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• En Küçük Voksel Kalınlığı 0,075 mm 
• 360 derecede 480 Projeksiyon  
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Murat Ersoy
İstanbul

Dişhekimleri Odası

Başkanı

03.02.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak 

yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan 

Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile ilgi-

li TDB tarafından açılan davada Danıştay 15. Dairesi 

bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulmasına 

karar vermişti.

Binanın asansörlü olması, muayenehane odalarının 

mutlak gün ışığı ile aydınlatılması, denetim ekibin-

de Oda tarafından görevlendirilen bir dişhekimi 

bulundurulması vb. konularda verilen yürütmeyi 

durdurma kararlarının oldukça sınırlı kaldığını ve 

beklentilerimizi karşılamadığını söyleyebiliriz.

TDB karara gerekli itirazları yapmıştır. 

Bu arada Sağlık Bakanlığınca uygulaması 3. kez ve 

01.06.2016 tarihine kadar ertelenen yönetmelik-

te değişiklik yapılması için bir çalışma başlatıldı. 

Sağlık Bakanlığı, İstanbul ve Ankara İl Sağlık Mü-

dürlüğü yetkilileri TDB ve Dişhekimleri Odaları yö-

neticilerinden oluşan çalışma grubu, yönetmeliğin 

yayınlanmasının 1. yılında bir araya geldiler. 

Umuyor ve diliyorum ki bu defa TDB ve Dişhekimle-

ri Odalarının görüş ve önerileri yönetmeliğe yansır, 

varolan sorunları ortadan kaldıracak ya da en aza 

indirecek bir çalışma gerçekleşir. 

***

İlk olarak 2008 yılında hazırlanan, daha sonra 2014 

yılında yeniden düzenlenen Kişisel Verilerin Korun-

ması Kanunu Tasarısı üçüncü kez gündemde.

18.01.2016 tarihinde TBMM’ye sevk edilen ve Ada-

let ve Kalkınma Partisi döneminde, bugüne kadar 

hazırlanan ancak kanunlaşmayan tek tasarı olan 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Meclis Adalet 

Komisyonu’nda kabul edildi. 

Tasarı ile gerçek ve tüzel kişiler ayrım yapılmaksızın 

kapsam içine alınıyor.

Tasarıda ilgili kişilerin açık rızası olmaksızın kişisel 

verilerin işlenemeyeceği yazılı olmasına karşın çok 

geniş istisnalar tanınıyor.

Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak tanımlanan sağlık 

verileri “kamu sağlığının korunması, koruyucu he-

kimlik, tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin 

yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, 

yönetimi ve finansmanı” söz konusu olduğunda rıza 

aranmaksızın işlenebilecek. 

Taslak, sağlık verilerinin yine kişinin açık rızası alın-

madan üçüncü kişilere hatta yurt dışına aktarılabile-

ceğini de hükme bağlıyor.

Ayrıca kişisel verilerin milli güvenliği, milli savun-

mayı, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik 

güvenliği ilgilendiren veri işlemelerinde Kanunun 

hükümleri uygulanmayacak.

Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere Ba-

kanlar Kurulunca 4, Cumhurbaşkanınca atanan 3 

üyeden oluşan 7 kişilik Kişisel Verileri Koruma Ku-

rulu kurulacak.

Tamamen siyaset kurumuna bağlı bir kurul tara-

fından yürütülecek, kamu güvenliği, kamu düzeni 

gibi son derece muğlak istisnalar içeren ve özellikle 

“hassas veri” olarak tanımlanan sağlık verilerine bir 

koruma getirmeyen, sağlık verilerini yurt içinde ve 

yurt dışında kişinin açık rızası olmadan paylaşılma-

sına olanak sağlayan bir tasarı ile karşı karşıyayız. 

Bugüne kadar Sağlık Net 2, E Nabız gibi düzenle-

melerle toplanmaya çalışılan, Odalarımız ve mes-

lektaşlarımızca karşı çıkılan, Danıştay ve Anayasa 

Mahkemesince iptal edilen düzenlemelerden sonra 

hastalarımızın kişisel verilerinin Bakanlığa gönde-

rilmesinin hiçbir güvence olmadan önü açılmaya 

çalışılacak.

Önümüzde yine mesleğimiz ve sağlık çalışanlarını 

yakından ilgilendiren ve birlikte mücadele edeceği-

miz bir düzenleme bulunuyor.

Tek güvencemiz meslektaşlarımızla olan dayanış-

mamızdır!

“Tek güvencemiz meslektaşlarımızla 
olan dayanışmamızdır”ADINI TEKNOLOJİDEN ALDIK!

Bağdat // Göztepe 0216 360 7330 - 360 5301 
Kadıköy 0216 330 89 43
rontgen@teknodent.com // newtom@teknodent.com  
www.teknodent.comDento-Maksillofasiyal Görüntüleme Merkezi
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Füsun Şeker
İstanbul

Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

Üyesi

Karanlığın içinde bir parça aydınlığı aradığımız 

günlerdeyiz yine. Hiç sona ermiyor bu döngü… Hep 

umut diyorum, diyoruz ama gerçekten zorluyor bizi 

hayat; hem de öyle bir zorluyor ki bir sonrasını dü-

şünemez oluyoruz. İnsanız işte, bu ruh halinden de 

sıyrılıp işte o bir ihtimal aydınlığı arıyoruz… Bu da 

bizim hayatta kalma gücümüz.

Bahardan kalma bir Şubat ayının karışık duygulu 

günlerinde, 15. dönemin sondan bir önceki dergisini 

hazırladık sizlere. Gerçekten zaman su gibi akıp gi-

diyor. Sanki çalışma dönemimiz daha dün başladı!

Dönemle ilgili değerlendirmeleri bir sonraki editör 

yazıma bırakarak 163. sayıda sizleri nelerin bekledi-

ğine kısaca bakalım:

Oda haberlerimiz; bölgesel bilimsel toplantılarla, 

kahvaltılı toplantılarla, merkezi bilimsel toplantılar-

la dopdolu! Gerçekten bilimsel toplantılar açısından 

çok yoğun bir dönem geçirdik; tüm meslektaşları-

mızın da bu etkinliklerden memnun olduklarını, bu 

sayede mesleki bilimsel gelişmeleri yakından takip 

etme olanağı bulduklarını umuyoruz.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın sorunlarına 

eğilme, kamu-özel ayrımı olmaksızın tüm dişhekim-

lerinin sorunlarına ancak meslek örgütü çatısı altın-

da çözüm yolları aramak gerektiği fikriyle kurulan 

Kamu ve Özlük Hakları Komisyonumuz ile toplumda 

ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık yaratmak 

amacıyla, Oda’nın kuruluşundan bu yana çalışma-

larını sürdüren Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komis-

yonumuzun 15. döneme dair değerlendirmelerini 

bulacaksınız sayfalarımızda. 

“Ama”sız cümleler kurarak 
yaşayabilmek...

Dişhekimliği fakültesi öğrencileri Aralık ayı içinde 

Yerel Öğrenci Kolu seçimlerini yaparak yeni yö-

netimini belirledi. İstanbul’da 9 fakültede yapılan 

seçimlerde belirlenen 44 temsilciyle kurulan yeni 

Yönetim Kurulu’nun planlarını, seçim sürecini ve 

beklentilerini Yerel Öğrenci Kolu Başkanı Ahmet 

Can Özbilgen’e sorduk. 

Konu gençlere gelmişken güzel bir haberi de pay-

laşmak isteriz sizlerle: FDI’ın Bangkok’da gerçek-

leştirilen kongresinde yapılan Uluslararası Dişhe-

kimliği Öğrencileri Birliği Genel Kurulu’nda genel 

sekreterlik görevine Sine Saygılı seçildi. Genç mes-

lektaşımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamı-

nı diliyoruz.

“İçimizde Biri” bölümümüzde bu kez ortodon-

ti tellerinden şaheserler yaratan Dişhekimi Ahad 

Rüstemoğlu’nu ağırladık. “Bizim işimiz el emeği ve 

sanattır” diyen meslektaşımızın röportajını ilgiyle 

okuyacağınızı umuyoruz.

Hepsi bu kadar değil elbette! Bilimsel yazımız, hu-

kuk bölümümüz, dünyadan konuğumuz, kitap-mü-

zik köşemiz, “aslında her gün fırçalıyorum” dizimiz 

ve gezi yazımız da dergide her zamanki yerlerinde-

ler… Biz severek hazırladık, umarız sizler de keyifle 

okursunuz.     

Başa dönecek olursak:  Karanlıkların içinde bir 

parça umut arayışımız halen birlikte, barış içinde, 

“ama”sız cümleler kurarak yaşayabileceğimize 

inancımızdandır. O arayıştan vazgeçmeyelim…

Sevgilerimle, 



odahaberleri

2015-2016 Sürekli Dişhekimliği Eğitim Programı kapsa-

mında hazırlanan “Endodonti Eğitim Dizisi” konferans 

serisinin ilki 15 Aralık 2015 Salı günü Caddebostan Kül-

tür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bezmialem Üniversitesi 

Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı öğretim 

üyesi Doç.Dr.Aysun Kara Tuncer’in konuşmacı olduğu 

toplantıda, “Kök Kanal Hazırlama Teknikleri” anlatıldı.

2015-2016 Sürekli Dişhekimliği Eğitim Programı kapsa-

mında hazırlanan merkezi bilimsel toplantıların ilki 27 Ara-

lık 2015 Pazar günü Taksim Point Otel’de yapıldı. Yaklaşık 

200 meslektaşımızın katıldığı ve İstanbul Üniversitesi Diş-

hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim 

Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Mehmet Ali Erdem’in modera-

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji 

Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Erhan Fıratlı ve Gülhane 

Askeri Tıp Akademisi öğretim üyesi Doç.Dr.Mustafa Tunalı’nın 

konuşmacı olduğu “Periodontal Tedavide Trombositten Zen-

gin Fibrin Ürünlerin Kullanımı” konulu toplantı 23 Aralık 2015 

tarihinde Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

KÖK KANAL HAZIRLAMA TEKNİKLERİ PERİODONTAL TEDAVİDE TROMBOSİTTEN 
ZENGİN FİBRİN ÜRÜNLERİN KULLANIMI

ORAL CERRAHİ KOMPLİKASYONLARI VE ÇÖZÜMLERİ

törlüğünde gerçekleştirilen toplantıda; Marmara Üniversi-

tesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve 

Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Hasan Garip, 

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve 

Çene Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç.Dr.Burak 

Çankaya ve Doç.Dr.Cem Tanyel konuşmacı olarak yer aldı.

dergi ocak/şubat 20161010
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İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi En-

dodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Faruk 

Haznedaroğlu’nun konuşmacı olduğu “Döner Aletler” ko-

nulu toplantı 05 Ocak 2016 tarihinde Caddebostan Kültür 

Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Medipol Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodon-

ti Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard.Doç.Dr.Tan Fırat 

Eyüboğlu’nun konuşmacı olduğu “Lezyonlu Dişler ve Rest-

reatment” konulu toplantı 09 Şubat 2016 tarihinde Cadde-

bostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Medipol Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Te-

davisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Muzaffer Ateş’in 

moderatörlüğünü yürüttüğü “Hareketli Protez Komplikas-

yonları ve Çözümleri” konulu toplantı 17 Ocak 2016 Pazar 

günü Taksim Point Otel’de gerçekleştirildi. Ateş’in aynı za-

HAREKETLİ PROTEZ KOMPLİKASYONLARI VE ÇÖZÜMLERİ

manda konuşmacı da olduğu toplantıda yer alan diğer konuş-

macılar, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik 

Diş Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Olcay Şakar 

ve Okan Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Teda-

visi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr.Hakan Bilhan’dı.

DÖNER ALETLER LEZYONLU DİŞLER VE RESTREATMENT

dergi ocak/şubat 2016 1111
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Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile ilçelerindeki 

meslektaşlarımızın katılımıyla 10 Aralık 2015 tarihinde ger-

çekleştirilen “İmplant Komplikasyonları ve Çözümler” ko-

nulu toplantıda Prof.Dr. Nurhan Güler konuşmacı olarak yer 

aldı. Toplantı, EOT Dental’in desteğiyle gerçekleştirildi. Aynı 

ilçelerde 14 Ocak 2016 tarihinde düzenlenen ve Ivoclar’ın 

BÖLGESEL BİLİMSEL TOPLANTILAR

desteğiyle gerçekleşen toplantıda Prof.Dr. Atilla Sertgöz 

“Anterior Tek Diş İmplantlarında Estetik”, Dr.Dişhekimi Esra 

Silahtar “Porselen Laminalarda Başarıyı Etkileyen Faktörler” 

başlıklı konuşmalarıyla yer aldı.

23 Aralık 2015 tarihinde; Fatih, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, 

Sultangazi, Eyüp ilçelerindeki meslektaşlarımızın katılımıyla ve 

Ivoclar desteğiyle gerçekleştirilen toplantıda Dr.Dişhekimi Esra 

Silahtar “Porselen Laminalarda Başarıyı Etkileyen Faktörler”, 

Cdt. Coşkun Kasapoğlu “Lamina ve Tam Seramik Restorasyon-

larda Materyal ve Renk Seçimi” başlıklı konuşmalarıyla yer aldı.

24 Aralık 2015 tarihinde; Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, 

Sarıyer  ilçelerindeki meslektaşlarımızın katılımıyla ve Core 

Medikal’in desteğiyle gerçekleştirilen “Bruksizm Vakaların-

da İmplant Uygulaması” konulu toplantıda Doç.Dr.Hanefi 

Kurt konuşmacı olarak yer aldı. Aynı ilçelerde 28 Ocak 2016 

tarihinde yapılan ve Paşa Dental katkılarıyla gerçekleştirilen 

“Fiber Post Uygulamaları” konulu toplantının konuşmacısı 

Prof.Dr.Mehmet Cudi Baklaya idi.

07 Ocak 2016 tarihinde; Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca, Büyük-

çekmece, Küçükçekmece, Başakşehir ilçelerindeki meslek-

taşlarımızın katıldığı, Dr.Dişhekimi Can Tatar’ın “Augmen-

tasyonlar ve Bonering Teknik” konulu toplantısı EOT Dental 

katkılarıyla gerçekleştirildi.

21 Ocak 2016 tarihinde; Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, 

Esenler, Güngören, Zeytinburnu  ilçelerindeki meslektaşla-

rımızın katılımıyla ve Core Medikal desteğiyle gerçekleştiri-

len “All-on-4 Doğru Endikasyon” konulu toplantıda Doç.Dr. 

Mustafa Ramazanoğlu konuşmacı olarak yer aldı. 

27 Ocak 2016 tarihinde Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla ilçe-

lerindeki meslektaşlarımızın katıldığı, Dr. Dişhekimi Atakan 

Elter’in konuşmacı olduğu “Gülüş Estetiğinde Yaklaşımlar” 

konulu toplantı Paşa Dental desteğiyle gerçekleştirildi.

dergi ocak/şubat 20161212
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 KAHVALTILI BÖLGE TOPLANTILARI SÜRÜYOR
Mesleki ve güncel sorunların tartışıldığı Kahvaltılı Bölge Toplantıları meslektaşlarımızın yoğun ilgisiyle devam ediyor. 23 

Aralık 2015 Çarşamba günü Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla ilçelerindeki dişhekimlerinin; 20 Ocak 2016 Çarşamba günü Av-

cılar, Beylikdüzü, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir ilçelerindeki dişhekimlerinin katılımıyla gerçekleşti-

rilen toplantılarda Başkan Murat Ersoy’un açılış konuşmasının ardından Ağız ve Diş Sağlığı Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları 

Hakkında Yönetmelik, E-nabız online sistemi ve yeni dönem mali gelişmelere ilişkin bilgi aktarıldı, dişhekimlerinden gelen 

sorular yanıtlandı.
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2016 YILI ODA AİDATLARI

DİŞHEKİMLERİ UMUT NÖBETİNDE…

2016 yılında uygulanacak üye aidatlarının miktarı, ödeme şekli ve tarihleri aşağıdadır. Buna göre;

1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimle-

rinden; 350,00 TL,

2. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden, özel sağlık kurum ve 

kuruluşlarının sahibi veya ortağı olmaları durumunda aidatlarının birinci maddede belirtilen miktarda,

3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinden; 175,00 TL,

4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kurulu-

şun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinden; 175,00 TL. aidat alınacaktır.

5. Kayıt Ücreti ise; 175,00 TL olacaktır.

Genel Kurul kararlarının aynı başlık altındaki 10.maddesine göre de; üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahak-

kuk ettirilmesi ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. 

Aidat ödemenizi; www.ido.org.tr adresindeki Online Ödeme bölümünden ve aşağıdaki banka hesap numaralarından 

yapabilirsiniz.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda 

aktivistleri, MİT TIR'ları haberi nedeniyle tutuklanan Cumhuri-

yet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazetenin 

Ankara temsilcisi Erdem Gül'e destek için 3 Şubat Çarşamba 

günü, saat 10.00 – 12.00 aralarında "Umut Nöbeti" tuttu.

Silivri Cezaevi önünde ““Fiziksel ve ruhsal iyilik hali düşün-

ce ve ifade özgürlüğü temel bir insan hakkıdır” pankartı açan 

dişhekimleri burada bir açıklama yaptılar. Oda adına Başkan 

Murat Ersoy’un yaptığı açıklamada,  tutuklu gazetecilerin en 

kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları ve habercilik yap-

maya devam etmeleri talebi ifade edildi.

Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmasına ilişkin Silivri Ce-

zaevi önünde yapılan açıklama:

Düşünce özgürlüğü

İfade özgürlüğü

Basın özgürlüğü

Hukukun üstünlüğü

Demokrasilerin olmazsa olmazlarıdır.

Bunlara eleştiri özgürlüğünü de ekleyebiliriz.

 Ülkeler ancak “fikri hür, vicdanı hür” bireyler yetiştirebildiği 

ölçüde gelişir, büyür “fikri hür, vicdanı hür” bireyler yetişmesi 

ise ancak ve ancak özgürlüklerle mümkündür.

Her konuda düşünerek, sorgulayarak, eleştirerek doğruları 

bulmaya çalışmak bize öğretilendir.

Görüşlere/görüşlerimize katılmasak/katılınmasa bile taham-

mül etmek temel düşüncemizdir.

Adana’da durdurulan MİT TIRLARIYLA ilgili haber yapan Cum-

huriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cum-

huriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, “Terör, silahlı 

örgüte yardım ve casusluk” la suçlanarak tutuklandılar.

Aslında tutuklanan gazeteciliktir.

Aslında tutuklanan özgür haberciliktir.

Aslında tutuklanan halkın haber alma hakkıdır.

Tutuklamalar; Türkiye’de genel olarak özgürlükler, özel ola-

rak basın özgürlüğünde bilinen içler acısı durumun tescili ol-

muştur.

Tutuklamalar eleştiriye tahammülsüzlüğün geldiği boyutu 

göstermekte ve demokrasi anlayışımızda yeni yaralar açmak-

tadır.

Ülke tarihinde hiç de az olmayan utanç verici sayfalara biri 

daha eklenmiştir.

Umuyor ve diliyoruz ki, gazeteciler en kısa zamanda özgürlük-

lerine kavuşurlar ve habercilik yapmaya devam ederler.

Yönetim kurulumuz her koşulda doğru bildiklerini söylemeye, 

başkalarının da söyleyebilmesi için çaba göstermeye devam 

edecektir.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu
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DENİZBANK

HARBİYE ŞUBESİ

ŞUBE KODU : 2060

HESAP NO : 6394112

IBAN NO : TR43 0013 4000 0063 9411 2000 01

TÜRKİYE İŞ BANKASI*

PANGALTI ŞUBESİ

ŞUBE KODU: 1041

HESAP NO: 630289

IBAN NO : TR87 0006 4000 0011 0410 6302 89

TDB ÖĞRENCİ KOLU 7.OLAĞAN GENEL KURULU ANKARA`DA YAPILDI
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu 

7.Olağan Genel Kurulu, 37 dişhekimliği fakültesinden 131 

öğrencinin katılımıyla 6 Şubat 2016 Cumartesi günü The Gre-

en Park Hotel / Ankara’da gerçekleştirildi.

İstanbul Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu adına 32 de-

legenin hazır bulunduğu Genel Kurula; TDB Genel Başkanı 

Prof.Dr.Taner Yücel ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin 

yanı sıra TDB Öğrenci Kolu eski Başkanı Mehmet Yıldız, eski 

Saymanı Selman Çelen, Ulusal Koruyucu Dişhekimliği So-

rumlusu Orhan Kazan ve Uluslararası Dişhekimliği Öğrenci-

leri Birliği Genel Sekreteri Sina Saygılı katıldı.

Genle Kurul’da sırasıyla; Türk Dişhekimleri Birliği Öğren-

ci Kolu 6.Dönem Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu adına 

Sayman Selman Çelen, TDB Öğrenci Kolu'ndan sorumlu TDB 

Merkez Yönetim Kurulu üyesi Zehra Nilgün Özyuva ve TDB 

Genel Başkanı Prof. Dr. Taner Yücel  birer konuşma yaptı. 

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu 7.Olağan Genel Kurul 

Sonuç Bildirgesi’nin yazılması için oluşturulan komitenin 

ardından, Öğrenci Sorunları, Ulusal Öğrenci Kongresi, Kadın 

SEÇİM SONUÇLARI:

Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu

Asil Üyeler

1-Cahit KESGİN (İstanbul D.O.)

2-Gizem ARSLAN (Kocaeli D.O.)

3-Ayşe Nur KOÇ (İzmir D.O.)

4-Pınar CEYLAN (Sivas D.O.)

5-Özge BAŞTAŞ (İstanbul D.O.)

6-Orhan KAZAN (Ankara D.O.)

7-Serenay KIRMAN (Aydın D.O.)

Hakları gibi konularda verilen önergeler görüşüldü.

7.Dönem (2016-2018) Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu ve 

Daimi Ulusal Görevlilerin seçimlerine geçilmeden önce Genel 

Kurul Sonuç Bildirgesi okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

Yedek Üyeler

1-Melike BUĞDAY (Malatya D.O.)

2-Reyhan KANDEMİR (Adana D.O.)

3-Ethem Buğra SAĞIROĞLU (İstanbul D.O.)

4-Alptuğ KENDİRCİ (Ankara D.O.)

5-Abdullatif ZENGİN (Diyarbakır D.O.)

6-Mert YILDIZ (Isparta D.O.)

7-Ezgi CEYLAN (İzmir D.O.)

Ulusal Koruyucu Dişhekimliği Sorumlusu

Asil Hatice Pelin YUMUK (Trabzon D.O.)

Yedek Müge ÇERÇİ (Trabzon D.O.)

Ulusal Eğitim Sorumlusu

Asil Mert YILDIZ (Isparta D.O.)

Yedek Batuhan ERTAŞ (İstanbul D.O.) 

EDSA İletişim Sorumlusu

Asil Melis Büşra AŞKIN (İstanbul D.O.)

Yedek Deniz YENİDÜNYA (İstanbul D.O.)

GARANTİ BANKASI*

CİHANGİR ŞUBESİ

ŞUBE KODU:575

HESAP NO:6299545

IBAN:TR81 0006 2000 5750 0006 2995 45

*TÜRKİYE İŞ BANKASI ve GARANTİ 

BANKASI’ndan 

havale ücreti alınmaktadır.

BANKA HESAP BİLGİLERİ
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Bilindiği gibi, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık 

kuruluşlarının (muayenehane, poliklinik, merkez), İs-

tanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile tıbbi atıklarının 

toplanması, taşınması ve imhası için sözleşme yapma-

ları gerekmektedir.

Tıbbi atık sözleşmesi için gerekli prosedür (gerekli ev-

raklar, başvuru dilekçesi örneği vs.) İstanbul Büyükşe-

hir Belediyesi’nin web sitesinde ilan edilmiştir.

İl Mahalli Çevre Kurulu (İMÇK) kararında yer alan sağlık 

kuruluşu kategorilerine göre “Tıbbi Atık Aidat Bedeli” 

adı ile vergi kimlik no ve 27070 EDTS kodu belirtilerek 

Vakıfbank, ING Bank, Denizbank şubelerinden doğru-

dan ödeme yapılabilecektir.

Ödemeler ayrıca, EFT ile ING Bank TR47 0009 9004 

5746 4000 100008 no.lu hesap numarasına da yapı-

labilecektir.

Ödeme sırasında dekonta; “Tıbbi Atık Aidat Bedeli”, 

“Vergi Kimlik No” ve “27070” EDTS Kodunun yazılma-

sı gerekmektedir. 

Meslektaşlarımızın banka dekontunun bir nüshasını 

ve Tıbbi Atık Sözleşme Başvuru Dilekçesi’ni aşağıda 

belirtilen adreslere elden veya posta yoluyla iletme-

leri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza duyurur, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

2016 YILI TIBBİ ATIK BERTARAF ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

 2015 YILINDA İBB İLE TIBBİ ATIK SÖZLEŞMESİ BULU-

NANLAR VE BEYAN ETTİĞİ BİLGİ VE BELGELERDE DEĞİ-

ŞİKLİK OLMAYANLAR İÇİN BAŞVURU DİLEKÇELERİ VE 

GEREKLİ EVRAKLAR

*Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (1.230,00 TL)

*Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri (520,00 TL)

*Dişhekimi Muayenehaneleri (265,00 TL)

Dilekçeler için www.ido.org.tr adresini ziyaret 

ediniz

Gerekli Belgeler:

1- 2015 Yılı Tıbbi Atık Kabul Belgesinin Fotoko-

pisi

2- Banka Dekontunun Aslı

2015 YILINDA İBB İLE TIBBİ ATIK SÖZLEŞMESİ 

BULUNMAYANLAR VEYA BEYAN ETTİĞİ BİLGİ VE BEL-

GELERDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR İÇİN BAŞVURU DİLEK-

ÇELERİ VE GEREKLİ EVRAKLAR

*Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (1.230,00 TL)

 *Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri (520,00 TL)

 *Dişhekimi Muayenehaneleri (265,00 TL)

 

Dilekçeler için www.ido.org.tr adresini ziyaret ediniz

Gerekli Belgeler:

1- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (merkez-poliklinik 

için)

2- İmza Sirküleri (merkez-poliklinik için)

   (Kamu Kurum ve Kuruluşları için İmza

    Sahibinin Yetkili Olduğuna Dair Belge)

3- Vergi Levhası Fotokopisi

4- Banka Dekontu

5- Uygunluk Belgesi

BELGELERİN ELDEN İLETİLEBİLECEĞİ ADRESLER:

İBB Fatih Saraçhane Merkez Yazı İşleri Müdürlüğü

Adres: Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25  34134  

Fatih / İstanbul

Tel    : 0212 455 13 00

İBB Güngören Merter EK Hizmet Binası Yazı İşleri Müd.
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Adres: Kasım Sok. 34010 Merter Güngören / İstanbul

Tel    : 0212 449 40 00

İBB Kartal  EK Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğü

Adres: esentepe Mah. E5 Yan Yol üzeri Kartal Ek Hizmet 

Binası K:1 Kartal/ İstanbul

Tel    : 0216 586 55 07

BELGELERİN ELDEN VEYA POSTA YOLUYLA İLETİLEBİ-

LECEĞİ ADRESLER:

İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü

Adres: Paşa Mah. Piyale Paşa Bulvarı No:72 Şişli / İst.

Tel   : 0212 312 68 38

Faks: 0212 234 57 40

ÖDEME BİLGİLERİ:

**EFT İle Ödeme Yapılacak İse;

İNG BANK    

IBAN             :   TR47 0009 9004 5746 4000 100008

ALICI            :   İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AÇIKLAMA  :   27070 EDTS Vergi No Ünvanınız Tıbbi Atık 

Aidat Ücreti (Sığdığı Kadar yazılacak)

**Bankadan Ödeme Yapılacak İse;

BANKALAR: VAKIFBANK - İNG BANK - DENİZBANK

Yukarıdaki bankalara;

ALICI            :   İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

AÇIKLAMA  :   27070 EDTS Vergi No Ünvanınız Tıbbi Atık 

Aidat Ücreti (Sığdığı Kadar yazılacak) 

olacak şekilde ödeme yapılacaktır.

 

Bankada ilgili kod bulunamıyor ise;

 >  Ödemeler

>  Tahsilatlar

>  Kurum Fatura Tahsilatları

>  Belediye Ödemeleri

>  Müzekkereli Ödemeler

>  İstanbul Büyükşehir Belediyesi

>  27070 kodu el ile  yazılacak

>  Şahış TC. Vergi Kimlik No İsim-Ünvan vs. bilgiler dol-

durulacak

>  ”detay al” butonuna tıklanacak.

>  Boş ekran çıkacak, buraya;  Açıklama yazılacak ( 

27070 EDTS kodu Tıbbi Atık Aidat Bedeli )

>  Dosya Kodu 00 yazılıp geçilecek.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre İş Sağlı-

ğı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminden (OSGB’lerden) 

hizmet alınma zorunluluğu 01 Ocak 2014 itibariyle başlamış-

tır.

Hazırladığımız Sözleşme ve Şartname çerçevesinde hizmet 

vermek isteyen firmalar ve teklifleri 

Odamızın web sitesinde yayınlan-

mıştır.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

- Meslektaşlarımız teklifleri incele-

yerek tercih ettikleri OSGB firmasıy-

la irtibata geçeceklerdir.

Firma ile aşağıdaki linkte yeniden 

gönderdiğimiz Hizmet sözleşmesi 

ve Teknik Şartnameyi imzalayacaklardır.

Hizmet aldıkları OSGB firmasını İSG-KATİP Sistemine elekt-

ronik ortamda kayıt ettireceklerdir.

Yayınladığımız firmalar ve teklifleri dışında meslektaşlarımız 

diledikleri (listedekiler dışında) firmadan hizmet alabilirler.

Yeni ve meslektaşlarımızca çok iyi bilinmeyen bir konu oldu-

ğu için hizmet sözleşmesi ve teknik şartnamenin incelenerek 

alınan hizmetin içeriğinin ve uygunluğunun izlenmesi, yaşa-

nabilecek sorunları en aza indirecektir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

Not: 10 (on)'dan az çalışanı bu-

lunan tehlikeli sınıftaki işyer-

lerinin iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinin yerine getirilmesi 

için verilecek desteğe ilişkin yö-

netmelik 24.12.2013 Salı günü 

28861 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanmıştır. Meslektaşlarımız yönetmeliğe ve başvuru di-

lekçesine web sitemizden ulaşabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alabileceğiniz OSGB Firmala-

rına www.ido.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

HİZMET ALINABİLECEK OSGB FİRMALARI
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Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 456 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere 

vergi mükelleflerine tebligatların elektronik ortamda da ya-

pılacağını ve bununla ilgili e-tebligat adresi almaları gerek-

tiğini duyurmuştuk.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 29.12.2015 tarihinde yayınladığı 

VUK 467 sıra numaralı Genel Tebliğine göre e-tebligat adresi 

alma süresi 01.04.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgilerine sunar, iyi çalışmalar dileriz

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

03.02.2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yö-

netmeliğin, ağız diş sağlığı hizmet sunumunda oldukça radikal değişiklikler getirerek bazı kurallarının muğlak, çelişkili ya da 

uygulamasının yaşamda önemli zorluklar yaratması sebebiyle, kısa zamanda sağlık kuruluşlarında tam olarak uygulanama-

dığı bilinmektedir.

Meslektaşlarımızın Yönetmelikle ilgili yaşadıkları sorunların çeşitli kademelerde Bakanlığa iletilmesi çabaları sonuç vermiş 

ve Sağlık Bakanlığı yayımladığı 12.01.2016 tarih ve 23590821/199 sayılı yeni genelgesi ile uyum süresinin 01.06.2016 tarihine 

kadar uzatıldığını duyurmuştur. 

Bakanlık genelgesi için www.ido.org.tr adresini ziyaret ediniz

E-TEBLİGAT ADRESİ ALMA SÜRESİ UZATILDI...

YÖNETMELİĞİN YAPTIRIM UYGULAMA TARİHİ BİR KEZ DAHA UZATILDI...

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI VE GÜVENLİĞİ

dergi ocak/şubat 20161818

İlk olarak 2008 yılında hazırlanan, daha sonra 2014 yılında 

yeniden düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Tasarısı üçüncü kez gündeme getirilmiştir.

 

18.01.2016 tarihinde TBMM’ye sevk edilen ve Adalet ve 

Kalkınma Partisi döneminde bugüne kadar hazırlanan ancak 

kanunlaşmayan tek tasarı olan Kişisel Verilen Korunması Ka-

nununun Meclis Adalet Komisyonunda kabul edildiği haber-

leri basın yayın organlarında yayınlanmıştır.

 

- Tasarı ile gerçek ve tüzel kişi ayrımı yapılmaksızın herkesin 

kapsam içine alındığı,

- Kişilerin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin 

işlenemeyeceği yazılı olmasına karşın çok geniş istisnalar 

tanındığı,

- Özel Nitelikli Kişisel Veri olarak tanımlanan Sağlık Veriler-

inin “Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi 

teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık 

hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanısöz ko-

nusu olduğunda rıza aranmaksızın işlenebileceği,

- Sağlık verilerinin kişinin açık rızası alınmadan üçüncü 

kişilere hatta yurtdışına aktarılabileceği,

- Milli güvenliği, milli savunmayı kamu güvenliğini, kamu 

düzenini, ekonomik güvenliği ilgilendiren veri işlemelerinde 

Kanunun Hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanıyor.

 Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere Bakanlar 

Kurulunca 4, Cumhurbaşkanınca atanan 3 üyeden oluşan 7 

kişilik Kişisel Verileri Koruma Kurulu kurulacağı da tasarıda 

yer almaktadır.

 

Tamamen siyaset kurumuna bağlı bir kurul tarafından 

yürütülecek, kamu güvenliği, kamu düzeni gibi son derece 

muğlak istisnalar içeren ve özellikle “hassas veri” olarak 

tanımlanan sağlık verilerine bir koruma getirmeyen, sağlık 

verilerini yurt içinde ve yurt dışında kişinin açık rızası ol-

madan paylaşılmasına olanak sağlayan bir tasarı ile karşı 

karşıya olduğumuz görülmektedir.

Bugüne kadar Sağlık Net 2, E Nabız gibi düzenlemelerle to-

planmaya çalışılan, TDB, Odalarımız ve meslektaşlarımızca 

karşı çıkılan, Danıştay ve Anayasa Mahkemesince iptal 

edilen düzenlemelerden sonra hastalarımızın kişisel veriler-

inin Bakanlığa gönderilmesinin hiçbir güvence olmadan önü 

açılmaya çalışılmaktadır.

 

Mesleğimiz ve sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren 

taslağın takipçisi olacağımızı, tüm meslektaşlarımızın da 

bugüne kadar şükranla andığımız bir dayanışma gösterdiği 

“kişisel veriler” konusunda süreci dikkatle izlemeleri, 

gösterdikleri birlik ve beraberliği sürdürmelerinin büyük 

önem taşıdığını bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz.



odahaberleri

Bilindiği gibi sağlık kuruluşlarımızda ortaya çıkan tıbbi atıklar 2005 yılında yayınlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği'ne göre toplanmakta, taşınmakta ve bertaraf edilmektedir.

 

Bu bağlamda daha önce ilçe belediyelerinde olan yetki 2015 yılı başından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 

devredilmiştir.

İlçe Sağlık Müdürlüklerince yapılan denetimlerde konuya ilişkin farklı uygulamalar yapıldığı, meslektaşlarımızdan 

farklı taleplerde bulunulduğu gözlenmektedir.

 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin “Küçük Mik-

tarlarda Üretilen Tıbbi Atıkların Toplanması” başlıklı 

17. maddesi;

 

Ek-1 c’de belirtilen ünitelerde oluşan tıbbi atıklar, 

diğer atıklardan ayrı olarak 13. maddede özellikle-

ri belirtilen tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık 

kapları ile toplanırlar ve 22. maddede açıklandığı 

şekilde geçici depolanır;  demektedir.

 

Ek-1 c’de Sağlık Hizmeti Verilen Diğer Üniteler (dok-

tor muayenehaneleri, diş ve ağız sağlığı muayene-

haneleri ve benzerleri) Küçük Miktarda Atık Üreten 

Sağlık Kuruluşları arasında tanımlanmıştır.

 

Yönetmeliğin “Küçük Miktarlarda Üretilen Tıbbi Atıkların Geçici Depolanması” başlıklı 22. maddesi ise;

 

Ek 1 c’de belirtilen ünitelerde oluşan ve tıbbi atık torbaları, kesici, delici atık kapları ile toplanan tıbbi atıklar, teknik 

özellikleri 16. maddede belirtilen taşıma araçları ile en yakında bulunan geçici atık deposuna veya konteynerine gö-

türülür. Böyle bir imkânın olmaması halinde üretilen tıbbi atıkların ilgili belediyenin tıbbi atık depolama ve taşıma 

aracı tarafından alınması sağlanır. Bu durumda tıbbi atıklar güvenli bir şekilde muhafaza edilir ve gerekirse ikinci 

bir tıbbi atık torbasının içine konulur. Atıklar, tıbbi atık toplama aracı gelmeden önce kesinlikle dışarıya bırakılamaz, 

evsel atıklar ile karıştırılamaz ve evsel atıkların toplandığı konteynerlere konulmaz. Bu sağlık kuruluşları …. “Atıkla-

rın toplanması konusunda ilgili belediye ile anlaşma yapmak ve bu anlaşmayı valiliğe ibraz etmekle yükümlüdür,” 

demektedir.

 

Meslektaşlarımızın sağlık kuruluşlarının neredeyse tamamında oluşan tıbbi atıklar yapılan sözleşmeler kapsa-

mında Belediyenin tıbbi atık toplama ve taşıma araçları tarafından alınmaktadır.

 

Taşıma araçları ile geçici atık deposuna ya da konteynerine götürülmemektedir.

 

Yönetmeliğin yukarıda yazılı maddelerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu dişhekimlerinin özel nitelikli turuncu 

renkli elbise, toplama programı, görevli personelin periyodik eğitimi, otoklav torbası gibi zorunluluklarının olmadı-

ğı sonucuna varılmaktadır.

 

Meslektaşlarımızın bilgilerine sunar, iyi çalışmalar dileriz.

 

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ’NE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
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Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’le ilgili TDB tarafından açılan davada yürüt-

menin durdurulması istemine ilişkin karar yayınlandı. Konuyla ilgili Birliğin açıklaması şöyle:

“Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada, Danıştay 15. Daire, Sağlık Bakanlığı’nın savunmasını da aldıktan sonra 

yaptığı değerlendirmeyle, bir kısım hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Buna göre;

*Muayenehane zemin katta bile olsa apartmanın asansörlü olmasının şart koşulması,                             

*Muayene odalarının mutlaka günışığı ile aydınlatılmasının zorunlu olması,                                                   

*Muayenehanede çalışma saatlerini dişhekiminin serbestçe belirlemesinin engellenmesi,                      

*Muayenehane açılışında istenen krokinin yetkili mimar tarafından çizilmesinin istenmesi,                       

*Muayenehanelerdeki denetim sıklığının polikliniklerden daha kısa belirlenmesi,                                     

*Sağlık kuruluşlarının bulunduğu yerin adres bilgisi değiştiğinde ruhsat yenilenmesi maliyetinin dişhekimine yüklenmesi,  

*Poliklinikte tek ortak kaldığında muayenehaneye dönüşmesine olanak sağlanmayıp kapatılması,           

*Sahip olmadığı uzmanlık varmış gibi davranan dişhekimine ölçüsüz ceza belirlenmesi,                          

* Poliklinikler için zorunlu olmayan sterilizasyon ünitesine ilişkin olarak hizmet alım söz-

leşmesi istenmesi,            

*Denetim ekibinde Dişhekimleri Odası tarafından görevlendirilen bir dişhekiminin bulun-

maması,  

hükümlerinin  açıkça hukuka aykırı ve uygulanması halinde telafisi mümkün olmayan 

zararlara sebep olabileceği değerlendirmesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar ve-

rilmiştir.

Bunların dışında kalan taleplerle ilgili olarak yürütmenin durdurulması istemi reddedil-

miştir.

Özellikle, ADSM’lere dişhekiminden başkasının ortak olabilmesinden sağlık kuruluşlarından istenen tuvalet ve giyinme oda-

larına, kapı genişliğinden bulundurulması gereken cihazlara kadar ölçüsüz ve sağlık hizmetinin niteliğini artırmaya yönelik 

olmayan düzenlemelerle ilgili olarak yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair karara Birliğimiz tarafından itirazda bu-

lunulacaktır.

Aynı şekilde, Sağlık Bakanlığı’nın da yürütmenin durdurulmasına ilişkin karara karşı itirazda bulunması beklenmektedir. İtiraz, 

kararın tebliğinden sonraki yedi gün içinde yapılabilecektir. Ancak itirazda bulunulması idari yargı kararlarının uygulanmasını 

durdurmaz. Yürütmenin durdurulması kararından sonra, Sağlık Bakanlığı, bütün işlemlerinde söz konusu hükümlerle ilgili 

Karar gerekçelerini de gözetmek zorundadır.

Bütün bunlardan başka, toplumun ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişebilmesini kolaylaştıran ve sağlık hizmetlerinin niteliğini 

artıran her işlemi Türk Dişhekimleri Birliği desteklemektedir. Ancak sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaktan uzak ve ülkenin 

gerçeklerinden kopuk şartlarla sağlık kuruluşlarının gereksiz külfetlere tabi tutulmaları, kaynaklarımızın boşa harcanmasıdır.

Bu alandaki düzenlemelerin yargısal kararlarla değil, tarafların etkin katılımının sağlanabildiği süreçlerle geliştirilmesindeki 

yarar gözetilerek; yeni bir yönetmeliğin, konunun bütün taraflarıyla birlikte hazırlanması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bu-

lunuyoruz.”

Danıştay Kararı ve Dava Dilekçesi için www.ido.org.tr adresini ziyaret ediniz.

YÖNETMELİKLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI YAYINLANDI

odahaberleri
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Dişhekimleri Odalarının Disiplin Kurullarınca verilen ve Türk 

Dişhekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulunca onaylanan 

disiplin cezalarının uygulanması konusunda bir derneğin 

açıklamaları meslektaşlarımıza ve basın yayın organlarına 

gönderilmiştir.

 

Oda Disiplin Kurulunca verilen ve TDB Yüksek Disiplin Ku-

rulunca onaylanan disiplin cezalarının tümünün (uyarma, 

kınama, para cezaları, meslekten geçici ve sürekli alıkon-

ma) uygulanması için mahkeme sürecinin sonuçlanmasının 

beklenmesine gerek yoktur. Cezaların uygulanması için 

Oda Disiplin Kurulu kararının Birlik Yüksek Disiplin Kuru-

lunca onaylanması yeterlidir.

 

TDB ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliği’nin 

“kararların uygulanması” başlıklı 26. maddesinin 1. fıkrası 

konuyu çok net olarak belirlemiştir.

 

3224 sayılı TDB kanunu’nun “Odaların kuruluş amaçları, 

nitelikleri ve faaliyetleri …” başlıklı 3. maddesinin 1. fıkra-

sı “………. Odalar ……… meslek disiplini ve ahlakını koruma 

maksadı ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu nite-

liğnde meslek kuruluşlarıdır” demektedir.

Değerli Meslektaşlarımız,

 

Bilindiği gibi Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 

Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in yayınlandığı 03.02.2015 

tarihinden itibaren uygulamadaki zorluklar nedeniyle mes-

lektaşlarımız ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar.

 Yayınlanma sürecinde ve yayınlandıktan sonra TDB ve Diş-

hekimleri Odalarının gerek Sağlık Bakanlığı gerekse İl Sağlık 

Müdürlükleri nezdindeki girişimleri sonucu yaptırımlar üç 

(3) kez ertelenmişti.

En son, denetimler sonucu sağlık kuruluşlarında ortaya çı-

kan eksiklikler nedeniyle yaptırım uygulanması 01.06.2016 

tarihine kadar ötelenmişti.

 Yönetmeliğin yayınlanmasından bu yana geçen bir yıl içinde 

TDB’nin açmış olduğu davada Danıştay yönetmeliğin bazı 

maddelerinin yürütmesini durdurmuştu.

 

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı yönetmelikte değişik-

lik yapılması için yeni bir çalışma başlatmış bu defa TDB ve 

Dişhekimleri Odalarının tüm uyarılarına karşı yayınlanan yö-

netmelikteki aksaklıkların yaşanmaması için Sağlık Bakan-

lığı ve Ankara, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Yetkilileri, TDB 

ve Dişhekimleri Odaları Yöneticilerinin içinde bulunduğu bir 

çalışma grubu kurulmuş ve bu çalışma grubu ilk toplantısını 

DİSİPLİN CEZALARININ UYGULAMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI GÜNDEMDE

 Bu bağlamda; dişhekimlerinden mevzuatın kendilerine yük-

lediği görev ve sorumlulukları yerine getirmeyenler ile uyul-

ması zorunlu kılınan hususları yapmayanlara, yasakladığı 

işleri yapanlara veya meslek vakar ve onuruna yahut meslek 

düzen, geleneklerine uymayan davranışlarda bulunanlara 

karşı disiplin soruşturması ve kovuşturması süreçleri işletil-

mektedir.

 

Adı geçen dernek tarafından hiçbir araştırma yapmadan 

yayınlanan açıklama gerçek dışı beyanlarla kaleme alın-

mıştır. Muhataplarına gönderilen yazı icra takibi olmayıp 

cezanın ödenmesinin hatırlatılmasıdır. Ayrıca yayınlanan 

listedeki 55 adet cezanın gerekirse adını vereceğimiz bir 

merkeze ait olması da dikkat çekicidir.

 

Küçük bir araştırma ile kolayca ulaşılabilecek gerçekler orta-

dayken yapılan sorumsuz açıklamaları esefle karşıladığımı-

zı, bu tür yayınların mesleğimize ve dişhekimlerine herhangi 

bir katkısı olmayacağını ifade etmek isteriz.

 

Odamız meslek disiplini ve ahlakını korumak için üzerine dü-

şen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 

da yapmaya devam edecektir.

03.02.2016 tarihinde gerçekleştirmiştir.

 Toplantıda yeni hazırlanan taslak yönetmelik maddeleri tek 

tek ele alınarak, değişiklik ve düzeltme önerileri değerlendi-

rilmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen toplantı sonucu grup taslak 

üzerindeki çalışmasını elektronik ortamda en kısa sürede 

bitirecek ve yeniden bir 

araya gelerek yönetmeli-

ğe son şeklini verecektir.

 

Görüşmede ayrıca TDB ve 

Dişhekimleri Odalarının 

İl Sağlık Müdürlüklerince 

yapılan denetimlerinin 

ruhsat ve şikayete yönelik 

başvurularla sınırlı kalma-

sı, hizmete esas denetimlerin devam eden çalışma dikkate 

alınarak ertelenmesi talebi olumlu bulunmuştur.

 Yönetmeliğin yayınlanmasından bu yana geçen süre de 

örnek bir dayanışma gösteren ve desteklerini esirgemeyen 

tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

 

İstanbul Dişhekimleri Odası

Yönetim Kurulu

odahaberleri
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Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı için, 114 uz-

man dişhekimi ve 235 dişhekimi kadrolarına kura 

ile yerleştirme yapılıyor. Yani Sağlık Bakanlığı 

349 dişhekimi daha katıyor bünyesine. Bilindiği 

gibi son 8 yıldır Sağlık Bakanlığı seri bir şekilde 

alım yaptı ve Bakanlığın ağız diş sağlığı hizmetle-

rindeki rolünde büyük ölçüde değişiklikler oldu. 

Seri şekilde açılan ADSM’lerde istihdam edilen 

dişhekimi sayısı katlanarak arttı. Bir yandan bu 

kurumlarda çalışmaya istekli sayısı azımsanama-

yacak kadar çok meslektaşımız varken bir yandan, 

özellikle son dönemde,  ADSM’ lerden ayrılan ve 

ayrılmak isteyenlerin sayısı giderek artmakta. Bir 

çoğumuz artık bu kurumlarda çalışan meslektaş-

larımızın yaşadığı sıkıntıları bildiği halde muaye-

nehanelerin  ve ülke ekonomisinin içinde bulun-

duğu durumdan dolayı Sağlık Bakanlığı’na bağlı  

bu kurumlarda çalışmaya devam ediyor.

Devletin ağız diş sağlığı hizmetini ne şekilde ver-

mesi gerektiği, nasıl olursa gerçek anlamda top-

lumun yararına olacağı tartışmaları sürerken, şu 

anda ülkemizde uygulandığı  şekliyle toplumun 

sağlıklı olma seviyesinde herhangi bir gelişme-

nin olamadığını görüyoruz. Çalışma koşullarının 

yeterince zor olduğu bu kurumlarda meslektaş-

larımız  bir de  hasta memnuniyetsizlikleriyle 

uğraşırken mutsuzlukları giderek artıyor ve mes-

leki tatmin duygusundan mahrum kalıyorlar. Şu 

sıralarda Kamu Hastaneler Birliği’nin yapısında 

bazı değişiklikler planlanmakta. Bu değişiklikle-

rin tam olarak çalışanların koşullarını ne şekilde 

etkileyeceği bilinemediği için meslektaşlarımızın 

geleceğe dair kaygılarına bir yenisi daha eklen-

miş durumda.

Komisyonumuz neler yaptı?

Komisyon olarak kamuda görev yapan meslektaş-

larımızla, bazen aynı bazen farklı konularda yaşa-

dığımız sorunlara çözüm aramak için düzenlediği-

miz çalıştayın dışında, kahvaltılı toplantılarda ve 

piknik organizasyonlarında bir araya geldik. Bu 

buluşmalarda ortaklaşılan;

-Çalışma koşullarının acilen düzeltilmesi

-Emekliliğe yansıyacak temel ücretlerin iyileştiril-

mesi

-Fiili hizmet zamlarının ödenmesi

-Dişhekimliği eğitiminde niceliği değil niteliği ön-

celeyen politikaların uygulanması 

-Bütün yurttaşların eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık 

hizmetine ulaşabilmesi   

kararlarlarını gerekli mercilere defalarca ilettik, 

bunun yanı sıra diğer sağlık meslek örgütleri ve 

sendikalarla  beraber bu çağrıları sokağa taşıdık. 

İstanbul genelindeki birçok ADSM’ye ziyarette 

bulunduğumuz sırada elimizden geldiğince mes-

Kamu ve Özlük Hakları 
Komisyonundan
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Meslek odaları, üyeleri ve üye-

lerinin aktifliği ile güç kazanır ve 

haklılıklarını ifade edebilir. Kamu-

da çalışan meslektaşlarımızı elbir-

liği ile mesleğimizi daha güzel bir 

seviyeye taşımaya, toplumumuzun 

sağlığı ve kendi mutluluğumuz için 

hep beraber hareket etmeye 

davet ediyoruz.



sebebiyle eş durumu maze-

retinden yararlanamıyorlardı. 

Yapılan değişiklikle eşi 4924 

Sayılı Yasa‘ya tabi olarak söz-

leşmeli sağlık personeli olan 

dişhekimleri de eş durumu 

mazeretinden yararlanabile-

cek. Bununla beraber dişheki-

minin sağlıkla ilgili bir alanda 

en az iki yıllık öğrenim gördü-

ğünü belgelendirmesi halinde, 

öğrenim süresiyle sınırlı olmak 

kaydıyla, öğrenim gördüğü 

yere bir defaya mahsus olmak 

üzere atanması da mümkün 

hale geldi.

Meslek odası çatısı altında bir-

leşmemiz, hem mesleğimizin 

geleceği hakkında fikir söyle-

yebilmemiz hem de çalışma 

koşullarımızın iyileştirilebil-

mesi için mücadeleyi büyü-

tebilmemiz açısından büyük 

önem taşımakta. Ayrıca bilim-

sel gelişmelerden haberdar 

olma, eğitimlere katılabilme olanağı ve sosyal 

etkinliklerde meslektaşlarla vakit geçirebilme-

nin, kişileri itildikleri yalnızlaşmadan çıkarabilen, 

mesleğe tekrar sevgiyle bakmasını sağlayan un-

surlar olduğunu düşünüyorum. Geleceğe umutla 

baktığımız güzel günleri hep beraber yaratmak 

dileğiyle...

DişHekimi Burcu Bayar
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lektaşlarımızı dinlemeye çalıştık. Çalışma saatleri 

içerisinde gerçekten tabiri caizse “nefes alma-

dan” hasta bakmak durumunda olan meslektaş-

larımızın kurum içerisindeki problemlerini yöne-

timlerine kurumsal olarak ilettik.

Gün geçtikçe artan, özellikle de devlet hastanele-

rindeki aşırı yoğunluğun, zor çalışma koşullarının  

ve uygulanan sağlık politikalarının sebebiyet ver-

diği şiddet olayları karşısında, daha fazla  önlem 

alınmasının gerekliliğinin yanı sıra bu olayların 

sebeplerinin ortadan kaldırılmadan çözülemeye-

ceğine dikkat çektik. 

Geçtiğimiz bu zorlu dönemde bir arada durmanın 

önemini tekrar tekrar anlıyoruz. Bütün bireylerin 

iyice yalnızlaştırıldığını, mezhep, din, dil, ırk ay-

rımının hızla toplumda kutuplaşmalar yarattığı-

nı ve bütün bunların sadece iktidar sahiplerinin 

işine yaradığını daha net bir şekilde görüyoruz, 

yaşıyoruz. Meslek odaları, üyeleri ve üyelerinin 

aktifliği ile güç kazanır ve haklılıklarını ifade ede-

bilir. Kamuda çalışan meslektaşlarımızı elbirliği 

ile mesleğimizi daha güzel bir seviyeye taşımaya, 

toplumumuzun sağlığı ve kendi mutluluğumuz 

için hep beraber hareket etmeye davet ediyoruz. 

Emeği üreten, toplumun sağlıklı olma halini sağ-

layanlar biz sağlık çalışanlarıyız ve öncelikle bize 

unutturulmaya çalışılan kendi emeğimizin değeri-

nin tekrar farkına varmalıyız.

Kamuda çalışan meslektaşlarımız için, geçtiği-

miz dönemde olumlu gelişmeler de tabi ki oldu. 

Onlardan bir tanesi dişhekimlerinin stratejik per-

sonel kapsamından çıkartılmasıdır. Dişhekimle-

ri stratejik personel olarak tanımlandıkları için 

bu zamana kadar, kamu dışında görev yapan eş 
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Komisyonumuzun amacı toplumun 

genelinde ağız-diş sağlığı öneminin 

farkındalığını yaratmak, toplumu bu 

konuda bilinçlendirmek ve koruyucu 

hekimliğe katkıda bulunmak, diş fırçala-

ma, doğru beslenme alışkanlığı kazan-

dırarak davranış değişikliği yaratmak.

Toplum Ağız-Diş Sağlığı 
Komisyonundan

İstanbul Dişhekimleri Odası Toplum Ağız ve Diş 

Sağlığı Komisyonu Oda kurulduğundan beri var 

olan, geçmiş dönemlerde bir çok projeler gerçek-

leştirmiş ve ödüller almış bir komisyon. 

Komisyonumuzun amacı; toplumun genelinde 

ağız-diş sağlığı öneminin farkındalığını yaratmak, 

toplumu bu konuda bilinçlendirmek ve koruyucu 

hekimliğe katkıda bulunmak. Topluma diş fır-

çalama, doğru beslenme alışkanlığı kazandıra-

rak davranış değişikliği yaratmak. Bunun için de 

okullarda, özellikle de ilkokullarda, ağız-diş sağ-

lığı eğitimi vermek önemli hedeflerimiz arasında. 

TDB’nin yürüttüğü SGOP ( Sağlığı Geliştiren Okul-

lar Projesi) gibi projelerde komisyon üyelerimiz 

TDB TADS komisyonu ile birlikte projenin İstanbul 

ayağında ve İstanbul dışındaki okullarda çalışıyor-

lar ve katkı sunuyorlar. Bu amaçla TDB eğitmen 

dişhekimlerimize geçen sene 2 kurs düzenledi.

Komisyonumuza toplumun farklı kesimlerinden 

ağız-diş sağlığı eğitimi istekleri geliyor. Biz bu is-

tekleri eğitmen dişhekimlerimizin katkıları ile bir-

likte karşılamaya çalışıyoruz. 

Komisyonumuz Ayşe Songül Yargıcı, Arife Özgül, 

Zozan Gölbaş, Göksel Gök, Zuhal Gürel, Hatice 

Kumbasar, Ayşe Derya Azezli, Hüseyin Kınalı, Çiğ-

dem Şahin, Havva Gültekin Gülşan, Reyhan Oytun 

Öğüt, Güler Sel, Cem Bosut, Fügen Taşkın, Cem Öz-

kartal, Özgül Ünsal Bozkurt’tan oluşmaktadır. 

Genelde her ay en az bir kere toplanıyoruz. Ko-

misyon toplantılarımızda okullardan, kurumlardan 

gelen eğitim isteklerini değerlendiriyor, planlama 

yapıyoruz. Projeler oluşturmaya, eğitim materyal-

leriyle ilgili güncellemeler yapmaya çalışıyoruz. 

Komisyonumuz 15. Dönem içinde 2 tane 22 Kasım 

Ağız-Diş Sağlığı Haftası geçirdi. 2014 22 Kasım 

haftasında ilkokul eğitimleri, sakatlar derneğin-

de ve huzurevinde eğitimler verdik. 2015’te ise 

Zeytinburnu Belediyesi ile birlikte ortak bir proje 

gerçekleştirdik. Hedefimiz Zeytinburnu’ndaki bü-

tün ilkokullarda 1. sınıflara ağız-diş sağlığı eğitimi 

vermekti. Komisyon olarak çocuklara veril-

mek üzere broşür hazırladık. Diş macunu 

ve diş fırçasını hazırlanan bu broşürlerle 

birlikte verdik, ayrıca dişhekimi Ahmet 

Özdikmen’in boyama kitabını çocuklara da-

ğıttık. Bu projeyi 22 Kasım Ağız-Diş Sağlığı 

Haftası’nda başlattık, Şubat sonunda da bu 

eğitimleri bitirmiş olacağız. 

Emeği geçen bütün eğitmen dişhekimi ar-

kadaşlarıma ve komisyon üyelerine çok te-

şekkür ediyorum.

Dişhekimi Sevil Tuğlu Arslan
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Öncelikle sizin nezdinizde tüm Yönetim Kurulu 

üyelerini tebrik ederiz. Çok demokratik ve etkili 

bir seçim süreci geçirdiniz. Yönetim Kurulunuzda 

fakülte dağılımları nasıl?

Ben de Yönetim Kurulu’na seçilen tüm arkadaşla-

rım adına teşekkür ederim. Aralık ayında fakülte-

lerimizde, her yüz öğrenciye bir temsilci düşecek 

şekilde yapılan seçimlerle belirlenen Yönetim 

Kurulumuzda; 11 kişi İstanbul Üniversitesi Dişhe-

kimliği Fakültesi’nden, 9 kişi Marmara Üniversitesi 

Dişhekimliği Fakültesi’nden, 7 kişi Medipol Üniver-

sitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden, 4 kişi Bezmia-

İstanbul Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu seçimleri, İstanbul’da bulunan 9 fakültede Aralık ayı içinde 

yapıldı. Seçimler sonucunda belirlenen Yönetim Kurulu 15 Ocak 2016 tarihinde, Yılmaz Manisalı Eğitim 

Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda hem bir önceki yönetimden görevi devraldı hem de başkan ve 

genel sekreter seçip komisyonlarda çalışma yürütecek isimleri belirledi.  Bizler de 2016-2018 dönemin-

de çalışmalarını yürütecek olan İstanbul Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu Başkanı, 

Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğrencisi Ahmet Can Özbilgen ile seçim sürecini, yeni dönem 

çalışmalarını ve beklentilerini konuştuk.

İstanbul Dişhekimleri 
Odası Yerel Öğrenci Kolu 
Seçimleri’nin Ardından

lem Vakıf Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden, 

3 kişi Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dişhekimliği 

Fakültesi’nden, 3 kişi Aydın Üniversitesi Dişhe-

kimliği Fakültesi’nden, 3 kişi Yeditepe Üniversitesi 

Dişhekimliği Fakültesi’nden, 2 kişi Okan Üniversi-

tesi Dişhekimliği Fakültesi’nden, 2 kişi Biruni Üni-

versitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden olmak üzere 

toplamda 44 kişi bulunuyor.

Çok kalabalık bir çalışma ekibi. Nasıl görüyorsu-

nuz bu yapıyı?

Bu  durum  benim  için  çok özel çünkü Yönetim Ku-

dergi ocak/şubat 2016 2525



rulumuz oldukça renkli bir yapıya sahip. Coğrafi 

olarak ülkenin dört bir yanından gelmiş, her düşün-

ceden, inançtan, arkadaşımız var. Türkiye panora-

ması gibi. Bir orkestra gibi bakıyorum bu ekibe. İşte 

biz bu farklılığımızla yarattığımız büyük orkestrada 

farklı enstrümanlarla muhteşem bir eser çıkarmayı 

hedefliyoruz. 

Başkan olarak size de çok iş düşüyor demek ki…

Yeni oluşturulan Yönetim Kurlumuzdaki arkadaş-

larla da konuştuğumuzda hep şunu söyledim: Biz 

beraber üretirsek başarılı olabiliriz. Başkanlık tek 

başına karar alma merci değil, birlikte çalışmayı 

organize edecek mercidir benim nazarımda. İyi bir 

orkestra şefi gibi.

Yeni dönem Yönetim Kurulu’nda çalışacak arka-

daşların ne kadarı bu çalışmalarda yeni? Daha 

önce Yerel Öğrenci Kolu’nda çalışan arkadaşlar-

dan var mı kurulunuzda?

Yalnızca ben ve Merkezi Yönetim Kuruluna se-

çilen ve orada görevini yürütecek olan Aydın 

Üniversitesi’nden Cahit Kesgin daha önce Yerel Öğ-

renci Kolu’nda çalıştık. Onun dışında herkes yeni. 

Bu zorlayıcı olacak mı sizce?

Ben de Cahit de dördüncü sınıftayız. Yani bu dönem 

birlikte çalıştığımızda bir nevi tecrübe aktarma ça-

lışması da yapmış olacağız. Bu yeni arkadaşlarımız 

için çok faydalı olacak kanaatindeyim.

Biz eski yönetimlerden çok şey öğrendik, çok güzel 

şeyler devraldık ve bugün kadro olarak bu görevi 

üstlendik. Niyetimiz yeni arkadaşlarımıza da iyi bir 

çalışma dönemi ardından sağlam bir 

miras bırakmak. Bir bayrak yarışı gibi 

adeta. Bayrağı bir önceki dönemden 

biz devraldık, onlara teslim edeceğiz. 

Onlar da ileriye götürecek. Arkadaşla-

rımızla yeni yeni tanışıyoruz ama güzel 

işler çıkacağımıza dair umudum sağ-

lam. 

Başkanlık seçimi sürecinden bahse-

debilir misiniz biraz? Sizin dışınızda 

kaç aday vardı başkanlık için yarışan?

Seçimlerde benim dışımda bir aday 

daha vardı. Diğer aday İstanbul 

Üniversitesi’nden bir kadın arkada-

şımızdı. Bir kadınla yarışmak benim 

açımdan ekstra bir anlam ifade etti. 

Çünkü ben Anadolu’nun en alt tabaka-

sından geldim buralara. Kadının yaşam 

mücadelesini,  kadın olmanın zorluklarını her şeyi 

yakın çevremde gördüm, bu nedenle kadınların her 

alanda verdikleri mücadeleyi çok anlamlı buluyor 

ve destekliyorum. Kadın bir adayla yarışmak benim 

için çok anlamlıydı. Kaybetseydim hiç üzülmezdim. 

Hatta seçim sonrası diğer aday arkadaşa gidip “ben 

seçildim ama sen  benim akıl danışacağım ilk kişi-

sin” dedim. 

Çalışma dönemiz için bir program belirlediniz mi, 

ilk iş olarak neleri planlıyorsunuz?

Yerel Öğrenci Kolu içinde Öğrenci Hakları Komisyo-

numuz var ve onu daha işler hale getirmek ilk hedef. 

Dişhekiminin amacı nasıl “mutlu gülüşler” yarat-

maksa, bizim de ilk amacımız “mutlu dişhekimliği 

öğrencileri yaratmak” olacak. Bunu da mümkün 

olan tüm yolları kullanarak sağlamak istiyoruz. 

Bizde hocalarımızdan ve dekanlarımızdan bağımsız 

olarak sistemin dişhekimliği öğrencilerini sömür-

düğü bir gerçek maalesef. Böyle kurulmuş sistem 

ve devam etmekte. Bizler öğrenci sorunlarını iyi bi-

liriz ve Yerel Öğrenci Kolu olarak yaşadığımız sıkın-

tıların tespiti ve çözüm yolları için önce uzun vadeli 

bir yol haritası çizmek istiyoruz. Akabinde aylık ve 

yıllık kısa vadeli programlar oluşturduk.

Bizde bir hastanın tedavisine geçilmeden önce 

semptom giderici tedavi yapılır. Belki tüm dişhe-

kimliği öğrencileri için topluca bir çözüm hemen 

üretilemeyebilir ama çözüm üretilene kadar geçici 

çözümler yapılabilir. Mesela öğrencilere ücret bağ-

lanana kadar en azından ihtiyacı olanlar için burs 

olanaklarını yaratmak gibi bir adımla başlanabilir. 
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Dişhekimliği fakültelerinin sayısı gün geçtikçe 

artıyor ve haliyle burada okuyan öğrencilerin de 

sorunları ona paralel katlanarak çoğalıyor. Bu ko-

nuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Maalesef apartmandan bozma yerlerde özel üni-

versiteler açılıyor. Bunların bir de dişhekimliği 

fakülteleri var! Devlet üniversitelerinde de sorun 

çok. İki yıl önce Genel Kurulumuza Anadolu’daki 

bir devlet üniversitesinden gelen bir arkadaşımız 

“Bir program yapın lütfen ve bir profesörden ders 

dinleme olanağı bulalım. Ben üçüncü sınıfa geldim 

ama bir profesör görmedim fakültemizde” demiş-

ti. Popülist politikalara kurban ediliyor eğitim. Söz 

konusu sağlık olunca mesele gerçekten ciddileşi-

yor. Birçok eksikle yetişen bir jenerasyondan bah-

sediyoruz ve bunların yaratacağı sorunlardan. Biz 

de Yerel Öğrenci Kolu olarak özel okulların ve yeni 

açılan devlet okullarının sorunlarına yoğunlaşmak 

istiyoruz. Eğitimde standart şartlar için bize düşeni 

yapmaya çalışacağız. 

Dişhekimliği fakültelerinde okuyan öğrencilerin 

Oda’ya yaklaşımı nasıl?

Ben kendimden, yakın çevremden, sınıf arkadaş-

larımdan yola çıkarak bir değerlendirme yapabi-

lirim: Genelde eğitim sistemi, özelde dişhekimliği 

eğitimi zorluğu nedeniyle başka herhangi bir şeyle 

ilgilenmeyi olanaksız kılıyor ne yazık ki. Fakülteye 

yeni girenler yoğun ders programıyla uğraşarak 

beşinci sınıfa geliyor, o saatten sonra da mezuni-

yetten sonra ne yapacağını düşünüyor: Yeni klinik 

açsa sektör malum, devlette çalışsa emek sömü-

rüsü, özel bir yerde çalışsa aynı şey… Bir de DUS 

var… Sürekli ne yapacağım diye düşünürken “bir 

de meslek örgütüm var” diye düşünecek durumda 

olmuyor işin aslı. Sınıfımı geçeyim güdüsü en belir-

leyici olan. Ondan dolayı Oda’nın varlığı pek bir yer 

etmiyor maalesef öğrencinin hayatında. 

Bu nedenle Öğrenci Kolu’na düşen iş büyük. Tüm 

öğrenci arkadaşlarımızın sorunları ortak ve birlikte 

hareket ederek bunlara çözüm üretmenin mümkün 

olduğunu özellikle seçim süreci bize gösterdi. Biz 

de meslek örgütü çatısı altında çözüm yollarını bu-

labileceğimizi anlatacağız arkadaşlarımıza.

Peki, bunun için neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Daha önceki tecrübelerimiz gösterdi ki sosyal et-

kinlikler, sosyal sorumluluk projeleri bir araya 

gelmemizi, tanışıp kaynaşmamızı sağlıyor. Kimse-

nin sorununun diğerinden farklı olmadığı böylesi 

ortamlarda kurulan ilişkilerle ortaya çıkabiliyor. 

Ülkede bu kadar ayrışma 

varken biz kendi yönetim 

alanımızda bunun tam ak-

sine birleştirici bir modeli 

yaratmak istiyoruz. Bunun 

için maksimum enerjimiz 

var ve elimizden gelen her 

şeyi yapacağız. İnanıyoruz 

ki meslek örgütü çatısı al-

tında birbirimizi tanıyacak, 

mesleğe ve meslektaşlara 

saygıyı kaybetmeden bir-

lik beraberlik timsali ol-

mayı becereceğiz. Birlikte 

kahvaltılar düzenleyecek, 

sosyal sorumluluk proje-

lerinde yer alacak, geziler-

de, partilerde buluşacağız. 

Yerel Öğrenci Kolu’nun 

bir projesi olmuştu geçti-

ğimiz dönemlerde: Önce 

Kalfa Sonra Usta Projesi.  

Yeni dönemde devam ede-

cek mi bu proje?

Bu projenin son iki yıldır 

organizasyonunda yer al-

dım. Buradan Oda üyesi 

tüm dişhekimlerine teşek-

kür etmek isterim. Çünkü 

çok destek oldular bize ve 

uygun dönemlerde yan-

larına öğrenci alarak bize 

çok iyi ilişkiler yakalama 

şansı yarattılar. Bu pro-

jeyle; hasta yönetimini, 

klinik yönetimini daha 1., 

2. sınıfta gören öğrenci 

kendisini tartma olanağı 

buluyor. Neyi yapıp neyi 

yapamayacağını erkenden 

görebiliyor. Bu proje bizim 

için çok kıymetli ve yeni 

çalışma dönemimizde de 

devam edecek. Bu sene 

daha çok öğrenci var ve 

daha çok desteğe ihtiyacı-

mız olacak.

Teşekkür ederiz zaman 

ayırdığınız için. Çalışma-

larınızda başarılar…
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Dişhekimi  Sina Saygılı

Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri 
Birliği’nin Genel Sekreteri Türkiye’den

Uluslararası alanda bir başarıya imza attınız, teb-

rik ederiz. Seçildiğiniz görevi ve süreci kısaca an-

latır mısınız?

Çok teşekkür ederim. 2 yıldır Saymanlık görevini 

üstlendiğim IADS - Uluslararası Dişhekimleri Öğ-

rencileri Birliği'nde bu yıl da Genel Sekreterlik gö-

revine seçildim. Öğrenciliğim 2015 yılı Temmuz ayı 

itibariyle sonlandı ancak IADS kuralları, mezuniyet 

sonrası 2 yıl daha görev almaya izin veriyor. Yerel 

ve ulusal oluşumlarda tecrübelenerek gelen, ken-

di ülkelerindeki lider dişhekimliği öğrencileri veya 

yeni mezunlar görevlerine devam ediyor. Ben de 

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi birinci 

sınıf temsilciliği ile başlayan bu macerayı Türkiye'yi 

en iyi temsil etmeye çalışarak sürdürüyorum. 

Yönetim Kurulu’nda hangi ülkeler var?

Şu an yönetimde Tunus, Polonya, Fas, Tayland, 

Rusya ve Çek Cumhuriyeti'nden olmak üzere be-

nimle beraber yedi kişi var. 

Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri Birliği ne 

yapar tam olarak, görev alanı nedir?

IADS, FDI'ın minyatür bir versiyonudur. Ulusal se-

viyedeki öğrenci kolları veya oluşumları IADS'e 

yıllık bir üyelik aidatı ödeyerek üye olur ve IADS'in 

aktivitelerinden yararlanır, Genel Kurul'da buluna-

rak politikalarının oluşmasında söz sahibi olurlar. 

Ülkeler arasındaki Öğrenci Değişim Programlarını 

ayarlamakta, yine aynı zamanda Dental Olimpiyat-

lar, Kongreler, Uluslararası Gönüllülük Projeleri, 

Profilaksi aktiviteleri gibi sayısız etkinliği düzenle-

mektedir.     

Yeni dönem için Birliğin planları nelerdir?

Birliğin en önemli hedefi her ülkede dişhekimliği 

öğrencilerine ulaşmak ve projeleri onlara ulaştır-

maktır. Hali hazırda yaklaşık aktif olarak 35 üye 

ülkesi bulunmakta ve 50.000 üyesi bulunmaktadır. 

Potansiyel olaraksa 65 ülkede faaliyetini sürdür-

mekte, 200.000 dişhekimliği öğrencisine hizmet 

etmektedir. Mevcut projeler kıtaları aşarak Şili'den 

Endonezya'ya kadar geniş bir platforma ulaşmak-

ta olsa da amaç herkese birebir dokunabilmek ve 

öğrencileri geliştirmek adına çalışmalar yapmaktır. 

Planlar da bu doğrultuda her gün üzerine konula-

rak gelişmektedir. 

Almış olduğunuz görev Türkiye’de dişhekimliği 

öğrenciliği açısından ne ifade ediyor?

TDB Öğrenci Kolu yapılanması içerisinde en alt 

görevlerden en üstlere kadar elimden geleni yap-

tığıma inanıyorum; böylece çalışmamın karşılığı 

olarak şu an bu noktada olduğumu düşünüyorum. 

Ancak gelen bu başarı bireysel olarak elde edilmiş 

değil, TDB Öğrenci Kolu'nda beraber çalıştığımız 

2011 yılı içerisinde yapılanmadaki 

değişiklik ile beraber TDB Öğrenci 

Kolu daha demokratik bir sürece 

girdi, delegelik ile beraber sorunlar 

daha kolay dile getirildi, daha bü-

yük işler başarıldı. Kongrelerimize 

katılımlarda son yıllarda 200’lü 

sayılardan 800’lere ulaşıldı.
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tüm arkadaşların da gayretleri sonucu birliğimizin 

bir başarısıdır. 2011 yılı içerisinde yapılanmada-

ki değişiklik ile beraber TDB Öğrenci Kolu daha 

demokratik bir sürece girdi, delegelik ile beraber 

sorunlar daha kolay dile getirildi, daha büyük işler 

başarıldı. Kongrelerimize katılımlarda son yıllarda 

200'lü sayılardan 800'lere ulaşıldı. Öğrenciler açı-

sından en önemli anlamın demokratik bir ortamda 

beraber çalışma süreci sonrası iyi şeylerin başarıla-

bildiğinin kanıtı olduğunu düşünüyorum.

İstanbul Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu 

yakın zamanda yeni yönetimini seçti. Başkanlığını 

yaptığınız dönemi kısaca değerlendirir misiniz?

İki yıl Başkanlık görevinde bulundum ancak ön-

cesinde de iki yıl Genel Sekreterlik görevinde bu-

lunmaktaydım, bu nedenle ne yapılacak işlere ne 

de çalışma ortamına yabancıydım. Başkanlık dö-

nemimde birçok öğrenciye gerek bilimsel gerekse 

sosyal olarak ulaşarak meslek örgütlülüğünün de-

ğerini ve bilincini aşılamaya, bir önceki dönemin 

üstüne koyarak daha fazla iş yapmaya çalıştık. 5 yıl 

içinde görev almaktan en çok keyif aldığım topluluk 

olarak adlandırabilirim. Hem mesleki hem de hayat 

üzerine büyük tecrübeler edindim, hem de hayat 

boyu sürebilecek meslekten arkadaşlıklarım oldu. 

Öğrenci Kolu'nu 4 yıl önce devraldığımız yer ile şu 

anki noktaya baktığım da tüm görev alan, isimlerini 

sayamayacağım onlarca arkadaşa özverili çalışma-

ları için teşekkür ediyorum. Eminim yeni seçilen 44 

kişi ve yeni Başkan Can Özbilgen ve Genel Sekreter 

Cahit de geçen yıllarda oluşturdukları tecrübeler ile 

yaptıklarımızın üstüne koyarak bir adım daha iler-

leyecekler.

Dişhekimliği öğrencilerine önerileriniz nelerdir?

Dişhekimliği öğrenciliği bir klişe halinde her yerde 

dile getirilse de en zor üniversite öğrencilik süreç-

lerinden birisi. Benim için bu süreci son derece ya-

şanabilir kılan anlar ise mesleği gerçekten severek 

özümsemek, kendimi geliştirmek için çalışmak, 

okulda geçirilen zamanın dışında da gerek mesleki 

gerekse sosyal faaliyetlerde bulunarak meşguliyet 

alanını arttırmak olarak görüyorum. Öğrencilere 

tavsiyem yaptıkları işi önce sevmeleri, sonrasında 

ise diğer sevdiklerine yaptıkları gibi mesleklerine 

de emek vermeleri olacaktır.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Öğrenci Kolu çalışmaları içerisinde hedeflediğim 

birçok projeyi hayata geçirebildim. Bu süreçte 

görevlerimde devamlı değişim gösterdiğim es-

nada hep aynı görevde bulunan, sürekli destek 

vererek yardımcı olan TDB Öğrenci Kolu Başkanı 

Mehmet Yıldız olmak üzere, Oda ve TDB Yönetim 

Kurulları'na, bir gün bile çalışmalarımda "yeter yo-

ruldun artık bırak" demeyerek bana bir başka itici 

kuvvet olan aileme teşekkür ediyorum.
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Ağız İçi Optik Tarama Ölçüsü ile 
Kişiye Özel Dayanak (Abutment) 
Tasarımı ve Tüm Çene (Full-mouth) 
Restorasyon: Olgu Sunumu

Giriş   

Dişhekimliğinde yıllardan beri protez yapımı 

için silikon esaslı ölçüler alınmakta ve bunu ta-

kiben alçı ve benzeri sertleşebilir  malzeme ile 

dökülerek bir model elde edilmektedir. Teknis-

yenler bu alçı model üzerinde çalışarak sabit ya 

da hareketli protezleri ve implant üstü yapıları 

üretebilmektedir. Bu yöntem kendini günlük 

pratiğimizde kanıtlamış olsa da malzeme ve ka-

şık uyumu, manüplasyon zorluğu, ölçü materyal-

lerinin ve alçı malzemesinin boyutsal değişikliğe 

uğradığı bilinmektedir. Bu boyutsal değişimler, 

restorasyonların ağız içine hatalı uyumuna yol 

açabilmekte ve bu da altında bulunan implant ve 

dişler üzerinde stres oluşturmaktadır(1).  

Doğal dişler aksiyal yönde 25-100, lateral 

yönde 56-108 mikrometre esneyebilmektedir. 

Bu olay, dişlerin çevresindeki periodontal li-

gament sayesinde gerçekleşmekte ve doğal 

dişler protezdeki küçük hatalara adapte ola-

bilmektedir. İmplantlar ise osteointegrasyon 

sonrasında aksiyal yönde sadece 3-5, lateral 

yönde ise en fazla 50 mikrometre esneme ya-

pabilmektedir. Bu esneme ise doğrudan imp-

lantın ankiloze olduğu kemik sertliği ile ilgili-

dir. Düzgün oturmayan altyapılar, implantlar 

üzerinde stres oluşumuna neden olmakta ve 

bu da implant-kemik bağlantı arayüzüne zarar 

vermektedir. Bu sebeple altyapıların pasif bir 

şekilde oturması implantolojide uzun dönem-

Şekil 1: Hastaya ait panaromik grafi
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li başarı için kilit faktörlerden biridir. Bunun 

da yolu öncelikli olarak güvenilir bir ölçüden 

geçmektedir (2). İntraoral dijital tarayıcılar, 

geleneksel ölçü stabilitesindeki ve model üre-

timi sırasında meydana gelen hataların önüne 

geçebilmekte ve alınan datalar direkt olarak 

bilgisayar sistemine aktarılabilmektedir (3,4). 

Christensen (2009), Dijital ölçü tekniklerinin 

avantajlarını; artmış hasta konforu,  ölçülerde 

meydana gelen distorsiyonların önüne geçebil-

me,  yapılacak işin öncesinde üç boyutlu olarak 

tasarımın yapılabilmesi ve nihai görüntüsünün 

elde edilebilmesi, vakit tasarrufu ve düşük 

maliyetler olarak sıralamıştır (5).  İmplantüstü 

dijital ölçüler sayesinde sanal protez değerlen-

dirmesi yapılabilmekte, restorasyon arayüz de-

rinliği ayarlanabilmekte ve protezlerin çıkış 

profilleri düzenlenebilmektedir (6).

Aslında ilk oral tarayıcılar 20 yıl kadar önce 

üretilmişlerdi, ancak günümüzde bu kadar 

popüler hale gelmesinin sebebi cad-cam 

sistemlere geçiş ve cihazların doğruluğu-

nun artması olarak gösterilmektedir (7-8).  

Ayrıca tarama abutmentlarının (scan body) 

da üretilmesi ile artık implant ölçülerinin 

de alınması mümkün olmaktadır. Bu tarama 

parçaları aynı zamanda PEEK abutment ola-

rak da adlandırılmaktadır. “Polieter eter ke-

ton” materyalinden üretilen bu parçalar ile 

tüm intraoral scannerların problemi olan, 

dijital ölçü alımı sırasında meydana gelen 

yansımaların önüne geçilmektedir (2).

Şekil 2: Alt çenede implant yerleşimi öncesi alveoler kemik görünümü
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Yöntem:

64 yaşında yaygın dişsizliğe sahip hasta İstan-

bul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral 

İmplantoloji ABD kliniğine başvurmuştur (Şekil 

1).  Bilateral sinüs lifting operasyonu sonrasın-

da toplam 4 implant posterior maksillaya, 6 

adet implant ise anterior mandibulaya yerleş-

tirilmiştir (Şekil 2-3). Sağ ve sol alt çenedeki 

en distal implantlar n. Alveolaris inferior (man-

dibular kanal) çıkışının pozisyonu sebebiyle 

distale doğru eğimli olarak yerleştirilmiştir 

(Şekil 4).  3 aylık iyileşme periyodunun ardın-

dan protez aşamasına geçilmiştir. Pasif  bir alt 

yapı elde edebilmek için, birbirlerine paralel 

abutmentlar kullanılması gerektiğinden kişiye 

özel abutment üretilmesine karar verilmiş ve 

implant pozisyonlarının dijital sisteme akta-

rılması kararlaştırılmıştır (Şekil 4).  Bu işlem 

için 3Shape TRIOS® dijital tarama sistemi ve 

özel dizayn scan body’ler kullanılmış ve ölçü 

direkt hasta ağızından optik tarama başlığı 

ile alınmıştır (Şekil 5-6-7-8).  Bilgisayar orta-

mına aktarılan görüntüler üzerinde implantlar 

işaretlenmiştir (Şekil 9).  Alt ve üst çene iliş-

kisinin bilgisayara aktarılması için ise, silikon 

ölçü malzemesinden bir kapanış alınarak, bis-

turi yardımı ile silikonun vestül yüzeyi kesilmiş 

ve tekrar hasta ağzına yerleştirilerek tarama 

yapılmıştır (Şekil 10-11). Bilgisayar ortamına 

aktarılan veriler ile kişiye özel abutmentlar 

tasarlanmıştır (Şekil 12). Üretimi tamamlanan 

abutmentlar hasta ağzına yerleştirilmiş ve 

kontrol amacıyla seri periapikal radyografiler 

alınarak abutment-implant ara bağlantı yüzeyi 

değerlendirilmiş ve herhangi bir mikro-aralık 

olmadığı görülmüştür (Şekil 13-14). Hastadan 

son bir kez daha ölçü alınmış ve protezler ta-

mamlanarak hastaya teslim edilmiştir (Şekil 

15-16).

Tartışma:

Kişiye özel abutment tasarımı sayesinde pa-

sif oturan altyapılar elde edebilmek mümkün 

olmaktadır. Abutmentlar bilgisayar ortamın-

da dizayn edilerek, birbirlerine paralel olarak 

tasarlanabilmekte, implant çevresi mukoza ile 

ilişkisi önceden görülerek, çıkış profili ve basa-

mak derinliği ayarlanabilmektedir.  

Ağız içinden optik tarayıcılar kullanılarak alı-

nan ölçü sayesinde bulantı refleksi olan hasta-

ların ölçü alımı sırasında konfor sağlanmakta-

dır. Ağız içine giren ölçü kaşığı bulunmamakta 

Şekil 3. Altı adet implantın kemiğe yerleştirilmesi. Distal implantlar sinirden uzak 
kalmak ve kantilever mikarını azaltmak amacıyla eğimli yerleştirilmiştir.

Şekil 4. İmplant yerleşimi sonrası panaromik grafi

Şekil 5. Optik ölçü için kullanılan tarama gövdeleri (scan body) implantlara 

vidalanamıştır.
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ve ölçü alımına istenildiği zaman ara verilebil-

mektedir. Dijital ölçü başlığı küçük olduğun-

dan ve ağız içi mukozaya temas etmediğinden 

bulantı refleksi minimal düzeyde olmaktadır, 

ayrıca hastanın rahatsızlık hissetmesi halinde  

ölçü alımına ara verilebilmekte ve sonra yeni-

den devam edilebilmektedir. 

Joda ve ark. 2015 yılında yayınladıkları 20 has-

ta üstünde yaptıkları randomize kontrollü kli-

nik çalışmada, implantüstü ön bölge tek diş 

restorasyonları için polieter ölçü malzemesi 

ile alınan konvansiyonel ölçü ve dijital ölçü 

tekniğini kıyaslamışlardır. 1-100 arasında skor-

lamanın verildiği Vas skalasına göre yapılan 

değerlendirmede  dijital ölçü teknikleri 78.6, 

konvansiyonel teknikler 53.6 puan almıştır. 

Ölçü alım zamanı olarak ise dijital teknikler or-

talama 14.8 dk., konvansiyonel teknikler 17.9 

dk. sürmüştür (p=0.0001). Sonuç olarak dijital 

ölçü sistemleri ileride, derecede anlamlı ola-

rak hasta tarafından tercih edilir bulunmuştur. 

Hastalar ileride tekrar ölçü alınacağı zaman di-

jital sistemleri tercih etmek istediklerini bildir-

mişlerdir (9). 

Tekniğin dezavantajı olarak dijital ölçü alımı 

sırasında tükürük kontrolüne dikkat edilmeli-

dir. Alt çeneden ölçü alımı sırasında tükürük 

varlığında ölçü alımının yavaşladığı gözlen-

miştir. Üst çene ölçüsü alt ölçüye kıyasla daha 

kısa sürede alınabilmiştir. Dolayısı ile bölge-

nin kuru olması önem arz etmektedir. 

Üretilen abutmentlar üzerinden yeniden diji-

tal ölçü alınmak istendiğinde titanyum abut-

mentlar parlama yapmaktadır. Bu nedenle 

hastamıza yapılan ikinci ölçü denemesinde 

abutmentlar bilgisayara aktarılamamıştır. Bu 

tarz durumların önüne geçebilmek için titan-

yum dioksit partükülleri içeren beyaz pudralar 

kullanılabilmekte ve bu sayede yansımaların 

önüne geçilebilmektedir. Ancak pudranın aşırı 

kullanıması da kontrastın azalmasına ve yüzey 

morfolojisine ait detayların maskelenerek diji-

tal ölçü etkinliğinin azalmasına neden olmak-

tadır (10). İdeal olan, pudrasız bir sistem ile 

PEEK abumentlar kullanılarak alınan ilk ölçü 

üzerinden bilgisayar ortamında abutment, alt-

yapı ve protez tasarlanıp üretiminin yapılma-

sıdır. Çalışmamızda kullanılan 3Shape TRIOS® 

sistemi de pudra ile maskeleme yapılmasına 

gerek olmayan bir sistemdir.

Şekil 6. Tarama gövdelerinin üst çenedeki görünümü

Şekil 7. Ağız içi ditital tarama cihazı

Şekil 8. Dijital ölçü alım sırasındaki görüntü
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Şekil 9. Tarama sonrası dijitize edilmiş dayanak görüntüleri.

Şekil12. Dijitize edilmiş kapanış ilişkisi

Şekil 13. Kişisel dayanakların ağız içindeki provası Şekil 14. Kişisel dayanakların radyografik görüntüsü

Şekil 10. Silikon indeks

Şekil 11. İntermaksiller ilişkinin (kapanış) silikon indeks ile sabitlenmesi

Sonuç: 

Gelişen teknoloji ile birlikte optik tarayıcıların 

güvenilirliği ve kullanımı artmıştır. Zaman içinde 

maliyetlerinin de düşmesiyle yaygınlığının 

artacağından şüphe yoktur. Konvansiyonel 

ölçü tekniklerine göre bir çok avantajı olan di-

jital ölçüler, hastalar tarafından da daha çok 

tercih edilmektedir. Bu yöntemle elde edilen 

altyapıların doğruluğu sayesinde pasif uyumu 

altyapılar üretilebilmektedir. Dişhekimliğine 

giren her yeni sistem gibi bu sistemin de 

geliştirilmesi gereken yanları bulunmakta ve 

kaynak oluşturması için daha çok araştırma 

yapılması gerekmektedir.
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İddianamenin Dili Yok

Av. Fikret İlkiz
İstanbul Dişhekimleri
Odası Hukuk Danışmanı
fikret.ilkiz @gmail.com

Gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül hakkında dü-

zenlenen iddianame tartışılıyor.

Bu tartışmalara değinmeden önce savcılık makamını 

gözden geçirmek gerekiyor.

On yıl önce Mayıs 2005’te Budapeşte’deki Avrupa 

Savcıları Konferansı’nda, “Savcılar İçin Etik ve Davra-

nış Biçimlerine İlişkin Avrupa Esasları” kabul edilmiş-

tir. “Budapeşte İlkeleri” olarak anılan ilkelere göre, 

savcılar toplum adına ve kamu yararına hukukun uy-

gulanmasını sağlayan kamu yetkilileridir.

Budapeşte İlkeleri’ne göre savcıların “Temel Görev-

leri” nelerdir?

Dava açma görevi de dâhil, her zaman ve her koşul-

da uluslararası hukuka uygun olarak görevlerini adil, 

tarafsız, tutarlı ve süratli olarak icra etmektir. İnsan 

onuru ve insan haklarına saygı duymak, bu değerleri 

korumak ve desteklemektir. Toplum adına ve kamu 

yararına davrandıklarını dikkate almak, toplumun ge-

nel çıkarı ile birey hakları ve çıkarları arasındaki adil 

dengeyi bulmaya çalışmaktır.

Savcılar, yüksek mesleki standartlara bağlı olarak 

her zaman dürüstlük ve özenin standartlarını uygula-

malıdırlar. Görevlerini olayların değerlendirilmesi te-

melinde ve hukuka uygun ve herhangi bir uygunsuz 

etkiden bağımsız olarak icra etmelidirler.

Budapeşte İlkeleri dikkate alındığında savcıların “Ge-

nel Olarak Mesleki Hareket Tarzları” nedir? Sadece 

birkaç ilkeye değinmek gerekirse; “ceza yargılaması 

çerçevesinde görev yaparken” savcılar her zaman;

- İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması için 

Avrupa Konvansiyonu’nun 6. maddesinde ve Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında açıkça kabul 

edilen adil yargılanma hakkı ilkesini desteklemek,

- Görevlerini adil, tarafsız, objektif olarak ve hukuk 

kuralları çerçevesinde bağımsız olarak icra etmek,

- Ceza adaleti sistemini mümkün olduğu kadar süratli 

işletmek, adaletin yararına davranmak ve tutarlı ol-

mak,

- Masumiyet karinesi ilkesine saygı duymak,

- Tarafsız bir soruşturma, sorumluluğun temelsiz ol-

duğunu gösterdiğinde, dava açmamak veya davaya 

devam etmemek,

- Hukuk ve adil yargılanma ilkesine uygun olarak 

özellikle sanığa ve vekiline gerekli bilgiyi vererek si-

lahların eşitliği (equality of arms) ilkesini korumak,

zorundadırlar.

Hukukun gereği, savcılar bu ilkelere uygun davran-

malıdırlar.

Ancak bu ilkelere uyulmadığı ve gazeteciler Can Dün-

dar ve Erdem Gül hakkındaki iddianamenin sadece ve 

mutlaka gazetecilerin cezalandırılmaları için yazıldığı 

görüşü kamuoyunun ortak kanısıdır. Durum hukuk 

adına çok düşündürücü ve endişe vericidir.

Savcı, kuşkusuz ceza yargılamasında taraftır. Ancak 

şüphelinin ya da sanığın karşıtı değildir. Kamu adına 

görev yüklendiği için yaptığı iş “mutlaka ve yalnızca 

sanığın cezalandırılması yönünde olmaz; olmamalı-

dır”. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) savcının 

rolünü değerlendirirken; eğer savcı “sadece objektif 

anlamda, yasanın doğru yorumlanmasını ve uygulan-

masını, yargılamanın hukuka uygun olarak yapılma-

sını sağlamakla sınırlı” bir görev yapmış ise silahların 

eşitliğinin bozulmadığı ve adil yargılanma hakkının 

da ihlal edilmemiş sayılacağına ve bu nedenle arada-

ki eşitsizliğin herhangi bir hak ihlali doğurmadığına 

karar vermiştir (Komisyonun 524/59 ve 617/59 sa-

yılı, 19.12.1960 tarihli Ofner ve Hopfinger kararları,  
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Deko¬urt/Belçika kararı, 17.1.1970 Seri A, no. 11/).

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre savcılık maka-

mının üç temel görevinden ilki, soruşturma evresini 

başlatmaktır. İhbar veya başka bir suretle bir suçun 

işlendiği izlenimi veren bir hali “öğrenir öğrenmez” 

kamu davası açmaya yer olup olmadığına karar ver-

mek için başlattığı soruşturma aşaması; savcı için de 

“öğrenme muhakemesinin” başlamasıdır. 

İkinci görevi, iddianame düzenlemektir. İleri sürdüğü 

suçlamayı yazdığı iddianamede veya yargılama aşa-

masında savunur. Üçüncüsü ise ceza mahkemesinin 

verdiği hüküm kesinleştikten sonra hükmün yerine 

getirilmesini sağlamaktır.

Savcılar, sadece suçlamak yerine adil yargılanma 

hakkının gereği olarak “yasaların bekçiliği” görevini 

yerine getireceklerdir. Ancak takdir haklarını hukuka 

ve adalete uygun yerine getirmelidirler. Takdir hak-

ları savunma karşısında “silahların eşitliği” ilkesinin 

denetimine tabidir. 

Adaletin “yönetimi” hakkında Avrupa İnsan Hakları 

Komiseri Thomas Hammarberg ve delegasyonu 10-

14 Ekim 2011 tarihleri arasında Türkiye’ye yaptığı zi-

yaret sonrası 10 Ocak 2012 tarihli CommDH (2012) 2 

“Türkiye’de Adalet Yönetimi ve İnsan Haklarının Ko-

runması” başlıklı önemli bir Rapor hazırlamıştı. Ra-

por en geniş anlamıyla Türkiye’deki yargı sisteminin 

içinde bulunduğu durumu saptıyordu.

Rapora göre; “Komiserin daha önce İfade Özgürlüğü 

Raporu’nda da gözlemlediği gibi, savcıların mesnet-

siz davalar da dâhil yargılamanın başlatılması konu-

sunda kendilerini pek kısıtlamadıkları görülmektedir 

ki bu da bu sorunu şiddetlendirmektedir. (…) Bunun 

yerine savcıların, özellikle de devlet güvenliği me-

selelerinin söz konusu olduğuna inanıldığı zaman, 

davayı mahkemeye taşımayı ve delillerin değerlendi-

rilmesi işini mahkemeye devretmeyi tercih ettikleri” 

bildirilmektedir.

24. Komiser’in ziyareti sırasında, savcıların uygula-

malarına ilişkin sıklıkla bahsedilen bir başka sorun 

da, hazırlanması çok uzun süren iddianamelerle il-

gilidir ki bu esnada sanıklar genellikle tutuklu tutul-

maktadır.

Komiser, özellikle terör ve organize suç davalarında 

iddianamelerin aşırı uzun olabildiği, zaman zaman 

binlerce sayfa sürdüğü yolundaki bilgiler konusunda 

endişelenmektedir. Bunun nedeni, bu iddianamele-

rin, dinlenilen telefon konuşmalarının – ki bu konuş-

maların bazılarının söz konusu suç ile alakasının az 

olduğu bildirilmiştir – uzun, tasnif edilmemiş deşifre 

metinler gibi delillerden meydana gelen bir derleme 

içermeleridir.

Komiser, Türk makamlarının, savcılara, mevcut delil-

leri süzgeçten geçirmek ya da bu tür son derece kar-

maşık davalarda yeni deliller toplamak için gerekli 

nitelikler ve kaynaklara sahip olma imkânını sağla-

ması gerektiğini düşünmektedir ki bu, savcılara esas 

açısından önemli delillerle isnat edilen suç arasında 

bağlantı kuran sağlam hukuki analizler içeren yüksek 

kaliteli iddianameler hazırlama olanağı tanıyacaktır.

Komiserin gözlemine göre; ilerlemeyi engelleyen 

önemli faktörlerden birisi de, hâkim ve savcıların 

devleti korumayı insan haklarını korumanın üstünde 

tutan yerleşik tutum ve uygulamalarıdır.  

Rapora göre “iddianamelerin kalitesine de dikkat 

edilmelidir”.

İddianameyi okumayı deneyin! Bakın görün neler 

olacak!

Okumak, anlamak, hangisi delil, hangi yazı neyin de-

lili, neden bahsediyor, ne dedi, ne demek istiyor, kim 

kiminle irtibatlı, kim kime ne dedi, x’ler kimler, delil-

ler neden kasada saklı, neden gizli, kim neyi kimden 

saklamış, ne zaman ne olmuş, kim ne yapmış veya 

kim neyi neden yapmamış, gazeteci yazıları ile haber-

lerin yorumundaki mantık ne?

İddianame dilsiz ve konuşmuyor. Bu iddianamenin 

en önemli sorunu. Konuşamadığı için ve kendini ifa-

de edemediğindendir ki; cansız bir varlık olmaktan 

kurtulamıyor.

Gazeteciler varlıklarıyla varlar ve tutuklular. Yazıla-

rıyla olup bitenleri yorumladılar. Şimdi bu yazıları ve 

haberleri nedeniyle suçlanıyor-

lar. Ama adaleti ve herkesin bil-

gilenme hakkının sır olmadığını 

dilleri döndüğünce kamuoyuna 

anlattılar. Demokratik hukuk 

devletinin halkından saklaya-

cak hiçbir gizlisi saklısı olmayan 

devlet olduğunu kanıtladılar. Ya-

zıları ve haberleri herkes okudu, 

iddianamenin anladığı gibi yo-

rumlamadı.

İddianameyi yorumlamak, metin içinde saklı bulunan 

donmuş anlamların ortaya çıkarılması faaliyeti değil-

dir. Yorum, hukuk yaratmaktır. Roma’dan gelen bir 

anlayışa göre; yorum kime aitse, hukuku yaratmak 

da ona aittir.

Yorumu olmayan iddianame hukuk yaratamıyor ve 

böyle bir çabadan çok uzak. Düşünsel hiçbir araş-

tırma veya sonuç içermiyor. Parçaları birleştirmiyor 

ve birleştirdiğini zannettiği gazeteci yazılarından ve 

yayınlanan haberlerden bir bütüne dahi ulaşamıyor.

İddianamenin, hukuki bir dili yok. Hukuk yaratamadı-

ğı için yorumu yok! 

*Bu yazı 1 Şubat 2016 tarihinde Bianet’te yayınlanmıştır.
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Ortodonti tellerinden takı yapmak ilginç bir fikir. 

Nasıl başladınız? 

Öğrencilikten başlayan bir merak. El işim güçlüy-

dü, el yeteneğime güveniyordum. Amacım dişhe-

kimliğiydi ama kazanamasaydım güzel sanatlar 

okuyacaktım.  Okulda arkadaşlarım, özellikle de 

kız arkadaşlar, zorlanırdı; onlara adams kroşe 

bükerdim. Öğrencilikte yurt dışından boncuk alıp 

getirmiştim, onlarla başladım daha sonra değerli 

metalleri de kullanmaya başladım. Tellerle yakın 

oldum, zor ve uğraştırıcı bir iş olması hoşuma gitti 

ve devam etti. 

Ne tür malzemeler kullanıyorsunuz?

Doğal malzemeleri tercih ediyorum. Plastik boncuk-

ları kullanmam. Cam ya da doğal taşlar, sedef, mer-

can, kehribar çok farklı malzemeler, ortodonti telleri 

ve değerli metallerden kendi ürettirdiğim teller ile 

çalışıyorum. Yeni boncuk çok var ama eskilerden bul-

maya çalışıyorum.  Eski boncukları da bu misinalar-

dan falan kurtarmaya çalışıyorum.  Misina zamanla 

bozulur,  güzel bir kolye zamanla dağılır gider ama 

ben tellerle sağlam hale getiriyorum. Londra’dan al-

dığım cam boncuklar var. Aldığım malzemeleri kırıp 

döküp yakıp denediğim olmuştur; gerçek olup olma-

16-27 Kasım tarihleri arasında Basın Müzesi’nde gerçekleştirilen Sanatçı Dişhekimleri Karma Sergisi’ne 

eserleriyle katkıda bulunan meslektaşımız Ahad Rüstemoğlu’nu muayenehanesinde ziyaret ederek 

bir söyleşi yaptık. Adeta bir müze havasını soluyabileceğiniz muayenehanesinde bizi ağırlayan Sayın 

Rüstemoğlu ile ortodontik telleri kullanarak ürettiği takılarla başlayan macerasını, mesleğe bakışını, ilgi 

alanlarını konuştuk.

Dişhekimi 
Özlem Batur Havza
ozlbatur@msn.com

“Bizim işimiz el emeği ve sanattır”
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dığını anlamak için. İnsan yediği kazıklardan sonra 

öğreniyor bazı şeyleri. Bu ince telleri bükebilmek için 

özel pense yaptım. 

Yaptığınız takıların yanında başka da özel ve gü-

zel objeler görüyorum muayenehanenizde,  bun-

lar nereden geliyor?

Bu ara antikayla çok uğraşıyorum.  Benim için önem-

li olan el işçiliği, sanat kısmı. El işçiliğine harcanan 

zaman ve emek kıymetli.  El işlerini topluyorum, atıl-

masın, kaybolmasın diye; çok değer veriyorum çün-

kü. İnsanların emeği var orda. Daha çok İngiltere ve 

İsviçre’den alıyorum. Bana göre mesela bir arabaya 

bir sürü para vermek yerine bu tür şeylere harcamak 

daha anlamlı. Bana iyi geliyor, sakinleştiriyor.  Bon-

cuk işi (rahibe işi) ürünler, işçiliği kıymetli tespihler, 

cameo ürünler topluyorum.  

Bize biraz kendinizi ve hobinizi anlatır mısınız? 

Yaptığım işlerde basite kaçmak istemem, en zorunu 

başarmak isterim.  Kolay para kazanmayı sevmem. 

Mesleğimi de severek çalıştım. Şu anda her yaptı-

ğım işte yeni mezun olduğum zamanki heyecanı 

yaşarım. Çünkü yaptığım iş bittiğinde aldığım zevk 

daha büyük, aldığım para bana o kadar zevk vermi-

yor.  Kendi dişlerimi bile kendim yaptım.  

Bu uğraşımın çok faydasını görmüş olmalısınız?

Evet, çok faydasını gördüm, çünkü sabrım arttı. 

Mesela bir şey yapıyorum, bozuluyor tekrar tekrar 

yapıyorum. Mesleğimde de mesela hasta bıksa bile 

ben bıkmam, sonuç istediğim gibi olana kadar uğ-

raşmaktan vazgeçmem hasta memnun olsa bile. 

Metrelerce ortodonti teli bükmüşümdür bir tanesin-

de bile eğri olan yoktur, hepsi hizalıdır. Mükemmel 

olmasını isterim, sonucu da güzel oluyor o zaman. 

Bu işleri yaparken de öyle, kırıldı mı tekrar yap, ner-

de yanlış yaptıysan onu düzelt tekrar yap. Kesinlik-

le herkesin bir yetenekli yanı vardır, onu keşfetmek 

önemli. “Ben yapamam” demeyecek kimse, benim 

yapamadığımı o, onun yapamadığını ben yapabili-

rim ama herkesin bir yeteneği vardır. Marangoza kı-

zıp sandık yaptım mesela. Başladı bitirmedi, ben de 

kızıp parçaları alıp kendim bitirdim.  Kendi ürettiğim 

aft ilacım var bitkisel. Yine kendi ürettiğim ilaçlar 

var onları tanıtmak istiyorum zaman içinde. 

Kişisel bir sergi açmayı düşünüyor musunuz? 

Ürünlerinizi satıyor musunuz?

Sergi yapacağım; panoların bir kısmı hazır, iki tane 

daha yapılıyor. Satmaya gelince… Kıyamam ki na-

sıl paha biçeyim? 

Kızınız da dişhekimliği öğrencisiymiş öğrendiğim 

kadarıyla. Özellikle gençlere, meslektaşlarımıza 

neler söylemek istersiniz?

Mutlaka herkesin hobisi olsun. Hobinin ölçüsü 

yok, her şey olabilir ama mutlaka olsun. Hobisi 

olan insanın sosyal çevresi gelişiyor, yeni insan-

larla tanışıyor. Mesela benim bunalıma girmeye 

vaktim yok. 

Kızım Çukurova Üniversitesi’nde dişhekimliği öğ-

rencisi.  Bence prensipler önemli, insanın vicdanı-

nın rahat olması lazım, özellikle sağlıkta.  Bilme-

den hata yapmak ayrı da mesela dişi kurtarmak 

mümkünken çekip implant yapılması affedilir değil 

benim için. 

Meslektaşlarımdan özellikle beklentim; mesleği 

hakkıyla yapsınlar, elbette hak ettiklerini alsınlar 

ama vicdanlarıyla çalışsınlar, para için yapmasın-

lar. Senelerce hepimiz iyi kötü emek verdik bu işe. 

Mesleğimizin değeri olması gerektiği noktada kal-

sın.  Basit şeylerden yüksek bedeller istemesinler 

ama emeği çok olan işlerde hakkını alsınlar. Her 

konuda, herkesin düşüncelerine saygılıyım ama 

vicdan her konuda aynı, vidan değişmiyor.  Benim 

ünitimde kızım otururken ne yapacaksam aynısı-

nı hastaya yaparım, hatta hasta kızımdan azizdir 

orda bana. Kızıma rahat davranabilirim ama hasta-

ya saygıdan başka bir şey yapamam. Bu kadar he-

kimin içinden beni seçip gelmiş ise bunun değerini 

bilmek ve karşılığını vermek lazım.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Saygınlığımızı koruyalım, bu parayla satın alına-

bilir bir şey değil. Hastalar bize ve yaptığımız işe 

saygı ve sevgi duysun, nefrete çevirmeyelim bunu.  

Bizim işimiz el emeği ve sanattır. Ve sanat baştan 

savma olmaz.
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Bu sayımızda Afrika’ya doğru uzandık. Afrika’nın batısında Akdeniz ve Atlas Okyanusu’na 

kıyıları olan ülke Fas’tayız. Fas’tan arkadaşımız, meslektaşımız  Hicham Khayat  ile söyleşi 

yaptık.

FAS
Dişhekimi 
Sevgi Türkmen
dr.sevgiturkmen@hotmail.com

Mr. Khayat bize kendini nasıl tanıtır?

1990 yılında  Kasablanka  Devlet  Üniversitesi’ni  

bitirdim ve hemen Fransa’ ya gittim. Fransa’da 

(UEMC - Universidad  Europea Miguel de Cervan-

tes) 2 yıl misafir okutman olarak çalıştıktan sonra 

kendi üniversiteme döndüm. Üniversitede 12 yıl or-

todonti anabilim dalında okutmanlık yaptım. Daha 

sonra 4 arkadaşımla beraber  hem eğitim hem de 

tedavi yapabileceğimiz bir klinik açmaya karar ver-

dik. Hepimizin ortak düşüncesi olan ‘verebileceğin  

her şeyi paylaş’ fikrinden yola çıkarak bir merkez 

kurduk ve çalışmaya başladık.

Ülkeniz Fas’ ı bize nasıl tanıtırsınız?

Fas, diyebilirim ki dünyadaki en eski  medeniyetler-

den biridir. Bugünün Fas’ı ise istikrarlı, güvenilir ve 

hızla gelişmekte olan bir ülke. Fas halkı bu konuda 

oldukça bilinçli. Majesteleri Kral 6. Muhammed’in 

ülkeyi modernleştirme, güçlendirme, demokra-

tikleştirme ve ülke kaynaklarını doğru kullanma 

konusundaki çalışmalarını takdirle karşılamakta-

dır. Sosyal ve ekonomik kalkınma çalışmalarının 

neticesinde Fas’ta, yenilenebilir enerji kavramına 

verilen değer sonucu olarak  dünyanın en büyük -ki  

büyüklüğünün Paris şehri kadar olduğu biliniyor- 

solar enerji santrali inşa edilmiştir.

Eğitim ve sağlık konularında ise bazı eksiklikleri-

miz olduğunu biliyor ve gidermeye çalışıyoruz.

Fas’ ta dişhekimi olmak desek...

Başta dişhekimi olabilmek için orta eğitim puanla-

rınızın yeterli olması gerekiyor.

Biri Rabat diğeri Kasablanka’da olmak üzere iki 

devlet üniversitesi var. Her yıl sadece 200 kişi öğ-

renime başlıyor ki bu ülke geneli için oldukça ye-

tersiz. Geçen yıl ise iki adet özel dişhekimliği okulu 

açıldı.

Ülkemde 30 milyon kişiye karşılık 3000 dişhekimi 

var. Yeni mezun bir dişhekimi başlarda hasta bul-

makta zorlansa da bir müddet sonra işlerini rahat-

ça yoluna koyabiliyor.
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Sosyal güvenlik sisteminin gelişmesi için Majeste-

leri Kral 6. Muhammed geniş bir çalışma hazırla-

makta. Bütün çalışanları kapsayan AMO dediğimiz 

bir sağlık sistemi var. RAMED sistemi ise dar geliri 

olan kişilerin kullandığı bir sistem. Tabii bir çok da 

özel sigorta şirketleri tarafından kullanılan özel 

sistemler var.

Siz niye dişhekimliğini tercih ettiniz?

Ailemde hiç  dişhekimi olmamasına rağmen, aktivi-

Dişhekimi

Mr. Khayat 
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tesinin hayli yüksek bulduğum bu  mesleği  tercih 

ettim.

Son olarak, İstanbul’da hiç bulundunuz mu, şehri-

miz hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu arada Türkiye ve İstanbul’da birkaç kez bulun-

ma şansım oldu. Ancak bu ziyaretler çok kısıtlı sü-

releri kapsadı. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha 

uzun ve tatili de kapsayan bir gezi yapmayı düşü-

nüyorum.



Merhaba, öncelikle bu 

koşturmacanız arasında 

vakit ayırıp bizimle görüş-

meyi kabul ettiğiniz için 

teşekkür ederiz. Bize biraz 

kendinizden bahseder mi-

siniz? 

Türk Tabipleri Birliği Merkez 

Konseyi üyesiyim, Kadın 

Hekimlik ve Kadın Sağlığı 

kolu aktivistiyim. İş yeri he-

kimiyim, 31 yaşındayım ve 

Ankara’da yaşıyorum. 

Tüm bunların yanı sıra ya-

zarlık özelliğiniz de var ya-

nılmıyorsam…

Bianet, İlerihaber, Halkin-

sagligi.org gibi sitelerde 

kadın, hekimlik ve sağlık 

sorunları üzerine yazılar ya-

zıyorum. 2013 yılında çıkan 

“Sağlıksızlık Yıllığı 2013: 

Sağlıkta Yıkımın Güncesi” kitabının da yazarların-

danım.

Bir kadın hekim olarak ülkemizde son yıllarda gi-

derek artan kadın cinayetleri konusunu nasıl de-

ğerlendiriyorsunuz?

Malum, ülkemizde kadına yönelik şiddet bir halk 

sağlığı sorunu kadar yaygın. Bu kadar yaygın olan 

ve ne yazık ki her yıl yüzlerce kadının canını alan 

bu toplumsal soruna karşı hekimlerin sessiz kal-

ması beklenemez. Bize düşen en önemli görev, 

tüm halk sağlığı sorunları gibi, öncelikle kadına 

yönelik şiddeti önlemeye ilişkin çaba sarf etmek. 

Bu bağlamda ilgili kurumları göreve çağırmak 

önemli. Ancak ne yazık ki sorumluluk almaktan ve 

gerçek anlamda bir işbirliği yapmaktan çok uzak 

bir zihniyet var karşımızda. 

Hal böyleyken biz hekimlerin üzerine düşen ikin-

ci en önemli görev, şiddet görmüş olan kadınların 

gördüğü şiddeti belgelemek. Şiddetin belgelen-

mesi iki açıdan önemli; birincisi, şiddeti görünür 

kılmak, ikincisi ise hesap sorma kanallarının güç-

lendirilmesini sağlamak. Bu nedenle, güçlü ve ay-

rıntılı adli raporlar tutmak hepimizin görevi. Sağ-

lıkta Dönüşüm Programı (SDP) nedeniyle hasta 

başına düşen süre bir kaç dakika ile sınırlı olsa da 

şiddet gören kadınlar söz konusu olduğunda tüm 

şartları zorlayıp güçlü adli raporlar tutmaya çalış-

malıyız. 

Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı, 

Tedavi ve Yönlendirilmesi

https://www.ttb.org.tr/kutuphane/kadinaysid-

det.pdf

Dergi için hazırladığımız kadın konulu sayfalara bu sayıda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi, 

aktivist genç bir doktoru konul ettik. Dr.Hande Arpat’la bir sağlıkçı gözüyle kadına şiddeti ve sağlıkta 

şiddeti konuştuk.

Bir Sağlıkçı Gözüyle
Şiddet

Dişhekimi
Tülün Sönmezgil
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Özgecan Aslan davası ağırlaştırılmış müebbetle 

sonuçlandı. Bu kararı nasıl okumak gerekir sizce?

Özgecan Aslan cinayeti için verilen karar kadın ör-

gütlerinin verdiği mücadelenin kazanımıdır. Biz de 

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olara o 

sürece dahil olduk, eylemlere katıldık, mücadele-

ye güç verdik. Umarım her kadın cinayeti için aynı 

güçle sokaklara dökülüp, “bir kişi daha eksilme-

yeceğiz” diyebiliriz. Demeye de var gücümüzle 

devam etmeliyiz bütün bileşenler olarak. Ta ki ka-

dınlar tüm insanlığın da hak ettiği gibi eşit, özgür 

bireyler olana kadar! 

Kadına yönelik şiddetin artması gibi sağlıkta şid-

detin de dur durak bilmeden arttığını gözlemliyo-

ruz. 

Evet, maalesef şiddetin her örüntüsü ne yazık ki 

gündelik hayatımıza nüfuz etmiş durumda. Bun-

da hem kamu görevlileri ve devlet erkânının eril 

söylemlerinin, hem medyanın, hem de ne yazık ki 

hesap sorma kanallarının ka-

palı tutulması ve yeterince iş-

lemeyen hukuk sisteminin payı 

yadsınamaz. Ayrıca her geçen 

gün şiddeti artan, sokağa çık-

ma yasakları genişleyen, sivil 

insanların hayatını felç eden 

bir savaş yaşanıyor güneydoğu 

illerimizde. 

Sağlıkta her geçen gün artan 

şiddeti de bu bağlamda ve iki 

boyutla ele almalıyız. Birincisi, 

ülkemizde ne yazık ki son de-

rece yaygınlaştırılmış bu şiddet 

ortamının sağlıkta şiddeti kö-

rüklemesi, ikincisi ise SDP ile 

paramparça edilen sağlık siste-

minin yarattığı şiddet. 

2002 yılından beri devreye so-

kulan SDP ile hekimler ve sağ-

lıkçılar hasta memnuniyetini bi-

rinci adımdan karşılayan özneler 

haline getirildiler. Sistemden 

kaynaklanan her türlü sorunun 

muhatabı hekimler ve sağlıkçı-

larmış gibi bir algı yaratıldı. Bu-

nunla birlikte performans, hasta 

başına düşen sürenin azlığı, 

hekimlerin ve sağlıkçıların insa-

nüstü sürelerle çalıştırılması ile 

birlikte gelen tükenmişlik, has-

talardan talep edilen katkı pay-

ları, SABİM şikâyet hattı gibi faktörler de devreye 

girince sağlıkta şiddet devasa boyutlara ulaştı. 

Ne yazık ki bu şiddet ortamında meslektaşlarımı-

zı kaybediyoruz, bu ülkenin insanları için gecesini 

gündüzüne katan hekimler hizmet verdikleri has-

tanelerde öldürüldüler. Faillere verilen cezalarla 

ilgili bir tartışmayı ben açıkçası yersiz buluyorum. 

Çünkü biliyoruz ki etkin politikalar, caydırma me-

kanizmaları ve sağlık emekçilerini koruyan-kolla-

yan bir paradigma ile sağlıkta şiddeti önleyebiliriz. 

Ersin Arslan öldürüldüğünden beri çok ciddi bir 

mücadele veriyoruz; biliyoruz ki Melike Erdem, 

Kamil Furtun ve Aynur Dağdemir hayatta, aramız-

da, görevleri başında olabilirlerdi. Ancak sağlıkta 

şiddeti önlemeye çalışmaktan çok uzak bir zihni-

yet var karşımızda; öyle ki, hastalarla hekimleri 

kaynaştırmak için aynı tuvaleti kullanmaları gibi 

komik çözümler üretebildiler. Sağlıkta bu kadar 

yaygın bir şiddet ortamı ve iktidarları süresince 

hayatını kaybeden dört hekimin olduğu gerçek an-
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lamda demokratik bir ülkede Sağlık Bakanları çok-

tan istifa etmiş olurdu. 

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu çalışma-

larından bahsedebilir misiniz biraz?

Türk Tabipleri Birliği’nin deyim yerindeyse mutfağı-

nı çalışma kolları ve komisyonları 

oluşturuyor. Kadın Hekimlik ve 

Kadın Sağlığı Kolu en aktif kol-

larımızdan birisi. Çalışmalarımızı 

ülke gündeminin belirliyor olması 

ise kaçınılmaz; kürtaj yasakları, 

üreme sağlığı politikaları ile ilgili 

sorunlar, kadına yönelik şiddet, 

iktidar temsilcilerinin kadın sağ-

lığına zararlı söylemleri, savaş ve 

göç kıskacında kadınlar ve kadın 

sağlığı gibi konular çalışmalarımı-

zın ağırlıklı olduğu başlıklar. Belirli 

aralıklarla bir araya geliyoruz, sü-

rekliliği olan bir yazışma trafiği ile 

çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. 

Seçim dönemlerinde hem par-

tilere, hem yeni seçilecek olan 

hükümete somut taleplerimizi 

dile getirdiğimiz açıklamaları-

mızı özellikle anmak isterim. 

Kadın mücadelesi veren arka-

daşlarımıza, örgütlerimize somut 

talepler anlamında fikir verebilir 

bu belgelerimiz. Yine pek çok 

panel, konferans, sempozyumda 

Kolumuzu temsilen arkadaşları-

mız görev alıyor; hem çok kıymetli 

katkılar yapıyorlar hem de farklı 

toplumsal kesimlerle buluşmuş 

oluyoruz. 

Sağlıkta Kadın Emeği Sempoz-

yumu - Sempozyum Kitabı

http://www.ttb.org.tr/

kutuphane/kadisemp.pdf

Aramızda çok birikimli meslektaş-

larımız var. Kolumuz bu anlamda 

bilgi ve deneyimlerimizin, diğer 

kollardan farklı ve özgün olarak 

duygularımızın da paylaşıldığı ve kolektivize edildiği 

bir okul. Kendi adıma, Kol aktivisti kadın meslektaş-

larımdan çok şey öğrendiğimi özellikle vurgulamak 

isterim. Bu vurgu, diğer emek-meslek örgütleri için 

de özendirici olur umarım. 

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 

Seçim Mesajı

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/

secim-5351.html

Meslektaşlarınızın bu çalışmalara katılımı, ilgisi 

nasıl?

Maalesef hekimler arasında faaliyetlere katılım, 

idari görevler alma, kürsüyü kullanma, teorik kat-

kılar yapma anlamında kadın katılımı hala tatmin 

edici düzeyde değil. Elbette ki toplumun geneline 

göre çok iyi, ancak bizlerin yetinebileceği bir dü-

zeyde olduğunu söyleyemem. Buradan da tüm 

kadın meslektaşlarımıza, sağlıkçılara çağrı yapmış 

olalım: Lütfen emek ve meslek örgütlerinizde ör-

gütlenin, burada heyecanla sizi bekleyen birileri 

var! 

Biz dişhekimi kadınlar olarak TDB bünyesinde 

yeni oluşturulan Kadın Komisyonumuzla birlikte 

çalışmalarınıza destek vermek isteriz. 

Tabi ki, çok seviniriz. 

Kol faaliyetlerimiz arasında ayrıca bahsetme-

den geçemeyeceğim Türk Tabipleri Birliği Kadın 

Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi var. Bu yıl 

Mart’ta dördüncüsünü Mersin’de yapıyoruz ve 

kadın, savaş, göç, sağlık temalarını işliyoruz. 

Kongremize herkesi bekleriz, program netleş-

tikten sonra son halini internet sitemizden takip 

edebilirsiniz. 

Kadın Sağlığı Kongresi - Kongre Kitabı / 

Kadına Yönelik Şiddet

http://www.ttb.org.tr/kutuphane/kadinsagliki-

kong.pdf

Kadın Sağlığı Kongresi - Kongre Kitabı / 

Kadını Görmeyen Bilim ve Sağlık Politikaları

http://www.ttb.org.tr/

kutuphane/2kadinsagkong.pdf

Çok teşekkür ediyor, gerek kadına yönelik gerek 

sağlıkta şiddetin son bulduğu günlerde görüşe-

ceğimiz umuduyla çalışmalarınızda başarılar di-

liyorum.

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Günü 

Çağrısı

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/

kadin-4139.html
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Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin
Diş Hekimlerine Sürekli Eğitim Programı

23 Şubat 2016 
Doç. Dr. Ceyda Özçakır Tomruk
Posterior maksiller kemik yetersizliklerinde
tedavi yaklaşımları

08 Mart 2016 
Prof. Dr. Esra Can
Endodontik tedavi görmüş dişlerdeki tedavi
seçenekleri

29 Mart 2016 
Prof. Dr. Pınar Kursoğlu
Horlama ve Sleep apnea tedavisinde diş hekimin
rolü

19 Nisan 2016 
Doç. Dr. Senem Selvi Kuvvetli
Genç sürekli dişlerin endodontik tedavisinde
güncel stratejiler- Rejeneratif endodontik tedavi

19 Nisan 2016 
Doç. Dr. Senem Selvi Kuvvetli
Genç sürekli dişlerin endodontik tedavisinde
güncel stratejiler- Rejeneratif 

19 Nisan 2016 
Doç. Dr. Senem Selvi Kuvvetli
Genç sürekli dişlerin endodontik tedavisinde
güncel stratejiler- Rejeneratif endodontik tedavi

10 Mayıs 2016
Doç. Dr. Didem Nalbantgil
Ortodontide estetik yaklaşımlar

24 Mayıs 2016 
Doç. Dr. Meriç Karapınar Kazandağ
Diş hekimliğinde mikroskop ve Loop kullanımı

07 Haziran 2016  
Doç. Dr. Didem Özdemir Özenen
Çocuklarda davranış yönlendirme teknikleri 

Salı Günleri, Saat:19.15
Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu

Adres: Bağdat Cad. No:238 Göztepe/İstanbul
Kayıt: Pınar Kayan 

Tel: 0216 363 60 44 Dahili: 6320
E-mail: pinar.kayan@yeditepe.edu.tr

Katılım ücretsizdir



“Ucuz ve çok yer görmeli tatil yapmak için en az 

altı ay evvelden hazırlıklara başlamak gerekir”, 

beylik cümlesiyle giriş yapmak istedim yazıya. 

Böylece bu yazının ucuza mal edilmiş bir gezinin 

yazısı olduğu baştan anlaşılsın!  Çok para harca-

madan tatil yapmayı başarı sayıyorum ve o ne-

denle büyük bir keyifle anlatacağım.

Her yıl kış ayı yüzünü göstermeye başlayınca beni 

ve değişmez yurt dışı tatil arkadaşlarımı (çünkü 

yurt içi-yurt dışı tatil arkadaşları nitelik olarak 

farklılık gösterir, bu biraz acılı da olsa tecrübe 

edilerek öğrenilmiş bir bilgi) bir telaş alıyor: Bu 

bahar/yaz nereye gidelim? Eh, ucuz bilet buluna-

cak, kalacak yer ayarlanacak, para biriktirilecek 

vb. için ne kadar erken hareket etsek o kadar 

kârlıyız!

 

Neyse, gelelim konuya: Geçtiğimiz yıl arkadaşım 

tatil destinasyonu olarak tercihini Almanya’dan 

yana kullandığını söyleyince biraz hayal kırıklı-

ğına uğradım. Almanya’yı hiç görmemiştim ama 

tarihin bilincimize/bilinçaltımıza kazıdıklarından 

olsa gerek hiç gitmeyi planlamadığım bir ülkey-

di. Nedense savaşın, soykırımın etkisi beni fikren 

Almanya’dan çok uzaklaştırıyordu. Gözümün önü-

ne sürekli geniş sokaklarda tek tip insanlardan 

oluşan kalabalığın tarihin en kanlı ismini selam-

ladığı sahneler geliyordu. Ve imha kampları, de-

miryolları, yıkılmış kentler… Sonra bu hissettikle-

rimi arkadaşlarımla paylaşınca bunu aşmak için 

kesinlikle gitmemiz gerektiğine ikna ettiler beni. 

Sonuçta bunlar yaşandı evet ama geçmişi pirü-

pak bir memleket var mıydı sahi? Hele ki Avrupa 

ülkeleri! Kıyımlar, kırımlar her devletin tarihinde 

yüzleşilmiş ya da inkâr edilmiş kara lekeler ola-

rak vardır ve ne yazık ki olmaya da devam etmek-

te ancak Almanya’nın en azından “Almanların, 

Nasyonal Sosyalistlerin Yahudi Soykırımı’ndan 

kaynaklanan sorumluluğun bilincinde olduğunu”  

ifade ediyor olması benim de algımda bir değişik-

liğin gerekli olduğu ve bu değişikliğin ancak gidip 

görerek aşılabileceği gerçeğini dayattı.

 

Almanya seyahatimiz Hamburg’dan başlayıp 

Sttutgart’da bitti ancak ben bu uzun ve keyifli 

yolculuğun bir durağını anlatmak istedim bu ya-

zıda. Aslında uğradığımız her yer ayrı ayrı yazıla-

ra konu olacak kadar doluydu. Dediğim gibi bu 

yazıda yalnızca bir yeri, benim de gitmeden çok 

kısa bir süre önce öğrendiğim “Romantik Yol”un 

ilk durağı olan Würzburg’u konu edeyim istedim.

Almanya’da Romantik Bir Durak: 

Würzburg
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Dergi Yayın Koordinatörü
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Yıkıntılardan yeniden yaratılan şehir

Her yıl yaklaşık 2 milyon insan, Bavyara’nın batı-

sında, Würzburg ve Fussen arasında 420 km bo-

yunca uzanan bu yolu ziyaret ediyormuş, bense 

varlığından çok geç haberdar oldum! Romantik Yol 

güzergâhında 20’nin üzerinde kasaba bulunuyor. 

Biz yalnızca Würzburg’u gezdik ancak diğer kasa-

baların da birbirine çok benzediklerini ve adeta bi-

rer masal kenti olduklarını okuduk. 

Kitabi bilgi şöyle diyor: 6. ve 7. yüzyıllarda Frank-

lara geçen şehir, Tuna ve Ren nehirlerini birbirine 

bağlayan Main Nehri üzerinde bulunuyor. 10. yüz-

yılda güçlü prensler ve piskoposların yönetim mer-

kezi olmuş Würzburg. Din adamlarının daha sonra 

başa bela olduğu bu şehir II. Dünya Savaşı sıra-

sında 17 dakika boyunca bombalanmış ve şehrin 

neredeyse %90’ı yok olmuş. Bu yıkımın ardından 

aslına uygun biçimde yeniden inşa edilen şehir 

1981’de UNESCO tarafından koruma altına alınmış. 

Heidelberg’den paylaşımlı bir araçla geldiğimiz 

Würzburg’da, kaldığımız yer de yakın olduğundan, 

ilk iş alışveriş caddesi olan Kaiserstrasse boyunca 

yürüyerek şehir merkezine doğru ilerlemek oldu.  

Cadde üzerinde birçok ünlü mağazayı görmek 

mümkün. Şehir böyle yürüyerek gezilecek kadar 

küçük ve bir o kadar keyifli. Şehrin nerdeyse tama-

mının yıkılmış olduğunu ancak okuduklarımızdan 

ve belediye binasının alt katında sergilenen şehrin 

yıkılmış halinin maketinden anlıyoruz.

Biraya karşı şarap…

Küçük bir şehre gidince plan program yapmadan, 

yolun götürdüğü yere gitmeyi tercih ettiğimizden 

Würzburg’da da aynı metodu izledik, yollara bı-

raktık kendimizi... Siz ille de plan program isterim 

derseniz başlangıç noktası olarak Main Nehri’nin 

batı yakasındaki bir tepede bulunan Marienberg 

Kalesi’nden başlayabilirsiniz. Kale, kentin ilk 

kurulduğu yer olması bakımından önemli ancak 

bence en güzel yanı Würzburg’un gezip görülecek 

tüm yerlerinin buradan görülebilmesi... Tüm şehir 

ayaklarınızın altında ve  manzara gerçekten nefis! 

Harika fotoğraflar çekiliyor buradan…

Yeri gelmişken bahsedelim: Kaleden izlenebilen 

manzaranın bir bölümünü şehri çevreleyen yamaç-

lardaki üzüm bağları oluşturuyor. Almanya diyince 

akla ilk bira gelir ama Würzburg bir şarap şehri. 

Çünkü burada ülkenin en eski ve en büyük üzüm 

bağlarından biri bulunuyor. Bu demek oluyor ki 

şarapla aranız iyiyse nehir boyunca uzanan resto-

ranlarda enfes tatlar sizi bekliyor.

Eski şehrin büyüsü

Kaleyi gezip şehri kuşbakışı izledikten sonra iniş 

yoluna düşünce zorlu bir parkuru atlatmış oluyor-

sunuz. Her ne kadar inmesi çıkmasından daha ko-

lay olsa da kale gezisi sağlam güç sarf ettiren bir 

bölümü gezinin. Neyse ki Main Nehri’nin kenarına 

indiğinizde yorgunluktan eser kalmıyor! Kaleyle 

eski şehri birbirine bağlayan ve 1473-1543 yılları 

arasında inşa edilmiş Alte Mainbrücke tüm ihtişa-

mıyla karşınıza çıkıveriyor. Üzerinde pek çok aziz 

heykeli   bulunan   Alte   Mainbrücke’yi   ilk   gördü-

10. yüzyılda güçlü prensler ve piskoposların yönetim 
merkezi olmuş Würzburg. Din adamlarının daha 
sonra başa bela olduğu bu şehir II. Dünya Savaşı 
sırasında 17 dakika boyunca bombalanmış ve şehrin 
neredeyse %90’ı yok olmuş. Bu yıkımın ardından 
aslına uygun biçimde yeniden inşa edilen şehir 
1981’de UNESCO tarafından koruma altına alınmış. 
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Kaleyle eski şehri birbirine bağlayan ve 1473-1543 yılları arasında inşa edilmiş Alte Mainbrücke tüm 
ihtişamıyla karşınıza çıkıveriyor. Üzerinde pek çok aziz heykeli bulunan Alte Mainbrücke’yi ilk gördüğümde 
“romantizm burada can bulmuş herhalde” dedim ta ki köprüyle ilgili hikâyeyi duyana kadar: Bu köprü ver-
gilerin yüksek olmasını protesto eden 500 kadar çiftçinin 20’sinin infaz edildiği yermiş. 

ğümde “romantizm burada can bulmuş herhalde” 

dedim ta ki köprüyle ilgili hikâyeyi duyana kadar: 

Bu köprü vergilerin yüksek olmasını protesto eden 

500 kadar çiftçinin 20’sinin infaz edildiği yermiş. 

Neyse, biz güzelliklerden devam edelim: Köprü-

nün eski şehir ucunda bir şarap evi var. Kapısında 

kuyruk olan dükkândan kadehin depozito ücretini 

de ödeyerek aldığınız şarabı sokak müzisyenleri 

eşliğinde yudumlarken romantizmin sularına dal-

mak mümkün. Tabi yalnız gidilmişse biraz can sı-

kıcı olabilir…

Usul usul içilmiş şarap ve ruha şifa müziği şöyle bir 

sırtlanıp, “sırf bu keyif için buraya tekrar gelinir” 

diyerek yürümeye devam edince yolun bizi ulaştır-

dığı nokta eski şehrin meydanı… Böyle 

meydanları gezerken içimi tarifsiz bir 

his kaplamıştır hep. Kendimi aval aval 

binaları, insanları izlerken bulurum. 

Sanki gerçeklik ve zaman algım kırılma-

ya uğrar. O binalar, yollar, kaldırımlar... 

modern zamanların kirinden arınmışlık 

duygusu verir. İşte yine o oldu! Etrafı-

ma baktım ben mi anormalim diye, yok 

bizim gezi ekibi de benim gibi.

Eski şehir meydanında Rathaus (Be-

lediye Binası) çıkıyor karşınıza. 13. 

yüzyılda başlanmış bina inşaatına, 16. 

yüzyıla kadar da birkaç kez elden ge-

çirilmiş. Meydanda sarı renkli başka 

bir yapı dikkatimizi çekiyor hemen. İlk etapta ne 

olduğunu anlamadık ama öğrendik: 1751 tarihinde 

yapılan bu bina kütüphane ve turizm bürosu ola-

rak kullanılıyormuş. Binanın süslemeleri az sonra 

anlatacağım sarayınkine çok benzediği için olay 

olmuş; yıktırılamamış ama ağız bir vergiyle ceza-

landırılmış sahibi (ya da mimarı). Bu görkemli ya-

pının yan tarafında, kırmız-beyaz dış rengi ve vitray 

camlarıyla  St. Mary Kilisesi (Marienkirche) arz-ı 

endam ediyor. “Baroksever” biriyseniz es geçmez 

gezersiniz ama “mimariden anlamam da kırmızı  

pek yakışmış”  diyerek de gezebilirsiniz.

Bir sonraki durak Almanya’nın dördüncü büyük 

katedrali olan St.Kilian Katedrali. İrlanda’dan ge-

lip bölgede Hıristiyanlığı yaymaya çalışan, daha 

sonra da şehrin koruyucu azizi olarak kabul edilen 

Aziz Kilian’a ithafen yapılmış. İnşaatına 1040 yılın-

da başlanan St.Kilian Katedrali’ne takip eden yüz-

yıllarda kuleler, barok süslemeler ilave edilmiş. Ve 

elbette büyük bombardımanda neredeyse tamamı 

hasar görmüş ancak 20 yıllık bir restorasyon son-

rası yarısı modern yarısı klasik olmak koşuluyla 

yeniden hayata dönmüş. Bu iki yaklaşımı bir arada 

kullanmak bence ayrı bir hava katmış katedrale. 

Gidin ve mutlaka görün derim.

Katedral çıkışı bizi karşılayan Domstrasse yemek 

yemek için uygun mekânların olduğu bir cadde. 

Yemek demişken, buralarda en yaygın yiyecekler 

“würst” (sosis), “fish and chips” (balık-patates) ve 

tatlı niyetine “berliner”. 
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Würzburg’un en görkemli yapısı olan Residenz, Prens-Piskopos Johann Philipp Franz von Schönborn adına, 
Balthasar Neumann tarafından inşa edilmiş. 1719 yılında inşaatına başlanan saray yalnızıca görkemli 
binasıyla değil bahçesiyle de zamanın din adamlarının ihtişamlı yaşamını yansıtıyor. Barok ve rokoko 
tarzında inşa edilen yapının en önemli özelliği dünyanın en büyük tavan freskine sahip olması.  

Bu cadde boyunca ilerlediğinizde Dom Müzesi kar-

şınıza çıkıyor ki içinde ne var ben de bilmiyorum; 

şöyle etrafını turlayıp geçtik çünkü. Otele dönün-

ce hakkında okuma yaptık. Şöyle ki, çağdaş sanat 

düşkünüyseniz ve vaktiniz çoksa ziyaret edin ama 

bizim gibi kapısından geçip giderseniz de bir şey 

kaybetmiş sayılmazsınız.

Saraylar sarayı: Residenz

Ve geldik şehrin en ünlü yapısına: Residence Pa-

lace (Würzburg Residenz). Adından da anlaşıldığı 

üzere saray burası. Bu bölümü yazmaya başlayın-

ca aklıma onlarca “saray” göndermesi geldi ama 

yazıya “kaçak” yapmayayım dedim, yutkundum, 

geçtim.

Gelelim sarayımıza… Würzburg’un en görkemli ya-

pısı olan Residenz, Prens-Piskopos Johann Philipp 

Franz von Schönborn adına, Balthasar Neumann 

tarafından inşa edilmiş. 1719 yılında inşaatına 

başlanan saray yalnızıca görkemli binasıyla değil 

bahçesiyle de zamanın din adamlarının ihtişam-

lı yaşamını yansıtıyor. Barok ve rokoko tarzında 

inşa edilen yapının en önemli özelliği dünyanın 

en büyük tavan freskine sahip olması.  İtalyan sa-

natçı Giovanni Battista Tiepolo tarafından sarayın 

giriş merdivenlerinin tavanına yapılan “Gezegen-

ler ve Kıtalar Alegorisi” adlı çalışma, Asya’dan, 

Avrupa’dan, Amerika’dan, Afrika’dan insanları, 

hayvanları ve doğayı tasvir eden simgelerle dolu! 

Burada fotoğraf çekmek yasak ama herkes gizli 

gizli görüntü alıyordu, ben gördüm. Eh ben de çek-

tim bir-iki kare… 

Sarayda anlatılacak o kadar çok ayrıntı var ki! 

Tüm odaların kendine ait hikâyeleri var. Başlı ba-

şına bir sanat-mimari yazısının konusu olabilecek 

zenginlikte. 17 dakikalık bombardımanda sarayın 

tavan freski zarar görmemiş ancak diğer bölümler 

o kadar şanslı değilmiş, pek çok bölüm ağır hasar 

görmüş. Odaları gezerken, bombardıman sonra-

sı harabeye dönmüş bölümlerin fotoğraflarını da 

görüyorsunuz. Binayı aslına uygun ayağa kaldırma 

çalışmaları 1987’ye kadar devam etmiş ve gerçek-

ten çok başarılı bir çalışma olmuş. 

Bizim için Würzburg burada sona erdi. Yolumuzu 

“Romantik Yol” rotasından saptırıp Stuttgart’a çe-

virdik. Bir nefeslik mola gibi olan Würzburg durağı 

bence tatil rotanızda muhakkak yer alsın. Belki siz 

de benim gibi Almanya önyargısı kırılması gere-

kenlerdensinizdir, bunun için romantik bir başlan-

gıç yapın derim…



Dişhekimleri İçin Yumuşak Doku Cerrahisi Klinik Rehberi - 1

Prof. Dr. Korkud Demirel

Quintessence Yayıncılık

98 Sayfa, Renkli resimli, Sert kapak kitap

Kitap baskı aşamasındadır. Şubat başında tedarik edilebilecektir.

Yumuşak Doku Cerrahisi kurs özet kitabıdır. Bu kitabın 2. cildi Temmuz ayı gibi yayınlanacaktır.

İÇİNDEKİLER

TEMEL BİLGİLER

YARA İYİLEŞMESİ

YARA İYİLEŞMESİNİN AŞAMALARI

YARA İYİLEŞMESİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR

SİSTEMİK FAKTÖRLER

YEREL FAKTÖRLER

MİKRO-CERRAHİ TEKNİK

DİKİŞ MALZEMELERİ VE TEKNİKLERİ

DOKU DİKİŞLERİNDE TEMEL PRENSİPLER

DİKİŞ MALZEMESİ VE TÜRLERİ

UYGULAMALAR

BÖLÜM 1: KLİNİK KURON BOYUNUN CERRAHİ OLARAK UZATILMASI

SINIRLAMALAR

TUZAKLAR

GÜLME HATTI İLE DİŞ ETİ KENARI KONUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ

BİYOLOJİK ALAN

GECİKEN PASİF SÜRMENİN KLİNİK BULGULARI

GECİKMİŞ PASİF SÜRMENİN TİPLERİ

GECİKMİŞ PASİF SÜRMENİN CERRAHİ TEDAVİSİ

OLGU 1: Gecikmiş Pasif Sürme Tip 1A

OLGU 2: Gecikmiş Pasif Sürme Tip 1B

BÖLÜM 2: MUKOGİNGİVAL DOKULAR VE KLİNİK ÖNEMİ

YAPIŞIK VE/VEYA KERATİNİZE DOKU: SAĞLIĞIN KORUNMASINDAKİ ÖNEMİ

Yapışık diş eti miktarının arttırılması

OLGU 1: Vestibüloplasti ile vestibül derinliğinin arttırılması

Serbest diş eti grefti ile keratinize doku kazanılması ve vestibül derinliğinin arttırılması

OLGU 2:

OLGU 3: İmplant etrafında yapışık keratinize dokunun arttırılması

FRENULUM VE DİŞ ETİ SAĞLIĞI

OLGU 4: Frenulum tutunma yerinin apikale alınması (Frenuloplasty)
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Polisiye roman dendiğinde akla ilk gelen Türk yazarlardan olan Ahmet Ümit, yeni 

kitabında bir asır geriye gidiyor . Polisiye yok değil, ancak bu kez başrolde tarih var.

 Şehsuvar Sami, Galatasaray Lisesi’nde okumuş, Fransızca ve Fransız Devrimi’ni 

bilen Selanikli bir gençtir, yazar olmak ister. Şair Ester’e âşıktır. Ester bir Yahudi 

kızıdır. Birlikte Fransa’ya gitmek üzeredirler. Ancak Sami, devrimin rüzgârına kapılır 

ve her şey birden değişiverir. Osmanlı İmparatorluğu çöküş yaşıyordur. Başta des-

pot bir sultan, Abdülhamit vardır. Şehsuvar Sami’nin özgürlük arayışı giderek artar 

ve örgütte sivrilir, hatta bir tetikçiye dönüşüverir. Romanda 45 mektup yer alıyor. 

Sami, Ester’e yazdığı bu mektuplarda o dönem yaşadığı tüm ikilemler, korkular ve 

elbet cinayete varan olayları paylaşıyor.

“Bu tümüyle tarihsel ilk romanım” diyen Ahmet Ümit, ‘Elveda Güzel Vatanım’da öldürüleceği korkusuyla 

Pera Palas’a sığınan Şehsuvar Sami ve unutamadığı aşkı Ester üzerinden 1906’da orduyla buluşup büyük 

güce dönüşen ve 1926’da İzmir Suikasti’yle sona eren İttihat ve Terakki’nin 20 yılını anlatıyor. İttihat ve 

Terakki’nin tartışmalı bir dönem olduğunu, bu nedenle çok çalıştığını, çok kitap okuyup araştırdığını, 

Balkanlar’da çok yer gezdiğini ve konuya olabildiğince objektif bakmaya çalıştığını anlatan Ahmet Ümit, 

“Dört yılda yazdım. Çok yorgunum ama iyi bir iş yaptığımı hissettiğim için huzurluyum, mutluyum” diyor.

“Devletin derinlikleri, toprağın derinliklerinden daha karanlıktır.

1926 yılının o hüzünlü sonbaharı. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, genç cumhuriyet ayaklarının üzerinde 

durmaya çalışıyor. O büyük altüst oluşun içinde bir adam: Şehsuvar Sami… Bir zamanların İttihat ve Ter-

akki fedaisi, şimdilerin yorgun komitacısı. Şehsuvar Sami’nin etrafında dönen amansız bir entrika. Bir yanda 

kaybettiği ama hiçbir zaman yüreğinden çıkartamadığı sevgilisi Ester, öte yanda yaşanılan tarihsel bozgun… 

Kaybedilen bir ülke, kaybedilen bir şehir, kaybedilen bir hayat. Ve aklında hep aynı soru: Devlet mi kutsaldır, 

yoksa insan mı?

‘Ölüm, şehirlerimizi kaybetmekle başlar.’ Kim söylemişti bu cümleyi hatırlamıyorum, ne yazık ki doğru… 

Doğru, lakin eksik. Ölüm, şehirlerimizi kaybetmekle başlar, vatanımızı kaybetmekle neticelenir. Sahi nedir 

vatan? Bir toprak parçası mı, uçsuz bucaksız denizler, derin göller, yalçın dağlar, verimli ovalar, yemyeşil 

ormanlar, kalabalık şehirler, tenha köyler mi? Hayır, bütün bunların ötesinde bir anlam taşır vatan. Ne sad-

ece toprak parçası, ne su havzaları, ne ağaç silsilesi… Annemizin şefkati, babamızın saçlarına düşen ak, ilk 

aşkımız, doğan çocuğumuz, dedelerimizin mezarlarıdır vatan…

Vatanı olmayan insanın hayatı da olmaz. Evet, bir vakitler zihnim, kalbim bu fikirlerle doluydu. Şimdi? Şimdi 

bilmiyorum…”

Hayko Cepkin çocukluğundan bu yana dinleyerek büyüdüğü şarkıları ‘Beni Büyüten Şarkılar Vol.1’de 

bir araya getirdi. 29 Ocak’ta piyasaya çıkan  albümde  9 cover şarkı bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda  

iTunes’da ön satışa açıldığı an itibariyle ‘en çok satan’ listesinde 1. sıraya oturan albümünü ‘’Hayatımın, 

fikirlerimin ve müziğimin olgunluk dönemine giriyorum’ sözleriyle ifade ediyor Cepkin.

Sanat yönetmenliğini Göksel Balaban’ın, kapak tasarımını Dünya Atay’ın üstlendiği albüm, görseli ile de 

dikkat çeken ve eski şarkıları yeni nesil ile buluşturan bir çalışma. Albüm kartonetinde anne karnında bir 

cenin fotoğrafı kullanan Hayko Cepkin; “ Albüm kartonetinin içerinde de bebeklik fotoğraflarını kullandık.  

Müzik severlerin benden de bir şeyler bulacakları adından, şarkılardan ve kartonetine kadar  bütün bir 

albüm hazırladık” diyor. 

Albümümde bir tek tarz değil bir çok farklı tarzda şarkının yer aldığını anlatan Hayko Cepkin “Beni 

Büyüten Şarkılar Volum 2” nin de geleceğini müjdeliyor.  

AHMET ÜMİT / ELVEDA GÜZEL VATANIM     

HAYKO CEPKİN / BENİ BÜYÜTEN ŞARKILAR  

1. Ben İnsan Değil Miyim?

2. Aldırma Gönül Ft. Hayki

3. O Çeşme

4. İtirazım Var

5. Ağla Sevdam ( Ağır Roman )

6. Issızlığın Ortasında

7. Neydi Günahım

8. Yuh Yuh

9. Nem Kaldı
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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

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 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)

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 BANKASI 

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

KASI Pangaltı 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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KİRALIK

Sağlık sorunları nedeniyle, Ümraniye Alemdağ Caddesi’nde tüm ekipmanlarıyla devren kiralık muayenehane

 İletişim: 0532 056 18 36 (Ahmet Güçkan)

VEFAT

Odamız üyesi Dişhekimi Muhteşem Akın’ın oğlu Akın Tuğrulöz,

Odamız üyesi Dişhekimi Kıymet Gündoğdu’nun annesi Satı Yiğit,

Odamız üyesi Dişhekimi Ayhan Öztürk’ün kayınvalidesi Samiye Ertan,

Odamız üyesi Dişhekimi İlhan İşler’in annesi Seyhan İşler,

Odamız üyesi Dişhekimi Ayşe Songül Yargıcı’nın babası Ahmet Tevfik Yargıcı,

Odamız üyesi Dişhekimi Meryem Meral Dinçer’in babası İsmail Yurt, 

Odamız üyesi Dişhekimi Zeynep Yılmaz’ın babası Davut Yılmaz vefat etmiştir.

Meslektaşlarımızın, ailelerinin ve yakınlarının acılarını paylaşır başsağlığı dileklerimizi iletiriz.

Ankara Dişhekimleri Odası

2016 Öykü ve Fotoğraf Yarışması

Tema: GÖÇ

Son Başvuru Tarihi: 1 Nisan 2016

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
TDB 22. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİNE ÜCRETSİZ KATILIM VE KONAKLAMA
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
TDB 22. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİNE ÜCRETSİZ KATILIM
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
TDB 22. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİNE ÜCRETSİZ KATILIM
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1937-1946 yılları arası dünya satranç şampiyonu. Çok saldırgan oyun tarzıyla ünlüdür.

Alexander Alekhine 1892 yılında Moskova’da doğdu. Ailesi zengin ve soyluydu. 9 yaşında 

Pillsbury’yi oynarken izledi ve büyülenmiş gibi kendini satranca kaptırdı. 4 yaş büyük ağabeyi o na 

oynamasını öğretti ve gelişmesinde yardımcı oldu. Alekhine, zamanının önemli bir bölümünü sat-

ranca harcamasına rağmen, başka ilgi alanlarına da sahipti. Eğitimli bir insandı. Çocukken çok iyi 

düzeyde Fransızca ve Almanca öğrenmişti. Devrimden sonra 1920’de sulh yargıcı oldu ve analitik 

zekasıyla kriminal olayları araştırmakta ve çözmekte olağanüstü bir başarı gösterdi. Oyunlarını, ga-

libiyetlerini ve yenilgilerini analiz eden Alekhine stiline hala bir şeyler eklemesi gerektiği sonu-

cuna vardı. Ağır bir çalışma peryodu o na Paris, Bern, Baden-Baden, Hastings, Birmingham, Buenos 

Aires ve Scarborough turnuvalarında önemli zaferler getirdi.

New York 1927 turnuvasının sonunda Alekhine, Capablanca’nın sadece 2.5 puan gerisindeydi. Ge-

nel düşünce aralarındaki maçın Capablanca lehinde biteceğiydi. Peki Alekhine ne düşünüyordu? 

“Capablanca’dan 6 oyun almayı hayal etmek zor ama daha zoru o nun nasıl benden 6 oyun alaca-

ğını hayal etmektir.” Maç Buenos Aires’de yapıldı. İki buçuk ay boyunca Buenos Aires halkı dün-

ya satrancının iki devinin mücadelesine şahit oldu. 1927 yılında Alekhine’nin rüyası gerçek oldu 

ve 18.5’e 15.5 gibi bir skorla dördüncü dünya şampiyonu oldu. 1935 yılında kaybettiği unvanını 

1937’de geri aldı ve 1946’da ölene kadar muhafaza etti. Şampiyonluk ünvanını mezara götüren tek 

şampiyondur.

Alekhine’ın oyunu çok karışık idi ve o daima kombinasyonlar arardı. Onun hücum oyunu ve kombi-

nasyonları artık satranç tarihinin bir bölümünü oluşturur. Özellikle “basitleştirilmiş” gözüken ko-

numlarda buluşlarının çokluğu göze çarpar. 

Satrançta Rus Ambargosunu Başlatan ve Dünya 
Satranç Şampiyonu Unvanı İle Ölen İlk Oyuncu 

Alekhine Savunması ilk olarak 1921 yılında 

Budapeşte’de eski Dünya Şampiyonu Alexander 

Alekhine tarafından Endre Steiner’e karşı oynanmış 

ve yaratıcısının adını almıştır. Üst düzeyde çok sık 

oynanmayan Alekhine Savunması ilk kez 1972 yılın-

da Dünya Şampiyonluğu maçında Fischer tarafın-

dan Spassky’ye karşı başarı ile kullanılmıştır. Mo-

dern zamanlarda Amerikalı büyük usta Lev Alburt ve 

Vassily Ivanchuk üst düzeyde bu savunmayı uygula-

yanlardandır. 1.e4 Af6 hamleleriyle başlayan Alek-

Alekhine Savunması

Aleksandr Aleksandroviç Alekhine

hine Savunması hipermodern bir savunmadır. Siyah 

beyazın 2.e5 sürüşüne ve diğer piyonlarını merkeze 

tempo ile yönlendirmesine izin verir. Hipermodern 

anlayışın göstergesi olan bu oyun tarzı her ne kadar 

beyaz merkezi ele geçirmiş gibi görünse de merkezi 

kontrol etmekte zorluk çekeceği iddiasındadır.

Dört Piyon Saldırısı 

1.e4 Af6 2.e5 Ad5 3.d4 d6 4.c4 Ab6 5.f4  hamlelerin-

den sonra oluşan konum (bkz diyagram) Dört Piyon 

Saldırısı olarak adlandırılır. Beyaz iddialı bir şekil-

de merkez piyonlarını (e ve d) ve merkezi destek-

leyen piyonlarını (c ve f) mücadeleye sokar. Beyaz 

bu şekilde merkezde büyük bir üstünlük elde etmiş 

gözükür. Klasik anlayışa uygun olan bu sürüşler 

“Merkeze piyon getirme fırsatını” kaçırma düşünce-

sinin uygulanmasıdır. Ne var ki merkezi ele geçire-

bilmek kadar bu büyük merkezi sağlam bir şekilde 

tutabilmek de önemlidir. Siyah artık tüm gücüyle 

...Ac6, ...Vd7, ...0-0-0 ve ...f6 gibi hamlelerle beyazın 

merkezine yüklenecek. 5...dxe5 6.fxe5 Ac6  sonra-

sından beyaz 7.Fe3 oynamalıdır (7.Af3 ciddi bir hata 

olur çünkü 7...Fg4 sonrasında d4’e olan baskı daya-

nılmaz hale gelir.) 7...Ff5 8.Ac3 e6 sonrasında siyah 

çok iyi şanslar elde eder.
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Kuzey 
Pas 
3
4
5

Güney 
2
3
5
6

Briç D
ersleri

Kötü Dağılıma Karşı Tedbir Almak

Rakibi El Çaka Yer Çakaya Bırakmak

7 5
V 10 9 4
7 3 2
A 8 5 4

-
4
7 3 2
-

A R 2
A R D 8 3 2
A D 10
6

-
8
A D 10
-

V 10 4 3
7 
9 6 5
V 9 7 3 2

D 9 8 6
6 5
R V 8 4
R D 10

D
-
R V 8
-

Oyun 6 kör. Batı trefl ruasını çıkar. Karo empaslarından biri (ruaya ve valeye) tuttuğu taktirde kont-

rat çıkar, ama iyi oyuncu kötü bir dağılıma karşı tedbir almasını bilen oyuncudur. Onun için karo 

empası tutmadığı taktirde, el alan rakip oyuncu karo dönmek zorunda bırakılmalıdır. Bu aslında 

çok kolaydır ve oyunun hiçbir şekilde batarı yoktur. (Doğu ilk ele çakmadığı ve kozlar 2-1 dağılımlı 

olduğu sürece).

Deklaran trefl ruasını asla alır ve hemen yerden bir trefl oynayarak kör asıyla (!) çakar (eliminasyon 

oyunun başlangıcı). Sonra kör ikilisini oynayarak yerden valeyle alır ve ikinci bir trefle bu defa kör 

ruasıyla çakar. Yine küçük koz oynayarak yere geçer ve yerdeki son trefle kör damıyla çakar. Ondan 

sonra AR pik oynar ve elindeki küçük pike yerden çakar. Nihayet yerden karo oynayarak Doğu küçük 

verirse elden onluyu koyar.

Batı 
Pas
Pas
Pas
Pas

Doğu
Pas
Pas
Pas
Pas

Atak:     R

Batı valeyle alır fakat ya AD çatalına doğru karo ya da el çaka yer çakaya pik oynamak zorunda kalır.

Çetin Hakan Şeker
chseker@gmail.com
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Kuka

Dişhekimi Fırat Budacı
budaci@gmail.com

    AVM’ye giden her canlı bir gün mutlaka 

bowling’i tadacaktır. Söylencelere göre, lobutlar 

insanın işlediği günahları temsil edermiş. Devir-

diğiniz her lobutta günahlarınızdan arınacaksı-

nız. Bir sevinç kaplayacak bedeninizi. Devirmeye 

gitgide alışacaksınız. Ta ki tek topta tüm lobut-

ları devirinceye kadar. Strike vakti dünya tersine 

dönecek, neşeniz aniden bastıran bir gururun 

şiddetiyle yok olacak. Onulmaz bir kibir oturacak 

yüzünüze. Elinizi yumruk yapıp havaya bir apar-

kat atacaksınız. Toplar gitgide ağırlaşacak. İşte 

o vakit en ağır topla tüm AVM’yi yıkacaksınız. İki 

eliniz havada, “Double Strike!” diye bağıracak-

sınız.   

        Benimki biraz geç oldu. Otuz yaşından son-

ra kolay değil bowling sporu. Hayatımızın neşeli 

hafta sonlarında belki de binlerce kişinin giydi-

ği ayakkabıları giyme zorunluluğu hiç hoş değil. 

“Benim ayakkabılarımın altı lastik, bunlarla oy-

nasam olmaz mı?” diye soruyorum. “Maalesef” 

diye cevap veriyor bankodaki kadın. Suratında, 

işletmeye kendi ayakkabılarını teklif edenleri 

“Geri zekâlılar!” diye damgalayan bıkkın bir ifa-

de var. “Kaç numara?” diye soruyor. “Normalde 

42, ama bazen 43” diyorum. Bazenlere vakti yok, 

hiçbir şey söylemeden 42 numaraları bankonun 

üzerine koyuyor. Öyle olsun, itiraz edecek de-

ğilim, oynadıkça açılır nasıl olsa. Oyun alanına 

ilerlerken ayakkabıları kokluyorum. “Beyefendi 

ayakkabılarımızı dezenfekte ediyoruz!” diyor 

arkamdan. Beni izlemiş. Ayakkabı koklayan bir 

insanın, “dezenfekte” gibi sağlam kelimeler kul-

lanan birine verecek cevabı olmadığından duy-

mamış gibi yapıyorum. Benim için asıl mesele 

bakterilerden çok yüzlerce erkek çorabının ver-

diği ruhsal kıstırılmışlık. Erkek ayağına olan bu 

güvensizliğim kendi ayaklarımın tarihsel gelişi-

miyle ilgili. Özellikle büyük ayaklara sahip, hor-

monal kargaşa yüzünden koku salgılamaya yat-

kın ergen ayaklarına güvenmiyorum. Ülkemizde 

öz bakımı düşük olmasına rağmen, umudundan 

ve heyecanından hiçbir şey kaybetmeden AVM 

AVM dolanan onbinlerce ergen var. Bowling’i 

seviyorlar ve artistik hareketlere meyilleri yü-

zünden çabuk terliyorlar. Burnumda, binlerce 42 

numara erkeğin ayak rayihasına karışan garip bir 

limon kokusu var. Grubumuz ayakkabılarını çok-

tan giymiş. Bowling başlıyor.

     Ortam çok iyi. Ekranlardan komşu kulvarlarda 

oynayanların isimlerini öğrenebiliyor olmak bü-

yük nimet. Hayatımda ilk defa izlediklerime isim 

yakıştırmak zorunda kalmadığım bir yerdeyim. 

Mesela sol kulvarda, Talha isimli bir baba oğlu 

Onur’la oynuyor. Baba-oğul yaşanan pazar neşe-

leri bana her zaman sıkıntılı gelmiştir. Tahminim, 

bu kulvarda Onur’un yaşadığı boşanma travma-

sı lobut devirerek başka bir mecraya aktarılıyor. 

Talha, oğluyla kaliteli zaman geçirdiğini düşün-

düğünden, Onur’u her atış sonrası ‘çak’ yapma-

ya zorluyor. Biraz da etraftan utanarak istemeye 

istemeye çakıyor Onur. Annesinin yokluğunda 15 

numaralı en ağır (siyah) topla oynuyor. Lobutları 

devirdikçe istikbaline uzanan yolun önünü öfkey-

le açıyor. Bu gidişle bir kaç yıl içinde gerçekten 

çakarak babasını bir lobut gibi devirebilir. Talha, 

bir mutsuzluğun üzerine “Strike!” inşa etmenin 

cezasını çekebilir. Sağ tarafımdaki kulvar ise ol-

dukça genç ve neşeli. Yaşları 16-17 bandında üç 

erkek ve üç kadın birbirlerine “aynen” diye diye 

top yuvarlıyor. Gördüğüm kadarıyla bu grubun 

erkeklerinde strike, kadınlarında beceriksizlik 

prim yapıyor. 15 numaralı siyah top erkeklerin 

gururuyla çığ gibi büyüyerek yuvarlanırken, 7 

numaralı en hafif (pembe) top kadınların minik 

çığlıkları eşliğinde lobutlara değil narinliğe doğ-

ru pıtır pıtır yol alıyor. Bu kulvara bakılırsa, kadın 

ve erkeğin geleneksel konumlarını belirginleşti-

ren bir tür ilişki sporu bowling.    Pembe topu bile 

ağır bulan Aleyna beceriksizliğinden; 30 numara 

top olsa, onu bile  sırtlayacak kudretteki Serhat 

ayılığından çok memnun. Muhtemelen bir iki ay 

içinde öpüşecekler. Soluma bakıyorum. Ah be 

Talha! Yaktın Onur’u... 

      “Fırat sıra sende,” diye uyardı arkadaşım. 

Podyuma çıkıp ortamdaki erkeklerin izinde 15 nu-

maraya parmaklarımı soktum. Çok ağırdı. 14,13 

derken 12 numaraya kadar düşmek zorunda kal-

dım. Sağ kulvarın en önemli oyuncusu Serhat’tan 

gördüğüm kadarıyla, top ağız hizasındayken 

öpülebiliyordu, ardından sağlam bir hareketle lo-

butların üzerine salınıyor ve öpülmüş top lobut-

ları paramparça ediyordu. Aynısını yapabilirdim. 

Peki sonra ne yapacaktım? Bence asıl önemli 
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olan, atış sonrası insanın arkasına (arkadaşları-

na) dönüş anıydı. Öpülmüş topumla başarılı olur-

sam, arkama döndüğümde mağrur mu davrana-

caktım, şımarık mı? Başarısız olursam, sevimli 

ayağına mı yatacaktım yoksa sinirli hareketler mi 

sergileyecektim? En çok strike’tan çekiniyordum. 

Strike’a rağmen mağrur bir yüz ifadesiyle yerime 

dönmek samimiyetsiz bir alçak gönüllük gösteri-

sinden başka bir şey değildi. Öte yandan, geriye 

dönüp “strike!” diye bağırmak da istemiyordum. 

10 lobut devirince aniden ağızdan fırlayan İngi-

lizce benim işim değildi. (Aslında, “strike” yerine 

“budur” diye bağırılabilir. Böylelikle “gurur” ke-

limesine kafiyeli bir gönderme yapılabilir. Hatta 

işler iyi giderse, “double budur!” diye haykırarak 

arkadaş güldürmek bile mümkün.) Topu dudak-

larıma yanaştırdım ama öpemedim. Bir erkeğin 

öpeceği top 15 numaradan aşağı olmamalı, gibi 

bir kanıya kapıldım. Kimsenin hakkımda, “Ada-

ma bak 12 numarayı öpüyor, pembe 7 verseydik 

abi! Ha ha ha...” diye düşünmesini istemem. Kısa 

bir konsantrasyonun ardından topu sağlam bir 

hareketle lobutlara doğru yuvarladım. Maşallah, 

12 numaram orta çizgide güldür güldür aktıktan 

sonra, “strikeee!” diye bir ses çıkararak lobut-

lara tam ortadan daldı. Aniden geriye döndüm. 

Aniden geriye dönmeyi beklemiyordum. “Strike 

şaşkınlığı” diye adlandırabileceğim faka bastıran 

bir duygu kabarmasının eşiğindeydim. Bir insan 

strike yaptıktan sonra aniden geriye dönüyorsa 

bir şeyler yapmalıdır. Yaptım. Fakat ne “Strike!” 

diye bağırarak Amerikan topraklarına, ne de za-

ferini kanıksamış mağrur bir komutan gibi bu 

topraklara uygun davranmayı becerebildim. Bir 

iki saniyelik duraksamanın ardından, bu iki coğ-

rafyanın tam ortasından (Avrupa’dan) bir hareket 

seçtim: Reverans. Ani gurur insanı ne hallere so-

kuyor. Allah beni kahretsin…

    “Bakar mısınız, size o ayakkabılarla oynaya-

mayacağınızı söylemiştim,” dedi bir ses. Biraz 

önceki ayakkabı teklifimi “Maalesef” diye geri 

çeviren kızın sesiydi bu. Henüz reverans halin-

de olduğumdan ayakkabılarıma bakmam kolay 

oldu. 15 numaralı adamları, 7 numaralı tatlı, pem-

be kadınları falan seyrederken Bowling ayakka-

bılarını giymeyi unutmuştum. Reveransı kesip 

doğrularak, “Pardon, giymeyi unutmuşum,” de-

dim. “Oyuna devam edecekseniz ayakkabılarınızı 

lütfen değiştirin,” dedi net bir sesle. 7 numaralı 

tatlı kadınlara benzemiyordu. Kızgındı. 

        Ayakkabılar dar geldi, ama gidip değiştirecek 

cesareti bulamadım. Bowling ayakkabılarını giy-

dikten sonra çok istememe rağmen bir daha stri-

ke yapamadım. İşittiğim azar sonrası motivasyo-

num kaybolmuştu. Ayakkabıları teslim ederken, 

“Ya kusura bakmayın, ben gerçekten unuttum,” 

dedim bankodaki kıza. Yüzüme bile bakmadan 

ayakkabılarımın içine dezenfektan sıkmaya baş-

ladı. Bakterilerimi öldürüyordu. Aşk olsun, insan 

en azından uzaklaşamamı bekler. Biraz bozul-

dum ama yine de ayrılırken teşekkür ettim. Çıkışa 

doğru Talha ile Onur’u bir atari makinesinin ba-

şında gördüm. Dövüş oyunu oynuyorlardı. Talha 

tuşlara rastgele basıp gevrek gevrek gülerken, 

Onur büyük bir ciddiyetle ekrandaki babasını dö-

vüyordu. 
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