün evin hayatımızın merkezine oturduğu 
bir dünyada bizi evin gerçek ve mecazi, olumlu 
ve olumsuz anlamları üzerine düşünmeye 
çağıran deneme ve fragmanlardan oluşuyor 
İkinci Hayat.

LATİFE TEKİN
Manves City
… bizim gelincik tarlamız da bir  dahaki baha-
ra yok, Manves almış orayı da, üst yamacından 
çevirmeye başlamışlar bile, telefon fabrikası 
kuracaklarmış, Erice’nin yoksulu, sahipsizi 
bol nasıl olsa, işçi bulmaktan yana sıkıntı 
çekmiyorlar.
Manves City, Türkiye’nin büyük şirketlere 
teslim olan bir beldesinde, Erice’de yaşananları 
gözler önüne seriyor. Yıllar sonra hapisten 
çıkıp memleketine dönen Ersel, dev üretim 
tesislerinin ve fabrikaların ele geçirdiği bir 
Erice’yle karşılaşır. Yuvası dağılmış olan Ersel 
kayıplara karışan üvey kızının peşine düşer. 
Bu dokunaklı yolculuğunda, yerel bir gazetede 
yazılarıyla halkın sesi olan çocukluk arkadaşı 
Nergis, ona eşlik edecektir. 
Sürüklenme’yle aynı anda yayımlanan Manves 
City, yoksullaşan insanların, yok edilen 
doğanın, katledilen kadınların, kirlenen dere-
lerin, acımasız holdinglerin, günümüz Türki-
ye’sinin romanı. Latife Tekin, Sürüklenme’yle 
birbirine el uzatan Manves City’de yepyeni, 
duru bir dille işsizleri, yoksulları, ağaçları, 
çocukları; bu büyük yıkıma direnenleri 
yazıyor.

ANTHONY BURGESS
Otomatik Portakal

“Tüm hayvanların en zekisi, iyiliğin ne demek 
olduğunu bilen insanoğluna bir baskı yöntemi 
uygulayarak onu otomatik işleyen bir makine 
haline getirenlere kılıç kadar keskin olan 
kalemimle saldırmaktan başka hiçbir şey 
yapamıyorum…” Karabasan gibi bir gelecek 
atmosferi… Geceleyin sokakları terörize eden, 
yaşamları şiddet üzerine kurulu gençler ve bu 
hikâyenin anti-kahramanı Alex... Yayımlandığı 
günden bu yana “kült roman” özelliğini kay-
betmeyen Otomatik Portakal’ın 15 yaşındaki 
kahramanı, “iyi ya da kötü nedir?”, “İnsan 
özgür iradesiyle kaderini seçebilir mi?” gibi 
soruların yanıtlarını kurcalarken, şiddet dolu 
sahnelere Beethoven’ın, Mozart’ın müziği eşlik 
ediyor; Alex ve “çete kardeşleri” Pete, Georgie 
ve Aptalof, yarattıkları yepyeni dilin kelimeler-
ini okurun zihnine kazıyorlar. Ünlü yönetmen 
Stanley Kubrick tarafından 1971’de filme de 
çekilen Otomatik Portakal tüm zamanların 
en sarsıcı romanlarından. “Cockney dilinde 
(İngiliz argosu) bir deyiş vardır. ‘Uqueer as 
as clockwork orange’. Bu deyiş, olabilecek en 
yüksek derecede gariplikleri barındıran kişi 
anlamına gelir. Bu çok sevdiğim lafı, yıllarca 
bir kitap başlığında kullanmayı düşünmüşüm-
dür. Bir de tabii Malezya’da ‘canlı’ anlamına 
gelen ‘orang’ sözcüğü var. Kitabı yazmaya 
başladığımda, rengi ve kokusu hoş bir mey-
venin kullanıldığı bu deyişin, tam da anlat-
mak istediğim duruma, Pavlov kanunlarının 
uygulanmasına dayalı bir hikâyeye çok iyi 
oturduğunu düşündüm.”

KİTAP

Voltaire ve Aydınlanma...............................................Server Tanilli 
Manves City.....................................................................Latife Tekin 
Otomatik Portakal ................................................Anthony Burgess
İkinci Hayat............................................................Nurdan Gürbilek 

Elimi Bırakma.................................................................Eser Kemal 
Mavi Sakal ......................................................................Max Frisch  
Bülbülü Öldürmek............................................................Harper Lee 
Cehenneme İniş Talimatnamesi..................................Doris Lessing 
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