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Dişhekimliği Kongresi
Yönetim Yeri ve Adresi

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI

Cumhuriyet Caddesi Safir Apt. 

No. 203 D. 3 34367 Harbiye/İstanbul

T. 0212 225 03 65 - 296 21 05 • F. 0212 296 21 04

www.ido.org.tr • ido@ido.org.tr

İmtiyaz Sahibinin Adı ve Adresi

Prof. Dr. Turhan Atalay

Cumhuriyet Caddesi Safir Apt. 

No. 203 D. 3 34367 Harbiye/İstanbul

Sorumlu Müdürün Adı ve Adresi

Ahmet Tarık İşmen

Cumhuriyet Caddesi Safir Apt. 

No. 203 D. 3 34367 Harbiye/İstanbul
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Redaksiyon
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Yayın Adı

dergi

Yayın Türü

Yerel süreli yayın (iki ayda bir yayımlanır.)

Editoryal ve Teknik Üretim

Basım Atölyesi

Karaman Çiftlik Yolu Sk. No:56 Ataşehir - İstanbul

T. 0216 418 84 91

Baskı

GD OFSET

Atatürk Bulvarı Deposite İş Merkezi A5 Blok 

4.Kat No:405 İkitelli OSB, Başakşehir/İstanbul

T. 0212 671 91 00 

F. 0212 671 91 90

Basım Yeri ve Tarihi

İstanbul - Ağustos 2017

171. sayı 7500 adet basılmıştır. Dergi’de yer alan

yazıların hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. 
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Prof. Dr.
Turhan Atalay
İstanbul

Dişhekimleri Odası

Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,

Ülkemiz son dönemlerde çok sıkıntılı ve zorlu bir 

süreçten geçiyor. 1923 yılında kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin temellerini sarsacak konular ne 

yazık ki birbiri peşi sıra gündeme geliyor.  

Eğitim sistemimiz yeni baştan şekillendirilerek 

çağdaş ve pozitif bilimden hızla uzaklaştırılıyor. 

Evrensel kabul görmüş bazı kuram ve teoriler müf-

redattan çıkarılıyor, evrensel kabul görmüş bilim 

insanlarının isimleri ve eserleri birer birer siliniyor. 

Medeni hukukumuzun, kadınlarımızı onurlandırıp 

toplumdaki saygın yerini belirlemede en önemli 

adımlardan biri olan resmi nikâh kıyma yetkisi be-

lediye başkanlarının yanında imam ve müftülere 

de verilmeye çalışılıyor.

 “Devletimizin yeniden kurulduğunu” ifade eden 

açıklamaları ve bu konudaki tartışmaları ne yazık 

ki günlerdir içimiz acıyarak izliyoruz.

Bizler, dişhekimleri ve ülkenin aydınları olarak yü-

zünü çağdaş uygarlığa dönmüş olan Türkiye’nin 

karanlıklar içinde kalmasına asla izin vermeyece-

ğiz ve tüm bu konularda kararlılıkla mücadelemizi 

sürdüreceğiz.

Sevgili dostlarım,

23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’ne ev sa-

hipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 

Odamızın yöneticileri, Organizasyon Komitesi ve 

Oda personelimiz, bir yılı aşkın süredir özveriyle 

bu kongre için çalışıyor. 

Mükemmel bir kongreyi gerçekleştirmek ve birlik-

te izlemek için tek eksiğimiz sizlersiniz. 

Gerek bilimsel bir şöleni gerekse unutamayacağı-

nız bir sosyal programı izleyebilmeniz ve geleceğin 

dişhekimliği konusunda yeni bilgiler edinebilme-

niz amacıyla sizleri kongremize bekliyoruz. 

Bütün bunların yanında büyük bir nostalji yaşaya-

rak yıllar öncesinden pek çok anılarınızın olduğu 

sınıf arkadaşlarınızı, dostlarınızı görmek ve de yeni 

dostluklar edinmek için sizleri İstanbul’daki Kong-

remizde mutlaka görmek istiyoruz.

Sonsuz sevgilerimle…

Dişe dokunur en iyi şey!Dişe dokunurDişe dokunur

Potasyum kaorat içeren efervesan tabletler şeklindedir. Suda hidrojen peroksite 
dönüşür. 

3 dakika içinde etkisi ortaya çıkar, 15 dakikada dezenfeksiyon optimum düzeye ulaşır. 
Gece boyunca dezenfeksiyon devam edebilir. 

Proteze zarar vermeden mikroorganizmaların %99,99’unu temizler. 
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A. Tarık İşmen
İstanbul

Dişhekimleri Odası

Başkan Vekili

“Alçaklığın

hainliğin

ikiyüzlülüğün

puştluğun

kısaca cümle kokuşmuşluğun

at oynattığı bir dönemde yaşamdan zevk alabilmek 

ancak zayıfların bahtiyarlığıdır.

Esas olan sadece yaşamak değil, 

İnsana yakışır şekilde ve onurlu yaşamaktır” 

diyor Nazım Hikmet.

Sevgili meslektaşlarım,

Ülkemizin üzerinde dolanan kara bulutlara rağmen 

inadına yaşamak diyerek, karanlığı yırtacak işler 

yapmak gerekiyor. Biz de Dişhekimleri Odası olarak 

inadına çalışıyoruz, inadına güzel işler üretmeye ça-

balıyoruz.

Son dergimizin basımından sonra ülkemizde de 

önemli olaylar yaşandı.

On binler sadece “Adalet” diye yürüdü; adalet iste-

yen dişhekimleri de oradaydı.

Ardından gelen yeni bir KHK ile yıllarını meslek örgü-

tüne vermiş, mücadele insanı TTB üyesi Dr.Hüseyin 

Demirdizen görevinden uzaklaştırıldı. Tıpkı yüzlerce 

bilim insanı ve akademisyen gibi.

Elbette tarih bir gün bu olayları nedenleri ile yaza-

cak. 

Sevgili dostlar, TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği 

Kongresi için artık son günler. İstanbul Dişhekimleri 

Odası’nın tüm seçilmişleri, Organizasyon Komitesi, 

İDO personeli ve profesyonellerimiz, sevgili TDB Yö-

netimi ve kadroları sizlere en iyi kongreyi sunmak 

için çalışıyor. 

Sizi bu kongrede; bir bilim şöleni, unutulmaz sosyal 

program, 5000 m2 fuarda son yenilikler ve dostlarla 

bir arada olmanın mutluluğu bekliyor olacak. 

Kongremizde sizleri aramızda görmek bizim için ke-

yif olacaktır. 

Kongreler emek ve özveri ister. İzmir’de başlayan 

yolculukta bu işi başlatan sevgili Prof.Dr. Gülümser 

Koçak, Eser Cilasun, Celal Yıldırım, Mustafa Oral ve 

1992-1994 dönemi yöneticilerini saygı ile selamlıyo-

ruz. 

Yine 25. yılında Öğrenci Kongresi’ne emek veren 

tüm geçmiş dönem başkanları ve yönetici kardeş-

lerimize de emekleri için sonsuz minnettarlığımızı 

ifade ediyoruz.

Sevgili arkadaşlar, Arşiv Komitemiz yaklaşık 3 aydır 

odamızın arşiv ve bilgi bankasını yeniden düzenli-

yor. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz, ellerinize 

sağlık…

Bu sayımızda, sevgili genç meslektaşımızın DİŞSİ-

AD ile yaptığı röportajı okumanızı şiddetle öneririm. 

DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır ve Başkan Yardımcısı Yu-

suf Hikmet Arpacıoğlu, önümüzdeki yıldan itibaren 

alacağımız her ürünün takip sistemi içinde kayıtlı 

olarak bize ulaşacağını, gerek hasta kaydı, gerekse 

mali kayıtların ne kadar önemli olacağını ifade edi-

yorlar. 

Ve Kongre sonrası yeni bir 22 Kasım Dişhekimliği 

Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası programı 

ile birlikte olacağız. 

Mesleğine 60, 50, 40, 25, yılını vermiş değerli in-

sanlarla bir arada olup onlardan anılarını dinlerken 

mesleğin tarihinde de gezineceğiz.

Sosyal, bilimsel ve tarihsel Kasım ayı programı 

Kongre sonrası yayınlanacak. 

Sevgili arkadaşlarım; kongrelerimiz, bilimsel etkin-

liklerimiz, 22 Kasımlarımız sosyal birlikteliklerimiz 

siz olmadan olmaz. Gelin, katılın, güç verin…

ADINI TEKNOLOJİDEN ALDIK!

Bağdat // Göztepe 0216 360 7330 - 360 5301 
Kadıköy 0216 330 89 43
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• En Son Teknoloji • En Yeni Tomografi Teknikleri 
• Renkli Tomografi • 20 Kat Daha Hızlı Çekim 
• En Küçük Voksel Kalınlığı 0,075 mm 
• 360 derecede 480 Projeksiyon  
• Yüksek Çözünürlük • Düşük Radyasyon 
• Işınlama süresi 2,4 saniye
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odahaberleri

İstanbul Dişhekimleri Odası Eğitim Komisyonu, Prof.

Dr.Hakan Özyuvacı başkanlığında yaptığı toplantılarla 

2017-2018 Sürekli Dişhekimliği Eğitim Programı’na son 

halini verdi. 

2016 Nisan ayında gerçekleştirilen Oda seçimlerinin 

ardından oluşturulan Eğitim Komisyonu 16.Dönem için 

farklı bir çalışma yapmış, 2016-2017 ve 2017-2018 dö-

nemlerinde gerçekleştirilecek eğitimleri blok olarak or-

EĞİTİM KOMİSYONU 2017-2018 DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMINI HAZIRLADI

ganize etmişti. Meslektaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği 

2016-2017 dönemi eğitim programının ardından, çatısı 

oluşturulmuş olan 2017-2018 dönemi eğitim programı 

da tamamlandı.

Programda geçen dönemde olduğu gibi, Çarşamba 

toplantıları, Bölgesel Kahvaltılı Toplantılar, kurslar ve 

Konsensüs toplantıları yer alacak. Yeni eğitim programı 

Ekim ayında başlayacak.

dergi temmuz/ağustos 201710

SON KHK İLE DR.DEMİRDİZEN 33 YILLIK MESLEĞİNDEN İHRAÇ EDİLDİ
OHAL koşullarında, 14 Temmuz 2017 tarihinde çıkarılan 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç 

edilen 7 bin 348 kişi arasında, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi eski üyesi, İstanbul Tabip Odası eski Genel 

Sekreteri, 33 yıllık hekim Dr. Hüseyin Demirdizen de var.

Odamızın da bileşeni olduğu İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK), KHK ile ihraç edilen Dr. Hüseyin 

Demirdizen’in görevine iade edilmesi talebiyle Kadı-

köy Toplum Sağlığı Merkezi önünde bir basın açıkla-

ması gerçekleştirdi.

“Haksız hukuksuz ihraçlar kabul edilemez” pankar-

tının açıldığı açıklamada meslek odalarının temsilci-

leri tek tek söz alarak Demirdizen’in demokrasi, öz-

gürlük ve barış mücadelesi verdiğini ve bu nedenle 

ihraç edildiğini söylediler.

İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Prof.Dr.Turhan 

Atalay, KHK ile ihraçların hukuksuzluğunu vurgula-

yarak yüzbinlerce kişinin mesleklerinden ihraç edi-

lirken bu insanların aileleriyle birlikte açlığa mah-

kum edildiğini hatırlattı. 

Meslek odaları adına okunan basın açıklamasında ise bir yıldan fazladır devam eden OHAL sürecinde her ay orta-

lama 2 KHK çıkarılarak adaletsizliğin ve antidemokratik uygulamaların derinleştirildiği ifade edildi. Demirdizen’in 

de KHK hukuksuzluğuyla ihraç edildiği, muhaliflerin bu şekilde cezalandırılarak susturulmak istendiği belirtildi. 

Demirdizen’in de özel olarak seçildiği vurgulanarak haksız şekilde ihraç edilenlerin görevlerine iade edilmeleri 

istendi. 



odahaberleri

İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Prof.Dr.Turhan Ata-

lay ve Yönetim Kurulu üyelerimizin geçtiğimiz haftalarda 

dişhekimliği fakülteleri dekanlarına yaptıkları ziyaret 

sonrası Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 

Dekan Vekili Prof.Dr.Haluk İşeri, aynı fakültenin Ağız 

Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’ndan Prof Dr. Nuri 

Yazıcıoğlu ile Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndan 

Prof.Dr.Ersi Kalfaoğlu Odamıza nezaket ziyaretinde bu-

lundular.

Odamız üyesi dişhekimlerinin Ferdi Kaza Sigortaları ve 

Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortaları 2017-2018 dö-

nemi için yenilendi.

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dubai Starr Sigorta arasında 

imzalanan protokole göre sigortalılık süresi 18 Temmuz 

2017 tarihinde başlayıp, 18 Temmuz 2018 tarihinde sona 

erecektir.

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NDEN ODAMIZA ZİYARET

2017-2018 FERDİ KAZA VE İŞ GÖREMEMEZLİK SİGORTASI YENİLENDİ

Başkan Prof.Dr.Turhan Atalay ve Genel Sekreter 

Aret Karabulut’un bulunduğu ziyarette üniversite ve 

Oda’nın birlikte yürütebileceği çalışmalar konuşuldu. 

Dişhekimlerinin adli diş tabipliği konusunda okurya-

zarlığını artırmak, bu konuda dişhekimlerini bilgilen-

dirmek, kayıt tutma yöntemleri gibi konularda ortak bir 

çalışma yapma önerisinin değerlendirildiği ziyarette 

konunun Yönetim Kurulumuzca görüşüleceği bilgisi 

aktarıldı. 

Meslektaşlarımıza duyurur, kaza sigortasına ihtiyaç duy-

mayacakları sağlıklı günler dileriz...

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

2017-2018 dönemi Ferdi Kaza Sigortaları ve Kazaya 

Bağlı İşgörememezlik Sigortaları ile ilgili detaylı bilgiye 

www.ido.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
HAFTASI ETKİNLİKLERİ

20-26 Kasım 2017

İletişim
Turgut Turan 5322767475

Tenis
Turnuvası



odahaberleri

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 09 Haziran 2017 tarihli bir yazı esas 

alınarak, il ve ilçe sağlık müdürlükleri tarafından özel hastaneler, tıp merkezleri ve polikliniklere gönderilen yazıyla 

Kamu Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Turizmi, Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri Usul 

ve Esasları’nın 12/h maddesindeki “Özel sağlık hizmet sunucuları Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında 

Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Listesi (EK-2A) listesinde yer alan fiyatlar üzerinden uygulayacakları TAVAN kat 

sayısını (1,2,3,4,5,… ) Sağlık Bakanlığına en geç 1 (bir) ay içinde bildirmek zorundadırlar.” hükmü hatırlatılarak 

sağlık kuruluşunda uygulanacak tavan katsayının 23.06.2017 tarihine kadar CD kaydı ve onaylı çıktıların ilçe sağlık 

müdürlüğüne teslim edilmesi talep edilmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği’nin konu ile ilgili değerlendirmesi:

“Söz konusu yazılardan anlaşılmaktadır ki, Sağlık Bakanlığı 01.06.2017 tarihli Bakan oluruyla, Usul ve Esaslar başlıklı 

bir düzenleme yapmıştır. Bu düzenleme esas olarak kamu sağlık tesislerinde uygulanacak fiyat tarifesinin belirlen-

mesine ilişkindir. Ancak, içeriğinde özel sağlık kuruluşları ile ilgili de kısmi düzenlemeye yer verilmiştir. Kurumların iç 

işleyişini düzenlemenin yanı sıra kamuyu ilgilendiren düzenlemeler ancak Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe 

girer. Bu bakımdan, ilgili düzenlemenin Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gereklidir.

Diğer yandan, 23.07.2013 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe konulan Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında 

Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge’nin 12. maddesine göre “Devlet üniversitelerine bağlı tıp fakülteleri 

hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşları, bu yönerge kapsamındaki uluslararası hastalar 

için Genel Müdürlükçe belirlenen fiyat tarifesini uygulamak zorundadır. Özel sağlık kuruluşları ise Genel Müdürlükçe 

belirlenen fiyat tarifesine tabi değildir.”

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 11.,26. ve 40. maddeleri uyarınca dişhekimlerinin uygulayacakları 

muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin rehber tarife Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenir, Sağlık Bakanlığına 

bildirilir. Özel sağlık kurum ve kuruluşları ile dişhekimleri, bu tarifeyi rehber alarak sağlık hizmetlerinde uygulayacağı 

tarifeyi serbestçe belirler. Sağlık kuruluşları tarafından turistlere sunulan sağlık hizmetlerinde uygulanacak tarifenin 

belirlenmesinde de farklı bir usul düzenlenmiş değildir.

Sonuç olarak, özel sağlık kuruluşlarının turistlere verilen sağlık hizmetlerinde uygulayacakları ücretlerin tavanını 

Sağlık Bakanlığına bildirme yükümlülüğü, “Usul ve Esaslar” başlıklı düzenleme ile yerine getirilemeyeceğinden, 

uygulanacak katsayının 23.06.2017 tarihine kadar bildirilmesini zorunlu tutan yazının hukuksal bir temeli dolayısıyla 

uyulmaması halinde uygulanacak bir yaptırımı bulunmamaktadır.”

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ TURİSTLERE UYGULAYACAĞI ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN SAĞLIK 

BAKANLIĞI YAZISI
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odahaberleri

ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİNE VERİ GÖNDERİMİNE İLİŞKİN TDB DEĞERLENDİRMESİ

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sağlık kuruluşlarına gönderilen ve “Ulusal Sağlık Sistemi”ne veri gönder-

ilmesinin ivedilikle artırılması istenen yazı ile ilgi Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yapılan değerlendirme:

“Bakanlığın bundan önceki yazılarında da benzer talepler dile getirilmiş; sağlık kuruluşlarının hasta sırrı 

niteliğinde olan bu bilgileri Bakanlığa göndermelerine ilişkin talebin temeli olarak, 3359 sayılı Sağlık 

Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3/f maddesi ile 663 sayılı KHK’nın 47. maddesinin 6698 sayılı Kişisel Veriler-

in Korunması Kanunu ile değişik hali ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması 

Hakkında Yönetmelik gösterilmiştir.

İlgide kayıtlı yazı, dayanak olarak Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 17.05.2017 tarih ve E.67523305-

719-2571 sayılı yazıya atıf yapmaktadır.

Genel Müdürlük yazısı incelendiğinde temel olarak, Ulusal Sağlık Sistemi adı verilen ve hasta bilgilerinin tek 

bir merkezde toplanmasını hedefleyen sisteme veri akışının daha fazla ve daha sağlıklı olması için yapılması 

gerekenlerin paylaşıldığı iç yazışma niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.

Söz konusu yazının ekindeki “Hekimler İçin E-Nabız Hasta Bilgileri Sorgu Kılavuzu” başlıklı kılavuzda “Amaç 

ve Kapsam” maddesinde aile hekimleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde çalışan hekimlerin kap-

samda olduğu belirtilmiştir. Diğer yandan, anılan yazının “Mevzuat ve Yaptırımı” başlıklı 6. maddesinde Özel 

Hastaneler Yönetmeliğinin 49. maddesi belirtilmiştir.

Bu durumda, bütün sağlık kuruluşlarının değil de kamu sağlık tesisleri ile özel hastanelerin kapsama alındığı 

bir yazının hazırlandığı kabul edilebilir.

Diğer yandan muayenehane, poliklinik ve merkezlerin hastalarla ilgili bilgileri Sağlık Bakanlığı ile 

paylaşmalarına ilişkin kuralları da hatırlamakta yarar bulunmaktadır.

2017 Sağlık Bakanlığı’nın hasta bilgilerini merkezi bir sistemde toplama isteğinin değerlendirilmesinde kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin temel yasa niteliğinde olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda 

belirtilen genel ilkeler arasındaki “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” (m.4/ç) ölçütü dik-

kate alınmalıdır. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Kayıt sis-

temi başlıklı 24. maddesinin 7. fıkrasındaki “Sağlık kuruluşları, kuruluşta sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin 

istatistiki verileri belirlenen formata uygun şekilde ve belirli aralıklarla Bakanlığa gönderir.” hükmü de hasta 

sırrı niteliğindeki verilerin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması usulünü 6698 sayılı Yasa’daki temel ilkelere uy-

gun olarak belirlemiştir.

Sonuç olarak; hasta bilgilerinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmasında, ilgili düzenlemenin açık hükmü 

gözetilerek, istatistiki verilerin belirlenen formata uygun şekilde ve belirli aralıklarla Bakanlığa gönderilmesi 

gereklidir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sağlık kuruluşlarına 

gönderilen ilgi yazı bu çerçevede değerlendirilmeli ve uygulama buna göre yürütülmelidir.”

Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlık Bilişimi Denetleme ve Kontroller” konulu yazısına www.ido.org.tr adresinden 

ulaşabilirsiniz.
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Dergimizin 170.sayısında “Kas Fasya Ağrı Sendromu” başlığıyla 
yayımlanan bilimsel yazının yazarı Yrd.Doç.Dr.Serdar Gözler’in 
fotoğrafı yanlış kullanılmıştır.

Özür diler düzeltiriz.
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Bu yaz Oda’da hummalı bir çalışma yürütüldü. 

İstanbul Dişhekimleri Odası ve Türk Diştabiple-

ri Cemiyeti’nin kuruluşlarından günümüze kadar 

olan tüm belgelerin, dosyaların arşivlenme çalış-

ması Prof.Dr. Gülümser Koçak koordinatörlüğünde 

çalışan bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Yakla-

şık 150 yıllık bir tarih tek tek kontrol edildi, ilişki-

lendirildi, dosyalandı.

İki yıl önce Oda’nın fotoğraf arşivini Kazmir Pa-

mir, Ulvi Uçar, Güler Gültekin ve Seçkin Özeralp 

ile düzenlemeye başlayan Hocamızla yaz ayında 

başlayan ve kalabalık bir ekiple yürütülen çalışma 

hakkında konuştuk.   

Arşivin, emeğe saygı ve geleceğe bilgi taşımak için 

geçmişte yapılanları korumak olduğunu söyleyen 

Gülümser Hoca bu çalışmanın önemini hepimize 

hatırlatıyor: “Geçmişte yapılanları bilmeden, tari-

hin kendimizle başladığını düşünme gafletinden 

bizleri korur.  Bir kişi veya kurum çok etkin işler 

yapmış olabilir ancak yapılan işler disiplinli olarak 

kayda geçmemişse, değil başkaları kişinin kendisi 

bile yaptıklarını unutur ve icraatının değerini bile-

mez.” 

Geçmişle gelecek arasında sağlam bağlar kurul-

ması adına önemli bir yol olan arşivleme çalışma-

sını büyük bir titizlikle yürüten ekibi görünce Ho-

caya sormadan edemedik, “Hocam siz bu konuda 

eğitim mi aldınız?” 

Arşivin zaman, dikkat ve bilgi isteyen zorlu bir 

yol olduğunu ifade eden Gülümser Hoca, “Arşiv 

üzerinde profesyonel eğitimim yok ancak özel ve 

resmi kuruluşlarda dokümanların, dosyalar için-

deki evrakın ve eşyaların özensiz olması beni hep 

rahatsız etmiş ve anlık bile olsa hayalimde o me-

kandaki değerli geçmişi düzenlemek istemişimdir. 

Görev yaptığım kurumlarda elimden geldiği kadar 

bunu yapmaya çalıştım. 1980 yılından itibaren 

TDTC, İDO ve TDB’de görev aldığım yıllar boyun-

ca arşive değer verdim. Benim en büyük şansım, 

birlikte çalışmayı kabul eden meslektaşlarım ve 

çocuklarıdır.”

Ekip çalışmasının başarısı…

Yapılan iş sona yaklaşırken ortaya çıkan tablo tam 

bir ekip çalışması başarısını gösteriyor. Gülümser 

Hoca da bunun altını özellikle çiziyor: 

“Çalışmalarımda beni daha fazla çalışmaya sevk 

eden enerji, çalışmaya yeni başlayan birinin 30 da-

kika geçmeden olayın önemini anlayıp çalışmaları 

kucaklamasıdır. Bunun ötesinde meslekle ilgisi 

olmayan oda personelinin bu işi değerlendirmesi 

ve her gün aynı şevkle yardım etmeleri farklı bir 

duygu…

Teşekkürler…

En başta arşiv görevini yapmamızı destekleyen 

İDO Yönetim Kurulu’na,

İDO’da bulunan TDTC’nin değerli evrak, eski kitap/

Oda’nın “Tarihi”
Yeniden 
Düzenleniyor
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mecmua ve İDO’ya ait kitap /süreli yayın arşivini 

1980’den beri ara ara çalışmalara katılan, çalışma 

azmi ve sabrı üst sınırlarda olan Ayşegül Ülgener’e, 

kendi arşivini paylaşan Kazmir Pamir’e,

TDB kongre arşivini düzenleyen ve ekibimizin ilk 

çalışanı Demet Güzel’e,

TADS arşivinde bilgisine ilaveten sessiz ve azimle 

çalışma yöntemiyle Zerrin Küpçü’ye ve ona yardım 

eden 16. Dönem TADS sorumlusu Sevil Arslan’a,

Sosyal Komisyon arşivinde kendi yılları ile ilgili 

bölümleri düzenleyen Nilgün Özşahin’e, (Sosyal 

Komitenin arşivinin Güler Gültekin’in verilerinden 

sonra biteceğini eklemek isterim) 

22 Kasım ve Eğitim Komisyonu arşivini sabır ve 

sessizlik içinde tamamlayan Füsun Şeker’ ve iyi bir 

ikili teşkil eden Ayşegül Ülgener’e,

Basın Komisyonu dokümanlarını bir köşede tek tek 

inceleyerek çalışan Neşe Dursun’a,

İlçe Temsilcileri Komisyonu arşivi için olayı he-

men benimseyip arkadaşlarını devreye sokarak 

çalışmaya katılan Bilgehan Nesiri’ye ve Özgür 

Tutucu’ya,

Etik-Deontoloji Komisyonu ve Tüketici Hakları Ko-

misyonu arşivini düzenledikten sonra arkadaşları-

na el uzatan Kıymet Gündoğdu’ya,

Kamu-Özlük Hakları Komisyonu ve Kadın Komisyo-

nu arşivini düzenleyen Feride Aktan’a,

TDB ile ilgili evrakı düzenleyen Murat Ersoy’a, 

Öğrenci Komisyonu arşivini düzenleyen İbrahim 

Doğan’a, dişhekimliği öğrencileri Ayşe Akbaş ile 

Utku Yasemin Yılmaz’a, komisyondan sorumlu 

Oda personeli Özlem Gümüşkaya’ya,

TDB, İDO ve Klinik dergileri arşivi düzenleme ve 

arşiv çalışmalarını fotoğraflama işini yürüten Oda 

personelleri Özgü Bircan, Serkan Çoban ve Onur 

Özdemir’e,

Tuttuğu 22 Kasım Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haf-

tası dosyalarıyla beni umutlandıran Oda personeli 

Sevil Aydemir’e, alınlıkları titizlikle yazmaya de-

vam eden Oda personeli Yeliz Toksöz’e ve çalışma-

larımıza destek veren tüm personele,

katkıda bulunan Ali Uçansu’ya, Gülseren Akar’a, 

Neslihan Yamalıoğlu’na,

yapılan işin çok faydalı, doğru bir iş olduğunu söy-

leyerek bana cesaret vermenin dışında kendi ko-

nusunda katkıda bulunan Prof.Dr. Özen Tuncer’e 

şükranlarımı sunuyorum.”

Prof.Dr.Gülümser Koçak son olarak  arşiv çalışma-

sının önemi kadar yapılan işin korunmasının öne-

mini hatırlatıyor: 

“Son olarak söylemek istediğim hususlardan biri 

ve en önemlisi yapılanı muhafaza etmek ve sürdür-

mektir. Siz bıraktıktan sonra devam etmemesi işin 

en yaralayıcı kısmıdır. Umarım olmaz. Diğeri, çalı-

şan arkadaşlarımın söyleyecekleri ve verecekleri 

rapordur. Benim için ‘elini veren kolunu alamaz’ 

derlerse de inanmayın, sizler de bu çalışmalara 

katkıda bulunursanız bizleri mutlu edersiniz.”



TDB 23.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’nin 

başlamasına röportajın yapıldığı tarih itibariyle 59 

gün kaldı. Yol hikâyesi nasıl başladı? 

TDB tarafından kongrenin İstanbul’a verilmesinden 

sonra İstanbul Dişhekimleri Odası olarak sağlıklı ve 

iyi bir şekilde yürütülmesi için birtakım çalışmalar 

yaptık. Kongre çalışması yapılırken önce bir kongre 

genel sekreteryası ve organizasyon komitesi kuru-

lur, TDB’nin bunu onaylamasından sonra çalışma 

başlar. Ancak bu kongrenin tarihindeki değişiklik, 

TDB Genel Kurulu’nun da Kasım ayında olmasından 

dolayı bazı sıkıntılar yarattı. İDO Yönetim Kurulu 

Başkan Vekili sıfatımla ve geçmiş kongrelerdeki 

aktif görevlerimden dolayı kongrenin organizasyon 

şemasını oluşturmada ve şema oluşana kadar ge-

çen sürede kongrenin herhangi bir sıkıntıya düşme-

mesi için görüşmeler yapmak ve organizasyonlara 

başlamak üzere görevlendirildim. Sayın Başkanımız 

Prof.Dr.Turhan Atalay ve Yönetim Kurulumuzun ka-

rarıyla kongrenin İstanbul’daki koordinasyonunu 

ben yürütüyorum. Toplantıları arkadaşlarımla bir-

likte her hafta yapmaya çalışıyoruz.

“Hedefimiz TDB kongreler 
tarihinin en yüksek 
katılımcı sayısına ulaşmak”
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2016 Kasım ayından sonraki süreci özetleyecek 

olursanız ...

Çalışmalarımıza öncelikle kongre ve fuar yapaca-

ğımız yeri araştırmakla başladık. FDI Kongresi’ni 

gerçekleştirdiğimiz 7 bin m2 lik fuar alanı olan, 16 

bin kişinin fuar gezdiği, 8000 kişinin kayıtlı olarak 

içinde bulunduğu ICC Kongre Merkezi’yle de gö-

rüşmelere devam ettik. 

Bu seneki ekonomik kriz, turizmin Türkiye’de ke-

sintiye uğraması, sektördeki daralmadan da bah-

sederek kongre fuar mekanını geçtiğimiz yıllara 

göre daha uygun fiyata kiraladık, hatta birtakım 

opsiyonlar aldık. Bunu da meslektaşlarımıza kong-

rede daha çok katkı verebilmek adına bir değer 

olarak elimizde bulundurduk.

Kongre organizasyon şeması oluştururken nelere 

özen gösterdiniz?

Kongre genel sekreterliği görevini TDB eski Ge-

nel Sekreteri Ali Gürlek kabul etti. Kendisine bu-

radan tekrar teşekkür ederim. Bu seneki kong-

re organizasyon komitesinin en büyük özelliği, 

geçmişte kongrenin çeşitli organlarında çalışmış 

genç arkadaşlarımızdan oluşması. Tecrübeli ola-

rak Ali Gürlek, Ulvi Uçar ve Güler Gültekin arka-

daşımız bulunuyor. Diğer arkadaşlarımız daha 

genç, ilk defa kongre komitelerinde başkanlık 

yapıyorlar. İnsan gücünün iyi değerlendirilme-

si açısından böyle bir karar aldık ve gerçekten 

genç arkadaşlarımız da görevleri layıkıyla yerine 

getiriyorlar.

Kongrenin ekonomik boyutu oldukça önemli. Bu 

konudaki çalışmalarınızı nasıl yaptınız?  

Burada iki tane temel kriterimiz var: Bir spon-

sorlarımız diğeri de kongre fuar alanında yer 

alarak kongremize destek olan firmalarımız. Çe-

şitli kaygılar taşıyorduk elbette. Yola çıktığımızda 

ülkede bir ekonomik kriz, referandum gibi bir-

çok belirsizlik vardı. Bunun yanında artan terör, 

Reina saldırısı, Beşiktaş saldırısı, Güneydoğu’da 

yaşanan olaylar Türkiye’de ciddi anlamda kongre 

yapılmasının önündeki engeller olarak görülüyor-

du. Kongrenin önemli ayağı dediğimiz ekonomik 

gücü sağlayacak olan firmalar da kaygı taşıyordu. 

Kendileriyle uzun görüşmeler yaptık; bu bir ikna 

süreci oldu. Özellikle sponsorlarımız olan çok 

uluslu şirketler ülkenin geleceği için, ekonomik 

parametreler için ciddi kaygı taşıyorlardı. Kendi-

lerine TDB’nin hem insan gücü anlamında hem de 

saha gücü anlamında neler yapabileceğini ifade 

ettik. Geçmişte yaptığımız çalışmaları kendilerine 

tekrar tekrar hatırlattık. 

Fuar alanlarının satılması nasıl gerçekleşti?

Fuarla ilgili satış süreci şöyle işliyor; öncelikle 

bir ön talep topluyoruz. Ön talepten sonra fuar 

alanının satışını gerçekleştirmek için bir-iki gün 

ayırıyoruz. Hesaplarımız 4 bin m2lik alanın 3 bin 

m2sini satarsak kongrenin kendini finanse ede-

bileceği yönündeydi. Şu ana kadar 4 bin 500 

m2lik bir fuar alanı satıldı. Bunun 4 bin m2si bir 

gün içinde satıldı. Sponsorlardan beklentimiz 

geçmiş yılların rakamlarına göre değerlendiri-

Özellikle sponsorlarımız olan çok uluslu şirketler ülkenin 

geleceği için, ekonomik parametreler için ciddi kaygı taşıyorlardı. 

Kendilerine TDB’nin hem insan gücü anlamında hem de saha gücü 

anlamında neler yapabileceğini ifade ettik. Geçmişte yaptığımız 

çalışmaları kendilerine tekrar tekrar hatırlattık. 

Tarık İşmen - İstanbul Dişhekimleri Odası Başkan Vekili

Dişhekimi Füsun Şeker
fusunseker@gmail.com
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lir. Geçtiğimiz yılların %25 üstünde bir sponsor 

desteği bulduk. Burada hem ağız bakım ürünü 

firmalarımız hem de Türkiye’de kendileri bulu-

nan uluslararası dental sektör firmaları bizleri 

kırmayarak, TDB’nin geçmiş başarılarını, geçmiş 

güzel kongrelerini bilerek, yaşadığımız sıkıntılı 

süreçte bizi destekleyerek, birlikte aşabileceği-

mizi gösterdi. 

Kongrelerin katılımcı sayısı da önemli. Bu konu-

da neler söyleceksiniz?

Kongrede en önemli şey insan faktörü. Bir kong-

reyi tanıtıma çıkardığınız zaman firmalar iki şeye 

bakıyor; “kongre alanını kaça alırım, bu kongreye 

kaç kişi gelir”. Ne yazık ki 2015 ve 2016 kongre-

leri katılım sayıları açısından çok başarılı değildi. 

Katılımcı sayısı 1500’lerde kaldı. Bu şu demek, 

30 bin kişilik dişhekimliği camiasının ne yazık ki 

%5’i kongreye geliyor. 120’ye yakın firma deste-

ğini alıyorsunuz, 1500 kişinin hepsi fuar alanına 

gitse her firmayı 10 kişi ziyaret ediyor gibi bir so-

nuç çıkıyor ortaya. Firmalar açısından bu  durum 

çok olumsuz. Bunun için bir öneride bulunmak 

gerekiyordu.

Bu saydığınız kongrelere katılım neden az oldu 

sizce?

Bunun bir kaç tane sebebi var. En önemlisi kong-

relerin çokluğu. Bu ülkede ciddi anlamda kongre, 

sempozyum, kurs, bilimsel toplantı karmaşası 

var. TDB geçmişte bununla ilgili bazı çalışmalar 

yaptı. Büyük kongre yapanları birbirinden uzak-

laştırmak, farklı zaman dilimlerine taşımak, bir-

birlerine etkilerini azaltmayı önlemek gibi. Bu işi 

ticari boyutuyla yapanlara engel olmak için TDB 

vasıtasıyla kongreler, bilimsel etkinlikler yapmak 

gibi. Son 5 yılın en yükselen olgusu implant ve 

estetik dişhekimliği. Bunu sağlayan firmalar üc-

retsiz etkinlikler yapıyor. Bir firma geliyor, x sayı-

da implant karşılığında sizi Antalya’ya, Küba’ya, 

Uzakdoğu’ya, Rusya’ya götürüyor, denize daldı-

rıyor, uçağa bindiriyor. Bilimin gerçekten değeri 

düşüyor bu durumda. Bu alan için de veren için 

de geçerli. Bunu sunan akademisyen için de as-

lında bilim bir rüşvet veya tırnak içinde karşılığını 

başka türlü ödediği bir metaya dönüşüyor. Ama 

öbür türlü meslek örgütünün veya saygın dernek-

lerin yaptığı işlerde bir bedel ödüyorsunuz. Bu-

gün bir implantoloji kongresinin bedeli 450 Euro. 

Ama biliyorsunuz oradaki herkes, her organizas-

yon seçilmiş. Orada da sponsorların desteği var-

dır ama sponsorlar bu desteği kongre firmasına 

öderler. Yani karşılıksız değildir. Hem aldığınızın 

bir değeri vardır hem de sunan için bir onurdur. 

Buradan kimseyi rencide etmek istemem ama bu 

iş yani bilimin bir başkasına aktarılması bir meta 

karşılığı böyle olmamalı. Yani benim ürünümün 

on tanesini alırsan seni Rusya’ya götürürüm 

düşüncesi, meslektaşlarım ve firmalar lütfen kı-

rılmasın ama rüşvet gibi görünüyor. Bu da ger-

çekten bilim şöleni olan kongreleri baltalıyor. 

Kongreyi takip etmek için muayenehaneyi 4 gün 

kapatmak, kongrelerin maliyetleri gibi sorunlar 

da katılımın önüne engel olarak çıkıyor. 

Bu yıl ücretlendirme konusunda da olumlu çalış-

malar ve sonuçlar oldu.

Bunun için bir çalışma yaptık. Ben, İDO saymanı 

Seçkin Özeralp ve kongreyle ilgili çalıştığımız fir-

ma çok ciddi bir çalışma yaptık. Bir kongreyi en 

ucuz kaça mal edebiliriz diye düşündük. Geçmiş 

kongrelerimizde yemeklerimiz, açık büfelerimiz, 

sosyal etkinliklerimiz gibi bir takım şeyler üc-

retsizdi. Bunların hepsini devre dışı bırakmaya 

karar verdik. Bu bir risk miydi, evet riskti. Çünkü 

alışılmış bir şey vardı. Bu sene meslektaşlarımız 

kongreyi izleyecekler, öğlen arasında lunch-

boxlarını alacaklar. Akşam da isterlerse ücretli 

sosyal etkinliğimize katılabilecekler. Böylece bu 

etkinliklere katılmayanların üzerindeki mali yük 

de kalkmış olacak. Meslektaşlarımız bugün için 

kongre katılım bedeli olarak 300 TL. ödüyorlar. 

Şu andaki çıplak maliyeti yemeği, kahvesi, bina 

kirası, tekniği, giydirmeleri, taşınması, sökülme-

si bir dişhekimine 900 TL.ye mal oluyor. Aradaki 

fark nasıl kapatılıyor? Sponsorlardan aldığımız 

destek ve fuardan elde ettiğimiz gelir buraya 
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aktarılıyor. Bir anlamda aşağıdaki fuar alanı yu-

karıda kongreyi izleyen arkadaşlarımızın gerçek 

sponsorları oluyor. 

Bu nasıl gerçekleştirildi?

TDB’ye bu kongre için planlarımızı, önerilerimi-

zi tek tek anlattık. Çünkü kongrelerin geleceği 

bence bu kongreye bağlı. Bu kongrede katılımcı 

sayısı 2000-2500 eşiğini aşmazsa TDB kongre-

leri gelecekte tehlikeye girecektir. Çünkü firma 

talepleri azalacaktır. Bu da kongre maliyetlerinin 

karşılanmasını imkânsız hale getirir. TDB yöneti-

miyle ne yapabileceğimizi, nasıl yapabileceğimizi 

konuştuk. Sayın genel başkan ve yönetim kuru-

lu üyeleri hem maliyet analizindeki yöntemimizi 

hem harcamalarla ilgili düşüncelerimizi hem de 

kongreyi meslektaşlarımıza sunmayla ilgili öne-

rilerimizi çeşitli sorularla irdeleyerek uygun bul-

dular ve bizi onayladılar. Biz de yolumuza devam 

ettik. Şu anda da TDB’nin gerçekleştirdiği, katılım 

ücreti en ucuz kongreyi yapıyoruz. 

Beklentiniz…

Kongrenin başlamasına şu an itibariyle 59 gün 

var ve 1600 kayıt gerçekleşmiş. Ben istatistiklere 

inanırım. Oturup arada sırada bunları incelerim. 

Geçmiş yılların kongre istatistiklerine baktığı-

mızda kongre başlamasına yaklaşık iki ay varken 

katılımcı sayısının %40’ı yakalanıyormuş. 2000 

kişi katılmışsa 60 gün öncesinde bu sayı 900’ler-

de oluyormuş. Bu bize şunu gösteriyor; biz 3 bin 

kişiyi yakalayacağız. Hedefimiz kongrede 2500 

bandını yukarı taşımak. Umuyoruz ki bu 60 gün 

içinde ülkede ciddi bir kaos, insanları yıldıracak 

bir durum gerçekleşmez. FDI Kongresi hariç tu-

tarak söylüyorum; bu kongre TDB kongreler tari-

hinin en yüksek katılımcı sayısıyla rekor kıracak. 

İki dönem TDB Genel Sekreterliği görevinde bu-

lunmanız ve birçok kongrede hem TDB sorumlu-

su olmanız hem de bizzat görev almanız dolayı-

sıyla bu konuda oldukça tecrübelisiniz.  Bundan 

sonraki kongrelerin geleceği konusunda bize 

neler söyleyebilirsiniz?

2000-2015 yılları arasında TDB’de görev yaptım. 

Son 4 yıl genel sekreterlik, ondan önce 2 yıl da 

genel saymanlık görevini yürütttüm. Bu zaman 

zarfında 15 kongre gerçekleşti. Bunların bir tanesi 

de FDI Kongresi’dir. Bütün kongrelerde aktif gö-

rev aldım. TDB’de görevimin olmadığı 2000’den 

önceki kongrelerin (98-99 kongresi hariç) hepsin-

de görevim oldu. 

Kongre yapmak zor bir iş. Hem emek hem özveri 

isteyen bir iş. Bizim dışımızdaki kongrelere bak-

tığınız zaman örneğin tıp kongreleri, dental sek-

tördeki diğer kongreler gibi, iş profesyonellere 

veriliyor. Profesyoneller bir bedel karşılığında 

bu işi yapıyorlar. TDB, kongreleri başlatan ho-

camız Prof.Dr.Gülümser Koçak’tan beri -1992 

İzmir’den beri- bütün kongrelerini kendi ekibiy-

le yaptı. Zaman zaman hizmet alma yöntemiyle 

zaman zaman da hiç firmayı katmadan tamamen 

kendi emeğini ortaya koyarak yaptı. Her kong-

renin bir öncekinden daha başarılı olması amaç 

oldu. 

Bizim en büyük eksiğimiz, uluslararası ismini kul-

lanmamıza rağmen sadece konuşmacı düzeyinde 

bunu gerçekleştirebiliyor olmamız. FDI dışında 

bizim kongrelerimize yabancı katılımcı olarak en 

fazla 100 kişi katılmıştır. Yabancı konuşmacı ora-

nımız ise %40. Bu bizi uluslararası kongre yapmı-

yor. Bizim kongrelerimiz ‘dünya dişhekimliğinde 

ne oluyor’ şeklinde yapılıyor. Uluslarası kongre 

olması için yabancı katılımcı sayısını artırmamız 

gerekir. Ama dünya dişhekimliğinde bizim gibi 

klinisyenler, akademisyenler, muayenehane, po-

liklinik işletenler neyi izliyor bilmiyoruz. Kongre-

lerimizi gerçek anlamda uluslararası düzeye taşı-

yabilmemiz lazım. 

FDI Kongresi bu anlamda uluslararası kongre 

farkını ortaya koydu diyebilir miyiz?

Evet FDI Kongresi’ni yaptığımızda bu durum net 

ortaya çıktı. Farklı ülkelerden gelmiş meslektaş-

larımızla aynı salonda bulunmak çok güzel bir 

duyguydu. Uluslararası olabilmek için öncelikle 

yerimizin sabit olması gerekiyor. Bugün Köln-

Messe uluslararası bir fuardır. Çünkü her sene 

aynı tarihte ve aynı yerde yapılır. Tarihimizin de 

sabitlenmesi lazım. Bilimsel Komisyon’un ulusla-

rarası düzeyde tanınır olması lazım. Belli sayıda 

yabancı konuşmacı çağırılması lazım. Salonlarda 

simultane çeviriler yapılabilmeli. Bunları bu sene 

yapıyoruz. Geçmişte de yaptık ama eksiklerimiz 

vardı. Onun için dedik ki kongrenin uluslarası ola-

bilmesi için farklılaşmak gerekiyor.

Bu konudaki çalışmalar ne durumda?

Bununla ilgili bir önceki TDB MYK bir çalışma 

başlattı. Üç komisyonun yaptığı çalışmalarda 

bulunan herkes kongreler konusunda deneyimli 

arkadaşlarımızdı. Komisyonların ortak raporunu 

oluşturduk. Şu andaki TDB Genel Başkanı İlker 
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TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 
23. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ ORGANİZASYON KOMİTESİ

Cebeci, Prof.Dr. Mine Nayır ve ben bunu ortak bir 

dile döktük. Ortaya çıkan sonuç şuydu; kongre-

lerin yeri, merkezi sabitlenmeli. Her sene veya 

iki senede bir aynı yerde olmalı ve aynı zamanda 

olmalı. Mevcut TDB yönetimi göreve geldiğinde 

bu rapor üzerinden birtakım çalışmalar yaptı. Çı-

kan rapor Odalarımıza sunuldu. Fakat Odalar bu 

konuda çok katkı koyamadılar. Çünkü gerçekten 

kongreyi bilen insan sayısı 20-30 kişi ve neredey-

se %80’i İstanbul’da. Maalesef bu konu aslında 

kongre bilenlerle tartışılmadı.  MYK’daki değerli 

arkadaşlarımız belki bizi bir sonraki aşamada din-

leyeceklerdir. Ama şu geçtiğimiz 6 aylık süreçte 

sanırım kendi inisiyatifleriyle ve göreve yeni gel-

miş olmanın heyecanıyla bu işi yürütmeye çalış-

tılar. Kongreciliği bilen tüm arkadaşlarımızın bu 

konuda yardım etme açısından her zaman hazır 

olduğunu düşünüyorum. Bizim içinde bulundu-

ğumuz ekip şuna inanıyor: Kişilerle değil kurum-

larla yüceliyoruz. Kurumları yüceltmek için de 

emek ve özveri gerekiyor. Biz buna hazırız, bizim 

arkadaşlarımız buna hazır. Bu konuda gelecek 

her türlü yardım isteğini karşılayacağız. TDB’nin 

23. Kongresi’ni uluslararası dişhekimliği kongresi 

bilinciyle hem İstanbul’umuza hem TDB’ye yakı-

şır bir şekilde başarılı olarak gerçekleştireceğiz 

ve bundan sonraki kongrelerin yol haritası da bu 

kongre olacak.



TDB 12. Ulusal Öğrenci 
Kongresi İstanbul’da…

Ayşe Nur Koç - TDB Öğrenci Kolu Başkanı- Kongre Başkanı, Gizem Aslan - TDB Öğrenci Kolu Başkanvekili- Kongre Sorumlusu

Ethem Buğra Sağıroğlu - TDB Öğrenci Kolu Saymanı- Kongre Mali Komite Başkanı

25. Yıl Kongresi

Ayşe Nur Koç: İstanbul Yerel Öğrenci Kolu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan TDB 12. Ulusal 

Öğrenci Kongremiz bu sene “25.Yıl Kongresi” olma özelliğini taşıyor. Hedefimiz 25. yıla layık bir kongre 

organize etmek… Daha önce İzmir’de yapıldığı gibi bu kez de İstanbul’da 21-24 Eylül tarihlerinde yapılacak 

olan TDB Uluslararası Dişhekimliği Kongresi içinde gerçekleştireceğiz Öğrenci Kongremizi.

TDB 12. Ulusal Öğrenci Kongresi bu yıl uluslararası kongre içinde, 21-23 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve TDB 

Öğrenci Kolu 25. yılını kutlayacak. Bu yıl 12.si düzenlenecek olan öğrenci kongresinin programını, Kongre Organizasyon Komitesi’yle 

konuştuk.
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Kongre tanıtımı sosyal medyada

Kongre programı

Forum: Mezun Olduktan Sonra Bizi Neler Bekliyor?

Öğrenci Hakları Çalıştayı

Dental Olimpiyatlar

Gizem Aslan: Kongrelerimizi her sene daha iyi bir seviyeye getirmek için özveriyle çalışıyoruz. Her yıl 

katılımcı sayımız artıyor. Bir kongreye katılmış olan öğrenci arkadaşımız mutlaka seneye de bunun tekrarı 

olduğunu biliyor.  Ve daha iyisiyle karşılaşacağını… Bir kongrede gördüğümüz eksiği bir sonraki sene 

tamamlayarak sürekli ilerlemeye çalışıyoruz. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Fakültelerle birlikte 

çalıştığımız için TDB olarak fakültelere afişler, mailler gönderiliyor. Sosyal medyayı da etkin kullanıyoruz. 

Öğrenci arkadaşlarımız bulundukları bölgelerdeki Dişhekimliği Odası ile irtibat kurarak, yerel öğrenci kolu 

ile temasa geçip kongre hakkında bilgi alabilir. 

Ayşe Nur Koç: Hedefimiz 25. yıla yakışır bir program oluşturmak. Biz meslek örgütünü benimseme, aidi-

yet duygusunu oluşturma derdiyle hareket ediyoruz. Bugün öğrenciyiz ama yarın mezun olduğumuzda 

meslek örgütümüzle kurduğumuz bağın bize çok yararı olacağına inanıyoruz. Birlikte ve dayanışma içinde 

olmanın faydalarını şimdiden görüyoruz aslında. 25. yılı da bu bilgi ve inançla kutlamak istiyoruz. Pro-

grama dönecek olursak… Uluslararası kongre içinde bir organizasyon yaptığımız için ayrı bir Bilimsel Pro-

gram oluşturmadık. Çünkü Kongre’nin programı bugüne kadar olanların en iyisi ve öğrencilerin kafasını 

karıştırmak istemedik; o yüzden TDB’nin bilimsel programını kongre içine dâhil etmeyi uygun bulduk. Bu-

nun yanı sıra bilimsel alan dışında öğrencinin gelişimini temel alan şeyler yapmaya da çalıştık: SRT (Sub 

Regional Trainings) eğitimi mesela. Dental olimpiyatları yapacağız, workshoplarımız olacak. 

Ethem Buğra Sağıroğlu: Kongre kapsamında “Dişhekimleri ve Adayları Forumda Buluşuyor: Mezun 

Olduktan Sonra Bizi Neler Bekliyor?” başlıklı bir forum gerçekleştireceğiz. 23 Eylül Cumartesi 13:00 

ile 15:00 saatleri arasında gerçekleşecek olan ve doktora, DUS öğrencileri, kamuda ve özelde çalışan 

dişhekimlerinin konuşmacı olarak katılacağı forumda mesleğe atıldığımızda karşılaşacağımız sorunları, 

mezun olduktan sonra seçeceğimiz yolun avantajlarını, dezavantajlarını konuşacağız. 

Ayşe Nur Koç: 22 Eylül 2017 Cuma günü 13:00 ile 16:30 saatleri arasında bir Öğrenci Hakları Çalıştayı 

düzenleyeceğiz. Daha önce Ankara’da düzenlediğimiz panelde konuşulan, öğrenci arkadaşlarımızca dil-

lendirilen sorunlarını halen tartışıyor, çözüm yolları arıyoruz. İstanbul’da yapacağımız çalıştayın, daha 

geniş katılımlı ve kapsamlı olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden daha yoğun bir çalışma yapıyoruz. 

Ethem Buğra Sağıroğlu: TDB’ye bir talep olarak ilettik; her Oda’nın en az bir öğrenci göndermesini 

istedik bu çalıştaya. Çünkü ortak sorunlarımız olduğu gibi her şehrin, fakültenin kendine has sorunları 

var; konuşulacak konular yalnızca İstanbul’un, Ankara’nın değil her yerin sorunu olsun, bu çalıştayda 

konuşulsun istiyoruz. 

Ayşe Nur Koç: Mesela İzmir Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu toplantı yapmış ve 5 sorun tespit 

etmişler. Her Oda bölgesinde böyle toplantılar alınsa, tespit edilen sorunlar bize bildirilse, oldukça verimli 

bir çalıştay yapabiliriz. 

Gizem Aslan: Dental Olimpiyatlar IADS’in (Uluslararası Dişhekimi Öğrencileri Birliği) yapmış olduğu 

bir etkinlik. Biz de kongrelerimize taşıdık olimpiyatları ve bunu gelenekselleştirmek istiyoruz. Bu sene 

3.sünü düzenleyeceğiz. Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz İlk Dental Olimpiyatlarda İstanbul birinci olmuştu. 

Kazanan ekip Polonya’da yarıştı, orada da birinci oldular. Geçen sene para ödülü verdik. Bu yıl da ka-

zanan ekibimizi dünya yarışmalarına göndermeyi planlıyorduk ancak olimpiyatlar bu sene Ağustos ayında 
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Uluslararası programlar

Poster-afiş yarışması

Sosyal program

Kongre kaydı ve paketler 

Ayşe Nur Koç: Uluslararası bir öğrenci topluluğu var, IADS (International Association of Dental Students-

Uluslararası Dişhekimi Öğrencileri Birliği). Bizim TNT (Train New Trainers) programımız var, yurt dışı onaylı 

bir eğitmen yetiştirme programı. İlkini İzmir’de gerçekleştirmiştik, bu sene ikincisini İstanbul’da yapacağız. 

IADS’ten de katılımcılarımız olacak ve “eğitmen adaylarını eğitmek” için yurt dışından eğitmenler gelecek.

Ethem Buğra Sağıroğlu: Her öğrenci kongresinde 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin katılımıyla, klinikte görmüş 

oldukları vakalar üzerine bir afiş yarışması düzenliyoruz. Bu yarışmayla öğrencilerin hem uluslararası afiş 

tasarımı üzerine deneyimlerini artırmayı hem de gelecekte gördükleri vakaları raporlandırmada bir hazırlık 

çalışması yapmayı hedefliyoruz. Öğrencilere bunu motive etmek için de sponsorlar üzerinden belli ödül-

ler veriyoruz. Genellikle kongre başlamadan önce bir kayıt açıyoruz, öğrenciler kendi uygun gördükleri 

vakaları bize yolluyorlar ve biz de değerlendirmeden geçirdikten sonra kongrelerde asıyoruz. Puanlama 

usulüne göre değerlendiriliyor ve kazanan poster-afiş kongre sonunda açıklanıyor. Öğrenci Kongremizin 

bir kapanış programı olacak ancak poster yarışmasının sonucu uluslararası kongrenin kapanış töreninde 

açıklanacak. Böylece daha geniş bir kitlenin karşısına çıkmış olacak kazanan arkadaşlarımız. 

Ethem Buğra Sağıroğlu: Sosyal program kapsamında; Fener-Balat gezisi, tekne turu, teknede yapılacak 

bir Gala Yemeği, “Lüküs Hayat” ismli bir tiyatro oyunu ve Müjdat Gezen söyleşisi planladık. Tiyatro ve 

söyleşi kongre ücretine dahil fakat Gala Yemeği ve tur programına katılmak isteyen arkadaşlar ekstra 

ücret ödeyerek programa dahil olabilecekler.

Ethem Buğra Sağıroğlu: TDB İstanbul Kongresi’nin bir web sitesi var: http://www.tdbkongreleri.org/ Bu 

sitede Öğrenci Kongreleri sekmesi mevcut ve buradan bilgi almak, kayıt yaptırmak mümkün. 

Öğrenci Kongremiz için 2 ayrı paket oluşturduk. 60 TL olan 1. pakette; Bilimsel Program, Lüküs Hayat 

oyunu, Müjdat Gezen söyleşisi, kongre hatırası amacıyla hazırlanan özel baskı T-shirt, fuar alanı girişi, 

25. yıl kutlaması, öğrenci forum girişi, dental olimpiyatlara giriş ve Öğrenci Hakları Çalıştayı’na giriş bu-

lunuyor. 230 TL. olan 2. pakette ekstradan 3 gün lunch box bulunuyor. İki paketten herhangi birine kayıt 

olanlara ayrıca yaka kartı ve kongre katılım sertifikası da verilecek.

Madrid’de olacak, bizim kongremiz de Eylül ayında olduğu için bir zaman uyuşmazlığı yaşandı ancak ka-

zanan arkadaşlarımızı hoş sürprizler bekliyor! 

Dental Olimpiyatlara katılan ekipler 3 kişiden oluşacak ve sabun yontma, radyografik değerlendirme, 

sütur atma ve tel bükümü gibi bölümlerde yarışacaklar. Oldukça keyifli ve heyecanlı geçen bu etkinliğe 

kendisine ve ekibine güvenen tüm öğrenci arkadaşlarımızı bekliyoruz. 



İstanbul Dişhekimleri Odası Toplum Ağız ve Diş 

Sağlığı Komisyonu olarak özel bakıma gereksinim 

duyan bireylerde ağız- diş sağlığını geliştirmek ve 

korumak amacıyla danışmanımız Dr. Dişhekimi 

Duygu İlhan’ la birlikte bir proje yapmaya karar 

verdik. Biliyorsunuz bu bireylerin çoğunda dental 

girişimlerde bulunmak çok zor ve genellikle genel 

anestezi gerekiyor. Fakat yapılan tedaviden sonra 

ağız- diş bakımı yapılmadığı ve koruyucu tedbirler 

alınmadığı için dişlerle ilgili tekrar sorunlar yaşı-

yorlar ve tedavi için yine genel anesteziyle işlem 

yapılmak zorunda kalınıyor. Bu yüzden bu birey-

lerde ağız-diş sağlığını korumak ve geliştirmek 

büyük önem taşıyor.

Proje nasıl oluştu?

Projeyle ilgili gerekli başvuruları yaptıktan sonra 

projenin ilk etabında, gelen istek üzerine, Nova 

Özel Eğitim- Rehabilitasyon ve Danışmanlık Mer-

kezi ile birlikte çalışmayı yürütmeye karar verdik. 

Çünkü bizim de öğrenecek çok şeyimiz vardı, dene-

yim kazanmamız gerekiyordu. Önce Nova Özel Eği-

tim- Rehabilitasyon ve Danışmanlık Merkezi’nin 

kurucusu Psikolog – Özel Eğitim Uzmanı Sezgin 

Kartal’ın sunumuyla dişhekimlerine yönelik, “Özel 

Bakıma Gereksinim Duyan Bireylerle İletişim Na-

sıl Kurulur?” konulu bir toplantı gerçekleştirildi. 

12 Ekim 2016 tarihinde Yılmaz Manisalı Eğitim 

Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda aynı za-

manda proje de anlatıldı. Bir sonraki adımda proje 

için gönüllü olan meslektaşlarımız belirlendi. 

Gönüllü dişhekimleriyle çalışmalarımız başladı

Projeye katılmak isteyen gönüllü dişhekimleri be-

lirlendikten sonra geniş katılımlı bir toplantı yap-

tık. Proje adının ve logosunun ne olacağı konusu 

bu toplantıda gündemleşti, yoğun tartışmalar ger-

çekleştirdik. Sonuçta aldığımız ortak kararla pro-

Gel Beraber Gülelim
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jenin adının olumlu mesaj içermesi nedeniyle “Gel 

Beraber Gülelim” olmasına karar verdik. Logoyu 

da dişhekimi arkadaşımız Kenzi Özge İlbaş tasar-

ladı. Gerçekten yoğun ve özverili bir çalışma süreci 

oldu. Logo ve proje adı belirlendikten sonra isim 

hakkını almak için gerekli resmi başvuruları yaptık. 

Oda’nın özel bakıma gereksinim duyan bireylerle 

ilgili yaptığı-yapacağı tüm projelerde bundan böy-

le bu isim ve logoyu kullanacağız.

“Gel Beraber Gülelim” uluslararası bir proje oluyor

Projenin danışmanlığını yürüten Dr.Dişhekimi 

Duygu İlhan, 02 Aralık’ta katıldığı Sınır Ötesi Ağız 

Sağlığı Birliği’nin ( Alliance for Oral Health Across 

the Borders) toplantısında projenin tanıtım sunu-

munu yaptı ve projenin uluslararası olması benim-

sendi. Birliğin başkanı Temple Üniversitesi Dekanı 

Prof. Dr. Amid İsmail ile Dr. Dişhekimi Duygu İlhan 

projede kullanılacak formların standardizasyonu 

çalışmalarına başladılar. Projede 6 ülke yer al-

makta: ABD, Hindistan, Pakistan, Filistin, İsrail ve 

Türkiye. Birlik; ABD’ de Viscardi Center, İsrail’ de 

Shalva Center, İstanbul’ da Nova Rehabilitasyon 

Merkezi, Pakistan ve Hindistan’ da da 2 merkez 

ile eş zamanlı projeler yürütecek. Bu proje, özel 

gereksinimi olan bireylerin ağız-diş sağlığıyla ilgili 

olduğu kadar aralarında anlaşmazlık, çatışma bu-

lunan ülkelerde dişhekimliği aracılığıyla köprüler 

kurup iletişim kurmalarını sağlayarak barışı geliş-

tirmeye de destek olmayı amaçlamakta.

Projenin 2.etabında öğretmenlere- velilere eğitim

Projenin ikinci etabında Nova Özel Eğitim- Reha-

bilitasyon ve Danışmanlık Merkezi’nde çalışan 30 

öğretmene 17 Ocak 2017 tarihinde Dr.Duygu İlhan 

tarafından ağız- diş sağlığı eğitimi verildi. Deva-

mında, 11 Şubat 2017 tarihinde Eğitim Merkezimiz-

de çocukların velilerine yönelik bilinçlendirme top-

lantısı yapıldı. İkinci etabı planlarken bu iki gruba 

özellikle önem verdik. Çünkü bize en büyük destek 

çocukların velileri ve öğretmenlerinden gelecekti, 

öyle oldu. Öğretmenler çocuklar için diş fırçalama 

kitleri hazırladılar. 15 sayfadan oluşan, sırasıyla 

fırçaya diş macunu koymakla başlayan fotoğraf-

lardan oluşan kitler bunlar. Çocuklar sayfaları çe-

virerek sırasıyla işlemi sistematik olarak gerçek-

leştiriyorlar. Çocuklar abeslanglarla muayene 

olmaya hazırlıyorlar. Bazı çocuklar ağızlarına bir 

şey girmesine izin vermiyorlar çünkü. Öğretmenler 

gerçekten çok özverili çalışıyorlar, bize yardımcı 

oluyorlar.

Gönüllü dişhekimlerine kalibrasyon eğitimi

Velilere ve öğretmenlere verilen eğitimden sonra 

27- 28 Mart 2017’ de üç yıl sürecek olan projede 

yer alacak gönüllü dişhekimlerine Prof. Dr. Amid 

İsmail ve Duygu İlhan tarafından kalibrasyon eği-

timi verildi. İki günlük eğitimin ardından Nova’da 

öğrendiklerimizi öğretmenleri ve personeli muaye-

ne ederek uyguladık. İkinci gün yine aynı kişileri 

muayene ederek önceki sonuçlarımızla karşılaş-

tırdık. Kalibrasyon eğitimine 22 gönüllü dişhekimi 

katıldı. Bunlardan biri Pakistan'dan katılan orto-

dontist bir meslektaşımızdı.

Projenin uluslararası ortaklarıyla buluştuk

8- 10 Mayıs 2017 tarihlerinde projeye katılan 6 

ülkenin temsilcileri olarak GC’nin Belçika Leuven’- 

Dişhekimi Sevil Tuğlu Arslan
stuglu.arslan33@gmail.com 
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deki merkezinde düzenlenen workshopa Duygu 

İlhan ve ben Odamızı temsilen katıldık. Projenin 

diğer ortağı olarak Psikolog Sezgin Kartal da bi-

zimleydi. Diğer katılımcılar: Viscardi Center, New 

York University Stoney Brooke School of Dental 

Medicine, Ramallah Center, Al- Quds University, 

Maulana Azad Institute for Dental Sciences Clinic 

for Special Needs, Altamash Institute of Dental 

Medicine, Temple University Kornberg School of 

Dentistry, Harvard University School of Dentistry, 

AT Stil University School of Dentistry idi. 

İlk gün Viscardi Center’ın yöneticisi Cynthia Roth 

kendi merkezlerini tanıtan bir sunum yaptı. Daha 

sonra Sezgin Kartal da “Özel Bakıma Gereksinim 

Duyan Bireylerle İletişim” konulu bir sunum ger-

çekleştirdi. Muayenelerde kullanacağımız ortak 

kriterleri oluşturmak için tartışmalar yaptık. Gün 

sonunda 3 grup (terminoloji, çürük, periodontoloji 

değerlendirmelerini yapan) oluşturduk. 

İkinci gün GC ürünleri ile ilgili Dr. Jo Frencken ta-

rafından kapsamlı bir tanıtım yapıldı. Katılımcılara 

GC’nin merkezi gezdirildi. İki gün süren workshop 

sonunda muayenelerde kullanacağımız ortak kri-

terlerden oluşan yardımcı bir kılavuz formu oluş-

turduk. Her ülkenin kendi şartlarına göre bu kıla-

vuzu değerlendirebileceği kararına varıldı.

Ve çocuklarla buluşma…

Yoğun bir ön çalışmanın ve hazırlığın ardından 28 

Nisan 2017 tarihinde Nova Özel Eğitim- Rehabili-

tasyon ve Danışmanlık Merkezi’nde onam verilen 

çocukların muayenelerine başladık. Muayenele-

rimizde eksik diş, gingivitis (plak), çürük ve ma-

loklüzyona bakıyoruz. Merkezde 230 çocuk var ve 

bugüne kadar 8 gün içinde 100 civarında çocuğa 

baktık. Şu an yaz tatili olduğu için biraz ara verdik 

muayenelerimize. Muayene sırasında çocukların 

öğretmenleri yanlarında oluyorlar. Her çocuğu 

muayene ettikten sonra velilerle iletişime geçip 

çocukların kullandıkları ilaçları, diş fırçalama ve 

beslenme alışkanlıklarıyla ilgili bilgileri alıyoruz, 

velinin yapması gerekenleri söylüyoruz. Şimdiden 

bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Velile-

ri bilinçlendirip ağız- diş sağlığının korunmasın-

da devamlılığı sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklara 

takvimler hazırladık; velilerin ve öğretmenlerin iş 

birliğiyle çocukların diş fırçalama alışkanlıklarını 

değerlendirebileceğiz böylece. Sabah ve akşam 

dişlerini fırçaladıktan sonra takvimdeki kutucukla-

ra yapıştırabilecekleri stickerlar hazırladık. İlk mu-

ayeneler bittikten sonra muayene sonuçları değer-

lendirilip risk analizleri çıkarılıp her çocuk için ayrı 

bir koruma programı uygulayacağız. Projemizin 

sponsoru olan GC koruyucu ürünleri sağlayacak. 

Bir diğer destekçimiz olan Procter and Gamble’ın 

sağladığı elektrikli diş fırçalarını da çocuklara ve-

receğiz.

Bizim buradaki hedefimiz ağız- diş sağlığı durum 

tespitini yapmak, ağız hijyen eğitiminin verilmesi, 

devamlılığının sağlanması ve belirlenen risk grup-

larına göre koruyucu programların uygulanması.

Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
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23th INTERNATIONAL
SCIENTIFIC CONGRESS OF
TURKISH PROSTHODONTICS
and IMPLANTOLOGY ASSOCIATION

NOVEMBER 9-12, 2017
HILTON DALAMAN
SARIGERME RESORT & SPA

www.tpidkongre.com

23.
ULUSLARARASI

TÜRK PROSTODONTİ ve 
İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ
BİLİMSEL KONGRESİ

9-12 KASIM 2017
HILTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA

ERKEN KAYIT FIRSATI
İÇİN SON TARİH :

15 EYLÜL 2017
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Değerli Meslektaşımız,
Bilindiği gibi 22 Kasım Dişhekimliği gününü içine alan hafta uzun yıllardır Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası olarak 
kutlanmaktadır.
Hazırlıkları süren hafta için bu yıl da çeşitli etkinlikler planlanmaktadır. Bu etkinliklerden biri de bu yıl üçüncüsünü 
düzenleyeceğimiz, meslek uygulaması dışında sanatın çeşitli dallarıyla meşgul olan meslektaşlarımızın eserlerinin 
yer alacağı karma sergidir.
Cağaloğlu’nda bulunan Basın Müzesi’nde gerçekleştirilecek sergi yoğun emek gerektiren zor ve stresli bir mesleğin 
mensuplarının sanatla buluşmalarını meslektaşlarıyla ve ilgilenenlerle paylaşma olanağı sağlayacaktır.

Katılım
En çok 3 eserle yer alabileceğiniz sergi için hangi dalı tercih ettiğiniz, kısa özgeçmişiniz, eserlerinizin adı ve 
fotoğrafları ile size ait bir adet fotoğrafla birlikte başvurularınızı bekler iyi çalışmalar dileriz. 
Eser Teslimi
Meslektaşlarımız eserlerini 06 -12 Kasım 2017 Basın Müzesi’ne teslim edebilir. 02-03 Aralık 2017 tarihlerinde mesai 
saatleri içinde (09:00 -17:00) Basın Müzesinden teslim alabilirler. 
Nakliye ve sergileme esnasında oluşabilecek kayıp ve zararlardan dolayı İDO sorumluluk kabul etmez. Geri 
alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği zararlardan İDO sorumlu tutulmaz.

İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu 

SANATÇI DİŞHEKİMLERİ KARMA SERGİSİ

20-26 Kasım 2017
Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası

Yer       : Basın Müzesi 
Adres  : Divanyolu Cad. No.76 
Çemberlitaş  Fatih / İstanbul

Eserlerin Yerleştirilme Tarihi
12 Kasım 2017 Pazar
Sergi Ziyaret Tarihleri 
13 Kasım 2017  - 01 Aralık 2017
Sergi Açılış Kokteyl
15 Kasım  2017 saat:14.00

*Ayrıntılı bilgi ve iletişim için: 

İstanbul Dişhekimleri Odası / Sevil Aydemir  0212 296 21 05/114

*Kısa özgeçmişinizi ve fotoğrafları göndereceğiniz mail adresi: sevil.aydemir@ido.org.tr



dergi temmuz/ağustos 2017 29

TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 

HAFTASI

20-26 Kasım 2017

Etkinlik programını www.ido.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
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60. YIL

50. YIL

DR.DİŞHEKİMİ ALİ OKTAY TUNCER JOHANNES GUTENBERG 30.09.1957

DİŞHEKİMİ BEHİÇ BERGE İstanbul 25.10.1957

DİŞHEKİMİ CEMİL NURDOĞAN GÖKAYDIN İstanbul 27.06.1957

DİŞHEKİMİ MEHMET SABİT SUN İstanbul 25.02.1957

DİŞHEKİMİ MEHMET YAVUZ ELİTEZ İstanbul 27.06.1957

DİŞHEKİMİ SAMİ FENERCİOĞLU İstanbul 25.02.1957

DİŞHEKİMİ ABDULLAH ONGAN Marmara 01.11.1967

DİŞHEKİMİ AHMET BÜLENT HAMEVİOĞLU Marmara 01.07.1967

DİŞHEKİMİ AHMET ERGİN IŞILDAK İstanbul 06.06.1967

DİŞHEKİMİ AHMET NEVZAT ÇAKIR İstanbul 20.02.1967

DİŞHEKİMİ ALİ KİRİŞ İstanbul 10.10.1967

DİŞHEKİMİ ARİF ALİ MERCAN Marmara 01.10.1967

DİŞHEKİMİ BEDRİ ÖZARSLAN İstanbul 10.10.1967

DİŞHEKİMİ CAHİDE ARYÜN Marmara 01.11.1967

DİŞHEKİMİ FATMA SERMİN TABANLI İstanbul 10.10.1967

DİŞHEKİMİ FERİT DÖNMEZ Marmara 01.11.1967

DİŞHEKİMİ GİRAY BAKAN Marmara 01.11.1967

DİŞHEKİMİ GÜLSÜM KUTAY İstanbul 24.02.1967

PROF.DR. HÜSEYİN HASKAN İstanbul 24.10.1967

DİŞHEKİMİ MEHMET LÜTFÜ ŞİRİN İstanbul 17.10.1967

DİŞHEKİMİ MUHSİN BAŞ İstanbul 10.10.1967

PROF.DR. MUSTAFA ÜLGEN İstanbul 28.06.1967

PROF.DR. OSMAN YÜCEL İstanbul 28.06.1967

PROF.DR. ÖZEN TUNCER İstanbul 10.10.1967

DİŞHEKİMİ YUSUF KARACA İstanbul 20.02.1967

MESLEKTE 

25. 40. 50. 60.  YILINI  DOLDURAN 

MESLEKTAŞLARIMIZ
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40. YIL
DİŞHEKİMİ ABDUL SAMET ŞANLI Ankara 31.07.1977

DİŞHEKİMİ ABDURRAHMAN DÖRTKARDEŞ Marmara 01.01.1977

DİŞHEKİMİ ABDÜLREZZAK SÖZER İstanbul 08.02.1977

DİŞHEKİMİ ADNAN MAYTALMAN İstanbul 05.08.1977

DİŞHEKİMİ AGOP ÇEKMEN Marmara 01.10.1977

DİŞHEKİMİ AHMET İLHAN İstanbul 05.08.1977

DİŞHEKİMİ AHMET BÜLENT ELGÜN Marmara 01.01.1977

DİŞHEKİMİ AHMET FEYZİ TOROSLU Ankara 31.07.1977

DİŞHEKİMİ AHMET HAMDİ YALÇINTAŞ Marmara 01.02.1977

DİŞHEKİMİ AHMET SUAT ERCE Marmara 01.10.1977

DİŞHEKİMİ AHMET TAYFUN AKDAĞ Marmara 01.04.1977

DİŞHEKİMİ AKIN SEÇİLMİŞ Marmara 01.01.1977

DİŞHEKİMİ ALİ ANIL SOFYA 01.01.1977

DİŞHEKİMİ ARİFE ÇOLAK İstanbul 04.08.1977

DİŞHEKİMİ ASUMAN KAPLAN ALSANÇOĞLU Marmara 19.08.1977

DİŞHEKİMİ ATACAN YALÇINYİĞİT Marmara 01.04.1977

DİŞHEKİMİ ATİLLA İLHAN ÇİLDOĞAN İstanbul 05.08.1977

DİŞHEKİMİ AYSUN ARMAĞAN İstanbul 05.08.1977

DİŞHEKİMİ AYŞE NURAN ÇULCUOĞLU Ankara 08.08.1977

DİŞHEKİMİ BEDRİ KUCUR İstanbul 02.08.1977

DİŞHEKİMİ BİNGÜL KARATAŞLI İstanbul 02.08.1977

DİŞHEKİMİ BÜLENT ÇELİK İstanbul 04.08.1977

DR.DİŞHEKİMİ CANPOLAT POLAT İstanbul 19.04.1977

DİŞHEKİMİ CELAL DEĞİRMENCİ İstanbul 02.03.1977

PROF.DR. EMİNE HALİDE NAYIR İstanbul 04.08.1977

DİŞHEKİMİ EMRULLAH BAKIR İstanbul 09.02.1977

PROF.DR. ENVER SEDAT KÜÇÜKAY İstanbul 03.08.1977

DİŞHEKİMİ ERDAL ULTAV Marmara 01.07.1977

DR.DİŞHEKİMİ ERKAN ARAT İstanbul 02.08.1977

DİŞHEKİMİ ERZAN ÇATMAKAŞ Marmara 24.01.1977

DİŞHEKİMİ ESİN MASHAKİ Ankara 31.10.1977

DİŞHEKİMİ FAİK BÜLENT URAZ Marmara 01.01.1977

DİŞHEKİMİ FARUK ERİSEV Ege 08.08.1977

DİŞHEKİMİ FATMA NUR KADİRAĞA Marmara 01.02.1977

DİŞHEKİMİ FETHİYE SUYUN İstanbul 04.11.1977

PROF.DR. FİRDEVS BETÜL TUNCELLİ İstanbul 01.01.1977

DİŞHEKİMİ FİSUN SEVGİ AKSÜMER İstanbul 05.08.1977

DİŞHEKİMİ FİSÜN OLTULU İstanbul 04.08.1977

DİŞHEKİMİ GÖKALP ALPAY Marmara 01.06.1977

DİŞHEKİMİ HAMZA GENSU SAY İstanbul 16.06.1977

DİŞHEKİMİ HASAN GÜRSES Gazi 13.07.1977

DİŞHEKİMİ HASAN ERDAL AZELOĞLU Marmara 01.11.1977

DİŞHEKİMİ HATİCE ASUMAN YILMAZ Marmara 01.06.1977
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40. YIL
DİŞHEKİMİ HÜSEYİN KARATAŞLI İstanbul 02.08.1977

DİŞHEKİMİ HÜSEYİN MEŞECİ İstanbul 04.08.1977

DİŞHEKİMİ HÜSNÜ YAVUZ IŞILDAR Marmara 01.01.1977

DİŞHEKİMİ İBRAHİM KORKMAZ Marmara 01.01.1977

DİŞHEKİMİ İSMAİL TURHAN ERDEM Marmara 01.04.1977

DİŞHEKİMİ KEMAL AŞKIN İstanbul 02.08.1977

DİŞHEKİMİ KENAN ERDOĞAN Ankara 31.10.1977

DİŞHEKİMİ LEVENT TANERÖZ İstanbul 17.11.1977

DİŞHEKİMİ MEHMET YAKUT İstanbul 24.01.1977

DİŞHEKİMİ MEHMET BAKANGÖZ İstanbul 28.01.1977

DİŞHEKİMİ MEHMET ALİ SERTÇE Marmara 12.08.1977

DİŞHEKİMİ MEHMET HULUSİ TÜZÜNKAN İstanbul 10.05.1977

DİŞHEKİMİ MEHMET SEDAT ERTEM Marmara 01.08.1977

DİŞHEKİMİ MEMET İNAN Atatürk 03.11.1977

DİŞHEKİMİ MEMET TEVFİK ALTUNCU Marmara 01.04.1977

DİŞHEKİMİ MUALLA EMRE İstanbul 29.08.1977

DİŞHEKİMİ MUAMMER VOLKAN OKTAR Marmara 01.01.1977

DİŞHEKİMİ MURAD EKMEKÇİOĞLU Marmara 01.01.1977

DİŞHEKİMİ MUSTAFA CENGİZ HANCIOĞLU Ankara 08.08.1977

DİŞHEKİMİ MUSTAFA ÖNDER DEMİRMEN Marmara 01.04.1977

DİŞHEKİMİ MUSTAFA VAFAK AKMAN İstanbul 04.08.1977

DİŞHEKİMİ MUZAFFER ÖZCAN Ankara 04.08.1977

DİŞHEKİMİ MÜRÜVVET LEBLEBİCİOĞLU Ege 01.01.1977

DİŞHEKİMİ NAZAN TOPTOPRAK Marmara 01.06.1977

DİŞHEKİMİ NERMİN MERDİOĞLU İstanbul 04.08.1977

DİŞHEKİMİ NİLGÜN GÜNSÜR İstanbul 28.01.1977

DİŞHEKİMİ NİLÜFER ÇOLAK İstanbul 09.02.1977

DİŞHEKİMİ OLCAY SORGUÇ Marmara 01.06.1977

DİŞHEKİMİ ORKUN SOYSALTÜRK Marmara 01.02.1977

DİŞHEKİMİ ÖMER METE ÜRFÜOĞLU Gazi 28.02.1977

DİŞHEKİMİ ÖZDEN KÖKLÜ İstanbul 03.08.1977

DİŞHEKİMİ PAPATYA KORYAK Gazi 01.01.1977

DİŞHEKİMİ REFİK HALUK BOZKURT İstanbul 17.06.1977

DİŞHEKİMİ SALİH AYAR Gazi 01.01.1977

DİŞHEKİMİ SAMİ MURAT ÖZTURAN Marmara 01.01.1977

DİŞHEKİMİ SATU EYYUPOĞLU İstanbul 18.11.1977

DİŞHEKİMİ SAVAŞ BAYRAK Marmara 01.04.1977

DİŞHEKİMİ SERAP FATMA ERBİL İstanbul 24.06.1977

DR.DİŞHEKİMİ SİNAN ÖZKAN İstanbul 28.01.1977

DİŞHEKİMİ SUAT TEBER Marmara 01.08.1977

DİŞHEKİMİ SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU İstanbul 29.12.1977

DİŞHEKİMİ TAHA HACIM İstanbul 15.11.1977

DİŞHEKİMİ TAYFUN İSFENDİYAR ALPAUTİ Marmara 01.08.1977
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40. YIL
DR.DİŞHEKİMİ TEMEL ÖZTÜRK Atatürk 14.11.1977

DİŞHEKİMİ TODORİ KARAYANİDU SELANİK 03.12.1977

DİŞHEKİMİ YILDIRIM KEMAL GÖKSU Marmara 01.01.1977

PROF.DR. YILDIRIM VETON HOCA BELGRAD 21.10.1977

DİŞHEKİMİ YUSUF ORUÇ İstanbul 28.01.1977

DİŞHEKİMİ YUSUF ERBAY İstanbul 04.08.1977

DİŞHEKİMİ YUSUF İZZET ÖZGÜNDOĞDU Marmara 01.04.1977

DİŞHEKİMİ ZAFER BİRİNCİ İstanbul 20.05.1977

DİŞHEKİMİ ZEYNELABİDİN NACİ HORASAN İstanbul 28.01.1977

DR.DİŞHEKİMİ ZİŞAN KIZIL İstanbul 29.07.1977

25. YIL

DİŞHEKİMİ ABDULLAH SEZER İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ ABUZER GAFFARİ ÖNER İstanbul 03.09.1992

DİŞHEKİMİ ADİLE HURİSER KUTLU İstanbul 26.08.1992

DİŞHEKİMİ AHMET DÖRTKÖŞE Marmara 09.09.1992

DİŞHEKİMİ AHMET HAYRİ KIĞILI Gazi 02.09.1992

DİŞHEKİMİ AHSEN ERİŞGİN İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ ALEV ERASLAN İstanbul 08.09.1992

DR.DİŞHEKİMİ ALİ GÜRKAN ÖZTOSUN İstanbul 01.01.1992

DİŞHEKİMİ ALİ RIZA ALTUN Marmara 25.09.1992

DİŞHEKİMİ ARKAN GÖKHAN ATEŞALP İstanbul 03.07.1992

DR.DİŞHEKİMİ ARMAN ORGUNESER Marmara 18.09.1992

PROF.DR. ARZU ARI DEMİRKAYA İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ ARZU KARAKAŞ Marmara 21.09.1992

DİŞHEKİMİ ASIF UZUN Ege 16.11.1992

DİŞHEKİMİ ASIM DUMLU Marmara 04.06.1992

DİŞHEKİMİ ASUMAN CANAN ARAS İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ ATİLLA ÇAĞATAY İstanbul 01.07.1992

DİŞHEKİMİ AYÇA SAYGIN Hacettepe 09.09.1992

DİŞHEKİMİ AYÇE BANU DİLEKLEN İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ AYDAN ÖĞÜT İstanbul 03.09.1992

DİŞHEKİMİ AYHAN TORUN İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ AYNUR SARA DEMİR İstanbul 02.09.1992

DİŞHEKİMİ AYSEL BORA İstanbul 31.08.1992

DİŞHEKİMİ AYSUN AZİM İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ AYŞE SEZAN EKMEKÇİ Marmara 19.11.1992

DİŞHEKİMİ AYTEN EGELİ Ankara 02.09.1992

DİŞHEKİMİ AZRA KIRLIÇ İstanbul 03.09.1992

DİŞHEKİMİ BAHTİYE ÖZGÜR İstanbul 03.09.1992
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DİŞHEKİMİ BANU DÜLGER İstanbul 07.09.1992

DR.DİŞHEKİMİ BARIŞ ÜNLÜ Marmara 24.09.1992

DİŞHEKİMİ BEGÜM KESMEZACAR İstanbul 03.07.1992

DR.DİŞHEKİMİ BENAN OĞUZ İstanbul 03.07.1992

DR.DİŞHEKİMİ BERNA EVRENOL İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ BETÜL FURUNCUOĞLU İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ BEYHAN PALAVAR Marmara 24.09.1992

DİŞHEKİMİ BİROL ŞENOL İstanbul 03.09.1992

DR.DİŞHEKİMİ BÜKET AYBAR İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ CANSEV GÜRBÜZ İstanbul 03.09.1992

DİŞHEKİMİ CENGİZ BAHÇEVAN Marmara 26.11.1992

DİŞHEKİMİ DENİZ ÜNAL Ege 17.11.1992

PROF.DR. DENİZ GÖKÇE MERAL Hacettepe 26.06.1992

DİŞHEKİMİ DERYA KONYAR İstanbul 07.09.1992

DİŞHEKİMİ DURUL ÖĞÜDÜCÜ İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ EBRU TONBUL İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ EBRU ARSLAN TAŞOĞLU İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ EMEL YAŞBEK İstanbul 20.01.1992

DİŞHEKİMİ EMİNE EKŞİ Marmara 16.09.1992

DİŞHEKİMİ ERKUT ÜNLÜ Ankara 17.11.1992

DİŞHEKİMİ ESRA EROL Gazi 10.09.1992

DİŞHEKİMİ FAHRETTİN KERİM DERMAN Gazi 26.08.1992

DİŞHEKİMİ FARUK YILMAZ Gazi 10.09.1992

DİŞHEKİMİ FARUK ER Marmara 24.09.1992

DİŞHEKİMİ FATİH ŞAHSUVAROĞLU Marmara 24.09.1992

DİŞHEKİMİ FATMA MÜRTEZAOĞLU ERAYDIN İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ FATMA AYŞE TURAN İstanbul 02.09.1992

DİŞHEKİMİ FATMA NURBANU ÖZER İstanbul 03.09.1992

DİŞHEKİMİ FATMA ŞULE ARVAS İstanbul 03.09.1992

DİŞHEKİMİ FERİT AYDIN İstanbul 03.09.1992

DİŞHEKİMİ FİLİZ KIR YÜCEL İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ FİLİZ BALABAN İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ FİRUZ ESRA ÖZYİĞİT İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ FÜSUN EVİÇ GOTTIGEN D.H.F. 15.12.1992

DİŞHEKİMİ GİRAY SAĞAT İstanbul 29.06.1992

DİŞHEKİMİ GÜLARA KEMAL AZERBAYCAN 23.06.1992

DİŞHEKİMİ GÜLAY ÖZKAN Marmara 18.09.1992

DİŞHEKİMİ GÜLBİN KAYALIBAY Hacettepe 28.07.1992

DİŞHEKİMİ GÜLNUR KUYUMCU İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ H.MELTEM ATILGAN İstanbul 20.01.1992

DİŞHEKİMİ HABİB GAZZE Marmara 24.09.1992

DİŞHEKİMİ HACER GÖRGÜN Marmara 31.01.1992



dergi temmuz/ağustos 2017 35

25. YIL

DİŞHEKİMİ HAKAN ÇETİNER İstanbul 03.07.1992

DR.DİŞHEKİMİ HALİL MURAT OKUYAN İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ HARUN KOCA İstanbul 24.08.1992

DOÇ.DR. HASAN SUAT GÖKÇE Hacettepe 28.07.1992

DİŞHEKİMİ HATİCE NURGÜL AKKAYAGİL Marmara 18.08.1992

DİŞHEKİMİ HAYATİ BAĞÇECİ Atatürk 10.12.1992

DİŞHEKİMİ IŞIL KURNAZ İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ İBRAHİM CEVAHİR Ege 06.03.1992

DİŞHEKİMİ İDRİS HAKAN GÖKIRMAK İstanbul 07.09.1992

DR.DİŞHEKİMİ İHSAN ŞERİF ÖZGEN Hacettepe 07.08.1992

DİŞHEKİMİ İPEK MUMCU Hacettepe 26.06.1992

DİŞHEKİMİ İPEK KAPLAN İstanbul 03.09.1992

DİŞHEKİMİ JALE KAHRAMAN Marmara 19.06.1992

DİŞHEKİMİ JALE YÜKSEL İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ KAMİL GÜÇLÜ ARIĞ İstanbul 20.01.1992

DİŞHEKİMİ KEMAL BAYCAN İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ KENAN NACİ KAVURMACI İstanbul 30.12.1992

DİŞHEKİMİ KEZİBAN ÇİFTÇİ Marmara 19.11.1992

DİŞHEKİMİ LEVENT YAREN İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ MAHMUT KAĞNICI İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ MEHMET TÜLEK İstanbul 23.06.1992

DİŞHEKİMİ MEHMET ALBAYRAK Atatürk 29.06.1992

DİŞHEKİMİ MEHMET AKIN İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ MEHMET ÖZÇOMAK İstanbul 03.09.1992

DİŞHEKİMİ MEHMET BÜLENT AKDERELİ Marmara 25.09.1992

DİŞHEKİMİ MEHMET ERSİN TEMİZEL Marmara 01.01.1992

DİŞHEKİMİ MEHMET KAAN SOYSEÇGİN İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ MEHMET OSMAN ABAMOR Marmara 24.09.1992

DİŞHEKİMİ MEHMET YUNUS KARA Gazi 08.07.1992

DİŞHEKİMİ MEHTAP ATILGAN İstanbul 26.08.1992

DİŞHEKİMİ MELTEM ALTANAY İstanbul 20.01.1992

DİŞHEKİMİ MELTEM KINRAN İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ MELTEM VELİAĞAGİL Ankara 29.09.1992

DİŞHEKİMİ MERAL ALPER Marmara 24.09.1992

DİŞHEKİMİ MİHRİ MUTLU TAŞCAN İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ MİHTAD TARKAN ŞAHİN İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ MUAMMER BAYLAN İstanbul 07.09.1992

DİŞHEKİMİ MURAT METİN İstanbul 01.07.1992

DİŞHEKİMİ MURAT AKTUĞ İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ MURAT GÜNEŞ Dicle 01.12.1992

DR.DİŞHEKİMİ MUSTAFA BERKİTEN İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ MUSTAFA ÖZLEN Hacettepe 07.09.1992
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DR.DİŞHEKİMİ MUSTAFA CEM CANİKLİOĞLU İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ NAFİYE ESRA ÖZKANLI Marmara 26.09.1992

DİŞHEKİMİ NEJLA SEZEN İstanbul 20.01.1992

DİŞHEKİMİ NEŞE ÖZBAŞ İstanbul 03.09.1992

DİŞHEKİMİ NEZİR MUSTAFA ŞENTÜRK İstanbul 07.09.1992

DİŞHEKİMİ NİHAL ERGİL Marmara 18.09.1992

DİŞHEKİMİ NURCAN YILDIRIM İstanbul 07.09.1992

DİŞHEKİMİ OĞUZ YAŞAR DURUKAN İstanbul 29.06.1992

DİŞHEKİMİ ONUR YİĞİT İstanbul 26.08.1992

DOÇ.DR. ORHAN MERAL Hacettepe 21.07.1992

DİŞHEKİMİ ÖMER DEMİR Gazi 23.01.1992

DİŞHEKİMİ ÖMER FARUK SOYÖZ İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ ÖMER ŞEREF TIĞLI İstanbul 07.09.1992

DİŞHEKİMİ ÖNDER KÜÇÜK İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ ÖZCAN LAÇİN İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ ÖZGE KARAPUNAR İstanbul 03.09.1992

DİŞHEKİMİ ÖZGÜL DEVECİ Marmara 19.06.1992

DİŞHEKİMİ ÖZGÜL ÜNSAL BOZKURT İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ ÖZKAN ÖZTÜRK İstanbul 03.09.1992

DOÇ.DR. ÖZLEM MALKONDU İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ ÖZLEM ERDEM POLAT İstanbul 07.09.1992

DR.DİŞHEKİMİ PERVİN BİLGİNER Marmara 24.09.1992

DİŞHEKİMİ PINAR ÖZBİLGEN KAYA İstanbul 03.07.1992

PROF.DR. PINAR KURSOĞLU İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ RANA ANIL İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ REMZİ ÇALIŞKAN İstanbul 11.09.1992

DİŞHEKİMİ REYHAN KONAL ŞİŞMAN Marmara 14.09.1992

DİŞHEKİMİ SABAHETA ÖZTÜRK PRİŞTİNA 15.06.1992

DİŞHEKİMİ SAMET HASANOĞLU AZERBAYCAN 23.06.1992

DİŞHEKİMİ SARA ALGANNAM BAĞDAT 30.06.1992

DİŞHEKİMİ SEDA YILMAZ SOFYA 23.07.1992

DİŞHEKİMİ SELAHATTİN ATICI Marmara 17.11.1992

DİŞHEKİMİ SELİM YILDIZ İstanbul 02.09.1992

DİŞHEKİMİ SELİM ÇÖMELEKOĞLU İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ SERAP TAŞ İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ SERDAR YALÇIN İstanbul 07.09.1992

DİŞHEKİMİ SERHAN DÖNMEZ İstanbul 07.09.1992

DİŞHEKİMİ SERTAÇ KIZILKAYA İstanbul 26.08.1992

DİŞHEKİMİ SERVET GÖKHAN BİNGÖL Marmara 24.09.1992

DİŞHEKİMİ SEVDA METİN Marmara 18.09.1992

DİŞHEKİMİ SEVGİ ŞAHİNKAYA KÜÇÜK İstanbul 04.09.1992

DİŞHEKİMİ SEVİL ŞERMET İstanbul 03.07.1992
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DİŞHEKİMİ SIDIKA DEMİR İstanbul 03.09.1992

DİŞHEKİMİ SİBEL ÖZBAY İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ SİBEL AKBABA Marmara 24.09.1992

UZM. DİŞHEKİMİ SİBEL ÖZDEMİR Marmara 26.09.1992

DİŞHEKİMİ SİLVA BİNGAZ MAAS İstanbul 20.01.1992

DİŞHEKİMİ SİNAN ÖZEN Hacettepe 20.10.1992

DİŞHEKİMİ SUAT TATAR Marmara 07.07.1992

DİŞHEKİMİ SÜFYAN AYAN İstanbul 20.01.1992

DİŞHEKİMİ SÜLEYMAN EVREN ÜNER Marmara 26.06.1992

DİŞHEKİMİ SÜREYYA UZUN İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ SÜSEN ÖZUĞURLU Marmara 18.09.1992

DİŞHEKİMİ ŞABAN DARALMAZ İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ ŞAHİN AĞIRDEMİR Marmara 25.09.1992

DİŞHEKİMİ ŞEMSİ SUZAN YAVAŞÇA SÖNMEZEL İstanbul 31.08.1992

DİŞHEKİMİ ŞENCAN DEVRENT Marmara 24.09.1992

DİŞHEKİMİ ŞEYDA TEMİZEL Marmara 24.09.1992

DİŞHEKİMİ TAHA TEKİN YAZAR İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ TAMER AKIN Marmara 17.11.1992

DİŞHEKİMİ TANER TIĞLI Marmara 11.09.1992

DİŞHEKİMİ TANER TARKAN ÖZTAY Marmara 09.09.1992

DİŞHEKİMİ TEMEL YILMAZ İstanbul 24.08.1992

DİŞHEKİMİ TEVFİK TUNA İNAN İstanbul 23.06.1992

DİŞHEKİMİ TUFAN KAR İstanbul 02.09.1992

DİŞHEKİMİ TURAN DENERİ İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ TURGAY EMEKLİ İstanbul 26.08.1992

DİŞHEKİMİ TÜLAY KONRAT Marmara 30.01.1992

DİŞHEKİMİ UFUK TEKİN Marmara 25.09.1992

DR.DİŞHEKİMİ UĞUR ERGİN İstanbul 07.09.1992

DİŞHEKİMİ ÜLKÜ AKKUŞ İstanbul 08.09.1992

PROF.DR. ÜMİT BEGÜM EFES İstanbul 03.07.1992

DİŞHEKİMİ VASFİYE ŞAHİN Marmara 25.09.1992

DİŞHEKİMİ VOLKAN FAHRETTİN ARIKOĞLU İstanbul 07.09.1992

DİŞHEKİMİ YASEMİN AYDENİZ İstanbul 03.09.1992

PROF.DR. YILDIZ GARİP BERKER İstanbul 03.09.1992

DİŞHEKİMİ YILMAZ CEBECİOĞLU İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ YUSUF SERT İstanbul 08.09.1992

DİŞHEKİMİ YUSUF TRANA Marmara 19.09.1992

DİŞHEKİMİ ZELİHA NİHAL ÖZÇELİK İstanbul 08.09.1992



Genç Dişhekimleri Komisyonu’ndan Dişhekimi İbrahim Doğan ve Dişhekimi Aziz Çalışkan, dental sektörün en eski firmalarından 

Tekmil’in sahibi Sn. Arto Ono Bapuçoğlu ile sektörün dünü, bugünü ve geleceğini konuştu.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz, firmanızdan bi-

raz bahseder misiniz?

Firmamız 1943 yılında Andon Bapuçyan tarafın-

dan kurulmuştur. Biz de o misyonu sürdürüyo-

ruz ve bununla gurur duyuyoruz. Bu sene 74. 

seneyi doldurduk. Ben de ortalama 40 yıldır bu 

sektördeyim. Firmamızın bu sektörde ileri attığı 

her adımda sayın Türk dişhekimlerinin takdir, 

tenkit ve yapıcı eleştirilerinin verdiği kuvvet var-

dır. Bunun için teşekkürü bir borç biliriz.

Türkiye’de ilk akrediteli CE belgesini firmamız 

almıştır. Şu anda 25-30 ülkede dişhekimle-

ri Tekmil markasını kullanıyor. Aynı zamanda 

ürünlerimiz hem yurt içinde hem yurt dışında 

birçok üniversitede kullanılmaktadır. Daima 

daha iyisi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu-

nun yanında yurt dışı birçok firmanın da Türkiye 

distribütörlüğünü yürütmekteyiz.

Neden Tekmil ismi? Araştırdım iki şey buldum; 

birincisi askerde kullanılıyor diğer anlamı ise 

biraz komik olacak ama soğan ve yağın karış-

tırılıp yiyeceklerin üzerine dökülmesiymiş, bu 

bizi biraz güldürdü herhalde anlamı bu değil?

Yok değil, elbette… Firmamız kurulduğunda 

çeşitli alanlarda hizmet veriyordu. Gemi yan 

sanayisinden tutun da medikal, dental sektör, 

gemilerin projektörlerine kadar… Büyüğümüz, 

önerimle Tekmil ismini kabul etti. Tamamlan-

mış, eksiksiz anlamına gelen Tekmil yaptığımız 

işlerin genelini yansıtıyor.

Üretimde dünyadaki rakiplerimizle yarışabili-

yor muyuz?

Dünyanın her yerinde ürünler ithal edilebilir. Bu 

çok normal olup bizlerin rekabet için çalışmala-

rımızı o yönde geliştirmesine yardımcı olur ama 

“Ulaşılması gereken hedefler artıyor; 

bu yüzden de kendimizi daima 

yenilememiz ve yaratıcı olmamız gerek”
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esas problem ithal edilen ürünlerin kalitesinin 

ve hangi ülke menşei olduğunun gerçekçi ola-

rak sunulmamasıdır. Bu sayın dişhekimlerini 

aldatıcı bir unsur olup haksız bir rekabettir. 

Yoksa bizim her üretime saygımız vardır; hepsi 

bir emek karşılığı meydana gelir. 1. 2. 3. derece 

kalite olabilir ama reklamlarda yanıltıcı kalite 

belgesi sunup üretim yeri için başka ülke söyle-

niyorsa bu adil bir yarış olmaktan çıkıyor. Hem 

ülkemiz hem sektörümüz için çok vahim bir du-

rumdur. Bu sektördeki kurumların bu konuda 

tedbirler alması gerekir.

Üretemiyoruz… Bunu şahsınıza ya da firmanı-

za söylemiyorum ama bu üretimsizlik içerisin-

de Türk firmaların pazardaki payı nedir? Bir 

de üretemememizin sebebi devlet politikaları 

mıdır yoksa firmaların kolaya kaçmaları mıdır?

Eskiye oranla tahmini %5’lik gerçek bir üretim 

artışı var ama bu %5’in içerisine sadece ken-

disi tesis kurup üretenleri koyuyorum. Yoksa 

X menşeli bir ürüne kendi markasını vurmak, 

üretmek değildir. Bir ürünü tabii ki ithal etmek, 

ticari açıdan alıp satmak üretimden daha kolay 

ve masrafsız. Sonuçta üretim süresinin uzun-

luğu, karşılaştığınız birçok problem, ürününü-

zün ar-ge’si, teknik desteği… Hepsi bir zorluk. 

Türkiye’de üretmek, üretici olmak zor. Üretici 

olmak yaratmak demektir. Hem keyifli hem zor-

dur.

Örneğin ithal ettiğim bir şey için %8 KDV ödüyo-

rum, %8 de kesiyorum ama ürettiğim için %18 

KDV ödüyorum, %8 kesiyorum. Burada şöyle 

bir haksızlık var; yerli üreticiyseniz sırtınızda 

dolu bir çuval, ithalatçıysanız bir poşet var. Bir 

aylık hammadde masrafıyla 5-6 konteyner mal 

getirmek mümkün. Eğer ticaret açısından ba-

karsanız, amaç para kazanmaksa bu doğru ama 

ülke için çok zararlı; çünkü üretmeyen bir top-

lum saygınlığını kaybeder.

Son zamanlarda birçok kanun değişti. Tabi ki 

bu değişikliklerde eksik şeyler de olabilir ama 

yapılacak en önemli şey bürokrasinin basitleş-

tirilmesi. Gerçek üreticinin önündeki lüzumsuz 

taşları kaldırmak gerekli. Bunlar kalktıktan 

sonra teşvik alırsanız onu kullanabilirsiniz, 

önünüzde fuzuli sizi engelleyen engeller varsa 

ve teşviği almışsanız ne yapacaksınız! Üretici 

ancak borçlarını öder. Teşvik alınınca yeni bir 

proje üretmeli oysaki, o zaman anlamı olur. Ya-

kın zamanda herhalde bunlar önlenecektir tah-

min ediyorum.

Türk dişhekimlerine burada düşen görev üreti-

ciye destek vermeleridir. Destekten kastım sa-

dece satın almak değil, haklı eleştirmek, doğru 

tenkit ve takdirdir ki bu da üreticiyi teşvik eder.

Dişhekimlerimizin Türk malıyla yurt dışından 

gelen ürünlere olan bakış açısı ne?

Çok sene evvel yerli üretime bakış açısı pek 

olumlu değildi; yerli üretim denince herkes 

korkardı. Bu anlayışı ben ve diğer kıymetli ar-

kadaşlarım birlikte savaşarak hafiflettik. Şu an 

yerli üretime yaklaşım daha sağlıklı, daha sağ-

duyulu. İthalatın serbest kalması ve rekabetin 

artmasının da etkisi bu ilerlemeyi sağlayan 

unsurlardandır. Türkiye‘de ithalat başladıktan 

sonra yerli üretim kalitesiyle, çeşitliliğiyle bir-

likte yukarı çıkmıştır.

İthalatın yasak olduğu yıllarda bizler bir kata-

loğa bile muhtaçtık. Yurt dışında insanlar neler 

yapıyor, nasıl ürünler kullanıyor haberimiz yok-

tu. İthalat açıldığı vakit, “haydi bak o yapıyor 

biz niye yapamıyoruz?” diye kendimizi geliştir-

dik. Lakin ithalat serbest diye buradaki üretici-

yi unutmamak lazım. Üreticilerin beklentisi faz-

la değil; yani “bize daha fazla sağlayın” değil, 

hatta “bırakın fazlalığı aynı seviyede rekabet 

edelim, o bile yeter”.

Türkiye’de koltuk olarak ilk üreticisiniz. Bu-

nun yararını mutlaka görüyorsunuzdur.

Evet ilk başlayanlardanız. Sonra bizimle bera-

ber o dönemde birçok arkadaşımız oldu. İsimle-

rini gururla belirtmek isterim: Rapident, Dent-

san, DMS, BKB, Tess, Tıp-Tek …. O dönemlerde 

hep beraber mücadele ettik, herkes özveriyle 

çalıştı, beraberce fuarlara katıldık ve üretim 

yaptık.

Bir yarış içerisindeydik ama bu yarış sayesinde 

daima çıtayı yükselttik. O zamanki imkânlarla 

yapmak çok zordu ama kıymetli arkadaşlarım-

la belli bir uğraş verdik ve bu günlere geldik. 

Hepsine teşekkür ediyorum. Şu an ne yazık ki 

birçoğu üretime devam etmiyor. 

Bir dental üretici olarak, eleştiri olur övgü 

olur, Türkiye’de verdiğimiz hizmet açısından 

sizce neyimiz eksik, neyimiz fazla? Ayrıca Tür-

kiye’deki dental fuarlar konusunda ne düşünü-

yorsunuz?

Dişhekimi  İbrahim Doğan

Dişhekimi  Aziz Çalışkan
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      Gerçek üreticinin önündeki 

lüzumsuz taşları kaldırmak gerek-

li. Bunlar kalktıktan sonra teşvik 

alırsanız onu kullanabilirsiniz, 

önünüzde fuzuli sizi engelleyen 

engeller varsa ve teşviği almışsa-

nız ne yapacaksınız! Üretici ancak 

borçlarını öder; teşvik alınınca 

yeni bir proje üretmeli oysaki, o 

zaman anlamı olur. Yakın zamanda 

herhalde bunlar önlenecektir tah-

min ediyorum. Türk dişhekimleri-

ne burada düşen görev üreticiye 

destek vermeleridir. 

Şimdi tabii ki hizmet verdiğimiz, bizi geliştiren, 

benim gibi firmaları belli konuma getiren Türk 

dişhekimlerinin isteklerini karşılamak bizim 

vazifemiz. Yapıcı eleştirilerini bizden eksik et-

mesinler ve yerli üreticiyi kendileriyle bir bütün 

olarak görsünler.

Fuar konusuna gelirsek; şu anda söyleyecekle-

rim tamamen bana ait düşüncelerdir. Maalesef 

şu anda Türkiye’de dental fuar dental sektörün 

çok önemli bir konusudur. Bu konuyu DİŞSİ-

AD ve TDB ‘nin el birliğiyle bir an önce çözü-

me ulaştırması lazım. Dışardaki fuarların nasıl 

ilerlediğini ya da bittiğini görmemiz lazım. Sor-

mak istiyorum, bizim neyimiz eksik Türk dental 

sektörü olarak? Neden dünyanın ikinci fuarı ol-

mayalım? Chicago, Dubai hiç o kadar büyük fu-

arlar değiller. Prof.Dr.Gülümser Koçak hocamla 

Çapa’nın kantininde başlayan çalışma bugün 

Türkiye’deki dental fuarlar olarak karşımızda.

Peki ne yapmak gerekir?

İki kurumda görevli kıymetli arkadaşlarımın ve 

sayın dişhekimlerinin “ne yapılabilir?” diye ile-

riye bakıp çalışmaları hızlandırmaları lazımdır. 

Bizim gibi bir firmanın yılda 3 fuara girmesi hiç 

kimseye verimli olmaz. Dünyada her ülkede bir 

tek fuar düşünülüyor. Öyle bir fuar yapılacak ki 

DİŞSİAD bunun finansman ve fuar kısmını, TDB 

de bilimsel kısmını organize edecek ve tek bir 

fuar olacak. O zaman 8-10 binden aşağı ziyaret-

çi sayısı olmaz. Eğer bu birleşim olmazsa bunca 

emeğe yazık olur. İki kurumun sektörü kalkın-

dırmak için şu anda en önemli işi budur bana 

kalırsa. Hem ülke ekonomisine katkıda bulun-

mak hem de dental sektörün ekonomisine katkı 

için şart olan bir çalışmadır. Ortadoğu gerçek-

ten bu fuarı bekliyor; soruyorum coğrafi, tarih-

sel, kültürel olarak İstanbul’un neyi eksik? Tüm 

Avrupa’nın hatta dünyanın koşarak geleceği bir 

yer olmaması için bir sebep yok. Varsa bir kişi 

desin ki şu sebepten... Bu yüzden de elbirliği 

ile ayağımıza gelen fırsatı ülkemiz, sektörümüz 

için kaçırmayalım. Yoksa gerçekten çok yazık 

olur. Bu yüzden iki kurumun yetkililerinden bu 

işe öncelik verip, gerçekleştirmelerini rica edi-

yorum. 

Genç dişhekimlerine önerileriniz nedir?

Her dönem, nesil nesil her şey çok değişiyor. 

Örneğin; önceden bir yabancı dil bilmek ger-

çekten çok büyük bir lütuftu; şimdi en azından 

iki dil bilmek lazım ve bunun için de daha çok 

çalışmaktan başka bir yol yok. Aynı şekilde es-

kiden üniversite bitirmek bir hedefken şimdi 

master doktora… Zamanla yapılması gereken, 

ulaşılması gereken hedefler artıyor; bu yüzden 

de kendimizi daima yenilememiz ve yaratıcı ol-

mamız gerekiyor. Tabii bu da zahmetli ama gü-

zel bir süreç.
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DİŞSİAD’da yeni bir ekip ruhuyla işe başladınız. 

Öncelikle kolaylıklar dileriz size ve yönetim ku-

rulunuza. Biraz DİŞSİAD’ı sizin gözünüzden tanı-

sak…

Ali Çakır: Kasım ayında yapılan seçimlerde arka-

daşlarımız görevi bize verdiler. Yusuf Bey bir önce-

ki yönetim kurulunda da çalışmıştı, şimdi onun da 

dahil olduğu yeni bir ekiple yola devam ediyoruz.  

Bu sene bizim 20. kuruluş yıldönümümüz. 16 ku-

rucu üye ile yola çıktıktan 20 yıl sonra geldiğimiz 

noktada 120’yi aşan bir üye sayısına ulaşmış bu-

lunmaktayız. İlk kurulduğumuz günden bugüne 

baktığımızda hakikaten ciddi yol kat etmişiz. Bunu 

her anlamda söylüyorum, hem diş sektörünün gel-

diği nokta açısından hem de DİŞSİAD açısından. 

Gelinen bu noktadan sonra daha da ileri gitmemiz 

gereklidir; biz de bunun için çalışacak ve emek ve-

receğiz. 

Sayın Yusuf Arpacıoğlu, siz DİŞSİAD’ın kurucula-

rındansınız, sektörün içinde her zaman saygın yeri 

olan bir ağabeyimizsiniz. Siz sektörel açıdan geç-

mişi, bugünü ve geleceği nasıl görüyorsunuz? 

Yusuf Hikmet Arpacıoğlu: Ağız-diş sağlığının bir 

ihtiyacı olarak, dişhekimlerimize malzeme üreten 

gruplar bir çatı altında toplanmanın gerekli olduğu-

na kanaat getirdik ve 20 yıl evvel DİŞSİAD’ı kurduk. 

Zaman içinde DİŞSİAD gelişti, gelişirken ilişkilerini 

de doğru tutmaya çalıştı. Her zaman ihtiyacımız 

olan kurumların başında TDB’yi gördük. TDB de 

DİŞSİAD varlığının gerekli olduğunu, bu varlığın 

kendilerini güçlendireceğini savundu.  Zaman za-

man görüş ayrılıklarımız oldu ama zaten doğal olan 

da bu, hep aynı görüşü paylaşırsak ortaya verimli 

bir şey çıkmayacağını biliyoruz. Bugüne kadar ga-

yet iyi ilişkilerimiz oldu bundan sonra da böyle de-

vam etsin diye çabalıyoruz.

2016 yılı Kasım ayında yapılan Genel Kurul’la seçilen DİŞSİAD 9. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Çakır ve Başkan 

Yardımcısı Sn. Yusuf Hikmet Arpacıoğlu’nu Odamızda ağırladık. Kendileriyle sektörün sorunlarını, dişhekimleri ile olan ilişkileri 

ve gelecek planlarını konuştuk.

Dişhekimi  İbrahim Doğan

“Bizce İstanbul’un çok büyük avantajları 

var ve İstanbul bu işi başarabilir, biz de 

başarabiliriz”
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DİŞSİAD’ın şu anda varlığı, sektöre çok şey katmak-

tadır aslında. Çok basit bir ifadeyle söyleyeyim, 

Türkiye ‘de bütçesi en düşük olan sektörlerden biri 

bizim ağız-diş sağlığı sektörümüz. Bahsettiğim ni-

hai ciro değil; ticaret kısmının malzeme ve sarfın-

dan bahsediyorum. Daha birkaç yıl öncesine kadar 

en fazla 250 milyon dolarlık sektörel ciromuz vardı. 

Biz DİŞSİAD olarak birtakım uygulamalar yaptık, 

üyelerimiz de buna uydular ve ciromuz 500 milyon 

dolar civarındadır. Buna kamu ve özel dâhildir. 

Buradaki kamu-özel dağılımı nedir?

Ali Çakır: Kamu ve özel hemen hemen %50 arası bir 

yoğunluğa sahip, yani neredeyse yarı yarıya diye-

biliriz.

Önümüzdeki dönemdeki hedefleriniz neler?

Yusuf Hikmet Arpacıoğlu: DİŞSİAD olarak hedefle-

diğimiz 6-7 yıl içerisinde bir milyar dolar ciro.

Burada dış satım var mı, dış satımı düşünüyor mu-

sunuz?

Yusuf Hikmet Arpacıoğlu: Tabi o da dâhil olarak 

6-7 yıllık bir hedefi konuşuyoruz. Devletin üretimle 

ilgili aldığı kararlar ve yeni çıkan kanunlar var. Bu 

sektörde üretim yapacaksanız belli bir cirosu olan 

iş yapacaksanız, devlet üretimin yarısını alma ga-

rantisi veriyor size. 

İthalat yapan da var, imalat yapan da var. Bu oran 

nedir veya yaratan üretim midir? Sadece tarımda 

mesela bir kamyon buğday satar bir tane laptop 

alamayız, dental sektördeki durum nedir?

Ali Çakır: Evet, şimdi dental sektörde %15’e varan 

bir yerli üretimden bahsediyoruz. 

Bu peki teknolojik midir, sarf mıdır?

Ali Çakır: Daha çok cihaza yönelik üretim var ama 

implanttan dolayı bir gelişim de söz konusu.  Çok 

başarılı işler yapıldığını biliyoruz. Başka yabancı 

markalara onların markasıyla üretim dahi yapıl-

maktadır.  İmplant işlerin rengini değiştirebilir.

Bu %15 içinde implant da varsa çok düşük bir oran 

değil mi?

Ali Çakır: Evet implant da var ve kesinlikle çok dü-

şük ama diğer birçok alanda olduğu gibi sağlık sek-

töründe genelde dışa bağlıyız zaten.

Yusuf Hikmet Arpacıoğlu: Evet, Ali Bey’in söylediği 

rakamlar da sektörün durumu maalesef. İmplant 

parçaları sektörümüze girmeden önce yerli imalat 

oranımız %7-8’lerdeydi. Bu artış implant sayesin-

de oldu. İmplant vasıtasıyla ve cihazlar vasıtasıyla 

katma değer artık yükselmeye başlamıştır ama bu 

çok yetersiz. Büyük resme baktığınız zaman sek-

törümüzü tamamen ithalata bağlı bir sektör olarak 

değerlendirmemiz hiç de yanlış olmaz.

Bu %15’lik ithalatın sebebi nedir? Hekimlerin özel-

likle yabancı firmaları tercih etmesi mi yoksa yerli 

üreticilerin yeterli kalitede malzeme üretememesi 

mi ya da iki taraf arasındaki iletişimsizlik mi?

Ali Çakır: Bunu bir-iki maddeye indirgemek çok 

zor. Yıllardan beri gelen bir kültür ve alışkanlıklar 

yanında yerli ürün cihaz ve malzemelerin sürekliliği 

ve kalite sorunları da bu konuda önemli bir etken 

       DİŞSİAD’ın şu anda varlığı, sektöre 

çok şey katmaktadır aslında. Çok basit 

bir ifadeyle söyleyeyim, Türkiye ‘de 

bütçesi en düşük olan sektörlerden 

biri bizim ağız-diş sağlığı sektörümüz. 

Bahsettiğim nihai ciro değil; ticaret kıs-

mının malzeme ve sarfından bahsedi-

yorum. Daha birkaç yıl öncesine kadar 

en fazla 250 milyon dolarlık sektörel 

ciromuz vardı. Biz DİŞSİAD olarak bir-

takım uygulamalar yaptık, üyelerimiz 

de buna uydular ve ciromuz 500 milyon 

dolar civarındadır. 
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olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu durum yal-

nızca dental sektörün sıkıntısı değil. Ben bilgisayar 

sektöründen dental sektöre geçiş yaptım ve ülke-

mizde birçok alanda bu durumun söz konusu oldu-

ğunu söyleyebilirim. 

Yusuf Hikmet Arpacıoğlu: Türkiye’de son dere-

ce başarılı, halen devlette ve özelde kullanılmaya 

devam eden yerli üretimler yaptık. Oransal söyle-

mek gerekirse örneğin kendi firmamın üretiminin 

%30’unu dışarı satıyordum; diğer tanıdığım, takdir 

ettiğim firmalar da yaklaşık aynı oranlarda dışarı 

satıyordu. Daha sonra Türkiye’de her şeyde olduğu 

gibi bizim sektörde de taklitler çıktı. “Bu Türkiye’de 

yapılıyormuş” diyerek birçok kişi bu işi yapmaya so-

yundu; o zaman da kalite düştü. Haliyle hekim de 

bu ayrımı bilemediği için tesadüfen yaptığı alışve-

rişlerden sonra yaşadıkları olumsuzluklar bir süre 

sonra o yerli üretimin satılmasını güçleştirdi. 

Bu durum güvensizlik yarattı diyorsunuz…

Yusuf Hikmet Arpacıoğlu: Evet, güvensizlik yarattı. 

İyi firmaların yanında kötü firmaların kötü işler yap-

ması, fiyatları aşağı çekip sektörü baltaladı. Maa-

lesef hekim de ucuz diye gitti o malı aldı, sonra da 

şikâyetçi oldu. Bunların hepsi birbiriyle etkileşimli 

meseleler. Bizim halkımızın, eğitimli-eğitimsiz fark 

etmiyor- yabancı olan her şeye bir tutkusu vardır, 

sevgisi vardır. Bizim üretim yaptığımız dönem olan 

70’lerde, 80’lerde Türkiye’ye sadece Bulgar malları 

gelirdi, o bile bizim için ithal malıydı. 

Peki konu Sağlık Bakanlığı nezdinde nasıl görülü-

yor size göre?

Yusuf Hikmet Arpacıoğlu: Ağız diş sağlığı, sağlık 

sektörü içinde yıllarca yok saydı. Çeşitli zamanlar-

da Bakanlık yetkililerine bu konudaki şikayetleri-

mizi ilettik ancak sonuç alamadık. Ta ki kamu ağız 

ve diş sağlığı merkezleri kurana kadar. Ne zaman ki 

ağız ve diş sağlığı merkezlerini kurdular, o zaman 

dental sektörün farkına vardılar.  Bu noktadan son-

ra konuya eğildiler. Denetleyen ve düzene sokan 

genelgeler vb. devreye girmeye başladı.

Geç ama olumlu bir gelişme…

Ali Çakır: Evet, bugün artık bizim satın aldığımız, 

muhatap olduğumuz firmalarla ve tabii bunun tü-

revleriyle çok daha çeki düzen verilmiş bir ilişkimiz 

söz konusu. Yapılan düzenlemelerle ithalatçı terbi-

ye ediliyor; yani size defolu, miadı dolmuş bir mal 

satılmasının önüne geçiliyor. 

Sanırım bu denetleme ve sizin tanımızla çeki dü-

zen verme çalışmalarından biri olarak değerlendi-

rilebilecek bir uygulamanın başlatıldığını duyduk: 

Ürün Takip Sistemi. Nedir bu sistem, nasıl işletilir?

Ali Çakır: Daha önce uygulanan Ulusal Bilgi 

Bankası’ndan sonra Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 

hayata geçiriliyor. Ürünün üretildiği yerden son 

tüketim durağına kadar tüm hareketlerini kontrol 

eden bir sistem. Bu sistemle hiçbir malın gelişi 

güzel alınıp satılması söz konusu olmuyor. Sürekli 

denetimler yapılıyor ve cezalar çok ağır. Bu büyük 

cezalar mutlaka etkisini gösterecek ve bu dağınık-

lık veya yanlışlığın hepsi zaman içinde düzelecek 

diye düşünüyoruz. 3-5 yıl sonra bunları konuşma-

yacağız.

      Ulusal Bilgi Bankası’ndan sonra 

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) haya-

ta geçiriliyor. Ürünün üretildiği 

yerden son tüketim durağına kadar 

tüm hareketlerini kontrol eden bir 

sistem. Bu sistemle hiçbir malın 

gelişi güzel alınıp satılması söz 

konusu olmuyor. Sürekli denetim-

ler yapılıyor ve cezalar çok ağır. 

Bu büyük cezalar mutlaka etkisini 

gösterecek ve bu dağınıklık veya 

yanlışlığın hepsi zaman içinde dü-

zelecek diye düşünüyoruz. 
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Sektöre baktığımız zaman ciddi anlamda bir 

büyüme gözlemleniyor. Burada ithalatçılar var.

Türkiye’de direkt olarak satış yapan, ofisleri olan 

büyük firmalar var. Bir de son zamanlarda sayıla-

rı artan implant firmaları var. Bu genişleyen sek-

törde DİŞSİAD’ın ağırlığı nedir? 

Ali Çakır: Bizim şu anda kayıtlı üye sayımız 120’yi 

aşmış durumdadır. Sektörde üç yüze yakın firma 

olduğunu düşünüyoruz, şu an elimizde tam ra-

kamlar olmamakla beraber. Ama şu var ki bu bizim 

120 üyemiz sektörün yaptığı işin hacimsel olarak 

yüzde yetmişini kaplayan firmalardır. 

Tekrar şu denetleme konusuna dönecek olur-

sak… Size üye olmayan firmalar nasıl denetleni-

yor? Yani dişhekiminin daha güvenilir firmalarla 

iş birliği yapmasını nasıl sağlıyorsunuz?

Yusuf Hikmet Arpacıoğlu: Aslında bunu kanun 

sağlıyor. Bu konuda hazırlanmış bir genelge ve 

yönetmelikler var ve bunlara göre dişhekimleri 

satış yapan firmadan bu satışa yetkili kişi olup ol-

madığını sormakla yükümlü. 

Satışa yetkili olmaktan kastınız nedir? 

Ali Çakır: Bakanlık tarafından tüm dişhekimliği ve 

sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmalar, firma 

yetkilileri ve çalışanları olarak bir akreditasyon 

programına dahil olduk, kurs gördük, imtihana 

girdik ve diploma aldık. Böylece firmalar yetki-

lendirildi. Bu firmalar haricindekiler sektörde iş 

göremez hale geldi. Yetki alamayan firma ve firma 

görevlilerinin olmayan bir kliniğe, bir dişhekimine 

ürün satması yasaktır. Aynı zamanda dişhekiminin 

de yetkisiz bir satış elemanından veya girdiği bir 

firmadan mal alması da yasaktır.

Yani ben bugün artık 10 lira verip A ürününü fatu-

ra almadan, herhangi bir garantisi olmadan ala-

mayacak mıyım demek istiyorsunuz?

Yusuf Hikmet Arpacıoğlu: Alamayacaksınız. ÜTS 

ile beraber bu tarihe karışıyor.  Biz ürünlerimizi 

yaklaşık on senedir Ulusal Bilgi Bankası dediği-

miz sistemin içine kaydedip satışını yapıyorduk. 

ÜTS bunun bir adım ötesi. Daha komplike ve daha 

kontrollü bir sistem. Mesela bizim herhangi bir 

üyemiz Almanya’dan bir firmadan ürünü ithal etti. 

Gümrük girişinden itibaren dişhekimine ulaşana 

kadarki süreci takip ediyor Sağlık Bakanlığı. 

Bu bahsettiğiniz çok ciddi bir mesele, hem sizi 

hem biz dişhekimlerini bağlayan bir konu.  Ancak 

genç bir dişhekimi olarak ben bu konuyu şimdi 

öğreniyorum. Belki de birçok dişhekimi de bu 

röportajla öğrenecek. Acaba Odalar, TDB aracı-

lığıyla dişhekimlerine bu yasal zorunluluğu yan-

şatacak bir çalışma yapamaz mısınız? 

Ali Çakır: Biz bu ÜTS konusunu çok önemsiyo-

ruz, üyelerimizi bu konuda bilgilendiriyoruz. 

Geçen sene İstanbul’da Sağlık Bakanlığı yetkili-

lerinin katıldığı bir toplantı yaptık; geldiler bize 

bu işleri anlattılar ama denetimlerde gördük ki 

yeterli olmamış bu. Bakanlıkla geçenlerde yaptı-

ğımız toplantıdan sonra Eylül ayında bir toplantı 

daha yapalım istedik. Bir tane Ankara’da, iki tane 

de İstanbul’da olmak üzere. TDB ile de görüş-

tük, onlardan da bu toplantılara katılım olacak. 

İstanbul’da birlikte yapabilirsek çok seviniriz. 

Çünkü bu iş tek taraflı bir iş değil.

Buradan fuarlar konusuna geçelim. Sizce bu ka-

dar etkinlik, bu kadar organizasyon, fuar firmalar 

açısından hem ekonomik hem de insan gücü kay-

nağı olarak yorucu değil mi?  

Ali Çakır: Kuruluşumuzdan beri fuar konusuna çok 

emek verdik, çok kafa yorduk. Biz her zaman den-

tal alanda fuarların azaltılmasını, hatta tekleştiril-

mesini istedik. TDB ile de çok kez bu konuyu gö-

rüştük. 20 yıldır bu konuda görüşüyoruz ancak bir 

adım ileri gidemedik. Çeşitli sebepler var elbette. 

En son TDB’nin yeni MYK’sıyla yeni bir enerji ya-

ratarak 6 ay süren görüşmeler yaptık, arkadaşla-

rımızla çok umutlu gittik ancak maalesef sonuca 

kavuşturamadık. Amacımız fuar ve kongreyi ve iki 

güçlü örgütün gücünü birleştirerek bölgenin en 

önemli etkinliğini beraber yapmaktı. Beraberli-

ği şimdilik sağlayamadık. Ama diğer alanlarda iş 

birliğine ve ortak çalışmaya devam etmek isteriz. 

DİŞSİAD olarak   ana hedefimiz Dubai’yi geçen, 

IDS’e -uzak bir hedef olsa da-  yaklaşan bir fuar 

yapmak. 

300 bin metrekare alandan, 157 bin ziyaretçiden 

bahsediliyor IDS için. Sizce biz İstanbul’da bunu 

başarabilir miyiz?  

Ali Çakır: İstanbul’a yerli-yabancı 10 bin kişi geti-

rebilsek müthiş bir şey olur ama biz bin kişilerle 

burada kongre, 2 bin kişilerle de fuar yapıyoruz. 

Bunlar bizim istediğimiz şeyler değil. Dubai’ye 

gidiyorsunuz daha önce 4- 5 olan salon sayısı 10 

olmuş.  Dubai’de hiçbir şey yok, bir tane üretim 

yok ama insanlara bir şeyler sunduğunuzda ge-

liyorlar. Bizce İstanbul’un çok büyük avantajları 

var ve İstanbul bu işi başarabilir, biz de başara-

biliriz. 
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Yürürlükte bulunan ve firmalarımızı etkileyen ve dişhekimlerimizin 

de bilmesi gereken özellikle iki yönetmelikten bahsedebiliriz. 

Bunlardan ilki “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”, ikincisi ise “Tıbbi Cihaz 

Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği”dir.

Bahsi geçen yönetmeliklerden ilki dişhekimliği ürünlerini de ka-

psayan tıbbi cihaz ve malzemelerin sahip olması gereken özel-

likleri belirlemektedir. Eğer siz Türkiye’de bir tıbbi ürünü pi-

yasaya arz etmek istiyorsanız, öncelikli olarak ürettiğiniz ya da 

ithal edeceğiniz ürününüzün asgari olarak hangi özelliklere sa-

hip olması gerektiğini yönetmeliğe bakarak anlayabiliyorsunuz. 

Dolayısıyla bu yönetmeliğin belirlediği şartlar dışında bir ürünü 

diş depolarımız da dahil tıbbi malzeme firması olarak arz ediyor-

sak veya diş hekimlerimiz de dahil bu firmalardan ürünü temin 

ediyorsak belirtilen kanunlara aykırı hareket ederek; suç işlemiş 

oluyoruz.

Özellikle sağlık sektöründe piyasaya arz edilen ürünler üzerine 

yoğun çalışmalarda bulunan Sağlık Bakanlığı yetkilileri; halka 

ulaşan tıbbi ürünlerin hassasiyetle incelendiğini ve denetimlerin 

artarak devam edeceğini belirtmekteler. Bakış açısı olarak hem 

ürünü temin edenin hem de ürünleri alım yaparak uygulayan 

kişilerin “halkın sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri” üzerine has-

sasiyetle eğildiklerini belirten yetkililer; “bilmiyordum” cevabının 

halkın sağlığı söz konusu olduğunda yetersiz kaldığının altını 

çizmektedirler.   

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği de dişhekimliği 

cihaz ve malzemeleri de dahil bütün tıbbi cihazların, pazara 

ne şekilde sunulacağı, kimlerin bu ürünleri satmaya yetkili 

olduğunu, bir firmanın tıbbi ürün satabilmesi için asgari taşıması 

gereken şartlar ile satış yapan kişi ve firmaların belgelendirilm-

esi gibi hususları belirlemektedir. Yönetmelik ile “Tıbbi Cihaz 

Yönetmeliği”ne uygun olan ürünlerin kimler tarafından ne şekilde 

piyasaya arz edileceği prosedürleri düzenlenmektedir.

Yönetmeliğin tıbbi cihaz firmalarının hayatına girmesi ile firma-

lar; ruhsatlandırılmak olarak ifade edeceğimiz Sağlık Bakanlığı 

tarafından asgari şartları sağlamak suretiyle “Tıbbi Cihaz Sa-

tabilir” olduklarını belgelendirerek Bakanlığa firma kayıtlarını 

gerçekleştirdiler. Beraberinde yürütülen süreçlerle de bu firma-

larda çalışan kişiler bu ürünleri “satabileceklerine”, ürünlerin 

Bakanlık nezdinde takibi açısından “sorumlu” olabilecekleri gibi 

yetkilendirme süreçlerinden geçtiler.

Özetleyecek olursak, piyasaya arz edilebilir olan ürünleri; 

Sağlık Bakanlığı’ndan yetki alan firmalar sertifika almış per-

sonellerince; Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ul-

usal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) ve Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) 

kayıt ettirerek üretebilir, ithal edebilir ve piyasaya arz ede-

bilirler. Bunlardan biri veya birkaçı eksik olması durumunda 

satış yapamazlar, yaparlarsa da suç işlemiş olurlar. Kanunun 

yürürlüğe girmesinden bugüne milyonlarca lira cezai işlem uygu-

layan Bakanlık yetkilileri hapis cezalarına kadar sorumluluğun 

bulunduğunu hatırlatarak uyarılarını yapmaktadır.

İlgili yönetmelikler dental firmaları direk olarak etkilemiştir. 

Ancak bahsi geçen ürünlerin firmalar üzerinden dişhekimleri, 

diş teknisyenleri, klinkler, labaratuarlar ve diş hastanelerine 

satıldığını göz önüne aldığımızda, aslında yönetmeliğin ürün-

leri ilgilendiren bütün paydaşları etkilediği görülmektedir. Zira 

yönetmelik, ürünlerin piyasaya arz edilmesini düzenlerken; bu 

ürünleri alan ve uygulayan profesyonelleri de kapsamaktadır. 

Dişhekimliği firmaları kendilerini, ürünleri ve çalışanlarını 

Bakanlığa kayıt ettirmeleri ve onay almaları gerekmektedir. 

Dolayısıyla bu firmalardan ürün ve hizmet alan kişi-kurumlar 

da firmanın ve ürünlerin kayıtlı olmasından, hizmeti sağlayan 

kişilerin de sertifikalı olmasından sorumludurlar. Şöyle ki; eğer 

ki bir ürün kayıtsız bir firmadan temin edilmişse satıcı firma ka-

dar alıcı kişi veya kurum da sorumludur. Kayıtsız olan ürün de 

ise; üründen kaynaklanacak bütün sorumluluk ürünü kullanan 

dişhekimi, teknisyen veya hastanenindir. Ana sorumlu olarak 

Sağlık Bakanlığı ile karşı karşıya gelmeleri söz konusudur.

Sonuç olarak; dişhekimlerimizin ve teknisyenlerimizin ihtiyaç 

duydukları ürünleri temin ederken, çalıştıkları firmaların;

-Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Satış Yetki Belgesi sahibi 

olduklarına dikkat etmelerini,

aldıkları ürünlerin;

- Sağlık Bakanlığı TİTUBB (veya ÜTS) sistemlerinde kayıtlı 

olduğuna,

- ürünleri temin ettikleri firmaların “ilgili ürünleri satmaya yetkili 

olduğuna”,  

- ürün aldıkları ilgili personelin bu hizmeti verebilmek için Sağlık 

Bakanlığı “Tıbbi Malzeme Satabilir” olduğunu gösterir kim-

lik belgesi sahibi olduklarına dikkat etmelerini, kendileri adına 

hukuki sorumluluk almamaları açısından tavsiye ederiz.

“Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “Tıbbi Cihaz Satış, 
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği”

DİŞSİAD DEĞERLENDİRMESİ
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Dr.Dişhekimi 
Nazım Yüksel Yazıcıoğlu

Dijital Dişhekimliği 

“Klinik pratiğinde dijital dişhekimliği deneyimi üzerine”

-“dişleri kurutuyorum karıştırmaya başla”

-“katalizörü çok koyma, çabuk çabuk elinde yo-

ğur”

-“bak ikinci ölçü donmak üzere, hadi kaşığa ko-

yuver artık”

-“donuyor mu?”

-“şurada hava kabarcığı var, neyse teknisyen ka-

zır artık orayı"

Evet, analog bir uygulama yaparken (örneğin, 

ölçü alırken, laboratuar üretimi yaparken) kullan-

dığımız diyalogların belli ki çoğunu dijital sistem-

lerin hayatımıza girmesi ile artık kullanmamaya 

başlayacağız. Ölçümüz donmayacak, tekrar edi-

lebilirliği kolaylaşacak, hava kabarcığı olmayacak 

ve çok daha hızlı ölçü alacağız (mı?).

Gerçek olan şu ki, dijital sistemler her geçen gün 

mesleğimize daha da fazla işleyecek ve artık tüm 

klinik uygulamalarda kendine bir yer bulmaya 

başlayacaktır. Geldiğimiz noktada sorgulamaya 

başladığımızda dijital planlama, dijital tarama 

ve dijital üretim sistemlerinin henüz bize kusur-

suz bir iş akışı sağlamadığı gerçektir. Bu süreç 

içerisinde dijital sistemlerin araç mı, ihtiyaç mı 

olduğunu da sorgulamak bizim bir cihaz yatırımı 

yaparken ya da dijital sistemler üzerinden bir te-

davi planlaması kurmaya çalışırken halen analog 

sistemlere hangi noktada ihtiyaç duyduğumuza 

da ışık tutacaktır.

Neden dijital sistemlere ihtiyaç duyuyoruz nok-

tasını tartışmaya başladığımızda karşımıza dört 

kavram çıkacaktır: Zaman, miktar, kalite, maliyet.

Zaman; şüphesiz ki geldiğimiz şu zaman dilimin-

de, artık en değerli para birimi zamandır. Tekno-

lojinin gelişmesi ve değişen ihtiyaçlar sebebi ile 

artık firmalar bizlere zaman satmaya başlamıştır 

aslında. Hızlı telefonlar, çok hızlı fotoğraf çeken 

kameralar, daha hızlı arabalar, hızlı trenler, ça-

buk bitmesi gereken işler, projeler vs... Herkese 

adil dağıtılan tek şey zaman olmasına rağmen biz 

zamanın çok çabuk geçtiği ile sarmalanıp bunu 

iş yaşantımıza da ticari zorunluluklar ve beklen-

tilerin evrilmesi sebebi ile aktarmaya çalışıyoruz. 

Beklentiler evriliyor, düşündüğümüzde hasta-

larımızın bize en çok sorduğu sorulardan birisi 

nedir?.. “Ne kadar tutar?”dan sonraki soru, “Ne 

zaman biter?” Ne zaman? Bitti mi? Bitiyor mu?… 

İşte bu noktada dijital sistemler bize gerçekten 

hızlı sonuçlar sunmaktadır. Zaman/kalite endek-

sini çok zorlamadığımız takdirde dijital sistemler 

üzerinden çıkan ürünlerin hem fonksiyonel hem 

de kabul edilebilir estetik sınırlar içerisinde ma-

kul düzeyde bulunması hiç de anormal bir şey ol-

mayacaktır.

Miktar; Birim zamanda yaptığımız üretim mik-
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tarı demek, kısaca en basit açıklaması olacaktır. 

Ölçü al/model hazırla/modelaj yap/revetmana 

al/manşet ısıt/döküme al/tesviye et/uyumlandır 

gibi süreçlerin çoğu dijital sistemleri kullandığı-

mız taktirde ortadan kalkacaktır. Birim zamanda 

üreteceğimiz ürün miktarı otomatikman artacak-

tır. Materyallerin evrilmesi ile dijital sistemler 

birim zamanda daha büyük hacimli protezleri 

analog sistemlere göre daha hızlı üretecek, birim 

zamanda üretim miktarımız artmış olacak, diğer 

hastalarımıza ve özellikle kendimize daha çok va-

kit ayırabilir olacağız.

Kalite; Kalite noktasına geldiğimizde, mevcut 

ölçü cihazları ve üretim cihazlarının kabul edile-

bilir seviyelerde ürün çıkarttığı doğrudur. Lakin 

kalite içerisinde değerlendirilecek parametreler 

sadece ürün bazlı olamadığı için hekimin/teknis-

yenin/hastanın beklenti düzeylerine bağlı olarak 

bile kaliteyi farklı yorumlamak mümkündür. Se-

çilen materyalin kalitesi, genel üretim kalitesi, 

estetik parametreleri yansıtacak yüzey işleme 

kalitesi, marjinal uyum kalitesi gibi vakanın plan-

lama safhasından, klinik içi pratik uygulamalar ve 

laboratuvar içi pratik uygulamalara kadar giden 

bir kalite sarmalı olduğu aşikardır. Dijital sistem-

ler için uygun olmayan bir diş preparasyonunun 

bile finalde marjinal uyumu ya da kuron uyumunu 

olumsuz etkilediğini düşünürsek, kalite tanımının 

tek başına bir cihaza ya da bir konsepte yakışma-

yacağını  görmek mümkün olacaktır.

Maliyet; Her ne kadar ticari zihniyet sağlık sektö-

rünü hegomanyası altına aldıysa da etik kurallar 

çerçevesinden çıkmadan günümüzde her hekim 

maliyet hesabını yapmak zorundadır. Dijital sis-

temlerde maliyet kalemlerini oluşturan birçok 

parametre vardır. Bir laboratuvarın en önemli 

maliyeti işçiliktir, analog çalışan laboratuvarlarda 

üretim süreci uzadığı için verimlilik düşebilmek-

te ve maliyet artmaktadır, bu da klinik sonuçlara 

maliyet açısından etkili olmaktadır. Daha kolay 

tekrar edilebilir ve sürdürülebilir ürünlerin orta-

ya çıkması otomatik olarak maliyetin düşmesine 

sebebiyet vermektedir. Kullanım sırasında ise bu 

tarz cihazlar ile üretilen ürün sayısının çok düşük 

düzeyde kalmasına, maliyetin de ciddi derecede 

artmasına sebebiyet vermektedir. Yapılan en bü-

yük hatalardan birisi maliyet hesaplaması yapar-

ken sadece blok fiyatları üzerinden hesap yapıl-

ması ve amortisman, sigorta, frez, işçilik, bakım, 

güncelleme bedelleri gibi giderlerin hesaplamaya 

katılmamasıdır. Bu giderlerin de aylık üye sayısı-

na göre maliyeti çıkarılıp maliyet analizini yapmak 

dijital sistemlerin daha verimli kullanılmasını ve 

hakettiği düşük maliyet giderlerine daha kolay 

ulaşmasını da sağlayacaktır.

Klinik ya da muayenehanelerin dijital sistemleri 

tercih etme sebebleri arasında birkaç farklı kav-

ram yatmaktadır.

Dijital sistemlerin ihtiyaç olduğu algısı çoğu mes-

lektaşımızda hakimdir. Günümüzde dijital sistem-

ler araç mıdır, ihtiyaç mı? Bunu sorgulamak belki 

daha mantıklı olacaktır. Kullandığımız akıllı tele-

fonlar geldiği noktada araç olmaktan çıkıp ihtiyaç 

noktasına bile yerleşmiştir, kullandığımız araba 

ise bazı noktalarda bir araç olmuştur bazı nok-

talarda da ihtiyaç. Dijital sistemleri ihtiyaç nok-

tasında tanımlamak gerekirse, bir şeyin ihtiyaç 

olmasını tanımlamanın en basit karşılığı “eksikli-

ğini hissetmektir”. Tam dijital klinik içi sistemler 

günümüzde klinik içi endikasyonlara bir noktaya 

kadar cevap verebilmektedir, analog sistemler ile 

kombine dijital sistemlerde biz şu anda tüm prote-

tik endikasyonlarımıza yanıt alabilmekteyiz. Lakin 

yazılımsal gelişmeler sonrası ağız içi tarayıcılar 

ile daha hassas protezlerin bile üretimine olanak 

sağlanacaktır. Analog sistemlerin de hataya çok 

açık ve hata analiz edilmesindeki zorluklar sebe-

bi ile dijital sistemlerin ihtiyaç noktasına doğru 

konumlanmasına neden olacaktır. Mevcut süreç 

içerisinde dijital sistemlerin işimizi kolaylaştıran 

bir araç olduğunu fakat çok yakın bir gelecekte de 

ihtiyaç   noktasına   yerleşeceğini   düşünmek   di-
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jital sistem yatırımı yapılacağı zaman ya da dijital 

sistemler üzerinden üretim noktasında kendimizi 

daha doğru bir noktada konumlandırmamıza ola-

nak sağlayacaktır. 

Farklılaşma isteği sebebi ile dijital sistemleri kul-

lanmak ve almak noktasında yönelim olabilmek-

tedir. İş şeklini değiştirmek, üretim sürecini kendi 

bünyesinde barındırmak ya da/ve pazarlama stra-

tejileri sebebi ile dijital sistemler tercih noktasına 

gelmiştir. 

Prestij ve trend olması sebebi ile de dijital sis-

temler tercih sebebi olmaktadır. Trend noktasın-

da dijital iş akışı rüzgarına ben de dahil olmak 

istiyorum diyen meslektaşlarımız bulunmakta ve 

bu akım hızlı bir ivme ile artmaktadır. Trend nok-

tasında alım/kullanım yerine ihtiyaçlar üzerinden 

alım/kullanım gerçekleştirmek dijital sistemler 

için daha etkin bir tercih sebebi olmasına olanak 

sağlayabilecektir.

Dijital iş akışının bize faydaları nelerdir?

Tedavi planlamalarında dijital sistemlerin ya da 

konseptlerin etkisiz olduğunu düşünmek çok yan-

lış olacaktır. Dijital konseptler üzerinden tedavi 

planlamalarıyla vaka daha öngörülebilir olmak-

ta, genel süreç kısalmakta ve vakanın bitiminde 

tatminkâr sonuçları oluşmaktadır. Mevcut düzen 

içerisinde “dijital tasarım konseptleri” fotoğraf 

çekip fotoğraf üzerinden planlamadan daha ileri 

gidip, artık direkt olarak fotoğraf değil videolar 

(live mode) üzerinden anlık olarak planlanan gü-

lüşü gösterebilecek ve bu tasarımı direkt olarak 

3D printerlar üzerinden modele aktarabilecektir. 

Dijital tedavi planlaması noktasında dijital ölçü 

sistemleri üzerinden aktarılan görüntüler analog 

bir sistem üzerine taşınmadan dijital ortamda 

waxup’ı oluşturmakta ve yine 3D printerlar yardı-

mı ile modeli elde edilmektedir. Tomografi cihaz-

ları ile kombine sistemlerin tedavi planlamaları 

içerisine daha fazla entegrasyonu sonrası, tüm 

dişsiz vakalarda planlama ve üretim aynı modül 

üzerinden sonlanacaktır. Dijital iş akışının bir di-

ğer faydası, preparasyon sonrası alınan ölçünün 

direkt ekran üzerinden kontrol edilmesi, undercut 

ya da giriş yolu kontrolünden sonra gerekli ise 

tekrar müdahale edilebilir olmasını sağlamak ola-

caktır. Ölçünün doğrulanması ve sonrasında dü-

zeltmesinin yapılması hızlı ve çok kolay olacaktır. 

Aynı zamanda analog sistemlerden en büyük farkı 

aynı restorasyonun daha kolay tekrar edilebilir ol-

ması olacaktır. 

Üretilen ürünün kalitesinin her aşamada kontrol 

edilmesi de işin kalitesini arttırmaktadır. İşin ön-

görülebilirliği açısından daha iyi estetik sonuçlar 

verebilmektedir. Dijital sistemlerde bir hata orta-

ya çıktığında hatanın hangi aşamada oluştuğunu 

analiz etmek daha kolay olacaktır. Üretimin her 

aşamasında kaliteyi kontrol etmek, preparas-

yon/tasarım/üretim safhasında olup olmadığını 

anlamak analog sistemlere göre çok daha kolay 

olmaktadır. Analog sistemlerde üretim süreci bo-
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yunca hatanın nereden kaynaklandığını analiz et-

mek bazen mümkün olamamaktadır ve tekrardan 

analog üretim tüm süreç içerisinde zamanı ve ma-

liyet kalemlerini de arttırmaktadır. 

Dijital iş akışının kendi içerisinde bir takım zor-

lukları da vardır. Öncelikle tüm tedavi sürecini 

dijital sistemler üzerine taşımak sadece uygula-

ma noktasında kalmakla olmayacaktır. Mentalite 

olarak da dijital planlama-tasarım ve üretim sü-

recini kabullenmek ve bu düşünce yapısı ile tüm 

pratik uygulamaları dijital sistem üzerine entegre 

etmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Dijital 

sistemler üzerinde yapılan en büyük hatalardan 

bir tanesi, dijital iş akışına geçildiğinde tüm sü-

recin daha kolay olacağını düşünmek olacaktır. 

Unutulmamalıdır ki, ağız içi kameralarda alınan 

ölçü kalitesi yapacağımız preparasyona, retraksi-

yona bağlı olacaktır. Bu minvalde şu mentalite ile 

olaya bakmak daha doğru olacaktır; ağız içi dijital 

ölçülerde “ölçü kalitemiz”, analog bir ölçüye gös-

terdiğimiz “özen” kadar olacaktır. Özellikle ağız 

içi kameralar horizontal (shoulder, cahmfer) pre-

parasyonlarda sağlıklı çalışmaktadır ve sonucun 

mükemmelleşmesi preparasyon için ayıracağımız 

vakite bağlı olarak artış ve azalış göstermektedir. 

Sistemlerin donanımsal ya da yazılımsal eksiklik-

lerini bir kenara bıraktığımızda dijital sistemlerde 

ölçü transferi (ağız içi tarayıcı ya da masa üstü ta-

rayıcı) en hassasiyet gösterilmesi gereken safha 

olarak yine önemine devam edecektir. Düşülecek 

en büyük hata, dijital bir sistem üzerinden ölçü 

alınacağı zaman ölçü kalitesinin kendi kendine 

iyileşmesini ve her şeyi cihazın ya da yazılımın ya-

pacağını düşünmek olacaktır. 

Uygulama esnasında eksik tarama yapılması ya 

da eksik data gönderimi de dijital sistemler üze-

rinden üretim sürecinde ciddi sıkıntılar ortaya çı-

karabilmektedir. Eksik bölgeleri dijital olarak sa-

dece yazılımın tamamladığını düşünürsek üretilen 

üründe uyum sıkıntılarının ortaya çıkması kaçınıl-

maz olacaktır.

Sonuç olarak; dijital iş akışının geliştirilebilir, 

sürdürülebilir, tekrar edilebilir, analiz edilebilir 

olması tedavi süreçlerinin daha kısalmasına, ya-

zılımsal iyileştirmeler ve donanımsal geliştirme-

lerin devam etmesi ile birlikte de çok yakın bir 

gelecekte ağız içi tarayıcılar ile tüm endikasyon-

lara cevap verebilir hale gelmesine olanak sağla-

yacaktır. Analog/Dijital tartışması ne kadar daha 

sürecek tahmin edilemez ama dijital iş akışının 

mesleğimiz içerisine her geçen gün daha fazla 

gireceği ve yerini daha fazla sağlamlaştıracağı 

da kenara atılmayacak bir gerçek olarak ortada 

duracaktır.
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Dişhekimi Cem Solmaz

Öncelikle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti hakkında 

bilgi alabilir miyiz?

Bağımsız gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğini iyi 

bilen dönemin önemli gazetecileri bir araya gelerek 

10 Haziran 1946’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni 

kurdular. Kuruculardan Sedat Simavi, ‘Kalemini 

satma’ diyen bir insandı. Kurtuluş Savaşı yıllarında 

yayınlarıyla, karikatürleriyle Mustafa Kemal’e ve 

arkadaşlarına destek olmuştu. Cemiyet’in kuruluşu 

çok partili demokrasiye geçilmeye çalışılan sancılı 

yıllara denk geliyor. Sedat Simavi, cemiyetin ilk 

seçilmiş başkanı. Onu Cevat Fehmi Başkut, Burhan 

Felek, Nezih Demirkent, Necmi Tanyolaç, Nail Güre-

li, Orhan Erinç izledi. Şimdiki başkanımız Turgay Ol-

cayto. Basının hafızası saydığımız bir müzemiz var, 

dünyadaki 15 basın müzesinden biri. Oraya yılda en 

az 5 bin araştırmacı geliyor, 30 bin -40 bin kişi ziya-

ret ediyor; bu açıdan değerli. 

Cemiyet gazetecilik mesleği için ne ifade ediyor? 

Cemiyet Türkiye’deki en büyük gazetecilik mes-

lek örgütü. Her partiye mesafesini bugüne ka-

dar korumuş. Cemiyetimiz, özellikle gazetecilik 

mesleğini yapanlara karşı yapılan hak ihlallerini 

düzeltmek için çalışıyor. Bunun yanında basın 

ve düşünceyi ifade özgürlüğü önündeki tüm hak 

ihlallerinin ortadan kaldırılması için de mücadele 

ediyoruz. Bütün gazetecilerin davalarını izliyoruz, 

gazetecilere hukuksal danışmanlık veriyoruz. Ku-

rucu misyonumuza uygun olarak medyayla ilgili, 
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basınla ilgili tüm davalarda tarafız. Zaten Cemi-

yet bilirkişi olduğu için gazetecilerin davaları bize 

geliyor. TGC bilirkişi olarak mahkemelere görüş 

bildiriyor. 2010’da kurulan Gazetecilere Özgürlük 

Platformu’nun kurulmasında da cemiyet önemli 

rol oynadı. Bu platform Cumhuriyet tarihinde 94 

basın meslek ekibini ilk defa bir araya getirmeyi 

başardı. Başta sendika olmak üzere diğer basın 

meslek örgütleriyle birlikte çalışma yürüttük. 

Çeşitli ödüller de veriyor Cemiyet…

Cemiyet Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, 

Sedat Simavi Ödülleri, Yerel Medya Ödülleri, 

Burhan Felek Basın Hizmet Ödülleri ve Basın Öz-

gürlüğü ödülü veriyordu. Ancak Basın Özgürlüğü 

Ödülü’nü iptal ettik. Çünkü artık Türkiye bu an-

lamda çok farklı bir boyuta geçti. OHAL ile yöneti-

lir durumdayız ve gazetecilik açısından yapacağı-

nız her şey tutuklanmak için bir neden sayılıyor. 

Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Kadri Gürsel gibi ödül 

verdiğimiz arkadaşlarımız tutuklu durumda. 

Bugün gazetecilik basılı mecradan çok sanal or-

tamda daha belirgin bir hal aldı. Mesela sadece 

dijital yayın yapan kuruluşlar var. Sanal mec-

raya yaklaşımınız nedir, sanal ortamda emeğin 

kaybolması, ücret ödenmeden bir haberin alın-

ması, değiştirilmesi… Bu gazeteciliğin desteği 

midir, düşmanı mıdır?

Bu durum hem destekçisi hem de düşmanı ga-

zeteciliğin. Hala gazete çok kıymetli. Uzun yıllar 

da böyle gideceğini düşünüyorum ancak internet 

gazeteciliğinin haberin hızlı ulaşması açısından 

özel bir yanı var.  İnsanların gazete keyfini elle-

rinden alamayacak ama gazetecilik modelinde 

bir değişiklik yarattığı kesin. İnternet dikkatli 

okuyucu için aslında gazeteciliğin kıymet kazan-

dığı bir alan. Bağımsız yayın yaptığını söyleyen 

çok sayıda internet sitesi var. Ama onlar da başka 

yayın organlarının haberlerini alıp kullanıyorlar. 

Asgari ücretle beş gazeteciyi bir araya getirip site 

kuruyorsunuz, iki tane ajans bağlantısı alıyorsu-

nuz onun da 5-6 bin TL maliyeti var. Ayda 20.000 

giderle bir çalışma yürütülüyor. Ama bunun sür-

dürülebilmesi çok zor. İnternet medyasında çalı-

şan gazeteciler sigortalı çalıştırılmıyorlar, çalış-

tırılıyorlarsa da medyada 1475 denilen kadroyla 

çalıştırılıyor. Bunlar arkadaşlarımızın basın kartı 

almasını engelliyor. 

Basın kartı da Gazeteciler Cemiyeti’nden alını-

yor değil mi?

Basın kartını BYEGM’de düzenli aralıklarla top-

lanan Basın Kartı Komisyonu veriyor. Bu yapıda 

gazetecilik meslek örgütleri çoğunluktaydı. An-

cak iktidarın yönetmelik değişikliği ile iktidar 

temsilcileri ağırlıklı hale geldi. Cemiyet ve sen-

dika komisyondan çekilip yönetmeliğin de iptali 

için dava açtı.  Dava sürüyor. Son yıllarda ‘mu-

haliflere basın kartı verilmesin’ gibi bir yaklaşım 

sergilendi ve bu da bizim üzerimizde  bir baskı 

oluşturdu. Bu baskıya rağmen kendi bağımsız 

irademizi kullandık, bütün mağduriyete uğrayan 

ve hak eden gazetecilerin basın kartlarının veril-

mesini sağladık.

Dijital yayıncılık konusuna dönecek olursak… 

Vatandaş gazeteciliği diye bir kavram çıktı son 

yıllarda. Buna nasıl bakıyorsunuz?

Vatandaş gazeteci diye bir modele karşıyız. Va-

tandaştan yana her türlü güç odağına karşı halkın 

haber alma hakkını koruyan gazetecilikten yana-

yız. Herkesin sözünü söylemesi tabii ki bir hak ve 

o hakka saygı duyuyoruz ancak görüyoruz ki bu 

konuda iyi niyetli olanlar kadar kötü niyetliler de 

var. İnsanlar eyleme giriyor, fotoğrafı çekiyor, al-

tına da bir şey yazıyor ve haber diye paylaşıyor. 

“Biz vatandaş gazeteciyiz, bizi neden Cemiyet’e 

almıyorsunuz” diye geliyorlar mesela. Bunu ya-

pabilme ihtimalimiz yok elbette. Cemiyet, Basın 

İş Yasası’na bağlı gazetecilerden üye alabiliyor. 

Gazeteciliğe yaklaşımınız nedir diye soralım 

yeri gelmişken…

Gazetecilik halkın doğru haber alma hakkından 

doğmuş, gerçekleri haber yapan bir meslektir. 

Gazeteci, basın özgürlüğünü, halkın doğru haber 

alma, bilgi edinme hakkı adına dürüst biçimde 

kullanır. Bu amaçla her türlü sansür ve otosan-

sürle mücadele etmeli, halkı da bu yönde bilgi-

lendirmelidir. Gazetecinin halka karşı sorum-

luluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine 

karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan 

önce gelir. Gazetecinin özgürlüğünün içeriğini 

ve sınırlarını, öncelikle sorumlulukları ile mes-

lek ilkeleri belirler.  Şimdi haber yapıyorsunuz 

patrona dokunuyor, haber yapıyorsunuz iktidara 

dokunuyor. Eğer orada hak ihlali varsa ve siz bu-

nun için mücadele ediyorsanız editöryel kadroyla 

patronla mücadele ediyorsanız, bu zor bir iş. Ama 

en onurlu mesleklerden biri diye düşünüyorum. 

 

Herkesin dilinde yandaş basın diye bir tanım 

var. Basın yandaş olabilir mi gerçekten? 
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Cumhuriyet tarihi boyunca her meslek grubunda 

olduğu gibi bizim meslek grubumuzda da güce 

yaslananlar olmuştur. Yandaş olmanın, halkın 

haber alma hakkı açısından çok ciddi etik bir ihlal 

olduğunu düşünüyorum. İster iktidar için ister bir 

holding için olsun, eğer bir konuda gerçeği çarpıtıp 

farklı bir bakış açısını ortaya koyuyorsanız gazete-

ci olarak suç işliyorsunuz, etik ihlal yapıyorsunuz 

demektir.  Artık bu kişilere gazeteci demiyoruz. 

Onlar taraftar psikolojisiyle slogan atıyorlar.

Ajan, terörist suçlamalarıyla dönen bir gazetecilik 

tasviri var son zamanlarda. Bu konuda neler söy-

leyebilirsiniz?

Gazetecinin kamu yaşamını belirleyen, halkı ilgi-

lendiren her şeye ulaşmaya hakkı vardır. Gazeteci 

bu işleri yaparken devletin çıkarlarını değil halkın 

çıkarlarını gözetmek zorunda. Son 10 yıldır giderek 

ağırlaşan biçimde gazeteciler işten atılıyor, hak-

larında on binlerce dava var; gazetecilik mesleği 

terörle ilişkilendirilerek itibar kaybına uğratılıyor. 

Doktorlar ve sağlık çalışanları için “bıçak parası 

almadan iş yapmazlar” anlayışı kanıksatılırken; 

gazeteciler için de “devlet aleyhine çalışır, ajanlık 

yapar, teröristlerdir” kabulü yaygınlaştırılıyor. So-

nuç, içerde 150 gazeteci var. Bu kara propaganda 

her gün tekrarlanıyor. 

 

Basın devlet ve vatandaş eliyle şiddete maruz ka-

labiliyor. Basının ortak tavır göstermesi çok mu 

güç? Örneğin gazeteci döven bir futbolcunun ba-

sın toplantısını terk etmek gibi bir tavır...

Şöyle ki; geçmişte siyasetçilerden gazetecilere 

yönelik bir aşağılama, mesleği yapmaya yönelik 

bir engel getirildiğinde -bunu Demirel’e bile yaptı-

lar- fotoğraf makinelerini bırakıp çıktıkları olurdu. 

Şimdi bu dayanışma söz konusu değil maalesef. 

Siyasetçiler parmak sallayarak gazetecinin işini 

yapmasına engel olabiliyor.  En ufak bir eleştirinin 

gündeme gelmesine müthiş tepki gösteriyorlar. 

Ama dayanışma içinde olmamız şart. 

Bir de tersine bir soru. Siz uzun yıllardır sağlık 

muhabirisiniz. Son dönemde sağlıkta şiddet olay-

ları çok fazla haber oluyor. Sağlık kuruluşlarını, 

sağlıkçıları basının hedef haline getirebildiğini 

görüyoruz. Sizce basının bu konuda yorumuna 

dikkat etmesi gerekir mi?

Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin tüm aşamalarını 

izlemiş bir gazeteciyim. İktidar sağlık alanında 

şöyle bir mantıkla yola çıktı: Sağlığın patronu 

doktor, dişhekimi ya da eczacı değil artık sağlığın 

patronu devlettir. Sık sık vatandaşa, ‘kapı önünde 

bekletilmeyeceksin’, ‘hastanenin kapısında, dok-

torun kapısında kalırsan bana haber ver’ denerek 

şikâyet hatları kuruldu. Bunu yaparken “dünyanın 

demokratik tüm ülkelerinde doktora yönelik bir 

saldırı kamusal hizmetin engellenmesi anlamına 

geldiği için hapis gerektiren bir suçtur” demedi 

ve hastayla hekimi karşı karşıya getirildi. Mesaj 

      Gazetecilik halkın doğru 

haber alma hakkından doğmuş, 

gerçekleri haber yapan bir mes-

lektir. Gazeteci, basın özgürlü-

ğünü, halkın doğru haber alma, 

bilgi edinme hakkı adına dürüst 

biçimde kullanır. Bu amaçla her 

türlü sansür ve otosansürle mü-

cadele etmeli, halkı da bu yönde 

bilgilendirmelidir. Gazetecinin 

halka karşı sorumluluğu, başta 

işverenine ve kamu otoriteleri-

ne karşı olmak üzere, öteki tüm 

sorumluluklardan önce gelir. 
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       Cumhuriyet tarihi boyunca her 

meslek grubunda olduğu gibi bi-

zim meslek grubumuzda da güce 

yaslananlar olmuştur. Yandaş 

olmanın halkın haber hakkı alma 

açısından çok ciddi etik bir ihlal 

olduğunu düşünüyorum. İster 

iktidar için ister bir holding için 

olsun eğer bir konuda gerçeği çar-

pıtıp farklı bir bakış açısını ortaya 

koyuyorsanız gazeteci olarak suç 

işliyorsunuz, etik ihlal yapıyor-

sunuz demektir.  Artık bu kişilere 

gazeteci demiyoruz. 

tek taraflı işlendi. Sağlık çalışanlarının hedef 

gösterilmesi sonucu vatandaş nerede duracağını 

bilmiyor. Herkesin birbirine parmak salladığı ve 

siyasetçilerin sürekli nefret söylemi geliştirdiği 

bu ortamda gazeteci kesinlikle bu söylemlere alet 

olmamalı. Vatandaşın görüşü alınırken, sağlık ça-

lışanının da mutlaka görüşünün alınması gerekir. 

Sağlık çalışanına yönelik saldırının bir suç oldu-

ğu, yasal karşılığının parasal tazminat olduğu 

anlatılmalı. Sağlık kurumunda bir hak ihlaline uğ-

rasa bile hizmeti aksatırsa vatandaş kendisinden 

sonra gelebilecek hastanın ölümüne neden ola-

bileceğini bunun da yasal sorumluluk getirdiğini 

bilmeli. 

Gazeteci gözüyle soralım size vatandaş mutlu mu 

sağlık sisteminden?

Kimse Türkiye’de sağlığın akışını basamaklandır-

maktan yana değil; devlet de değil. Bu onlarca 

yıldır tüm dişhekimlerinin, tabiplerin söylediği bir 

şey... Hizmet basamaklandırıldığı zaman, vatan-

daş sinirleniyor; eskiden olduğu gibi en iyi doktora 

en kısa sürede ulaşmaya çalışıyor. Aciller %40-50 

oranında hasta bakar durumda. Kimse hastanın 

acile gelmesini engellemekten yana değil maale-

sef. Muayene süresi kısıtlı, hastanın sorunu çözü-

lemeyince vatandaş ertesi gün acile gidiyor. Hasta 

“yıllarca hekime ulaşamadım bu sayede ulaşıyo-

rum” bakış açısına sahip. Buradaki sorun sağlık 

okur yazarlığı konusunda vatandaşın yeterince 

bilinçlendirilmemesi.  Türk Tabipler Birliği’nin ‘Er-

sin Aslan Yasası’ diye tarif ettiği yasa hala çıkmış 

değil. Herkes şikâyet ettiği için doktorlar ciddi bir 

mobbing etkisi altında. 

Gazete haberleri de bunu destekliyor maalesef…

Gazetecilerin meslek örgütlerinin görüşünü alma-

dan haber yapmaması gerekiyor ama bugünlerde 

çok zor. Gazeteci görüş alsa bile o haber kullanıl-

mıyor. Meslek örgütlerinin görüşlerine yer verilirse 

iktidarın canının sıkılacağı biçiminde bir bakış açısı 

var. Gazeteci sağlıkta şiddeti arttıracak haberi asla 

yapmamalı, asla sağlık çalışanını hedef gösterecek 

bir dil kullanmamalı.

 

Eklemek istedikleriniz...

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti her siyasi görüşe aynı 

mesafede duran bir kurumdur. Biz kurumların, in-

sanların değişen çıkarlarına, ya da öfkelerine göre 

çalışmıyoruz. Cemiyet kurulduğundan beri iktidarı 

kim temsil ediyorsa, 60 ihtilalinde, 71 muhtırasın-

da, 80 ihtilalinde hangi görüş hakimse kendinden 

olmayanı “at” demiş. Bu günümüzde de aynı biçi-

miyle işliyor ancak Cemiyet bunu yapmayacak. Hu-

kuktan yana olan tavrımızı koruyoruz; suçlulukları 

ispatlanana kadar da hiçbir üyemizi atmayacağız. 

Hukukun bu kadar kötü işlediği bir ülkede yaşıyor 

olmamıza rağmen hukuktan yana olacağız. Çünkü 

adaletin onu aşındıran, yok sayanlar da dahil her-

kese lazım olduğunu düşünüyoruz. 
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Dişhekimi Kazmir Pamir

HAK HUKUK ADALET YÜRÜYÜŞÜ, bana bundan 

tam elli sene önce 1967’de yapılan bir protesto 

yürüyüşünü anımsattı.  Özel Yüksek Okullar Dev-

letleştirilmelidir (Eğitimde Eşitlik) diye başlayan 

yürüyüş İstanbul’dan Ankara’ya on üç gün sürmüş-

tü. 7 Kasım Salı günü başlayan yürüyüş, 20 Kasım 

Pazartesi günü sona ermişti. 7 Kasım aynı zaman-

da Sovyet Devrimi’nin 50. yıl kutlama şenliklerine 

denk gelmişti.

İlk günü ile dokuz ve onuncu günleri katıldı-

ğım bu yürüyüşü anlatmaya çalışacağım. Benim 

İ.Ü.Dişhekimliği Fakültesinde son senemdi. Süley-

man Demirel başbakan… Özel Yüksek Dişhekimliği 

ve Eczacılık Okulu Murat Barıştıran tarafından açıl-

mış. Bu okullara Amerika ve Avrupa’dan dünyaca 

meşhur profesörler getirilecekti. Bunun yerine bi-

zim fakülteden bazı hocalar hem orada hem bizde 

derslere girdiler. Böylece eğitimimiz de aksamaya 

başlamıştı. Talebe Cemiyeti olarak bu nedenle boy-

kot kararı aldık. Ben de İstanbul Üniversitesi Diş-

hekimliği Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanvekili 

olarak 16 Kasım günü yürüyüşe katıldım.

Özel okullara öğrencilerin ilk tepkisi 1967 yılında 

olmuştu. Öğrenci yurtlarına alınacak öğrenciler, 

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından bir liste ile belir-

lenirdi. 1967 yılı Haziran ayında çıkan listede İTÜ 

yurduna alınacak öğrenciler arasında özel yüksek 

okul öğrencileri olduğu anlaşılınca İTÜ Talebe Bir-

liği Cumhurbaşkanı’na, Başbakan’a ve Milli Eğitim 

Bakanı’na da gönderdikleri bir bildiri yayınladı.

Bildiride, yurtlara yalnızca Devlet Üniversitelerinde 

okuyanların alınması, Özel Yüksek Okul öğrencile-

rinin kabul edilmemesi istenmişti. Fakat Kurum-

dan olumsuz yanıt gelince 3 Kasım 1967 Perşem-

be akşamı aldıkları bir kararla yurt yönetimine el 

koymuşlardı. Yurt yönetimine el koyan öğrenciler, 

amaçlarını şöyle açıklamışlardır; ‘Biz burada canı-

mızı dişimize takıp okumak, öğrenmek için gayret 

sarf ediyoruz. Beri yanda Özel Okula senede 6.000 

lira aidat ödeyen zengin çocukları uydurma dilek-

çelerle yurda başvurup, ayda 40 lira ödeyerek bu-

rada kalma hakkını kazanıyor, böylelikle de gerçek 

ihtiyaç sahibi öğrenci dışarda kalıyor, yatacak yer 

bulamıyor. Madem bir genç yılda 6.000 lira verip 

Özel Okula girebilecek durumdadır, o halde kendi 

ikamet olanaklarını kendileri temin etmeli, fakir ve 

olanaksız öğrencilerin haklarına el uzatmamalıdır.’

Yürüyüşçüler, yürüyüşe destek veren öğrenciler 7 
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Kasım Salı sabahı serin ama yağışsız bir günde İTÜ 

önünde toplandılar. Taksim’e çıkıp çelenk bıraktık-

tan sonra Kabataş’tan iki arabalı vapurla Üsküdar‘a 

geçtiler. O saatlerde Üsküdar Meydanı’nda da pan-

kartları, afişleri, bildirileriyle büyük bir kalabalık 

toplanmıştı. İ.T.Ü İnşaat Fakültesi Talebe Cemiye-

ti Başkanı Harun Karadeniz ve İ.T.Ü. Talebe Birliği 

Başkanı Hasan Yalçın’ın kısa konuşmaları sonrası 

yürüyüşü destekleyen ve onları uğurlamaya gelen-

lerle beraber 500’den fazla kişi Ankara asfaltının 

başına kadar gelmişti. Marşlar ve sloganlar eşliğin-

de yolun solundan iki sıra yürünüyor, bu yürüyüş 

şekli tüm yol boyunca devam ediyordu. Ankara as-

faltı o yıllarda gidiş geliş çift yöndü, böylece yürü-

yüş kafilesi karşıdan gelen arabaların görüşlerine 

de açıktı. 

Talebe Cemiyeti başkanları, Türkiye Cumhuriyeti 

Tarihi'nin en büyük öğrenci direnişi dedikleri bu 

yürüyüşün Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversi-

tesi ile Eczacılık ve Dişçilik Fakültelerinin, İzmir'de 

de Yüksek Mühendis ve Mimarlık Okulunun des-

teklediklerini, İzmirlilerin yürüyüşe katılacaklarını, 

Ankaralıların da kendilerini Kızılcahamam'da karşı-

layacaklarını ve istedikleri kabul edilinceye kadar 

derslere girmeyeceklerini söyledi. Ankara'ya yü-

rüyüşe geçen 150 kişilik ka-

fileyi, ikmal grupları takip et-

mekteydi. Eczacılık Fakültesi, 

yola çıkanlara bol miktarda 

ilaç ve vitamin vermişti. Öğ-

renci Cemiyetleri Başkanları 

da yürüyüş boyunca gerekli 

her şeyin hazır olduğunu, hiç 

bir şeyin sıkıntısı çekilmeye-

ceğini söylemişlerdi.

Yürüyüş kolunun öncü gru-

bunda yürüyüşü tertip eden 

öğrenci liderleri vardı. Yürü-

yüşün güzergâhını tespit edi-

yor, mola verilecek yerleri, 

yol boyu toplantı yapılacak 

ilçeleri,  miting yapılacak 

sinema salonu, kıraathane, 

çayhane gibi kapalı alanları tespit ediyorlar.

Yol boyunca bir otobüs devamlı olarak yürüyüşü 

takip ediyor ihtiyaç olabilecek ilaçları, genelde bol 

ekmek ve helvadan oluşan sabah kahvaltılarını, 

nevalelerini, su, battaniye gibi acil malzemeleri 

taşıyor. Geceleri ise eğer başka yer bulunamadıy-

sa otobüsler yatakhane olarak kullanılıyor. Tabii 

burada en şanslılar koltuklar arasında yerde ya-

tabilenler, onlar rahat uyuyabiliyor. Diğerleri ise 

koltuklarda oturarak uyuklamaya çalışıyor, çünkü 

o zamanlar daha otobüsler de yatar koltuklar yok.

Yürüyüşün tüm giderleri Öğrenci Birlikleri tarafın-

dan karşılanıyor. Yürüyüş boyunca devrimci marş-

lar söyleniyor. Yürüyüşün başlangıcında marşları 

bilmeyenler yürüyüş sonunda geniş bir repertuara 

sahip oluyor. 

İzmit durağı

Yürüyüşçüler 9 Kasım 1967 Perşembe günü öğle-

den sonra İzmit'e varıyor ve lise alanında bir açık 

hava gösterisi düzenliyor. İstanbul ve İzmit arasın-

daki 95 kilometrelik mesafeyi 26 saatte kateden 

öğrencilerin ayakları su toplamış ve tabanları şiş-

mişti. Ayakları şişen bazı öğrenciler, yalınayak yü-

rümeyi tercih etmişti.

Gösteride öğrenci temsilcileri birer konuşma yaptı 

ve özel okulların tutumunu İzmitlilere anlattı. İs-

tanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi doçentlerinden 

İdris Küçükömer konuşmasında, “Montaj sanayi-

inin olduğu memlekette böyle montaj eğitim olur. 

Gerçek halk iktidarı memlekette kurulduğu zaman 

eğitim sorunu çözülmüş olacaktır." dedi. 

İTÜ öğrencisi Harun Karadeniz ise özetle şu konuş-

mayı yaptı:

"On bin Üniversiteli derslere girmiyor. Neden? Yü-

zellisi yollara düşmüş. Neden? Köylü çocuğunun 

okuduğu Köy Enstitülerini kapadılar. Neden? Dar 

gelirlilerin okuduğu askeri ortaokul, liseleri kapatı-

yorlar. Neden? Tekniker okullarını kapadılar. 

Dominik Pamir 

flama taşıyor
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Neden? Parasız yatılı öğrenci sayısını azalttılar. 

Neden? Şimdi de parası olanlar için özel okullar 

açıyorlar. Neden? Oysa her şeyi yaratan, buğdayı 

biçen, fabrikayı, binayı, köprüyü yapan sen! Okuya-

mayan yine sen! Sen niye okuyamadın düşün. Senin 

çocuğun da bu gidişle okuyamayacak. Bu işi düzel-

tebilecek bir tek kuvvet 

vardır, o da sizlersiniz. 

Yani halktır. Anayasa 12. 

Maddesi: Herkes dil, ırk, 

düşünce, felsefi inan, 

din ve mezhep ayrılığı 

gözetilmeksizin kanunlar 

önünde eşittir, hiçbir kişi-

ye, aileye, zümreye veya 

sınıfa imtiyaz tanınamaz 

der. Şimdi Özel Okullar 

Kanunu liseyi bitiren öğ-

renciler arasında imti-

yazlı bir zümre yaratmak 

durumundadır.” 

Adapazarı durağı

11 Kasım 1967 Cumarte-

si günü, Adapazarı'nda 

da bir gösteri düzenlen-

di. Gösteriye, Adapaza-

rı'ndaki çeşitli kuruluşlar 

ve dernekler de katılmış-

tı. Öğrenciler, Adapazarı'na 9 kilometre kala, göz-

yaşları arasında karşılanmışlardı. CHP Adapazarı 

Kadınlar Kolu, öğrencilere kumanya vermişti. Yürü-

yüş boyunca gençler, Aşık İhsani'nin bir şiirini de-

ğiştirerek söylemişlerdi. Şiirin bir bölümü şöyleydi:

"Sorumluyum ben çağımdan, düz ovamdan, dik 

dağımdan…

Bu düzen değişene dek, yürüyeceğiz hey... /Bu can 

tende durana dek yürüyeceğiz hey...         

Bolu durağı

“Ankara'nın taşına bak

Gözlerimin yaşına bak

Uyan, uyan Gazi Kemal, Patronların işine bak”

                                                                                                                                                                                                   

Marşıyla Bolu’ya giren öğrenciler, 14 Kasım 1967 

Salı günü, öğlen saatlerinde Bolu Belediye Alanın-

da, "Eğitimde Eşitlik Mitingi" yaptı. Konuşmacılar, 

özel okullarda fakir halk çocuklarının okumasının 

imkânsızlığını Bolululara anlattı ve halkın kendile-

rine katılmalarını istedi.

Öğrenciler o geceyi Ankara’ya 160 kilometre uzak-

lıktaki Köroğlu adıyla anılan Karayolları şantiyesi 

yanında geçirdi. Gece konak yerine gelen işçi ve 

teknisyenlerle, eğitimde eşitlik açık oturumu yap-

tılar ve özel okulların devletleştirilmesi tezini açık-

ladılar.

Yeniçağ Bucağı

15 Kasım 1967 Çarşamba sabahı, saat 8'de sisle 

başlayan yürüyüş, düzen içinde devam etti. Saat 

11'de Yeniçağ Bucağı’na varıldı. Burada bir kahve-

hanede halka eğitim konusunda yapılan yolsuz-

lukları ve bu düzen böyle devam ettiği sürece, dar 

gelirli ailelerin ve fakir çocuklarının okumasının 

gitgide imkânsız olacağını, özel yüksekokulların 

soygununu anlattılar. 

Gerede 

Saat 14.30'da Gerede'ye 

varan öğrenciler, burada 

da "Eğitimde eşitlik" mi-

tingi yaptı. Mitingde ko-

nuşan İTÜ Talebe Birliği 

Başkanı Hasan Yalçın, ak-

şam radyoda Devlet Baka-

nı Seyfi Öztürk'ün yaptığı 

konuşmayı eleştirdi. Bu 

konuşmaya yanıt vererek, 

"Anayasayı, özellikle 21. 

maddeyi Anayasanın baş-

langıcı ile birlikte okuması" 

dileğinde bulundu. "Eğer 

Bakan Anayasa bilgisine 

ve savunduğu özel yükse-

Yolda mola. Destekleyen-

lerden Fakir Baykurt (Düzce)
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kokul konusuna güveniyorsa, Anayasa Mahkemesi 

yolunun açık olduğunu, bu konuda geçmişteki de-

neyimlerden yararlanabileceklerini" belirtti. Daha 

sonra Devlet Bakanına, Gerede Postanesi’nden bir 

Anayasa kitabı gönderdi.

 

Ankara’ya varış

Özel okullara karşı olan ve devletleştirilmesini is-

teyen öğrenciler, 20 Kasım 1967 

Pazartesi günü, Ankara'ya vardı. 

Bahçelievler Kavşağında, An-

karalı Yüksek Öğrenci Birlikleri 

ve halk tarafından davul zurna 

ile karşılandı. Grevci öğrencileri 

Ankara'da DİSK yöneticileri, Fen 

Fakültesi Fikir Kulübü, DTCF Fikir 

Kulübü, Ankara Üniversitesi Fikir 

Kulübü, Ziraat Fakültesi Fikir Ku-

lübü, Fikir Kulüpleri Federasyo-

nu, Hukuk Fakültesi Fikir Kulübü, 

Siyasal Bilgiler Fakültesi Fikir 

Kulübü ve diğer öğrenci kuruluş-

ları karşılamışlardı. Gençler daha 

sonra toplu halde Anıtkabir’i 

ziyaret ederek saygı duruşunda 

bulundu.

Ankara’ya kadar yürüyen gençler adına İstanbul 

teknik Üniversitesi Talebe Birliği Başkanı Hasan 

Yalçın, 21 Kasım 1967 Salı günü basın toplantısı 

yaptı, özel okullar konusundaki görüşlerini açıkla-

yarak şunları söyledi: “Özel Okullar konusunda de-

mokratik bir direniş gösteren Birliklerimiz bundan 

sonra da bu konudaki çalışmalarını sürdürecek ve 

gerekli eylemleri gösterecektir.”

“Özel Yüksek Okullar Devletleştirilmelidir (Eğitimde Eşitlik)” Yürüyüşü’nün Sonuçları: 

• TİP, bu yürüyüşten sonra TBMM’ye bir öneri verdi, özel okulların devletleştirilmesini istedi. 

• Haziran 1968’de bütün üniversitelerde “Eğitimde Devrim” yapılması amacıyla yaklaşık bir ay süren işgal ve boykot hareketleri yapıldı. 

Sorunlar ve çözüm önerileri hazırlanan kitapçık TBMM başta olmak üzere bütün kurumlara sunuldu.

• TÖS, öğrenci örgüleri, sendikaların katıldığı, “Devrimci Eğitim Şurası” 4-8 Eylül 1968 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Eğitimdeki sorunlar 

ve çözümler dile getirildi. 

• Tüm Türkiye’den öğretmen ve öğrencilerin katıldığı “Büyük Eğitim Yürüyüşü”, 15 Şubat 1969’da Ankara’da yapıldı.

• Özel okulların Anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek İstanbul Mimarlar Odası Başkanı Demirtaş Ceyhun’un Anayasa Mahkemesi’ne 

açtığı dava sonucunda 625 sayılı yasanın bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi’nde 1971 Ocak ayında iptal edildi. 

• Bazı özel okullar kapatıldı, bazı özel okullar değişik adlarla birleştirildi. 

*Özel yüksek okulların devletleştirilmesi ya da tamamen kapatılması olmadı.

• Üniversite Reform Tasarısı TBMM’de görüşüldü. Milli Eğitim Komisyonunda 16 Aralık 1972’de kabul edildi. Kabul edilen kanun tasarısına 

göre: Üniversiteler paralı olacak, üniversiteler arası düzeni sağlayacak “Yüksek Öğrenim Kurumu-YÖK” kurulacaktı. Bu kanun tasarısı 

Haziran 1973’de TBMM’de yasalaştı. 

• Eğitimdeki sorunlar çözümleneceğine giderek arttı. 1980’den sonra özel dershaneler çoğaldı. Özel üniversiteler dâhil özel okullar 

anaokullarına kadar yaygınlaştırıldı. Parasız okumak, eğitim-öğretim görmek olanaksız oldu. 2013 yılında eğitim düzeni tamamen 

bitirilmiş, “kanser” haline gelmiştir.

• 2017 yılında artık çocuklarının iyi bir eğitim almasını isteyen herkes devlet okullarından ümidi kesmiş (İmam Hatip Okulları dâhil)

başının çaresine bakmak durumunda kalmıştır. Zaten Üniversite mezunu işsizler ordusu tüm ülkeyi sarmıştır.

Bolu Dağı’na tırmanış
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İ.T.Ü. Elektrik Fakültesinde okuyan ve yürüyüşün 

on günü aralıksız yürüyen ağabeyim Dominik 

Pamir’in anıları; 

Üçüncü günü Hereke bozgunu, zira yürüyüşçülerin 

çoğunun ayak tabanları su topladığından, yaralar 

oluştuğundan yürüyüşe devam edemediler. Çün-

kü o günkü yürüyüş 44 kilometre sürmüştü. Diğer 

büyük bir yürüyüş de Bolu Dağını çıkarken yapıl-

dı. Sabah altı buçukta yola çıktık. Akşam yağmur 

altında saat onbire kadar yürüdük, bu da tam 64 

kilometre idi. Bilecik güzergâhımızda olmamasına 

rağmen oraya da yürüdük. Sonra oradan tekrar ge-

risin geriye Ankara yoluna döndük. Her girdiğimiz 

kentte ve ilçelerde iki sıra halinde yürüyor, marşlar 

söylüyorduk. Durduğumuz yerlerde konuşmalar 

yapılıyordu. Hatırladığım kadarıyla Hasan Yalçın ve 

Harun Karadeniz çok iyi konuşmacılardı. Bolu’da 

lüks bir otelde kaldık. Hayatımda ilk defa telefonlu 

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN YAYINLADIĞI BİLDİRİ

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı Ömer Koçak tarafından, 12 Kasım 1967 Pazar günü, bir basın top-

lantısında okunan bildiri:

“Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı eğitim ve öğretim yapılamaz. İstanbul Üniversitesine bağlı Dişhekimliği Fakültemiz 1966 yılında 

beş yıla çıkarılmıştır. İki yıldır Fakültemize giren öğrenciler en iyi şartlarla beş yıl sonra fakültemizi bitirebileceklerdir. Hâlbuki daha ön-

ceki yıllarda ve 1967-1968 ders döneminde Özel Dişhekimliği Yüksek Okuluna giren öğrenciler dört yılda mezun olma hakkına sahiptirler. 

Bu bir yıllık fark döneminde de dört yıl ödedikleri 20 bin lirayı kazanıverirler. Bu da yukarda yer alan Anayasa maddesine karşı dişhekim-

liği diplomasının satın alınmasıdır. Bunun yanı sıra, yeni yönetmelik gereği fakültemizde okutulan derslerden 13 tanesi özel dişhekimliği 

fakültesinde okutulmamaktadır. Bu da yine aynı maddenin “Özel okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okullarıyla erişilmek istenilen 

seviyeye uygundur” bölümüne aykırı düşer. 30 yıla yakın bir süredir öğrenimde bulunan fakültelerimiz yılda ancak 66 öğrenci alırken 

iki yıl önce kurulan özel okula geçen yıl 490 öğrenci alınmıştır. Bu, ticaretin dışında hiçbir düşünceyle bağdaştırılamaz. Buradaki ticari 

zihniyetse Anayasamızın 12. maddesindeki eşitlik prensibine aykırıdır. Bu gerçekleri kamuoyuna daha iyi aktarabilmek için fakültemiz 

öğrencileri 13 Kasım 1967 gününden başlayan bir haftalık bir boykota gireceklerdir. Boykot sırasında özel okulların devletleştirilmesi için 

Ankara’ya yürüyen öğrencilerle birlikte yürünecektir.”

bir otel odasında kalıyordum. Ama bir yatakta dört 

kişi yattık. Düzce’de bir kahvede toplantı yapıldı. 

Orada Fakir Baykurt da vardı. Kızılcahamam yakın-

larında yürüyüşün on üç güne çıkarıldığı açıklanın-

ca, üniversitedeki derslerime katılmak için yürüyü-

şü bıraktım. 

Yürüyüşten Enteresan anılar;

Tıpta okuyan bir yürüyüşçü var. Her akşam mola-

larda kimin ne şikâyeti var diye soruyor, ayağım 

su topladı diyene hemen aspirin veriyor. Çok yo-

ruldum diyene yine aspirin veriyor. Başım ağrıyor 

diyene aspirin veriyor. Yürüyüşün dokuzuncu günü 

akşamı mola yeri öncü grubun ayarladığı bir ben-

zinci yanında kahve, lokanta karışımı bir kapalı 

salon. Akşam ekmek arası köfteleri afiyetle yiyip 

sandalye masa aralarına kıvrılıp yatıyoruz. Ağabe-

yim yürüyüşçülerin zaman zaman değiştiğini söy-

lüyor. Âmâ iki sınıf arkadaşı ile dokuz 

gündür yürüyorlar bazen arkalarda ka-

lıyorlar bazen önlerde yürüyorlar. Birisi 

Süleyman Baykan diğeri Yücel Dinçer.  

Sabah gelenekselleşen kahvaltı tahin 

pekmez ekmek ve kahvehaneden sıcak 

çay… Sonra ben ağabeyle dönüş için 

hazırlanıyoruz. Giderayak dokuz günün 

yorgunluğu yetmiyormuş gibi Dominik 

ve Yücel 100 metre yarışı yapıyorlar. 50 

sene sonra kimin kazandığını anımsamı-

yorum ama ben ikinci günü yürümekte 

zorlanırken onlar 100 metre yarışıyorlar. 

Ayrılık zamanı geliyor. Elli sene sonra 

bunları hatırlamak bile ne güzel. Elli yıl 

sonra Adalet Yürüyüşü acaba nasıl yazı-

lacak.

Harun Karadeniz bayrağı 

açarken
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ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜN 

KADINLARI

Dünya tarihinin en uzun, en kalabalık politik yürü-

yüşü olarak tarihe geçti Adalet Yürüyüşü. Yürüyü-

şün katılımcılarının yüzde altmışı kadındı. Neden 

kadınlar erkeklerden daha çok katıldı yürüyüşe? 

Son yıllarda her zamankinden daha çok baskı ve 

şiddetle karşılaştı kadınlar. Kadın cinayetleri bile 

öncekilerden farklıydı. Hukukun "canavarca his" 

diye tabir ettiği şekillerde gerçekleşti cinayetler. 

Toplu taşıma araçlarında kıyafetleri bahane edile-

rek şiddet gördüler. 

Adaletsizliği hisseden on binlerce kişi umutla, sa-

bırla yürüdü sıcağa, zorluklara rağmen. 

Kadınların yürüyeceği yol erkeklerden daha uzun; 

adil bir yaşam için. Merhamet temelli adalet, eşit-

liği sağlamadığı gibi adaletsizliği daha da pekişti-

riyor. Süt izni, bakım maaşı, esnek çalışma, pembe 

otobüs gibi uygulamalar kadınların ezilmişliğinin 

üzerini örterek eşitsizliği kalıcı hale getiriyor. Ka-

dınları ev içinde güçlendirmediği gibi muhtaç hale 

getiriyor. 

Kadınlara yönelik şiddet söz konusu olduğunda 

6284 sayılı Koruma Kanunu uygulanmıyor. Ko-

ruma talep ettiklerinde A4 kağıt bile esirgenip 

evlerine geri gönderiliyor, öldürülüyorlar. Yargı 

süreçlerinde gereken cezalar verilmiyor, indirim-

ler uygulanıyor.  Kravat taktığı için iyi hal indirimi 

veriliyor katillere. Tecavüze uğramış çocuk ve ka-

dınların rızası olduğu iddia edilip gereken cezalar 

uygulanmıyor. Eşit olmadıkları, böyle bir talepte 

bulunmanın fıtratlarına ters olduğu söyleniyor. 

Nasıl yaşayacakları, nasıl giyineceklerine kendile-

rinin karar veremeyeceği söyleniyor. 

Adalet talebiyle sokağa çıkmak kadınlar için kaçı-

nılmaz hale geliyor.

Adliye önlerinde söyledikleri taleplerini otoban-

lardan haykırdı kadınlar. Birçok kadın örgütünün 

katılımıyla barış için yollara düşen Pippa Bacca’nı-

nın öldürüldüğü Gebze'de hep birlikte yürüdüler. 

Eşitlik barış ve adalet talepleri güçlü bir şekilde 

dile getirildi.

Modern bir toplum kadın hak ve özgürlükleri sağ-

lanırsa ancak mümkün olabilir.

Kadınlar adaletten payına düşeni almak istiyor. 

Tüm toplumun adalete kavuşup iyileşmesi için yü-

rümeye devam edecekler.
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Hatırlarsınız, AKP’den demokrasi beklentisi içinde 

olanların Kemalizmi ve cumhuriyetin kuruluş 

yıllarını ele alırken çok sık başvurdukları bir kavram 

toplum mühendisliğiydi. Bununla belli araçlar 

aracılığıyla toplumun bilincinin, beklentilerinin 

değiştirilmesi kastediliyor. Şimdilerde aynı kavramı 

aynı sıklıkta duymuyoruz. Oysa karşımızda güçlü, 

acımasız ve etkili bir toplum mühendisliği çabası 

var. Müftülere nikâh kıyma yetkisiyle kamuoyunun 

gündemine gelen değişiklik önerileri bunun en 

önemli örneklerinden biri.

Aslında önerilenler bununla sınırlı değil, hat-

ta kendi adıma bunun tartıştırılıp diğerlerinin 

unutturulmasına, gözardı edilmesine yönelik bir 

stratejiyle karşı karşıya kaldığımızdan bile şüphe 

ediyorum.

Bilindiği gibi, Sünni çiftler arasında yapılan ev-

liliklerde git gide artan oranda, medeni nikâhın 

yanında, dini nikâh da kıyılıyor. Birçok din adamının 

(evet, hepsi erkek) buna gerek olmadığını, medeni 

nikâhın dinen de karşılığının olduğunu söylem-

esinin bir yararı yok, bu gelenek güçleniyor. Daha 

önceleri, medeni nikâh yaptırmadan dini nikâh 

kıydırmak suç sayılıyordu, ancak iki yıl önce yapılan 

bir düzenlemeyle bu değiştirildi. Ama daha önem-

lisi şu, dini nikâh çocuk yaştakilerin ama kendiler-

inden büyüklerle, bazen ikinci eş olarak, bazen de 

kendi yaşıtlarıyla evlendirilmelerinin bir aracı. İki 

gencin flört etmesini, cinsel beraberliğini kabul 

etmeyen toplum, onları dini nikâhla evlendirerek, 

çocuk yaşta insanların omuzlarına ev geçindir-

menin, çocuk büyütmenin sorumluluklarını yüklüy-

or. Hangi yaştan olursa olsun vatandaşlara yönelik 

doğum kontrolü ve kürtaj hizmetlerinin günbegün 

sınırlandırıldığını söylemeye gerek yok.

Müftülerin, aynı anda hem dini hem de me-

deni nikâh kıymasının bunları engelleyebileceği 

düşünülebilir ilk bakışta. Ama bu sadece ilk bakışta 

böyle. Müftüler dışındaki din adamlarının nikâh 

kıyması uygulaması sürdüğü sürece aynı şeyler 

gerçekleşmeye devam edecektir. Türkiye’de ne 

kadar fazla dini vakıf, tarikat olduğunu biliyoruz. 

Bunların bazıları cami imamlarına, arkasında namaz 

bile kılmayacak kadar güvensiz, değil ki müftüye 

nikâhlarını kıydırsınlar. Belki ancak iki nikâhı da 

kıydırmak isteyen çiftler iki nikâh prosedüründen 

kaçınabilir.

Ama bunun vatandaşları, nikâhının türüne göre 

ayrıştıracağı, özellikle Alevileri damgalamanın bir 

aracı olması büyük ihtimal. Toplumun biraz daha 

dinselleştirilmesinin kapısını açacağı muhakkak. Ve 

din adamı olan müftülere bir süre sonra, “İslam’ın 

kendilerine emrettiği şekilde” bir erkeği dört kadınla 

nikâhlama yetkisinin verilmesinin tartışılmayacağını 

kim garanti edebilir? Aile danışmanlığı ve aile tera-

pisinde, uzman meslek erbabının dışında ilahiyat 

mezunlarının da istihdam edildiğini de hatırlatayım.

Ama en az bunun kadar önemli bir diğer nokta 

daha var. AKP, nüfusun gençleşmesini hedefliyor; 

yani daha fazla emek gücünü ve –özellikle sağlık 

alanında- daha az sosyal hizmeti. Bu doğumları 

teşvik etmeyi gerektiriyor, bunun bir yolu da 

doğurmaya erken yaşta başlamak. Burada Tür-

kiye ile ilgili emniyet teşkilâtının sunduğu verileri 

paylaşmak istiyorum:

• Her üç evlilikten biri çocuk yaşta zorla evlilik.

• Evlendirilen kız çocukların üçte birden fazlası 

kuma.

• Her yıl üç yüz bin evlilik yapılıyor, bunun yüz bini 

çocuklar.

• Evlilik yaşı kız çocuklarda 12 yaşına kadar düşüyor.

• Çocuk yaşta evliliklerde Türkiye dünyada ilk onun 

içinde.

Bir de Mağdur Hakları Yasa Tasarısı var. Bu tasarı 

hazırlanırken, kadın STK’larının dinlenmediğini, 

temsilcilerinin AKP milletvekili Sait Yüce tarafından 

hakaret edildiğini, buna karşılık “mağdur” 

boşanmış babaların dinlendiği KADER’in boşanma 

komisyonu raporuna ilişkin basın açıklamasından 

öğrendik. Önerilen değişiklikler boşanmanın 

erkek istediğinde kolaylaşması, kadın istediğinde 

zorlaşması yani aynı zamanda erkek isteyip kadın 

istemediğinde de kolaylaşması yönünde. Nafaka 

hakkının sınırlanması söz konusu.

Bunlar şimdilik bilebildiğimiz, bu konuda çalışma 

yapan kadın kurumlarının edinebildiği bilgiler. 

Önümüzde çok ciddi bir adım var, umarız özellikle 

sağlıkla ilgili çalışan demokratik kitle örgütleri ol-

mak üzere, bütün kurumlar konuya eğilir.

İş müftüyle de kalmıyor…

Gazeteci - Yazar
Ayşe Düzkan
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İstanbul dokuz gün arayla yoğun sağanak ve 

dolu yağışının yarattığı tahribata teslim oldu. 

İlki 18 Temmuz’da, ikincisi 27 Temmuz’da 

yaşanan yağışın ardından, kentin tüm altyapı ve 

üstyapısının nasıl çöktüğüne korkuyla şahitlik 

ettik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler 

Dairesi İl Müdürü’nün “Perşembe günkü durum 

beklenmeyen bir yağış değildi. Aslında tahmin-

lerimizde de vardı” açıklamasını okuduğumuzda 

akla birçok soru da geldi elbette: Madem yağışın 

bu denli yoğun olacağı bekleniyordu neden önlem 

alınmadı? Yaşananları “doğa olayı” diye açıklamak 

yeterli midir? Doğa olaylarının kentlerde, yaşam 

alanlarında felakete dönüşmemesi, merkezi ve ye-

rel yönetimlerin öncelikli sorumluluğu değil midir? 

Mühendis, mimar ve şehir plancıları yaşananları 

nasıl değerlendiriyor?

 

“Doğaya Müdahale ve Plansız Kentleşme Afetlere 

Davetiye Çıkarıyor!”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, şehir yöneti-

minde planlama ve denetleme mekanizmaları 

etkin kullanıldığında; bu tip yağışların olası 

olumsuz sonuçlarının kontrol edilebilir bir boyut 

kazanabileceğini, yağış rejimleri ne kadar doğalsa 

ortaya çıkan ve ‘afet’ diye adlandırabileceğimiz, 

can ve mal kaybıyla sonuçlanan durumların ise o 

kadar yapay olduğunu söylüyor.

TMMOB tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Yağış rejimleri elbette küresel ölçekte yaşanan 

iklim değişikliğinden etkilenmektedir. Ancak 

bilim, küresel iklim değişikliğinin etkilerini de ver-

ilerine dahil etmiştir. Bir doğa olayını afet haline 

dönüştürmemek, uzun süreli ve olası en kötü ihti-

mal göz önünde bulundurularak alınan önlemlerle 

mümkündür. 

Şiddetli yağışların doğal yaşam alanlarına ve 

kent yaşamına etkisi farklı oluyor. Doğal yaşam 

alanları yağışları tolere edebiliyorken, toprak 

yapısı, zemini değişmiş, su alanlarının önüne 

engeller çekilmiş, betonlaşmış ve aşırı yapılaşmış 

şehirlerde bu yağışlar büyük sorunlara sebebiyet 

verebilmektedir.

İstanbul ve yakın çevresindeki doğal akım biriki-

mi ve onu şekillendiren akarsu havzaları ile bu 

havzalardaki doğal akım yönünün kabaca kuzey-

güney yönlü olması; akışların ya güneyden 

Karadeniz’e ya da kuzeyden Marmara Denizi’ne 

İstanbul ikilemi: 
Rant mı doğayla barışık kent mi?
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doğru gerçekleşmesi teknik bir bilgidir. Bu teknik 

bilgi göz önünde bulundurulmadan yapılan 

yapılaşmalar İstanbul’un her seferinde bir afet pla-

tosuna dönmesine neden olmaktadır. Yapılaşma 

faaliyetlerinin bilimsel bilginin ışığında yeniden 

düzenlenmesi ve mevcut yapıların ise bu gibi 

olumsuz durumlardan etkilenmemesini sağlamak 

için rehabilite edilmesi önemli ve hayatidir.

Şiddetli bir yağışı bir afete dönüştüren bazı 

yönetimsel hatalar vardır. Orman alanlarının, to-

prak örtüsünün ve su havzalarının yapılaşmaya 

açılarak yok edilmesi, şehirde yapılan kazı-

dolgu çalışmalarının doğal eğim koşullarının 

değişmesine neden olması, betonlaşma ve diğer 

sert zemin miktarının artması ile doğal bitki örtüsü 

tahrip edilerek tarım ve orman alanlarının infiltra-

syon imkanının ortadan kaldırılması, dere ıslahı 

yapılırken dere yataklarının betonlaştırılması, 

yağmur suyu kanallarının yetersiz olması ve kanal 

sistemlerinin birleşik sistemle işletilmesi, yağmur 

suyu ve atık su kanalizasyon bakımlarının düzen-

li yapılmaması, yağış oranlarının bütünsel ve 

yüzyıllık değil kısa vadeli hesaplanması gibi hata-

lar bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Tüm bunların yanı sıra İstanbul’daki kentsel 

dönüşüm furyası altyapı sistemleri yeterli hale ge-

tirilmeden yapılıyor. Bölgelerde insan yoğunluğu 

artarken bölge altyapısında kanal çapı değişmiyor 

ya da yeni kanal ilavesi yapılmıyor. Bu durumda 

da mevcut kanal sisteminin ihtiyacı karşılaması 

mümkün olmuyor. İmar kararlarındaki ve denetim 

uygulamalarında eksiklikler bugünkü benzeri 

tabloların tekrarlanmasına neden oluyor.

TMMOB ve bağlı Odaları, mühendis, mimar ve 

şehir plancıları; meslek alanlarından edindikleri 

bilgi, birikim ve deneyim ile şimdiye dek olduğu 

gibi, yaptıkları açıklama ve 

etkinliklerle kamuoyunu bilg-

ilendirmeye, açtıkları dava-

larla kentli haklarını koru-

maya, yöneticileri uyarmaya 

ve yaşanılası bir kent için 

mücadele edenlerle bir arada 

durmaya devam edecektir.

Yıllardır belediyelerin ve 

merkezi yönetimlerin, 

şehirlerin gelişimi konusun-

da almış olduğu kararların 

büyük bir kısmı TMMOB 

tarafından kabul edilemez 

olarak nitelendirilmiştir. TM-

MOB, temelini bilimden al-

mayan ve kamu yararı gözetmeyen hiçbir kararı 

onaylamamaktadır. Bugün yaşanan durum şehir ve 

ülke yöneticilerinin mühendislik-mimarlık ve şehir 

plancılığı meslekleriyle bağdaşmayan tutumlarını 

gözler önüne sermektedir. Yine bugün gelinen 

durum ve halkın yaşadığı olumsuz koşulların 

düzenli olarak tekrar ediyor oluşu TMMOB’nin 

yöneticilere olan eleştirilerinde haklı olduğunu 

kanıtlamaktadır.

Bir kez daha hatırlatıyoruz, doğal olayların olum-

suz etkileri önlenebilirdir. Planlama ve dene-

tleme mekanizmalarının etkin kullanımı, düzenli 

şehirleşme, rant odaklı değil kamu yararını 

gözeten ve doğadan yana tavır alan projelendirme 

bugün yaşananların bir daha tekrar etmemesini 

sağlayacaktır.

Bilimsel bilgimiz ve mesleki deneyimimizin bize 

öğrettiklerine dayanarak yöneticileri uyarıyoruz: 

Kentsel yönetim rant için değil halk için olmalıdır. 

Afetleri yaratan doğa değil, doğaya müdahal-

edir. Her yönetici, halkına karşı sorumludur. Suçu 

doğaya atarak sorumluluktan kaçınılmamalı, 

İstanbul halkı bir kez daha mağdur edilmemelidir.”

Yaşadığımız şehir günbegün betona dönerken, 

yeşilin yerini gri alırken, gökyüzüne yükse-

len binaların arasında nefes almakta zorlanırken 

doğanın bizlere yaptığı sert uyarıyı kulak ardı et-

memiz mümkün değil. Belki bu sefer can kaybı 

yaşanmadı ama bu felaketlerin artarak devam 

edeceği de gün gibi ortada. Belki yarın bizi daha 

büyük etkili felaketler bekliyor! Meslek örgütünün 

de altını çizdiği şey çok önemli: Afetleri yaratan 

doğa değil, doğaya müdahaledir. 

Rantın değil bilimin ve aklın sesine kulak verilerek 

doğayla barışık şehirler yaratmak mümkün… 
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Singapur, dev gökdelenlerin yükseldiği doğudaki 

bir batı şehri ve ülkesi. Tek şehirli bu devlet gücünü 

ekonomiden aldığını cümle aleme duyurmak isterce-

sine betonlaşmış. Bu konuda da hakkını yemeyelim; 

evet beton ama o binaların bir çoğunda çok farklı mi-

mari üslupları görmek mümkün. Singa “aslan”, Pour 

da “şehir” demekmiş. Aslanlar şehri Singapur’un 

aslanbaşlı heykeli şehri tam olarak tanımlıyor. Taş, 

ağzından fışkıran su ve doğudan kalkan tek bir baş... 

Yağmur ormanlarından gelince buradaki en güzel 

betonun bile asıl güzelliğe yapılan bir saldırı olduğu 

gerçeğini daha iyi algılıyorsunuz. Bu nedenle olsa 

gerek o binalar ilgi alanımıza girmiyor. İşte belki de 

ben bir gezi yazısı yazarken “o var, bu var” yerine be-

nim ilgi alanlarım ve bende bıraktığı etkiler üzerin-

den aktarım yapmayı tercih ediyorum. Singapur, onu 

batıdan ayıran en büyük özelliğinin iklimi olmasının 

farkında olduğu için insanları alışveriş merkezlerine 

doldurmuş. Zira tropikal iklim öyle sokaklarda avare 

avare dolaşıp alışveriş yapmaya pek uygun değil. 

Yeşil ve su bu iklimde size ferahlık veren unsurlar. 

Biz de tercihimizi bu sefer su kenarında yürüyüş ola-

doğuda bir batı kenti

Singapur

Dergimizin 169. sayısında ilk bölümünü anlattığım Malezya - Singapur gezimin ikinci durağı olan Singapur’u anlatacağım bu 

bölümde, doğudaki bir batı kentinden söz edeceğim. Evet bir finans merkezi, şanına uygun tarzda yapılmış büyük gökde-

lenler… Ama bu kez Amerika veya Avrupa kıtasında değil, Güney Asya’da tropikal iklim kuşağında yer alan bir şehir-devlet. 

Bu finansal ve iklimsel durum birleşince doğal güzelliklerin park ve bahçe kültürüne dönüşmesinin tipik bir örneğini göz-

lemleyebiliyoruz. Bu arada bilgi temelli toplumlarda bile örneklerini görebildiğimiz, doğu kültürünün gelenekçi yapısında daha 

çok karşılaşabileceğimiz inanç sisteminin dinsel ritüelleri arasındaki mesleğimize ilişkin bir yaklaşımı sizlerle paylaşacağım.

Dişhekimi
Neşe İnceoğlu Dursun
nesedu@hotmail.com



dergi temmuz/ağustos 2017 67

rak belirliyoruz. Şehrin içinden geçen ve kentin adını 

taşıyan Singapur Nehri’nin iki yanındaki heykeller 

gerçekten müthiş. Bunlardan en ünlüsü Chong Fah 

Cheong tarafından yapılan ‘Nehrin İnsanları’ adını 

taşıyan, nehrin kenarındaki çocuk heykelleri. Hare-

ketli çocuk figürlerine bakarken neredeyse onların 

seslerini duyabiliyor, ne kadar sevimli olduklarını 

hissedebiliyorsunuz.

O heykellerin arasında benim gibi tombul insan hey-

kelleri görünse de heykeltıraşı tarafından yuvarlak 

hatlı figürler olarak tarif edilen yapıtlarıyla ünlü Ko-

lombiyalı ressam ve heykeltıraş Botero’nun ‘Şişman 

Kuş’ heykelini görmek oldukça hoştu. Kuşun dışkı-

lama yerine konulan tıpa sanırım betonun doğaya 

müdahalesiyle doğanın içine hapsolan birikime bir 

gönderme niteliğinde...

Nehrin hemen kenarında bulunan parktaki metal 

küreleri görüp fotoğraf çekmemek mümkün değil. 

Yerin üstündeki benim hallerim diyebiliyorsunuz. 

Kürelerin o pürüzsüz yapısı ve içindeki renkler, bizi 

kendine çeken bilyelerin içindeki renk, bu sefer ken-

dinizsiniz. Tabii ki benim de fotoğrafım var ama küre 

ve ben olunca çok geniş bir anlam ifade ediyor, o 

yüzden ben yeğenimle olan bir fotoğrafı tercih ettim.

Kafanızı ne tarafa çevirseniz müthiş heykeller veya 

çok farklı tarzda yapılmış, her biri farklı bir mimari 

eser niteliğindeki binalarla karşılaşabiliyorsunuz. 

Binanın içinde bir bahçe görmeniz bile sizi hiç şaşırt-

masın.

Orkide bahçesi tam bir görsel şölen. Bir tanesi bile 

zarafetin sembolü gibi duran çiçeğin renk renk, şekil 

şekil binlercesini bir arada görmenin coşkusu anlatı-

Şehrin içinden geçen ve kentin adını taşıyan Singapur Nehri’nin 
iki yanındaki heykeller gerçekten müthiş. Bunlardan en ünlüsü 
Chong Fah Cheong tarafından yapılan ‘Nehrin İnsanları’ adını 
taşıyan, nehrin kenarındaki çocuk heykelleri. Hareketli çocuk 
figürlerine bakarken neredeyse onların seslerini duyabiliyor,

ne kadar sevimli olduklarını hissedebiliyorsunuz.

lamaz. Ünlüler için dikilen orkidelerden en zarifi Ley-

di Diana adına dikilen beyaz orkideydi. Pembe renkli 

olan Dendrobium Margareth Thatcher ve sıcak sarı 

Vandaenopsis Nelson Mandela bana pek uyumlu 

gelmedi.

Singapur’da, yediğim yemekten sonra dişlerimi he-

men fırçalayamadığımda çiğneme alışkanlığında 

olduğum sakız almak istediğimde ilginç bir bilgiyle 

karşılaştım. Singapur’da çok çiğnenen sakızların et-

rafta yarattığı kirliliğin önüne geçmek için bir dönem 

sakız çiğnemek yasaklanmış ama uzun süre bu alış-

kanlığı edinmiş insanların şikayetleri üzerine doktor 

izniyle satılır olmuş ve artık serbest bırakılmış. 

Singapur zenginliğin fazla, teknolojinin gelişmiş, 

demokrasinin az olduğu bir ülke olunca George 

Orwell’in Büyük Gözaltı adlı kitabını akla getiriyor. 

Her yer gözetlenip ve bir dönem öylesine yasaklar 

konmuş ki; sonunda gökdelenlerin asansörlerinde-

ki kameralar kapatılıp protesto nedeniyle asansör 

kabinlerine yapılan idrarlar ciddi sorunlara neden 

olmuş. 

Singapur ilginç yasaklar ülkesi olarak anılan bir ülke 
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yapısını hâlâ sürdürüyor. Örneğin metroda bir şey 

yemek, yolda yürürken su dışında bir şey içmek ya-

sakmış. İki günlük bir ziyarette yasakların genel ha-

yata yansımasını gözlemlemek imkânsız olduğu için 

bu konuda bir yorum yapmayacağım. Yine de ben iyi-

nin, güzelin, hakkın bilgi ve sorumlulukla düzenlen-

mesinden yanayım. Avrupa’ya olan seyahatlerimde 

gördüğüm birçok örnekte “burada yaşayanlar vatan-

daşsa acaba biz neyiz” diye çok düşünmüşümdür.

Singapur’da sadece insanlar değil her şey para ve 

her şey meta… Singapur Hayvanat Bahçesi’nin en 

takdir edilesi yanlarından biri hayvanları kendi ha-

bitatlarına uygun ortamlarda yaşatmasıymış. Oğlu 

Viyana’da zooloji eğitimi alan bir anne olarak bu 

hayvanat bahçesi ziyaretini etik değerler açısından 

çok sorguladım. Hem grubuma uyum adına hem de 

kendi habitatlarında bir hayvanat bahçesinde olma-

sı sorgulamasını kendi gözlerimle görmek istedim. 

Büyük bir alandaki hayvanat bahçesine girdiğiniz-

de, önce hayvanlarla birlikte seyircilere sunulan bir 

stand-up gösterisi izliyorsunuz. Sonra raylı sistemle 

bir bahçe turu sizleri bekliyor. Aslanlar, kaplanlar, 

maymunlar, domuzlar gibi bir çok hayvanı görebi-

leceğiniz tur, hayvanlar gündüzleri uyuduğu için 

akşamları yapılıyor. Karanlık ve yanınıza kadar geti-

rilen yılanlarla yapılan gösteriden sonra bu hayvan-

ların da yakınınıza geleceğini sanabilirsiniz. Halbuki 

tüm hayvanat bahçelerinde gördüğünüz; durgun 

amaçsız hareketlerle dolaşan, genellikle bir köşe-

de oturan hayvanlar… Onların yerinde biz olsaydık, 

gelip başkalarının bizi izlemesini ister miydik soru-

su akla geliyor. Hani bizde çok sevilen bir söz vardır 

“Bülbülü altın kafese koymuşlar ah vatanım demiş”. 

Bir sarayda yaşasaydınız, oradan çıkmanız yasak ve 

siz yerken, uyurken her haliniz başkaları tarafından 

gözleniyor olsaydı nasıl bir ruh durumunda olursa-

nız işte tam öyleydi. Bu gözlem bana yetti. Asla bir 

daha hayvanat bahçelerine gitmeyeceğim. Esareti 

benim alın terimle zenginleştiremeyecekler…

Botanik bahçesi gerçekten bugüne kadar gördü-

ğüm tüm botanik bahçelerinden, içindeki yüzyıllık 

ağaçlarla fark yapıyor. İçindeki gölet yine etrafa 

serpiştirilmiş heykeller ve tertemiz bir görüntü… Ca-

nınız buradan hiç ayrılmak istemiyor… Yok hayır, bu 

esaret değil, bu bir canlıya özenle bakmak... Mesela 

Monkey Pot adı verilen ve maymunların çok sevdiği 

bir meyvesi olan ağacı görmek muhteşemdi.  Bah-

çenin bir başka köşesinde,  bir ağacın gövdesi içine 

yerleşmiş bir başka bitki, canlılar arası paylaşımın 

tipik örnekleriydi.

Singapur’da Çin, Hint ve Arap ve tabii ki İngiliz kültü-

rüne ait öğeleri görmek size bir anda farklı ülkelerde 

geziyormuşsunuz duygusu yaşatıyor. Bir gece Arap 

mutfağının farklı lezzetleriyle tanışsak da ben ertesi 

günkü Çinliler’in buhar üzerinde pişmiş mantılarını 

ve deniz ürünlerini daha çok beğendim. Son gün 

sabah kahvaltısındaki batı tarzı bir kafedeki kura-

biyeler de ‘biz her türlüsünü becerebiliriz’i kanıtlar 

tarzındaydı. Hani bir yere gittim aç kaldım, yiyecek 

hiçbir şey bulamadım diyen insanların söylemleri 

bana çok garip geliyor, sanki Türkiye’de herkes aynı 

yemekleri yiyormuş gibi...

Çin mahallesindeki çay servisi bizim çay geleneği-

mizden oldukça farklı. Biz çay dediğimizde aklımıza 

sadece bir bitki gelir. Orada çay dediğinizde aklınıza 

değişik bitkilerle demlenen sıcak bir içecek gelmeli 

ve onların daha çok sevdiği beyaz renkli çaylar. Çay-

lar için çok hoş bir seramikten yapılmış, üstü delikli 

bir kap var. Çay demliğinin içine istediğiniz çaydan 

koyuyorsunuz, daha sonra üstüne kaynar su ekle-

yip yıkadıktan sonra, ilk suyu döküyorsunuz. Daha 

sonra tekrar beş altı kez aynı bitkilerin üstüne sıcak 

Orkide bahçesi
tam bir görsel şölen. Bir 

tanesi bile zarafetin sembolü 
gibi duran çiçeğin renk renk, 

şekil şekil binlercesini bir 
arada görmenin coşkusu 
anlatılamaz. Ünlüler için 

dikilen orkidelerden en zarifi 
Leydi Diana adına dikilen 

beyaz orkideydi. 
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su koyup biraz bekleyip içiyorsunuz. İçtiğiniz küçük 

porselen kupaları ilk önce sıcak su ile ısıtıyorsunuz 

daha sonra çayınızı önce her birinin farklı kokularını 

içinize çekip sonra içiyorsunuz. Bu arada sıcak suları 

dökmeniz için yerinizden kalkmanız gerekmiyor; en 

başta söylediğim porselen delikli kap bu suları içine 

dökmenize de yarıyor.

Çin mahallesindeki ilginç yerlerden biri de değişik 

otların satıldığı bir eczaneydi. Hayır, çayı denedim 

ama Uzak Doğu’nun bitkiye dayanan ilaçlarını de-

nemedim. Belki  hekime danışsam ikna olabilirdim 

ama sadece diz ağrısı, diş ağrısına iyi geliyor, yeterli 

bir  tanı oluşturmuyor. Tabii dükkândaki kurutulmuş 

mantarlar benim için en ilginç bölümdü...

Singapur’un Chinatown’unda yer alan tapınak-müze 

hem ibadet etmek isteyen Budistleri, hem de gez-

ginleri çekiyor. İçeri girerken bacaklarınızın örtülü 

olması gerekiyor. Sanırım dinlerin kurucuları için bir 

kadının hangi organı fetişse o organını örttürmeyi 

tercih ediyorlar. Tang Hanedanı tarzındaki mimarisi-

nin büyüleyici görselliği burayı Singapur’un en turis-

tik noktalarından biri haline getirmiş.

Singapur’da Buda’nın dişinin sergilendiğini Aron 

bana söylemişti ve bu tapınağa gitmemiz de bu ko-

nuda Aron’un bana jestiydi. Beni hayal kırıklığına 

uğratmamak için bir gün önce bir araştırma yapmış, 

hatta Çinli bir meslektaşımızdan da bilgi almıştı. 

Tapınağın giriş katında ayin yapılıyordu ama fotoğ-

raf çekmemize kimse karışmadı. Tüm ziyaretçiler 

de sessizlikleriyle insanların bu törenlerine saygı 

gösteriyorlardı. Her katta değişik heykel ve eşyalar 

bulunuyordu. En üst katta sergilenen dişin önün-

den geçebiliyordunuz ama o mesafeden dişi gör-

mek mümkün olmadığı için önümüzdeki ekrandan 

sergilenen dişi inceledim. Diş bir insan dişine göre 

oldukça büyüktü, ayrıca çene kemiğiyle açısal iliş-

kisi de bence insan ağzına uyumlu değildi. Doğal 

olarak bunu hiç Budist bir dişhekimi görmüyor mu, 

niye bunu sergiliyorlar diye düşündüm. Döndüğüm-

de internette biraz araştırdım. Dişhekimliği akade-

mik çevresindeki düşünce bunun geviş getiren bir 

hayvana ait olma ihtimalinin daha yüksek olduğu 

yönündeydi. Budistler ise bu konunun bu tarzda tar-

tışılmasının inanç sistemlerine saygısızlık olarak yo-

rumluyor. Kendileri için asıl olanın onun temsil ettiği 

güce duyulan saygı olduğunu söylüyorlar. Farklı din-

lerde de bilimselliği tartışılamayacak olgular mev-

cuttur. Kimi için gökyüzünden gelen bir koç vardır, 

kimi için Tanrı’nın oğludur ya da Kızıldeniz yarılarak 

insanlara yol vermiştir. Anlaşılan bu diş mevzusu da 

bilgi yoluyla kavranamayacak bir mesele...

Eee Singapur’dan bunca söz etmişken, teknolo-

jiyi kullanırken hem meraklı hem de aşırı hesaplı 

olmama vurgu yapmadan geçmeyeyim. Aron bir 

elektronik mühendisi olarak bizim ailenin bilgisayar 

danışmanı. Benim ilk aldığım ve artık oldukça yavaş-

lamasına rağmen severek kullandığım Samsung cep 

telefonumu değiştirmemi ve bu arada güvenle kul-

lanabileceğim telefonlar bulabileceğimi söyleyince 

onu dinledim. Gayet ekonomik ve kendilerine ait bir 

marka Mi-phone telefonumu aldım. İki gün boyunca 

her bulduğu fırsatta teknoloji mağazalarına giden 

enişteme fark yapıp kısa sürede oldukça kârlı bir 

alışveriş yaptım.

Dönüşte yine Singapur’un o büyük havaalanı, san-

ki yerlerine halı sermiş bizi bekliyor. Yolcuların duş 

alabilecek olanakları bile varmış. Biz duşumuzu 

otelimizde alıp çıktığımız ve son dakikalarımıza ka-

dar şehri yaşamak adına gezdiğimiz için uçağımıza 

gerekli olan son dakikalarda geliyoruz, fazlaca bek-

lemeden biniyoruz. Bir dahaki seyahate, yeni mace-

ralara diyelim...
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Aidat ödemeleriyle ilgili bilinmesi gerekenler
Banka havalesiyle yapılacak ödemelerde:

DENİZBANK Harbiye Şubesi Şube Kodu: 2060 Hesap No:6394112 IBAN: TR 43 0013 4000 0063 9411 2000 01

GARANTİ BANKASI Cihangir Şubesi Şube Kodu: 575 Hesap No:6299545 IBAN: TR 81 0006 2000 5750 0006 2995 45

TEB Harbiye Şubesi Şube Kodu: 380 Hesap No: 38609378 IBAN: TR72 0003 2000 0000 0038 6093 78 

TÜRKİYE İŞ BANKASI Pangaltı Şubesi Şube Kodu: 1041 Hesap No: 630289 IBAN: TR 87 0006 4000 0011 0410 6302 89

YAPI KREDİ BANKASI Elmadağ Şubesi Şube Kodu: 124 Hesap No: 81802288 IBAN: TR 24 0006 7010 0000 0081 8022 88

(Denizbank ve TEB şubelerinden havale yaptırdığınız takdirde havale ücreti alınmayacaktır)

Notlar:

• Aidatınızı ve birikmiş aidat borçlarınızı yatırmadan önce Odamız 0.212 296 21 06 no.lu telefondan aidat miktarınızı öğrenmenizi önemle rica ederiz.

• Aidatlarını bankamatikten yatıran meslektaşlarımızın Odamızı arayıp bildirmelerini rica ederiz.

 

  Peşin  Taksitli

 GARANTİ BANKASI    (3 TAKSİT)

 YAPI KREDİ BANKASI    (3 TAKSİT)

 FİNANSBANK   (3 TAKSİT)

 TÜRKİYE İŞ BANKASI                                       (3 TAKSİT)

                                DENİZBANK                                                        (3 - 6 TAKSİT)

                                TEB                                                                       (1 - 9 TAKSİT)

KART SAHİBİNİN

ADI SOYADI: ..................................................................         CEP TEL: ...................................................................

ADRESİ: ..................................................................................................................................................................

ŞEHİR: ....................................  İLÇE: ..................................  POSTA KODU: ..........................................................

KART NUMARASI:

SON KULLANMA TARİHİ:

GÜVENLİK KODU (CCV):

Yukarıda belirttiğim tutarın, VISA, MASTER CARD kredi kartı hesabıma borç kaydedilerek, GARANTİ BANKA-

SI Cihangir Şb., YAPI KREDİ BANKASI Elmadağ Şb., FİNANSBANK Osmanbey Şb., DENİZBANK Harbiye Şb., 

İŞBANKASI Pangaltı Şb., TEB Harbiye Şb. nezdindeki ilgili hesabınıza yukarıda belirtilen bankalar ile İSTANBUL 

DİŞHEKİMLERİ ODASI arasında yapılan anlaşma koşulları çerçevesinde alacak kaydedilmesini kabul ediyorum.

Lütfen hesabımdan .............................................................................................................TL tahsil ediniz.

TARİH: 

AD SOYAD:

İMZA:

KREDİ KARTI BİLGİLERİ (KREDİ KARTIYLA YAPILACAK ÖDEMELERDE)
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İŞTE BU YÜKSEK İŞLEVLİ OTİZM
Elisa Gagnon / Brenda Smith Myles 

KOZAKULUÇKA  / Deniz Tekin
Son dönemde özellikle dijital platformlarda paylaştığı kayıtlar ile dikkat çeken Deniz Tekin, ilk stüdyo 

albümü “Kozakuluçka’ yı Avrupa Müzik markasıyla yayımladı.

“Kozakuluçka” albümünde vokal performansının yanı sıra söz yazarı ve besteci olarak da öne çıkan 

Deniz Tekin, albümünde versiyonlar ile birlikte 9 şarkıya yer verdi. Kendisinin dışında söz yazarı ve 

besteci olarak Aziz Zafer Tekin’in bir şarkısını yorumlayan genç müzisyen, bir de Ahmet Kaya & Yusuf 

Hayaloğlu klasiği “Beni Vur”a farklı bir yorum kattı.

Tüm düzenlemelerde kendisinin yanı sıra müzisyen arkadaşları Sezer Özdem, Ozan Fırat Tişkaya, 

Sinancan Yaren, Emin İnal ve Cem Ömeroğlu imzasını gördüğümüz Deniz Tekin’in “Kozakuluçka” al-

bümü Oya Erkaya supervizörlüğünde bir yılda tamamlanırken, yapım tasarımını Gülbabamusic, Ahmet-

can Taşdemir ve Cansın Angı üstlendi. 

Deniz Tekin ilk albümünden ilk video klibini, söz ve bestesi kendisine ait “Bende Bir Problem Var” 

şarkısına çekti. Çağlar Kanzık yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Tekin, iki günde tamamlanan 

çekimlerde İstanbul sokaklarında hem dolaştı hem şarkısını söyledi.

1. Bende Bir Problem Var

2. İstikbal Mahkemeleri

3. Böyle

4. Depozito

5. Umrumda Değil

6. Bende Bir Problem Var (Akustik Versiyon)     

7. Beni Vur (Akustik)

8. İzmir’de Bir Gün Batımı

9. Beni Vur (Piyanolu Akustik)

“İşte Bu Yüksek İşlevli Otizm” keşfedilmemiş sularda gezinmeye yardımcı bir kitaptır... 

“Shawn’ın arkadaşlarını yüksek işlevli otizm hakkında eğitmek bana keşfedilmemiş sularda tehlikeye atı-

lıyormuşum gibi hissettiriyor. Maalesef oğlumun normal gelişim gösteren insanların sosyal dünyasına ge-

çişine ve uyum sağlamasına yardımcı olacak, tekerlekli sandalyelerin ilerlemesi için kullanılan tekerlekli 

sandalye rampasına benzeyen fiziksel bir aracı yok. Oğlumun yaşadığı güçlükleri ve korkuları yenmesine 

yardımcı olacak rampası, insanların ona karşı tutumu ve empatisi. Shawn’ın sınıf arkadaşlarına olumlu 

tutum kazandırmak ve onların empati yeteneklerini arttırmak umuduyla Shawn’ın sınıf arkadaşlarını eğit-

meye çalışırken bazen kendimi gergin bir ip üzerinde yürüyormuş gibi hissediyorum.”

Kitabın önzözünde de yer alan bu sözler,  Otizmli Shawn’ın annesi Jeanne Lyons’ ait. Ve bu olguyu yaşayan ailelerin ne hissettiğini tasta-

mam anlatmakta.

Farklı gelişim gösteren otizmli bir çocuk ailesinin, bu tanıyı duyduğu an yaşadığı ilk travmadan sonra yaşadığı ikinci büyük travma, ço-

cuğun okula başladığı andır. Bu aileler bambaşka bir mücadele içindedir. Okul hayatının başladığı ilk dönemlerde öğretmenlere, yöneti-

cilere ve öğrencilere otizmi tek tek anlatmak zorunda kalırlar. Bu durumu anlatacak, kavratacak bir yardımcı kaynağın olmaması işlerini 

daha da zorlaştırmaktadır.

“Bizim çocuklarımızın özellikleri nedir? Onlara nasıl yardımcı olabiliriz?” gibi bitmek bilmeyen sorulara temel olarak verilebilecek cevap-

ları, çok sayıda çizimle, eğlenceli bir şekilde aktaran bu kitap; öğretmen, okul yöneticileri ve diğer öğrencilere, bu olguyu anlamada paha 

biçilmez yararlar sağlayacaktır. Yüksek işlevli otizmli çocuklarımızın okul hayatına ve gerçek yaşama uyum sağlamasının kolaylaştıracak 

bu kitaptaki bilgiler, her çocuk için birebir aynı olmayabilir. Ama gerçekte büyük oranda farkındalık yaratan bir kaynak. 

Elisa Gagnon ve Brenda Smith tarafından yazılan “İşte Bu Yüksek İşlevli Otizm” kitabının editörü Doç. Dr. Yeşim Güleç - Aslan, Çevirmen-

leri Lori Berberoğlu ve Doç. Dr. Yeşim Güleç - Aslan.

Bu ailelerin yaşadığı zorlukları başka ailelerin yaşamaması için çok önemli ve işlevsel olan bu kitap bize deniz yıldızının hikâyesini hatır-

latıyor. Okudukça bir tane daha deniz yıldızı kurtarmak istiyorsunuz. 

Bir çocuk için bile fark oluşturursa bu kitap, en büyük mutluluk kaynağıdır bizler için...
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VEFAT

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1972 yılı mezunlarından Dişhekimi Cemal Üret Engin,

İstanbul  Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1960 yılı mezunlarından Dişhekimi Salih Adnan Yağmur,

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1983 yılı mezunlarından Dişhekimi Buket Uludağ’ın babası Kayhan Kürşat,

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Fatma Ünalan’ın kardeşi 

Prof. Dr.Halil Ünalan,

İstanbul Dişhekimleri Odası geçmiş dönem genel sekreterlerinden Dişhekimi Ayten Yıldırım’ın babası, Türk Dişhekimleri Birliği ve 

İstanbul Dişhekimleri Odası geçmiş dönem başkanlarından Dişhekimi Celal Korkut Yıldırım’ın kayınpederi Ahmet Gör,

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1984 yılı mezunlarından Dişhekimi Nuray Sıdkı Uyar’ın annesi Sevim Uyar,

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi mezunlarından Dişhekimi Serhat Hacıpaşalıoğlu’nun babası İsmail Hakkı Hacıpaşalıoğlu,

İstanbul  Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1980 yılı mezunlarından, Odamız üyesi Dişhekimi Müjdat Ağıryürüyen’in annesi 

Bedriye Ağıryürüyen vefat etmiştir.

Meslektaşlarımızın, ailelerinin ve yakınlarının acılarını paylaşır başsağlığı dileriz.

DEVREN SATILIK-KİRALIK
Fındıkzade’de 34 yıllık devren satılık-kiralık muayenehane

İletişim: 0532 517 04 44 / Dr. Şaban Odabaşı

TOPLUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
HAFTASI ETKİNLİKLERİ

20-26 Kasım 2017

İletişim
Agah Can 5332338784

Harun Koca 5322676891

Futbol
Turnuvası
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DİŞHEKİMİ ÖZCAN EKİCİ
DİŞHEKİMİ SEDAT BATAR
DİŞHEKİMİ AHMET KİZİR
DİŞHEKİMİ BARIŞ UNAN
DİŞHEKİMİ DERYA TÜLÜ
DİŞHEKİMİ GÖKTUĞ DAĞBAĞ
DİŞHEKİMİ HACER DİNLER
DİŞHEKİMİ GİZEM GÜNDÜZ
DİŞHEKİMİ ATAKAN ÖZTÜRK
DİŞHEKİMİ NİHAL ATALAY
DİŞHEKİMİ MEHMET ORAL YILMAZ
DİŞHEKİMİ HASAN ÖZASLAN
DİŞHEKİMİ KÜBRA ÇALIK
DİŞHEKİMİ KAAN ERGUN
DİŞHEKİMİ DENİZ ÇAĞLAR
DİŞHEKİMİ MUHAMMET FURKAN VATAN
DİŞHEKİMİ İBRAHİM KAVAN
DİŞHEKİMİ NESRİN GÖZDE TOY
DİŞHEKİMİ FUAT ATA AKÜZÜM
DİŞHEKİMİ ÖYKÜ GÖKSEL
PROF.DR. SIDDIK MALKOÇ
DİŞHEKİMİ TUĞBA USLU
DİŞHEKİMİ KADİR ÇOLAKOĞLU
UZM. DİŞHEKİMİ KANBER KAMBEROĞLU
DİŞHEKİMİ ESRA YENEN
DİŞHEKİMİ FATMA SAĞLAM
DİŞHEKİMİ CAN GÜRMAN
DİŞHEKİMİ MUHAMMED DAŞDEMİR
DİŞHEKİMİ DOĞACAN İLHAN
DİŞHEKİMİ SİMAY YILMAZ
DİŞHEKİMİ PINAR KULAKSIZ
DİŞHEKİMİ ÖMER TOPHAN
UZM. DİŞHEKİMİ YASEMİN AYIK
DİŞHEKİMİ ZEYNEP YÖRÜK
DİŞHEKİMİ MEHMET ARSLAN
DİŞHEKİMİ ONUR ERSAN
DİŞHEKİMİ MİNA TÜRKMEN
DİŞHEKİMİ GİZEM KOCAMAN
DİŞHEKİMİ EBUBEKİR SITTIK YILDIRIM
DR.DİŞHEKİMİ SEDEF SERA HEPDARCAN SIRMAN
DİŞHEKİMİ BURHAN KEÇELİ
DİŞHEKİMİ SÜMEYRA BELKIS TEKE
DİŞHEKİMİ GÖZDE BAYRAM
DİŞHEKİMİ BARIŞ SEVER
DİŞHEKİMİ ASLIHAN KUTLUK
DİŞHEKİMİ HAZAL KUŞÇU
DOÇ.DR. YUSUF BURAK BATUR
DİŞHEKİMİ SIDIKA GÜNEŞ
DİŞHEKİMİ HAVVA GÖZDE KINI
DİŞHEKİMİ MELİSA CELEP
DİŞHEKİMİ BÜŞRA KARASU
DİŞHEKİMİ MUSTAFA ALP BOYANA
DİŞHEKİMİ BERK ATAHAN EKİNCİ
DİŞHEKİMİ KÜBRA YAMAN
DİŞHEKİMİ ONUR ŞAHAR

Değerli Meslektaşlarımız 

Aramıza Hoşgeldiniz
İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

UZM. DİŞHEKİMİ EYYÜP CİHAN
DİŞHEKİMİ DİLARA ÇELEBİ KOCAGÖZ
DİŞHEKİMİ SEMA BAŞ
DİŞHEKİMİ KEMALEDDİN MUHSİN KARAAĞAÇ
DİŞHEKİMİ BİLAL KORAY KENDİR
DİŞHEKİMİ MUSTAFA TUNAHAN KARAAĞAÇ
DİŞHEKİMİ ERCİHAN BULUT
DİŞHEKİMİ BERFİN LARA IŞIK
DİŞHEKİMİ PINAR KARAMUSTAFALIOĞLU
DİŞHEKİMİ ERDEM FIRAT ŞEKERLİ
DİŞHEKİMİ EMRE GÖZÜBÜYÜK
DİŞHEKİMİ TURGAY BAŞ
DİŞHEKİMİ GÖKÇE ALTIN
UZM. DİŞHEKİMİ BURAK AYDİL
DİŞHEKİMİ AHMET FEHMİ ŞİRİN
DİŞHEKİMİ ŞENER KAYAPINAR
DİŞHEKİMİ MİHRİBAN TÜLÜCÜ
UZM. DİŞHEKİMİ CEREN ÇETİNKAYA
DİŞHEKİMİ ŞİYAR MUTLU GÖZEN
DİŞHEKİMİ HASAN FEHMİ AL
DİŞHEKİMİ HURİYE CAN KILIÇ
DİŞHEKİMİ TUĞBA NUR KALENDER
DİŞHEKİMİ ECEM İPEK
DİŞHEKİMİ TUĞÇE  ÖZTEKİN
DİŞHEKİMİ HAMZA AYTAÇ
DİŞHEKİMİ ERAY AYTEKİN
DİŞHEKİMİ ZEYNEP ÇALIŞKAN
DİŞHEKİMİ AHMET KULA
DİŞHEKİMİ GÖKÇEN OK
DİŞHEKİMİ SERHAT AKAN
DİŞHEKİMİ ONUR CAN DOĞAN
DİŞHEKİMİ BENAN İLAYDA KARAMAN
DİŞHEKİMİ HASİP GÖRGÜLÜ
YRD.DOÇ.DR. ESRA YÜCE
DİŞHEKİMİ FEVZİ TERZİ
DİŞHEKİMİ GÖKTAN ÇAVUŞOĞLU
DİŞHEKİMİ ALEV SÖNMEZ
DİŞHEKİMİ BATUHAN HALİL MALKOÇ
DR.DİŞHEKİMİ MEHMET KALÇAY
UZM. DİŞHEKİMİ AYŞENUR BATU GÜNEY
UZM. DİŞHEKİMİ KADİR TOLGA CEYHANLI
DİŞHEKİMİ AYŞE GÜMÜŞHAN 
DİŞHEKİMİ ANIL ÖZGÜN KARATEKİN
DİŞHEKİMİ EDA HALİME ÖZGAN
DİŞHEKİMİ ÇAĞDAŞ GÜNER
DİŞHEKİMİ ESİN TOLA
DİŞHEKİMİ CAN ARSLAN
DİŞHEKİMİ İBRAHİM DOĞRAMACI
DİŞHEKİMİ ELİF CEREN CEVNİ
DİŞHEKİMİ DİLA İNCESU 
DİŞHEKİMİ HAKAN SAYGIN
DİŞHEKİMİ AYŞE TUBA KARADEMİR ZİREK
UZM. DİŞHEKİMİ ŞEMSETTİN ENDER İLKER
DİŞHEKİMİ RAGIBE IRMAK SAYHAN
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Deep Blue & Garry Kasparov

1. e4 c5 2. c3 d5 3. ed5 Qd5 4. d4 Nf6 5. 

Nf3 Bg4 6. Be2 e6 7. h3 Bh5 8. O-O Nc6 9. 

Be3 cd4 10. cd4 Bb4 11. a3 Ba5 12. Nc3 

Qd6 13. Nb5 Qe7 14. Ne5 Be2 15. Qe2 O-O 

16. Rac1 Rac8 17. Bg5 Bb6 18. Bf6 gf6 19. 

Nc4 Rfd8 20. Nb6 ab6 21. Rfd1 f5 22. Qe3 

Qf6 23. d5 Rd5 24. Rd5 ed5 25. b3 Kh8 26. 

Qb6 Rg8 27. Qc5 d4 28. Nd6 f4 29. Nb7 

Ne5 30. Qd5 f3 31. g3 Nd3 32. Rc7 Re8 33. 

Nd6 Re1 34. Kh2 Nf2 35. Nf7 Kg7 36. Ng5 

Kh6 37. Rh7

Deep Blue (Computer) & Garry Kasparov

Philadelphia, USA (1996)

3 dakikada 60 milyar hamleyi gözden geçirebilen bilgisayar, insan zekâsına karşı...

Sa
tr

an
ç 

D
ün

ya
sı

Bilgisayarların günümüzde bu kadar popüler olma-

sı, hatta genel tamlamaya alırsak cebimizde bile 

taşımamızın sebepleri arasında çok şey sayabiliriz. 

Fakat bu sebeplerden bir tanesi, en önemlilerinden 

olmasa da 1996 - 1997 yıllarındaki ünlü Deep Blue - 

Kasparov satranç maçlarıdır.

Kasparov, dünya çapındaki ünü sayesinde, bilgisa-

yar üreticilerinin de ilgi odağı olmuştu. Bazı şirket-

ler, teknolojinin ne kadar geliştiğini göstermek için 

onu yenebilecek bir bilgisayar geliştirmek istedi-

ler. IBM, Deep Blue (Derin Mavi) isimli bir bilgisa-

yar yaparak Kasparov ile bir maç ayarladı. 1996'da 

yapılan 6 setlik maçlar sonunda Kasparov Deep 

Blue'yu 4-2 yendi. Kasparov, bir bilgisayarın hiçbir 

zaman bir insandan daha zeki olamayacağı gibi bir 

izlenim bırakmıştı insanlık üzerinde.

IBM sonraki yıla kadar Deep Blue'yu geliştirdi 

(Deeper Blue olarak da 

bilinmekle beraber res-

mi adı Deep Blue'dur). 3 

dakikada 60 milyar ham-

leyi gözden geçirebilen 

bu bilgisayarla Kasparov, 

1997'de tekrar maç yap-

tı. Yine 6 setten oluşan 

bu maç sonucunda Deep 

Blue Kasparov'u 2.5’a 

karşı 3.5 puanla yenmeyi 

başardı. Böylece insanlık 

tarihinde ilk kez bir bil-

gisayar, dünya satranç 

şampiyonunu yenmiş 

oldu. Kasparov 2. oyunun 

37.Be4 hamlesinde Deep 

Blue'ya insanlar tarafın-

dan müdahale edilerek 

yardım edildiğini iddia 

etti. Çünkü böyle bir du-

rumda bir bilgisayarın 37.Qb6 hamlesini yaparak 

bir piyon kazanma eğiliminde olması bekleni-

yordu ve bu beklentisi pek çok satranç otoritesi 

tarafından da onaylandı. Fakat IBM bu iddiayı ve 

Kasparov'un yeniden maç önerisini reddederek 

Deep Blue projesini sona erdirdi.
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Oyun: 3 SA
Çıkış:  Trefl Damı

G
1 SA
Pas

K 

3 SA

Briç D
ersleri

A 5
V 6 4
A V 7 2
8 6 4 3

R 10 6 2
R D 5
R 6 4
A R 7

Çetin Hakan Şeker
chseker@gmail.com

 R 10 6 2
R D 5
R 6 4
A R 7

A 5
V 6 4
A V 7 2
8 6 4 3

V 8 7 3
A 10 8 7 3
D 8
5 2

 D 9 4
9 2
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Renklerin Manipülasyonu
İncelikli renk sağlama yöntemleri...

Batı trefl damını çıkar, Güney ‘bağışlar’, Batı kör 

dokuzlusuyla devam eder, Güney yerden dörtlüyü, 

Doğu sekizliyi koyar ve Güney ruayla alır.

3SA. Çıkış; trefl damı.

Sadece altı kesin lövesi bulunduğuna göre, Güney 

körden iki löve yapmayı ve dokuzuncu löveyi de 

3-3 dağılım halinde treflden ya da karodan sağla-

mayı planlar. Başka hiçbir renkten korkmadığına 

göre, bir sekans başı olduğu anlaşılan trefli bağış-

layabilir. 

Deklaran şöyle oynamakla kazanır: Trefl damını 

bağışladıktan sonra kör dönüşünü ruayla alır, karo 

asını oynar ve yerden küçük karo çevirerek Doğu-

nun düşen damını ruayla alır. Şimdi oyunu yapmak 

için kör oynaması yeterlidir. Doğu asla alır, kör ya 

da trefl döner. Fakat Güney iki pik, iki kör, üç karo 

ve iki trefl alarak oyunu yapar. Bu şekilde oyna-

makla ne treflleri 3-3, ne karoları 3-3 bulmak şan-

sını yitirmiş, ne de karo damını Batıda bulmak fır-

satını kaçırmıştır. Fakat buna mukabil karo damını 

sağda ikili bulmak ihtimaline karşı tedbir almış ve 

bu taktirde batabilecek olan oyunu yapmıştır. Ak-

lınızda tutunuz; bir elde A V x x, öbür elde R x x 

bulunması halinde, D 10 x x, A V x x’in arkasında 

olmamak şartıyla üç löve garanti etmek için, önce 

ası, sonra ruayı oynayınız. Daha sonra da valeye 

doğru küçük oynayınız1 (dört ele ihtiyacınız varsa 

tabi normal şekilde oynamanız, yani önce ruayı 

çekmeniz, sonra da dama empas yapmanız gere-

kecektir).
1 Eğer yere doğru küçük oynadığınızda Batı dokuzluyu 

veya onluyu koyarsa, yerden valeyi giriniz. Dam ya ba-

tıdadır ki bu takdirde el sizde kalır, ya da doğudadır ki 

bu takdirde renk 3-3 dağılmış demektir ve yerdeki son 

karonuz sağlanmış olur.
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Düşüyorum. Keyifli bir yürüyüş için ceplerime 

soktuğum ellerimin yokluğunda düşüyorum. 

Oysa şimdi ellerim serbest olsa, avuçlarımla 

zemini karşılar, bu işi bir iki sıyrıkla atlatırdım. 

Olmuyor. Ellerimi cebimden kurtaramıyorum. 

Bozuk para çıkarırken bile ellerimi bırakma-

yan dar kotum, bu en dar zamanımda da salı-

vermiyor ellerimi. Beni kurtarmak konusunda 

yalnız kalan ayaklarım, düşmeyi tökezlemeye 

çevirmeye çalışırken aksi gibi hızımı artırıyor. 

Eller olmadan durum fena! En azından teker-

leri açılmayan bir uçak gibi zemine sürtünerek 

iniş yapmayı beklerken bir anda kafamı sert bir 

yere çarpıyorum. Bu ne şanssızlık, tam zeminle 

bulaşacakken bu alçak duvar da nereden çıktı? 

Ey hayat, zaten elleri cebinde bir insanın dü-

şerken bir de kafasıyla duvara toslaması biraz 

fazla değil mi? Çarpma sonrası, nihayet kottan 

kurtulmuş ellerim, olay mahalline geç intikal 

etmiş polisler gibi kafamı yokluyor. Ayak ses-

leri duyuyorum. Haykıran bu insanlar da kim? 

Neden İngilizce konuşuyorlar? Kendi arkadaş-

larım nerede?  “We need ice!” diyor biri, diğeri 

“Don’t move!” diyerek ayağa kalkmamı engelli-

yor. Neler oluyor? Fantastik bir geçişle yurtdışı-

na mı düştüm? Beyin travması dedikleri bu mu? 

Kafamı çarpınca algım İngilizceye mi döndü? 

Toparlanıp ayağa kalkmak istiyorum. İzin ver-

miyor İngilizce konuşan. Galata Kulesi’ne yakın 

olduğumuza göre bir turist olmalı bu. “Don’t 

move!” diyor sürekli. Why? Biz Türkler her yı-

kımın ardından derhal ayağa kalkıp “Bişey yok, 

bişey yok!” demeyi bir borç biliriz. Biz bu top-

rakları yıkılmak ve ayağa kalkmak üzerine inşa 

ettik. Yaralananlar, etrafındakileri sakinleştirir 

bu coğrafyada; mağrur, direngen ve kararlıyız-

dır. Kalkmak için yeniden hamle ediyorum ama 

nafile, turist bastırıyor, üstelik bir bebek gibi 

yan çeviriyor beni. Sanki kafasını çarpan dok-

torların kalkmaya hakkı varmış gibi, “I’m a doc-

tor” diyorum turiste, oysa görünüşe göre “I’m 

a miserable.” 

Direnmek faydasız. Hâlâ yan yatıyorum. Neden 

kalkamıyorum? Durumum çok mu kötü acaba? 

Olmayacak gibiyse üç kere öpüp bir kenara koy-

sunlar beni. Yattığım yerden karşıdaki müzik 

dükkânının vitrininde bir sürü saz görüyorum. 

Sahi, düşerken yanımda arkadaşlarım vardı 

benim. İçki arkadaşlarım, saz arkadaşlarım... 

Nerede onlar? Kendi ülkem neden yardım etmi-

yor bana? Kafamı kaldırınca arkadaşlarımdan 

birini kenardan dehşet içinde bana bakarken 

buluyorum. Gelişen uluslararası olaylar karşı-

sında figürasyona düşmüş, ya da hakkını yeme-

yeyim Hollywood’ta kendisine yer bulan Tamer 

Karadağlı’ya dönüşmüş. Diğeri ortalarda yok. 

Ah güzel arkadaşlarım benim, belli ki benimle 

birlikte ruhen düşmüşler. Kaos ortamında geri 

çekilip, tıp konusunda daha ileri olan dış güçle-

re beni teslim etmişler. İçerken hepimiz bir nu-

maraydık oysa. Elinde buz torbasıyla koşarak 

diğer turist geliyor, peşinden biraz önce orta-

larda görünmeyen arkadaşım beliriyor. Belli ki, 

arkadaşım “Buz var mı abi?” diye etrafta dola-

nırken, Türkçesi olmamasına rağmen esnaftan 

buzu kapan turist olmuş. Ülkecek nasıl bu ka-

dar geriye düştük biz? 

Buz çok iyi geldi. İngilizce “Buz çok iyi geldi,” 

demeye çalışıyorum ama çarpmanın etkisinden 

olacak, “Ice is a very good,” diyorum. Trav-

manın kıyısında İngilizce bu kadar olur. Trav-

ma görmüş bir beyni İngilizceye zorlamanın, 

bu haldeyken bile İngilizce gururu yaşamanın 

Türkçede karşılığı salaklıktır. “Don’t move,” 

diye diye kaç dakika geçti bilmiyorum, ama 

kafamda buzla, hâlâ yan yatıyorum. Bir kere 

daha deniyorum kalkmayı. Turist yine izin ver-

miyor. Tamam anladık, don’t move da, biraz da 
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don’t panic be turist. Bu tip durumlara Türkçe-

de “kafa travması” denmez, “sarhoşluk” denir, 

bazı yörelerde “zerhoşluk”, arkadaşlar ara-

sında “kafa bi dünya”, aile içinde “kör kütük” 

denir, daha şiirsel istersen “adam leyla” denir. 

Bırak da kalkayım artık turist! Bak ne güzel buz 

getiren turist görevini tamamlayıp gitti. Sen de 

git. Kaza falan geçirmedim ben. Adam gibi iç-

meyi bilmeyenin, içtikçe büyük laflar edenin, 

büyük laflar ettikçe daha çok içenin düşüşünü 

yaşıyorum yalnızca. Daha nasıl anlatayım sana 

yabancı? Aslında sosyal bir insan değilim ben. 

Çünkü evliyim. Çoğu evli gibi, ayda en fazla bir 

iki kere, bana benzeyen arkadaşlarımla aniden 

çıkarım geceye. Geçmişimi, geleceğimi, bütün 

hayatımı o geceye sığdırmaya çalışırım. Nor-

malde düzenli bir hayat yaşayan insan, bütün 

coşkusunu bir geceye sığdırmaya çalışırsa, gün 

gelir o coşku yıkar adamı. Anlasana bir tür ceza 

bu. Bir mekânı diğerine “burdan nereye gidiyo-

ruz abi?” diye bağlamanın, mekânları uca uca 

eklemenin, artık eve dönülmesi gereken va-

kitlerde “bir bira daha”lara yürümenin cezası. 

Bir geceye sığmayacak ölçüde sosyalleşirken 

düştüm ben. Kafam değil şımarıklığım vurdu 

duvara. Üstelik düşmesem daha da coşacaktım. 

Biradan kokorece yürüyecekti bedenim. Doy-

mayacaktım. Anlıyor musun beni yabancı! Bu 

duvar “Eve dön!” dedi bana. Bu duvar, bundan 

böyle benim gibilerin utanç anıtıdır. Ben ceza-

ma razıyım yabancı. Biz bu topraklarda günah-

ları ve cezaları ertesi güne bırakırız. Utanmanın 

vakti sabahtır bizde. Bana değmez yabancı, 

bırak da kalkayım. Geç de olsa evime gidip bir 

güzel uyuyayım.

Arkadaşlarımdan öğrendiği Türkçeyle, “Bu 

kaç?” diyor yabancı, “two,” diyorum. “Bu kaç?” 

“Four.” Gözlerime dikkatle bakıyor. “Are you 

okey?” Okey, okey... Nihayet bırakıyor beni. 

Sırayla elini sıkıp teşekkür ederken adının Ken-

neth olduğunu öğreniyoruz. Arkadaşlarımla 

birlikte taksiye doğru yürürken bir an dönüp 

yeniden, “Thanks a lot” diyorum Kenneth’a. 

Kafamda tuttuğum buz torbası, selamlamak 

için kullandığım bir şapka adeta. 
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