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yeni

DİŞ ETİ

FERAHLIK

TEMİZLİK

PLAK
DİŞ MİNESİ
HASSASİYET

BEYAZLIK

Hassas dişlere sahip
hastalarınız için
çok yönlü bakım.*1-6
Diş hassasiyeti yaşayan hastalarınızın farklı gereksinimlerini
karşılamak için uzman portföyümüzü sürekli geliştiriyoruz.
Şimdi de sizlere portföyümüzün en yeni ürünü,
Sensodyne® Çok Yönlü Koruma’yı sunuyoruz.

*Günde iki kez fırçalama ile.
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Referanslar: 1. Du MQ et al. Am J Dent 2008; 21(4): 210−214. 2. Pradeep AR et al. J Periodontol 2010; 81(8): 1167−1113. 3. Salian S et al. J Clin Dent 2010; 21(3): 82–87. 4. Tai BJ et al. J
Clin Periodontol 2006; 33: 86–91. 5. Devi MA et al. Int J Clin Dent Sci 2001; 2: 46-49. 6. GSK data on file (study 23690684).

“Ben uzun zamandır
unuttuğum bir şeyi hissediyorum.
Buralı olmaktan gurur duyuyorum.”
ler, öğretmenler, öğrenciler, işçiler vb., yani bunlar,

nebilir? Hiç kimsenin, hiçbirimizin beklemediği anda

çapulcular, ayyaşlar ve vandalların olayların sorum-

toplumun dinamikleri harekete geçti.

lusu olduğunu ifade etmek büyük bir yanılgıya işaret

Yapılan onca kamuoyu yoklamasına, onca sosyolojik

ediyor. “Ayaklar ne zaman baş oldu” gibi, bir demokra-

tahlile, onca araştırmaya, onca soruşturmaya, onca

side yapılmaması gereken değerlendirmeler de büyük

toplum mühendisliğine rağmen.

bir yanılgıya işaret ediyor.

Gelecek için yapılan onca olumsuz değerlendirmeye,

Ülke tarihinin en geniş, en görkemli, en renkli, en güler

onca bilgisayar, internet, facebook, twitter çocuklarını

yüzlü, en etkileyici koalisyonunu oluşturanlar,

küçümsememize rağmen, koca koca onca insan nere-

Gezi Parkı’nda ve ülkenin tüm meydanlarında tepkile-

deyse ülkeden umudumuzu kesecekken, onlar elle-

rini barışçıl, sorumlu ve kararlı sürdürenler,

rini klavyeden çekip sokağa çıktıkları zaman her şey

Haklılıkları ve meşruiyetleri ülke ve dünya gündemine

değişti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, dediler.

kazınanlar,

“Simgesi çiçek

Mücadelesini meşru ve hukuki zeminde sürdürenler,

Simgesi yaprak

Haklı taleplerinin takipçisi olanlar,

Simgesi ağaç

Ülke ve dünya için bu gökkuşağını yine barışçıl, so-

Simgesi Gezi Parkı” olan ama dinamikleri çok daha

rumlu ve kararlı sürdürenler,

farklı, çok daha derin bir hareket...

Bir arada yaşamanın koşullarını yaratma çabası içinde

“Yaşam biçimime müdahale etme,

olanlar çok daha farklı nitelemeleri hak ediyorlar.

Beni çeşitli sıfatlarla aşağılama,

Avukatların, sağlık çalışanlarının coplanıp kelepçelendiği

Beni dikkate al,

benim hatırladığım hiçbir dönemde görülmedi.

Beni dinle,

Daha önce Adapazarı’nda, Kocaeli’nde, Karamürsel’-

Beni duy,

de, Gölcük’te, İstanbul’da, Van’da ülkenin her yerinde

Beni gör,

ve gerektiğinde acil tıbbi hizmet için koşuşturan sağlık

Bana saygı duy” diyen bir hareket.

çalışanları bu kez göz altına alındılar, soruşturmaya

“Böyle olacak! Ben bilirim!” lere karşı

uğradılar. Savunma görevini yapan avukatlar gözal-

“Hayır böyle olmayacak! Hayır, her şeyi bilemezsiniz,

tına alındılar.

her şeyi belirleyemezsiniz!” diyen bir dalga.

Tüm bu aklın çok da kabul edemeyeceği uygulamalara

Bu kadar gaz, cop, su, şiddete rağmen insanların niye

rağmen sağduyu, itidal, sükunet çağrımı yineliyor, yö-

sokaklarda olduğunun ve dalga dalga yayıldığının

neticilerimizin dilinden, duygularından öfkenin, nefret

anlaşılmaya çalışılması yerine,

söylemlerinin çıkarıldığını görmek istediğimi ifade et-

Hiç kimsenin yönlendirmesi olmadan hayatlarında

mek istiyorum.

ilk kez insanların sokaklara çıkmasının anlaşılmaya

Yaşananları doğru analiz edebilirsek Türkiye demokra-

çalışılması yerine,

si tarihi adına kazanımlar elde edebiliriz.

Faiz lobisi,

Zira Türkiye demokrasi tarihi, Gezi’den önce ve

İç ve dış menfaat çevreleri,

Gezi’den sonra hiçbir şeyin aynı olmadığını mutlaka

Barış sürecini engellemek isteyenler,

yazacak. Gezi Parkı izlerinin Türkiye demokrasi tari-

Büyük sermaye,

hinde uzun bir süre silinmediğini göreceğiz.

Muhalefet partileri,

Sayın Ezgi Başaran’ın dediği gibi “Ben uzun zamandır

Medya,

unuttuğum bir şeyi hissediyorum. Buralı olmaktan

Sanatçılar, doktorlar, avukatlar, memurlar, mühendis-

gurur duyuyorum.”

Murat Ersoy
İstanbul
Dişhekimleri Odası
Başkanı

ido.org.tr

Ülkemizde son bir aydır yaşananlar için neler söyle-
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“Üç beş ağaç için”
koparılan bu isyanı anlamazsanız,
daha çoooooook dış mihrak ararsınız...
%67’sinin en az bir kere okulda altına kaçırdıkları bel-

nusu...

gelendi. Tüm bunların olacağı 4+4+4 sisteminin yanlış

İçimizdeki duygular isyan, sevinç, acı, onur, kızgınlık,

olduğu söylendi. Basını tehditlerle susturmak , geçmişte

güven, üzüntü, gurur, umutsuzluk, ümit karmakarışık...

olduğu, bugün de yapmaya çalışılan şekilde tek taraflı

Yazacak o kadar çok şey var ki... hepsi bir meslek odası

yayına zorlamak tehlikelidir denildi. Nasıl yaşayacağıma,

dergisinin konusu, hiçbiri biri bir meslek odası dergisinin

hangi bankta kiminle oturacağıma, kaç çocuk

konusu değil...

doğuracağıma, hangi ekmeği yiyeceğime, neyi ne zaman

En çok takıldığım noktadan başlamalı...

içeceğime, dindar mı dinsiz mi nasıl gençlik olacağıma

Hak nasıl aranır?

kara veren benim... aklımda, bedenimde bana ait kim-

Önünüze bir karar, yasa,öneri, uygulama gelir... bakar in-

senin güdümünde değil denildi... Ağzını açanın “ermeni

celersiniz doğruları vardır doğrudur dersiniz inanmadığınız

dölü”, ”Yahudi lobisi”, “zaten misyonerlik yapıyorlar”,

noktalarına itiraz edersiniz sesiniz duyulmaz... imza

“Onun alevi olduğunu biliyorsunuz değil mi” , “en iyi kürt

toplarsınız dikkate alınmaz... randevu alır görüşürsünüz

ölü kürttür”, “sen gay misin” diye başladığı söylemlerin

“haklısınız, inceleyeceğiz” denir olumlu olumsuz bir cevap

nefret söylemi olduğu bununda toplumsal barışı boz-

verilmez... mahkemeye veririsiniz yürütmeyi durdurma

duğu, farklılıkların zenginlik olduğu söylendi... Faili

kararı verilir uygulanmaz, yetmez aynı konu alevere dala-

meçhuller aydınlatılsın, Hrantı katledenler bulunsun,

vere başka bir biçimde önünüze tekrar gelir, uluslararası

Roboskide 34 çocuğun üzerine bomba atma emrini ve-

kuruluşlara başvurursunuz mahkum edilir, ceza alınır

renler ortaya çıkarılsın, Sivasta insan yakanlar, Maraşta

değişen bir şey olmaz.., o güne kadar verdiğiniz mücadele

alevileri katledenler zaman aşımından cezasız kalmasın,

sonuçsuz kalır... son çare kamuoyu oluşturmak, sesinizi

reyhanlıda ölen “Sünni vatandaşın” değil “insanımızın,

duyurmak için meydanlara çıkarsınız...

Licede arkadan vurulanların hesabı sorulsun denildi...

Cevap şudur...

Seçim barajı kaldırılsın, partiler yasası düzenlensin,

-Demokratik yollarla hakkını arayanlara canımız feda...

demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla yerleşsin, BARIŞ

ne söylediniz de dinlemedik,.yapmadık.

olsun denildi...

Eylem bölücülüktür, komplodur, düzeni bozmaktır, ül-

Denildi… denildi… denildi…

keyi yönetemez hale getirmektir...

“Bir tek örnek” istiyoruz... “Siz benden iyi mi bileceksi-

Hadi canım….

niz”, “bana siz mi öğreteceksiniz” diyerek “ben yaptım

“Bir tek örnek” istiyoruz “bir tek” itiraz edilmiş ve bu

oldu” diye yapılanlar dışında insanların itirazlarına kulak

iktidar tarafından dikkate alınıp yapılmış… Bu hükümet

verilerek yapılmış “TEK BİR ÖRNEK”.

zamanında sadece İstanbulda yapılan 150 gökdelen var,

Kendi mesleğimizde de hizmet alımı, yeni üniversite

tarihi yarımadanın sülietini bozuyor denildi. Bu mantıkla

açılması, rehber tarife, kamuda hekimleri yoksayan

yürütülen kentsel dönüşüm şehrin hem yapısal hem

çalışma koşulları, hastaların kişisel verilerinin hukuksuz

yaşamsal dokusunu bozuyor denildi. Taşeronlaşma

olarak istenmesi, sağlık kurumlarının ihalelerle alınıp

işçileri yoksulluğa, güvensizliğe, senede binden fazla

satılabilen işletmelere dönüştürüleceği lisanslanma

insanımızın öldüğü cinayet gibi iş kazalarına mahkum

yönetmelikleri gibi yapılan bütün itirazlara,anayasa

etmektir denildi. Ülkenin dereleri yüz yıllığına imtiyaz

mahkemesi tarafından bozulmasına rağmen virgülüne

devirleri ile dağıtılırken; HES’lerle dereler kuruyor denildi.

dokunulmadan yeni torba yasaya konulması karşısında

Üniversiteler, Sendikalar, meslek örgütleri, demokratik

-Demokratik yollarla hakkını arayanlara canımız feda...

kitle örgütleri üzerinde tek bir görüşün hakim olması

ne söylediniz de dinlemedik, yapmadık lafı koca bir YA-

yönünde oynanan oyunlar son bulsun denildi. Toplum

LANDIR..

vicdanını yaralayan davalarda “devletin ali menfaatleri”

Bütün bunları görmez, duymaz, bilmezseniz...

bahanesine sığınarak gizlilik kararı alınmasın denildi...
Eğitimde kendi milli eğitiminizin verdiği raporlarda

“Üç beş ağaç için” koparılan bu isyanı anlamazsanız.

60 aylık çocukların okuma yazma öğrenemedikleri,

Daha çoooooook dış mihrak ararsınız...

Ayten Yıldırım
İstanbul
Dişhekimleri Odası
Genel Sekreteri

ido.org.tr

30 Mayıs / 02Temmuz 2013 her günü ayrı bir yazı ko-
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Hipokrat Gezi Parkı’ndaydı...

İnsan insan derler idi

kada koşulabileceğini, Çarşı’nın sadece bir taraf-

İnsan nedir şimdi bildim

tar grubu olmadığını, vandalizmin, faiz lobisinin

Can can deyu söylerlerdi

ne olduğunu, toplumsal mizah seviyemizin ne

Füsun Şeker

Ben can nedir şimdi bildim

kadar yüksek olduğunu, Gezi Parkı’nda paran ol-

İstanbul

masa da yaşanabileceğini, bazen binlerce insanın

Dişhekimleri Odası

yapamadığını, bir ağacın yapabileceğini öğrendik.

Yönetim Kurulu

Mayıs-Haziran ayları Taksim Gezi Parkı olaylarıyla

En

2013’ün ilkyarısına damga vurdu. Öyle ki, kısa

gerektiğini öğrendik. Madem bunu öğrendik;

bir süre öncesinde yaşanan Reyhanlı patlaması

Gezi ruhunu diri tutarken, Roboski’yi, Reyhanlı’yı,

bile geride kaldı. İç sayfalarda geniş yer ver-

Sivas’ı ve bunlar gibi karanlıkta bırakılan pekçok

diğimiz olaylar hakkında burada fazla bir şey

“olay”ı da hafızalarımızdan asla çıkarmayacağız,

yazmayacağım. Zaten hepimiz yaşadık ve gördük.

gerçek failleri cezalandırılıncaya dek...

Ama gerçek olan şu ki; artık hiçbir şey eskisi gibi

Gezi olayları bize hekim olmanın yolunun önce in-

olmayacak. Önce ağaçların yaşaması için başlayan

san olmaktan geçtiğini de hatırlattı. Kurulan revir-

bu eylemlilik süreci sonra toplumsal bir hareketle

lerde çalışan gönüllü sağlıkçılara yapılan saldırılar

başını 90’lılar dediğimiz gençliğin çektiği bir isya-

için Hipokrat Yemini’ni unutmayalım.

na dönüştü. Bu isyanda her şey vardı. Bu gençler

Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu

eğitimde, sağlıkta karşılaştıkları adaletsizliği ve

anda, hayatımı insanlık yoluna adayacağımı açıkça

hayatlarının her alanına yapılan müdahaleyi artık

bildiriyor ve söz veriyorum. Hocalarıma saygı ve

sinelerine çekmek istemediler. Özgürlük için atılan

gönül borcumu her zaman koruyacağıma, sanatımı

çığlığın bedeli de ağır oldu. 5 Kayıp can, çıkan göz-

vicdanımın buyrukları doğrultusunda dikkat ve

ler, kafatası kırıkları, dayaklar, gözaltılar... Bun-

özenle yerine getireceğime, hasta ve toplumun

lar, bugünkü bilanço. Gazların etkisinin ileride

sağlığını baş görev sayacağıma, benden hizmet

nelere yol açacağı henüz bilinmiyor. Son bir ay

bekleyen kimselerin sırlarına saygılı olacağıma

hepimizde insanlık, paylaşım duygularını doruğa

ve onları saklayacağıma, hekimlik mesleğinin

çıkardı. Şiddet içermeyen eylemlere polisin

onurunu

uyguladığı şiddet arttıkça, herkes birbirine daha

meslektaşlarımı kardeş bileceğime, din, mil-

sıkı kenetlendi.

liyet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf

Taksim Gezi Parkı’nın yaşantımıza kattıkları ve

ayrımlarının görevimle hastam arasına girmesine

öğrettiklerini de yazmadan geçemeyeceğim. Önce

izin vermeyeceğime, insan hayatına kesinlikle

penguenlerin çiftleşme dönemini öğrendik. Sonra

saygı göstereceğime, baskı altında kalsam bile

chapulling fiilinin çekimlerini, TOMA’nın açılımını,

tıp bilgilerimi insanlık değer ve yasalarına karşı

gaz maskesi fiyatlarını, biber gazına Talcid’in iyi

kullanmayacağıma, açıkça, özgürce ve namusum

geldiğini, Beşiktaş’tan Taksim’e kaç dakikada

üzerine and içerim.

yürünebileceğini, Taksim’den Kabataş’a kaç daki-

(Hipokrat Yemini)

önemlisi

ve

hafızalarımızı

temiz

töresini

taze

tutmamız

sürdüreceğime,

Üyesi

ido.org.tr

Muhyiddin Abdal
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Eklem Hastalıklarında Splint UygulamalarıHer Vakada Dikey Boyut Yükseltmek Mümkün mü?
Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Hanefi Kurt’un
“Eklem Hastalıklarında Splint Uygulamaları” konulu ve Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yard.Doç.Dr.Rifat Gözneli’nin “Her Vakada Dikey Boyut Yükseltmek Mümkün mü?”
konulu konferansı 01 Mayıs 2013 tarihinde Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

1 Konu 5 Konuk: Endodontide Başarı
“1 Konu 5 Konuk” konferanslarımızın Mayıs ayı programının konusu “Endodontide Başarı” idi. 12 Mayıs 2013 Pazar
günü Elite World Otel’de yapılan konferansta; Prof.Dr.Faruk Haznedaroğlu “Kök Kanal Tedavisinde İrigasyonun Endodontik Başarı Üzerine Etkisi ”, Prof.Dr.Hesna Sazak “Kanal Dolumunun Endodontik Tedavide Başarıya Etkisi”, Prof.
Dr.Yıldız Garip Berker “Kanal İçi Medikamentlerin Endodontik Tedavide Önemi” ve Prof.Dr.Işıl Küçükay “Tanı-Tedavi
Planlaması Ve Endodontik Tedaviye Giriş” başlıklı konuşmalarıyla yer aldılar.

Kron Köprü Restorasyonlarında Cad Cam Kullanımı
Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr.Gülden Sınmazışık’ın “Kron Köprü Restorasyonlarında Cad Cam Kullanımı” konulu konferansı 15 Mayıs 2013 tarihinde Yılmaz Manisalı Eğitim Merkezi’nde yapıldı.

12

Endodontik Tedavide Kullanılan Anestezi Teknikleri ve Güncel Yaklaşımlar

Modern İmplantolojide Cerrahi ve
Protetik Uygulamalar

Dr.Dişhekimi Dilek Erbay Türkaydın’ın “Endodontik
Tedavide Kullanılan Anestezi Teknikleri ve Güncel Yaklaşımlar ” konulu konferansı 22 Mayıs 2013
tarihinde Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim Dalından Dr.Dişhekimi Alper Gültekin’in
“Modern İmplantolojide Cerrahi Ve Protetik Uygulamalar ”
konulu konferansı 29 Mayıs 2013 tarihinde Bezmialem
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Eğitmen Dişhekimi Eğitimi Yapıldı
İstanbul Dişhekimleri Odası Eğitmen Dişhekimi Eğitimi, 15 Mayıs 2013 Çarşamba günü Yılmaz Manisalı Eğitim
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Prof.Dr. İnci Oktay tarafından verilen ve 70 meslektaşımızın katıldığı eğitimde
ayrıca Dr.Dişhekimi Gülser Kılınç tarafından sunum teknikleri hakkında bilgi verildi. Eğitim sonunda sertifika alan
meslektaşlarımız, Topum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonumuzun koordine edeceği ve gönüllülük temelinde yürütülen
eğitim çalışmalarında görev alacaklar.

Kamu Eğitimleri Devam Ediyor
Kamuda çalışan meslektaşlarımıza yönelik İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak düzenlediğimiz “Salı Toplantıları”nın Mayıs ve
Haziran programı tamamlandı. Her iki toplantı da İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesinde gerçekleştirildi. 21
Mayıs 2013 Salı günü Prof.Dr. Işıl Küçükay “Endodontide Yenilikler”, 18 Haziran 2013 Salı günü Prof.Dr.Mustafa Ülgen
“Diş Sürme Rehberliği” konulu konferansla meslektaşlarımızla buluştu.

dergi temmuz/ağustos 2013
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Meslektaşlarımız Bölgesel Kahvaltılı Toplantılarda Buluşuyor!
İlçe Temsilcileri Komisyonu’nun düzenlediği Kahvaltılı Bölge Toplantıları’nın bu dönem için planlanan son iki toplantısı Mayıs
ayı içinde yapıldı. Mesleki güncel konulara ilişkin meslektaşlarımıza bilgi aktarmak, bölgelerinde yaşadıkları sorunları görüşmek
amacıyla düzenlenen toplantılarda; 10 Mayıs 2013 tarihinde Yalova ilinde çalışan meslektaşlarımız Yalova Marina Leman
Kültür’de, 31 Mayıs 2013 tarihinde Kadıköy, Adalar, Ataşehir ilçelerinde çalışan meslektaşlarımız Moda Spor Klübü’nde bir araya
geldiler. Kahvaltılı toplantılarda Başkan Murat Ersoy ile birlikte Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Komisyon üyelerimiz hekimlerden
gelen soruları yanıtladılar.

Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü Sahiplerini Buldu
İstanbul Tabip Odası tarafından, 1980’de dönemin demokrasi ve barış düşmanlarınca katledilen Dişhekimi Sevinç Özgüner’in
anısına verilen “Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü” bu yıl 23 Mayıs 2013 tarihinde yapılan törenle sahiplerini
buldu. Odamız adına Yönetim Kurulu üyesi Cem Özkartal’ın katıldığı törende Sevinç Özgüner’in meslektaşları, dönem ve mücadele
arkadaşları, aile fertleri bir araya geldiler. Yapılan konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Bu yıl “Sevinç Özgüner İnsan Hakları,
Barış ve Demokrasi Ödülü” Roboskili aileler adına Ferhat Encü ile barış aktivisti ve vicdani retçi Halil Savda’ya verildi.
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Reyhanlı Açıklaması
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde, bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu 46 ölü ve çok sayıda yaralı
olduğu resmi açıklamalara yansımıştır. Bazı kaynaklar ise ölü sayısının yüzün üzerinde olduğu haberlerini geçmiştir.
Arap Baharı diye adlandırılan, bölgenin emperyal güçler tarafından yeniden dizayn edilmesi çabalarından en fazla etkileneceklerin başında ülkemiz gelmektedir.
Reyhanlı’daki patlamalar, Türkiye Cumhuriyeti’ni yanı başımızdaki savaşın içine çekme planlarının bir parçası olduğu
açıktır. Bu kirli savaşın içinde yerimizin olmadığını düşünüyoruz.
Bölgedeki meslektaşlarımıza ve Reyhanlı halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, onlarca masum insanımızın hayatına
mal olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Gerçek faillerin bir an önce tespit edilerek cezalandırmalarını beklediğimizi tüm
meslektaşlarımız ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin
Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 15 Mayıs 2013 tarihinde Resmi
Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğin dişhekimlerini ilgilendiren bölümleri şöyle:
İşverenin Yükümlülükleri
MADDE 5
(4) İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik
riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak
üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
MADDE 6
(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen
düzenli aralıklarla tekrarlanır:
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya
meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
Eğitim süreleri ve konuları
MADDE 11 – (1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, olarak her çalışan için düzenlenir.
Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar
MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim
merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça
yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,
eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.
Eğitimlerin belgelendirilmesi
MADDE 15 – (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim
sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.
(2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.
* Bu yönetmelik uyarınca Odamız 10-11 Temmuz ve 17-18 Temmuz 2013 tarihlerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”
düzenleyecektir.
15 Mayıs 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve
Esaslari Hakkindaki Yönetmelik için www.ido.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Beyazlatma Merkezleri Mercek Altında!
İstanbul’da bir süredir faaliyet gösteren ve meslektaşlarımızın yoğun tepkisini çeken “beyazlatma merkezleriyle” ilgili
İl Sağlık Müdürlüğü’ne yaptığımız başvurular sonuç vermeye başladı. Sağlık mevzuatında tanımlanan herhangi bir
sağlık kuruluşu kapsamına girmediği anlaşılan Smile Center Diş Beyazlatma Merkezi’nin çeşitli ilçelerde açtığı yerler, İl
Sağlık Müdürlüğü’ne birçok kez yazılı olarak bildirildi. Müdürlüğün 03.06.2013 tarihinde Odamıza gönderdiği yazıdan,
Beşiktaş adresinde bulunan ve dişhekimi olup olmadığı bilinmeyen kişilerce ışınlı beyazlatma yapılan merkezin faaliyetinin sonlandığı anlaşılmaktadır. Odamız diğer merkezlerin de kapatılması için konunun yakından takipçisi olacaktır.
dergi temmuz/ağustos 2013
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Dişhekimliğinde Yapılmak İstenen Yeni(Eski) Düzenlemeler Üzerine
Değerlendirme
Kişisel sağlık verilerinin toplanması (Sağlık Net 2) ve Sağlık Bakanlığı’na sağlık meslek mensuplarını meslekten geçici
ve sürekli men etme, diplomalarını iptal etme yetkilerini veren, ayrıca Türk Dişhekimleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi’ni
uygulanmasını zorunlu olmaktan çıkararak “rehber” hale getiren düzenlemeler 2.11.2011 tarihli, 663 sayılı Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 23., 47. ve 58. maddeleri ile yürürlüğe konulmuştu.
Ancak Anayasa Mahkemesi 14 Şubat 2013 tarihinde bu düzenlemeleri Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmişti.
15 Mayıs 2013 tarihinde TBMM’ne sunulan ‘Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 8. maddesinin (h) bendinin (1) ve (3) no’lu alt bentlerinde ve 8.
maddesinin ( r) bendinde, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği düzenlemeler yeniden ve bu defa kanun maddesi olarak
getirilmek istenmektedir.
Tasarıda ilgili düzenlemeler aşağıdadır;
8/h/1
11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin;
1) 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
c) Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan engelliliğine sebebiyet verenlerin
üç aydan bir yıla kadar meslekten geçici men edilmesine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde verilecek
cezalarda alt ve üst sınırlar iki katı olarak uygulanır.
ç) Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin
gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır engelliliğine veya ölümüne sebebiyet verenlerin
bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde meslekten sürekli
men kararı verilir.”
8/h/3
47. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri, e-devlet uygulamalarına uygun olarak daha
etkin ve hızlı biçimde yerine getirebilmek için, bütün kamu ve özel sağlık kuram ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti
alanların, aldıkları sağlık hizmetinin gereği olarak ilgili sağlık kuram ve kuruluşuna vermek zorunda oldukları kişisel
bilgileri ve bu kimselere verilen hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıtayla toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkilidir.
(2) Bakanlık ve bağlı kuruluşları işlediği kişisel sağlık verilerini ilgili üçüncü kişiler ve kamu kurum ve kuruluşları ile ancak bu kişi ve kuramların bu verilere erişebileceği hususunda kanunen yetkili olması halinde ve görevlerini yapmalarına
yetecek derecede paylaşabilir.
(3) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, mevzuatla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmek için gereken bilgileri,
kamu ve özel ilgili bütün kişi ve kuruluşlardan istemeye yetkilidir. İlgili kişi ve kuruluşlar istenilen bilgileri vermekle
yükümlüdür.”
8/r 7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanununun;
1)
11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:
“f) Faaliyet alanı içerisindeki muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin rehber tarife teklifi hazırlayarak Birlik Merkez
Yönetim Kuruluna göndermek,”
2)
26 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“e) Odaların faaliyet alanı içerisindeki muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin rehber tarife tekliflerini tasdik etmek,”
3) 40 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“Rehber tarife belirlenmesi
MADDE 40- Oda Yönetim Kurulları her yıl aralık ayı içinde, diş hekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin bir rehber tarife hazırlayarak Birlik Merkez Yönetim Kuruluna gönderirler.
Birlik Merkez Yönetim Kurulu, rehber tarife tekliflerini aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak tasdik eder ve
bu tarifeleri Sağlık Bakanlığına bildirir.
Daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından “Anayasa’ya aykırılığı” tespit edilerek iptal edilmiş olan KHK maddelerinin
bu defa hiç değiştirilmeden kanun tasarısı şeklinde gündeme getirilmesi dikkat çekicidir. Bu tür zorlamaların bir hukuk
devletinde yerinin olmadığını ifade etmek isteriz.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu

Bir İmza da Sen Ver!
Sağlık meslek örgütleri tarafından sağlık emekçilerinin yaşadığı sıkıntılar ile hasta haklarının korunması amacıyla
Sağlık Bakanlığı’na gönderilmek üzere “Sağlık Hakkına Sahip Çık! Paran Kadar Sağlık Diyen Sisteme Hayır De, Bir
İmza Da Sen Ver!” isimli bir imza kampanyası başlatıldı. Türkiye’nin her yerinde, sağlık çalışanlarının talepleri ve
sağlık hakkı için toplanan 22 bin imza, 27.06.2013 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na sunuldu.
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Sağlık Net 2’ye Veri Gönderimiyle İlgili Son Yapılan
Tebligatlar Hakkında Duyuru
Son günlerde sağlık kuruluşlarının Sağlık Net 2 sistemine veri göndermedikleri ya da eksik gönderdikleri gerekçesiyle meslektaşlarımıza tebligat yapılmaktadır. Bu tebligatlarda veri göndermeyen kurum ve kuruluşların gönderim
yapmama gerekçeleri de istenmektedir. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine ikinci kez
gönderdiğimiz yazıyı sizinle paylaşıyoruz.
Konu, daha önce Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüş, mahkeme de düzenlemeyi iptal etmiştir. Bu nedenle
uygulamanın hiçbir hukuki dayanağı yoktur.
Bu vesileyle, tebligatların PTT ya da ilgili memur aracılığıyla yapılmasının kanuni bir zorunluluk olduğunu, bunun
dışında yapılacak tüm tebligatların yasaya aykırı olduğunu da hatırlatırız.
Yapılacak tebligatlarda meslektaşlarımızın yasal haklarının savunulabilmesi için “kanuni haklarım saklı kalmak üzere”
ibaresini not düşmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu
İl Sağlık Müdürlüğü’ne
İSTANBUL
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 47. maddesi ile Sağlık Bakanlığı kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından; sağlık hizmeti alanların kişisel bilgileri ve bu kimselere verilen
hizmete ilişkin bilgileri her türlü vasıta ile toplamaya, işlemeye ve paylaşmaya yetkili; muhatap kurum ve kuruluşlarında bu bilgileri vermeye mecbur olduğu ve ayrıntılarının yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
İstenen hastaya ait kayıtlar, kimliğine ve sağlık durumuna ilişkin bilgiler özel hayatın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu
şekliyle veri toplanması Anayasamıza, AİHM kararlarına, Biotıp Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesinde
Bireylerin Korunması sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelere de açık aykırılıklar taşınmaktadır.
Konu Anayasa Mahkemesine götürülmüş olup Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde verdiği İptal Kararı ile
“Sağlık Bakanlığının dişhekimliği muayenehaneleri ile diğer bütün sağlık kurum ve kuruluşlarından hastaların kişisel
verileri ile sağlık hizmet bilgilerini isteme yetkisinin mevcut düzenlemelerle istenmesinin mümkün olmadığına”
hükmetmiştir.
Yine bu kararla Sağlık Bakanlığının 2013 yılı Nisan ayı başında uygulamaya geçeceğini belirttiği Sağlık Net-2 veri
toplama sisteminin uygulanamayacağı belirtilmiş olmaktadır.
Buna rağmen Sağlık Bakanlığı, bir kısım bilişim firmalarına gönderdiği yazıda ve kimi yerlerde meslektaşlarımıza
yazılı ya da sözlü olarak iletilen mesajlarda; iptal kararının etkisinden kurtulabileceği düşüncesiyle, 3359 sayılı
Sağlık Hizmetleri Temel Yasasındaki “Herkesin sağlık durumunu takip edebilmek için gerekli kayıt ve bildirim sistemi
kurulur” şeklindeki genel ilkeden hareketle hasta bilgilerine erişileceğini, “sistemlerin aynı şekilde çalışmaya devam
edeceğini” belirtmektedir.
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 1987 yılında kabul edilmiş olup bu güne kadar geçen 26 yılda bu kanuna
dayalı kayıt ve bildirim sistemi kurulması istenmemiştir.
Yine eğer dayanak 3359 sayılı kanun ise neden 663 sayılı KHK ile yeni bir düzenleme yapılması gerektiği de anlaşılamamıştır.
Dişhekiminin sır saklama yükümlülüğünün bulunduğu öteden beri kabul edilmektedir. Bu yükümlülük, bir yandan
mesleki etik kurallar ve hukuk kurallarıyla korunurken; aykırı davranışlar da ceza kanunu hükümleriyle suç olarak
tanımlanmıştır.Genel olarak kişisel veri niteliğindeki bilgilerin hukuka aykırı olarak paylaşılması Türk Ceza Yasasının
136.maddesine göre hapis cezasını gerektiren bir suç olarak belirtilmiştir. Bu suçun mesleğin yarattığı kolaylıktan
yararlanılarak işlenmesi ise ağırlaştırıcı nedendir.
Dişhekiminin hastasıyla ilgili olarak öğrendiği her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilmekte ve sır kapsamında
kalması gerektiği değerlendirilmektedir. Sır kapsamındaki bu bilgiler yeni hukuksal düzenlemelerde kişisel veri olarak da adlandırılmaktadır. Söz konusu sırrın kural olarak, hastanın rızası olmaksızın, paylaşılmaması beklenmektedir.
Hastaların kişisel verileri Anayasa ve Türk Ceza Yasası ile koruma altındadır. Hastanın izni olmadan, istisnalar dışında, hasta bilgilerinin paylaşılması yasaktır, suçtur. 3359 sayılı Yasa ile getirilen genel bir ilke şeklindeki düzenleme
ile hasta verilerinin izinsiz olarak toplanmasına olanak yoktur. Anayasamızın 20. maddesi: “Herkes, kendisiyle ilgili
kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp
kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla
işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” demektedir.
Açıktır ki hasta bilgilerinin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması ancak iki halde mümkün olabilmektedir.
- Sağlık verileri işlenecek kişi buna açık rıza verecek.
- Ya da bu işleme kanuni bir zorunluluktan kaynaklanacaktır.
Tüm bunlara karşın İlçe Sağlık Müdürlüklerince meslektaşlarımıza çoğu Tebligat Kanununa aykırı tebligatlar yapılmaya devam edilmekte, veri göndermeyen kurumların gönderim yapmama gerekçeleri istenmektedir.
Hukuk devletinde dayanağını Anayasa ve yasalardan almayan hiçbir yetkinin kullanılamayacağı ve özellikle kişi hak
ve hürriyetlerine kısıtlama getirilemeyeceğini bir kez daha hatırlatır, bu haliyle hiçbir hukuki dayanağı olmayan ve
hukuka aykırılığı tartışılmaz olan uygulamadan vazgeçilmesi konusunu bilgilerinize arz ederim.
dergi temmuz/ağustos 2013
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Odamız Gezi Parkı Eylemlerinde…
Taksim Dayanışması’nın bileşenlerinden olan İstanbul Dişhekimleri Odası’nın çağrısıyla 5 Haziran 2013 Çarşamba
günü Harbiye’de Oda önünde buluşan meslektaşlarımız önlükleriyle Gezi Parkı’na destek ziyaretinde bulundular.
*Taksim Dayanışma’nın yaptığı çağrı üzerine, Gezi Direnişi’nin 13. gününde, 9 Haziran 2013 Pazar günü Taksim
Meydanı’nda gerçekleştirilen kitlesel mitinge çok sayıda meslektaşımız aileleriyle birlikte katıldılar.
*Taksim Gezi Parkı’nın ranta kurban edilmesine karşı gelişen duyarlılığın polis şiddetiyle bastırılmaya çalışılması
üzerine TDB, TTB, KESK, DİSK ve TMMOB 17 Haziran 2013 tarihinde bir günlük iş bırakma kararı aldılar. Odamızın da
destsek verdiği iş bırakma eylemine katılan çok sayıda meslektaşımız saat 16.00’da Şişli ve İstiklal Caddesinde buluşarak buradaki kitleyle Taksim Meydanı’na yürüdüler. Her iki kolda da Taksim’e yürüyüşe izin verilmemesi üzerine
yürüyüşe katılanlar, izin verilen noktalarda yapılan basın açıklaması ardından dağıldı.

Sosyal Komisyon Etkinlikleri Devam Ediyor
Odamız Sosyal Komisyonu düzenlediği kültür gezileri ile meslektaşlarımıza keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Bahara merhaba diyen meslektaşlarımız 28 Nisan 2013 Pazar günü yapılan, “Tekne ile Haliç’in Köşkleri, Boğaziçi ve Boğaziçi’nin Yalıları” kültür gezisinde
buluştu. Kültür Tarihçisi Salim Aydın’ın renkli anlatımıyla Eyüp, Reji idaresinin tütün depoları, Süleymaniye Camii, Fener Rum Patrikhanesi ve Rum Okulu, Yavuz Selim Camii, Ayvansaray surlarından Feshane’ye kadar gidildi; dönüşte Kasımpaşa Deniz Hastanesi ve
Kasımpaşa Tersanesi, Azapkapı görüldükten sonra Haliç’ten ayrılarak Boğaziçi’nin Avrupa kıyıları üzerinden Rumeli Kavağı’na, oradan
da Anadolu Kavağı’na geçildi. Bu keyifli gezi, Boğaz’ın Anadolu yakası kıyılarını izleyerek sonlandırıldı.
“En Batıdaki Başkent, Edirne” gezisi 26 Mayıs 2013 Pazar günü tarihçi Memet Ekinci’nin rehberliğinde gerçekleştirildi. Selimiye Külliyesi, Karaağaç, Tarihi Edirne Tren İstasyonu, Lozan Anıtı, Muradiye Camii, Kırkpınar, Edirne Sarayı, Beyazıt Külliyesi ve Sağlık Müzesi,
Edirne Sarayı, Mimar Sinan Köprüsü, Gazi Mihal Camii, Saat Kulesi, Bizans dönemi kalıntıları, Üç Şerefeli Camii, Kapalıçarşı, Rüstem
Paşa Hanı, Ekmekçioğlu Ahmet Bey Kervansarayı, Eski Cami ziyaret edildikten sonra İstanbul’a aynı yol üzerinden dönüş yapıldı.
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Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu
Dişhekimlerinin Vicdanıdır

Dişhekimi Cem Özkartal
İstanbul Dişhekimleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi
cemozkartal@hotmail.com
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Dişhekimliği mesleği yorucu ve zor olduğu kadar

Oktay yönetiminde yürüttüğümüz “Sağlığımızı

insanı yalnızlaştıran, sosyal çevresini hasta pro-

Geliştiren Okullar” projesine güç vermeye devam

filinin dağılımına bıraktıran bir iş kolu. Bu kısır

ediyoruz. 11 ilde 26 okul, 5000 çocuğa Signal’in

döngüye piyasa şartlarının zorluğu, bireysel, kolay

katkılarıyla 4 yıllık bir program uyguluyoruz.

ama ulaşılması daha çok çalışmaya bağlı olan

Daha önceki projelerin bize gösterdiği şudur ki;

küçük hedefler de eklendiğinde zamanın nasıl

çocukların diş fırçalama alışkanlığı kazanması

geçtiği anlaşılmayan bir meslektir.

için en az 3 yıl eğitim ve kontrolün sürmesi ge-

İşte bu yüzden Toplum Ağız ve Diş Sağlığı

rekiyor. Bu sürede ebeveyn ve öğretmenlere

Komisyonu’nun (TADS) bu kısır döngüden biraz

ağız-diş sağlığı eğitimi veriyoruz. 4 yıl boyunca

olsun bizi çıkardığını, bizlere hekim olmanın o gü-

da bu çocuklara ailelerinin onamları alınarak

zel değerlerini hatırlattığını düşünüyorum.

flor jeli uygulaması yapılacak. Ayrıca çocukların

Neler Yapıyoruz?

diş fırçalama alışkanlıklarını takip etmek için

*TADS Komisyonu’nun daha önceki yıllarda

hazırladığımız çeşitli yapışkan etiketler ve mater-

başlayıp halen devam eden çalışmaları var. Sadece

yaller mevcut.

bu yıl 3 ayda 3000 çocuk, onların öğretmenleri ve

*Komisyonumuz; FDI, TDB ve Unilever’le birlikte

ebeveynlerine ulaştık, diş macunu ve diş fırçaları

6 ilkokulda “Sabah Akşam Dişlerimi Fırçalarım”

dağıttık. Engelli, lösemi hastası ve diyabetli bin-

projesini sürdürmekte.

lerce çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz. Her yıl Kasım

*10 yıldır her bahar ayında yaptığımız bir çalışma

ayında kutladığımız Ağız ve Diş Sağlığı Haftası

daha var. Komisyonumuzdaki arkadaşlarımızla or-

içinde İstanbul’un çeşitli meydanlarında kuru-

tak karar verdiğimiz bir ilimizdeki bazı ilkokullarda

lan eğitim çadırlarında, ağız-diş sağlığı bilincini

o bölgedeki meslektaşlarımızın katkısıyla eğitim

vermeye çalışan ve gün geçtikçe genişleyen bir

verip diş fırçası, macun dağıtıyoruz ve o şehirde

dişhekimi grubuyuz.

bir kültür gezisi yapıyoruz. Bu sene de Diyarbakır

*Komisyonumuz; yeni mezun dişhekiminden,

Dişhekimleri Odası’nın katkılarıyla Mardin’de de

emekli, kamu çalışanı, öğretim üyesi dişhekimine

benzer bir çalışma yaptık. 2000 öğrenciye ulaştık.

kadar farklı dünya görüşlerine sahip, rengarenk bir

Diyarbakır ve Mardin’in tarihi yerlerini dolaştık.

yelpaze adeta. Komisyon içinde işletilen demokra-

Mardin Midyat ilginç mimarisiyle dünyada benzeri

tik ortam, son derece başarılı işler yürütmemizin

olmayan ve mutlaka görülmesi gereken müthiş bir

temel noktası. Bununla birlikte komisyonun gerçek

yer. Ancak TOKİ’nin başarılı çalışmaları o bölgede-

dinamiğini kadın dişhekimlerinin oluşturduğunu

ki mimariyi de ne yazık ki yönlendirmiş. O güze-

söylemek pek de yalan olmaz.

lim tarihi binaların çevrelerinin İstanbul’un yeni

*TDB TADS Komisyonu’yla birlikte, Prof. Dr. İnci

gelişen semtlerinden farkı kalmamış.

Dişhekimi Çiğdem Şahin (Eğitmen Dişhekimi-TADS Komisyonu Üyesi):
TADS komisyonu benim için önemliydi, çünkü eğitmen dişhekimi olmanın önemine çok inanıyordum.
Çünkü biliyorum ki bireyin ağız ve diş sağlığına yönelik çalışmalarda ve farkındalık çalışmasında en
önemli basamak okul temelli programlardır. Bu gerçek ve öğretmen olmayı da sevmem beni komisyonda çalışmaya yöneltti. Özellikle muayenehaneme gelen hastalara ağız ve diş sağlığı konusunda
bilgiler vermeyi, yani sadece tedavi etmeyi değil bu konuda insanları yönlendirmeyi, yardımcı olmayı
seviyordum. Bu nedenle Oda’nın eğitmen dişhekimi eğitimi benim için bir basamak oldu diyebilirim.
Ondan sonra da zaten görev verdiler, severek çalıştım. Daha sonra komisyondaki arkadaşlarımın
teklifiyle ben de severek çalışmaya başladım. Dediğim gibi özellikle ağız ve diş sağlığı eğitiminde
okul temelli programın çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu konuda da en anlamlı projeleri üretecek
yerler hiç kuşkusuz meslek örgütleri. Tabi ki bir projenin uygulanabilmesi ve fayda sağlayabilmesi
için sürekli gelişim de göstermesi gerekiyor. Bu konuda da işbirliği içerisinde olunması gereken kurumlar var. Sadece Oda değil, gönüllü
olan eğitmenler değil, akademisyenlerimizin, toplumun bakış açılarını da öğrenmek zorundayız. Bakış açımızı yenilememiz ve geliştirmemiz
gerekiyorsa bunu da yapmalıyız. Benim için bunu öğrenebileceğim eni iyi adres İstanbul Dişhekimleri Odası TADS Komisyonu oldu açıkçası.
Dişhekimi A.Hayrünnisa Avcı (Eğitmen Dişhekimi-TADS Komisyonu Üyesi):
Sosyal sorumluluk duygusu gelişmiş bir bireyim ve en iyi yapabildiğim iş haliyle mesleğim.
Dolayısıyla toplumsal faydayı en verimli üretebileceğim alan da mesleğim. Bunu da meslek
örgütümün içerisindeki bir yapıda, verimli bir şekilde ortaya çıkarabileceğimi düşündüğüm
için TADS Komisyonu’nda bulunmak istedim. Komisyonun faaliyetlerine 7-8 senedir eğitim
çalışmalarına katılıyorum. Fakat 4 senedir yer alıyorum. Meslek hayatımın en anlamlı zaman dilimlerini sosyal sorumluluk projelerine ayırdığım zamanlar oluşturuyor. Koruyucu hekimliğe gerçekten inanan bir hekimim. Oluşan sorunları tek tek çözmekle bir yere varamayız. Ancak eğitimle
önlemek daha kolay bir yol. Ülkemin çocuklarına bu alışkanlığı kazandırmak adına, onlara ağız diş
sağlığıyla ilgili bir takım bilgileri verebiliyorsam ne mutlu bana diye düşünüyorum. Sadece eğitim
değil, ben aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında gönüllü hekimlik çalışmalarına, programlarına
da katılıyorum. Daha önce bir kez Etiyopya’ya, 2 kez de Nijer’e gönüllü dişhekimi olarak gittim. 15 gün dişhekimliği yaptım. Oralarda zor
koşullarda yaptığımız işler manevi olarak beni çok tatmin ediyor. TADS Komisyonu’ndaki çalışmalar da bunu besliyor.
Dişhekimi Fügen Taşkın (Eğitmen Dişhekimi-TADS Komisyonu Üyesi):
Daha önce ilçe temsilciliği yapmıştım, 2 yıldır da TADS Komisyonunda çalışıyorum. Halkımızın
eğitime ihtiyacı olduğunu, her birimizin anladığımız, bildiğimiz konuda bu eğitimi vermek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Ben dişhekimi olduğum için bildiğim konuda eğitim vermeyi uygun gördüm. Arkadaşlar komisyonda çalışmayı teklif ettiği zaman da memnuniyetle kabul ettim.
Gerçekten çok keyif alıyorum. Öğrencilere, yetişkinlere ağız-diş sağlığı eğitimi veriyoruz, değişik
derneklerden talepler geliyor, o talepleri karşılamaya çalışıyoruz… Mesleğimizin dışında halka
yaralı bir şeyler yapmış olmak bana çok keyif veriyor. Bu nedenle TADS Komisyonu’nda görev aldım.

-Mardin okul eğitimi çalışmasından

dergi temmuz/ağustos 2013
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FDI 2013 İçin Geri Sayım Başladı
FDI 2013 İstanbul Kongresi çalışmalarının sonuna gelindi.
Kongre öncesi son sayımızda Kongre Genel Koordinatörü
Celal Yıldırım ile çalışmaların geldiği aşamayı konuştuk.

Dişhekimi
Sevil Tuğlu Arslan
stuglu.arslan33@gmail.com
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Kongre hazırlık çalışmalarının sonuna gelinmiş du-

Yurtiçi ve yurtdışı tanıtım çalışmalarından bahseder

rumda. Hazırlık çalışmaları ne zaman başladı? Nasıl

misiniz?

bir süreçten geçti? Bununla ilgili bilgi alabilir miyiz?

Halka ilişkiler Komitemiz TDB’nin FDI ile mutabakatı

FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresi’nin İstanbul’da

gereğince tanıtım çalışmalarını bölge ülkeleri ve ulu-

yapılmasına karar verilmesinin hemen ertesinde TDB

sal düzeyde yürütüyor. Dünyanın ve bölgenin önemli

Merkez Yönetim Kurulu çalışmalara başladı. 2012

kongrelerinde dişhekimlerine ulaşabileceğimiz her yer-

yılının mayıs ayında Organizasyon Komitesi oluşturuldu

de tanıtım çalışmaları yaptık. TDB genel Başkanı Prof.

Organizasyon komitesinin oluşma süreci ve komitele-

Dr. Taner Yücel Almanya, Fransa, Mısır, İran, Tunus’a

rin netleşmesinden sonra yapılacak çalışmalar be-

giderek kongrenin tanıtımını yaptı. Bunun haricinde

lirlendi. Çalışma programı oluşturulması yaz aylarına

komitelerde çalışan birçok meslektaşımız katıldıkları

denk gelmesine rağmen çalışmalar devam etti. Şimdi

uluslararası kongrelerde kongrenin tanıtımını yaptı.

“kongre maratonunun” son turlarına yaklaşmış bu-

Şöyle bir yaklaşımla gittik: Dünyanın neresinde

lunuyoruz. Tüm performansımızla odaklandığımız bir

olursa olsun kongremize katılmasını düşündüğümüz

süreçteyiz. Komitelerimizle sürekli daha iyisini nasıl

dişhekimlerini etkileyebileceğimiz hangi alan olursa

yaparız diye tartışıyor ve ürettiklerimizi uyguluyoruz.

olsun hem TDB hem FDI olarak bu kongrelere ku-

Bu seneki kongrenin daha önceki TDB Kongrelerin-

rumsal katılım yapılarak kongrenin tanıtımı yapıldı.

den farkı var mı?

Kongre tanıtım ürünlerini kullandık. Örneğin Türkçe ve

Bu kongre uluslararası bir organizasyon. Bu anlamda

İngilizce tanıtım filmi hazırladık. Türkiye’deki tüm bilim-

temel farklılığı var. TDB’ nin

gerçekleştirdiği kon-

sel etkinliklerde bu filmin gösterimi sağlandı.Bunun

grelerin %99’u ulusal katılımın olduğu kongrelerdi.

dışında Arapça, Rusça, İspanyolca, İngilizce, İtalyanca,

Haziran ayı itibarı ile baktığımızda

Fransızca, Almanca broşürler bastırdık. Bunları o ülke-

katılımcıların

yaklaşık % 45’i yurt dışından. Yazışmalar, duyuru-

lerdeki etkinliklere gönderdik.

lar, teknik düzenlemeler, salonların yerleşimi vb. bir

Şu andaki katılımcı sayısı hakkında bilgi alabilir mi-

kongre için gerekli olan hazırlıklara baktığımızda TDB

yiz?

kongrelerinden çok büyük ve daha kapsamlı bir or-

20 haziran tarihi itibarı ile katılımcı sayısı 5599. Son

ganizasyonu gerçekleştireceğiz.

günlerde “Gezi parkı” eylemleri nedeni ile başvuruda

bir durağanlık dönemine girdik. Katılımcı sayısı FDI

uluslararası firmaların distribütörleri olan yerli firmalar

yetkililerince büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

var, Türkiye’de distribütörü olmayan yabancı firmalar

Biz Organizasyon komitesi olarak katılımcı sayısını

da var. Çin, Kore, Alman, Amerikan firmaları ülke pavil-

ekonomik ya da sosyal bir kriz yaşanmaz ise 7500 lere

ionu içerisinde fuara katılıyor.

taşıyacağımıza inanıyoruz.

Kongre öncesinde FDI Genel Kurulu olacak mı?

Bilimsel program belli oldu. Bilimsel program ve

FDI Dişhekimliği Kongrelerinin hepsinde parlamento

konuşmacıların dağılımı hakkında bilgi alabilir miyiz?

toplantılarını yapar. Bunun içerisinde Genel Kurulunu

TDB Kongreleri nin formatı dışında bilimsel etkin-

da gerçekleştirir. FDI’ın böyle bir geleneği var. Bu

“Bu kongre uluslararası bir organizasyon. Bu anlamda temel farklılığı
var. TDB’ nin gerçekleştirdiği kongrelerin %99’ u ulusal katılımın olduğu
kongrelerdi.Haziran ayı itibarı ile
baktığımızda katılımcıların yaklaşık %
45’i yurt dışından. TDB kongrelerinden
çok büyük ve daha kapsamlı bir organizasyonu gerçekleştireceğiz.”
liklerde farklılık olarak “Sabah kahvaltılı Toplantılar”

toplantılarda dişhekimliğinin sorunları, geleceğin ağız

ve “Uzmanına Sor” oturumları var. 5 salonda bilimsel

diş sağlığı problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek

toplantılar gerçekleşecek. Bir toplantı salonunda sa-

politikaların yanı sıra FDI yönetiminin ve FDI komitele-

dece Türkçe konuşma olacak. Diğer 4 salonda simül-

rinin seçimleri de gerçekleştirilir. Pazar gününden

tane çeviri yapılacak. 7 salonda ise tebliğ sunumları

başlayıp cumartesi gününe kadar süren yoğun bir pro-

olacak. Tebliğ, poster ve sözlü sunum sayısı 1300’ü

gram var.

aşmış durumda. FDI tarihinde en yüksek tebliğ ve post-

Bu arada bölgesel organizasyon toplantıları da

er sunumu sayısı bu yıl gerçekleşecek.

gerçekleştiriliyor.

Bilimsel programda konuşmacı sayısı yaklaşık 140 kişi

bölgesel yapılar kendi kıtalarında yaşanılan mesleki

olacak. Konuşmacıların yarısı yurt içinden. Diğer yarısı

sorunlarının çözümüne yönelik görüş alış verişinde

ise yurt dışından gelecek konuşmacılar olacak. Yurt

bulunuyor ve geleceğe yönelik meslek politikaları

dışından gelen konuşmacıların bir kısmı dişhekimliği

oluşturmaya çalışıyor.

eğitimini Türkiye’de almış olan meslektaşlarımız.

Yani bir hafta boyunca dişhekimliğinin kalbi İstanbul’da

Fuar alanıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Katılımda

atacak. Hem meslek politikalarının sorgulanması, al-

ağırlıklı olarak yerli mi yoksa yabancı firmalar mı var?

ternatiflerin üretilmesi noktasında hem de bilimsel

Biz kongre çalışmalarına başlarken bir çalışma programı

ve teknolojik yeniliklerin dişhekimlerine ulaştırılması

çıkarmıştık. Bu programda doğal olarak kaç metrekare

noktasında dişhekimliğinin gözü ve kalbi İstanbul’da

fuar alanımız var ve biz kaç metrekare alanı pazarlaya-

olacak.

biliriz, kongre katılımcı sayısı kaç kişi olacak gibi bir

Sosyal program belli oldu mu?

takım hedefleri önümüze koymuştuk.

Sosyal programımızı 3-4 ay öncesinden şekillendirdik

Fuarla ilgili koyduğumuz hedefi aşmış durumdayız.

ve bitirdik. Kongre içerisinde geçmiş yıllardaki FDI kon-

Katılımcı sayısı ile ilgili de koyduğumuz hedefi aşmış

grelerinin genel konseptine uygun bir sosyal program

durumdayız.

belirlemeye çalıştık. Açılış törenlerinde

Katılımcı firmaların sayısına bakarsak; söyleşiyi

yapıldığı ülkenin otantik değerlerini içeren etkinlikler

yaptığımız tarih itibarı ile 242 firma stant yeri aldı.

yapılır. Biz de buna yönelik program belirledik. 28

Bunu yerli yabancı diye ayırt etmek çok zor. Çünkü;

Ağustos Çarşamba günü açılış törenimiz var.

Kıta

ülkelerinin

oluşturduğu

kongrenin

dergi temmuz/ağustos 2013
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Törenimizde Anadolu Ateşi dans grubu ve Burhan Öcal

dişhekimleri geliyor. Bu insanlarla aynı platformda

var. Ertesi gün gala yemeğimizde Ayhan Sicimoğlu

olmak aynı havayı solumak ne zaman mümkün olur bir

bizimle olacak. Cuma akşamı bizim geleneksel olarak

daha? Bu fırsatı meslektaşlarımızın değerlendireceğini

yaptığımız, yabancı konuklarımız için ilginç olacağını

düşünüyorum. Geçmişte bilimsel ve teknolojik alanda

düşündüğümüz Boğaz Turu etkinliğimiz olacak. Hem

kendilerini yenileyemeyen meslektaşlarımızın iyi bir

gala yemeğimize hem de boğaz turumuza (İstanbul

dişhekimi

gecesi) ciddi anlamda katılım söz konusu. FDI’ın

başka bir iddia daha ekliyorum. Dünya dişhekimleri

geçmiş kongreleri ile karşılaştırıldığında gala yemeği

ile kucaklaşmayan meslektaşlarımın kendilerini sosyal

olamayacağını

iddia ediyordum. Buna

“Bu 4 günün meslek hayatımızda çok
ciddi bir iz bırakacağını düşünüyorum.
Bu izi sadece bilimsel yanıyla, fuar
yanıyla düşünmemek gerekir. Dünya
dişhekimleriyle birlikte olabilmek her
zaman önümüze çıkabilecek bir fırsat
değil. Bunu bir daha ne zaman yakalayabiliriz. ”

24

ve İstanbul gecesine katılım sayısı yüksek. Yani

olarak da eksik hissedeceklerini düşünüyorum. Ben

yukarıda da ifade ettiğim gibi hedeflerimizi yakaladık

kendim için iyi bir şey yaptım, ben bu yıl mesleğim için,

ve geçtik. İki aylık süre içerisinde bunu daha ileriye

ülkem için iyi bir şey yaptım diyebilmek için 101. DÜN-

taşımaya çalışacağız

YA DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİNİN bilimsel ve sosyal

Meslektaşlarımıza bu kongre için ne söylemek istersi-

şölenini yaşamak ge-rekir.

niz?

Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?

İnsan hayatında anlar vardır. Hangi alanda meslek

İki konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Birincisi;

sahibi olacağına karar verme bir andır. Karar verirsin

Kongre içinde Öğrenci Kongresi de var. TDB Öğrenci

dişhekimi olacağım dersin veya bu kararından pişman

Kolu Dünya Dişhekimliği Öğrenci yapılanmasının

olup vazgeçersin bu da bir andır. Nasıl çalışacağına karar

kongresini üstlendi. FDI 101. Dünya Dişhekimliği

verme de bir andır. Sonra hayatını biriyle birleştirmek is-

Kongresi ile aynı zaman dilimi içinde öğrencilerin

tersin bu da bir andır ve hayatını bu anlarla idame ettirir-

uluslararası kongresi yapılacak

sin, renklendirirsin. Bu kongre de bizim için biraz önce

TDB Öğrenci kolunun oluşturduğu organizasyon

tanımladığım anların dışında çok daha kısa süreli olan

komitesi; dişhekimliğinin geleceğine umutla

4 günlük bir an. Ama bu 4 günün meslek hayatımızda

bakacağımız bir performans göstererek kon-

çok ciddi bir iz bırakacağını düşünüyorum. Bu izi sa-

grelerini hazırlıyorlar. Biz de deneyimlerimizle

dece bilimsel yanıyla, fuar yanıyla düşünmemek ger-

onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.

ekir. Dünya

dişhekimleriyle birlikte olabilmek her

İkincisi son aylar içerisinde döviz kurundaki yük-

zaman önümüze çıkabilecek bir fırsat değil. Bunu bir

selme nedeni ile erken kayıt tarihini 31 temmuz

daha ne zaman yakalayabiliriz. Aynı havayı bu insan-

tarihine

larla birlikte soluyabilmek herkese nasip olmaya-

görevlendirdiği Organizasyon Komitesi bu kon-

cak bir an. Nasıl olsa bu da diğer bilimsel etkinlikler

grenin mesleğimiz ve ağız diş sağlığı açısından

gibidir deyip geçmek bence çok akıllıca ve mantıklı

yeni bir başlangıç olması için

bir yaklaşım değil. Dominik’ten, Avustralya’ dan,

çabayı göstermeye çalışıyor. Meslektaşlarımızın

Fildişi’nden Kanada’dan, Nijerya’dan, Kolombiya’dan,

bu çabaya değer vereceğine, kendileri ve mes-

Vietnam’dan, Brezilya’dan, dünyanın 105 ülkesinden

lekleri için kongrede bulunacaklarına inanıyorum.

uzatmaya karar verdik. TDB ve onun

elinden gelen

dergi temmuz/ağustos 2013
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2013 Haziranında İstanbul’da olağanüstü şeyler oldu...
Şehrin bütün ağaçları renk renk çiçek açtı...
Ve İstanbul bu kadar renkli çocuğu,
bir arada görmemişti o güne kadar...

#direngezi
Kişisel tarihi, darbeler tarihi ile örtüşen

olarak okuması ve bu anlayışla bastırmaya

kuşaklar 31 Mayıs 2013’ten sonra bozulmuş

çalışması hiç de beklediği sonucu vermedi.

ezberlerle, alt üst olan “normallerle”
bugüne ve geleceğe kalıcı bir not
düştüler. Postalların,
silahların, baskının
ve bireysel kurtuluşun
gölgesinde

artan, şiddet uyguladıkça
çoğalan, korkusuzlaşan,
aklıyla-yaratıcılığıyla
hayretler uyandıran
bir kitleyle
karşı karşıya

yetişmiş,

kaldı.

özgürlüğü

Ezber

kendi

bozuldu…

yaşam

Bu süreç

alanındaki

kafalara

sınırdan

en basit

ibaret
sanılan

soruları da
çaktı:

bir nesil

“Devlet

ve onun

kimin için

bir üst versiyonu, günlerdir dünyanın
gözleri önünde üzerindeki dar kumaştan
elbiseyi yırtıp attı. Hem de ne atış…

var?, Demokrasi
çoğunluğun azınlığa hükmüyle mi
yürür?, Dünün mazlumunu bugünün

İstanbul’da, Gezi Parkı’na AVM yapılmasına

muktediri kılan nasıl bir anlayıştır?,

karşı çıkan küçük bir grubun cılız ama kararlı

İnsan bir yalanla nasıl yaşar?, Kendi

sesi başlattı her şeyi. Parktaki ağaçların
sökülmesine engel olmak için o ağaçların
gövdelerine sarılan gençler aslında
“geleceklerine, özgürlüklerine” sarıldılar.

halkından düşman yaratanlar varlığını
nasıl sürdürür?, ...” Artık hiçbir şey eskisi
gibi olmayacak, bu herkesin malumu. Bir
parkla başlayan ve tüm ülkeye yayılan

Kendilerinden umut kesilmiş bir genç kitle

eylemler gösterdi ki bir eşik aşıldı. O eşiği

bir gecede umudun ta kendisi oldular. Gezi

aşanlar yalnız kendileri için değil, birilerinin

Parkı deneyimi tam anlamıyla beş benzemezin

“bizim çocuklar” diyerek ayrıştırdıkları

birliğiydi. Bu haliyle en yalın biçiminde bir halk

için de demokrasi, özgürlük, parlak ve

hareketiydi. İktidarın, bu hareketi demokratik
taleplerin kendisine yönelik bir komplo
26

O noktada sayıları her geçen gün

ışıklı bir gelecek istediler,
istemeye de devam edecekler…

Gün gün“Gezi Parkı Direnişi”
27 Mayıs

Parkı’nı tamamen boşalttı. Tüm gün süren mü-

Gezi Parkı’nın Divan Otel tarafındaki duvarının bir

dahalede, aralarında milletvekillerinin de olduğu

bölümü akşam saatlerinde yıkıldı ve bu bölüm-

çok sayıda insan yaralandı. Aynı gün İstanbul

deki ağaçların bir kısmı yerinden söküldü. Park-

dışındaki birçok şehirde de protesto yürüyüşleri

taki yıkımı engellemek isteyen yaklaşık 50 kişilik

düzenlendi. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, jet bir

grup iş makinelerini durdurdu, çadırlar kurarak

kararla Topçu Kışlası Projesi hakkında yürütmeyi

nöbete başladı.

durdurma kararı verdi. İstanbul orta yerinde

28 Mayıs
Gezi Parkı’nda başlatılan yıkım çalışmalarını

yaşananlar sosyal medya ve birkaç tv kanalı
dışında medyada yer bulmadı…

sosyal medyadan duyan çok sayıda insan sabah saatleri itibariyle parka desteğe geldi. Polis, gruba biber gazıyla müdahale etti. O güne,
direnişin simgesi haline gelen “Kırmızılı Kadın”
fotoğrafı damgasını vurdu. Ve yıkıma devam etmeye çalışan iş makinelerinin önüne geçen Sırrı
Süreyya Önder. Gündüz yaşanan müdahaleden
sonra giderek kalabalıklaşan grup, parktaki nöbeti devam ettirdi, çadırların sayısı arttı.
29 Mayıs
Sabah saat 5.00 civarı polis parkta kalanlara mü-

1 Haziran

dahale etti, çadırlar yakıldı. Ancak Gezi Parkı’na

Tüm gece süren gazlı-sulu müdahale İstanbul’un
birçok yerinde onbinlerce insanı dağıtmak yerine bir araya getirdi. Sabah saatlerinde Anadolu
yakasında toplananlar, Boğaziçi Köprüsü üzerinden yürüyüşe geçenlerin, Beşiktaş’a varmasının
ardından polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. CHP, daha önceden duyurduğu Kadıköy
mitingini iptal etti, Taksim’de miting kararı aldı.
Polisin meydandan çekilmesi üzerine yüzbinler
Taksim Meydanı’na girdi. Türkiye’nin birçok ilinde
Gezi Parkı olayları için destek eylemleri devam etti.

destek her geçen saat arttı. CHP Genel Başkanı

Mahallelerde insanlar tencere tavalarıyla yürüdü.

Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı’na gelerek destek

Bu sesli yürüyüş, her gün saat 21.00’de tekrarla-

verdi.
30 Mayıs
Polis müdahalesinin devam ettiği günün akşamı
Gezi Parkı’na adeta insan seli aktı. Parkta çadırlar
kurularak nöbete devam edildi.
31 Mayıs
Gezi Parkı’na açılan caddelerde toplananlara
polisin gazlı, sulu müdahalesiyle başladı gün.
İstanbullu biber gazıyla birlikte TOMA (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) ile tanıştı. İlerleyen
günlerde direnişin önemli bir mekanı haline

nan bir eylem biçimine dönüştü. Beşiktaş’ta gazlı

gelecek olan Divan Otel’in önünde yapılan basın

müdahale kesilmedi. Ankara’da Ethem Sarısülük,

açıklamasına da müdahale eden polis Gezi

başından aldığı kurşunla ağır yaralandı.
dergi temmuz/ağustos 2013
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2 Haziran

ra da emniyette altı saat boyunca sorgulandı.

Güne yağmurla başlayan İstanbul’da Gezi

Ümraniye’de otobanında eylem için bir araya

Parkı direnişçileri temizliğe başladı. Taksim

gelen kalabalığa doğru sürülen araç Mehmet

Dayanışması, belirlenen 4 talep doğrultusunda

Ayvataş’ı öldürdü. Taksim Dayanışması, Gezi Parkı

saat 14.00’te Taksim Meydanı’nda buluşmak

içine kürsü kurdu. Kalabalık bir grup, olayların ilk

üzere çağrı yaptı. Başbakan, Habertürk’te Fatih

gününden itibaren sessiz kalan medyayı protesto

Altaylı’nın sorularını cevapladı. NTV Hitler

etmek için NTV binası önünde toplandı. Kanal eylemi canlı yayınlamak zorunda kaldı.
Başbakan Fas’a gitti.
Antakya Armutlu'da Abdullah Cömert öldürüldü.
4 Haziran
Mahallelerinde toplanan halkın yürüyüşleri gün
boyunca devam etti. Bazı bölgelerde çatışmalar
da… Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu
(KESK) iki günlük iş bırakma eylemini başlattı.
Ankara, İzmir, Adana, Tunceli, Eskişehir’de eylemler ve müdahale kesintisiz devam etti. Top-

belgeseli yayınladı. Beşiktaş ve diğer birçok

lam gözaltına alınan protestocuların sayısı 422

ilçede-mahallede, ülkenin pek çok şehrinde

olarak açıklandı.

sokaklara dökülen halk tepkisini göstermeye

İzmir'de 5 gündür süren eylemlerde sosyal

devam etti. Elbette gazlı ve sulu müdahale de…
Türk Tabipleri Birliği’nin 2 Haziran 2013 günü
yayınladığı rapora göre İstanbul ve Ankara’da
binden fazla yaralı vardı. Rapora göre “gözlerini kaybeden birçok kişi de dahil olmak üzere”
yaralanmaların çoğu hedef alınarak tazyikli su
sıkılması, göz yaşartıcı bomba ve plastik mermilere direkt maruz kalmaları yüzünden oldu.
Uluslararası Af Örgütü’ne göre orantısız gaz
bombası kullanılması birçok ciddi yaralanmalara yol açtı.

medya üzerinden halkı isyana teşvik ettikleri
ve propaganda yaptıkları ileri sürülen 26 kişi
gözaltına alındı.
Antakya'da Abdullah Cömert'in cenaze töreni
sonrası Armutlu Mahallesi'nin olaylar çıktı.
RedHack grubu, Abdullah Cömert'in öldüğünü
açıklayan “www.hatay.gov.tr” sitesini hackledi.
5 Haziran
KESK'in iş bırakma eyleminin ikinci gününde
DİSK, TTB ve TMMOB da bir günlük iş bırakma
kararı aldı. Saraçhane ve Şişli yönünden yürüy-
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3 Haziran

en işçi ve memurlar Taksim Meydanı'nda bir

Gece Dolmabahçe ve Beşiktaş'ta başlayan

araya geldi. Miraç Kandili dolayısıyla İstanbul

olaylar sabah da devam etti. Dolmabahçe'deki

Gezi Parkı’nda kandil simidi dağıtıldı. Çok

Bezmialem Valide Sultan Camii'ne sığınanlara

sayıda sanatçı Gezi’ye destek için parktaydı.

cami içinde gazlı müdahale edildi, gönüllü dok-

İstanbul'da

torlar burada revir kurdu. İlerleyen günlerde

yürüyüşler devam ederken Ankara, Adana ve

camiye ayakkabıyla girildiği ve içki içildiği

pek çok ilde çatışma ve gerginlikler devam etti.

söylentisi medyada, miting meydanlarında

İzmir’de eli sopalı timler eylemci gençlere

sıkça duyulur oldu. Bu bilgiyi doğrulamayan

saldırırken görüntülendi. Bunların sivil po-

cami imamı zorunlu izne çıkarıldı. Daha son-

lis olduğu Vali tarafından ifade edildi. Eli

tencere-tavalarla

protesto

ve

sopalı timler daha sonra Adana ve Antalya’da

Gezi Parkı’ndaki gençlerle “aranızda olmak is-

görüntülendi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç

terdim” mesajı gönderdi.

'Demokratik tüm talepleri dinlemeye hazırız'

Taksim Dayanışması SBS’ye girecek gençlerin

dedi.

sınav yerlerine rahat ulaşması için ve sınav
boyunca sessizliğin korunması için uyarılarda
bulundu. Başta Beşiktaş olmak üzere Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar Taksim’e
yürüdü. Gezi Parkı direnişi boyunca hemen
herkesin gönlünü fetheden Çarşı, yeni bir
taraftarlık anlayışı yarattı. Farklı takımları tutan
binlerce kişinin “yükselen takımını” Beşiktaş
yaptı. Öğlen saatlerinde “Tacizsiz ve Tayyipsiz bir yaşam istiyoruz” diyen kadınlar İstiklal
Caddesi’nde kitlesel bir eylem gerçekleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir

6 Haziran

Topbaş

Gezi Parkı’na akan insan seli bugün de sürdü.

Gezi Parkı’nın yerine alışveriş merkezi, otel

düzenlediği

Destek için gönderilen yiyecekler, giyecekler vb.

ve rezidansın yapılmayacağını, kent müzesi

ortak olarak oluşturulan birimlerde dağıtılmaya

olabileceğini, böyle bir durumda ise mimarlar

devam etti. Gezi kütüphanesi yoğun ilgi gördü.

ile görüşülebileceğini açıkladı. AKP 15 ve 16

Eylemler boyunca hayatını kaybedenleri anmak

Haziran'da sırasıyla Ankara ve İstanbul'da iki

için saat 19.00’da Taksim Meydan’da bir anma

büyük miting yapacağını duyurdu.

etkinliği gerçekleştirildi.

9 Haziran

Adana’da komiser Mustafa Sarı, üstgeçitten

Taksim

Dayanışması,

basın

toplantısında,

Gezi

direnişinin

13.gününde Taksim Meydanı’nda geniş katılımlı
bir miting düzenledi. Birçok siyasi parti, kurum,
kuruluş, sendika ile çeşitli mahalle ve semt sakini meydanda buluştu. Meydana “Her yer Taksim her yer direniş” sloganı damgasını vurdu.
10 Haziran
Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama
yapan

Başbakan

Yardımcısı

ve

Hükümet

Sözcüsü Bülent Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Taksim Gezi Parkı konusunda
düşerek hayatını kaybetti. Başbakan Tunus'taki

hükümetten taleplerde bulunan bazı topluluk-

konuşmasında kışlanın yapılacağını, AKM’nin

larla Çarşamba günü görüşeceğini söyledi. Yeni

yıkılacağını ve yerine yeni bir opera binası

Şafak Gazetesi’nin hedef gösterdiği oyuncu

yapılacağını söyledi.
7 Haziran
Gezi’de etkinlikler, mahallelerde gerginlikler
sürerken

Başbakan

Tunus'tan

dönüşünde

havalimanında kendisini karşılayanlara seslendi. Çevreci bir duyarlılıkla başlayıp halk hareketine dönen eylemlerin sorumlusu olarak “faiz
lobisini” gösterildi. Kışla ve AKM konusundaki ısrarından vazgeçmediğini yineledi.

Gezi

Parkı’nda antikapitalist müslümanlar cuma
namazı kıldı. Türkiye genelinde pek çok ilde

Mehmet Ali Alabora Gazeteciler Cemiyeti’nde

protestolar ve polis müdahalesi devam etti.

basın açıklaması yaptı. İstanbul’un birçok ilçe-

8 Haziran

sinde ve diğer illerde halk sokaklarda eylemler-

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu twetter’dan

ini sürdürdü.
dergi temmuz/ağustos 2013
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11 Haziran

İtalyan piyanist Davide Martello’nun Taksim

Günün erken saatlerinde Taksim Meydanı’na

Meydanı’ndaki müzik dinletisi sabaha dek sürdü.

giren polis gaz ve suyla buradaki gösteri-

13 Haziran

cileri dağıttı, AKM binası ve Atatürk Anıtı üze-

İstanbul’da sakin geçen bir günün akşamında

rindeki pankart- flamaları topladı. O güne ka-

anneler Gezi Parkı’ndaki çocuklarına destek

dar ekranlarında Gezi Parkı’nı konu etmeyen

vermek için Taksim Meydanında “anne zinciri”
oluşturdu. Meydan’da hayatını kaybedenler için
bir anma gerçekleştirildi, mumlar yakıldı. Ankara
ve Adana gibi pek çok il ve ilçede protestolar, polis müdahaleleri devam etti. Bu arada gece boyunca Taksim Meydanı'nda piyano çalan İtalyan
piyanist Davide Martello dinletisine akşam
saatlerinde de devam etti.
14 Haziran
Sağlık Bakanlığı’nın Gezi olayları sırasında
yaralılara revirlerde ilk müdahaleyi yapan hekim-

televizyon kanallarının müdahale esnasında

lerle

ilgili

suç

duyurusunda

bulunacakları

canlı yayına geçmesi çeşitli yorumlara neden

yönündeki açıklamasını protesto eden yüz-

oldu.

Vali Hüseyin Avni Mutlu Gezi Parkı’na

lerce hekim Gezi Parkı merdivenlerinde basın

müdahale edilmeyeceğini ancak, göstericilerin

açıklaması gerçekleştirdi. Aralarında Taksim

ailelerine seslenerek gezi parkında kalanların
can güvenliklerinin olmadığını açıkladı. Taksim
Meydanı’na, ara sokaklara ve Gezi Parkı’na tüm
gün gaz, plastik mermi ve ses bombası atıldı. Divan Otel’in içine revir kuruldu.
Olaylar CNN, BBC gibi pek çok yabancı yayın
kuruluşu tarafından canlı olarak verildi. CNN International muhabiri Amanpour, canlı yayında
Başbakanlık

Danışmanı

İbrahim

Kalın'ın

konuşmasını "show is over" diyerek yarıda

30

kesti. Bu durum medyada büyük tartışmalara

Dayanışması’nın temsilcilerinin de olduğu bir

neden oldu. Çağlayan Adliyesi’nde Taksim’deki

grup Başbakan Tayyip Erdoğan’la görüştü.

müdahaleyi protesto eden 49 avukat gözaltına

Platform temsilcileri görüşmenin ardından Gezi

alındı. BM, USA, Uluslarası Af Örgütü ve bazı ül-

Parkı’nda düzenleyecekleri forumlardan çıkacak

kelerden orantısız güç kullanılmaması ve gösteri

sonuca göre hareket edeceklerini açıkladılar.

haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulu-

Ankara’da kafasına isabet eden polis kurşunuyla

nuldu.

yaralanan Ethem Sarısülük öldü.

12 Haziran

15 Haziran

Sabah erken saatlerine kadar süren çatışmaların

Taksim Dayanışması, bir gün önce Başbakan’la

ardından hava, polisin meydandan çekilmesi ile

yapılan görüşme üzerine, nihai karar için park-

sakinleşti. Barolar Birliği, İstanbul Barosu, ÇHD

ta düzenlenen forumlarda direnişin Taksim

bir gün önce yaşanan ve avukatların gözaltına

Dayanışması çadırında sürdürülmesi kararının

alınmalarıyla sonlanan olayları protesto etmek

alındığını açıkladı. Park içindeki diğer çadırlar

için Çağlayan Adliyesi’nde toplandı. Akşam

toplanırken saat 17.30’dan itibaren polis park-

saatlerinde sanatçılar ve milletvekillerinden

taki göstericilere dağılmaları yönünde anons

oluşan kalabalık bir grup Gezi Parkı merdi-

yapmaya başladı. Ardından Gezi Parkı’na müda-

venlerinde oturma eylemi yaptılar. Aynı gün

hale edildi ve kısa sürede polisler parkı boşalttı.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri-

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nın boşalmaya

yle ilgili olarak bir grupla görüştü. Bu toplantının

başlamasının ardından kalabalıklar Harbiye,

ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin

İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı yönlerinde toplan-

Çelik referanduma gidebileceklerini ifade etti.

maya başladı. Saat 23.00 civarından itibaren

Taksim'in yanı sıra İstanbul’un Kartal, Ortaköy,
Kadıköy, Etiler, Gazi Mahallesi gibi bölgelerinde
de protesto gösterileri tekrar başladı.

adam eylemleriyle yeniden kendini gösterdi. Bir
kişi polisin müdahalelerini ve medyanın tavrını

16 Haziran
Polis kuvvetlerine ek olarak jandarmanın da müdahale ettiği gösteriler İstanbul’un birçok yerine
yayılarak tüm gün devam etti. Divan Oteli’nin
içine ve çevresine müdahale edildi.

Direnişe damgasını vuran “yaratıcılık”, duran

Anadolu

yakasında yürüyüşe geçenler Boğaziçi Köprüsü

protesto için konuşmadan AKM önünde ayakta
durma eylemi başlattı. Bazı üyeleri gözaltına
alınan Çarşı grubu da destek için Abbasağa
Parkında eylemsizlik duruşu ile tepkisini dile getirdi. Duran adam eylemi de polis müdahalesiyle
son buldu.
18 Haziran
Taksim Meydanı’nda saatlerce duran direnişçinin
eylem biçimi giderek yaygınlaştı. İstanbul’un
mahallelerinden farklı kentlere yayılan durma
eylemleri giderek arttı.
19 Haziran
İstanbul’un çeşitli parklarında semt sakinleri
saat 21.00’de toplanarak forumlar düzenlemeye
başladılar. Ankara ve özellikle Eskişehir'de polis

girişinde polis müdahalesiyle durduruldu. Grup
jandarma nezaretinde bekletildi. Gecenin geç
saatlerinde jandarma köprüden çekilince gruplardan bir kısmı köprüyü geçip Mecidiyeköy'e
kadar ulaştı. Gece geç saatlerden sabaha ka-

müdahaleleri ve çatışmalar devam etti.
20 Haziran
Duran adam eylemleri ve forumlar devam ederken Yeniköy Parkı'nda toplanan mahalleliye
bıçaklı bir grup saldırdı, yaralananlar oldu.

dar Akaretler, Taksim-Karaköy arası, İstiklal
Caddesi, Harbiye, Tarlabaşı gibi tüm yollardan
Taksim'e çıkan gruplara polis müdahaleleri devam etti. Ethem Sarısülük'ün cenazesinin Kızılay
Meydanı’na getirilmek istenmesi üzerine olaylar
çıktı. DİSK, KESK, TTB, TDB ve TMMOB bir günlük iş bırakma kararı aldı.
17 Haziran
İş bırakma karı alan sendika ve meslek örgütlerinin üyeleri Taksim’de Tünel Meydanında, Şişli’de
DİSK önünde toplandılar. Şişli yönünde toplananlar Taksim’e yürütülmedi, Pangaltı’nda basın
açıklaması yapan grubun büyük bir kısmı burada

22 Haziran
Taksim Dayanışma’nın çağrısıyla, Gezi Parkı
olayları sırasında yaşamını yitirenleri anmak için
karanfillerle Taksim Meydanında buluşan yüzbinlerce kişiye polis müdahale etti. Çatışmalar
tüm gece devam etti.
Kaynaklar: sendika.org, wikipedia

dağıldı. Kalan gruba polis müdahale etti. İstiklal
Caddesinde yürüyenlere de Taksim’e çıkış izni
verilmedi. İstiklal Caddesinden yürümek isteyen
protestoculara da polis müdahale etti.

Bu günceyi hazırlarken fotoğraf arşivini bize açan
sevgili Nar Photos çalışanlarına teşekkür ederiz.
Nar Photos-01
Tolga Sezgin
Nar Photos-02
Saner Şen
Nar Photos-03
Eren Aytuğ
Nar Photos-04
A. Onur Acar
Nar Photos-05
Mehmet Kaçmaz
Nar Photos-06
Serra Akcan
dergi temmuz/ağustos 2013
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“Bir arada yaşama rehberi”

Adım Adım Gezi Parkı...
Gezi, görü ve yemek üzerine yazmaya başladığımın bu 2. sayısında,
ülkemizin, hatta tüm dünyanın siyasi ve beşeri gündeminin tam
ortasına aniden oturan bir GEZİ yazısı yazmayı tercih ettim.
Herkes gibi benim de bir siyasi düşüncem ve tarzım

Diş Hekimi
Özgür Baydemir

var. Ama amacım, kesinlikle düşünce ve yaklaşımımı

drbaydemir@hotmail.com

empoze etmek değil. Bu yazıyı yazmayı hem çok istedim, hem defalarca vazgeçtim. GEZİ yazısını, bir gezi
yazısı tadında yazmak isterdim. Ama bir hafta içerisinde tam 4 gencecik can polis tarafından öldürüldü.
Bir polis de, amirlerince verilen görevini yerine getirmeye çalışırken öldü. 15 kişi görme yetisini kısmen
veya tamamen kaybetti. Binlerce insan kasten veya
kazaen polis tarafından yaralandı. Hastanelere, otel-

Öncelikle, parkta para geçmi-

lere, kasıtlı olarak evlerin içine gaz bombaları atıldı.

yordu. Son derece mütevazi

Bir çok insanla birlikte bir meslektaşımız, eylem-

ama paylaşımcılığın damak

cilere tıbbi yardımda bulunmaktan göz altına alındı.

zevkini doruğa çıkardığı bir

Bana ayrılan bu 4-5 sayfayı, olayların içinde barınan

sunum ve tad vardı.

acı adına simsiyaha boyamayı da düşündüm. Ama
neredeyse tüm meslek hayatımı Galata-BeyoğluTaksim-Nişantaşı arasında geçirmiş, bu küçük,
kalabalık ve ışıltılı coğrafyanın gerçek bir aşığı ve
bağımlısı olarak, GEZİ’yi gelip görmeyen, öncesini ve sonrasını tam olarak bilme imkanı olmayan
meslektaşlarımın kalbine ve vicdanına dokunmak
istedim.
Evim Beylerbeyi’nde, iş yerim Osmanbey ve
Nişantaşı’nın tam birleştiği köşede olduğu için ve

Gezi parkı sakinlerinin
eğitim seviyesi çok yüksekti.
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Taksim’i çok da sevdiğimden, sık sık metro-füniküler
hattı ile meydan civarında oluyorum.

Bunlardan, çocukların da

Son bir, bir buçuk aydır, GEZİ PARKI AVM olmasın

faydalanması için rengarenk

diye haykıran, metroya giren çıkan ve meydandan

bir çocuk resim atölyesi

geçen insanlar üzerinde bir kamu oyu yaratmaya

kurulmuştu.

çalışılıyordu. Zaten bilirsiniz, Taksim ve İstiklal

Benim için en büyük sürpriz, Gezi Bostanı idi. Parkın, Divan Otel’e bakan cephesinde, bir bostan kurulmuş ve pek çok çeşit çiçekler ekilmişti.
Basbayağı bahçevan kıyafetleri ile modern Robinson Cruso’lar görev
başındaydı.

Caddesi, muhalif seslerin seslerini korkusuzca
duyurabildiği, malesef, tek yerdir.
Gezi Parkı’na ilk defa lisedeyken gitmiştim. O
yıllarda Acıbadem’de oturan ben, karşının taksisi olduğum için, ancak araba ile Mecidiyeköy’den
Taksim’e giderken görmüşümdür Gezi Parkı’nı.
Malum, o yaşlarda bir park, pek de tarzımız olan bir
yer olamazdı. İlk defa kuzenim ve kız arkadaşıyla
gittiğimde de, ilgimi çeken, gökkuşağını andırır
köprü olmuştu. Sanırım o yıllarda daha bir romantiktim.
Yıllar sonra üniversiteyi bitirip de bu bölgede

Yaratıcı espriler, çadırkent

çalışmaya başlayınca, Gezi Parkı, hasta arasında,

haline gelen Gezi Parkı’nda

serin ağaçlarının gölgesinde çay molasına kaça-

sokak isimleri olarak da

bileceğim bir vaha oldu benim için. Üzerindeki bir

karşımıza çıktı.

kaç çay ocağı altrenatifi ile ister gidip tahta bir tabure
üzerinde oturup mis gibi demli bir çay içilebiliyordum, ister biraz daha dekoratif, cam duvarlarla çevrili kafede daha süslü püslü yiyecek ve içeceklerin
tadını çıkarabiliyor, yurt dışından gelen misafirlere
şehrin merkezinde park keyfi yaşatabiliyordum.
Yalan söylemeyeceğim. Taksim metro çıkışındaki
kamuoyu oluşturmaya çalışan sesleri duyana kadar,
Taksim yayalaştırma projesiyle ilgili fazla bir bilgim
yoktu. Hatta, yine de olmadı diyebilirim. Kulak arkası
ettiğim ama duydukça da içimin acıdığı bir şeydi.
Sonra bu sesler bir gün çığlığa dönüştü. Bir grup

Gezi, ilk başlardaki çadırlarının

genç, Gezi Parkı’na çadır kurmuş, ağaçların ke-

yakılma tecrübesinden dolayı

silmemesi/sökülmemesi için 24 saat mesaiye

kendi itfaiye teşkilatını da

başlamıştı.

oluşturmuştu.
dergi temmuz/ağustos 2013
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Bir cuma sabahı işe giderken okuduğum gazet-

çok genç oluşuydu. Ve bunlar, son derece umutsuz

ede, o gençlerin çadırlarının yakıldığı görülüyordu.

olduğum, etliye sütlüye karışmadığını düşündüğüm,

Benim için filmin koptuğu nokta burası oldu. Her

kendilerine has bir dil geliştiren, kafa kafaya verip

ne olursa olsun, bu akşam işimi bitirince ben de bu

kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan

gençlere destek vereceğim dedim.

gençler, bizim gençlerimizdi. İnanılmaz sloganlar

O gün, yurt dışından bir hastam vardı. İşim çoktu.

atılıyordu. Şaşkınlıktan dilimi yutmak üzereydim.

Sosyal medyadan olayları takip etme imkanım

Atılan sloganları, kitlenin tepkisinin haklı veya

olmadı. Hastamın porselenelerinin cilasını bekler-

haksızlığını anlatmayacağım. Bunlar benim, şahsi

ken, hastam cep telefonundan bana bir resim

siyasi düşüncelerimdir.
Gece saat 02:00 gibi, biber gazından nasibimi

Gezi Kütüphanesi ve

almış bir şekilde evime dönerken, Cihangir’den

kütüphaneye olan

Tophane’ye doğru inen nereyese herkes de bu hal-

ilgi, kitlenin seviyesini

deyken, belediyeye ait bir çöp arabası, son derece

ortaya koyuyordu.

gereksiz ve hızlı bir manevra ile aracını bu insanların

Kitapların hemen

üzerine sürdü. Elbet niyeti kimseyi ezmek değildi

hepsi kullanılmış,

ama korkutmak istediği apaçıktı. Aşağı doğru inen

bağış ve almak ücret-

gençlerden birisi aracın arkasından koştu ve sertçe

sizdi. İsteyen kitap

kapısını çalarak, ‘sen ne yapmaya çalışıyorsun’

bağışlıyor, isteyen

diye bağırdı. Bunun üzerine aynı saniye içerideki

ücretsiz olarak istediği

şoför, aracın açık olan penceresinden bıçak çıkardı.

kitabın sahibi olabili-

Sonra, aracından inip çocuğun üzerine yürümeye,

yordu. İsterse okuyup,

kalabalığa bıçağı savurmaya başladı.

iade ediyordu.

Buradan, gerçekten çıkarılması gereken dersler var.
Yorum yapmadan, sadece paylaşmak istedim bunu.
Ertesi gün polis Taksim’den çekildi. Ve Gezi Parkı’na
gösterdi. Polis, bir takım eylemcilerle yaka paça toz

çadırlar kurulmaya, şarkılar söylenmeye, halaylar

duman içerisinde mücadele ediyordu. Hastam dedi

çekilmeye başlandı.

ki, Taksim’de bir parkı yıkıp alış veriş merkezi yap-

Gerçekten, çok hoş bir enerji vardı parkta. Entere-

mak istiyorlarmış, bu çocuklar da karşı çıkıyormuş.

san bir komün hayat başladı. Son derece kardeşçe,

‘Evet’ dedim, ‘sizin dişlerinizi yapıştırdıktan sonra

son derece barışçıl, temiz, çevreci, duyarlı, zeka

ben de onlara katılacağım’…

dolu manzaralar gördüm.

İşimi saat 19:30 gibi bitirdikten sonra Facebook’a

Öyle enteresan bir yerdi ki Gezi Parkı, hakkında

baktığımda, kıyamet gibi bir tepki vardı. Herkes

yapılan karşıt götüş spekülasyonların tam aksine,

akşam orada olacağını söylüyordu. Saat 20:00

gerçek bir barış şöleni yaşatıyordu.

civarında Tünel tarafından İstiklal Caddesi’ne

Tüm direniş hareketinin özeti
ÇARŞI grubuydu. Hem esprili,
hem yaratıcı, hem birleştiricibütünleştirici ruhlarıyla
herkesin ve özellikle de
her takımın yükselen burcu
haline geldiler.
Fenerbahçeliyle
Galatasaraylıyı
kucaklaştırdılar, Trabzonsporluyu barıştırdılar. Yılların
kanlı bıçaklı taraftarları,
birbirlerinin formasını,
bayrağını taşır oldu.
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girdiğimde, mahşeri bir kalabalık vardı.

Her yerden zeka, her yerden sanat, her yerden

Bu kalabalıkla ilgili ilk gözlemim, yaş ortalamasının

yaratıcılık ve doğaseverlik fışkırıyordu.

“Boşuna çırpınma gökyüzü:
Yurdum kadar ağlayamazsın…”
Yılmaz Odabaşı

Dişhekimi
Önder İstanbullu

Yıllardır farklı kültürlerin, farklı dinlerin bir arada so-

kimliği belirsiz kişiler sokaklarda görülür oldu?

runsuzca yaşadığı barış kenti HATAY…

Halk bu durumdan gün geçtikçe rahatsız olmaya

Müslümanların camisi, Yahudilerin havrası ve Er-

başlamıştı. Buna tepki olarak yapılan yürüyüşten

menilerin kiliselerin halen faaliyetlerini sürdürdüğü

sonra ise Vali yürüyüşleri yasaklamıştı. Oysa halk,

“yaşayan hoşgörü” şehri HATAY…

savaş değil barış istediğini haykırıyordu meydan-

Böyle tanımlıyorduk biz kentimizi. UNESCO’nun

larda. Suriye ile Türkiye’nin kardeş olduğunu,

barış şehri dediği medeniyetler mozaiği HATAY.

sokaklarda terörist istemediğini dile getiriyor-

Çok değil daha birkaç yıl önce “Medeniyetlerin

du. Medeniyetler buluşmasından medeniyetler

Buluşması Sempozyumu” yapılmıştı Hatay’da. Peki,

çatışmasına dönüştürülüyordu olay.

ne idi bu sempozyumun konuları;

Suriye’den

1-Medeniyetler
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çatışmasından

medeniyetler

gelen

“kimliği

belirsiz!”

kişiler,

Akçakale’de bir polisi şehit etmiş, biri ağır iki polis

buluşmasına

ve 4 jandarma erini de yaralamıştı.

2-Medeniyetler arası diyalogun dünya barışı

Birleşmiş Milletler yardımının depolandığı Hatay’ın

açısından önemi

Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı’nda 11 Şubat’ta

3-Çoğulculuk ve bir arada yaşama

patlayıcı yüklü araçla bir saldırı gerçekleşmiş, 4’ü Türk, 17

4-İnsanlığın geleceği açısından din ve barış

kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi de yaralanmıştı. Tırmanan

5-Dinlerin insanlık için vaad ettiği evrensel değerler

gerilim sonucu ilçede protesto gösterileri başladı.

ve bu değerlerin hayata geçirilmesi

Ve 11 Mayıs Saat: 13:55. Belediye binası önünde pat-

6-Din ve inanç özgürlüğü; özgürlüklerin önündeki

layan iki bombalı araçla Reyhanlı halkı savaşı yaşadı,

engeller

katliamı gördü. 51 kişi öldü, 146 kişi yaralandı.

7-Kültürler ve medeniyetler arası ilişkiler

Şimdi akıllarda onlarca, yüzlerce soru var. Yaşamını

Çok uzaklara gitmeyelim…

Daha dün Esad

yitirenlerin yakınları yalnızca gerçeği bilmeyi, olayın

kardeşimiz iken, iki ülke arası ticarette sıkıntı yok-

faillerinin yakalanmasını, kayıp yanlarına rağmen

ken, turizm canlanmışken ne oldu da durum birden

eğer mümkünse yeniden kardeşçe, huzur içinde

değişti? Ne oldu da barış ve huzur havası varken;

yaşamayı istiyorlar.

“Heybesinde yılan
İşaretleri,
baldıran zehiri
Yüzüğünün içinde
ve yanında
kav taşıyan ben;
Tekinsizim size göre
İbret için yakılması gereken”
Metin Altıok

Anadolu’nun orta yerinde büyükçe bir kent SİVAS

Geçen bu zaman içerisinde sanık sayısı tahliyelerle

Pir Sultanların, Hızır Paşaların diyarı SİVAS

33’e düştü. Olayın kilit ismi olarak nitelendirilen,

2 Temmuz 93’te yüreklerimize dinmez acıyı düşüren

dönemin Sivas Belediye Meclisi üyesi Cafer Erçak-

SİVAS

mak ve Yargıtay’ın 1997’deki bozma kararından
sonra firar eden 8 sanık yakalanamadı. Davanın firari

2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal Şenlikleri’ne

olan 5 sanık ile ilgili kısmı, 13 Mart 2012 tarihinde za-

katılan 33 aydın, sanatçı, ozan, yüreği aydınlık kızlar,

man aşımından düşürüldü.

oğlanlar ve 2 otel çalışanı Madımak Oteli’nde, herkesin

Türk Ceza Kanunu’nun 77. maddesi, insanlığa

gözleri önünde yakıldı. Öylece izledi “insanlık”. Sonra

karşı işlenmiş suçları ve cezalarını düzenlerken

birden bıraktı izlemeyi. Öyle ki, dava sürecinin zaman

“bu suçlardan dolayı zaman aşımı işlemez” der. Bu

aşımına bırakılmasını sağlayacak kadar “izlemedi”.

yargılama süreci sonunda vicdanı olan herkes şunu

Yargılama sürecini hatırlayalım:

soruyor: 35 insanı bir şehrin orta yerinde, herkesin

Sivas Davası’nda 22 sanık hakkında 15’er yıl, 3 sanık

gözleri önünde “din düşmanı” oldukları iddiasıyla

hakkında 10’ar yıl, 54 sanık hakkında 3’er yıl, 6 sanık

yakanlar, yakanları teşvik edenler “insanlığa karşı

hakkında 2’şer yıl hapis cezası, 37 sanık hakkında da

suç” işlememiş de ne yapmışlardır? Zaman aşımı bu

beraat kararı verildi.

davada nasıl işletilir?

Müdahil avukatlar, kararı “taraflı, hukuka ve adalete

Sizin hiç babanız yandı mı?

aykırı” olarak niteleyerek, ayrıntılı bir savunmayla

“Dört mevsim yaşanan bir memlekette biz sürekli kışı

temyize gittiler. Yargıtay kararı esastan bozdu ve

yaşıyoruz” diyor bir anne, kızını Madımak’ta bırakmış.

yargılamayı yeniden başlattı.

“Sizin hiç babanız yandı m?” diye soruyor bir kadın,

28 Kasım 1997’de açıklanan kararda, 33 sanık Türk

babasını Madımak’ta bırakmış. “İnsan öldürmenin,

Ceza Yasası’nın 146/1 maddesine göre idama ve 14

insan yakmanın zaman aşımı olur mu?” diye soruyor

sanık 15 yıla kadar değişen hapis cezasına mahkûm

bir baba, o da oğlunu Madımak’ta bırakmış…

edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 24 Aralık 1998’de

Dile kolay tam 20 yıl geçti. Havada kesif bir koku,

hapis cezalarını onadı, 33 idam cezasını ise usul

insanlık Madımak’ta yanmaya devam ediyor. Olayın

noksanlıkları nedeniyle bozdu. Şubat 1999 tari-

gerçek failleri bulunup yargılanana, Madımak “utanç

hinde usul eksikliklerinin giderilmesi için başlayan

müzesi” olana kadar da yanmaya devam edecek.

yargılama sonucunda 16 Haziran 2000’de 33 sanık

Bize

Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce yeniden idam

çocuklarımıza

cezasına çarptırıldı. 2002 yılında idam cezasının

ötekileştirmenin nasıl bir yıkım olduğunu anlat-

yürürlükten kaldırılmasıyla idam cezası hükümlüle-

mak. Bize düşen bir arada yaşamanın erdemini her

rinin cezaları müebbet ağır hapis cezasına çevrildi.

koşulda vurgulamak.

düşen

Sivas’ı

unutmamak.

aktarırken

Bu

utancı

hoşgörüsüzlüğün,

dergi temmuz/ağustos 2013
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Çocuk Dişhekimliğinde Fiberler

Prof. Dr. Betül Kargül

Diş hekimliğinde kullanılan materyallerin nasıl

gibi organik matris ve inorganik doldurucu fazdan

güçlendirilebileceği uzun yıllardır araştırılan bir

oluşur. Güçlendirici komponent olan fiberler,

konudur. Fiber katkılı materyaller; esneklik, sert-

dayanıklılık ve sertlik sağlarken, fiberleri saran

lik, basınca karşı direnç gibi mekanik özelliklerinin

rezin matris onların geometrik yapısını sabitler,

çok iyi olmasının yanı sıra, düşük özgül ağırlığı,

nemin etkisinden korur ve optimal gücü sağlamak

translüsensi, korozyona uğramaması ve bağlanma

için onları önceden tespit edilen pozisyonda tutar,

özelliklerinin iyi olması nedeniyle endüstri-

destek ve uygulanabilirlik sağlar. Cam fiber camın

nin birçok dalında olduğu gibi dişhekimliğinde

ince filamentler şeklinde üretilmiş halidir. Renksiz,

de kullanılmaya başlanmıştır. (1) Cam fiber ile

doku ile uyumlu, estetik, esnek ve dirençli olması

güçlendirilmiş kompozitler (CFGKR), rezin kom-

sıklıkla tercih edilme nedenlerindendir. Cam fiber

pozitlerin fiziksel özelliklerinin güçlendirilmesi

ile güçlendirilmiş kompozitler; rezin kompozitlerin
fiziksel özelliklerinin güçlendirilmesi amacıyla cam

KLİNİK UYGULAMA

fiber ilave edilmiş rezinlerdir.Termoplastik polimer ve ışıkla sertleşen rezin matriks ihtiva ederler.
(2,3)

Yard. Doç. Dr. Sertaç Peker

Cam Fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin;
•Tedavi maliyeti düşüktür.
•Tek seansta tek diş kayıplarının tedavisinde
kullanılabilir.
•Kısa veya uzun dönemli geçici restorasyonlar
yapılabilir.
•Diş
Dr. Dişhekimi
Başak Durmuş

1-Fiber uzunluğunu belirlemek için, dişsiz bölgede
komşu dişler arasındaki mesafe ölçülür.

gelişiminin

devam

ettiği

hastalarda

kullanılabilir
•Estetiktir

Marmara Üniversitesi
Diş Hekimliği
Pedodonti AD, İstanbul
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2-Gerekli olan uzunluktaki fiber.

3-Dişlerin üzerine asit uygulanır. makasla kesilir.

amacıyla cam fiber ilave edilmiş rezinlerdir. (2)

•Laboratuar işlemlerine gerek yoktur (Direkt

Fiber kendi çapına göre 100 kez daha fazla uzun-

uygulamalarda).

lukta olan, silindirik, ince ve esnek bir yapıdır.

•Kısa sürede tamiri mümkündür.

Dişhekimliğinde kullanılan fiberle güçlendirilmiş

•Diş preparasyonuna gerek olmadan ya da mini-

kompozitler (FGK) temel olarak rezin kompozitlere

mal düzeyde bir preparasyon ile restorasyon

benzer yapıya sahiptir ve rezin kompozitlerdeki

hazırlanır. (3,4)

•Periodontal splint uygulamaları
•Kısa veya uzun süreli geçici köprüler
•Ön ve arka sabit köprülerde (tek üyeli veya implant
destekli)
•Protezlerin güçlendirilmesi ve tamiri
•Ve Çocuk Dişhekimliğindeki kullanım alanları ise;
Sabit Yer tutucu yapımı, post uygulamaları, travma

Dr. Dişhekimi

sonrası (Avulsiyon veya lüksasyon yaralanmalarında)

Figen Eren Giray

splint uygulamaları, Tek diş kayıplarında geçici restorasyonlar, Sabit ortodontik retainer hazırlanması
4-Daha sonra, diş yüzeyleri yıkanır ve kurutulur.

şeklinde özetlenebilir.
Fiberlerin Yertutucu Olarak Kullanımı
Günümüz teknolojisi kompozit resin ile güçlendirilmiş
cam fiber materyalini yer tutucu yapımında kullanabilme şansını vermektedir. Bu materyal bant ve loop
tipi sabit yer tutucuların yerine ideal bir alternatif olabilir. (7,8)

Dr. Dişhekimi
Şirin Güner

Cam fiber ile güçlendirilmiş kompozit restorasyonların
yer tutucu olarak kullanımına yeni başlanmıştır
ve geleneksel yer tutuculara bir alternatif olabilecekleri düşünülmektedir. Geleneksel yer tutucular
ile kıyaslandıklarında avantajları şunlardır: 1. Ölçü
alınmasına ve ikinci bir randevuya gerek yoktur. 2.

5-Bond uygulanır ve ışıkla polimerize edilir.

Zaman kazandırır. 3. Daha ucuzdur. 4. Uygulaması

Arş. Gör.

kolaydır. 5.Adezyon bonding ile sağlanır, böylece iyi

Gizem Özbay

bir tutuculuk oluşur. 6. Temizlemesi daha kolaydır.
7.Metal alerjisi olan kişilerde rahatlıkla uygulanabilir. 8. Daha doğal bir his verir ve estetiktir.(9,10,11)

Arş. Gör.
Elif Gizem Aktepe
6-Bond uygulanmış olan yüzeylere az miktarda akışkan
kompozit uygulanır.

Cam

Fiberle

güçlendirilmiş

Marmara Üniversitesi
Diş Hekimliği

kompozitlerin

Pedodonti AD, İstanbul

dezavantajları ise :
•Fonksiyon bozukluğu olan hastalarda aşınma
gözlenebilir.
•Çok

üyeli

köprülerde

rijidite

yetersizdir.

7-Fiber doğru olarak pozisyonlandırıldıktan sonra,
üzerie akışkan kompozitle tamamen kapatılır. ve ışıkla
teması önlenir.

Nem kontrolünün sağlanamadığı durumlarda
kullanılamamaktadır.
•Posterior okluzal bölgede metale kıyasla, okluzal yüzeyde daha fazla yer gereksinimi vardır.
•Ağızda kalma süresi ile ilgili kesin bilgi yoktur.
Dişhekimliğinde fiberle güçlendirilmiş kompozitlerin birçok uygulama alanları bulunmaktadır.
(2,3,5,6)
•Direkt kompozit restorasyonlar
•İndirekt restorasyonlar (inley,onley, tam vener
kronlar)

8-Okluzyon kontrol edilir, polisaj yapılır.
dergi temmuz/ağustos 2013
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everStick® (Stick Tech Ltd. Turku, Finland)

GrandTEC® (VOCO GmbH,Cuxhaven, Germany)

Fiber Yertutucular

Fiberlerin Retainer Olarak Kullanımı

Diş Eksikliklerinde Fiber Kullanımı

Fiber Post Kullanımı

40

Molar İnsizal Hipomineralizasyonuda Fiber Post Uygulaması

mandibular santrallere
endodontic tedavi
uygulanımı

Gingivoplasti sonrası Er:YAG laser (Fotona,
Fidelis Plus III) ile kron boyu uzatılması

Fiber posts (Superpost, Superdont) uygulaması

Kompozit uygulaması sonrası

Maksiler sol santral diş kuron kök kırığı restorasyonu

Er-YAG lazer ile kuron boyu uzatma işlemi
Tedavi Sonrası Ağız İçi Görünüm
18 aylık takip sonucunda klinik
ve radyografik bulgular klinik
protokoller altında başarılı
bulunmuş ve periodontal dokularda herhangi bir patolojiye
rastlanmamıştır

Fiberle

güçlendirilmiş

kompozitlerin

dişhekimliğinde

kullanım

alanları

giderek

genişlemekte ve alternatif uygulamalara potansiyel oluşturmaktadır. Bu konuda in vivo ve
in vitro çalışmalar devam etmektedir.
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Reklam Yasağı
Pek çok dişhekiminin bildiği üzere dişhekimliği mesleği reklam yasağına tabi olan mesleklerdendir. Reklam yasağının çeşitli
şekillerde ihlali gerek meslek mensupları, gerekse meslek dışındaki duyarlı çevreler tarafından son zamanlarda sıklıkla
şikayet konusu yapılır durumdadır. Oysa ve öncelikle ifade etmek gerekir ki dişhekimliği mesleği; 1219 sayılı Tababet ve
Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü, Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları
Disiplin Yönetmeliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte ortaya konulmuş
olduğu üzere reklam yasağına tabidir. Buna göre;

Av. B. İlker Araz
İstanbul Dişhekimleri Odası
Hukuk Danışmanı
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1. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair

Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği’nin 32. madde-

Kanun’un 40. maddesi, “İcrayı sanat eden diş tabipleri

sinde “Sağlık kuruluşları ve çalışanları her ne surette

ve dişçiler, hasta kabul ettikleri mahal ile muayene

olursa olsun; kuruluşları, kuruluşlarının sundukları

saatlerini bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer

hizmet, uyguladıkları tanı ve tedavi yöntemleri ya

suretlerle reklam ve saire yapmaları memnudur”

da kullandıkları her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile

şeklindedir.

ilgili kitle iletişim araçları, elektronik ortam, görsel-

2. Yine Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 8. mad-

işitsel araçlar, yazılı materyaller veya benzeri nite-

desi “Tabiplik ve diş tabipliği mesleklerine ve tedavi

likteki araçlar ile doğrudan ve dolaylı olarak tüketici

müesseselerine, ticari bir veçhe verilemez. Tabip ve

konumundaki kitleye yönelik reklam ve tanıtım ya-

diş tabibi, yapacağı yayınlarda tababet mesleğinin

pamazlar. Başkaca kişi, kurum ve kuruluşların ben-

şerefini üstün tutmaya mecbur olup, ne suretle olursa

zer nitelikteki çalışmalarına aracı olamazlar. Sağlık

olsun, yazılarında kendi reklamını yapamaz. Tabip ve

kuruluşları çalışmalarına ticari bir görünüm vereme-

diş tabibi, gazetelerde ve diğer neşri vasıtalarında,

yecekleri gibi; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici,

reklam mahiyetinde teşekkür ilanları yazdıramaz” açık

yanlış yönlendirici benzer nitelikteki kuruluşlar ve

talimatına havidir. Aynı tüzüğün 9. maddesi ise “Tabip

çalışanları arasında rekabete yol açıcı davranışlarda

ve diş tabibi, gazete ve sair neşir vasıtaları ile yapacağı

bulunamazlar” düzenlemesini yapmıştır. Bu madde

ilanlarda ve reçete kağıtlarında, ancak ad ve soyadı ile

ile özel sağlık kuruluşlarıyla çalışanlarının her ne

adresini, Tababet İhtisas Nizamnamesine göre ka-

şekilde olursa olsun reklam yapmaları kesin surette

bul edilmiş olan ihtisas şubesini, akademik unvanını

yasaklanmıştır.

ve muayene gün ve saatlerini yazabilir” şeklindedir.

5. Malumunuz olduğu üzere, tüm bu düzenleme-

Tüm bu yasal düzenlemeler ışığında dişhekimlerinin

ler çerçevesinde, dişhekimliği alanında yapılacak

ve diş tedavi kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine

hiçbir bilgilendirmenin, kendini meslektaşlarından

ticari bir görünüm veremeyecekleri açık bir biçimde

öne çıkartma, hasta kazanma ya da yönlendirme

düzenlenmiştir.

amacıyla olmaması gerektiği sonucu doğmaktadır.

3. Bu hükümlere aykırı davrananların disiplin cezası

TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun 13-14 Tem-

ile cezalandırılacaklarına ilişkin düzenleme ise “Türk

muz 2011 tarihli toplantısında kabul etmiş olduğu

Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin

“Dişhekimlerinin Her Türlü İletişim Ortamında Yayın

Yönetmeliği”nde

göre;

Yapmalarına İlişkin Kılavuz”da da dişhekimleri veya

yönetmeliğin 8/a maddesi “Reçete kağıtları, el ilanları,

dişhekimliği alanında faaliyet gösteren özel sağlık ku-

promosyon malzemeleri ve benzeri araçlarla reklam

rum ve kuruluşları tarafından hazırlanan web siteler-

yapmak veya sanal ortamlar da dahi olmak üzere her

inin genel arama motorlarına kayıt ettirilebileceğini,

türlü iletişim araçlarında reklam amacına yönelik veya

ancak diğer hekimlerden farklılık gösterecek şekilde

haksız rekabeti sağlayıcı yazılar yazmak, yazdırmak

(farklı punto, çerçeve ve diğerleri) yayınlanmasının

veya açıklamalarda bulunmak; çalıştığı veya ortağı

reklam olarak kabul edileceğini, iş sağlama amacına

olduğu kuruluş veya şirket aracılığı ile anılan eylem-

yönelik ve meslektaşlarıyla rekabete yol açacak

lerin yapılmasına göz yummak” fiillerinin para cezası

şekilde özel amaçlı arama motorlarına, rehberle-

ile cezalandırılacağını düzenlemiştir.

rine, listelerine, veri tabanlarına ve benzerlerine

4. Ayrıca Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Sağlık

kayıt yaptırılmamasını, internet kullanıcılarının kendi

yer

almaktadır.

Buna

sitesine yönlendirilmesini sağlamak için internet

edilmiştir.

kısa yolları kullanılmamasını, internet sayfasının

Yargı kurumlarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

sadece dişhekimlerinin bulunmasına yönelik özel

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel

amaçlı arama motorlarına kayıt olurken anahtar

Müdürlüğü’nün ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

kelime (keyword) olarak “adı ve soyadı ya da özel

Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü’nün ve

sağlık kuruluşunun adının”, “bulunduğu şehir-

İstanbul Dişhekimleri Odası Disiplin Kurulu’nun konu

ilçe-semt adının” ve “uzmanlık alanı ve akademik

hakkındaki reklam yasağını ihlal edenleri cezalandırıcı

unvanlarının” dışında bir sözcük ya da tanıtma tüm-

mahiyetteki çeşitli kararları ve bilinen hassasiyetler-

cesi kullanılmaması gerektiği tüm dişhekimlerine ilan

ine ilgililerinin dikkatini çekmek yerinde olacaktır.

ODA DİSPLİN KURULU TARAFINDAN VERİLEN BAZI CEZALARLA İLGİLİ ÖRNEKLER

Bir televizyon kanalında yayınlanan prog-

verilmiştir. Verilen para cezalarına kurum

ramda reklamı yapılan ağız ve diş sağlığı

itiraz etmiş, Yüksek Disiplin Kurulu, Oda’nın

polikliniğine açılan soruşturma sonucunda

verdiği para cezalarını onaylamıştır. Ku-

verilen para cezasına kurum itiraz etmiş,

rum, “özel sağlık kurumlarıyla ilgili ka-

Yüksek Disiplin Kurulu, Oda’nın verdiği

nuni bir düzenleme olmadığı, kanunla

para cezasını onaylamıştır. Cezaya konu

düzenlenmemiş bir alanda tüzük ve yönet-

olan 8/a maddesinin “hukuken meşru

melik

olmadığı ve reklam niteliği taşıyan bir ey-

dişhekimi-gerçek kişi ve sağlık kurumu-tü-

lem olmadığı” gerekçesiyle kurum Ankara

zel kişi ayrımı yapılması gerektiği, cezanın

9.İdare Mahkemesi’ne başvurmuştur. An-

haksız ve hukuka aykırı olduğu gerek-

kara 9.İdare Mahkemesi 25.12.2012 tarihli

çesiyle” Ankara 10. İdare Mahkemesi’ne

kararıyla, itirazı yerinde bulmayarak davayı

başvurmuş, mahkeme “davanın reddine”

reddetmiştir.

karar vermiştir.

ile

düzenleme

yapılamayacağı,

2010 yılında “Ramazan 2010 İmsakiye” konu

Google

başlığıyla gönderdiği e-postalara istinaden

vasıtasıyla web sayfasına link vermesi

bir ağız ve diş sağlığı merkezinde soruşturma

nedeniyle hakkında soruşturma açılan

açılmış, Oda Disiplin Kurulu tarafından bu

dişhekimiyle ilgili Oda Disiplin Kurulu,

reklam faaliyeti nedeniyle kuruma para

reklam nedeniyle çok kez ceza almış

cezası verilmiştir. Verilen para cezasına ku-

olmasını da göz önünde bulundurarak “1

rum itiraz etmiş, Yüksek Disiplin Kurulu,

ay meslekten men” cezası vermiştir. Ka-

Oda’nın verdiği para cezasını onaylamıştır.

rar Yüksek Disiplin Kurulu tarafından da

Söz konusu kurum “tanıtım faaliyetinin

onaylanmıştır. Dişhekimi, verilen bu ka-

temel hasta haklarından biri olduğu” ge-

rar üzerine Ankara 12.İdare Mahkemesine

rekçesiyle Ankara 2.İdare Mahkemesi’ne

başvurmuş, mahkeme “yürütmeyi dur-

kararın iptali için başvurmuştur. Ankara

durma” kararı vermiştir. Süreç içinde İdare

2.İdare Mahkemesi, itirazı yerinde bulma-

Mahkemesi’nin

yarak davayı reddetmiştir.

kararı reddedilmiştir. Danıştay 8.Daire’ye

Odamız bölgesi sınırları dahilinde bir sağlık

tapılan temyiz başvurusu üzerine mahkeme

kuruluşuna, faaliyet gösterdiği binanın dış

28.11.2012 tarihinde “temyiz isteminin red-

cephesindeki resim ve uygunsuz tabela

dine” karar vermiştir. Dişhekimi, Danıştay

gerekçesiyle soruşturma açılmış, kuruma

8. Daire’ye “ kararı düzeltme için” yeniden

her iki faaliyetten dolayı iki kez para cezası

başvurmuştur. Süreç devam etmektedir.

arama

motorundaki

“yürütmeyi

reklam

durdurma”

dergi temmuz/ağustos 2013
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İhale Kıskacında
Diş Teknisyenliği

Yakın zamanda 34 yaşındaki Diş Protez teknisyeni Murat Sinan’a akciğer nakli yapıldı. Nedeni
silikozis hastalığı. Bu olay gözlerimizi mesleğimizin etle tırnak gibi ayrılmaz bir parçası olan diş
teknisyenlerine çevirdi. İstanbul Diş Teknisyenleri Odası Başkanı Muharrem Değerli mesleklerinin sorunlarını Dergimize anlattı.
Dişhekimi
Özlem Batur Havza
ozlbatur@msn.com
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>En güzel mesleklerden biri bizim mesleğimiz.

yapılıyor. Kim daha ucuz fiyat verirse ihale ona

Ben bir işi yaptığım zaman öncelikle bundan para

veriliyor. İhaleyi alan laboratuarların ruhsatından

kazanacağım diye bakmam. Ben işimi seviyorum.

başka hiçbir şeyine bakılmıyor, denetlenmiyor.

İnsana hizmet güzeldir. Yaptığım işten ve ortaya

İhaleye giren firmanın çalıştırdığı teknisyen sayısı,

çıkan sonuçtan gurur duyarım. Ancak son yıllarda

kalitesi, bina durumu, iş yerindeki sağlık ve güven-

meslektaşlarımız oldukça ciddi sıkıntılar içinde.

lik önlemleri, fiziki şartlar, iş tecrübeleri, yapılan işin

Mesleğimizin bu hale gelmesinde geçmişte diş

ve kullanılan malzemenin kalitesi sorgulanmıyor.

teknisyenlerinin yaptığı hataların da payı var. Ama

Protezin nasıl üretileceği, koşulların uygunluğu in-

geldiğimiz noktada diş teknisyenlerini sistem yok

celenmiyor. İncelense zaten bu ihaleler yapılamaz.

saydı. Şu anda bir kölelik düzenine dönüştü. Daha

İş müfettişlerinin raporları Sağlık Bakanlığı’na

önce bir ağız diş sağlığı merkezi 5-6 diş laboratuarıyla

sunulmuş olmasına rağmen Bakanlığın yaklaşık üç

çalışırdı, o zaman hekimin seçme hakkı olurdu, kim

ay önce kamuda çalışan diş protez teknisyenlerinin

iyi iş yapıyorsa hekim onu tercih ederdi, kalite vardı.

iş miktarlarını ve çalışma sürelerini dört kat arttıran

Hasta parasını ödüyordu ve bir kısmını geri alıyordu.

bir genelgeye imza atması kamuda çalışan diş protez

Şimdi ise hasta katkı payı ödüyor. Öyleymiş gibi

teknisyenlerinin de sağlığını aynı şekilde riske atıyor.

görünse de aslında bedava yapılan bir şey yok.

Bu genelgeyle birlikte aylık 33 parça olan iş sayısı 88

>İhaleyi alan laboratuarların ruhsatından başka

ila 103 parçaya çıkartıldı.

hiçbir şeyine bakılmıyor.

Bu kadar kısa sürelerde bu sayıda protez üret-

Hükümetin Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte

mek için olması gerekenden kat kat uzun mesailer

2010 yılından beri ADSM’lerde işler ihale yoluyla

yapılıyor, kullanılan malzemelerin kalitesizliği ve

çalışılan ortamda gerekli düzenlemelerin olmayışı
protezlerin uygulandığı hastalarla birlikte teknisyenlerin sağlığını riske atıyor.
>ADSM’lerde

protez

yapmayı

mutlaka

kaldırmaları lazım.
Bir insan günde 200 kuron yapabilir mi? 200 kuron
yapıyor, parça başı çalışıyor, kendi hasta oluyor bir
de yaptığı işin kalitesi kötü oluyor. Hekimler de aynı
baskı altında olduğu için halk sağlığı da bundan kötü
etkileniyor. Ben bu noktada ADSM yöneticilerini
kınıyorum, bunu mesleğe ihanet olarak görüyorum.
Bu işlerin bu maliyetlerle yapılamayacağını gelen
işlerin ne durumda olduğunu görmüyorlar mı? Acaba
orada yapılan işleri kendi ağızlarına takarlar mı? Bu
işin ihalesi olmaz.
>Kişisel olarak bu ihale sistemine karşıyım.

denetimlerde %24 meslek hastalıklarına rastlandı.

Yine de ihaleye girecek arkadaşların mutlaka mali-

Özellikle silikozis vakaları dikkat çekecek ölçüdeydi.

yetleri değerlendirerek bu işe girmeleri ve hak et-

Müfettişlerin verdiği rapor da bu işin ihale usulü

tikleri ücreti almaları lazım. Şu an ise bir çıkmaza

ile yapılamayacağını ortaya koymakta.

girilmiş durumda.

giren laboratuarların sadece ruhsatına bakılıyordu.

Sağlıkta dönüşüm politikalarıyla her şey değişti alt

Kullanılan malzemeler, maliyetlerin çok altında fiyat-

üst oldu. Bence alt birimler de yukarıya daha doğru

larla üretilen işlerin kalitesi değerlendirilmiyordu.

bilgi iletmeli. Ruhsatla ilgili düzenlemeler yapıldı.

Yapılan denetimler daha yaygınlaştırılsa ben tahmin

Siz kişilere bu konuda yeterli bilinci aşılamazsanız

ediyorum ki bu meslek hastalığı oranı %30-35’leri

ruhsat bir işe yaramaz. Denetlemede bakıyorsunuz

bulabilir maalesef.

tezgahı boş işi yok neyini denetleyeceksiniz. Borç

Mesleğimizin

içinde. Her şey ekonomiye bağlı. Aslında üst düzey-

geldiği nokta iç açıcı değil.

de, Avrupa’yla boy ölçüşecek kalitede işler üretebi-

Bu ihale sistemine acilen

lecek durumda bir meslek grubuyken bugün bu hale

çözüm bulmak gerekiyor.

İhaleye

bugün

gelmiş olmamız çok üzücü. Mesleğim adına acı du-

>2010 yılında

yuyorum.

teknisyeni

>Hekimler de teknisyenler de kendi sağlıkları

hastalığından öldü.

pahasına çalışıyorlar.

Çalışma ve Sosyal Güven-

Şu son bir buçuk yıldır çok kötü duruma geldik

lik Bakanlığı’nın yaptığı

bence. Daha da kötüye gidecek, bir an önce dü-

araştırmada diş teknis-

zeltmek lazım. Bütün bu düzenlemeler yapılırken

yenlerinin yüzde 20’sinin

dişhekimleri birliğinden, üniversitelerden, diş teknis-

silikozis hastası olduğu

yenleri odalarından fikir alındı mı, neye dayanarak

tespit edildi. Bu araştırma,

bunlar yapıldı? Bu şekilde bu noktaya gelinmiş

Çalışma ve Sosyal Güven-

olması şaşırtıcı değil. Temennimiz bundan sonra kısa

lik Bakanlığı İş Teftiş

sürede bunların düzeltilmesi.

Kururlu

4 diş
silikozis

Başkanlığı’na

>70-80 metrekarenin içinde günde 1000 -1500

bağlı iş müfettişlerinin,

tane kuron yapılabilir mi?

2011 yılında diş protez

Bizim mesleğimiz tehlikeli meslek grubuna alındı.

laboratuarında

Yasa diyor ki, bir diş teknisyeni günde 7- 7,5 saat

Muammer

Tatar

(53)

çalışmalı. Ancak insanlar 20 saat çalışıyorlar.

ve

Kılıç’ın

(43)

Geldiğimiz nokta ürkütücü.

İstanbul’da,

Ali

Kal-

Son dönemde Ankara, Adana ve Hatay’da Çalışma

kan (23) ve Ömer Faruk

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince yapılan

Büyük’ün (19) Hatay’da si-

Adem

İstanbul Diş Teknisyenleri
Odası Başkanı
Muharrem Değerli

çalışan
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likozis yüzünden hayatını kaybetmesi üzerine An-

olması. Hastanede kendisine refakat eden kişi

kara, Adana ve Hatay’da yaptıkları incelemelerin

de yine bir diş protez teknisyeni ve silikozis

sonuçlarından oluşuyor.

hastası 29 yaşındaki Olgun Yılmaz. 12 yaşından

>Diş teknisyenlerinin ortalama yüzde 20’si si-

19 yaşına kadar diş protez laboratuarında

likozis hastalığıyla karşı karşıya.

çalışmış bu arkadaşımıza ilk tanı konduğu za-

Adana ve Hatay’da, diş protez laboratuarlarında

man ciğerlerindeki silikozis oranı yüzde 30’lar-

çalışan 157 teknisyenden 38’inde, Ankara’da ise

dayken mesleği bırakmış olmasına rağmen bugün

272 teknisyenden 41’inde silikozis hastalığı tespit

yüzde 45’lere çıkmış durumda. 29 yaşındaki bu

edilmiş. Diş teknisyenlerinin denetimden uzak ye-

arkadaşımız ‘’40 yaşımı görmeyebilirim ‘’ diyor.

tersiz mekanlarda tehlikeli kimyasal maddeler ve

>Aynı muayenehaneler gibi kamudaki bu durum

ağır metal içeren alaşımlarla çalışması sonucu or-

özel laboratuarları da etkiledi, şu son üç senede

taya çıkan bu hastalık ilerledikçe solunum giderek

yaklaşık 200’ün üzerinde üyemiz işyerini kapattı.

bozuluyor ve ölümle sonuçlanabiliyor.

Mesleğimizin geleceği tehlikeye girdi.

>İş müfettişlerinin uyarısı dikkate alınmalıdır.

Meslektaşlarımızın büyük kısmı çok ciddi mali

İş müfettişlerinin, ‘’Diş teknisyenliği ihtisas ve

sıkıntılar içinde. Depolara borçlarını,

işçilerine

maaşlarını ödemede sıkıntıları var. Bu işte tek
karlı çıkan ADSM’ler ve başhekimleri oldu. 18 lira
ödeyelim derken 12 liraya indirildi. İhale sistemi
baştan yanlış. Yapılan işler denetlenmeli, bir metal
on kere dökülüyor. Bu fiyatlara başka türlüsünü
beklemek mantık dışı zaten. Ben ihaleye karşıyım
buna rağmen ihaleye giren arkadaşlara da diyorum
bu koşulları kabul ettiğiniz takdirde ben herhangi
bir durumda size sahip çıkamam ki… Uyarıyorum
bile bile intihar bu. Çok acı verici durumlar bunlar.
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el becerisi gerektiren, özel işçiliğe dayanan bir

>Dişhekimlerinden kendi bölgesindeki teknis-

meslektir, teknisyenlerin her kişiye özel protez-

yenleri korumasını istiyorum.

ler yapabilmesi için diş protezi yapımı işlerinin

İl dışı laboratuarlara iş verilmemeli. İstanbul’dan

ihaleden çıkarılması uygun olacaktır’’ uyarısı dik-

%40 -50 oranında başka illere iş gitmekte. Diğer

kate alınmalıdır. Söz konusu raporda; önceden iş

yoğun bölgelerdeki fabrikasyon iş yapan yerlere iş

yüküne göre kurumların birden fazla laboratuardan

göndermek bu durumu teşvik etmiştir ve doymaz

hizmet alımı yapabilirken yapılan değişiklikle tek

hale getirmiştir. Günde 100 bin kuron yapmaya

laboratuara verilmesi, yapılan hizmetin kalitesini

kalkışan yerler var.

olumsuz etkilediği gibi iş sağlığı güvenliği ön-

Makinalaştırmaya çalışıyorlar ama bu iş öyle bir

lemlerinin alınmasını da engellemekte olduğuna

iş değil. Diş hekiminin kendi ilindeki teknisyeni

dikkat çekilmiştir. En ucuza yapana ihale edilen

koruması lazım. Buradan İzmir’e iş gidiyor, ucuz

işler, maliyeti düşürmek adına kalitesiz malzeme

olduğu için gönderiliyor. Buna aracılık eden diş

kullanılmasına, diş protez teknisyenlerinin uzun

hekimleri de var. Bu duruma çanak tutmamamız

mesai sürelerinde kayıt dışı çalıştırılmalarına se-

lazım. Bu bir kısır döngüye dönüşüyor. Çok ucuz

bep olmaktadır. Diş teknisyenleri maliyeti ucuza

fiyat listeleri görüyorum, ihale alamayıp bu defa

getirmek için denetimsiz ve sağlıksız koşullarda

serbest çalışanlar için bu fiyat listeleri uygulanıyor.

çalışmaya zorlanıyor.

>Geldiğimiz nokta bu.

>29 yaşındaki arkadaşımız “40 yaşımı görmey-

Çözüm olarak; ihale sisteminin kaldırılmasını,

ebilirim” diyor.

meslek hastalıklarını önlemek için uygun ortam ve

Yakın zamanda 34 yaşındaki Diş Protez teknisyeni

koşullarda 7,5 saat çalışılmasını, denetlemelerde

Murat Sinan’a akciğer nakli yapıldı. Nedeni siliko-

teknisyenin sağlığı açısından da değerlendirmeler

zis hastalığı. 20 yıl boyunca sağlıksız koşullarda

yapılmasını öneriyoruz. Bunların yapılabilecek

günde 16-17 saat çalışmış bu arkadaşımızın tek

şeyler olduğunu düşünüyorum. Dünyanın hiçbir

şansı aranan akciğerin kısa sürede bulunmuş

yerinde diş yapan devlet yok.

Tolga Özkalfa’yla
Hekimlikten Hakemliğe...
Yeşil sahaların her durumda kaybetmeye mahkum tarafı herhalde hakemlerdir. Düşünsenize
sizin tuttuğunuz takım yense karşı tarafın, karşı taraf yense sizin için günah keçisi olmuyor mu
hakemler? Hafta sonları spor programlarında saatlerce eleştiri oklarına maruz kalmıyorlar mı?
Kısacası hiçbir tarafı memnun edemeyen, hedefte bir meslektir hakemlik. Böyle karamsar bir
tanımlama yapınca insan ardından sormadan edemiyor: “Madem bu kadar zor bir iş bu hakemlik, neden yapıyorlar?” İşte orada da futbol ve yeşil saha tutkusu devreye giriyor ki o noktadan
sonra tüm tanımlamalar önemsizleşiyor.
Çaldıkları düdükle maçların kaderini belirleyen hakemlerimizin her biri bu zorlu işler dışında
farklı mesleklere sahip insanlar aslında. Dergi’nin bu sayısında biz de asıl mesleği dişhekimliği
olan, FIFA kokartlı hakemimiz Tolga Özkalfa’yı konuk ettik sayfalarımıza.
Sevgili hakemimizle yaklaşık bir hafta süren yoğun bir telefon trafiğinden sonra İstanbul’da
yönettiği bir maçın ertesi günü görüşme fırsatı bulduk. Yoğun iş trafiği arasında bize zaman
ayıran Tolga Özkalfa’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Dişhekimi
Harun Koca
İstanbul Dişhekimleri
Odası Yönetim
Kurulu Üyesi

Klasik bir soruyla başlayalım, bize kısaca kendinizi
anlatabilir misiniz?
Öncelikle ilginize teşekkür ederim. 35 yaşımdayım,
aslen Nazilliliyim. Evliyim bir oğlum var, Orhan Efe
isminde. 1999 yılına Ege Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’ni bitirdim. O yıldan beri de İzmir’de serbest dişhekimi olarak çalışıyorum. Hakemlik ve hekimlik yapıyorum. Kısaca Tolga Özkalfa böyle…
Çocukken sorarlar ya “büyüyünce ne olmak istersin” diye, bugüne kadar “hakem olacağım” diyen
birini görmedim. Sizde nasıl çıktı bu merak? Sizin Nazilli Spor’da kalecilik geçmişiniz var ama

hakemliğe nasıl evrildi? Bir sevgi mi, aileden mi,
yoksa haksız gördüğünüz kartlar mı sizi bu yola
itti?
Aslında futbolculuk hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Çok iyi bilirsiniz ki dişhekimliği öğrencisi
hayatını fakültede geçirir, çok ciddi bir öğrencilik
süreci yaşar, mümkün değildir hayatını başka bir
soysal alanda idame ettirmesi. Futbol da bir o kadar özel ilgi isteyen bir iş. Bu nedenle futboldan
kopmadan onun bir parçası olabilmek için bence
en güzel yol hakemlikti. Üniversitede hocamız Nejat
Erdilek sayesinde hakemliğe başladım. Her zaman
dergi temmuz/ağustos 2013
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bunu gururla söylerim, futbolun parçası olabilmem
için fırsatı o yaratı bana. Ve bunu da
iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum.
Yeşil sahalara aşina olmanız başarı anlamında
nasıl etkiledi hakemliğinizi?
Tabi ki ben hakemlikten önce kalecilik yapmanın
avantajını çok gördüm. Futbolun bir üyesi olarak,
yaşananları tecrübeye çevirmek adına önemli bir
fırsat. Bugüne kadar hiç uçağa binmemiş, kokpiti
görmemiş bir insana “uçak kullanmak nasıl bir duygudur” diye sorarsanız hiçbir fikri olmayabilir.
Hakemlikte de öyle. Benim futbolun içinden gelmem
hakemlikte çok daha iyi yerlere gelmemi sağladı
diyebilirim. O çimin kokusu, yapılan hareketler,
agresiflik…. Bunları yaşamış olmak, bir hakem

Bugüne kadar hiç uçağa
binmemiş, kokpiti görmemiş
bir insana “uçak kullanmak nasıl bir duygudur”
diye sorarsanız hiçbir fikri
olmayabilir. Hakemlikte de
öyle. benim futbolun içinden
gelmem hakemlikte çok daha
iyi yerlere gelmemi sağladı
diyebilirim. O çimin kokusu,
yapılan hareketler, agresiflik….
Bunları yaşamış olmak, bir
hakem olarak karşılaştığınızda
daha kolay çözmenizi ve
anlamanızı sağlıyor.
olarak karşılaştığınızda daha kolay çözmenizi ve
anlamanızı sağlıyor. Futbolcunun ne istediğini, ne
hissettiğini, ne amaçladığını çok rahat anlayabiliyoruz. Tecrübe hakikaten çok önemli. Bu tecrübeyi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Benim Süper Lig’deki
görev sürem 9.yılına geldi. Çok önemli bir süre.
Yaklaşık 120 tane Süper Lig maçı yönettim. Bunların
tabi ki bir birikimi var.
Aslında oldukça sorumluluk isteyen bir alana
geçmişsiniz…
Futbol hakikaten önemli bir sektör. Milyonlarca
kişinin ilgiyle izlediği bir alan. Böyle bir alanda adaleti dağıtır konumda olmak çok ciddi bir sorumluluk
getiriyor. Tabi hakemlik böyle başladı, futbolun bir
parçası olma isteği. Sonra zaman geçtikçe bu işin
panzehiri yok, bundan kopamıyorsunuz. Hep üstleri, hep üstleri hedefliyorsunuz. Bu da sizi motive
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ediyor, hayatınıza olumlu yansıyor. Elbette bu uzun
bir süreç.
Ben eski bir futbolcu olduğum için FIFA kokartının
ne anlam ifade ettiğini biliyorum ancak bilmeyen
meslektaşlarımız için, FIFA kokartı sahibi olmak ne
demek, ne zaman FIFA kokartı taktınız? Biliyoruz
ki her hakem buna sahip olamıyor. Bu süreçteki
hikayeyi bize biraz anlatabilir misiniz?
Uluslararası düzeyde hakemlik yapabilecek
aşamaya gelmek önemli bir çalışmayı gerektiriyor. İyi bir saha içi hakem olmanız, yabancı dil
bilmeniz, sürekli dünyada hakemlik adına, futbol
adına neler oluyor takip edip kendinizi yenilemeniz
gerekiyor. Vizyon-misyon meselesi yani. Kısacası
temel bir takım özelliklerin bir araya gelmesinden
sonra FIFA kokartı alma şansınız olabilir. Ben 2010
yılında FIFA kokartı aldım. Bunun anlamı şudur:
Dünyada maç olan her yerde görev alma imkanı….
Bu Avustralya’nın en güneyi olabilir, Afrika’nın en
kuzeyi olabilir, Amerika kıtası olabilir… O yüzden her
hakem bunu göğsünde taşımak ister.
Hakemlik kariyerinde oldukça önemli bir aşama
FIFA kokartı sahibi olmak…
Real Madrid-Barcelona, İnter-Bayern Munih, gibi ve
daha ismini sayamadım birçok takımın maçlarında
görev aldığım için bu somluluğu en üst düzeyde
hissetmek tartışmasız o kartın ne kadar kıymetinin
olduğunu da gösterir. Bu çok büyük bir fırsattır. Hem
kendi adınıza hem ülkeniz adına. Bunu yaşamak çok
önemlidir. Biz hep şunu söyleriz: Eurovision’da bizim ülkemizden bir sanatçı dereceye girerse sokaklara çıkar kutlarız. Milli takımımız başarılı olursa keyfimize diyecek yoktur. Ülkemizi temsilen bir sporcu
Olimpiyatta madalya alması inanılmaz bir gururudur. Siz de bu olayların içine dahil oluyorsunuz, bu
çok önemli bir mutluluk kaynağı.. Bu yüzden FİFA
kokartı ciddi anlamda değerli ve önemlidir hakemler
arasında.
Bizde herkes futbol konusunda fikir yürütebilir. Özellikle televizyonlarda saatlerce süren
futbol yorum programları yapılıyor. Verdiğiniz
bir kararı saatlerce tartışıyorlar. Özellikle eski
meslektaşlarınızın, eski futbolcuların bunu
yapması sizi rahatsız ediyor mu?
Ben onlara saygı duyuyorum. Bir hakem her şeye
kendini hazırlamalı. Bizim maç planı içinde “beklenmeyeni bekle” mottosu vardır. Bu hayatın her
aşamasında geçerli. Yapılan eleştirilerden benim
gelişmeme olumlu etkisi olacak eleştiri varsa
tabi ki onu alırım ama prensip olarak bu tartışma
programlarını uzun zamandır izlemiyorum. Kapalı
bir dünyada, fanus içinde yaşamıyorsunuz. Eğer
ki beni bir adım öteye taşıyacaksa yapılacak

eleştirileri dikkate alırım.
Hastalarınız da size “doktorum bu nasıl karardı ya”
diye soruyordur herhalde…
Hastalarımızla bu tip sohbetlerimiz elbette olur.
Keşke futbolun her aşamasıyla ilgili bu düzeyli sohbetler futbolun diğer paydaşları için de geçerli olsa.
Bazen tedavi süresinde sadece maç konuştuğumuz
hastalarım oluyor.
Hakemliğiniz ve hekimliğiniz özel hayatınızı nasıl
etkiliyor. Ailenize yeterince zaman ayırabiliyor musunuz?
İki buçuk yaşında bir oğlum var. Haftanın 2-3 günü
birlikte olabiliyoruz maalesef. Ama yaptığınız işlerin
gereklerini yerine getirmek için mesai harcamanız
şart. Bu hem hekimlik için geçerli hem de hakemlik için geçerli. Bu açığı da ben yaz
aylarında kapatıyorum. Hakemlik
olduğu sürece, hekimlik olduğu
sürece sosyal hayat biraz eksik
kalabiliyor.
Yönettiğiniz maçları tekrar izler
misiniz?
Bizim en önemli eğitim aracımız
önceki maçlarımız ve önceki tecrübelerimizdir. Hatalarımızın farkına
vardıktan sonra biz onlardan ders
çıkarırız ve yinelememek için çaba
sarf ederiz. Çünkü ben ciddi bir
hata yapmışsam bundan ders
çıkarmalıyım, bir sonraki maçta
bunu tekrarlamamak için neler
yapmam ge-rek onun farkına
varmalıyım. Eğer aynı hatayı
sürekli yapıyorsam gelişme sürecimi tamamlayamamışım demektir. Hata futbolun bir parçası ama
önemli olan hataları tekrar etmemektir.
Dişhekimliği hayatınıza gelelim. Sizi bu mesleği
seçmeye iten neydi?
Beni direkt olarak dişhekimliğine iten şey şudur:
Teyzemin eşi, eniştem, gençliğinde dişhekimi
olmayı çok istemiş, olamamış. Ben üniversite tercihi
yaparken, ki ben mühendis olmak istiyordum, “benim için de bir dişhekimliği yaz” demişti. Ben de onu
kırmayıp yazmıştım. Çok isabetli bir tercihmiş. Dünyaya tekrar gelsem yine dişhekimi olmak isterdim.
Dişhekimliğinde de hakemlikte de karşıdakini
“memnun etmek” oldukça önemlidir.
Muayenehanedeki memnuniyet gerçekten mükemmel seviyelere ulaşabilecek durumlara geldiğinde
hem hasta çok keyif alır hem doktor çok keyif
alır. Ayrıca bizim işimizin estetik bir yönü vardır.
Hastasının memnun ve mutlu olduğunu gören bir

hekim manevi bir doyum yaşar. Dişhekimliğinde
de hakemlikte olduğu gibi her şeyi doğru yapmak
zorundasınız. Dişhekimliği alanında çok tartışılan
bir mesele var: Hizmet alımı konusu. Siz SGK ile
anlaşma yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Benim bu konudaki en önemli tecrübem Almanya
üzerine. Oradaki sağlık ve sigorta sistemini yakından
biliyorum. Bu sistem orada çok iyi işliyor. Avrupa’da
yaşanan ekonomik dalgalanmaya rağmen Almanya
bu konuda iyi bir durumda, sigorta sistemini iyi revize etti. Tedavi ücretinin bir bölümünü hastanın,
diğer bölümünü devletin karşılaması bence ideal bir
sistem. Bu sistemin Türkiye’de de uygulanması bizi
rahat konuma getirir diye düşünüyorum.
Ben muayenehanemde 5-6 hastaya bakıyorum or-

talama. Bu sayı benim için önemli çünkü o hastalara
odaklanmam lazım. Bu benim için de hasta için de
önemli. Ancak ben günde 30 hasta bakıyorsam bu
bir handikaptır, tedavinin kalitesini etkiler. Almanya
örneğini verdik. Orada altı ayda bir dişhekimine gitmezseniz ve bir sorun olursa sigorta sorumluluğu
hastaya yüklüyor. O yüzden hastalar bilinçleniyor ve
düzenli olarak hekimine gidiyor. Bu neyi getiriyor?
Hastanın ağzındaki problemin büyümesini engelliyor, hekimin harcayacağı zamanı azaltıyor, sigorta
sistemi üzerindeki yükü azaltıyor.
Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Tüm meslektaşlarıma başarı diliyorum. Dişhekimi
olarak hakemlik yapmak beni gururlandırıyor.
Çünkü dünyada bunu yapan iki kişi var; biri Markus
Merk diğeri benim. Bu benim için çok önemli, insan
kendisini özel hissediyor.
dergi temmuz/ağustos 2013
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Bu sayımızda Türkçe konuşan iki meslekdaşımızı konuk ettik. İbrahim Sait Irak, Kerkük’te
yaşayan ve Türkiye’de eğitim görmüş bir meslekdaşımız, Arzu Hüseyneliyeva ise Azerbeycan Bakü’de yaşayan genç bir dişhekimi.

IRAK

dim. 1 yıl dil eğitiminden sonra yabancılar sınavına
girerek 1973’te Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi’ni
kazandım. 3. sınıfa geçtiğimde okul bir yıl süre ile

Dişhekimi
Sevgi Türkmen
dr.sevgiturkmen@hotmail.com

Sevgili meslektaşımız, bize kendinizi nasıl tanıtır-

eğitime ara verdi; Türkiye’nin zor yıllarıydı. Daha

sınız?

sonra İstanbul Üniversitesi’ne nakil yaptırdım.

1953 Irak Kerkük doğumluyum; ilk ve orta eğitimimi

1981’de mezun oldum ve Irak’a döndüm.

Kerkük’te tamamladım. Liseyi Bağdat’ta bitirdik-

Genellikle başka bir ülkede eğitim yapanlar o ül-

ten sonra İstanbul’da tıp eğitimi görmekte olan

kede yaşamayı tercih ediyorlar, sizin ülkenize

ağabeyim Dr. Necdet’in çağırmasıyla İstanbul’a gel-

dönme nedeniniz neydi?
Ülkeme döndüğümde İran-Irak Savaşı devam ediyordu. Ağabeyim bana kefil olmuştu. Kendisi savaş
sırasında askerliğini subay olarak yapmaktaydı.
Dönmezsem ha-pis cezası alacaktı ve ailem dönmem gerektiğini söyledi.
Mesleğinizi yapmaya nerede başladınız?
Irak’a dönünce askere alındım ve 5 yıl boyunca
savaşta askerlik yaptım. Daha sonra 5 yıl Çemçemar
kasabasında çalıştım. 1992’de Kerkük’e döndüm ve
22 yıl devlet hizmetinde bulunduktan sonra kendi
isteğimle ayrılıp kendi kliniğimi açtım. Halen burada
çalışmaktayım.
Bu arada devlette çalışırken sadece 2 $, evet 2 $
maaş aldığımı söyleyeyim!
Şu an Kerkük Dişhekimleri Sendikası başkanıyım,
evliyim ve 2 çocuk babasıyım.
Sormaya çekiniyorum ama Iraklı meslektaşlarımızın ne sorunları var?
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Irak uzun yıllardır ağır koşulların altında yaşıyor.
Savaş dünyanın en büyük sorunu. Eğitim sıfırın
altında.

Ambargo,

internet

yasağı,

askerlik

eğitimi olumsuz kılıyor. ABD işgali de bu koşulları
değiştirmedi. Can güvenliği özellikle biz doktorlar için en büyük tehlike: Kaçırma, fidye, öldürme,
tehdit günlük olağan olaylar gibi neredeyse! Sosyal güvenliğin ise esamesi yok. Yalnızca petrol
şirketinde çalışanların yüzde 50 geri ödeme hakkı
var. Can güvenliği olmayınca mesleki çalışmalar
tabii ki yapılamıyor.
Muayenelerde ne gibi işlemler yapılıyor?
Genellikle her tür tedaviyi yapmaya çalışıyoruz.
Uygulanan bir asgari ücret tarifemiz yok. Ücretlerimiz Türkiye ile kıyaslanınca çok düşük. Örnek
vermek gerekirse bir diş çekimi 10 dolar. Kerkük’te
200 diş hekimi var ve 78’i özel muayenehanesinde
görev yapıyor. Aslında burada iş çok. Çok yoğun
çalışıp çok kazanabiliyoruz ama can güvenliğinin

12 bin, Kerkük’te 200 dişhekimi var. Her 3 senede

olmaması sorunların en büyüğü.

bir seçim yapılarak sendika meclisi ve başkanını

Dünyanın her yerinde diş hekimleri -kendimizi

seçer. Daha önce tüm sağlık çalışanları tek bir çatı

övmüş gibi olmayalım ama- seçkin ve çok yönlü

altındayken, 1970 yılında dişhekimleri ayrı bir sendi-

kişiler. Sizin meslek dışı çalışmalarınız var mı?

ka kurdular. Şimdiye kadar 15 devre seçim yapıldı.

Olmaz mı? Mesleğimin dışında yazarım da! Şu ana

Ben en son 4.3.2013’te olmak üzere 3 dönemdir

kadar 3 kitabım yayınlandı, 4 . hazırlık aşamasında.

başkanlık yapmaktayım. Ondan evvel 2 dönem de

Kitaplarınızın içeriğini öğrenebilir miyiz?

başkan yardımcılığı yaptım.

İlk kitabım ‘Siret Kafili’ kendi soyağacımla ilgili. 2.

Güvenlik

kitabım tarihi bir araştırma, Kerkük’te Tıp “El Tıpfi

çalışmalarımızı

Kerkuk” 3. kitabım Kerkük ise Kerkük’ün tarihi ve

ler, toplantılar, kimlik çalışmaları, muayene izni

insanıyla ilgili.

çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Kerkük’te 14 tane

Kerkük Dişhekimleri Sendikası başkanı olarak

laboratuvar var ve onlar da bize bağlı. Şimdiye ka-

çalışmalarınızı anlatır mısınız?

dar 13 adet yurtdışı kongreye katıldık ve elimizden

Sendikamızın Merkezi Bağdat’ta, Kerkük Sendikası

geldiğince çalışmalarımızı yaymaya çalışıyoruz. Bu

merkeze bağlı olarak çalışmakta. Irak genelinde

yıl da FDI İstanbul’da olacağız.

sorunumuzun
çok

olması

kısıtlasa

da

Dişhekimi
İbrahim Halil Sait

sendika
seminer-

dergi temmuz/ağustos 2013

53

AZERBAYCAN

yukarı sınıflarda pratiğe daha çok önem veriyorlar

Bize kendinizi tanıtır mısınız?

Dişhekimi olarak ne gibi sorunlarınız var?

Adım Arzu Hüseynliyeva, Bakü’de yaşıyorum. Ha-

Ben eğitim sürecinde herhangi bir sıkıntı ile

zar Üniversitesi Dişhekimliği bölümünden mezu-

karşılaşmadım

num. Özel bir klinikte dişhekimi olarak çalışıyorum.

hayatımda da henüz ciddi sorunlar yaşamadım.

ve teknisyenlik daha bir iyi bir şekilde öğretiliyor.

ve

yeni

başladığım

meslek

Sadece sorunlar bazen hastanın ekonomik durumu ile ilgili oluyor. Her yerde olduğu gibi ekonomik durumu iyi ve kötü olan insanlar var. Ekonomik
durumu kötü olan hastalarda hekimin işi malasef
sınırlı kalıyor.
Azerbaycan’da dişhekimi olmanın ne gibi farklı
sorunları var?
Bakü’de dişhekimi olmanın artısı, iş bulmanın çok
da zor olmaması. Ancak kendi kliniğini açmak için
5 yıl gibi bir süre gerekli. Yalnız o süre dolduktan
sonra kendi kliniğinizi açabilirsiniz. Yanlış bilmiyorsam Türkiye’de böyle bir sorun yok. Türkiye
ve Azerbaycan kardeş ülke. Kültürümüz, dilimiz,
dinimiz bir. İzlediğim sosyal paylaşım sitelerinden
gördüğüm kadarıyla dişhekimleri ile hastalarının
yaşadığı sorunlar da çok yakın.
Sizce dişhekimi kimdir?
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Azerbaycan’da da üniversite eğitimi için sınav

Bana göre dişhekimi hem bir sanatçı, hem de bir

gerekiyor mu?

psikolog olmalı, hastanın ne istediğini bilmeli, ona

Evet dişhekimliği eğitimi için bir sınav gerekiyor.

uygun en güzel işi yapabilmeli ve bu işi sevmeli

Türkiye üniversitelerinde dişhekimliği okuyan

ki o sevgisini işine katarak insanlara çok güzel

arkadaşlarımdan bilgilendiğim kadarı ile orada

gülüşler ihsan edebilsin.

Ülkenizde uygulanan sosyal güvenlik sistemi var

farklılıklar oluyor. Şehir merkezinde bir dolgunun

mı?

ücreti 100-120 $ olduğu halde merkezden uzak bir

Bazı kişilerin çalıştıkları yerde sağlık sigortaları

yerde bu fiyat 60-70 $’a kadar düşüyor.

oluyor ama genellikle hastalar tedavilerinin

Diş hekimleri reklam yapabiliyor mu?

ücretlerini kendi ödüyorlar.

Evet reklam yapabiliyorlar.

Dişhekimlerinin bağlı olduğu meslek odaları ve

Dişhekimi olmayı kendiniz mi istediniz?

kuruluşları var mı?

Benim babam da dişhekimi ve dişhekimi olmamı

Evet var. Daha çok bilgi paylaşımında bulunuyorlar.

babama borçuluyum. İlk önceleri o çok istiyordu

Daha çok ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

dişhekimi olmamı. Sonradan hem okuduğum za-

Ben estetik dişhekimliğini ve endodontiyi daha

man hem de çalışmaya başladığımda dişhekimli-

çok seviyorum ama perio, protetik tedavi de

ğini daha çok sevmeye başladım, bu arada anne-

yapıyorum. Kliniğimizde farklı hekimler tarafindan

min de manevi desteği büyük bana.

tüm tedaviler uygulanıyor, ister implantoloji is-

Ülkenizdeki

ter cerrahi... Tüm hekimler birlikte iş birliği içinde

değerlendirirsiniz?

çalışıyoruz.

Dişhekimlerinin kazancı kötü durumda değil. İşini

Ülkemizde son zamanlarda dişhekimliği ile ilgili

severek yaparsan, kendini geliştirirsen daha iyi

yeni uygulamalar başlatılıyor, sizde böyle uygu-

kazanırsın burada.

lamalar var mı?

Muayene ve kamu çalışanları arasında ne fark var?

Henüz yok.

Muayenehanede çalışan hekimlerden farklı olarak

Dişhekimleri genelde çok yönlü kişiler, sizin

devlette çalışan hekimler

farklı uğraşlarınız var mı?

davaya yapıyorlar. Hekimler devletten maaş alıyor,

dişhekimlerinin

kazancını

nasıl

birçok tedaviyi be-

Ben işimi çok seviyorum, işten kalan zamanımı

tüm malzeme devlet tarafından hekime veriliyor.

kendi

Ülkenizde yapılan uluslararası çalışmalar, etkin-

mesleğimle

ilgili

kitaplar

okumak,

meslektaşlarımın sitelerde paylaştıklarını izle-

likler var mı?

mek, kendi vakalarımı paylaşmak, dişhekimleri ile

Evet artık son yılarda Bakü bir sürü uluslararası

arkadaşlıklar kurmak, onlarla bilgi alışverişinde

kongreye ev sahipliği yapıyor. Hemen hemen

bulunmakla geçiriyorum, kurslara katılıyorum.

her ay da başka ülkelerden gelen eğitimcilerle

Uyguladığınız bir asgari ücret tarifeniz var mı?

toplantılar düzenliyor.

Tedavi fiyatları şehre, kliniğin yerleştiği semte

Bu yıl FDI İstanbul’da yapılıyor, bu konuda bilgi-

göre değişiyor, tabi ki klinikte bulunan teknolo-

niz var mı?

jiye göre de. Ama genelikle aynı semtte çalışan

Evet haberimiz var. Bazı nedenlerden dolayı maa-

dişhekimlerinin tedavi fiyatları arasında çok az

lesef katılamayacağım ama katılmayı çok isterdim.

Dişkekimi
Arzu Hüseynliyeva

dergi temmuz/ağustos 2013
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Bir meslek hastalığı “Varis”
Hem estetik görünüm hem de sağlık açısından olumsuz tablolara neden olabilen VARİSLER hakkında
Memorial Şişli Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Harun ARBATLI ile bir söyleşi yaptık.

Dişhekimi Ferah Ulu
ilaydaferah@hotmail.com

Varis nedir?

sonraki aşama cilt altında 1-3 mm. çapta variköz venlerin

Varis, toplardamarların büyümesi ve kıvrıntılı biçim alması

belirginleşmesi, şişkin, kıvrımlı bir hal almasıdır. Bu tür

olarak tanımlanabilir. Vücudun her yerinde görülebilme-

varislere “retiküler tip varisler” denir. Varislerin cilt altında

lerine rağmen çoğunlukla bacaklarda görülürler. Geçmişte

daha derin seyrettiği büyük çaplı yüzeyel venler olan “vena

bu hastalığın venlerin içindeki kapakçıkların kanı geriye

safena magna” ve “parva” venlerini de ilgilendirdiği durum-

kaçırmasından kaynaklandığı öne sürülmüştür. Ancak

lara “trunkal tip varisler” adı verilir. Bu sınıflama tedavi biçi-

yapılan çalışmalar ven duvarında kollajen birikimi ve hücre

mini belirlemede bize yardımcı olur. Bu durumdaki toplar

infiltrasyonu ile seyreden damar cidarının inflamatuar bir

damarlar lokal ağrıya, ciltte erozyona, kızarıklık ve egzema-

süreci olduğunu desteklemektedir. Bunun sonucunda

ya yol açabilir. Varislerin daha da ilerlediği durumlarda ciltte

damar çapında genişleme ve venöz kapakçıklarda reflü

renk değişikliği, ülserler ve kanamalar olabilir.

geliştiği gösterilmiştir.

Tanıda anamnez ve fizik muayenenin yanı sıra pratikte en

Venler atardamarlar gibi kalın bir duvar yapısına sahip

çok kullanılan tetkik, renkli doppler- ultrasonografidir.

değildir. Venlerin içerisinde yer alan minik kapakçıklar

Varisler en çok kimlerde görülür?

damar içindeki basınç regülasyonunu sağlar. Ayrıca

Yapılan birçok çalışmada bayanlarda varis görülme sıklığı

baldır kaslarının hareketi venler içindeki kanın yukarıya,

daha yüksek bulunmuş iken, geniş bir grup üzerinde
yapılan Edinburgh çalışmasında trunkal tipte varislerin
erkeklerde çok daha sık (%32’ye %40), buna karşın retiküler tip varis ve telenjiektazilerin bayanlarda daha sık
görüldüğü bildirilmiştir [1].
Varislerin gelişmesinde en önemli etkenin genetik faktörler
olduğu kabul edilmektedir. Fransa’da yapılan bir çalışmada
anne ya da babada varis öyküsü varsa erkeklerin %25’inde,
bayanların %62’sinde, eğer hem anne hem de babada
varis öyküsü bulunuyor ise o bireyde %90 oranında varis
görüldüğü bildirilmiştir[2]. Varis gelişmesinde diğer önemli
faktörler olarak, uzun süre ayakta kalma ya da oturma,
sıcak iklim, hamilelik ve kilo artışı sayılabilir. Berberler, diş
hekimleri, cerrahlar ve aşçılarda bu hastalık diğer meslek
gruplarına göre daha sık görülür.
Gebelikte annede kan hacminin artması, büyüyen uterusun karın içindeki basıncı arttırması ve gebelikte salınan
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gövdeye doğru dönüşünü kolaylaştırır. Buna kas-pompa

hormonların damar cidarındaki etkileri bacaklarda ve

mekanizması adı da verilir.

genital bölgelerde varislere ve hemoroidlere sebep olur.

Varisler hemen her zaman bacaklardaki yüzeyel venlerde

Gebelikte %15 oranında bu sorunlarla karşılaşılır, ancak

görülür, çünkü ayakta durulduğunda yer çekiminin etkisi ile

çoğunlukla hamilelikten sonra geriler ve kaybolurlar. Ancak

özellikle ayak ve ayak bileğindeki toplardamarlarda basınç

çok sayıda doğum varis oluşumuna zemin hazırlar.

yükselir. Nadiren varisler derin toplardamar sistemindeki

Varislerden korunmak için ne yapabiliriz?

tıkanıklıklara ya da derin sistemdeki kapak yetersizliklerine

Varislerden korunmak için püf noktaları:

sekonder olarak gelişebilir. Varis tedavisine başlamadan

Kaçınmamız gerekenler:

önce mutlaka sebebin aydınlatılması gerekir.

•Uzun süre hareketsiz ayakta kalmak ya da oturmak,

Varislerde tanı nasıl konuluyor?

•Karın içi basıncı arttıran ya da venöz dönüşü engelleyen

Varislerde tanı son derece kolaydır. İlk belirti ciltte kılcal

sıkı giysilerin kullanılması,

damarların artışıdır.

•Bacaklarımızı çaprazlayarak oturmak,

“Telenjiektazi” adı verilen bu durumda kırmızı, mor ren-

•Fazla tuz ve şeker tüketerek vücudun onarım

kte kılcal damarlar cilt yüzeyinde belirgin hale gelir. Bir

mekanizmalarını bozmak,

nunda kullanılması muhtemel bir venin gereksiz yere feda
edilmesini önler.
Tedavi nasıldır?
Tedavide mevcut patolojiye göre yöntem seçilir. Eğer
trunkal venlerde genişleme ve kapakçık yetmezliği var ise
bu venlere yönelik girişimler yapılır. Trunkal venler için son
zamanlarda popüler yöntem Laser ya da Radyo-Frekans
(RF) enerjisi kullanılarak ilgili venin iç yapısını tahrip etmektir. Bu girişimin avantajı sadece bir ponksiyon ile yapılması,
insizyona gerek kalmamasıdır. Dezavantajı ise enerji
•Hamam, sauna ve aşırı güneşe maruz kalınması,

kaynağının femoral ven bileşkesine çok yaklaştırılamaması

•Aşırı kilo alımı.

nedeniyle bazı yan dalların açık kalmasıdır. Ayrıca safen

Yapılması gerekenler:

ven çevresi ve cilt ve sinir dokusu yüksek ısıdan ötürü za-

•Bacak kaslarımızın gündelik yaşantımızda sık kullanılması,

rar görebilir, bu nedenle safen ven çevresine USG eşliğinde

baldır – kas pompa mekanizmasının aktif tutulması.

bol miktarda dilüe lokal anestetik (tumesan anestezi)

•Aralıklı olarak bacak toplardamarlarımızdaki geri dönüşü

uygulanır. Geride kalan variköz venler “miniflebektomi”

rahatlatıcı pozisyonlarda dinlenmek (bacakların elevas-

adı verilen yöntem ile 1-2 mm.lik kesilerden cilt altından

yonda istirahati),

serbestleştirilerek çıkarılırlar. Retiküler venler ise bu

•Bacak damarlarımızdaki tonusun arttırılması için soğuk

yöntemlerden farklı olarak köpük ya da sıvı sklerozan mad-

duş uygulaması.

de kullanılarak tedavi edilir. Sklerozan maddeler damar

Varis söz konusu olduğunda izlenecek yol ne olmalıdır?

endotelini tahrip eder ve skleroza uğratır. Çok ince kapiller

Varis söz konusu olduğunda öncelikle bir kalp ve damar

venüller ise epidermal laser ya da RF enerjisi kullanılarak

cerrahına başvurulmalıdır. Bir sonraki aşama renkli doppler-

tedavi edilebilir.

ultrasonografi incelemesidir ve varislerin sebebi konusunda

Varis çorapları hem varis oluşumunu engellemesi hem de

önemli bilgiler verir. Trunkal ven kapakçıklarında reflü olup

varisleri olan hastalarda ilerlemeyi durdurması bakımından

olmadığı, varsa hangi seviyede olduğu, nasıl bir müdahale

çok yararlıdır. Farklı basınçlarda ve farklı uzunluklarda

gerektiği sorularını doppler ile cevaplayabiliriz. Eğer varisler

olan bu çoraplar hastanın vücut ölçülerine ve varisin pa-

Normal Ven

tolojik anatomisine göre kullanılırlar. Trunkal venlerdeki
kapakçıklar da reflüyü önler ve ven içi basıncı azaltır, ödem
oluşmasını engellerler.

Varisli damar

Varislerde etkinliği kesin olarak kanıtlanmış bir medikal
tedavi yoktur. Ancak “venotonik” olarak bilinen, damar
cidarındaki enflamasyonu azalttığı ve ödem belirtilerine
yarar sağladığı bildirilen ilaçlar vardır. “Hesperidin”, yine
hesperidinin bir semisentetik formu olan “diosmin” ve
“flavonoid” içeren ilaçlar bu amaçla kullanılır. Antioksidan
özellikleri olan Hesperidin ve flavonoidler taze meyve ve
sebzelerden de kolaylıkla vücuda kazandırılabilir.
Varisler tedaviye rağmen tekrarlar mı?
büyük yapıdaki trunkal venlerden kaynaklanıyor ise, önce-

Fazla kilo, uzun süre ayakta kalma, hormon tedavisi gibi

likle bu venlerdeki sorunun ortadan kaldırılması gerekir.

etken sebepler ortadan kaldırılmadıkça varisler belli bir

Eğer bu sorun çözülmeden sadece variköz venlerin tedavisi

süre sonra tekrarlayabilir.

yapılır ise o takdirde varislerin nüks ihtimali yüksektir. Eğer
venöz reflü sadece derin ve yüzeyel ven sitemi arasındaki
perforan venlerden kaynaklanıyor ise lokal müdahaleler
çözümü sağlayabilir. İyi bir doppler-ultrasonografi hem sorunun hangi seviyede olduğunu bize gösterir hem de ileride
hastanın maruz kalabileceği bir koroner bypass operasyo-
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OSADA APIT 11
Daha önceki sayılarımızdan birinde Osada Apit 7

Analog ekran dijitale çevrilmiş ama çalışma şekli,

diye bir cihazdan bahsetmiştim. Kanal içerisinin

yine bir takometreyi andırır şekilde ibre ile takip

mevcut durumuna gore kalibre olabilme özelliği

ediliyor. Firmanın bundan vazgeçmemesinin se-

ile beni gerçekten çok etkileyen bir apex locator-

bebi, başka marka cihazlarda 4-3-2-1-0 gibi sayılar

du. Osada firması cihazın yeni modelini çıkardı.

arasındaki hareket miktarının aslında görünme-

OSADA APIT 11.

mesi. Osada firması, kanal aletinin apikale ilerlemesi esnasında, cihazın göstergesinin de arada
ne kadar hareket ettiğinin görülmesi gerektiğine
inanıyor.
Cihazın doğru çalışıp çalışmadığını ölçen elektronik testler eklenmiş. Ekran, eskiye nazaran daha
büyük.

Firmanın iddiasına göre Apit 7’den bir nebze daha
hassas ölçüm yapmasının yanı sıra, oldukça enteresan özellikler de eklemişler.
Yine cihazın hem otomatik, hem de manuel kalibre olabilme özelliği mevcut. Cihazın üzerindeki
ADJ tuşuna basıldığı zaman, manuel kalibrasyon
Dişhekimi
Özgür Baydemir

sağlanabiliyor.

drbaydemir@hotmail.com

Çok beğendiğim ve başka hiç bir apex bulucuda
görmediğim özellik ise, cihazın, tıpkı elektrikli
süpürgelerde olduğu gibi, otomatik bir kablo
sarma makarasının olması. Bu sayede, kullanım
sonrasında kablo, bir düğmeye basılarak cihazın
içine otomatik olarak çekiliyor. Hayli enteresan.
Sanırım, kablo hasarlarını önlemede oldukça etkili
olacaktır.
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EndoEST Mini-R
kileyen tüm faktörlere göre ayarlanarak, açma-kapama
düğmesi kontrolümüz altındayken kanala en rahat ulaşım
sağlanabiliyor.
*Cihazın çalıştırılmaya başlanması ve kapatılması,
parmağımızın altındaki küçük bir düğme ile kontrol ediliyor.
* Cihazın küçük ekranında, istenen devir ve tork ayarları
hızla değiştirilebiliyor ve istenen 8 ayrı devir ve tork
kaydedilebiliyor. Yani isterseniz, değişik sistemleri sıra
ile kaydedip, bir sistemden diğerine geçtiğinizde ayar
değiştirmeden programda ileri veya geri giderek o sistemin değerlerinde çalıştırabiliyorsunuz.
*1,5-3.0 ncm tork, 200-600 devir arasında ayarlanıp
kullanılabiliyor.
* Li-Co bataryası, oldukça uzun ömürlü ve uzun bir kesintisiz çalışma süresine sahip.
*Cihazın enteresan bir apex locatoru var. Klasik apex locatorlardan oldukça farklı olarak, eğer dudak aparatı dudağa
takılırsa, çalışma esnasında apexe yaklaşırken kendi kendGeçen seneden beri endodontinin parlayan yıldızı, peş
peşe piyasaya sürülen RESİPROKAL sistemler oldu. Bence
biraz hatalı bir tanımlama olmakla birlikte, kendilerini TEK
EĞE sistemi olarak tanıttılar. Buna, bir de döner sistem
olmasına rağmen tek eğe olduğunu iddia ederek katıldı
bazı ünlü markalar da.
Bu sene Mart ayında düzenlenen IDS Fuarı’nda vitrinlere
çıkan ortak endodontik ürünlerden bir tanesi de, kimsenin
dikkatini çekti mi bilmiyorum ama kablosuz endodontik
mikromotorlardı. Aslında uzun yıllardır piyasada var olan
kablosuz endodontik mikromotorlar, oldukça pratik gibi
görünse de, 350 grama varan ağırlıkları ve yeni çıkan eğe
sistemlerine göre değiştirilebilen devir ve tork ayarlarının
olmaması gibi dezavantajlara sahiptiler.
Son aylarda piyasaya sürülen kablosuz endodontik
başlıklar, devir ve tork ayarları değiştirilebilir cinstendi ve
oldukça hafiftiler. Ancak bunlar da resiprokal hareket ka-

ine açılıyor ve sinyal vermeye başlıyor. Apexe yaklaştıkça
sinyal sıklığı artıyor. Apexe gelince kesintisiz bir sinyal
veriyor ve 1-2 saniye kadar motor durduktan sonra tersine
dönmeye başlıyor. Bu cihazın apex locatorunu, tek başına
bir apex locator olarak kullanmıyorsunuz, sadece cihazın
çalışması esnasında, cihazla entegre çalışıyor.
*Cihaz ile WaveOne ve Reciproc gibi, resiprokal kanal
aletleri kullanılabiliyor. Kablosuz cihazlar içerisinde bu
özelliğe sahip olan tek cihaz.
*Cihazın en sevdiğim özelliği ise Auto Twist modu. Alet
kırılmalarına önlem olarak, ayarlanan tork değerine
yaklaşılınca, başka cihazlar Auto-Reverse şeklinde
çalışır. Bu cihaz ise, o tork değerine yaklaşınca resiprokal
çalışmaya başlıyor. Bir tur geriye dönüp, serbest kalınca
tekrar ileri doğru hareket ediyor. Ve tekrar geri dönüyor. Siz
hiç bir şey yapmadan bekliyorsunuz. Cihaz bu hareketleri
peş peşe tekrar ederek çalışma boyuna dek ulaşıyor.

biliyetine sahip değildiler.
GEOSOFT firmasının ilk defa IDS fuarında tanıttığı EndoEST
Mini-R, tüm bu dezavantajları elinin tersiyle iterek ön plana
çıktı.
Cihazın beğendiğim özellikleri şöyle:
*Kablosuz
*Ağırlığı sadece 130 g. (ünite takılı havalı mikromotor ve
angldruvanın toplam ağırlığı gibi)
*Kafası 360 derece döndürülebiliyor. Bu sayede hastanın
dişinin pozisyonu, kavitenin durumu, hastanın ve
hekimin oturma konumu gibi, kanala yaklaşmamızı etdergi temmuz/ağustos 2013
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haber

dişhekimi

Inlab
Inlab Sistemi
Sistemi

Dijital Laboratuar
Dönemi
Dr. Barış Ünlü
Ortodonti Uzmanı
ISCD sertifikalı Cerec Eğitmeni
Başarının anahtarı iletişimdedir. Bahsettiğim iletişim hekimler, protez laboratuarları ve dental
teknikerler arasındaki iletişimdir. Yeteneklerinizi
tam anlamıyla ortaya çıkarmak için, daha net
ölçülere , daha çabuk ve kaliteli üretime ve daha
çok dinlenmeye ihtiyacımız var. Hem hekimler
olarak, hem de teknikerler olarak. İşte teknoloji
tam burda devreye giriyor.
Bugün sizlere sirona inlab 4.2 nin yapabildiklerini anlatmaya çalışacağım. Sirona inlab sisteminin, diğer cad cam sistemlerinden farkı, kullanıcı
dostu olan yazılımıdır. Bugün itibari ile cad cam
sistemlerinde hekim ve tekniker ile en çok iletişimde olan yazılım inlab SW 4.2 dir. Yapısı itibari ile bir sinterleme fırını (Infire Htc) , bir model
tarayıcı (Ineos x5) ve kesme ünitesinden (Inlab
MC XL) oluşan Inlab sistemi, tekniker için geniş
hareket alanı sağlar.
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Ineos
Ineos X5
X5

BU BİR İLANDIR.

Infire Htc

Inlab MC XL

Gri, Yağmurlu

Hayalet Şehir

Edinburgh

Ben bir şehre aşık oldum, İstanbul bunu henüz bilmiyor. Bu yaşıma kadar
ondan başka bir şehre gönül veremeyeceğime dair verdiğim sözlerim
uçtu gitti. Şimdi bu aşkı yazarken kalbimin, kahraman William Wallace
Özgü Bircan
İDO Dergi Yayın
Koordinatörü

gibi parçalanıp, o toprakların dört bir yanına savrulduğunu hissediyorum. Bir kalbe birden fazla aşk sığmaz mı? “Hayır, sığmaz” ise cevabınız,
bu şehri bir dinleyin de ondan sonra verin kararınızı…
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Başlarken…
Bu denli “aşkın” duyguların kenti Edinburgh,
kahramanı benim… Birleşik Krallığın bu çarpıcı kentine
yola çıktığımızda aylardan mayıstı. Ancak üstün körü
edinilmiş internet bilgileriyle zihnimizde eski bir kent
olmanın çok ötesine geçmeyen Edinburgh, daha ilk
dakikada bir Ortaçağ mistisizmiyle sarıp sarmaladı bizi.
15. yüzyılda İskoçya’nın başkenti olan şehir; gri
ve her yanından tarih süzülen yapıları, taş yolları,
kaleleri, şatolarıyla kusursuz bir kurgu-kent. Masalsı
ve gizemli havasıyla bu kurgunun içinde sonsuza kadar kaybolabileceğini hissediyor insan. İşte tam da
bu havayı tamamlayan hayaletlerle, ünlü cinayetlerle
anılan bir namı var Edinburgh’un. Hatta şehrin dört bir
yanında anlatılan korku hikâyeleri bir turistlik aktiviteye dönüştürülmüş bile; meraklıları için hayalet turları
düzenleniyor şehirde. Bu yüzden olsa gerek kaldığımız
hostele adım atar atmaz, ücretsiz düzenledikleri günlük turda rehberimizin bizi götürdüğü ilk yer Greyfriars
Mezarlığı oluyor.
Mezarlıkla başladık geziye madem köpek Bobby’i burada anmadan geçmeyelim. Greyfriars Mezarlığında ya-

15. yüzyılda İskoçya’nın başkenti olan şehir; gri ve her yanından tarih süzülen yapıları, taş yolları,
kaleleri, şatolarıyla kusursuz bir kurgu-kent. Masalsı ve gizemli havasıyla bu kurgunun içinde sonsuza kadar kaybolabileceğini hissediyor insan. İşte tam da bu havayı tamamlayan hayaletlerle, ünlü
cinayetlerle anılan bir namı var Edinburgh’un. Hatta şehrin dört bir yanında anlatılan korku hikâyeleri
bir turistlik aktiviteye dönüştürülmüş bile; meraklıları için hayalet turları düzenleniyor şehirde.
tan sahibi John Gray'i, kendi ölümüne
kadar -16 yıl- mezarı başında beklemesiyle ünlenmiş Bobby. Bu sonsuz
sevgi ve sadakat örneği köpek, Edinburgh şehrinin simgesi haline gelmiş
adeta. Şehirde Bobby'nin anısını
yaşatmak için bir heykel ve çeşme
yaptırılmış. Daha ilk adımda anlıyoruz
ki Edinburgh halkı vefalı bir halk. Bu
tespit üzerine konuşurken birden sohbetimiz günümüz politik arenasına
evriliyor. İskoç halkı 2014 yılında
yapılacak referandumla ya Birleşik
Krallığın bir parçası olarak devam
edecek ya da özgür İskoçya diyecek.
Vefadan nasıl mı geldik buraya? Şu
soruyla: “Acaba İskoç halkı William
Wallace’a vefa borcunu ödeyip, onun
dergi temmuz/ağustos 2013
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ateşlediği bağımsızlık fitiline sahip çıkacak mı?” Her
yerde politika yapabilme bizim topraklara has herhalde
diyerek bağlıyoruz bu akıl yürütmeyi. Gezmeye devam…
Dumanlı şehir…
Yerlilerinin ‘Auyd Reekie’ ya da ‘Old Smoky’ yani
‘dumanlı şehir’ diye andıkları kentin gri havası bu
isimle anlam buluyor. Odun ve kömür yakılan binaların
bacalarından çıkan dumanın isi nedeniyle zamanla
binaların bu rengi aldığı söyleniyor. Bir dönem binalar
temizlenmeye çalışılsa da bu havanın şehre başka bir
değer kattığı fark ediliyor ve bu işten vazgeçiliyor.
Unutmadan söyleyeyim, bu gizemli, grili hava hepimizin yakından bildiği kahramanlara ve hikâyelere ilham
kaynağı olmuş. Sherlock Holmes, Harry Potter, Burke ve
Hare Edinburgh’da doğmuş…
Şehrin en görülesi yerleri yürüme mesafesinde… Edinburgh eski şehir (Old Town) ve yeni şehir (New Town)

Edinburgh’un nüfusu 18.yüzyılda kontrolsüz bir biçimde artmaya başlayınca yeni yaşam
alanları inşa etmek şart olmuş ve yeni şehir kurulmuş. Yeni şehirde, eski şehrin bitişik dar
sokaklı evlerinin aksine geniş caddeler üzerine, taştan, kendine has mimari özelliği olan evler yapılmış. Her iki yaşam alanını birbirine bağlayan North Bridge ve South Bridge de yine
18.yüzyılda inşa edilmiş.

olarak ikiye ayrılıyor. Hiç kuşkusuz bu şehri özel kılan
kısım eski şehir kısmı… Eski şehrin kalbi de Royal
Mile’da atıyor.
Royal Mile’ın bir ucu Edinburgh’un simgesi olarak anılan
Edinburgh Kalesi’ne açılırken diğer ucunda Holyroodhouse Sarayı bulunuyor. Cadde boyunca birçok tarihituristik yapıyı, kilt giymiş gayda çalan “mahalli” sokak
müzisyenlerini, hediyelik eşya dükkanlarını, İskoç viskisi tadılacak pub’ları görmek mümkün. Kalabalık, renkli
ve önemli bir cadde özetle…
Kale’nin ufkunda Kuzey Denizi…
Caddenin sonunda (belki de başında), yüksek bir
tepeye kurulmuş Edinburgh Kalesi tüm ihtişamıyla
şehre hakimiyetini iliklerinize kadar hissettiriyor. 12.
yüzyıla tarihlenen kalenin içindeki yapılar ilgi çekici
olmasına ilgi çekici ama bu muhteşem yerin bence en
önemli özelliği Edinburgh manzarası. Edinburgh’u 360
derece keşfetmek, Kuzey Denizi’ne uzaktan da olsa
göz kırpmak… Biz denk getiremedik ama deneyenler
söylüyor, gün batımını kaleden seyretmek müthiş bir
keyif(miş)…
Royal Mile boyunca sık sık binalar arsındaki dar geçitler
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göze çarpıyor. Hepsine girmek mümkün değil belki
ama ilginizi çeken birkaç tanesini deneyin derim, sonu
sürpriz olabilir sizin için! Yazarlar Müzesi’nin yerini biz
böyle keşfettik.
Caddede ilerlerken uğranacak yerler o kadar çok ki! St.
Giles Katedrali örneğin... Özellikle vitray pencereleriyle
dikkat çeken bu şehir kilisesine giriş ücretsiz ancak
fotoğraf çekmek için para vermeniz gerekiyor. Bizim ziyaretimiz sırasında iki genç müzisyen burada bir müzik
dinletisi veriyordu. Katedralin ruhani havasına piyano
ve keman öyle yakıştı ki!
Royal Miles’ın diğer ucundaki Holyroodhouse Sarayı,
1498 yılında IV. James tarafından yaptırılmış. Yeni
parlamentonun hemen yanında. Saray, İskoç tarihine
damgasını vurmuş Kraliçe I. Mary ile özdeşleşmiş
bir yapı. I. Mary 1543 yılında sadece dokuz aylıkken
İskoçya kraliçesi olmasıyla biliniyor. Halen kraliyet
ailesinin yazlık mekanı olarak kullanılıyor saray.
Buradan rotanızı sarayın da içinde bulunduğu Holyrood
Park’tan yürüyerek Kral Arthur'un savaşları yönettiği
nokta olan Arthur’s Seat’e çevirebilirsiniz. Burası
Edinburgh'un en yüksek noktası ve tüm şehre hakim
bir manzarası var. Elbette her güzelliğin bir bedeli var;
Arthur’s Seat’e ulaşmak için biraz dağ-tepe tırmanmak
zorunda olduğunuzu hatırlatayım!
Eski-yeni harmonisi…
Edinburgh’un nüfusu 18.yüzyılda kontrolsüz bir biçimde
artmaya başlayınca yeni yaşam alanları inşa etmek şart
olmuş ve yeni şehir kurulmuş. Yeni şehirde, eski şehrin
bitişik dar sokaklı evlerinin aksine geniş caddeler üzerine, taştan, kendine has mimari özelliği olan evler
yapılmış. Her iki yaşam alanını birbirine bağlayan North
Bridge ve South Bridge de yine 18.yüzyılda inşa edilmiş.
Yeni şehrin en görülesi yeri Princes Street... Cadde önemli bir alışveriş noktası; birçok ünlü markanın mağazasını
bulmak mümkün burada. Ancak alışverişten ziyade
cadde boyunca uzanan Princes Street Gardens’da
geçirilecek zaman daha anlamlı oldu bizim için. Hem
de ekonomik… Yeşilin her tonunu görmek mümkün bu
parkta. Bir de parka tepeden bakan Edinburgh Kalesi’ni
buradan izlemek başka bir keyifmiş, onu anladık.
Parkta biraz soluklandıktan sonra, Monet, Van Gogh,
Turner, Tiziano, Rubens, Rembrandt, Raffaello gibi isimlerin eserlerine ev sahipliği yapan National Gallery of
Scotland’ı gezebilirsiniz. İşin gerçeği bizim planlarımız
arasında yoktu burayı gezmek ancak parktayken birden bastıran yağmurdan korunmak için sığındığımız
galeri bizi kendisine hayran bıraktı. Resme ve heykele
meraklıysanız, böyle zorunluluklara bırakmadan gezi
planınız içine alabilirsiniz National Gallery of Scotland’ı.
Yürümeye devam… Princes Street üzerinde neodergi temmuz/ağustos 2013
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gotik tarzda inşa edilmiş Scott Monument anıtı tüm
ihtişamıyla karşılar sizi. Aynı zamanda bir kule olarak
tasarlanmış anıt, yanına yaklaştıkça devleşir, siz küçüldükçe küçülürsünüz. Rob Roy, Ivanhoe gibi eserlerin
yazarı Walter Scott’un anısına yapılmış kulenin dibinde
ünlü yazarın ve sadık köpeği Maida’nın mermerden bir
heykeli yer alır. Biz denemedik ama bu kuleye çıkmak
mümkün.
Caddede ilerlemeye davam ediyoruz. Bizi Edinburgh
Tren Garı ve lunaparkı karşılıyor. Şehrin orta yerinde
koca bir dönme dolapla karşılaşmak ne çocukça keyif
veriyor insana!
Şehri tepeden izlemeye devam…
Kale’yi gezip ve Arthur’s Seat’e çıktıktan sonra
hala şehir manzarası izleyebilirim derseniz Princes
Street’ten doğuya yönelerek Calton Hill’e çıkabilirsiniz.
Edinburgh’un tepeli-yokuşlu bir şehir olduğunu yeniden
belirtmeye gerek yok sanırım! Calton Hill’e çıkmak için
biraz merdiven çıkmak gerekiyor. Ancak Antik Yunan
esintili National Monument’i, Nelson Monument parkı
ve kaleyi de içine alan şehir manzarasını görmek için
bence o kadarcık eziyet de çekilir.

Yerlilerinin ‘Auyd Reekie’ ya da ‘Old Smoky’ yani ‘dumanlı şehir’ diye andıkları kentin gri havası
bu isimle anlam buluyor. Odun ve kömür yakılan binaların bacalarından çıkan dumanın isi nedeniyle zamanla binaların bu rengi aldığı söyleniyor. Bir dönem binalar temizlenmeye çalışılsa
da bu havanın şehre başka bir değer kattığı fark ediliyor ve bu işten vazgeçiliyor. Unutmadan
söyleyeyim, bu gizemli, grili hava hepimizin yakından bildiği kahramanlara ve hikâyelere ilham
kaynağı olmuş. Sherlock Holmes, Harry Potter, Burke ve Hare Edinburgh’da doğmuş…

Buraya kadar anlatılan yerleri 2 günde gezebilirsiniz.
Ancak Edinburgh’da günlerce kalıp gezilecek görülecek
yer var!
Gündüz sokaklarını yürüyerek kat ettiğiniz Edinburgh’un
gece hayatına gençler damgasını vurmuş, öyle gördük.
Özellikle hafta sonu sabaha kadar kesintisiz devam
eden eğlencelerde gençler çılgınlıkta sınır tanımıyorlar!
Şehrin o ağır, asilzade havası başka bir renge bürünüyor geceleri…
Eğlence demişken atlamayalım: Edinburgh bir festival şehri ayrıca. Biz denk gelemedik ama yıl boyunca
filmden müziğe, bilimden görsel sanatların bütün
dallarına ve aklınıza gelip, gelmeyecek her konuda
festival düzenleniyor bu şehirde. En bilineni, II. Dünya
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Savaşı’nın sona ermesiyle başlayan ve yıllar boyunca

den, diğeri deniz kıyısında, içinde çeşitli mağazalar ve

hızla büyüyüp dünyanın en büyük ve en önemli sanat

restoranlar bulunan Ocean Terminal.

festivaline dönüşen Uluslararası Edinburgh Festivali.

Bir de Edinburgh Hayvanat Bahçesi var. Hayvanat

Her yıl Ağustos ayının ilk üç haftası düzenlen bu fes-

bahçesi fikri bana hep itici geldiğinden buraya gitmeyi hiç

tivale dünyanın dört bir yanından insan akıyor. Ve bu

planlamadım ancak şehirde görülecek yerler arasında

festival ile aynı zamanda başlayan Fringe Festivali de

baş sırada sayılıyor. Anlatıldığına göre oldukça geniş

şehirle bütünleşmiş adeta. Fringe Festivalinde şehrin

yeşil bir alana kurulmuş bahçede hayvanlar doğa içinde

onlarca yerinde dans, opera, tiyatro, müzik… gibi perfor-

yaşamlarını sürdürüyorlar(mış). Hayvanat bahçesinin

manslar sergileniyor. Anlıyoruz ki Edinburgh’u ağustos

tepesi ziyaretçilerin dinlenip piknik yapabilecekleri çayır-

ayında ziyaret etmek gerekiyormuş.

çimen bir alan(mış). İlgilileri için görülesi bir durak…

Gezip görülecek yerler dedik, eğlence dedik, festival

Büyük aşklar yolculuklarla başlar…

dedik, sıra mutfağa geldi. Taştan sert, kendimden

Başlarken bir şehre aşık oldum demiştim. Aşkı coşkun

küçük her şeyi yiyebilen, dünya mutfaklarına meraklı

yaşarsın ama “nasıl bir his” diye sorsalar tarif edemez-

ben için İskoç mutfağı hayal kırıklığı oldu maalesef.

sin ya, Edinburgh’u anlatmak da öyle tarifsiz oldu benim

Bundan, İskoç lezzetlerini tattım da tutmadım, anlamı

için. Çünkü bir şehri yaşamak, yalnızca binaları, parkları,

çıkmasın zira İskoç mutfağı diye bir mevhuma pek

bahçelerini gezip anlatmak değil; insanlarının arasına

rastlayamadım. Bilmeden yemeye çalıştığım ve son-

karışmak, o şehrin dokusunda kaybolmaktır. İnanın

radan geleneksel olduğunu öğrendiğim haggis’i

Edinburgh size bu şansı veriyor, mutlaka görün…

atlamayayım. Burada saymasam iyi olur diyeceğim,
hayvanın bilumum iç organlarından pişirilen, patates
ve şalgam püreleriyle servis edilen bir yemek. Benim
için biraz “zorlayıcı” bir tattı. Ancak güzel haber şu ki
dünyanın farklı mutfaklarından her tülü alternatifi sunacak restoranlar mevcut Edinburgh’ta...
Ve elbette viski, içkilerin şahı bu şehirde. Yerli dilde
“hayat suyu” anlamına gelen viski İskoçya ile
özdeşleşmiş adeta. Başlı başına bir yazı konusu olabilecek İskoç viskisini Edinburgh’un hemen hemen tüm

-Bu yazı kaleme alındığında henüz İstanbul, ülke tarihinin
en büyük halk hareketini yaşamamıştı. Henüz bir ağaç için
isyan eden gençlerin çığıyla büyüyen insan seli Gezi Parkı’na,
sokaklara, meydanlara akmamıştı. İstanbul’un orta yeri,
20 gün boyunca inancın ışıltısıyla parıldamamıştı henüz.
İstanbul bugünleri gördü… Kızları ve oğulları İstanbul’u sarıp
sarmaladı, şehrine sahip çıktı… Bu yüzdendir ki bu yazıya konu
olan şehir ne kadar güzellenirse güzellensin kadim sevgilinin
gölgesinde kalır.

pub’larında tatma olanağınız var. İçmekle yetinmeyip,
“bu lezzet nasıl yaratılıyor” diye merak ederseniz de
Royal Mile üzerindeki Scotch Whisky Heritage Centre’a
uğrayabilirsiniz.
Alışveriş için pek ucuz bir şehir değil ancak hediyelik
eşyaların fiyatları tüm dükkanlarda hemen hemen aynı.
Yani beğendiğiniz bir şey olursa “daha ucuzunu bulabilir miyim” diye tereddüt etmenize gerek yok. Yöresel
giysi “kilt”in her boyunu vitrinlerde görmek mümkün
ama alınası bir hediye mi, emin olamadım. Viski, gayda
ve İskoç desenli yün şallar en şık hediye alternatifleri...
Bir de iklim meselesi var, atlamayalım. Hepinizin malumu bu coğrafyada yağmur eksik olmaz, başta bunu kabul
edeceksiniz bu ülkeye gelirken. “Ne vakit ıslanmadan
gezebiliriz” sorumuza “belki temmuz- ağustos” dediler.
O aylarda da sıcaklık 19-20°C oluyormuş. Varın gerisini
siz düşünün. Biz mayıs ayında Edinburgh’daydık ve
kışlık montlarımızı götürmediğimize bin pişman olduk.
Ben gitmedim ama…
Kısıtlı bir zamanda gezmeye çalıştığımız ancak
planladığımız halde göremediğimiz iki yer var
Edinburgh’da: Biri dünyanın çeşitli bölgelerinden
gelmiş her türlü bitkinin bulunduğu Royal Botanic Gardergi temmuz/ağustos 2013
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Hassas Bağlantılar - Başarılı Restoratif Tedaviye
Giden Yol Vakalarında Sorunlar ve Çözümler
Yazar: Gareth Jenkins
Türkçe Çeviri Editörleri: Prof.Dr. Bülent Şermet - Yrd.Doç.Dr. Bilge Gökçen-Röhlig - Dr.
Değer Öngül İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Bu kitabın amacı, hassas bağlantılı ataşmanların tedavi planlaması için referans olarak
kullanılması ile avantajlarını göstererek meslektaşlarımız tarafından daha çok tercih
edilmesini sağlamaktır. Ancak bu kitap protez ilkeleri tasarımı için kapsamlı bir ana rehber olmayı amaçlamamıştır. Bu amaçla meslektaşlarımıza bu alanda rehber sayılan daha
klasikleşmiş kaynakları okumalarını öneririz. Kitap; özel tedavi planlamasına ihtiyaç duyulan hastaların tedavisinde kolayca başvurulacak şekilde düzenlenmiştir.

İçindekiler
• Tedavi Planlaması • Dişsiz Sonlanan Kretler • Dişli Sonlanan Kretler • Dişüstü Protezler
• Yardımcı Ataşmanlar • Hassas Paralelometre Kullanarak Frezeleme • Hassas
Ataşmanların İmplantlarla Beraber Kullanımı • Parsiyel Dişsizlikte Hassas Ataşmanların
İmplantlarla Beraber Kullanımı
Gareth Jenkins BDS, RDS, Rcs, MScD; Restoratif Diş Hekimli uzmanıdır; Cardiff, Wales
Birleşik Krallık’ta muayenehane hekimliği yapmaktadır. Hassas Bağlantılı Ataşmanlar,
İleri Restoratif Diş Hekimliği ve İmplantoloji alanında dersler vermektedir.

Dişhekimliğinde Sık Kullanılan İlaçlar
Yazar: Prof.Dr.Cansu ALPARSLAN
• Diş hekimliğinde kullanılan ilaçlar • Reçete ve reçete yazılışı • İlaçların veriliş yolları
• Akılcı ilaç kullanımı • Aneljezikler • Kanıta dayalı ağrı kontrolü • Antibiotikler
• Antiviral ilaçlar • Antifungal ilaçlar • Kas gevşeticiler • Oral sedatifler ve anksiyolitik
ilaçlar • Antiseptik-dezenfektan solüsyonlar • Anestezikler • Vozokonstriktörler
• Gebelik ve süt verme döneminde ilaç kullanımı • Çeşitli ilaçların kullanımına bağlı
olarak oluşan ağız belirtileri • Sistemik acil durumlarda gerekli olan malzeme ve
ilaçlar

Tablolar:
- Antibiotik profilaksisi
- Ağızda kuruluğa sebep olabilecek ilaçlar
- Tükürük artışına sebep olabilecek ilaçlar
- Ağızda tat değişikliğine sebep olabilecek ilaçlar
- Gebelikte ilaç kullanımı
- Yaşlı hastalarda ilaç kullanımı
- Labaratuar değerleri
- Sık kullanılan kısaltmalar
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- İSTANBUL HAKKINDA HER ŞEY
- BOĞAZ HAKKINDA HER ŞEY
Saffet Emre Tonguç – Pat Yale
Yedi ödüllü gezgin, Türk tarihçi Saffet Emre Tonguç ile on yıl boyunca
dünyanın en ünlü rehber kitaplarından Lonely Planet Türkiye’nin yazarlığını
yapmış İngiliz seyahat yazarı Pat Yale’in kaleminden; İstanbul’un ve Boğaz’ın
tüm tarihi ve kültürel değerlerini anlatan iki kitap.
İSTANBUL HAKKINDA HER ŞEY -2010
Skal International İstanbul tarafından, 2010’da ‘’Yılın En İyi Turizm Kitabı’’
ödülünü alan ‘’İstanbul Hakkında Her Şey’’, dünyanın saygın gazetelerinden
International Herald Tribune’e ve iki kere de New York Times’a haber oldu. Aynı yıl içinde İngilizcesi
“The Ultimate Guide” yayınlandı.
Yaklaşık üç yılda, tüm şehri bazen yaya, bazen değişik araçlar kullanarak 15.600 km. yol kateden
ikilinin kendi çektikleri fotoğraflara 60’tan fazla fotoğrafçı katkıda bulundu. Tarihi ve turistik mekanlar
dışında, şehirdeki restoran, kafe, bar, dükkan, otel, hostel, gece kulübü ve hamam gibi 2.000’e yakın
mekanı ziyaret edip görüşlerini aktardılar. Bazen bir derviş tekkesinde, bazen bir Bizans manastırında
dolaştılar. Fatih Camii’nde mevlide, Fener Rum Patrikhanesi’nde ayine katıldılar. Şehrin insanlarıyla
konuştular. Yenikapı Batığı’nı kazan profesörle görüşüp Kılıç Ali Paşa Camii’nin imamıyla sohbet
ettiler. Boğaz’daki yalıların içine girip yaşanmışlıkları dinlediler. Gebze’den Ağva’ya, Hereke’den
Büyükçekmece’ye şehirde ayak basmadıkları yer kalmadı. Müşteri olarak gittikleri restoranları,
kafeleri, otelleri, hamamları, gece kulüplerini, barları ve farklı mekânları kendi yorumlarını katarak
yazdılar.
Kitap bittiğinde önemli olanın İstanbul’da yaşamak değil İstanbul’u yaşamak olduğunu gördüler ve
kitabı dünyanın en güzel şehri olarak gördükleri İstanbul’a ithaf ettiler.
BOĞAZ HAKKINDA HER ŞEY -2013
Bugüne kadar Boğaz hakkında yazılmış en kapsamlı ve en güncel çalışma. Saffet Emre Tonguç ve
Pat Yale, okurları Cankurtaran’dan Rumeli Feneri’ne, Kadıköy ve Moda’dan ise Anadolu Feneri’ne
kadar toplam 34 durağın yer aldığı bir yolculuğa çıkarıyor. Eserde, Boğaz’ın en meşhur yalılarının
hiç görülmemiş iç mekan fotoğraflarının yanı sıra, bir uçtan bir uca Boğaz ile ilgili en yeni bilgiler yer
alıyor. 100’den fazla yalının fotoğrafları ve hikâyelerini bulabileceğiniz kitapta ayrıca hangi semte nasıl
ulaşabileceğiniz, nerede konaklayabileceğiniz ve nerede yemek yiyebileceğiniz gibi konularla ilgili
tavsiyeler de yer alıyor.
İstanbul hakkında hazırlanmış en güncel ve en zengin rehber olan bu iki kitabı yalnızca turistler değil,
İstanbul’da yaşayan gezginler de mutlaka arşivlerinde bulundurmalı.

ŞEBNEM FERAH – OD
Rock müziğinin en iyi kadın seslerinden biri

Albüm İçeriği

olan Şebnem Ferah’ın son albümü Od, 4 yıl

1. Kalbim Mezar

aradan sonra 9 Mayıs’ta müzikseverlerle

2. Birileri Var

buluştu. Albümdeki 10 şarkının 9 tanesinin

3. Od

sözü ve müziği Şebnem Ferah’a ait. 1 tanesi ise

4. Savaş Boyası

sanatçının yeniden yorumladığı, Cem Karaca

5. Bin Yıldır

tarafından bestelenmiş bir Nazım Hikmet şiiri

6. Ya Hep Ya Hiç

olan “Çok Yorgunum”. Albümdeki şarkılara,

7. Utangaç

sahnede olduğu gibi, klavyelerde Ozan Tügen,

8. Yarım

gitarlarda Metin Türkcan, bas gitarda Buket

9. Girdap

Doran, davullarda ise Aykan İlkan eşlik etmiş.

10. Çok Yorgunum
dergi temmuz/ağustos 2013
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Taksim Gezi Parkı
“Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

sizin olsun.

ve bir orman gibi kardeşçesine”

Meydanlar bizim.
Özgürlük bizim.

Dişhekimi
Nilgün Onarıcı
nonarici@hotmail.com
twitter: @nilgunonarici
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Ülkemiz acı çekiyor.

Biz halkız, gazla yok olmayız. Binleriz, yüzbinleriz,

Polis tazyikli suyla insanları deviriyor.

milyonlarız.

Bir haşereyi ilaçlarcasına insanlara biber gazı

Yıllarca sustuk, bütün değerlerimize saldırdınız.

sıkıyor.

Sabır taşı çatladı, yürüdük.

Medya susuyor.

Bizler laikliğe, cumhuriyete, birliğe, bütünlüğe

Maça gittik gazlandık.

inanmışız. Osmanlı yıkılınca, I. Dünya Savaşı

Emek Sineması yıkılmasın dedik, gazlandık.

sonucu çok farklı coğrafyalardan gelip T.C. Dev-

Ücretsiz eğitim dedik, gazlandık.

letini kurmuşuz. Bütün zorluklara halk olarak

Adalet dedik, gazlandık.

göğüs germişiz. Bunlar yanlış değerler değil, kötü

Ranta son dedik, gazlandık.

değerler değil, saygı istiyoruz.

Kadına şiddete son dedik, gazlandık.

Biz halkız, bütünüz, biriz. “AKP’siz dinimize,

Sokaklara dökülen halktır, çapulcu değil. Halk

CHP’siz Atamıza, BDP’siz Kürdümüze, MHP’siz

özgürlük diyor, tahakküme son diyor, gazlanıyor,

vatanımıza sahip çıkarız.”

coplanıyor.

Biz halkız. İnsanız. Gazsız yaşamak hakkımız.

Medya susuyor.

Gerçeği kalbinde hissedenler meydanlardaydı.

Medya, patronların, ihalelerin medyası, kirlen-

“Yetti gari” dedik anladınız mı? “Yetti gari”

mişlik diz boyu, cebinin izin verdiği kadar yazıyor,

Tahakkümünüzü sineye çektik.

gerçeği değil.

Yetmez ama evetçileri sineye çektik.

Medya, ekranlarda, gazetelerde tarihimize, kah-

Atatürk’e saldırmayı liberallik sananları sineye

ramanlarımıza, cumhuriyetimize ve değerlerimize

çektik.

saldırıyor.

Kurtuluş Savaşına laf edenleri sineye çektik.

Halk yürüyor, gazlanıyor.

Atatürk’e, İnönü’ye diktatör denmesini sineye çektik.

Medya susuyor.

Değerlerimize; laikliğe, cumhuriyete saldırmanızı

Medya sizin olsun, plazalar sizin olsun, AVM’ler

sineye çektik.

Yatak odamıza, özel hayatımıza müdahelenizi si-

yapıldığı ileri sürüldü. Mi Minör, dünyanın her

neye çektik.

yerinden insanların, seyircilerin dijital seyirci

TV dizilerine müdahele ettiniz, sineye çektik.

olarak oyuna katılabileceği interaktif bir oyun.

Yolsuzluğun üstüne gitmediniz, sineye çektik.

Demokrasiyle yönetilen Pinima adındaki bir ülkede

Dokunulmazlara dokunmadınız, sineye çektik.

geçen oyunda iki parti var, iki partinin başkanı da

Cemaati sineye çektik.

aynı kişi. Düşünmeye gerek olmayan ülkede iste-

Rantiyeyi sineye çektik.

yen düşünce özgürlüğü satın alabiliyor. Kadınların

Kafası kıyak nesiller istemiyoruz dediniz sineye

kendi aralarında, erkeklerin kendi aralarında özgür

çektik.

olduğu Pinima’da tiz sesleri yasaklanmış olan bir

Deniz fenerini sineye çektik.

piyanist ve ekibi sosyal medya aracılığıyla ül-

Medyayı sineye çektik, yandaşları sineye çektik.

kede yaşananları tüm dünyaya duyuruyor. Gezi

Milli bayramları kutlatmadınız, sineye çektik.

olaylarından aylar önce sahnelenmeye başlanan

Atatürk anıtına çelenk koymak suç oldu, sineye

bu oyun gezi direnişinin provası olarak gösterildi

çektik.

ve Mehmet Ali Alabora tehdit mesajları aldı. Tüm

“İki ayyaşın yaptığı yasa” dediniz…

dünyada tiyatro öldü mü tartışmaları yaşanırken

Sabır taşı çatladı, yürüdük.

bizim ülkemizde bir tiyatro oyununa böyle bir “an-

Gazladınız, gazladınız, gazladınız.

lam” yüklendi!!!

Copladınız, copladınız, copladınız.

Günler geçti, Gezi boşaltıldı, bir performans

Biz halkız, ayağa kalkarız, ayağa kalkarız, ayağa

sanatçısı Erdem Gündüz “Duran Adam” eylemini

kalkarız.

başlattı. “Hükümet insanların neden sokaklarda

Bütün dünya medyası yayın yaptı, bizimki sustu.

olduğunu anlamıyor, anlamaya da çalışmıyor.

Kimi penguen belgeseli yayınladı, kimi güzellik

Bu gerçekten sessiz bir direniş. Umarım insanlar

yarışması, kimi yarışma programı… Utancı bizim

durur ve burada neler olduğunu anlamaya çalışır.”

değil. Medya sussa da Gezi tüm dünyada du-

Sözleriyle eyleminin amacını açıkladı. Polis önce

yuldu, Davide Martello’da Gezi’yi duyanlardan

ne yapacağını bilemedi, Polis Akademisi’nden

biriydi, Sofya’dayken sosyal medyadan duymuş ve

kitaplar getirildi. Duran Adam sayısı hızla arttı,

“barış ve özgürlük mesajı vermek” için gelmiş. Biz

kadınlar, erkekler durmaya başladı. Polis ağaçların

kendisini Taksim Meydanı’nda çaldığı piyanoyla

altında Tolstoy, Umberto Eco gibi yazarların

tanıdık. Taksim’in havasına sinen gaz kokusunu,

kitaplarını okumaya başladı. Güzel ülkem, ne gü-

gerginliği yavaş yavaş dağıttı piyanosundan

zelsin, ne ilginçsin, çözebilene aşk olsun…

çıkan notalar, müziğin barışcıl ve sevecen havası
kapladı Taksim’i, insanları. Polisler kasklarını

Bu gün yeni bir gün.

çıkardı, müziği dinlemeye başladı, belki de ilk kez

Yağmur ince ince yağıyor, polis copunun yaraladığı

direnişçiler ve polisler birbirleriyle konuşmaya

insanları sevgiyle sarmalıyor.

başladı. Büyülü bir geceydi, sanat bir kez daha

Yağmur ince ince yağıyor, incinen ruhumuzu

gücünü göstermiş ve insanları birleştirmişti. Ertesi

sevgiyle aydınlatıyor.

gün bir önceki gecenin büyüsü yoktu, müdahele

Son söz Nazım’ın:

emri gelmişti, piyanosuyla engel olabileceğini
düşündü ve çalmaya başladı, gazdan etkilenip

Dört nala gelip Uzak Asya’dan

çalamayana kadar. Bir işyerine sığınmak zorun-

Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan

da kaldı. Meydana döndüğünde tekrar çalmaya

Bu memleket bizim.

başladı, polis geldi, polis piyanosuna el koydu,

bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak

tutukladı ve Kasımpaşa’da bir otoparka götürdü.

ve bir ipek halıya benzeyen toprak,

O da gitti, vermediler, karakoldan yazı istediler.

bu cehennem, bu cennet bizim…

Konsolosluğa, avukata gitti. Sonunda piyano-

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,

suna kavuştu, otoparkta çaldı, piyanosunu ilk

yok edin insanın insana kulluğunu,

istediğinde vermeyenler ona sarıldı. Böylece ülke

bu dâvet bizim…

tarihimizde bir ilke imza atarak piyanoyu başarıyla
tutukladık, gözaltında tuttuk. Bir başka ilkte

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür

Gezi olaylarından bir tiyatro oyununun sorumlu

ve bir orman gibi kardeşçesine,

tutulmasıydı. Meltem Arıkan’ın yazdığı, Mehmet

bu hasret bizim…

Ali Alabora ve Pınar Öğün tarafından sahnelenen
“Mi Minör” adlı oyunda Gezi olaylarının provasının

Hasretin sona ermesi dileğiyle…
dergi temmuz/ağustos 2013
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SIKCA SORULAN

SORULAR
Sağlık Net 2 sistemine veri gönderimine ilişkin İlçe Sağlık Müdürlüğünden gelen yazıda savunmam istenmektedir. Ne yapmalıyım?
*Tebligat Kanunu’na göre tebligatlar yalnız PTT ya da ilgili memur aracılığı ile yapılabilir. Bunun dışındaki telefon, e-mail vb.
ile yapılan tebligatlar yasaya aykırı olup tebligat olarak değerlendirilemez.
*Hukuk devletinde dayanağını Anayasa ve kanunlardan almayan hiçbir yetki kullanılamaz. Veri gönderimi (Sağlık Net-2)
Anayasa Mahkemesine götürülmüş ve Anayasa Mahkemesi veri gönderimine ilişkin düzenlemeyi iptal etmiştir. Bu kararla
Sağlık Net-2 veri toplama sisteminin uygulanamayacağı açıktır.
*İstenen hastalara ait kayıtlar, kimliğine ve sağlık durumuna ilişkin bilgiler özel hayatın ayrılamaz bir parçası olup
Anayasamıza, AİHM kararlarına Biotıp sözleşmesi ve diğer uluslararası sözleşmelere açıkça aykırıdır.
*Dişhekimlerinin hastasıyla ilgili öğrendiği tüm bilgiler kişisel veridir ve sır kapsamında değerlendirilmektedir. Hasta sırları
hastanın rızası olmaksızın paylaşılamaz.
-Hasta verilerinin toplanması, paylaşılması ancak;
- Sağlık verileri paylaşılacak kişinin açık onayı (rızası) ve,
- Toplama ve paylaşılmanın kanuni bir zorunluluktan kaynaklanması halinde mümkün
olacaktır.
*Sağlık kuruluşlarının gönderim yapmaya zorlanmaları ve veri göndermeyenlerden gerekçeleri ile birlikte savunmalarının
istenmesinin de hukuki bir dayanağı yoktur.
*Sağlık Net-2 sistemine veri gönderilmemesinin sonucunda verilebilecek cezaların ne olacağına dair mevzuatta açık bir
hüküm yoktur.
Odamız tarafından, savuma isteyen İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne gönderilmek üzere dilekçe örneği hazırlanmıştır. Bu örnek
dilekçe aynen ya da değiştirerek kullanılabilir.
(Dilekçe örneğine www.ido.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz)
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Oğluma mektup...
2 Haziran 2013

gönderdikleri Kask Takanlar da bizle konuşmuyor.
Zaten en güçlü Kravat Takan Fas’a gitti. “Neden

Sevgili oğlum, sana “kuyruğunu biber sanan

Fas?” diye sorabilirsin, onu kimse bilmiyor. “Ne-

timsah” isimli oyunumuzu oynamak üzere söz

den siz de Fas’a gitmiyorsunuz?” diye de sorabilir-

verdiğim halde, dün gece neden eve gelmediğimi

sin. Fas’a yürüyerek gidilmez benim minik oğlum.

merak ediyorsundur. Bazı sıkıntılar vardı oğlum.

Dişhekimi Fırat Budacı
budaci@gmail.com
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Olaylar çok büyüktü oğlum. Kravat Takanlar’a

Ülke meseleleriyle ilgili sorunlar çıktı. Hemen hal-

karşı

letmek mümkün olmasa da, bazı arkadaşlarla bir-

duymamız gerekmeyen Kask Takanlar’a yönelt-

duyduğumuz

öfkeyi,

normalde

öfke

likte yürüyerek Taksim’e ulaşmaya çalıştım (bu du-

mek zorunda kaldık. Hiçbir Şey Takmayanlar

rumu, ülkeyle ilgili her sorun çıktığında Taksim’e

olarak Kask Takanlar’ın üzerine yürüyor, fakat

yürünüyormuş gibi algılama). Arkadaşlarla bir-

onların attığı biber gazı yüzünden öfkemiz korkuya

likte çok istememize rağmen Taksim’e ulaşmamız

dönüşünce geri koşuyorduk. İleri yürüme-geri

mümkün olmadı, çünkü başka bir grup insan da bi-

koşma oyununu epey tekrar ettik. İlk başlarda

zim üzerimize yürüdü. Bu noktada, neden yan yana

zevkliydi, fakat sonra TOMA ismi verilen bir araçla

geçerek kendi yollarımıza devam etmediğimizi

karşılaştık. TOMA, yollarda gördüğün araçlardan

merak edebilirsin. Devam edemedik, çünkü

çok, senin evde kullandığın oyuncak araçlara

karşıdan gelen grup, bizim gibi bir yere değil biz-

benziyor. Sinirlenince su fışkırtmak ve daha çok

zat bize ulaşmaya ve bizleri Taksim’e değil evle-

sinirlenince gaz çıkarmak gibi özelliklere sa-

rimize gitmemiz için ikna etmeye çalışıyordu. En az

hip. O gece, işte bu TOMA denen aracı yakından

bizim kadar kararlıydılar. Küçük kafanı karıştırmak

görme fırsatım oldu oğlum. On-onbeş kişilik bir

istemem, belki de sana öncelikle neden Taksim’e

grupla kendisinden kaçmaya çalışırken bir min-

ulaşmamız gerektiğini anlatmalıyım.

ibüsün arkasına saklanmıştık. Geçip gideceğini

Mesele, bildiğin ağaç oğlum. Bundan kısa bir süre

düşünürken tam hizamızda durarak bizi izlemeye

önce, kravat takanlar, baret takanlara Taksim’deki

başladı. O bekleyiş anında, az sinirlenip su mu

bazı ağaçları sökmelerini söyledi. Baret takanlar,

fışkırtacak, yoksa çok sinirlenip gaz mı çıkaracak

ağaçları sökmeye başlayınca, hiçbir şey takma-

bilemediğimden biraz heyecanlandım. Neyse ki

yan bir grup insan buna karşı çıktı ve olay yerine

yakınlardan gelen başka sesler yüzünden ilgisi

giderek çadır kurdu. Hiçbir Şey Takmayanlar’ın

dağıldı ve bizi izlemeyi bırakarak uzaklaştı. Çok

bu hareketi, Kravat Takanlar’ın pek hoşuna git-

uzatmayayım, yürüme, koşma, saklanmalarla

medi. Kendi aralarında konuşup anlaştıktan son-

saatler geçti. Zaten o gece benim başıma gelenler,

ra, Kask Takanlar’dan Hiçbir Şey Takmayanları

Taksim’e ulaşmaya çalışan bazı insanların direkt

kovmalarını istediler. Hiçbir Şey Takmayanlar’ın

başına gelenler düşünüldüğünde çok da önemli

kovulması, o ana kadar evlerinde oturan diğer

değil. İlerleyen saatlerde diğerlerinden farklı

Hiçbir Şey Takmayanlar’a artık meselenin sadece

olarak yaşadığım tek şey, biber gazının etkisini

ağaç olmadığını hissettirdi. Sonrasında evdeki

azaltmak için kullanılan Talcid solüsyonunu yanlış-

işleri erteleyerek sokaklardan Taksim’e yürümeye

lıkla gözlüklerime sıkarak bu eylemin en azından

başladılar. Aslında mesele Kravat Takanlar’la,

çevresini güldüren figürü olmayı başarmamdır.

biz Hiçbir Şey Takmayanlar arasında. Bu noktada

Görsen sen de gülerdin oğlum.

neden onlarla konuşmuyorsunuz diye sorabilir-

Taksim’e ulaşma olanağı olmadığını anlayınca

sin. Cevabını ben de tam bilmiyorum. Onlar bizle

daha önce hiç girmediğim sokaklardan ev yönüne

konuşmuyor, işin kötüsü sorunu halletmek için

doğru yürümeye başladım. Önüme bir kafe çıkınca

girip bir bira içmeye karar verdim. Genelde, benim

Eve geldiğimde çoktan uyumuştun. Üç biranın

bir bira kararım bahsi geçen biranın sonuna doğru

etkisiyle dudaklarım his kaybı yaşadığından ye-

ikinci ve üçüncü biralara doğru genişler. Öyle de

terli yoğunluğa ulaşabilmek için gereğinden uzun

oldu. Yorgun ve mutsuzdum oğlum, biraz rahat-

öptüm seni. Normalde bu saatlerde seni öpmek

lamam gerekiyordu. Oturduğum kafede tıpkı be-

benim için günün son eylemidir, fakat o gece

nim gibi TOMA görmüş insanlar vardı. Hepsi yüksek

canım yatmak istemedi. Mutfağa gittim. Kafede

sesle, ya birbirleriyle ya da telefonla konuşuyorlardı.

içtiğim üçüncü bira buzdolabındaki dördüncü için

Böyle ortamları severim. Konuşulanları dinledikçe,

ısrar ediyordu. Kırmadım, dördüncüyü alıp sa-

şu hayatta TOMA görmenin ne kadar farklı bir

lona geçtim. Televizyonu açtım. Karşıma çıkan ilk

duygu olduğunu, TOMA’nın insanı sıkıcı, gün-

kanalda bir yemek tarifi vardı. İkincisinde Kaya

delik hayattan kurtardığını, birbirine benzeyen

Çilingiroğlu stüdyodakilere “Alves kaç yaşında?”

günlerle yuvarlanıp giderken hayata bir anlam

diye soruyordu. Cevabı beklemeden televizyonu

kazandırdığını, insanlar için ortak bir dil ve büyük

kapattım. Seni öptükten sonra başka bir şey yap-

bir heyecan yarattığını anladım. TOMA, insanları

mak çok anlamsızmış. Tekrar öpüp yattım.

ortak bir noktada buluşturan bir tür Toplumsal
Müdahale Aracı’ydı.
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