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Merhaba

Prof.Dr. Taner Yücel TDB Genel Başkanı

Terörü boşa
çıkaracak olan
demokrasidir

D

eğerli meslektaşlarım,

Aslında sizlere 20 Mart Dünya Oral
Sağlık Günü nedeniyle TDB’nin düzenlediği ve dişhekimliği mesleğinin
tüm bileşenleriyle beraber dişhekimi
milletvekilleri ve Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Başkanı’nı bir araya getiren ve çok başarılı
geçen II. Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu
toplantımızdan bahsedecektim.
Ancak canımızı çok yakan ve onlarca
sivil ve masum insanın öldüğü hain terör
saldırılarının devam etmesi başyazımın
içeriğini değiştirdi. İçimiz kan ağlıyor ve
isyan ediyoruz...
Ülkemizde yaşananları doğru analiz
edebilmek için önce dünyada olup bitenlere bir göz atalım isterseniz... ABD’de
sonbaharda başkanlık seçimi var; Avrupa’da terör saldırılarının başlaması; buna
eklenen mülteci akımı ve artan İslamofobi
insan hakları ülkesi Fransa’da bile hukuk
devletine rahmet okutuyor; Avrupa’da
temel hukuk ilkelerinden geri adım atılmasına neden oluyor.
Ortadoğu ve yakın bölgemizde başlatılan Arap Baharının hızla ve kanlı olarak
bitmesi, Irak ve Suriye’deki mezhepsel
ve etnik karışıklıkları fırsat bilen bir terör
örgütünün bölgeye ‘devlet’ adı altında yerleşmesi, Ukrayna’da yaşanan çatışmalar,
Rus savaş uçağının düşürülmesi... Bütün
bunların üzerine ülkemizde yaşanan genel
seçim atmosferi ve sonrasında barış sürecinin bitmesi, 3 milyona varan mültecinin

ülkenin dengesini bozması ve yaşanan
sorunlar, 900 km’lik Suriye sınırındaki
güvenlik zaafiyeti, Güneydoğu Anadolu’da
fiili özyönetim girişimleri ve silahlı direniş;
Türk-Kürt ile Alevi-Sünni kesimleri ayrıştırma girişimleri ve şehirlere taşınan hain
terör saldırıları eklendi.
Değerli meslektaşlarım bu iş çok ama
çok ciddi. Bu yaşananlar ülkemizin bekasıyla ilgili bir duruma gelmeye başlamıştır.
Başta ülkeyi yöneten hükümet olmak üzere
TBMM çatısı altındaki partiler bir araya
gelerek ülkeyi bu duruma getiren politikaların temel yanlışlarını tespit etmek,
ülkemizi esenliğe çıkaracak politik kararları almak ve bu yönde sorumlu davranışı
göstermek durumundadırlar.
Bununla birlikte üniversiteler, STK,
sendika ve meslek birlikleri de tutum ve
davranışlarını ciddi olarak özeleştiriden
geçirmelidir. Silah ve terörle yürütülen fiili
özyönetim inşasına demokrasi mücadelesi
denemez. Bunun Türkiye’de siyasetin daha
fazla otoriterleşmesine zemin hazırladığını
da hepimiz görmeliyiz.
Demokrasi ve barışa inanan bizler
sadece sivillerin ölmesine karşı çıkmakla yetinmemeliyiz. Çanakkale zaferinin
kazanılmasında ana unsur olan birlikteliği
ve sonucunda Kurtuluş Savaşı ile oluşan
Anadolu insanının ulusça beraber yaşama
iradesini temel alarak laik ve sosyal hukuk
devleti temelinde ülkemiz demokrasi hareketini güçlendirmek için var gücümüzle
çalışmalıyız.
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TDB Gündeminden

Yaşama sahip çıkalım
Ali Gürlek / TDB Genel Sekreteri

TDB heyeti Yönetmelikle
ilgili önerilerde bulunmak
üzere 5 Şubat’ta da
Sağlık Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Hüseyin Çelik’i
ziyaret etti.

18 Mart’ta yapılan
2. Ağız Diş Sağlığı
Parlamentosu’nda
dişhekimliğinin tüm
paydaşları yer aldı.
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2015’den 2016’ya gündemimizde:
Yönetmelik
3 Şubat 2015 tarihinde yürürlüğe giren ve uygulanması da son olarak 1 Haziran 2016 tarihine ertelenen
yani 16 aydan beri uygulanamayan; Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmeti Sunulan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’le ilgili sıkıntılarımız
sürmektedir.
Yönetmelikte
değişiklik yapılması amacıyla
Sağlık Bakanlığı nezdinde görüşmelerimizi
son dönemde yoğunlaştırdık.
3 Şubat 2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nda bazı Oda başkanlarımızın da katıldığı bir
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıyı takiben
hazırladığımız taslak Odalarımızın görüşleri
de alındıktan sonra 17 Şubat 2016 tarihinde
Sağlık Bakanlığı’na sunuldu.
Görüşmelerin ilk somut
adımı olarak Bakanlık’tan Danıştay’ın yürütmeyi durdurma
kararı da dikkate alınarak il
sağlık müdürlüklerinin mevcut denetlemelerinin ruhsat
ve şikayete yönelik konularla
sınırlı kalması, hizmete esas
denetlemelerin ise mevcut
Yönetmeliğe ilişkin değişiklik
çalışmaları tamamlanana kadar yapılmaması
istendi.
Türk Dişhekimleri Birliği’nin Yönetmelik’le ilgili açtığı davada Danıştay bazı maddelerin yürütmesini durdurmuştu.
Sağlık Bakanlığı da 4 Mart 2016 tarihinde
yayımladığı bir genelgeyle Danıştay kararlarına uyulması yönünde il sağlık müdürlüklerini uyardı.
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2. Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu
Mesleğin tüm bileşenlerini bir araya getirdiğimiz Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu toplantılarının ikincisini 18 Mart’ta İstanbul’da
gerçekleştirdik.
Sağlık Bakanlığı bürokratları, dişhekimi
milletvekilleri, dişhekimliği fakültelerinin
dekanları, Oda başkanları, sanayi temsilcileri
ve diş teknisyenleri de dahil olmak üzere tüm
paydaşlarımızın bir araya geldiği bu toplantı
sorunlarımızın birlikte ele alınması ve muhataplarına doğrudan iletilmesi için de önemli
bir fırsat.
TDB Öğrenci Kolu 7. Olağan Genel
Kurulu
Türk Dişhekimleri Birliği’nin büyük önem
verdiği ve 2011 yılında Yönerge’de yapılan
değişiklikle çok daha faal hale gelen Öğrenci
Kolu’nun 7. Olağan Genel Kurulu, 37 dişhekimliği fakültesinden gelen 131 öğrencinin
katılımıyla 6 Şubat’ta Ankara’da gerçekleştirildi.
Genel Kurul’da yeni dönemde görev yapacak isimler de belirlendi. Başarıyla yürüttüğü Öğrenci Kolu Başkanlığı görevini, mezun olduğu için bu Genel Kurul’da devreden
Mehmet Yıldız ve çalışma arkadaşlarına da
uluslararası başarıları ve Öğrenci Kolu’na
yaptıkları katkılar için teşekkür ediyoruz.
TDB Akademisi hızla çalışmaya başladı
Uzun süredir hazırlık çalışmaları sürdürülen TDB Akademisi eğitim programları Mart
ayında yoğun bir şekilde başladı. 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’nde ‘Kadın Hastalıkları - Ağız Diş Sağlığı İlişkisi’ konulu eğitimle
halka yönelik ‘Hasta Okulu’ etkinlikleri de
başladı.

9 Mart’ta ‘Gömük Dişlerin Çekimi’ TDB Akademisi bünyesinde yapılan ilk konferans
olurken Akademi’yle birlikte hayata geçirilen
Yetkinlik Geliştirme Programlarının ilki de
11-12 Mart 2016 tarihlerinde başlayan ‘Oral
İmplantoloji’ Yetkinlik Geliştirme Programı
oldu. TDB Akademisi’nin 2016 yılı sonuna
kadar sürecek etkinlik programı belirlenerek,
www.tdbakademi.org adresinde yayımlandı. Bu program tüm detaylarıyla bir kitapçık olarak da basıldı ve dergimizle birlikte
elinizde olacak.

ri için de sıralama barajı uygulamasına gideceğini açıkladı. TDB olarak YÖK’e yaptığımız
başvuruda tıp, mühendislik,
mimarlık ve hukuk fakülteleri gibi dişhekimliği fakülteleri
için de baraj getirilmesini istemiştik.
YÖK’ün bu kararını eğitim
seviyesinin giderek düşmesinin önüne geçebilecek bir uygulama olarak memnuniyetle
karşılıyoruz.

e-Nabız projesinin yürütmesi durduruldu
Sağlık Bakanlığı’nın SağlıkNet2 projesinin
yerine ikame etmek istediği ve 5 Şubat 2015
tarihli Genelge’yle uygulanmaya başlanan
e-Nabız sisteminin yürütmesi durduruldu.
Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Tabipleri
Birliği’nin birlikte açtığı davada Danıştay,
Genelge’nin yasal bir dayanağı olmadığı belirterek Anayasa’nın 20. maddesinde kişisel
verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların ancak kanunla düzenleneceğinin belirtildiğini hatırlattı ve Sağlık Bakanlığı’na kişisel
verileri işleme konusunda verilmiş bir yetkinin bulunmadığını belirtti.
Danıştay’ın bu kararı karşısında, Sağlık
Bakanlığı e-Nabız ile veri toplamayı derhal
durmalı; hekimler, dişhekimleri, sağlık kuruluşları ve bu alanda hizmet veren bilişim firmaları da, kişisel verilerin izinsiz toplanması
ve paylaşılmasının suç olduğunu göz önünde
bulundurarak hastaların kişisel verilerinin
açıkça rızaları olmaksızın hiç kimse ile paylaşılmamasına özen göstermelidir.

Dünya huzura hasret
17 Şubat 2016; saat 18.31, Ankara. Askeri servis araçlarının bulunduğu Ankara Merasim
Sokak’ta bombalı araçla yapılan terör saldırısında 28 yurttaşımız hayatını kaybetti.
13 Mart 2016, saat 18.45, Ankara. Kızılay’da belediye otobüslerinin bulunduğu bölgede yine bombalı araçla bir terör saldırısı
meydana geldi. 37 kişi hayatını kaybetti.
19 Mart 2016, saat 11:00,
İstanbul. İstiklal Caddesi’nde
canlı bomba saldırısı sonucu
4 kişi yaşamını yitirdi. Ülkemizde bunlar olurken son
olarak da Avrupa Birliği ve
NATO’nun merkezinin bulunduğu Belçika’da terör saldırıları oldu ve 34 insan yaşamını yitirdi.
Yukarıda saydıklarım sadece dergimizin
bir önceki sayısından bu yana gerçekleşen
kitlesel katliamlar. Şiddeti ve terörü elbette
lanetliyoruz, mesleği yaşatmak olan hekimler
olarak sadece siyasal şiddetin değil şiddetin
her türlüsünün toplum yaşamının dışında bırakılması için yıllardır çaba harcıyoruz.
Saldırıların güvenlikle ilgili yanları üzerine uzmanlar çeşitli görüşler beyan ediyor,
yapılış tarzını, bağlantılarını
vs. açığa çıkarmaya çalışıyor.
Bunlar elbette önemli, yapılması gerekir ama bu şiddet
iklimine nasıl düştüğümüzü,
nasıl çıkabileceğimizi de konuşmamız gerekiyor artık…
Terör azgınlaşıp teröre karşı
mücadele de sertleştikçe barışı, demokrasiyi, özgürlükleri
savunanların sesleri duyulmaz olur; tecrübelerimizle biliyoruz bunu. Ama bundan en
büyük zararı toplumun huzur içinde yaşamak
isteyen geniş kesimleri görecektir.
Bu kısır döngüyü kırmamız lazım. Bunun
ilk adımı da demokratik tahammül ve diyalog olmalı.

Meslek örgütü çalışmaları için izin
verilmelidir
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde
öğretim üyesi olan ve aynı zamanda Zonguldak Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu
üyesi olan meslektaşımızın, TDB tarafından
yapılan 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu’na katılabilmek için Üniversite’ye yaptığı başvurusu
reddedilmişti. Meslektaşımızın dava açtığı
Zonguldak İdare Mahkemesi Üniversite’nin
kararını iptal ederek kamu çalışanlarının
meslek örgütü faaliyetlerine katılmaları için
İdare’nin gerekli izni vermesi gerektiğine
hükmetti.
Dişhekimliği fakültelerine de baraj
getiriliyor
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) geç de olsa
doğru bir adım atarak dişhekimliği fakültele-

TDB Akademisi’yle birlikte
hayata geçirilen Yetkinlik
Geliştirme Programlarının
ilki ‘Oral İmplantoloji’
üzerineydi.

Sağlık Bakanlığı’nın
“kayıtları hasta için
tutuyoruz” iddiası da
e-Nabız genelgesinin
yürütmesinin
durdurulmasına engel
olamadı.

13 Mart’ta Kızılay’da
gerçekleşen terör
saldırısında
37 yurttaşımızı
yitirdik.
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Haberler

Yönetmelik’te nihayet bir
noktaya geliniyor
Danıştay 15. Daire’nin ‘Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in bazı maddelerini iptal etmesinin ardından Türk Dişhekimleri Birliği sorunun çözümü amacıyla
Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle temaslarını sıklaştırdı. Sağlık Bakanlığı, daha önce yürürlüğü 1 Haziran
2016’ya ertelenmiş olan Yönetmelik’in uygulanmasına ilişkin olarak 4 Mart 2016’da yayımladığı genelgeyle denetimlerin Danıştay kararına uygun olarak yapılmasını istedi.

3

Şubat 2015’te yürürlüğe
giren ‘Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmeti Sunulan Özel
Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik’in yürütmesinin
durdurulması ve iptali talebiyle
TDB’nin açtığı davada Danıştay
15. Dairesi 27 Ekim 2015 tarihinde
bir kısım hükümlerin yürütmesinin
durdurulmasına karar vermişti.
Danıştay 15. Daire, Sağlık Bakanlığı’nın savunmasını da aldıktan
sonra yaptığı değerlendirmeyle
sayfada yer verdiğimiz hükümlerin
açıkça hukuka aykırı ve uygulanması halinde telafisi mümkün
olmayan zararlara sebep olabileceği
değerlendirmesiyle yürütmesinin
durdurulmasına karar vermişti.
Bunların dışında kalan taleplerle
ilgili olarak ise yürütmenin durdurulması istemi reddedilmişti.

TDB, ADSM’lere dişhekiminden
başkasının ortak olabilmesinden
sağlık kuruluşlarından istenen
tuvalet ve giyinme odalarına, kapı
genişliğinden bulundurulması
gereken cihazlara kadar ölçüsüz ve
sağlık hizmetinin niteliğini artırmaya yönelik olmayan düzenlemelerle
ilgili olarak yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair karara
itirazda bulunacak.
Kararın ardından TDB tarafından
yapılan açıklamada “toplumun ağız
ve diş sağlığı hizmetlerine erişebilmesini kolaylaştıran ve sağlık
hizmetlerinin niteliğini artıran her
işlemi Türk Dişhekimleri Birliği
desteklemektedir. Ancak sağlık
hizmetlerinin niteliğini artırmaktan
uzak ve ülkenin gerçeklerinden kopuk şartlarla sağlık kuruluşlarının
gereksiz külfetlere tabi tutulmaları,
kaynaklarımızın
boşa harcanmasıdır”
dendikten sonra
düzenlemelerin
yargı kararlarıyla
değil, tarafların etkin
katılımının sağlanabildiği süreçlerle
geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı
ve yeni bir yönetmeliğin, konunun bütün
taraflarıyla birlikte
hazırlanması için
Sağlık Bakanlığı’na
çağrıda bulunuldu.

Türkiye kentlerindeki yapı
stoğunun nitelikleri göz
önünde bulundurulmadan
hazırlanan düzenlemeler
muayenehane açmayı
neredeyse imkansız hale
getiriyordu.
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İPTAL EDİLEN
MADDELER
■ Muayenehane zemin katta bile
olsa apartmanın asansörlü
olmasının şart koşulması.
■ Muayene odalarının mutlaka
günışığı ile aydınlatılmasının
zorunlu olması.
■ Muayenehanede çalışma
saatlerini dişhekiminin
serbestçe belirlemesinin
engellenmesi.
■ Muayenehane açılışında
istenen krokinin yetkili
mimar tarafından çizilmesinin
istenmesi.
■ Muayenehanelerdeki denetim
sıklığının polikliniklerden daha
kısa belirlenmesi.
■ Sağlık kuruluşlarının
bulunduğu yerin adres
bilgisi değiştiğinde ruhsat
yenilenmesi maliyetinin
dişhekimine yüklenmesi.
■ Poliklinikte tek ortak
kaldığında muayenehaneye
dönüşmesine olanak
sağlanmayıp kapatılması.
■ Sahip olmadığı uzmanlık
varmış gibi davranan
dişhekimine ölçüsüz ceza
belirlenmesi.
■ Poliklinikler için zorunlu
olmayan sterilizasyon ünitesine
ilişkin olarak hizmet alım
sözleşmesi istenmesi.
■ Denetim ekibinde
Dişhekimleri Odası
tarafından görevlendirilen bir
dişhekiminin bulunmaması.

Bakanlık Karara uyulmasını istedi

S

ağlık Bakanlığı Yönetmeliğin yürütmesi durdurulan hükümlerinin il sağlık müdürlüklerindeki
uygulamalarında birliğin sağlanmasına yönelik olarak 4 Mart 2016 tarihinde bir Genelge yayımladı.
Genelgede yürürlüğü durdurulan hükümlerin Danıştay kararına uygun bir şekilde yorumlanması istendi.
Genelgenin söz konusu maddelere ilişkin ifadeleri şöyle:
1) “Poliklinik ortaklarından olan bir dişhekiminin
ölümü ve iki veya daha fazla dişhekiminin poliklinik faaliyetlerini devam ettirmeleri halinde
dördüncü fıkraya göre işlem yapılır. Tek dişhekimi kalması halinde, üç ay içinde dişhekimi
ortak bulunamaz ise poliklinik faaliyetine son
verilir” hükmü gereğince poliklinik faaliyetlerine son verilecek poliklinikler muayenehaneye
dönüşebilecekler.
2) “Muayene odalarının aydınlatılması mutlaka
gün ışığı ile sağlanır” hükmü uygulanmayacak
ve muayene odalarının aydınlatılmasının gün
ışığı ile sağlanması zorunluluğu aranmayacaktır.
3) Muayenehane açılış başvurularında asansör
şartı aranmayacaktır.
4) “Sağlık müdürlüklerince görevlendirilen
teknik inceleme ekibi, biri dişhekimi olmak
kaydıyla en az üç kişiden oluşturulur” hükmü
kapsamında teşekkül ettirilecek teknik incele-

me ekibine oda temsilcisi bir dişhekimi davet
edilecektir. Ancak davet edilen dişhekiminin
gelmemesi durumunda tutanak tutularak
oda temsilcisi olmadan yerinde inceleme
yapılacaktır.
5) Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci
fıkrasında “Sağlık kuruluşları, ruhsatlarında yer
alan sürelerde hizmet verilebilir” hükmünün yürütülmesi sadece muayenehaneler
için durdurulmuş olup muayenehanelerin
ruhsatlandırılması sırasında çalışma saatleri
istenmeyecektir.
6) Yönetmeliğin 28’ inci maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinde “Ruhsata esas denetim:
Sağlık kuruluşlarının, ruhsata esas şartları taşıyıp taşımadıklarına yönelik yapılan denetimdir.
Denetim, ruhsatın özelliğine ve formunda
belirtilen kıstaslara göre denetim ekibi tarafından yapılır. ADSM’ler ve muayenehaneler
yılda en az bir defa, poliklinikler ise en az iki

yılda bir defa ruhsata esas yönden denetlenir”
hükmü yer almaktadır. Mezkür hüküm muayenehanelerin denetim periyotları yönünden
durdurulmuş olup ruhsata esas denetim
olarak muayenehaneler de poliklinikler gibi iki
yılda bir defa denetlenecektir.
7) Yetkili mimar tarafından çizilmiş muayenehanenin bütün mekanların kullanım amaçlarını
gösterir en az 1/100 ölçekli kat planı yerine
başvurularda muayenehanenin bütün mekanlarının kullanım amaçlarını gösterir en az
1/100 ölçekli kat planı örneğinin bulunması
yeterli kabul edilecektir.
8) Sterilizasyon ünitesi yok ise sterilizasyon
hizmet alım sözleşmesi hükmü uygulanmayacak ve sterilizasyon hizmet alımı sözleşmesi
istenmeyecektir.
9) Yönetmeliğin Müeyyide Formu başlıklı Ek-8 in
21inci maddesi muayenehaneler bakımından
uygulanmayacaktır.

TDB’nin Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimleri

D

anıştay kararının ardından
Sağlık Bakanlığı’nın sözlü
talebi üzerine 3 Şubat’ta Bakanlıkta bazı Oda Başkanlarımızın da
çağrılı bulunduğu bir toplantı yapıldı.
Toplantıya TDB Genel Sekreteri
Ali Gürlek ve TDB Merkez Yönetim
Kurulu üyesi Tuncay Seven, Antalya
D.O. Başkanı Hüseyin Tunç, Konya
D.O. Başkanı Nejdet Güz, Genel
Sekreteri Gürbüz Eldeniz ve üyesi
Filiz Kaymak, Sivas D.O. Başkanı Murat Öztürk, Trabzon D.O.
Başkanı Önder Taşan, Ankara D.O.
Genel Sekreteri Neslihan Sevim ve
İstanbul D.O. Genel Sekreteri Aret
Karabulut katıldı.
Sağlık Bakanlığı Özel Teşhis ve
Tedavi Merkezleri Daire Başkanı
Dr.Mehmet Zafer Kalaycı’nın
başkanlığında yapılan toplantıya;
Uzman Yardımcısı Erdem Ersavaş
ve Dişhekimi Emel Sert de katıldı.
Ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Ağız Diş Sağlığı Şube Müdürü Dişhekimi Meltem Kurt, Ankara İl Sağlık
Müdürlüğü’nden Dişhekimi Zekiye
Dikmen ve Bakanlıkça münferiden
çağrılan üç meslektaşımız ve anestezi
uzmanı Zuhal Küçükyavuz Göktürk de sahadaki sıkıntılarla ilgili

3 Şubat’ta bazı Oda temsilcilerinin de katıldığı toplantıdan.

görüşlerini aktarmak üzere toplantıdaydılar.
Toplantıda; Taslak Yönetmelik
maddeleri tek tek ele alındı ve bir
çok maddede değişiklik ve düzeltme
önerisi üzerinde şimdilik olumlu
sayılabilecek görüşler ortaya konuldu. Mutabık kalınan konular netleştirildikten sonra en kısa zamanda bir
araya gelinmesi kararıyla toplantı
sona erdi.
Müsteşar Yardımcısı Çelik’e ziyaret
TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner
Yücel başkanlığında TDB Merkez
Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan

bir heyet, 5 Şubat’ta Sağlık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik’
i ziyaret etti.
Görüşmede Yönetmelikteki değişiklik çalışmaları konusunda TDB’nin
talepleri iletildi. 3 Şubat günü Sağlık
Bakanlığı’nda yapılan toplantıdaki
olumlu havanın sürdürülmesi ve meslektaşlarımızın mesleğimizin yararına
ve toplumun daha nitelikli sağlık
hizmeti alması için uygulanabilir bir
Yönetmelik için gerekli desteğin verilmesi istendi. ADSM’lere %49 meslek
dışı sermayenin ortak olmasının
tarafımızdan kabul edilemez olduğu
da ifade edildi.
Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi
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TDB Akademisi

TDB Akademisi

etkinliklerine başladı

Türk Dişhekimleri Birliği’nin yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığı TDB Akademisi 11 Mart’ta yapılan Hasta
Okulu ve 14 Mart’taki Yetkinlik Geliştirme Programlarıyla faaliyete geçti. TDB Akademisi Yönetim Kurulu üyesi
Prof.Dr. Serdar Yalçın ve programlara katılan meslektaşlarımızdan ilk eğitimlere ilişkin izlenimlerini aldık.
Hüseyin Akarsu
İzmir

“Mesleğimizi
yapmak için
uzman olmak
zorunda değiliz”
2013 mezunuyum, özel bir poliklinikte çalışıyorum.
TDB Dergisi’nde Yetkinlik Geliştirme Programlarıyla
ilgili haber ve röportajlardan bu tarz etkinliklerin organize edileceğini okumuştum.
İnternet sitesinde dolaşırken bir bakmak istedim,
orada bugünkü programı gördüm, şansıma bir kişilik
kontenjan kalmıştı, kayıt yaptırabildim.
Okul bilgileri, takdir edersiniz ki her alanda hizmet
vermeye çok yeterli değil. Belli konularda kendimi
geliştirmem gerektiğinin farkındaydım; implantoloji de
onlardan biriydi.
Ticari kuruluşların düzenledikleri etkinliklere nazaran daha uzun süreli ve içeriğini okuduğumda kapsamlı
olacağını düşündüm. 2010 sonrasında mezun olanlara
da indirim vardı, o da cazip geldi.
Beş yıl eğitim aldıktan sonra dişhekimliğinin birçok
uygulamasını yapabilmek için uzmanlık yapmak gerektiğini düşünmüyorum. Eksik olduğumuzu düşündüğümüz alanlarda kendi çabamızla da, bu tarz Odanın, Birliğin ya da diğer kuruluşların eğitimleriyle de açığımızı
kapatabileceğimizi düşünüyorum.
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Tuğba Nur Cihan
Hatay

“Her konuda
bilgilerimi güncel
tutmak istiyorum”

2015 Çukurova Ü.D.F. mezunuyum, Kamuda
çalışıyorum. Bu eğitimden internet vasıtasıyla
haberdar oldum. TDB Akademi diye görünce merak
ettim, inceledim, bu programı görünce de iletişime
geçtim.
Öğrenciyken Fakülte temsilcisiydim. Okulda özellikle implant konusunda özel bir kurs yapılması için
çok direttim ama olmadı. Şu an kamudayım, bazı
uygulamaları burada yapma olanağım yok denecek
kadar az ama ileride özel çalışmayı da düşünebilirim. Her konuda bilgilerimi güncel tutmak ve eksik
olan konularda bir altyapı oluşturmak istiyorum.
Yetkinlik Geliştirme Programlarının eğitim
formatı hoşuma gitti. Büyük kongreler gibi olmaması ve özellikle eğitim modülleri arasında zaman
aralıkları olması benim gibi dışarıdan gelecekler
için çok uygundu. Uygulamalı eğitimi olması da
tercih etmemi kolaylaştırdı. Zaten internetten
sürekli takip ediyorum; nerede ne var, hangi Oda
ne yapıyor, ilgimi çeken bir şey olursa ona göre
kendimi ayarlamaya çalışıyorum.

TDB Akademisi Yönetim Kurulu üyesi
Prof.Dr. Serdar Yalçın:

Katılım da, dişhekimlerinin
düzeyi de sevindirici
TDB Akademisi nasıl bir ihtiyaca cevap vermek
üzere düşünüldü?
Dişhekimliğinde eğitim çeşitli seviyelerde giderek artan bir ihtiyaç haline geldi. Mezuniyet
sonrası eğitimin daha yeterli, daha güncel, daha
ileri düzeyde verilerek Türkiye’deki dişhekimliği
hizmetinin kalitesinin yükselmesini sağlamak TDB
Akademisi’nin amaçlarından biriydi.
TDB Akademisi içinde farklı konularda Yetkinlik
Geliştirme Programları hazırladık. Ben de özellikle
‘Oral İmplantoloji’ yetkinlik programının hazırlanmasında görev aldım. Bu program temel ve ileri
düzey olmak üzere iki ayrı seviyede hazırlandı. Her
bir eğitim programı üçer modül olarak sunuluyor.
Oral implantoloji gibi multidisipliner, geniş bir
alana hitap eden bu konu cerrahisi, protezi, endikasyon alanları, periodontol yaklaşım, implantoloji
felsefesi gibi alt başlıkların hepsini içeren bu iki
programın ilk modülünü veriyoruz bugün.
Mezuniyet sonrası eğitime yaklaşım gelişmiş
ülkelerde nasıl?
Bütün dünyada farklı kurumlar mezuniyet sonrası eğitimle ilgili çeşitle etkinlikler düzenliyorlar.
Farklı adlarda farklı eğitimler düzenleniyorsa da
işin özünde eğitim var.
Özellikle teknolojinin hızla ilerlediği ve dişhekimliğinde çok etkili olduğu günümüzde bu
etkinliklerin önemi daha da artıyor. Artık her gün
yeni bir malzemeyle, uygulamayla karşılaşıyoruz.
Tedavi protokolleri çok değişmese bile kullandığınız malzemenin muhteviyatı, çeşitli detayları
değişebiliyor. Dolayısıyla mezuniyet sonrası eğitim
çok önemli hale geldi.
Türkiye’de bu konuda eğitim veren çok çeşitli kuruluşlar var. Fakülteler, dernekler, Odalar, herkes
belli bir seviyede eğitime katkıda bulunuyor ve biz
hepsine destek veriyoruz. Tabii Türk Dişhekimleri
Birliği’nin bu konuda farklı bir sorumluluğu, yapması gereken öncelikli işler var. TDB Akademisi bu
faaliyetlerin ortak çatısı olarak düşünüldü.
Bugün ilkini düzenlediğiniz yetkinlik geliştirme
programlarının bugüne kadarki eğitimlerden
biraz farklı bir formatı var. Neden böyle bir
biçim düşünüldü?
İlk yetkinlik geliştirme programımız oral implantoloji üzerine oldu. Çok ilgi gören bir alan olduğu için
ilk olarak bu konuyla başladık. Programı hazırlarken şöyle bir önceliğimiz oldu: Diğer programların

aksine yoğun bir program düşündük, oral implatolojinin bütün elementlerini içine alan ama didaktik
olarak programa katılanları yoran değil, daha çok
videolarla, görsellerle, pratik uygulamaları, karşılıklı iletişimi dahil ederek modern bir program
hazırladık.
İlk programdan izlenimleriniz ne yönde?
Programımız kısa zamanda tam olarak doldu, bu
mutluluk verici. İkinci sevindiğim nokta da, tam
arzu ettiğimiz grupla karşılaştık. Yani daha önce
oral implantolojiye ilgi duymuş ama bu kapsamda
bir temel implantoloji eğitimi almamış bir grup.
22 kişinin sadece beş ve altısı daha önce az sayıda
implant yapmış, diğerleri kurslara katılmış ama
implant uygulamaya henüz başlamamış. Dolayısıyla bizim vermek istediğimiz, dikkatli, acele etmeden iyi bir tedavi planı üzerinde kurulu, multidisipliner yaklaşımların hepsini ihtiva eden implant
yaklaşımına çok uygun bir grup oldu.
Programlar bir buçuk gün mü sürüyor?
Bir buçuk günlük üç modül halinde organize
ediyoruz. Temel eğitim programı bu şekilde üç
modülden, ileri düzey eğitim programımız da yine
üç modülden oluşacak. Her ikisinde de uygulamalarımız olacak.
Bu konuda ihtiyaç hisseden, kendini geliştirmek,
bilgilerini derinleştirmek isteyen meslektaşlarımız
için bu programların tekrarları yapılacak. TDB
Akademi’nin duyurularını takip etmelerini tavsiye
ederim.

11 Mart’ta ‘Oral İmplantoloji’ konusunda ilki yapılan Yetkinlik Geliştirme Programı’nın
açılışına TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel de katılarak programı hazırlayan Prof.Dr.
Serdar Yalçın ve ekibine teşekkür etti.

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi
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TDB Akademisi
Buket Oğuz
Adana

Özgen Gültekin
Ankara

“Zamanında
atılmış doğru
bir adım”

“Güvenilirlik
benim için
tercih sebebi”

Bir dönem serbest çalıştım, şu anda Kamuda görev
yapıyorum. Adana Dişhekimleri Odası Yönetim
Kurulu üyesi olduğum için bu konudaki yazışmalardan, maillerden sıkça haberim oluyor. Delege olarak
katıldığım son TDB Genel Kurulu’nda konuyla ilgili
altyapı çalışmalarından haberdar olmuştum. Gerçekleşince de katılmak istedim.
Çalıştığım kurumda implant yoğun olarak uygulanan bir alan değil ama mesleki gelişim açısından
katılmayı uygun görüyorum.
Ben bu Yetkinlik Geliştirme Programlarının kesinlikle doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Planlı
programlı, tek elden yürüyen, birkaç haftaya yayılan,
tek konu odaklı böyle bir eğitim tam da benim ihtiyaç
hissettiğim bir şeydi. Bundan sonra da, dijital dişhekimliği olabilir, başka konular olabilir, yeni ve farklı
konularla biraz daha mesleki ufkumuzu genişletebilecek yeni eğitimlerle devam etmesini isterim.

TDB Akademisi’nden
toplum ağız diş sağlığı
alanında yeni bir çalışma:

Serbest çalışıyorum. Programla ilgili bilgiyi TDB’nin
internet sitesinden edindim.Hem işlevsel olarak hem
standart bilgi düzeyini oturtma anlamında bence çok
gerekli bir eğitimdi. Katılımcılar da bu konuda bence
gayet isteklilerdi. Devam niteliği taşıyan diğer eğitimlerle pekiştirildiğinde olumlu sonuçlar doğuracaktır.
İhtiyaç duyduğum bu eğitimi TDB Akademisi çatısı
altında almayı tercih etmemin iki nedeni var. Birincisi, daha ciddi bir eğitim olacağına inanıyorum.
İkincisi de bir markayı öne çıkaran değil daha objektif bir eğitim verileceğine inanıyorum. Firma bazlı
eğitimlerde mutlaka kendi ürünleri öne çıkarılıyordu.
Oysa biz bütün marka implantlarını ve yan ürünlerini
kullanabilmeliyiz.
Dişhekimlerinin uzmanlığa zorlanmadan yetkinleşebilmesi bu mesleğin sürdürülebilmesi açısından
önemli. Birliğimizin bu konuda bize yardımcı olmasını olumlu değerlendiriyorum.

Hasta Okulu
TDB Akademisi’nin ilk etkinliği Hasta Okulu oldu.
TDB Genel Başkan Vekili Dr. Serdar Ak’ın açılış
konuşmasıyla başlayan ilk eğitimin konusu 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü’ne denk gelmesi vesilesiyle
‘Kadın Sağlığı Ağız Diş Sağlığı İlişkisi’ydi. Prof. Dr.
Özen Doğan Onur’un verdiği bu eğitimin ikincisi
Dr. Serdar Sütcü tarafından ‘Tip I Diyabet-Ağız Diş
Sağlığı İlişkisi’ üzerine yapılacak.

Melek Yücel
Büro çalışanı
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Bu güzel konferansta bulunmaktan mutluluk duydum. Biz
Türk milleti olarak dişi hep arka
plana atarız. Konferansı veren
Özen hocamızın da bahsettiği gibi bir sıkıntı yaşamadan
doktora gitmeyiz. Bilmediğim
birçok şeyi öğrendim, aklımdaki
soruları paylaşarak bilgi aldım
ve altı ayda bir diş doktoruna
giden biri olarak bunun ne
kadar önemli olduğunu bir kere
daha anlamış oldum.

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi

İlk defa böyle bir konferansa katıldım, çok da iyi
yaptığımı düşünüyorum. Ağız
sağlığı günümüzde en önemli
olan faktörlerden biri, çünkü
sürekli insanlarla iletişim halindeyiz. Dinlediğim şeylerin
%90’ı daha önce bilmediğim
şeylerdi. Hocamıza da çok teşekkür ediyorum bu güzel anlatımı için. Haberdar oldukça
bu tür eğitimlere katılmaya
çalışacağım.

Ünsal Gür
Teknik Eleman

Parlamento

Dişhekimliğinin bütün
bileşenleri Parlamento’da
Türk Dişhekimleri Birliği’nin 20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü vesilesiyle organize ettiği Ağız Diş Sağlığı
Parlamentosu toplantısının ikincisi 18 Mart’ta İstanbul’da yapıldı. Dişhekimi milletvekilleri, Sağlık
Bakanlığı yetkilileri, dişhekimliği fakültelerinin dekanları da dahil olmak üzere dişhekimliği mesleğinin
bütün bileşenlerinin temsil edildiği bu Parlamento’da her bileşenin sorunları ifade edildi.

T

ürk Dişhekimleri Birliği’nin
geçtiğimiz yıl düzenlemeye
başladığı Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu toplantısı’nın ikincisi 18
Mart 2016 günü İstanbul Wyndham
Grand Otel’de yapıldı. Dişhekimliğinin tüm paydaşlarının temsilciler
düzeyinde davetli olduğu toplantının
açılış konuşmasını TDB Genel Sekreteri Ali Gürlek yaptı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl
dönümüne denk gelen toplantı
Çanakkale şehitlerinin anılmasının
ardından İstiklal Marşı’yla başladı.
İlk olarak toplantıyı destekleyen
sponsor firmaların temsilcileri kısa
birer konuşma yaptılar. ColgatePalmolive adına Carrick Massey,
GlaxoSmithKline adına Amit Shukla, Procter and Gamble adına Pınar

Fesli Berkman ve Unilever adına
Handem Çelenkler, Türk Dişhekimleri Birliği’nin ve toplum ağız
diş sağlığı çalışmalarının yanında
olduklarını ifade ettiler.
TDB Genel Başkanı Prof.Dr.
Taner Yücel günün anlam ve
önemini bir kez daha dile getirdikten
sonra Parlamento toplantısının ilk
oturumunun panelistlerini kürsüye

Dişhekimliği camiasının bütün bileşenleri Parlamento toplantısının bitiminde bir arada.
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çağırdı. Davetli panelistler dişhekimliği alanınınher paydaşının
temsil edilebileceği şekilde dikkatle
seçilmişti.
Dişhekimleri odaları adına Antalya
Dişhekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tunç söz aldı. Mesleğin çeşitli
sorunlarını da dile getiren Tunç’un
konuşması ağırlıklı olarak Yönetmeliğin gerektirdiği uygulanması zor
düzenlemelerin eleştirisi ve çözüm
önerilerinden oluşuyordu.
Oral Diagnoz ve Maksillofasial
Radyoloji Derneği Başkanı Prof.
Dr. Tamer Lütfi Erdem radyoloji
alanında kullanılan cihazların ruhsatlandırılmasında yaşanan adaletsiz
bazı uygulamaları dile getirdi.
İDO Yerel Öğrenci Komisyonu
Başkanı Ahmet Can Özbilgen
dişhekimliği fakültesi öğrencilerinin
sorunlarını sıralarken dişhekimliği
eğitim malzemelerinin temininin
hâlâ öğrencinin sırtında bir yük
olduğunu ifade etti.
Diş Sanayici ve İşadamları Derneği
(DİŞSİAD) Başkanı Namık Kemal
Sönmez yerli üretimin teşvikinin
önemine değindiği konuşmasında
kamu ihalelerinde dişhekimliği
cihazlarıyla ilgili yaşanan sorunları
da aktardı.
Prof.Dr. Gökay: En büyük günah
yerel politikacıların
Dişhekimliği Dekanları Konseyi
Başkanı Prof.Dr. Necmi Gökay
planlama yapılmadan dişhekimliği
fakültesi açılmasına karşı olduklarını
belirterek bu konuda en büyük günahın seçmenlerine yatırım yapıldığını
göstermeye çalışan yerel politikacı-

Parlamento’nun siyasilerden oluşan milletvekili meslektaşlarımız Adnan Günnar, Mehmet Ali Pulcu, Ayşe Doğan,
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Eyüp Gümüş ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof.Dr. İrfan Şencan
katıldı.

Akademisyenlerden milletvekillerine kadar dişhekimliğinin bütün çeşitliliği Parlamento toplantısına yansıdı.

lara ait olduğunu ifade etti. Gökay,
kalitenin korunabilmesi açısından
belli bir denetimden geçemeyen
fakültelerin öğrenci almasının
engellenmesini de bir çözüm önerisi
olarak dile getirdi.
İstanbul Umum Diş Protez Teknisyenleri Odası (İDTO) Başkanı
Muharrem Değerli kamunun
ihale sisteminden şikâyet etti ve
çalışma koşullarının disiplin altına

alınması gereğini belirtti.
Kamu Ağız Diş Sağlığı Hastanesinde görev yapan Dişhekimi
Burcu Bayar kamuda çalışan
dişhekimlerinin artan sorunlarını
uzun bir liste halinde sıraladı.
Eğitim ve Sağlık Muhabirleri
Derneği’nden Hürriyet gazetesi muhabiri Mesude Erşan gazetelere
sağlık haberlerinin hangi aşama➔
lardan geçerek girdiğinden ve

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi
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Parlamento

Toplantının açılış konuşmasını TDB Genel Sekreteri Ali Gürlek yaptı (solda). Sağlık Bakanlığı’nın iki önemli bürokratı Prof.Dr. İrfan Şencan ve Prof.Dr. Eyüp Gümüş de toplantıya
katılarak dişhekimliğinin çeşitli bileşenlerinden gelen eleştirileri yanıtladılar.

medyada daha fazla yer almak için neler
yapılabileceğinden bahsetti.
Türk Toraks Derneği Başkanı Prof.
Dr. Arzu Yorgancıoğlu ise ağız diş
sağlığının birçok sağlık sorununun
merkezinde yer aldığını, göğüs hastalıklarıyla da ortak risk faktörlerine sahip
olduğunu ifade ederek birlikte hareket
etmenin faydalarına işaret etti.
Prof.Dr. Gümüş: Uygulayamayacağınız düzenlemelerde ısrar etmeyiz
Prof.Dr. Taner Yücel başkanlığında
devam eden toplantının ikinci oturumu
siyasilerden oluşuyordu. TBMM Sağlık,
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sözcüsü AKP İstanbul Milletvekili
Mehmet Ali Pulcu, AKP Tekirdağ
Milletvekili Ayşe Doğan ve AKP Trabzon Milletvekili Dr. Adnan Günnar
mesleğin içerisinde olmaları nedeniyle
izlenimlerini paylaştılar.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr.
Eyüp Gümüş tıpta da dişhekimliğinde
de fakülte kontenjanlarının ihtiyacın
üzerine çıktığını, bunun azaltılması
ve eğitimin kalitesine yoğunlaşılması
gerektiğine dikkat çekti. Yönetmelikle
ilgili getirilen eleştirileri de değerlendiren Gümüş, “size zor gelecek, uygulayamayacağınız düzenlemelerde ısrar
etmeyiz, bunları zaten bir genelgeyle
düzenledik” dedi.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı
Prof.Dr. İrfan Şencan da koruyucu
hizmetlere giderek daha fazla önem verdiklerini belirterek yaptıkları koruyucu
çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Şencan’ın konuşmasının ardından
soru-cevap kısmına geçildi. Özellikle
Oda başkanları Sağlık Bakanlığı’nın
kimi uygulamalarıyla ilgili sorularını
Şencan’a yönelttiler.
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TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel toplantı öncesi sohbet ettiği Prof.Dr. Eyüp Gümüş’ün yakasına TDB
rozeti taktı.

Sponsor firmaların temsilcileri de 2. Ağız Diş Sağlığı Parlamentosu’nda birer konuşma yaptılar (sol üstten
başlayarak saat yönünde): Colgate temsilcisi Carrick Massey, GlaxoSmithKline temsilcisi Amit Shukla, Procter
and Gamble temsilcisi Pınar Fesli Berkman, Unilever temsilcisi Handem Çelenkler.

Haberler

TDB Öğrenci Kolu
7. Genel Kurulu yapıldı
Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu 7. Olağan Genel Kurulu, 37 dişhekimliği
fakültesinden seçilen 131 delegenin katılımıyla 6 Şubat 2016 günü Ankara’da gerçekleştirildi.

Ö

ğrenci Kolu Genel Kurulu’na
TDB Genel Başkanı Prof.
Dr.Taner Yücel ve Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.
Yapılan oylamayla Divan Kurulu’na TDB Öğrenci Kolu eski
Başkanı Mehmet Yıldız(Başkan),
İstanbul D.O. Öğrenci Komisyonu
Başkanı Ahmet Can Özbilgen
(Başkanvekili), Ankara D.O. Öğrenci
Komisyonu üyesi Esra Kırmızıkaya ve İzmir D.O. Öğrenci Komisyonu üyesi Ayşe Erdem’in seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla Genel Kurul
başladı.
TDB Öğrenci Kolu 6. Dönem
Merkezi Komisyon Yönetim Kurulu adına Sayman Selman Çelen,
delegasyonu selamlayarak Öğrenci
Kolu’nun son dönemde gelmiş olduğu noktadan bahsetti.
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TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel ve Öğrenci Kolu’ndan sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Nilgün Özyuva da
Genel Kurul’da birer konuşma yaptılar.

Özyuva: Mesleğe sahip çıkacağınızı bugünden göstermiş olmanız
sevindirici
TDB Öğrenci Kolu’ndan sorumlu
TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi

Zehra Nilgün Özyuva olumsuz
hava koşullarına rağmen Genel Kurula katılarak mesleğine şimdiden
sahip çıkan öğrencileri kutlayarak
konuşmasına başladı.

Toplantının Divan Başkanlığını da önceki dönem
Öğrenci Kolu Başkanı Mehmet Yıldız yaptı.

TDB Merkez Yönetim Kurulu da Öğrenci Kolu’nun Genel Kurulu’na tam kadroya yakın katılarak Öğrenci Kolu’na verdiği
önemi hissettirdi.

Demokrasi bilincinin ve arkadaşlıkların gelişmesi, mesleki dayanışmaya imkân sağlanması açısından
genel kurulların önemine değinen
Özyuva, görevi devredecek olan Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu’nun ülke
içindeki çalışmaları, öğrenci kongrelerindeki başarıları ve FDI öğrenci
komisyonlarında aldıkları görevlerle
çıtayı oldukça yükselttiğinin altını
çizdi.

dirdiğini, düzenlediği kongrelerle
birçok bilimsel kuruluşun kongrelerinin bile önüne geçtiğini ve artan
bu birikimle 10. Ulusal Öğrenci
Kongresi’ni TDB 22.Uluslararası
Dişhekimliği Kongresi kapsamında
19-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştireceklerini
belirtti.
Demokrasi bilincinin Birliğimiz
temel felsefesi içerisine yerleşmesi gerektiğine vurgu yapan Yücel,
yapılacak seçim sonucunda yeni
dönemde başarılı, bilinçli ve sorumlu bir yönetimin göreve gelmesi için
Genel Kurula başarılar diledi.

Öğrenci Kongresi İzmir’de
TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel de son yıllarda Öğrenci
Kolunun kurumsal yapısını güçlen-

Merkezi Komisyon
Yönetim Kurulu
Cahit Kesgin (İstanbul D.O.)
Gizem Arslan (Kocaeli D.O.)
Ayşe Nur Koç (İzmir D.O.)
Pınar Ceylan (Sivas D.O.)
Özge Baştaş (İstanbul D.O.)
Orhan Kazan (Ankara D.O.)
Serenay Kırman (Aydın D.O.)

Ulusal Koruyucu
Dişhekimliği Sorumlusu
Hatice Pelin Yumuk (Trabzon D.O.)

Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci
Kolu 7. Olağan Genel Kurul sonuç
bildirgesinin yazılması için oluşturulan komitenin ardından, öğrenci
sorunları, ulusal öğrenci kongresi,
kadın hakları gibi konularda verilen
önergeler görüşüldü.
7. Dönem (2016-2018) Merkezi
Komisyon Yönetim Kurulu ve daimi
ulusal görevlilerinin seçimlerine
geçilmeden önce Genel Kurul Sonuç
Bildirgesi okundu ve oy birliğiyle
kabul edildi.
Aynı gün yapılan seçimlerde ise
sonuçlar aşağıdaki gibi belirlendi.

Genel Kurul’da seçilen
TDB Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu
bir eksikle bir arada.

Ulusal Eğitim Sorumlusu
Mert Yıldız (Isparta D.O.)
EDSA İletişim Sorumlusu
Melis Büşra Aşkın (İstanbul D.O.)
Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi
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Haberler

Sağlığı Geliştiren Okullar Projesinde

Bağcılar Sancaktepe İlkokulu

Dördüncü yıl
tamamlanmak üzere

A

ğız diş sağlığı alanında ilkokul çağındaki
çocukları bilgilendirmek, diş fırçalama alışkanlığı
kazandırmak ve flor verniği
kullanımıyla diş çürüğü
sayısını azaltmak amacıyla
gerçekleştirilen Sağlığı
Geliştiren Okullar Projesi (SGOP) dördüncü yılını tamamlamak üzere. Toplam
11 ilde uygulanan SGOP’un
9 ildeki
uygulaması
tamamlandı.
Toplum Ağız Diş Sağlığı
Eğitimi Komisyonu üyeleri, Odalarımızdan gönüllü
meslektaşlarımız ve Bezm-i
Alem ve Medipol Üniversite-

lerinin Dişhekimliği Fakültesi öğrencilerinin de destek
olduğu Projenin İstanbul
uygulamasında; 2 ve 9 Mart
tarihlerinde İstanbul Bağcılar
Dr. Cemil-Fevziye Özkaya
İlkokulu’nda; 16 Mart günü
de İstanbul Bağcılar
Sancaktepe
İlkokulu’nda ve
İstanbul
Ümraniye
Hekimbaşı
İlkokulu’nda
ikinci yıl muayeneleri yapıldı.
Tekirdağ’daki üç okulumuzda SGOP
çalışmamız mart ayı sonunda
yapılacak. Diyarbakır’da özel
nedenlerden ötürü henüz
çalışma gerçekleştirilemedi.

Ümraniye Bilge Soyak İlkokulu

Bağcılar Dr. Cemil - Fevziye Özkaya İlkokulu

TDB ve İpana & Oral-B işbirliğiyle

Koruyucu Ağız Diş Sağlığı
Bilimsel Araştırmaları Teşvik Yarışması

T

DB ve İpana & Oral-B işbirliğiyle ‘Koruyucu Ağız - Diş
Sağlığı Bilimsel Araştırmaları
Teşvik Yarışması’ düzenlendi.
Yarışmanın dereceye girenleri 1921 Mayıs 2016 tarihleri arasında
Fuar İzmir - Uluslararası Kongre
ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Türk Dişhekimleri
Birliği 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’nde açıklanacak.
Yarışmaya koruyucu ağız-diş
sağlığı alanında ulusal ve uluslararası hakemli bir dergide, 2016
Nisan ayı sonuna kadar yayınlanmış çalışması olan özel, kamu ve
üniversitede çalışan tüm dişhekimleri başvurabilecek. Katılacak
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olan araştırmaların daha önce
herhangi bir ödül almamış olması
gerekiyor.
Başvuruların en geç 10 Mayıs
2016 mesai bitimine kadar
ulaşacak şekilde Türk Dişhekimleri Birliği’ne gönderilmesi
gerekiyor. Bu tarihten sonraki
başvurular kabul edilmeyecek.
Yarışma sonunda birinciye
7.500 TL, ikinciye 5.000 TL ve
üçüncüye 2.500 TL ödül verilecek.
Ödüle hak kazanan araştırmacılara TDB 22. Uluslararası
Dişhekimliği Kongresi kapanış
töreninde birer plaket ve ödül
belgesi verilecek.

Dişhekimliği
fakültelerine de
baraj geliyor

Y

üksek Öğretim Kurulu (YÖK) tıp, mühendislik,
mimarlık ve hukuk fakültelerinin ardından dişhekimliği, eczacılık ve eğitim fakülteleri için de baraj
getirileceğini açıkladı.
Yüksek Öğretim Program Atlası’nın tanıtımında
konuşan YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç,
“YÖK olarak, yüksek öğretim süreçlerinde kalitenin
yükseltilmesi yönünde akademi camiasının ve tüm
toplumun önünde dirayetli şekilde adımlar atıyoruz.
Tıp, mühendislik, mimarlık, hukuk programlarına
girişte ‘taban başarı sırası şartı’ getirdik. YGS baraj
puanını 140’tan 150’ye çıkardık. Bir sonraki yıl için,
eğitim, eczacılık, dişhekimliği fakülteleri için
de başarı sırası şartı getirmeyi düşünüyoruz.
Zira bu ülkede diplomanın pul olduğu bir
dönem yaşanmasın istiyoruz.”
TDB’nin bir süreden beri dile getirdiği ve son
olarak 3 Aralık 2015 tarihinde YÖK’ten talep ettiği
dişhekimliği programlarının kontenjanlarına tıpta
olduğu gibi başarı sırasına göre sınırlama getirilmesi
çalışmalar tamamlandığı için 2016 yılı sınavlarında
uygulanamamıştı. YÖK’ün, ağız-diş sağlığı hizmetinin niteliğinin düşmesinin önüne geçebilecek bu
kararı TDB tarafından memnuniyetle karşılandı.

‘Ağız-Diş Sağlığı Genel Sağlığın Ayrılmaz Parçasıdır’

Dişhekimliği öğrencileri

afiş yarışması

T

ürk Dişhekimleri Birliği ağız diş
sağlığının genel sağlığı ne kadar
yakından etkilediğinin anlaşılması,
ağız diş sağlığının genel sağlığın
korunmasında ne kadar önemli
olduğunun anlatılabilmesi ve
toplumun konuyla ilgili bilinçlendirilmesi amacıyla bir afiş
yarışması düzenledi. ‘Ağız-Diş
Sağlığı Genel Sağlığın Ayrılmaz Parçasıdır’ başlıklı afiş
yarışmasının ödül töreni 19-21
Mayıs 2016 tarihleri arasında
İzmir’de yapılacak olan TDB
22. Uluslararası Dişhekimliği
Kongresi’nde yapılacak.
Dişhekimliği fakültelerinde okuyan tüm öğrenciler
yarışmaya bireysel olarak katılabileceği gibi farklı alanlarda eğitim gören ve en az biri dişhekimliği fakültesinde okuyan birden fazla öğrenci de birlikte yarışmaya
katılabilecek.
Başvurular en geç 29 Nisan 2016 tarihinde kargoya
teslim edilecek. Şartname ve ayrıntılı bilgi www.tdb.
org.tr adresinde yer alıyor.

Haberler

Haksız dava reddedilecektir
Sağlık Bakanlığı İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu’nun görevden alınması için dava açtı.
Davanın gerekçesi, İstanbul Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nın birlikte
düzenledikleri Yaşam Hakkı için “Beyaz Nöbet Eylemi”ne İDO’nun da destek vereceğini açıklamış olması!
TDB’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamayı yayımlıyoruz.

D

işhekimleri Odası Yönetim
Kurulu, dişhekimleri tarafından yapılan seçimle iş başına getirilir. Seçilmiş organlar, yasal
görev ve yetkilerini yine yasaların
çizdiği sınırlar içinde kullanırlar.
Ancak faaliyetlerinin, özellikle de
siyasal olaylarla ilgili tutumlarının,
Bakanlık tarafından beğenilmemesi
yahut yanlış bulunması yönetimlerin
görevden alınması gayretini haklı
kılmaz. Toplumda tepkiyle karşılanabilecek olsa dahi; eyleme dönüşmeyen fikir ve düşüncelerin özgürce
ifadesi demokrasinin gelişmesi ve
sürdürülmesinde vazgeçilmezdir.
Eylem de suç değil,
eyleme çağrı da...
Odalarımız bütün tutumlarında
insanı temel alan, meslektaşının
yararını toplumsal yararla bağdaştırarak savunan bir çizgiyi benim-

semektedir. İstanbul
Dişhekimleri Odası da
bu yaklaşımla, sağlık
hizmetlerinde birlikte
görev yaptığımız doktor,
hemşire, teknisyen, sağlık memuru gibi sağlık
çalışanlarının örgütlendiği Tabip Odası ve
sendikanın yaşam hakkı
temelinde düzenlediği
bir eyleme destek çağrısı İTO ve SES’in birlikte düzenledikleri Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbet Eylemi
yapmıştır. Bu eylemin
sokağa çıkma yasaklarının yarattığı sağlık ve insan hakkı ihlallerine karşı
yapılmıştı.
kendisi suç oluşturmadığı gibi buna destek
Hatay Tabip Odası’na karşı davaçağrısı yapmak da suç değildir.
lar açılmış ancak tüm bu davalar
30 yıllık TDB ve Odalar tarihinde
reddedilmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın
ilk olsa da; toplumsal olaylardaki
İstanbul Dişhekimleri Odası’na
tutumları sebebiyle meslek kurukarşı açtığı davanın da, yöneltilen
luşlarının organlarının görevden
suçlamanın asılsızlığı karşısında,
alınmaları için başta Türk Tabipleri
reddedileceğine ilişkin hukuka olan
Birliği Merkez Konseyi, Yüksek
inancımız tamdır.
Onur Kurulu, Ankara Tabip Odası ve

TDB Onur Üyesi Güneşdoğdu’yu kaybettik

2015

Mayıs ayında yapılan
TDB 14. Olağan Genel
Kurulu’nda toplum ağız diş sağlığı
alanındaki katkılarından dolayı TDB
onur üyeliğine layık görülen Dişhekimi Mustafa Kemal Güneşdoğdu 7
Şubat’ta hayatını kaybetti.
Samsun bölgesinde 19 Mayıs Üniversitesi’ne Hukuk ve İletişim Fakülteleri ve çeşitli derslikler yaptıran,
200’den fazla öğrenciye burs veren
Güneşdoğdu, son olarak Samsun Dişhekimleri Odası’na eğitim amaçlı daire
alınması için bağışta bulunmuştu.
Güneşdoğdu, 8 Şubat’ta Samsun’daki evinden alınarak Çarşamba Rıdvan
Paşa camisinde kılınacak öğlene namazını müteakip defnedilecektir.
Yaşamı boyunca taşıdığı sosyal
sorumluk bilincini hep önde tutan
ve arkasında çok sayıda eser bırakan
Güneşdoğdu dergimizin 150. sayısında
kendisiyle yaptığımız röportajda TDB
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Mustafa Kemal Güneşdoğdu

TDB Onur Üyesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu’nun 92
yıllık hayatı, dişiyle tırnağıyla kazandıklarını ihtiyacı
olanlarla paylaşmak şeklinde özetlenebilir.

Onur Üyesi ünvanının verilişi sırasındaki duygularını ifade ederken “Memleketin dört bir tarafından gelen bütün
dişhekimi arkadaşlar ayağa kalktı, bu
beni çok duygulandırdı” diyordu.
Yakınlarının ve Samsunlu meslektaşlarımızın acısını paylaşıyor, tüm
camiamıza başsağlığı diliyoruz.

1924 yılında Çarşamba’da doğdu. 1943
yılında İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nden
mezun oldu. Güneşdoğdu, lise bünyesinde uygulanan olgunluk sınavlarında
başarılı olarak İstanbul Üniversitesi
Biyoloji Bölümü’ne girdi. Bir yıl sonra
Türkiye’de ilk kez uygulanan üniversiteye giriş sınavına katılarak İstanbul
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’ne
geçti ve dört yıl sonra mezun oldu.
1949 yılında yedek subay olarak askerlik
görevini tamamladı. 1950 yılında Çarşamba’da muayenehane açarak meslek
hayatına başladı.
Hiç evlenmeyen ve yalnız yaşayan
Güneşdoğdu, meslek hayatı boyunca
kazandıklarını eğitime yönelik hayır
işlerine harcadı. TDB 14.Olağan Genel
Kurulu’nda Toplum Ağız Diş Sağlığı alanındaki katkılarından dolayı Dişhekimi
Mustafa Kemal Güneşdoğdu’ya, TDB
Onur Üyeliği ünvanı verilmiştir.

oda etkinlikleri
Antalya Dişhekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tunç:

Yetkisi olmayanların ağızda çalışmasına
asla izin vermeyeceğiz

İskoop’un Antalya Belek’te yaptığı İskoopFest etkinliğinde Antalya Dişhekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tunç da bir konuşma yaptı (solda). 20 Şubat’ta Engin Taviloğlu’nun sunduğu
‘Anterior Morfoloji ve Kompozit Tabakalama Teknikleri’ başlıklı atelye çalışması meslektaşlarımızdan büyük ilgi gördü.

A

ntalya Dişhekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tunç,
dişhekimliği yetkisi olmayanların ağızda çalışmasına asla izin
vermeyeceklerini söyledi.  bir meslektaşımızın Antalya Dişhekimleri
Odası ile ilgili açtığı tazminat davasının, Manavgat 4. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde görülen dördüncü
duruşmasının ardından, Manavgat
Adliyesi önünde basın açıklaması
yapan Tunç, Antalya Dişhekimleri
Odası olarak iki asli görevlerinin
olduğunu belirtti. Halk sağlığını ve
meslektaşlarının haklarını korumak
olarak bu görevleri açıklayan Tunç,
“Oda olarak halkın sağlığını korumak öncelikli görevimiz. Oda olarak
her zaman ağızda yetkisi olmayanlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz ve yetkisi olmayanların ağızda
çalışmasına asla geçit vermeyeceğiz”
dedi.   
Söz konusu dava Manavgat’ta
bir dişhekiminin muayenehanesinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü,
Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ve
Antalya Dişhekimleri Odası Manavgat temsilciliğinden oluşan ekibin
denetim yaparken, dişhekiminin
eşinin elinde protezle hasta başında
yakalanmasından kaynaklanıyordu. Denetçiler tarafından kayıt
altına alınan bu olayda söz konusu
dişhekiminin eşinin denetim ekibine
görevini yaptırmaması üzerine
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Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu.
Dişhekiminin eşinin ilçede ekonomik ve siyasi nüfuzunu kullanarak
yargılamanın seyrini değiştirmeye
yönelik hukuki olmayan yollara başvurduğunu ileri süren Tunç, meslek
etik ilkelerini korumada kararlı
olduklarını ve hiçbir şekilde yetkisi
olmayanların ağızda çalışmasına göz
yummayacaklarını belirtti. Davanın beşinci duruşması 23 Mart’a
görülecek.
‘Eczanede Ağız ve Diş Sağlığı’
İstanbul Ecza Kooperatifi İskoop’un
27 Şubat’ta Belek’te düzenlediği
‘Eczanede Ağız ve Diş Sağlığı’
toplantısında konuşan Antalya

Dişhekimleri Odası Başkanı Hüseyin
Tunç TDB’nin ve Oda’nın ağız diş
sağlığı politikalarıyla ilgili görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Toplumun
ağız diş sağlığı durumu hakkında
bilgiler verdikten ve ağız diş sağlığı
genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladıktan sonra
ulusal sağlık politikalarını değerlendiren Tunç iktidarın genel sağlıkta
ve ağız diş sağlığında uyguladığı
çifte standartlara da değindi. Şubat
2015’te yayımlanan yeni Yönetmeliğin hazırlanma ve bir yıldır uygulanamama sürecinin getirdiği sancılardan da bahseden Tunç, meslek
örgütleri arasında multidisipliner
bir koordinasyon kurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

17 Şubat’ta Ankara’da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı üzerine Antalya Dişhekimleri Odası’nın da bileşeni
olduğu Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu ve TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu bir araya gelerek katliamı
lanetledi.

oda etkinlikleri

Ankara’da mini sempozyumlar
devam ediyor

A

nkara Dişhekimleri Odası bu
yıl başlattığı mini sempozyumlar programına devam
ediyor. 14 Ocak’ta gerçekleştirilen
endodonti ana temalı mini sempozyumun moderatörlüğünü Prof.Dr.
Tayfun Alaçam yaptı. Alaçam’ın
‘Kök Kanal Tedavisinin Endikasyon
Sınırları, Vaka Seçimi ve Tedavide
Risk Faktörleri’ konulu sunumu
ile başlayan sempozyum, Doç.Dr.
Özgür Uyanık’ın ‘Endodontide
Vital Tedavilere Güncel Yaklaşım’
ve Prof.Dr. Feridun Şaklar’ın
‘Döner Aletlerle Kök Kanal Şekillendirilmesinde Gözümüzden Kaçanlar’
konulu sunumuyla sona erdi.

Ankara Dişhekimleri Odası’nın 25 Şubat’ta düzenlediği
yardımcı personele yönelik mini sempozyuma katılım
yüksekti (üstte). 14 Ocak’ta yapılan ‘Endodonti’ sempozyumundan (yanda).

Yardımcı personele yönelik mini
sempozyum
Oda, 25 Şubat’ta da yüksek bir
katılım sayısıyla yardımcı personele yönelik bir mini sempozyum
düzenledi. Moderatörlüğünü Prof.
Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan’ın
yaptığı ve ‘Tanım ve Motivasyon’
konulu sunumuyla başlayan sem-

pozyum, Doç.Dr. Ömer Engin
Bulut’un ‘Sterilizasyon, Dezenfeksiyon, Hijyen ve Hastalık Bilgisi’ ve
Doç.Dr. Nilüfer Çelebi Beriat’ın
‘Yardımcının Hasta - Hekim ve
Diğerleriyle Etkili İletişim Kurması’
başlıklı konuşmalarının ardından
sona erdi.

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI

BİLİMSEL ETKİNLİK PROGRAMI
ORAL
DIAGNOZ
VE
RADYOLOJİ

ORTODONTİ

24 Mart
2016

Prof.Dr. Ömer Günhan

7 Nisan
2016

Dr. Serhat Özsoy

Prof.Dr. Ayşe Gülşahı
Dr. A.R. İlker Cebeci

Olgu paylaşımlarıyla klinik ve
radyografik değerlendirme

Prof.Dr. Ömer Günhan
Prof.Dr. Ayşe Gülşah

Prekanseröz oral mukoza lezyonları:
Tanı, ayırıcı tanı ve tedavi yöntemleri

Doç.Dr. Kıvanç Kamburoğlu

Konik ışınlı bilgisayarlı tomografinin dişhekimliği
klinik uygulamalarındaki sınırları

Dr. Serhat Özsoy

Ortodonti ve interdisipliner tedaviler

Doç.Dr. Burcu Baloş Tuncer

Ortodontik anomalilerin gelişimi ve
tedavi zamanlaması

Prof.Dr. Ayşe Altuğ Demiralp

Ortodontide erken dönem tedavi yaklaşımlar

Prof.Dr. Sedat Çetiner
DİŞ,
ÇENE
CERRAHİSİ

21 Nisan
2016

Prof.Dr. Serhat Çetiner

Prof.Dr. Ümit Kıymet Akal Aktaş
Doç.Dr. Burcu Sengüven
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Oral kanserler kemoradyoterapinin
dental tedavi üzerine etkileri ve
yaklaşım stratejileri paneli

oda etkinlikleri

Dişhekimleri umut nöbetinde
İstanbul Dişhekimleri Odası Ocak-Şubat döneminde yoğunlaştırdığı merkezi bilimsel etkinliklerin
dışında bölgesel bilimsel toplantıların sayısını da artırdı. Oda üyeleri 3 Şubat’ta -henüz serbest
bırakılmamış olan- Can Dündar ve Erdem Gül için Silivri Cezaevi önünde ‘umut nöbeti’ tuttu.

‘All-on-4 Doğru Endikasyon’
konulu toplantı, 27 Ocak’ta
Kartal, Maltepe, Pendik,
Tuzla ilçelerine yönelik, Dr.
Dişhekimi Atakan Elter’in
konuşmacı olduğu ‘Gülüş Estetiğinde Yaklaşımlar’ konulu
toplantı gerçekleştirildi.

14 Ocak’ta Prof.Dr. Atilla Sertgöz’ün sunduğu ‘Anterior Tek Diş İmplantlarında Estetik’ konulu toplantıdan.

Bilimsel etkinlikler
Prof.Dr. Faruk Haznedaroğlu’nun konuşmacı olduğu ‘Döner
Aletler’ konulu toplantı 5 Ocak’ta,
Prof.Dr. Muzaffer Ateş’in moderatörlüğünü yürüttüğü ‘Hareketli
Protez Komplikasyonları ve Çözümleri’ konulu toplantı 17 Ocak’ta
gerçekleştirildi. Toplantının diğer
konuşmacıları Prof.Dr. Olcay Şakar ve Doç.Dr. Hakan Bilhan’dı.
Yard.Doç.Dr. Tan Fırat Eyüboğlu’nun konuşmacı olduğu
‘Lezyonlu Dişler ve Restreatment’
konulu toplantı 9 Şubat’ta, Prof.
Dr. Bahar Kuru’nun konuşmacı
olduğu ‘Mukogingival Operasyonlar’
konulu toplantı 17 Şubat’ta,
Doç.Dr. Selim Ersanlı’nın konuşmacı olduğu
‘Anterior Bölgede İmplant
Cerrahisinde Estetik- Sert
Doku Ogmentasyonu’ konulu
toplantı 17 Şubat’ta yapıldı.

çekmece, Küçükçekmece, Başakşehir
ilçelerine yönelik, Dr.Dişhekimi
Can Tatar’ın konuşmacı olduğu
‘Augmentasyonlar ve Bonering
Teknik’ konulu toplantı, 14 Ocak’ta
Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile ilçelerine yönelik, Prof.
Dr. Atilla Sertgöz’ün ‘Anterior
Tek Diş İmplantlarında Estetik’, ve
Dr.Dişhekimi Esra Silahtar’ın
‘Porselen Laminalarda Başarıyı Etkileyen Faktörler’ konularını sunduğu
toplantı, 21 Ocak’ta Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Esenler, Güngören,
Zeytinburnu ilçelerine yönelik Doç.
Dr. Mustafa Ramazanoğlu’nun
konuşmacı olduğu

Kahvaltılı Bölge Toplantıları
Mesleki ve güncel sorunların
tartışıldığı kahvaltılı bölge
toplantıları da devam ediyor.
20 Ocak’ta Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir ilçelerindeki,
17 Şubat’ta da Fatih, Arnavutköy,
Gaziosmapaşa, Sultangazi, Eyüp
ilçelerindeki dişhekimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda
Oda Başkanı Murat Ersoy’un açılış
konuşmasının ardından Yönetmelik,
e-nabız sistemi ve yeni dönem mali
gelişmelere ilişkin bilgiler aktarıldı,
meslektaşlarımızdan gelen sorular
yanıtlandı.

Dişhekimleri umut nöbetinde
İstanbul Dişhekimleri Odası, MİT
tırları haberi nedeniyle tutuklanan
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Can Dündar ve
gazetenin Ankara temsilcisi
Erdem Gül’e destek için 3
Şubat günü ‘Umut Nöbeti’
tuttu.
Silivri Cezaevi önünde ‘Fiziksel ve ruhsal iyilik hali;
düşünce ve ifade özgürlüğü
temel bir insan hakkıdır’
pankartı açan dişhekimBölgesel Bilimsel
leri burada bir açıklama
Toplantılar
yaptılar. Oda adına Başkan
İDO birbirine yakın ilçelerdeki
Murat Ersoy’un yaptığı
meslektaşlarımızın bilimsel etaçıklamada, tutuklu gazekinliklere kolay erişebilmeleri
tecilerin en kısa zamanda
amacıyla düzenlediği bölgesel
özgürlüklerine kavuşması
bilimsel etkinliklere devam
İstanbul Dişhekimleri Odası üyeleri Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
ve habercilik yapmaya devam
ediyor. 7 Ocak’ta Avcılar,
Can Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül’ün henüz serbest
etmeleri talebi dile getirildi.
Beylikdüzü, Çatalca, Büyükbırakılmadıkları 3 Şubat’ta ‘Umut Nöbeti’ tuttu.
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oda etkinlikleri

Sakarya Kış Sempozyumu

S

akarya Dişhekimleri Odasının
bu yıl ikincisini düzenlediği
Kış Sempozyumu 20-21 Şubat
2016 tarihlerinde, yine büyük bir
katılımla, Gazelle Resort & Spa’da
gerçekleştirildi.
Organizasyonun her yıl daha fazla
ilgi gördüğünü belirten Sakarya
Dişhekimleri Odası Başkanı Tolga Beray’ın açılış konuşmasıyla
başlayan sempozyuma farklı illerden
73 dişhekimi ve 70 dişhekimliği
öğrencisi katıldı.
Sempozyumun ilk sunumu İstanbul Ü.D.F.’den Doç.Dr. Hande Şar Sancaklı’nın ‘Ön Bölge
Kompozit Restorasyonlar ile Doğal
Estetik’ konferansı oldu.
Ege Ü.D.F.’den Prof.Dr. Bilge
Hakan Şen, ‘Kök Kanallarının Genişletilmesi ve Şekillendirilmesinde
Güncel Yaklaşımlar’ konferansının
ardından sınırlı sayıda katılımcıya
‘TF Adaptif Sunum ve Uygulaması’
konulu bir kurs verdi.
Sergi de açıldı
Birçok firmanın stand açtığı sempozyumda oturum aralarında dişhekimleri ve dişhekimliği öğrencileri
meslekleriyle ilgili çeşitli markalara
ait ürünleri ve dişhekimliğiyle ilgili
yayınları inceleme fırsatı buldular.
Sempozyumun ilk gününün akşamı
verilen yemekte meslektaşlarımız

Sempozyum’da Doç.Dr. Hande Şar Sancaklı da bir konferans
verdi (üstte). Sakarya Dişhekimleri Odası Başkanı Tolga Beray
sempozyuma ilgi gösteren tüm meslektaşlarımıza, katılan
akademisyenlere ve sponsorlara teşekkür etti.

canlı müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.
Sempozyum Marmara Ü.D.F.’den
Doç.Dr. Gühan Dergin’in ‘İmplant Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar ve Olası Komplikasyonlar’ ve
Abant İzzet Baysal Ü.D.F.’den Yrd.
Doç.Dr. Halil Şahman’ın ‘Dental
İmplant Cerrahisinde Tomografinin
Yeri ve Önemi’ konferanslarıyla
tamamlandı.
Sunun yapan akademisyenlere

Kayseri’de bilimsel etkinlik

Kayseri Dişhekimleri Odası’nın 15 Şubat’ta organize ettiği bilimsel etkinliğe Prof.Dr. Tamer Lütfi Erdem ‘Dental
İmplantolojide Tomografi’ ve Prof.Dr. Esra Yıldız ‘Anterior Bölgede Direkt Estetik Restorasyonlar’ başlıklı
konferanslarıyla katıldılar.
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Tema Vakfı’ndan Fidan Dikim Sertifikaları TDB Genel Saymanı Yeşim
Saraç, TDB Merkez Denetleme
Kurulu Raportörü Ufuk Aralp, Oda
Genel Sekreteri Rahime Dedeoğlu ve Oda Yönetim Kurulu üyesi A.
Kerim Muti tarafından sunuldu.
Sakarya Dişhekimleri Odası
Öğrenci Kolu Başkanı Elif Dinçer
öğrenciler açısından sempozyumu
değerlendirirken Abant İzzet Baysal
Ü.D.F. öğrencileri olarak katıldıkları
programın hem edindikleri bilgiler
açısından hem de dişhekimleriyle sohbet etme imkânı bulmak ve
onların tecrübelerinden bilgilenmek
açısından çok yararlı olduğunu
söyledi.

Malatya’da
konferans

Malatya Dişhekimleri Odası 28 Şubat’ta MalatyaDival Otel’de, İnönü Ü.D.F. öğrencilerinin de
katıldığı ‘Konservatif Diş Tedavisi ve Endodonti’
başlıklı bir bilimsel etkinlik gerçekleştirdi.

oda etkinlikleri

Oda’nın düzenlediği ‘Tek Seansta Dişhekimliği’ başlıklı bir seminer öncesinde Oda Başkanı Güler’in oğlu Deniz Güler, gitarıyla katılımcılara bir dinletisi sundu (solda). Oda 27 Şubat’ta da ‘Anterior Bölge
Dişlerde Renk Kavramı ve Kompozit Restorasyonlar’ konulu bir konferans düzenledi.

Akademi’nin ilk Oda etkinliği
Adana’da yapıldı

T

ürk Dişhekimleri Birliği(TDB)
Akademisi çatısı altında Odaların düzenleyeceği bilimsel
toplantıların ilki Adana’da gerçekleştirildi. Tüm dünya ülkelerinde
mezuniyet sonrası eğitimin meslek
örgütlerinin işi olduğunu söyleyen
Adana Dişhekimleri Odası Başkanı
Fatih Güler, meslektaşlarının bilgilerini güncel tutma amacıyla bilimsel
toplantıları sürdüreceklerini belirtti.
TDB Akademisi’nin kuruluş
amaçları hakkında da kısaca bilgi
veren Güler, konuşmasının sonunda
‘Anterior Bölge Dişlerde Renk
Kavramı ve Kompozit Restorasyonlar’ konulu konferansı sunacak

olan Doç.Dr. Uğur Erdemir’e
teşekkür etti.
Deniz Güler’den dişhekimlerine
gitar dinletisi
Adana Dişhekimleri Odası ve Sirona
Dental işbirliğiyle ‘Tek Seansta Dişhekimliği’ başlıklı bir seminer düzenlendi. Seminerden önce Oda Başkanı
Güler’in oğlu Deniz Güler, gitarıyla
katılımcılara bir klasik müzik dinletisi vererek toplantıya renk kattı. Fatih
Güler de öncesinde katılımcılara dişhekimi olmasını çok istediği oğlunun
Konservatuvar’a girişinin hikayesini
anlattı. Güler’in dinletisinin ardından Erhan Çömlekoğlu, ‘Klinik

Cad/Cam: Tek Seansta Dişhekimliği’, ‘Oklüzyon, Artikülasyon ve Dikey
Boyut Rehabilitasyonu’ konularında
bir seminer verdi.
Güler: Terörü lanetliyoruz
Oda’nın 13 Şubat’ta düzenlediği ve
Prof.Dr. Mete Üngör’ün konuşmacı
olduğu ‘Çatlak Dişler ve Vertikal Kök Kırıkları: Sanıldığından Çok Daha Yaygın Olabilir
mi?’ konulu seminer öncesinde bir
konuşma yapan Başkan Güler, ‘Son
günlerde neredeyse her gün şehit haberleri geliyor ve bu durum oldukça
yıpratıcı. Terörü kınamak yetmez
şiddetle lanetliyoruz’ dedi.

Milletvekili meslektaşımız Ayşe Doğan Adana Dişhekimleri Odası’nın
‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinliğine katıldı

E

tkinliğe katılan Tekirdağ Milletvekili meslektaşımız Doğan
şunları ifade etti:
Adana Dişhekimleri Odası’nın
Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlemiş olduğu bayan meslektaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirilen
programa onur ve mutluluk duyarak
katıldım.
Bir fiil icra etmiş olduğum bu ulvi
mesleğin mensubu olarak aynı zamanda TBMM’de meslektaşlarımı temsil ediyor olmak üzerimde ayrı bir sorumluluk
hissettirmektedir.
Bu makamlar bütün milletin makamı olduğu gibi siz
değerli meslektaşlarıma hizmete hazır bir makamdır. İnşallah
meslektaşlarımızla herşeyin gönlümüzce olduğu şartların
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oluşmasına vesile olacağımız başka
programlarda da birlikte olmayı
temenni ediyorum.
Bu vesile ile tüm dişhekimliği
camiasındaki kadınlarımızın, bu ulvi
görevi özveriyle yapan meslektaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’nü tekrar kutluyorum.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Adana programını düzenleyen Adana Dişhekimleri Odası Başkanı sayın Fatih Güler’e, Yönetim
Kurulu üyelerinden sayın Müjde Süslü Doğan’a, tüm Yönetim
Kurulu üyelerine ayrıca programa katılım sağlayan tüm meslektaşlarıma ve programa katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarken en kısa sürede meslektaşlarımla tekrar biraraya
gelmeyi temenni ederim.

Samsun Dişhekimleri Odası’ndan

Ordu Kış Semineri
S

amsun Dişhekimleri Odası
tarafından 16 Ocak 2016 tarihinde Ordu Üniversitesi Dişhekimliği
Fakültesi ve Ordu Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi’nin katkılarıyla Ordu Kış
Semineri’ni hayata geçirdi. Ordu
Belde Otel’de sponsor firmaların
da desteğiyle yapılan seminere
Ordu’dan, çevre ilçe ve illerden çok
sayıda meslektaşımız katıldı.
TDB Genel Başkanı Prof.Dr.
Taner Yücel’in açılış konuşmasıyla
başlayan Seminer’de Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Abdullah
İlker, Ordu Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.
Varol Çanakçı ve Ordu Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezi Başhekimi Aytaç
Bacınoğlu da birer konuşma yaptı.
Seminerin bilimsel kısmında Yrd.
Doç.Dr. Yasin Atakan Benkli
‘TME Bozukluluklarında Güncel
Ortodontik Yaklaşımlar’, Yrd.Doç.
Dr. Mehmet Melih Ömezli ‘TME

Seminer katılımcılarının bir bölümü TDB Genel Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel’le birlikte

Bozukluluklarında Güncel Cerrahi
Yaklaşımlar’, Prof.Dr. Selim Pamuk ‘Protetik Uygulamalarda CadCam Kullanımı’, Doç.Dr.Hande
Şar Sancaklı ‘Posterior Restorasyon’, Dr.Dişhekimi Okhan Oral
‘Muayenehane Pratiğinde Cerrahi

Girişimlerde ve İmplant Cerrahisinde Karşılaşan Komplikasyonlar’
başlıklı sunumlarını yaptılar.
Katılımcıların memnuniyetlerini ifade ettikleri seminerin her yıl
‘Ordu Kış Seminerleri’ olarak tekrar
edilmesi kararlaştırıldı.

veri koruma kanunu
SağlıkNet2 ve e-Nabız gibi projelerle sağlık verilerinin
kendisine iletilmesini isteyen Sağlık Bakanlığı’na meslek
örgütlerinin en önemli itirazlarından biri, Türkiye’de bu
konuyu düzenleyen bir veri koruma yasasının olmamasıydı.
Hükümet geçtiğimiz günlerde ‘Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Tasarısı’nı TBMM gündemine getirdi. Peki, bu tasarı
meslek örgütlerinin itirazlarını geçersiz kılıyor mu? TDB
Hukuk Danışmanı Av. Mustafa Güler’e sorduk.

TDB Hukuk Danışmanı Mustafa Güler:

‘Eski durumu
arar hale gelebiliriz’
Kişisel veri ne demek? Devlet neden bu kadar
lamanın ileri sürülmesi inandırıcı değil. Hele de
ısrarcı oldu bu verileri elde etmek için?
bu veri toplama yöntemiyle hiç inandırıcı gelmiKişisel veri deyince sanki çok teknik bir şeyden
yor. Başka yöntemler de olabilecekken mutlaka
bahsediliyormuş gibi algılanıyor; veri dediğimiz
merkezi düzeyde ve bütün verilerin tek bir veri
şey nihayetinde size ait bilgidir. Bu da TC kimlik
bankasında toplanmasını sağlayacak bir yöntem
numaramızdan başlayıp ayağımızdaki nasıra
uygulanıyor.
kadar, yüzümüzdeki bene, sahip olduğumuz
hastalıklara, genetik yapımıza, adresimize, telefon
e-Nabız projesiyle yapılmaya çalışılan da bu
numaralarımıza kadar sahip olduğumuz bilgiler
muydu?
anlamına gelir.
Evet, kamudan hizmet alan yurttaşlardan bu
Bu bilgileri toplamaya çalışıyor Sağlık Bakanlığı
verileri zaten topluyorlardı ama muayenehaneler
ama bununla ilgili kötü bir tecrübemiz var; daha
de dahil olmak bütün sağlık kuruluşlarının da
önce Sosyal Güvenlik Kurumu bu
bu e-Nabız denilen sisteme veri
bilgileri topladı ve sattı, biliyorsunuz.
gönderilmesini istiyorlardı. En son
Devlet Denetleme Kurulu’nun
geçenlerde Türk Dişhekimleri Birliği
‘AIDS olduğu öğrenilir
ve Sayıştay’ın buna ilişkin raporları
ve Türk Tabipler Birliği’nin birlikte
diye intihar eden
vardı, çok da ucuza satmışlardı açıkçaaçmış oldukları davada Danıştay bu
insanlar ya da
sı. Ama her şeyden önce hiçbir hukuki
uygulamanın yürütmesini durdurdu.
boşanma davası
dayanağı yoktu ve o dönem Zaman
gazetesi bunu ortaya çıkardığında SGK
Daha önce de SağlıkNet2 vardı.
sürecinde karısının
verilerin satışını durdurduğunu söyledi.
e-Nabız, SağlıkNet2’den farklı bir
bilgilerini eczaneden
Oysa eğer bir kere satıldıysa tekrar
şey miydi?
alıp onu davada
toparlanması imkanı olan bir şey değil
Aslında onun devamıydı. Sağlıkkullanmaya çalışan
bu gizlilik. Biz şu anda aslında ondan
Net2’nin altyapısını oluşturan yasal
sonra ortaya çıkan verilerimizi korumadüzenlemeler Anayasa Mahkemesi
insanlar gibi vakaları
ya çalışıyoruz.
tarafından iptal edilince bunun
düşündüğümüz zaman
görüntüsünü bir parça değiştirdiler.
bu verilerin değeri
‘Sahip olduğunuz hastalıkları
Dediler ki “SağlıkNet2’de biz idare
ortaya çıkıyor.’
başka hekimlerde görebilsin’ diye
için topluyorduk, e-Nabız’da ise
topluyoruz diyorlar...
hastanın kendisi için topluyoruz”.
Bunu bilemiyoruz; örneğin bu bahsetElektronik imzayla hasta girecek
tiğim olayda SGK’nın verileri nereye kadar, kimkendi verilerine bakacak. “Peki, siz bakacak mısılerle paylaştığını öğrenemedik; açıklamadı çünkü
nız” diye sorulduğunda “Biz kişinin ismini cismini
Devlet Denetleme Kurumu.
görmeden bakacağız” diyorlar. Ama buna yönelik
Kendilerine ait bilgilerin toplanıyor olmasının
bir garanti yok, yasal altyapısı sıfır.
Türkiye’de insanlarda kaygı yaratmasın bu çerçeAltyapı olarak öne sürdükleri şey, 1987 tarihli
ve içerisinde değerlendirmek gerekir. Bütün bu
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanuçerçeveyi unutup sizin de dile getirdiğiniz açıknu’ndaki “Sağlık Bakanlığı vatandaşların sağlık
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kayıtlarının tutulduğu bir sistem kurar” ibaresi!
Oysa bu düzenlemeyi detaylandırdıkları yasal
düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından
yetersiz bulunarak iptal edilmişti. O yetersizse
buna yeterli deyip de bunun üzerinden yürümek
mümkün değildi.
Hiçbir hukuki altyapı yokken ve Anayasa’nın
20. maddesi bu işler yasayla düzenlenir derken
bir genelge çıkarıp “ben e-Nabız diye bir proje
yaptım, siz de gelin verilerinizi verin” diyemezsiniz. Bunu söylemiştik biz; şimdi de bizim talebimiz üzerine Danıştay bunu söylemiş oldu.
Yasal altyapı eksikliğinden kasıt nedir?
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal
düzenlemenin olmadığını söylüyor. Kişisel
verilerin toplanması, işlenmesi, kişi istediğinde
silinmesi, kişinin rızasının aranması, bunların
kontrol edilebilmesi için böyle bir yasal düzenleme ihtiyacından bahsediyor.
Bunun bir yönü demokrasiyle bireyin hak ve
özgürlükleriyle ilgilidir. Gelişmiş demokrasilerde George Orwell’in 1984 romanındaki ‘Büyük
Birader’ tarzı, bireyin nefes alışına kadar her şeyini takip eden devlet anlayışına onay verilmez.
Bugün özgürlük-güvenlik dengesinin güvenlik
lehine kırılması, güvenlikçi bakış açısının hakim
hale gelmesiyle bu söylediğimiz şeyler gözardı
edilebiliyor. Hemen her yerde parmak izinizden
retinanıza kadar her şeyinizin kaydını tutma
gayreti içerisinde kurumlar. Ama bunların
yaratacağı sonuçlara ilişkin toplumsal duyarlılık
yeterince yok, ne yazık ki.
Diğer taraftan sadece sağlıkla ilgili bilgilerinizin paylaşılma ihtimali bile tek başına trajik
sonuçlara yol açabiliyor. AIDS olduğu öğrenilir
diye intihar eden insanlar, “kızınız hamile” diye
eve açılan telefonlar, ya da boşanma davası sürecinde karısının bilgilerini eczaneden alıp onu
davada kullanmaya çalışan insanlar gibi vakaları
düşündüğümüz zaman bu verilerin değeri ortaya
çıkıyor.
Meclis’teki Tasarı bu değerin korunmasını
sağlayacak mı?
Senelerdir kişisel verilerin korunmasına ilişkin
kapsamlı bir yasal düzenleme yapılmalıdır diyoruz. 2008’den beri bekleyen bir yasa tasarısını
şimdi -biraz da Avrupa Birliği’nin zorlamasıyla- Meclis’e sevk ettiler. Komisyonda görüşüldü,
Genel Kurul’da da ilk beş maddesi görüşüldü.
Ne yazık ki bir hayal kırıklığı oldu bizim için.
Öyle anlaşılıyor ki hükümet bu yasayı yasak
savmak amacıyla çıkarmaya çalışıyor. Avrupa
Birliği’yle fasıl açılabilmesi ve kimi kurumsal
bilgi alışverişlerini yapabilmek için böyle bir
yasaya ihtiyaçları var. Avrupa Birliği “senin
kişisel verilerin korumasına ilişkin yasan yok,
istediğin bilgiyi sana veremem” diyor. Özellikle
Europol ve Eurojust ile ilişkilerde bu sorun
sıkça yaşanıyor.

Kişisel sağlık
verilerinin
paylaşılması
zorunluluğu
giderek sağlığa
erişim hakkına
zarar verebilecek
sonuçlara yol
açabilecek.

Sadece bu sorunu gidermeyi hedef alınca da
malesef her birimizin kişisel bilgilerinin korunmasının gerçekten gerekli olduğunu gözeten bir
düzenleme yapılmadığını görüyoruz. Heyecanla
aldık elimize bu Tasarıyı, çünkü beklediğimiz bir
şeydi. Ama ne yazık ki ilk okumalarla birlikte bu
heyecan sönüyor.
Neden?
Önce genelinden bahsedeyim. Tıpkı bizim
Anayasa’mızda olduğu gibi (Anayasa’mızda
biliyorsunuz, önce özgürlükler güzelce tarif
edilir, ardından da ‘ancak’ diyerek öyle istisnalar
tanımlanır ki fiilen o özgürlük kullanılamaz hale
gelir) bu Tasarıda da önce “kişisel veriler çok ➔

Hukuku daha fazla zorlamayın

e-Nabız projesinin
yürütmesi durduruldu

S

ağlık Bakanlığı’nın, 5 Şubat
2015 tarihli “e-Nabız Projesi” konulu Genelgesi’ne ilişkin
Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk
Tabipleri Birliği’nin birlikte açtığı
davada, Genelge’nin yasal bir
dayanağı olmadığı belirtilerek
yürütmenin durdurulmasına
karar verildi.
Danıştay 15. Dairesi Kararında, Anayasa’nın 20. maddesinde, kişisel verilen korunmasına
ilişkin usul ve esasların ancak
kanunla düzenleneceğinin
belirtildiği, mevcut yasalarımızda ise Sağlık Bakanlığı’na kişisel
verileri işleme konusunda verilmiş bir yetkinin bulunmadığına

yer verildi.
Şimdi ne olacak?
Danıştay Kararı karşısında, Sağlık Bakanlığı, Anayasa’nın 138.
maddesi uyarınca, e-Nabız ile
veri toplamayı derhal durdurmalıdır.
Hekimler, dişhekimleri, sağlık
kuruluşları ve bu alanda hizmet
veren bilişim firmaları da,
Türk Ceza Kanunu’nun kişisel
verilerin izinsiz toplanması ve
paylaşılmasının suç olduğunu
da gözeterek hastaların kişisel
verilerinin açıkça rızaları olmaksızın hiç kimse ile paylaşılmamasına özen göstermelidir.
➔
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kıymetlidir” diyor. Ama bu kişisel verileri kıymetine uygun bir biçimde koruyacak özerk yapılanmayı kurmuyor. Ayrıca, istisnalarını o kadar geniş
tanımlıyor ki o istisnalar içerisinde her şey var,
korunacak kişisel veri kalmıyor neredeyse.
Bizim üzerinde özellikle durduğumuz sağlık
verilerine ilişkin hükümlere baktığımızda vahim
bir hal var ortada. Tasarının altıncı maddesi özel
nitelikli kişisel verilerin işlenme şartlarından bahsediyor. Kişinin sağlığına ilişkin veriler ve biometrik verileri (biyolojisinden kaynaklı verileri; göz
renginden saç rengine, yüzündeki benden kulağının şekline, parmak izinden retinasına kadar) özel
nitelikli kişisel verilerdir diyor. Zannediyoruz ki
bu özel kişisel verileri korumak için daha çok çaba
sarf edecek; ne yazık ki öyle değil.
Seçme işi bütünüyle yürütmeye
‘Tasarıda önce
Burada istisnalar mı giriyor devreye?
bırakılmış durumda; CumhurbaşkaTasarı diyor ki, “özel nitelikli kişisel veriler
nı üç, Bakanlar Kurulu da dört üye
“kişisel veriler çok
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafınatayacak, toplam yedi kişiden oluşakıymetlidir” diyor.
dan belirlenen önlemler alınmaksızın hiçbir
cak. Böyle atanan bir Kurulun özerk
Ama istisnalarını
şekilde işlenemez”. Genel kural olarak güzel.
olabilmesi ne kadar mümkün?
o kadar geniş
Yine, “özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişiİkinci nokta, yine bu özerkliği gernin açık rızası olmaksızın işlenemez” diyor
çekten
sağlamak istiyorsak atanacak
tanımlıyor ki o
ki bu da güzel, itiraz edecek bir nokta yok.
kişilerin niteliğini öyle belirlemeliistisnalar içerisinde
Buraya kadar hiçbir sorun yok. İşte bunyiz ki kim atarsa atasın o kişilerin
her şey var,
dan sonra istisnalar başlıyor: “Aşağıdaki
nispeten bir bağımsızlığının olabilekorunacak kişisel veri
şartlardan en az birinin varlığı halinde ilgili
ceğini varsayabilelim. Mesela yüksek
kişinin açık rızası aramaksızın özel nitelikli
yargının belirlediği beş aday arasınkalmıyor neredeyse.’
kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür”!
dan biri, kamu kurumu niteliğindeki
Açık rızamızı artık aramayacaklar. “Aşağımeslek kuruluşlarının aralarında
daki şartlar” diyince zannedersiniz ki en az birinin
belirledikleri beş adaydan biri gibi tanımlar getivarlığı dediği o şartlar büyük bir toplumsal yararı
rilerek bu sağlanabilirdi. Tasarının getirdiği kriter
vs ifade edecek... Hiç öyle bir şey değil.
ne? Kamu ya da özelde on yıl çalışmış olmak, dört
Bakın ne diyor: “Kamu sağlığının korunması,
yıllık fakülte mezunu olmak.
koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavilerinin
yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin planlanması,
‘İstediğim herkesi seçebilirim’ anlamına
yönetimi...” vs., buraya kadarını belli şerhlergeliyor bir bakıma...
le kabul edebiliriz. Sonra “sağlık hizmetlerinin
Spekülasyon olmasın ama örneğin yedi tane imam
finansmanı” diye devam ediyor. Bakın, maliyet
ya da yedi tane dişhekimi seçmesinin önünde
hesaplamasından bahsetmiyor, ‘finansmanı’
hiçbir engel yok. Seksen milyon insanın kişisel
diyor. Sağlık hizmetinin maliyetinin karşılanması
verilerine ilişkin işlerin nasıl yapıldığına dair geniş
demektir finansman. Türkçesini söyleyelim: Kamu
bir denetim yetkisi vereceğimiz yapıyı bu kadar
idaresi sağlık hizmetlerinin giderini karşılamak
kolayca belirlersek iyi bir sonuç ortaya çıkma olaiçin senin sağlığınla ilgili verileri toplar, dağıtır,
sılığı biraz şansa kalır.
satar ve bunun için senin rızanı falan aramaz diyor
bu madde.
Peki bu Tasarı yine de hiç yoktan iyidir
denemez mi?
Çokça bahsedilen, Kişisel Verilerin Korunması
Denemez, çünkü bugün bu konuda yasal bir
Kurulu’nun ne gibi yetkileri var?
düzenleme yokken bile kişisel verilerinizin izinsiz
Bütün çağdaş dünyada olduğu gibi bu süreci
olarak kullanılması Türk Ceza Kanunu’nun 135.
denetleyecek özerk bir kurulun olması gereğinden
maddesinde ifade edilen ve hapis cezası gerektihareketle Tasarıda da bir Kurul tanımlanmış. “Bu
ren bir suç. Ama bu tasarıda getirilen istisnalarla
kurula kimse talimat veremez” gibi güzel cümleler
hukuki uygunluk sebebinden yararlanacak ve artık
de yazmışlar ama aynı ifadelerin geçerli olduğu
suç olmayacak.
yargının halini görünce özerkliğin sözün dışında
Yani bu Tasarı bu haliyle hiç yasalaşmasa belki
da güvencelere sahip olması gerekir. “Sen çok
de daha hayırlı olacak, çünkü bu haliyle çıkınca
özerksin” demekle özerkliği sağlayamıyoruz. Buhukuka aykırılıkları meşrulaştıracak, hukuka
nun teminatı bu Kurulun oluşum biçimi olabilir.
uygun hale getirecek. İyi bir şey olsun diye çaba
Kurulun üyelerini kim seçecek ve hangi havuzdan
gösterilen bir düzenleme sonuçta bugünü aratır
seçecek?
bir noktaya getirebilir bizi.
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2016 Kongresi

Bilimsel Komite Başkanı
Prof.Dr. Murat Türkün:

Bu program
kaçırılmamalı
19-21 Mayıs 2016 tarihleri arasında İzmir’in yeni
kongre ve fuar merkezi Fuarİzmir’de yapılacak TDB 22.
Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Bilimsel Programı
yayımlandı. Bilimsel Komite Başkanı Prof.Dr. Murat
Türkün’den programın içeriği hakkında bilgi aldık.

Bilimsel Komite nasıl oluşturuldu? Bugüne
kadar yaptığınız çalışmaları kısaca
özetleyebilir misiniz?
TDB’nin 2016 Kongresinin İzmir’de yapılması
kararı alındıktan sonra, İzmir Dişhekimleri
Odası Bilimsel Komisyonu’nda görev alan
akademisyen arkadaşlarla birlikte çalışmalara
başladık. Bu arada 2015 Aralık ayında Ankara’da ‘Türk Dişhekimleri Birliği Kongrelerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği’ konulu
bir Çalıştay düzenlendi. Prof.Dr. Emine
Halide Nayır, Doç. Dr. Hande Şar Sancaklı, Sina Saygılı ve Mehmet Yıldız’ın yer
aldığı Çalıştaya ben de katıldım ve iki günlük
bu çalışmada TDB’den elde ettiğimiz bazı
istatistiksel verilerden de yararlanarak şimdiye
kadar yapılan TDB kongreleriyle ilgili geniş bir
değerlendirme yapma olanağı bulduk.
Bu Çalıştay bundan sonraki kongreler için
program hazırlarken ulusal ve uluslararası
katılımcı ilgisini arttıracak yeniliklerin belirlenmesi konusunda çok faydalı oldu. Kongrenin bilimsel komitesini oluştururken TDB
kongrelerinde ve İzmir Dişhekimleri Odası’nın
yıllardır düzenlediği kongrelerde görev alan
akademisyenleri bir araya getirdik. Öncelikle
İzmir grubu ve TDB grubu olarak ayrı ayrı
program taslakları oluşturduk. Bu taslakları
önce mail grubunda paylaşarak öneri ve eleştirilere açtık. Daha sonra 27-29 Kasım 2015’de
İzmir’de düzenlenen Kongre’nin bir gün
öncesinde ve kongrenin son gününde bilimsel
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komiteye İzmir, İstanbul, Ankara ve Aydın illerinden katılan akademisyen üyelerle iki toplantı
gerçekleştirerek programımızın kesin taslağını
oluşturduk.

Bilimsel
programın
giderek daha
fazla ilgi gören
bir parçası olan
kursların sayısı
artırıldı.

Programda Konferanslar dışında ne gibi
toplantı türlerine yer vereceksiniz?
Programımızın ana iskeletini yerli ve yabancı
klinisyen ve bilim insanlarının vereceği konferanslar oluşturuyor, ancak bu Kongre’de tek
konuşmacının sunacağı konferanslar yanında,
aynı konuya farklı disiplinlerin bakışını sunmak üzere iki konuşmacılı konferanslar ve bir
konunun her yönüyle ele alınacağı paneller de
yer alıyor. Yine bu Kongre’mizde de interaktif

Avrupa’nın en önemli kongrelerinden biri olan TDB Kongresi bu yıl da binlerce dişhekimini ağırlamaya hazırlanıyor.

katılımlı kurslar ve ‘uzmanına sor’ tarzında
yemekli toplantılar da olacak.
Programı hazırlarken ‘akademik’ olanla
‘pratik’ olanın dengesini nasıl
kuruyorsunuz?
Kongrede hedef kitlemiz klinisyen
dişhekimleri olduğu için genelde
hekimlerimizin muayenehane uygulamalarında yararlanabilecekleri ve
meslek pratiklerine katkı sağlayacak
bilgilere ulaşmalarını sağlayacak
konu ve konuşmacılara yer vermeye
çalışıyoruz. Ancak güncel klinik uygulamalara katkı sağlayacak konu seçimlerini akademik bir titizlik içinde
gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz.

‘Bu kongrede tek
konuşmacının
sunacağı
konferanslar
yanında, aynı
konuya farklı
disiplinlerin
bakışını
sunmak üzere
iki konuşmacılı
konferanslar da yer
alacak.’

Bu yıl ilk kez uygulayacağınız bir
yöntem var mı?
Bu yıl geniş kitlelerin ilgisini çekebilecek konferans konuları yanında,
belirli bir dalda uzmanlaşmayı gerektiren spesifik konularda katılımcı sayısı daha
sınırlı olan uzmanına sor tarzında yemekli
toplantılara da yer veriyoruz.

FDI 2020 Vizyonu ve İstanbul
Deklarasyonu yaklaşımına bağlı olarak
Bilimsel Programda genel sağlık - ağız diş
sağlığı ilişkisinin izlerini görecek miyiz?
Ağız diş sağlığının genel vücut sağlığının ayrılmaz bir parçası ve ilk şartı olduğu bu Kongre’mizde de çeşitli panel ve konferanslarda
vurgulanacak.

Son yıllarda kursların ağırlığı artamaya
başladı kongrelerde. Bu Kongrede de
kurslara ağırlık veriyor musunuz?
Evet, çok sayıda kursumuz var. Geçen yıllarda katılımcı dişhekimlerinden gelen en
önemli eleştiri, kurs saatlerinin konferans
ve panellerle çakışmasıydı. Bu Kongre’de
bu çakışmanın önüne geçebilmek ve katılımcıların tüm programdan tam olarak
yararlanabilmesine olanak tanıyabilmek
amacıyla, kursları Kongre’den bir gün
önce yapacağız. Böylece kurslara katılmak
isteyen meslektaşlarımız konferanslarımızı
kaçırmamış olacaklar.
Kongre programımız www.tdbkongreleri.org web sitemizde yer alıyor.
Göreceğiniz gibi alanında dünya çapında
üne kavuşmuş çok sayıda yabancı ve yerli
konuşmacımız var.
Meslektaşlarımıza yönelik mesajınız?
Meslektaşlarımızın bir an önce internetten
de ulaşabilecekleri programımıza göz
atmalarını öneriyorum. Programı
gören meslektaşlarımın kayıt
yaptırmadan geçemeyeceğini
sanıyorum. Böylesi
zengin bir bilimsel
programın İzmir’in
sıcak atmosferinde
canlı sosyal programlar eşliğinde kaçırılmayacak önemli bir
fırsat olduğunu
düşünüyorum.
Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi
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2016 Kongresi

Basın Yayın Komitesi Başkanı Özlem Kekeç:

İzmir farkını
yansıtmaya
çalışacağız
Kongre için basın yayınla ilgili yaptığınız
çalışmaları özetleyebilir misiniz?
Komisyonda çalışmaya gönüllü arkadaşlarımızı
belirledik ve yapılması planlanan işleri genel
hatlarıyla kararlaştırdık. Kongreye doğru görev
dağılımlarını netleştirmeyi planlıyoruz.
Kongre gazetesi çıkaracak mısınız?
Evet, Kongre süresince yani üç gün boyunca basılıp dağıtılacak bir gazetemiz olacak.
Komisyon üyelerimizin içerikle ilgili görüşleri
alındı. Tabii zaman yaklaştıkça içeriğin yarıdan
çoğu belirlenecek, kalan kısımda da Kongre
süresince gün içindeki gelişmeler yer alacak.
Halkla ilişkiler çalışmalarında nasıl bir
strateji izlediniz?
Önce saptanan faaliyetleri gerçekleştirecek
sorumlu kişi ve kuruluşları, neyin ne zaman
yapılacağını karara bağladık.
İzmir Ticaret Odası ile işbirliği içindeyiz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi de önemli desteklerde bulunuyor. Kongre öncesi gerçekleştirilecek billboard ve duraklarda bulunan
ışıklı tabela çalışmaları bunlardan bazıları.
Kongrenin duyurusu için hazırlanacak reklam
çalışması ile İzmir’de dişhekimliği alanında
büyük bir organizasyonun yapılacağını
her kesime duyurmak istiyoruz.
Bunun dışında meslektaşlarımıza
e-posta, kısa mesaj ve dergimiz
yoluyla kongremizi en etkili şekilde duyurmaya çalışıyoruz.
Halkla ilişkiler çalışmasında
medyanın da öneminin
bilincindeyiz. Özellikle
İzmir’de yapılacak böyle
büyük çaplı bir organizasyonun ne kadar önemli olduğunu
vurgulamak adına basın bültenleri
hazırlıyoruz. Binlerce dişhekiminin bu
organizasyonda buluşacağına, dental
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sektörün öncü kuruluşlarının da yer alacağına
bültenlerimizde yer vereceğiz. Amacımız; yurt
içi ve yurt dışı dental sektörün kalbinin üç gün
boyunca İzmir’de atacağını en etkili ve doğru
şekilde duyurmak.

Türkiye’nin
yetiştirdiği
en önemli
solistlerden
Hakan Aysev
de Kongre’nin
açılış töreninde
küçük bir konser
verecek.

Uluslararası tanıtım için neler
yapıyorsunuz?
Quintessence yayın grubunda duyurularımız ve
reklamlarımız yayımlanıyor. Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) iletişim araçları üzerinden de
tanıtımlar yapıyoruz. Ayrıca TDB’nin öncülüğünde 2011 yılında kurulan Komşu Ülkeler
Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu da
tanıtım için kullanılıyor. Bu Platform uluslararası tanıtım için büyük önem taşıyor.
Meslektaşlarımıza mesajınız?
İzmir Dişhekimleri Odası olarak daha önce
yaptığımız kongrelerin kalitesi ortada. Bu
anlamda zaten çıtayı epey yükseltmiştik.
Bu Kongre’de çıtayı daha da yukarı alarak, TDB kongrelerinde bir İzmir farkı
yaratma mecburiyeti doğdu. Ben de bu
vesileyle tüm meslektaşlarımı gerek
bilimsel gerekse sosyal programıyla unutulmazlar arasına
girecek olan bu kongreye
davet ediyor, herkese
selamlarımı sevgilerimi
iletiyorum.

2016 Kongresi

Sosyal Komite Başkanı Dr. Gülser Kılınç:

‘Şenlikli bir

Kongre
hazırlıyoruz’

TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi sosyal programıyla ilgili olarak Komite Başkanı Dr. Gülser
Kılınç’tan bilgi aldık. Kılınç, sosyal programın özellikle konserler ve çevre gezileriyle ön plana çıktığını
söylüyor.
Sosyal Komite’nin oluşturulmasından itibaren
yaptığınız çalışmaları özetleyebilir misiniz?
Türk Dişhekimleri Birliği’nin 2016 yılı uluslararası kongresinin İzmir’e verilmesinin ardından
İzmir Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu hemen
kongre komisyonlarını oluşturdu. Biz de Sosyal Komite olarak
hem güzel ve akılda kalıcı bir
Kongre olması, hem de
İzmir’in ve çevresinin güzelliklerini
Kongremize gelen
meslektaşlarımıza,
misafirlerimize tanıtmak amacıyla komisyonun oluşturulduğu
ilk günden beri heyecanla
toplantılarımızı yapıyoruz. Çok değerli sanatçılarımız, kongremizde bizlerle olacak. Ayrıca İzmir
ve çevresinde gezilecek
yerler konusunda fikirler
oluşturduk.
Açılış töreninden
başlayalım; mini
konser tarzı bir etkinlik
olacak mı?
Evet, açılış törenimizde dünyaca ünlü
tenor Pavarotti’nin öğrencisi olan ünlü
sanatçı Hakan Aysev bizimle olacak.
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Birinci günün akşamı için düşündüğünüz bir
etkinlik var mı?
Kongremizin ilk günü 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı’na denk geliyor. Bu önemli
günde tüm meslektaşlarımızla İzmir’de
beraber olmanın mutluluğunu ve
coşkusunu yaşayacağız. Bu güzel birlikteliğimizi Fuarİzmir havuz başında müzisyen, gezgin, radyocu, TV programcısı
ve Türkiye’nin önde gelen perküsyon
sanatçılarından olan Ayhan Sicimoğlu
ve orkestrasının müzikleriyle coşarak
kutlayacağız.

Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Kongrenin
ilk akşamına denk gelen 19 Mayıs’ı coşkuyla
kutlamamıza katkı yapacak.

Gala yemeğinde
konser olacak mı?
Evet, gala gecemiz 20 Mayıs
2016 Cuma günü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin restore ederek İzmir’e kazandırdığı tarihi
İzmir hava gazı fabrikasında
yapılacak. 2001’de Kopenhag’da yapılan Eurovisyon
şarkı yarışmasında ülkemizi temsil eden Sedat
Yüce de bir konser
verecek.
Sosyal konuşmacı olarak
kimi düşünüyorsunuz?
Şair, yazar, gazeteci, tiyatro oyuncusu,
araştırmacı Sunay Akın 20 Mayıs’ta,

EGE’NİN RÜYA KÖŞELERİ
Antik kentleri, limanı ve balıkçı
lokantalarıyla Necati Cumalı’nın
memleketi Urla duraklarımızdan
biri olacak.
Son yılların
gözdesi, rüzgarı ve
deniz sporlarıyla
ünlü Alaçatı, korunmuş taş
sokaklarıyla hem gece hem gündüz
capcanlı.
Osmanlı kalesinin gölgesinde sayısız
kültürün cıvıl cıvıl kaynaştığı plajları ve
marinasıyla Çeşme Türkiye’nin hala en
önemli tatil kasabalarından
biri.

Dünyanın en iyi
korunmuş arkeolojik
alanlarından biri olan Efes
her yıl yüzbinlerce turisti
ağırlıyor.

Hakkında efsanelerle gerçekler
birbirine karışsa da Meryem Ana Evi
milyonlarca Hristiyanı Türkiye’ye
çekmeye devam ediyor.
Araştırmacı yazar Sevan
Nişanyan’ın büyük katkılarıyla
ayağa kaldırılan Şirince köyü yerel
ürünleriyle de
ünlü.
Çeşme’den 45
dakikalık bir yolculukla varılan
Sakız Adası bu yakada artık
kalmamış değirmenleriyle
karşılıyor sizi.
Sakız ağacının anavatanı olan
bu güzel ada damla sakızından
mamul ürünleri kadar geçmişine
yabancılaşmamış
mimarisiyle de
dikkat çekiyor.
Adanın güneyindeki Pirgi köyünün
ksista (çizik) adı verilen cephe
kaplamaları köye kendine özgü bir
hava veriyor.

Kongrenin ikinci günü kongre merkezimizde bir konuşma yapacak.
Sosyal programa İzmir’in turistik
noktalarını eklemeyi düşünüyor
musunuz?
Kongremize gelen misafirlerimize
İzmir’e yakın olan birbirinden güzel
yerleri tanıtmak için turlar düzenliyoruz.
Turlarımızın biri Urla - Alaçatı
- Çeşme turu olacak. İlk olarak
İzmir’e 30 km mesafede bulunan
ve antik çağlardan beri zeytinyağı üretiminde önemli bir ticaret
merkezi olan Urla gezilecek, sonrasında
Alaçatı’ya gidilecek. Alaçatı’ya özgü taş
evlerin ve dar sokakların misafirlerimizin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.
Alaçatı’ya oldukça yakın olan Çeşme iç
ve dış turizm açısından ülkemizin sayılı
merkezlerindendir. Gerek doğal güzellikleri gerekse Çeşme kalesiyle bu turun
gezilecek üçüncü güzel yeri olacak.
Diğer bir gezimiz Efes - Meryem
Ana - Şirince’yi kapsayacak. Efes antik
kenti ve Hristiyanlar için kutsal olan
Meryem Ana Kilisesi Kongremiz sırasında yapacağımız bir başka gezimiz olacaktır. Ayrıca aynı gün içerisinde orijinal
haliyle günümüze kadar gelmiş Şirince
köyü gezilecek ve yerli halkın ürettiği
çeşitli ürünleri satın alma imkanımız
olacak.
Bir başka gezimiz de bir gece kalmalı
Sakız Adası turumuz. Otobüslerle Çeşme’ye varılacak, ardından da
feribotla Sakız adasına geçilecektir.
Adanın tarihi ve turistik yerlerini
meslektaşlarımızla gezeceğiz.
Son yıllarda olduğu gibi sosyal
program yine ayrı bir paket olarak mı
sunulacak?
Evet, sosyal programı meslektaşlarımız
ayrı bir paket olarak alabilecekler.
Öğle yemeği verilecek mi?
Oturma düzeninde mi olacak?
Kongremize katılan tüm meslektaşlarımız öğle yemeklerini üç gün
boyunca oturma düzeninde kongre
merkezinin içinde alacaklar.
Kapanış töreninde bir sürpriz
var mı?
Kongreye katılan meslektaşlarımızın
özellikle kapanış törenimizi kaçırmamalarını istiyoruz. Çünkü tören salonunda
bulunan meslektaşımıza çekilişle değerli
armağanlar sunulacak.
Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi

53

Sürekli Dişhekimliği Eğitimi

Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Kredilendirilmiş Soruları
Soruların yanıtlarını en geç 22 Nisan 2016 tarihine kadar SDE Yüksek Kurulu Kızılırmak Mah. 1446. Cad.
Alternatif İş Merkezi No: 12/38 Çukurambar Çankaya / Ankara adresine mektupla, 0.312.430 29 59’a faksla
ya da tdb@tdb.org.tr adresine e-mail ile gönderen meslektaşlarımızdan en az 7 soruyu doğru cevaplayanlar
6 SDE kredisi almaya hak kazanacaklardır.

1

5

Aşağıdakilerden hangisi yarı
sabit yer tutuculara bir örnektir?

Diş seçerken aşağıdakilerden
hangisi kullanılmaz

[a]
[b]
[c]
[d]
[e]

[a]
[b]
[c]
[d]
[e]

Kuron-distal shoe yer tutucular
Bant-distal shoe yer tutucular
Nance arklar
Band-loop yer tutucular
Kuron- loop yer tutucular

2

Aşağıdaki ortodontik tellerin
hangisi nikel içermez?
[a]
[b]
[c]
d)
[e]

Krom kobalt
Paslanmaz çelik
Beta titanyum
Nitinol
Fiber cam

3

Kanal boyu 20 mm olarak
kabul edilen bir dişte MAF eğer
30 numara ise 17 mm’de eğe
numarası kaç olur?
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]

45
20
30
35
25

6

Aşağıdakilerden hangisi
sementoblastomanın özelliği
değildir?
[a] Mandibular molar bölgesinde
sık görülür
[b] Diş köklerinde rezorpsiyona
neden olur
[c] Yavaş büyür, kemikte
ekspansiyon oluşturabilir
[d] Radyolojik olarak radyolüsent
görüntü verir
[e] Tevasinde ilgili dişler ile
birlikte eksize edilir

7

Gebelikte ,……………….. “gri
bebek sendromu” olarak bilinen
…………. sentezinde bozukluğa
neden olmaktadır. Boşlukları
tamamlayınız.

4

Aşağıdaki aletlerden hangisi
alt çenede artık kök çekiminde
kullanılmaz?
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]

Burun genişliği
Dilin büyüklüğü
Zigomalar arası mesafe
Gülme hattı
Kafa kaidesinin çapı

Bayonet
Bein elevatörü
Crier elevatörü
Kanal eğesi
Thoms elevatörü

[a]
[b]
[c]
[d]
[e]

Kloramfenikol, protein
Tetrasiklin, eritropoetin
Streptomisin, protein
Kloramfenikol, eritropoetin
Tetrasiklin, protein

8

Ortodontik diş hareketleri
ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

SDE YANIT FORMU (Doğru yanıtı lütfen daire içine alınız):
İmzası:

[a] Direkt kemik rezorbsiyonunda
periodontal dokuların
sıkıştığı taraftaki periodontal
dokuya komşu alveol kemiği
osteoblastlar tarafından eritilir.
[b] Piezoelektrik teoriye göre
kemiğin eğilmesi ile konkav
yüzeyde pozitif (+), konveks
yüzeyde negatif (-) elektrik
akımı oluşur ve bu da kemik
apozisyonu ve rezorbsiyonunu
stimüle eder.
[c] Dişin vertikal hattı etrafındaki
hareketlerine intrüzyon denir.
[d] Dişin hareket ettiği yöndeki
basınç bölgesinde kemik
rezorbsiyonu, karşı taraftaki
gerilim bölgesinde ise kemik
apozisyonu görülür.
[e] Ağır kuvvetler ile daha hızlı diş
hareketi sağlanır.

9

Aşağıdakilerden hangisi
endodontal kaynaklı bir periapikal
lezyon değildir ?
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]

Apikal pocket kist
Condensing osteitis
Sementoblastoma
Kronik apikal periodontitis
Kronik apikal apse

10 Aşağıdakilerden hangisi

oroantral ilişki kesme
yöntemlerinden değildir?
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]

Basit yaklaştırma
Bukkal flep kaydırma
Palatinal parmak flep ile kapatma
Karşıt arktaki dişin çekimi
Ada flebi kaydırma

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A

A

A

A

A

A

A

9 10
A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Adı Soyadı

: ............................................................

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

TC Kimlik No

: ............................................................

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

: ............................................................

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

A

151. sayının yanıt anahtarı:
B C D B A D D

D

Adresi

............................................................................................
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TDB Komisyonları

TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ağaoğlu:

‘Sağlık
turizminde
sirkülasyon
artacak’
Sağlık Turizmi son on yılda genel sağlık alanında olduğu gibi ağız diş sağlığı alanında da çok tartışılan
konulardan biri oldu. TDB Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları Komisyonu’ndan
sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ağaoğlu sağlık turizminin dünyada geldiği boyutu ve
Türkiye’de nasıl ilerlemesi gerektiğine ilişkin öngörülerini dergimizle paylaştı.
Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1980 yılında Kahramanmaraş’ta doğdum. İlk ve
orta öğrenimimi Kahramanmaraş’ta tamamladım.
2003’te Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldum. Askerliğimi yaptıktan sonra
2005’te Kahramanmaraş’a dönerek muayenehanemi açtım. 2007’de de bir poliklinik kurduk ve halen
burada çalışmaktayım.
Bu süre zarfında Kahramanmaraş Dişhekimleri
Odası bünyesinde Denetleme Kurullarında ve Türk
Dişhekimleri Birliği delegasyonunda görev aldım.
2013 yılı Çukurova Bölgesi Dişhekimliği Günleri
kapsamında Kongre Genel Sekreterliği yaptım. Boş
zamanlarımda masa tenisi oynuyorum, amatör
fotoğrafçılık ve profesyonel olarak atıcılık sporu ile
uğraşıyorum. Evliyim ve bir çocuğum var.

Hindistan Meksika,Tayland, Singapur gibi ülkelerin
adı öne çıkmaktadır. Küreselleşme, ülkeler arası
sınırların neredeyse kalkmış olması, seyahat ve
konaklama olanaklarının artmasıyla birlikte sağlık
turizmi olgusu ivme kazanmıştır.
2006 yılından beri hem çalışma grupları, hem
komisyonlar düzeyinde, hem meslek sorunları sempozyumlarında bu konu ele alınmakta ve etraflıca
tartışılmaktadır, önemli çıkarımlarda bulunulmuştur.

Ülkemiz açısından Sağlık Turizmi hakkındaki
gelişmeleri biraz daha detaylandırabilir
misiniz?
Önce şu soruya cevap bulmaya çalışalım: Şifa
bulmak amacıyla seyahat ihtiyacı nereden kaynaklanıyor?
TDB Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı
Avrupa ve dünyanın birçok ülkesindeki yaşlı
Hizmetlerine Yansımaları Komisyonu’ndan
nüfusun gün geçtikçe artması, sağlık hizmetlerine
sorumlusunuz. Öncelikle ‘sağlık turizmi’
olan talebi artırmakta, sosyal güvenlik sistemleri
kavramı ve TDB’nin bu
ihtiyaca yanıt veremekonuyu nasıl ele aldığı
mektedir. Sistemler,
hakkında bize biraz
diğer ülkelerde yeterli
bilgi verebilir misiniz?
buldukları kuruluşlara
Sağlık turizmi, en
hasta göndermeye başlabasit haliyle şifa bulma
yarak bu sorunlarını çözamacıyla bir yerden
me yoluna gitmişlerdir.
başka bir yere seyahat
Hastaların bekleme süolarak tanımlanabilir.
relerinin artması, diğer
Elbette sağlık turizmi,
ülkelerde bu hizmetin
dental sektör açısından
daha ekonomik verilmeda önemli bir kavram.
TDB sağlık turizmi konusunun gündeme girmesinden itibaren birçok kez bakanlıklar da dahil
si, sağlık turizmini daha
Dental turizm konusun- olmak üzere konunun tüm paydaşlarını çalışma gruplarında bir araya getirerek konunun
da cazip hale getirmiştir.
da Polonya, Macaristan, mesleki ve etik çerçevesini çizmeye çalıştı. Üstte 2012’de Ankara’daki Meslek Sorunları
Bunun yanında ülkeSempozyumu vesilesiyle oluşturulan çalışma grubu katılımcıları görülüyor.
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lerinde yeterli sağlık hizmetine ulaşamayan ama
maddi gücü olan bireyler ve bireysel sağlık hizmeti
talepleri olanlar, kendi olanak ve arayışlarıyla birçok ülkeye gitmekte, hem tedavilerini yaptırmakta,
hem de o ülkede turizm hareketi olarak tanımlanan
faaliyetleri gerçekleştirmektedirler. Yani sağlık hizmetinin ekonomik boyutu, hoşumuza gitse de gitmese de bu konuda çok önemli bir etkiye sahiptir.
Devlet kurumlarının bu konuya bakış açısı
nasıl?
Ülkemiz medikal ve dental turizmde büyük bir potansiyele sahip, Türkiye’de sağlık turizmi alanında
hizmet veren hastaneler, termal oteller, spa-wellness ve sağlık turizmi acenteleri faaliyetlerini
giderek artırmaya çalışıyor.
Ekonomi Bakanlığı sağlık turizmi için ülkemize
gelecek olan turistlerin uçak biletlerini subvanse
ediyor. Yine Ekonomi Bakanlığı tarafından döviz
kazandırıcı hizmetler kapsamında desteklenen

mak da gerekli. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın
birçoğu senelik tatilleri için Türkiye’ye geldiklerinde sağlık konusunda mutlaka girişimlerde bulunuyorlar. Hatta sadece bu amaç için gelenler bile az
değil ve bu girişimler içerisinde de dental tedaviler
önemli bir yer tutuyor.
Sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen
hasta sayısı konusunda bilgi var mı?
Ülkemizde sağlık turizmi konusu büyümeye çok
açık. Halihazırda 2014 yılında kayıtlı hasta sayısı
583 bin olmuş ve 2,5 milyar dolar gelir elde edilmiş. Bu sayı Türkiye’ min bu konudaki ilk 10 ülke
arasına girmesi anlamına geliyor; 2017 hedefi ise
1 milyon hasta ve 8 milyar dolar gelir. Eğer doğru
çalışmalar yapılırsa bu rakamların içerisinde dişhekimliği hizmetleri de kendisine geniş bir yelpazede
yer bulacaktır
Bu konuda önemli bir gelişme olarak 2016 yılı
içerisinde Avrupa Birliği ülkelerinde sağlık mesleklerinin ve hizmetlerin serbest dolaşımının gerçekleşmesi planlanmaktadır.
AB’nin özel direktifle düzenlediği ve tüm üye

‘Sağlık turizminde; zaman darlığı,
gelişebilecek komplikasyonlarda
hastanın ülkesinde muhatap
bulamaması vb. birçok sorun
bulunmaktadır.’

sağlık turizmi konusunda ciddi teşvikler sağlanıyor. Bakanlığın sağlık turizmi teşvikleri konusunda
yayınladığı tebliğ incelendiğinde oldukça kapsamlı
teşvikler sağlandığı görülüyor. Ekonomi Bakanlığı’nın pazara giriş desteği, yurt dışı tanıtım desteği,
yurt dışı birim desteği, belgelendirme desteği gibi
başlıklarda toplanan desteklerinin yanı sıra Maliye
Bakanlığı’nın kurumlar ve gelir vergisi indirimleri ve Sağlık Bakanlığı’nın bazı teşvikleri de söz
konusu.
Sağlık turizmi yapacak kurum ve kuruluşların
en büyük ihtiyacı yabancı dil bilen, temel sağlık ve
turizm bilgisine sahip nitelikli elemanlar. Bu konuda, Kapadokya Meslek Yüksekokulu Sağlık Turizmi
İşletmeciliği ön lisans programını açarak bir kapı
araladı. Bu okulların devamı da gelecektir.
Sağlık turizmi diyince bu konuyu sadece yurtdışından ülkemize gelecek turistler olarak algılama-

ülkelerde aynı düzeyde eğitimin uygulandığı sağlık
meslekleri olan hekimlik, dişhekimliği, eczacılık,
ebelik ve hemşirelikte ülkemizde AB standartlarında eğitim verilmektedir.
Bu kapsamda yurtdışında yaşayan ve sağlık
sigortasına sahip hastalar da uyum çalışmaları
sonucunda varılacak anlaşmalarla gelip tedavisini
ülkemizde yaptırabilecek ve bu tedavi bedeli sigorta
kapsamında olabilecektir.
Sağlık turizmi konusunu dişhekimliği
uygulamaları açısından değerlendirecek
olursanız öne çıkan başlıklar nelerdir ?
Aslında hepimizin gurbetçi hastaları olduğu için
her dişhekiminin sağlık turizmiyle az çok ilişkisi
vardır ve bu konunun sıkıntılarına haizdir. Özellikle
zaman darlığı, komplikasyon gelişme ihtimali olan
tedavilere çekinerek başlama, gittiği ülkede
➔
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gelişen komplikasyonlarda hastanın muhatap
bir meslek değil... Evet yaptığımız tedaviler için bir
bulamaması, diğer ülkelerdeki hekimlerin ufak
takım ücretler belirliyoruz, yaptığımız işler karşılığında paralar alıyoruz, ama en küçük tedavimizin
tefek işlemleri bile yapmak istememesi, laboratuvar
dahi hakkını tam olarak ödeyebilecek bir para yok.
kaynaklı hataların telafisi için bazen yeterli zamana
Ben yaptığım tedavilere bir değer biçemiyorum.
sahip olamamak, küçük bir uygulamayla çözülebilecek sorunların hasta size ulaşamadığı için büyümesi
Hastalara kaybettiği sağlığı geri kazandırabilmenin
vb.
bir karşılığı yok. Bir başka hekim bana ya da ailemden birisine kaybettiği sağlığını geri
Yurtdışından gelen hastaların zaman darlığı hepimiz malumu, ancak
kazandırdığı vakit onun yaptığı iş için
dişhekimliği de son yıllarda çok gelişde aynı şeyi düşünüyorum.
ti. Üç boyutlu görüntüleme sistemleİşini doğru yapmaya çalışan her herindeki gelişmeler teşhis doğruluğuna
kim çok kutsal bir iş yapıyor. O sebeple
ve öngörülebilir sonuçlara çok katkı
hekimlik mesleğinin mensubu olarak
sağlıyor. Bilgisayar destekli tasayaşamımızı sürdürüyoruz, evlerimize
rımlar birçok estetik vaka için elde
muayenehanelerimizden kazandıklarımızla ekmek götürüyoruz, çocuklarımıedilecek sonucu yüksek doğrulukla
zı mesleğimizden elde ettiğimiz gelirle
daha işlemlere başlamadan önümüze
okutuyoruz, ailemizin ihtiyaçlarını
getiriyor; 3D cad-cam sistemleri sayesinde, günler süren hatta bir haftayı
mesleğimiz sayesinde karşılıyoruz,
geçen laboratuvar çalışmaları aynı
insanların hayır dualarını alıyoruz.
günde teslim edilebilir hale geldi.
Toplumda sözümüzün bir değeri
Yurtdışından gelen hastaların
varsa sahip olduğumuz mesleğin de
zaman baskısı var, ancak biz dişhebunda bir payı var. Birçoğumuz için
kimlerinin elindeki imkanlar da çok
dişhekimliği, sadece mesleğimiz değil,
‘Mesleğin bize
güçlü. Başta yapılacak iyi bir planlayaşamımızın bir parçası haline gelmiş
verdiklerinin bir kısmı
ma ve iyi iletişimle birçok vakayı çok
durumda.
başarılı bir şekilde çözüme kavuşturaile dişhekimliği mesleği
bilmek mümkün.
Dişhekimi olduğunuz için memnun
için çabalamanın bir
Ancak bütün iş tabii ki ihtiyaç olan
musunuz?
geri ödeme yöntemi
tedavileri yapmakla bitmiyor. YurtdıElbette. Dişhekimliği mesleği diğer
olduğunu düşünüyorum.
şından gelen hastaların tedavileriyle
tababet dalları arasında da apayrı bir
ilgili ayrı zorlukları ve bu konuda
yere sahip ve mesleğimizin bize kattığı
Bunları yapabildiğim
çözülmesi gereken önemli işler var.
önemli yetiler ve bakış açıları var; örölçüde de kendimi daha
neğin gündelik hayatta karşımıza çıkan
Sağlık turizmi konusu ülkemiz ve
iyi hissediyorum.’
sorunlara bile bir dişhekiminin ürettiği
dişhekimliği açısından çok önemli
çözüm yolları ile normal bir bireyin
olmakla birlikte bu konuda haksız
ürettikleri arasında çok farklar vardır.
rekabete yol açmadan adım atabilmek
Bu sebeple hepimizin aynı zamanda
için uygulanabilir bir model üzerinde tartışma yürütmeye ihtiyaç vardır. 1219 Sayılı
sahip olduğumuz bir çok şey adına mesleğimize de
Tababet ve Şuabatı Sanatların Tarzı İcrasına Dair
borçlu olduğumuzu düşünüyorum ve tıpkı malının
Kanun, mevcut yönetmelikler, Tıbbi Deontoloji
zekatını vermek gibi mesleğin bize verdiklerinin bir
Nizamnamesi, TDB web sitesi etik kuralları, Rekkısmı ile mesleğimizin geleceğine yatırım yapmalam Kurulu kararları göz önünde tutularak reklam
nın, bilgimizi paylaşmanın, dişhekimliği mesleği
ile bilgilendirmenin ayrımını iyi yapacak, büyük
için hizmet etmek, meslek onurunu ve şerefini
sermaye karşısında serbest çalışan dişhekimlerinin
yükseltmek için çabalamanın bir geri ödeme yöntemi olduğunu düşünüyorum. Bunları yapabildiğim
elini kolunu iyice bağlamayacak düzenlemeler de
ölçüde de kendimi daha iyi hissediyorum.
bu tartışmanın bir parçası olmalıdır.
Elbette bu işler için ailelerimizden çaldığımız
Güncel ihtiyaçların güncel talepleri beraberinde
zamanı da herhangi bir bedelle ölçemiyorum, telagetirmesi sebebiyle; kanun tüzük ve yönetmeliklerde de aslolan ana etik kaidelerin dışına çıkmadan,
fisi olmayan ihmaller yapmamaya ve olabildiğince
günümüz koşullarına göre bir güncelleme yapılması
dengeli olmaya çalışıyorum. O yüzden meslektaşlarımın destekleri; ailemin, eşim ve çocuğumun sonu
ülkemiz hekimlik faaliyetlerinin faydasına olacaktır.
olmayan özverileri için bir kez daha teşekkürlerimi
Meslek birliğinizde gönüllülük esasına dayalı
sunuyorum.
görev yapmak sizin için ne tür bir tatmin
Tüm meslektaşlarıma başarılı ve faydalı geçirilmiş bir meslek yaşantısı, farkındalıkla ve anlamlı
sağlıyor?
geçirilmiş bir ömür diliyorum.
Tatmin sağlamak aslında yanlış bir tanım. Hekimlik
Ars longa vita brevis1
zaten içinde gönüllülük olmazsa eğer yapılabilecek
Ars longa, vita brevis, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicum difficile” şeklinde devam eden ünlü Hipokrat aforizması. “Sanat uzun,
hayat kısa, fırsatlar kaçıcı, deneyim aldatıcı, karar vermek zordur...” anlamına gelir. ‘Sanat’ kelimesinden kastedilen hekimlik sanatıdır.

1“
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Yerel yönetimler ve sağlık

Söyleşi: Yeşim Saraç

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç:

Çocuklarda
‘sıfır çürük’
hedefiyle
yola çıktık
TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yeşim Saraç yeniden Belediye Başkanı seçildikten sonra hayata
geçirdiği Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ni birlikte ziyaret etmek ve kendisinden
bilgi almak üzere Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı meslektaşımız Ahmet Ataç’la görüştü. Ataç,
Belediye’nin dezavantajlı gruplarla ilgili yenilikçi çalışmalarından da bahsetti.
Öncelikle biraz Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş
Sağlığı Polikliniği’nden bahsetmenizi rica
edeceğim...
Memnuniyetle. Şirintepe Çocuk Ağız Diş
Sağlığı Polikliniği’ni 2013’ün Ocak ayında
açtık. Tepebaşı bölgesinde yaşayan çocuklarda
‘sıfır çürük’ sloganıyla başlattığımız hizmetler
4-14 yaş arası çocukları kapsıyor. Bu hizmetlerdeki en büyük amaç, çürük oluştuktan sonra
tedavi etmek yerine çürük oluşmadan verilen
eğitimlerle çocuklarda sağlıklı dişe ulaşma yolları konusunda bir bilinç oluşturmak ve yapılan
koruyucu dişhekimliği çalışmalarıyla çürük
sayısını en aza indirmek.

TDB Genel Saymanı Yeşim Saraç ve
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Şirintepe Çocuk Ağız ve
Diş Sağlığı Polikliniği’nin dişhekimleri ve diğer çalışanlarıyla birlikte.
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Meslektaşımız
Ahmet Ataç
zaman zaman
kendisinin
de Çocuk Ağız
ve Diş Sağlığı
Polikliniği’nde
muayenelere
katıldığını
belirtiyor.

Özel eğitmen eşliğinde okullardan araçlarla
alınan çocuklara merkeze geldikten sonra önce
ağız diş sağlığıyla ilgili bir eğitim veriliyor. Bu
eğitimin ardından yapılan tarama sonrasında
tedaviye ihtiyaç duyanların randevuları düzenlenip gerekli olanlara flor çalışmaları yapılıyor. Dişhekimi korkusu olan çocuklarımız da
psikoloğumuzla görüştürülerek bu korkularını
yenmeleri sağlanıyor. Tüm bu hizmetler ücretsiz, Polikliniğin tüm giderleri Tepebaşı Belediyesi tarafından karşılanıyor.
Kaç çocuğa ulaştınız bu süre boyunca?
Yaklaşık üç yıllık bu süreçte Tepebaşı Belediyesi
sınırları içinde bulunan devlet okullarındaki 11.515 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisi
taramadan geçirildi, 13.994 çocuğa acil müdahale yapıldı, 13.946 çocuk tedavi edildi ve 7.970
çocuğa da çürüğe karşı koruyucu flor tedavisi
uygulandı.

Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 50 kişilik
eğitim salonunun yanında, altı tedavi ünitesi,
panoramik ve RVG röntgen cihazlarıyla donatılmış durumda. Beş dişhekimi, bir psikolog ve beş
asistanın görev yaptığı merkezimiz önümüzdeki
eğitim öğretim yıllarında da bölgemizdeki tüm
ilkokul seviyesindeki çocuklara ulaşmayı planlamaktadır.
Benzer sosyal nitelikli projeleriniz var mı?
Birçok projemizden bahsedebilirim; Yaşam
Köyü ve Alzheimer Merkezi bunlardan biri
mesela. 2014 yılı Mart ayında ilk konuk evimiz
hizmet vermeye başladı. İlk başta 18 yatılı 5 gündüzlü hasta kapasitesine sahipken 2015 Mayıs
ayında açtığımız son binayla bugün 60 yatılı 16
gündüzlü hasta kapasitesine
ulaştık.
Alzheimer Merkezi’mizde psi‘Çocuklara merkeze
kiyatrist, nörolog ve pratisyen
geldikten sonra
hekimlerimiz danışman hekim
önce ağız diş
olarak bulunuyor ve 24 saat
sağlığıyla
ilgili bir
sağlık personeli ve hasta bakım
eğitim veriliyor. Bu
elemanları kesintisiz hizmet
eğitimin ardından
veriyor.
Yine Yaşam Köyü içerisinde
yapılan tarama
bulunan birimlerde hizmet
sonrasında tedaviye
alan bireylerden fizyoterapiye
ihtiyaç duyanların
ihtiyacı olanların hizmete ularandevuları
şımını kolaylaştırmak amacıyla
düzenlenip gerekli
Fizyoterapi ve Rehabilitasolanlara flor
yon Merkezi’miz; Aşağısöğütönü Mahallesi ve Yaşam Köyü
çalışmaları yapılıyor.’
sakinlerinin çeşitli kurslara
katılarak zamanlarını verimli
kullanmalarını sağlamak amacıyla da Beceri
ve Sanat Atölyeleri’miz 2015 yılı içerisinde
hizmete açıldı.

TDB Genel Saymanı Yeşim Saraç ve Ahmet Ataç
Tepebaşı Belediyesi’nin kurduğu Gökkuşağı Kafe’nin mahir garsonlarıyla.

Gökkuşağı Kafe projesini duyduğumda çok
hoşuma gitmişti, biraz bahseder misiniz?
Down sendromlu çocukların rehabilitasyonuna
katkı sağlamak amacıyla Türkiye Sakatlar Derneği ile birlikte oluşturduğumuz bir proje, Gökkuşağı Kafe. Burada Down sendromlu çocuklar
garsonluk eğitimi alıyor, sertifika programlarına
katılıp çeşitli yerlerde iş bulabiliyorlar.
Engelli bireyler Kafe’nin üst katında oluşturulan alanda fotoğraf çekiminden ebruya, halk
oyunundan Latin danslarına kadar eğlenceli
aktivitelerde bulunuyorlar. Engelli ailelerinin
büyük zorluklar çektiği günümüz şartlarında ailelerin omuzlarındaki yükleri de azaltan başarılı
bir proje bu.
İşkur İl Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi’yle işbirliği içinde hazırladığımız ‘Aşçı Çırağı’
projesinin protokol töreni de Gökkuşağı Kafe’de
gerçekleştirildi. Dezavantajlı grup olan zihinsel engelli, down sendromlu bireylere mesleki
eğitim verilmesi ve sosyal yönden gelişmelerinin
sağlanması olan bu proje de altı ayda tamamlandı ve hafif ve orta düzey zihinsel engeli bulunan
14 gencimiz yararlandı.

Ahmet Ataç
Montaj atelyesinde becerilerini geliştiren engelliler ve çalışanlarla.

Engellilerle ilgili çalışmalarınız da var
bildiğim kadarıyla...
Evet, Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak
hizmet veren birimimiz; Engelliler Sosyal Yaşam
Merkezi, sosyal bir proje olarak hayata geçirilen
ve Down sendromlu çocukların çalıştığı Gökkuşağı Kafe ve İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler
Montaj Atölyesi gibi birimlerde çok başarılı
işlere imza atıyor..

Eskişehir’de doğdu. 1969 yılında İstanbul Dişhekimliği Yüksek Okulu’ndan mezun oldu ve serbest dişhekimi olarak çalışma hayatına atıldı. 1986 yılında
Eskişehir Dişhekimleri Odası Başkanı seçilen Ataç,
2004-2009 yılları arasında TDB Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1999’da Eskişehir
Tepebaşı Belediye Başkanlığı’na seçilen Ahmet Ataç,
2004 yılına kadar Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.
2009 yerel seçimlerinde tekrar Eskişehir Tepebaşı
Belediye Başkanlığı görevine gelen Ataç çalışmalarının topladığı beğeni sonucunda 2014 yerel seçimlerinde desteğini oldukça yükselterek aynı göreve yeniden seçildi. Ahmet Ataç evli ve üç çocuk babasıdır.
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kadına şiddet

Neşe Dursun*

Kadına
yönelik
şiddet

önlenebilir
Son yıllarda dramatik şekilde artan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin her türü, “eskiden de
vardı, sadece görünürlüğü arttı” söylemiyle geçiştirilemeyecek boyutlara ulaştı. Şiddetin kaynakları,
kalıcı ve geçici çözümlere ilişkin çalışan kadın örgütleri sadece ‘müsamaha’nın ortadan kalkmasıyla
dahi ciddi bir mesafe alınabileceğini belirtiyor.

Ş

çözümler ancak toplumun kendi yapısı ve
iddet olgusu sosyal bilimlerin ve siyamantığı içerisinden çıkar. Şiddet eylemlerini
set felsefesinin önemli sorunlarından
geri kalmış toplulukların hastalıklı bir takım
biridir. Şiddet eylemlerinin devlet tahareketleri olarak algılamak şiddeti anlamaya
rafından önlenememesi veya iktidarın
engeldir.
‘meşru’ şiddet ugulamalarına sıkça
Günümüzde şiddet yaygınlaşarak evde,
başvurarak halkına şiddet uygulaması iktidarın
sokakta, okulda, iş hayatında, televizyonlarda,
aşınmasının bir belirtisidir. Bu nedenle şiddet
bilgisayar oyunlarında, şarkılarda ve dizilerde
iktidarın zayıflamaya ve meşruiyetini yitirmehayatımızın bir parçası haline gelmeye
ye başladığı dönemlerde daha fazla
başladı. Bu sorunun daha da derinleşgündeme gelir.
mesini engellemenin en önemli yolu
Şiddet, toplumsal hayatımızın
‘Ekim 2013 itibariyle
barış kültürünün hakim kılınmasından
kaçınılmazı mıdır? Bu, cevaplanması
Türkiye’de toplam
geçiyor.
gereken acil bir sorudur. Şiddet eğilikapasiteleri 3220 olan
minin doğuştan geldiğini iddia eden
124 kadın sığınma evi
Şiddeti ortaya çıkaran ortam
psikolojik yaklaşımlar halen oldukça
Güvensizlik hissinin arttığı dönemyaygın olsa da, şiddetin toplumsal
bulunuyordu. 35 ilde ise
lerde insanlar kendi güvenliklerini
ve kültürel boyutlarıyla öğrenilen bir
hiç kadın sığınma evi
kendileri sağlama eğilimine girerler
davranış biçimi olduğu düşüncesi
yoktu’
ve silah satışı artar. Bunun yanı sıra
yadsınamaz.
mafya, çeteler ve diğer bir takım illegal
organizasyonlar güvenlik sağlama
Sadece kadına yönelik mi?
iddiasıyla daha da yaygınlaşır.
Kan davası, namus cinayeti, aile içi şiddet ve
Bu kültür karmaşası içerinde insanlar olumgençler arasındaki kavgaları anlamsız saldırsuz yönlendirmelerin kolay etkisinde kalarak
ganlık eylemleri olarak algılamak bu eylemakıl ve mantıkla açıklaması zor davranışlar
leri önleme konusundaki en önemli engeldir.
gösterirler. Öfke, kendini kanıtlama, kendine
Şiddeti anlamaya ve önlemeye yönelik köklü

* Dişhekimi, TDBD Genel Yayın Yönetmeni
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karşı çıkanı cezalandırma ona öğretilmiş
normlardır. Cesur, saygı duyulan bir birey
olarak yapabileceği tek şey, tek yeteneği olan
saldırmak, kırıp dökmektir.
Öfke de genellikle yakınında olana ve tabii
ki gücünün yettiğine döner. Öfke patlamalarının en önemli mağdurlarının kadın ve
çocuklar olduğunu biliyoruz. Hele ki kadın;
o eksik etek, birçok kültürdeki pis günahkar,
sözden dışarı çıktığında cezalandırılmayı hak
eder... Bir yanda kamu spotlarıyla korunması
öğütlenen cins olarak tanımlansa da baskın
inanç ve aile içinde ona biçilen görevler nedeniyle zavallı bir yaratık...
Çözüm adımlarından biri: Sığınma evleri
Şiddete uğrayan kadınlar için son 15-20 yılda
Türkiye’de de sığınma evleri oluşturulmaya
başlandı. Ama sığınma evlerinin yetersiz kalşulların islâh edilmesi, kadınların çocuklarıyla
8 Mart’ta kadına
ması bir yana, her şeyden önce şiddet gören
birlikte orada barınmalarını sağlayacak uygun
yönelik şiddete karşı
kadının sığınma evine başvurmaya cesareti
yürüyen kadınlara
sığınma evlerinin yaratılması ve sayılarının kat
yapılan
yoktur. Toplumsal zihniyet erkeğin önyargılakat çoğaltılması şarttır. Bunlar yapılmadıkça,
müdahalenin
rına göre biçimlendiğinden, erkeğin şidde“kadınlar için sığınma evlerimiz var” denilegörüntüsü basında
tinden kurtulmak isteyen kadınlar arasında
mez.
‘8 Mart ironisi’
sığınma evine gitmeye cesaret edenlerin oranı
başlığıyla yer buldu.
çok çok düşüktür.
Kamu görevlileri toplumdan farklı değil
2012 yılında Türkiye’de kuruma başvurmuş
Sözünü ettiğimiz o kadar az sayıdaki kadın
her dört kadından sadece biri sığınak talep
sığınmacının bir bölümü o evlerde kocaları taediyordu. O yılın ilk dört ayında Mor Çatı’dan
rafından rahatsız ediliyor. Daha kötüsü, “eşim
destek talep eden kadınların sayısı 384 idi.
kayıp” diye Emniyet’e ve Adliye’ye başvurBu kadınların 102’si sığınak talebinde
duklarında, bilgi vermek yasak olduğu halde,
bulunmuştu. Ancak yetersiz sığınak
polis, savcı gibi kamu görevlilerinin
sayısı nedeniyle onların büyük çoğunsaldırgan kocaları Mor Çatı’ya yönlenluğu bir sığınağa yerleştirilememişti.
dirdikleri görülüyor. Eşinin sığınakta
‘Saldırgan kocalar
(Diğerleri hukuki yardım, psikolojik
olduğu bilgisini karakoldan, hatta
“eşim kayıp” diye
danışmanlık vb. istiyorlardı.)
savcıdan aldığını söyleyen erkekler
Dört ayda 384 rakamı bile (senede
olduğu gibi, bir savcının resmi bir
Emniyet’e ve Adliye’ye
1200) bu suçun sıklığıyla karşılaştıyazıyı eşe verdiği ve Mor Çatı’dan bilgi
başvurduklarında, bilgi
rıldığında adeta yok mertebesinde;
sorduğu da saptandı.
vermek yasak olduğu
başvuranların da ancak dörtte biri sıŞiddete uğrayan kadınların can
halde, polis, savcı gibi
ğınma istiyor, onların da çoğu olumlu
güvenliği sorunun da bir başka ivedi
yanıt alamıyor.
sorun olarak toplumun karşısında
kamu görevlilerinin Mor
duruyor.
Çatı’ya yönlendirdikleri
Türkiye’de durum
Yapılan araştırmalara göre, öldüren
görülüyor.’
Mart 2012’de çıkartılan 6284 sayılı
kişilerin yüzde 32,9’u öldürdükleri
‘Kadına Karşı Şiddetin Önlenkişinin namusunun lekelendiğini
mesine Dair Kanun’a göre kasöyleyerek “karımdı, kızımdı, kız
dınların devletten korunma talep etmesine
kardeşimdi, annemdi; namusunu kirletti” diye
imkân sağlanması yasal hak olduğu halde,
öldürmüştür. Katillerin yüzde 18,4’ü fiillerini
pratikte bu hak kâğıt üzerinde kaldı.
‘dinin emri’, yüzde 13,7’si ‘erkeğin şerefi’, yüzde
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verileri10’u ‘kadının iffeti’ sebebiyle yaptıklarını ifade
ne göre Ekim 2013 itibariyle Bakanlığa bağlı
etmiştir.
90, yerel yönetimlere bağlı 32 ve sivil toplum
‘Namus meselesi’ yapılan konuların ayrıntısıkuruluşlarına bağlı da 2 sığınma evi bulununa bakıldığında yüzde 48,5’i zina, yüzde 10,6’sı
yordu. Yine Bakanlığın verilerine göre toplam
bekâret, yüzde 9’u âşık olmak, yüzde 7’si bir erkapasiteleri 3220 idi. 35 ilde ise hiç kadın
kekle konuşmak, yüzde 6’sı izinsiz evden dışarı
sığınma evi yoktu.
çıkmak gerekçeleriyle öldürülmüşlerdir.
Ayrıca o sığınma evlerindeki koşullar o kaİstanbul Valiliği Kadın Hakları Komisyonu’ndar elverişsizdir ki, oralara sığınmış kadınları
ca yayınlanmış bir rapor katillerin gerekçeleri➔
şiddet ortamına geri dönmeye zorlayan o koni şöyle sıralamıştı:
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kadına şiddet

manlığı o raddededir ki, Birleşmiş Milletler verilerine göre cinsiyeti doğmadan önce kız olarak
saptanan bebeklerin bazıları salt bu nedenle
kürtajla aldırılmakta ya da doğduktan sonra kız
bebekler ilgisizlik ve bakımsızlıktan ölmektedir.

Kadının kendisine yönelen şiddeti ifade etmesinin önünde şiddet
görme kaygısından daha derin toplumsal kaygılar bulunuyor.

• Namus veya töre değerleri
• Çevre, toplum baskısı
• Kadının bir mal, köle gibi veya kirlenmiş bir
eşya gibi görülmesi
• Bilinçli bir cinayetle namus ve şerefin temizleneceği inancı
• Kadının öldürülmesi ile failin toplumda ve
çevrede saygınlık kazanacağı inancı...
Bahsettiğimiz erkek algısındaki kadın düş-

Peki ne yapmalı?
Kadına yönelik şiddete son verilebilir. Bunun
için öncelikle, şiddet çeşitli toplumsal gerekçelerle meşru ve kabul edilebilir olmaktan çıkarılmalıdır. Devletler ve hükümetler asıl varlık
sebeplerinin ülkede huzuru, güven ortamını,
insanca yaşama koşullarını hayata geçirmekle
yükümlü uygulayıcılar olduğunu hatırlamak
zorundadırlar. Yaşamını koruyamadıkları her
insanın asıl sorumlusu oldukları gerçeği ortadadır.
Bu sorumluluk etkili olarak kullanıldığında,
kadınların lehine gerçek reformlar yapılıp uygulandığında, erkekleri üstün gören anlayışa taviz
verilmediğinde, hukuk ve adalet şiddete uğrayan
kadınlardan yana olduğunda şiddetin önlenebilir olacağı açıktır.
Kadınlara yönelik şiddetin başlıca nedeninin
erkek egemen bakış açısı ve ekonomik sorunlar
olduğunu herkes biliyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk, sosyal güvenlikten
yoksunluk hem şiddeti hazırlıyor ve mevcut
eşitsizliği besliyor, hem de kadınların hayatını
çekilmez kılıyor.
Devletler ve hükümetler alacakları her ekonomik kararda kadınları öncelikli olarak düşünmeli, çalışma hayatına katılmalarına dönük yatırım
➔
ve projeleri acilen gerçekleştirmelidir.

İsviçre’de kadın sığınma evlerinden gözlemler
Şiddet gören kadınlar için en önemli kurumlardan biri kadın sığınma
evleri. Türkiye’de de bu kurumların
sayısı giderek artsa da, uygulamaya
dair sorunlar sık sık basına yansıyor.
Gelişmiş ülkelerde bu evlerin nasıl faaliyet yürüttüğü hakkında İsviçre’de bu
kurumlardan birinde görev yapan bir
vatandaşımızın bilgisine başvurduk:

S

ığınma evleri kadının toplum içindeki
yerinin daha güçlü olduğu İsviçre’de
de belli bir işlev görüyor. Burada göçle
gelen kadınlar sığınma evine tabii daha çok
başvuruyor. Sığınmacı olanların birçoğunun
oturma izinleri eşlerinin üzerinden veya eşleri sayesinde sosyal haklardan yararlanabiliyorlar. Bu nedenle şiddet gördüklerinde yeni
bir yaşam alternatifi olarak sığınma evlerini
görüyorlar. Şiddet gördükleri ispatlandığı
takdirde de devlet onlara sosyal destek
sağlıyor.
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• Sığınma evine alınan kadınlar için ciddi
bir gizlilik uygulanıyor. Örneğin polis dahi
sığınma evinin yerini öğrenemiyor. Kurum
görevlisi polisle bir noktada buluşarak şiddet
gören kadını teslim alıyor ve kuruma götürüyor. Şikayet edilen erkek üç gün gözaltında
tutuluyor ve bu suç kriminal bir nitelikte
olduğu için dosyasına işleniyor. Ayrıca
kadına uygulanan şiddet tıbbı müdahale
ve bakım gerektiriyorsa tüm bu harcamalar
da saldırgan eşe yükleniyor. İşyerinin olay
hakkında bilgi sahibi olması ve çıkan fatura
nedeniyle saldırgan eş ekonomik olarak
büyük bir yükün altına giriyor. Bu uygulamaların caydırıcı olduğu söylenebilir.
• Göçle gelenler genellikle bir arada
getto gibi yaşadıkları ve evi terk ettiklerinde gidebilecekleri tüm alternatiflere eşin
ulaşma ihtimali çok yüksek olduğu için
devlet korumasını seçiyorlar. Devlet onların
barınma sorunlarını çözdüğü gibi hukuksal
ve psikolojik destek de veriyor.

• Göç eden kadınlar daha önce de
ülkelerinde eşleri veya aileleri tarafından
şiddete maruz kaldıklarını söylüyorlar. Suriye,
Lübnan, Irak, İran gibi ülkelerden gelen
kadınlar ülkelerinde aileden bir erkekten
izin almadan şehirlerarası veya uluslararası
seyahat yapamadıklarını belirtiyorlar.
• Savaş sonrası ülkelerini terk etmek
zorunda kalan ailelerin özelikle 10-14 yaş
grubu erkek çocuklarında belirgin olarak
sorunlarını şiddet yoluyla çözme eğilimi
gözleniyor.
• Çocuklu ailelerde erkek çocuğuna
tanınan imtiyazların anne tarafından sığınma
evlerinde bile sürdürülmeye çalışıldığı
gözleniyor.
• Şiddet gördüğünü ifade eden kadının
sözü kanıt olarak görülüyor ve devlet onların
bakımı için günlük 240 frank civarında bir
harcama yapıyor. Bazen kadınlar eşlerinin
özrünü kabul edip geri dönüyor ama genellikle senesi dolmadan olay tekrarlanıyor.

içimizden biri

Söyleşi: Füsun Şeker

Öykü kitabı Lodos Çarpması
geçtiğimiz aylarda yayımlanan
meslektaşımız Tuğba Gürbüz:

‘Sıcak,
içten ve
inandırıcı

olmaya özen gösteriyorum’

Lodos Çarpması daha ilk öyküde beni hemen içine aldı. Öylesine aktı gitti sayfalar. İkinci öyküye geçmeden kitabın
önüne arkasına bakayım dedim. Yazarı Tuğba Gürbüz’ün özgeçmişini okuduğumda kendimi ona daha yakın
hissettim. Meslektaşım olması beni ayrıca gururlandırdı. Meslektaşımızı ve NotaBene Yayınları’ndan çıkan ilk öykü
kitabı Lodos Çarpması’nı sayfalarımıza konuk ettik.
(açık ya da örtük) sormuşuzdur, benden razı
Sizi tanımak istiyoruz. Önce dişhekimi mi,
mısın diye ama kendimize pek az yöneltmişizanne mi, eş mi, yoksa yazar mı?
dir her nedense. Sorular sorduğum ve cevaplar
Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültearadığım bir iç hesaplaşma döneminin ardınsi’nden 2000 yılında mezun oldum. Çanakkadan kendimi Mario Levi’nin Yaratıcı
le’de yaşıyorum. Dişhekimi olan eşim
Yazarlık Atölyesi’nde buldum ve
Çağlar ile müşterek muayenehanemiz
devamı geldi.
var. 2011 yılının Nisan ayında kızımız
‘Öyküyü romandan daha
Deniz doğdu. O günden beri öncelikle
kolay bir tür ya da romana
Neden öykü?
ve daima Deniz’in annesiyim.
geçiş basamağı olarak
Tür olarak öykü okumayı ve yazmayı
Pek çok kadın gibi günlük hayatı
seviyorum. Onur Çalı’nın yönettiği
zaman dilimlerine ayırarak yaşıyogörmüyorum ancak şu da
Parşömen Sanal Fanzin ve Ebru
rum. Diğer kimlikler (dişhekimi, eş,
bir gerçek: Roman yazmak,
Askan’ın yönettiği yazmakgibi adlı
meslektaş, ev kadını, öykücü, blogger)
daha uzun zaman, sabır,
bloglarda yayımlanan söyleşilerde
o zaman dilimlerine uygun olarak
yoğun ilgi ve süreklilik
öykü sevgime ve sadakatime değinsahneye çıkıyor ve iniyor. Kurmadiğim için burada öykünün bir başka
cabiyografiler ve bikipak adında iki
gerektiriyor ve benim hayat
pratik yararından bahsetmek istiyobloğum var.
tarzıma da kişiliğime de
rum.
uymuyor.’
Öyküyü kısa zaman dilimlerinde
Yazmaya nasıl başladınız?
yazabilir, uzun süre demlenmeye
2004 yılında ciddi bir sağlık problemi
bırakabilir, yeniden kısa bir okuma
yaşadım. Genel olarak hastalıklar,
süresinin ardından kaldığınız yerden hikâyenin
hastaneler, yakınlarımızı, sevdiklerimizi yitiriçine girebilir hatta bu taze solukla çok daha
me korkusu, ölüm gibi deneyimlerin hayatıiyi yol alabilirsiniz. Ayrıca bir dosya bütünlümızda önemli yeri vardır. Bu kırılma noktaları
ğüne ulaşmadan tek tek öykülerinizi edebiyat
tam da bir öykünün aydınlanma ânı gibidir.
dergilerinde sınayabilirsiniz. Onlardan birinin
O çakma, gerçekle yüzleşme ânından sonra
yayımlandığını gördüğünüzde yazma şevkiniz
mutlaka birtakım gerçeklerin ayırdına varır,
artar, azminiz kamçılanır.
değişim arzusu taşırız.
Öyküyü romandan daha kolay bir tür ya da
Etrafımızda ilişki kurduğumuz pek çok kişiye
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romana geçiş basamağı olarak görmüyorum
ancak şu da bir gerçek: Roman yazmak, daha
uzun zaman, sabır, yoğun ilgi ve süreklilik gerektiriyor ve benim hayat tarzıma da kişiliğime
de uymuyor. Şiire gelirsek, hayatım boyunca
yazdığım berbat aşk şiiri sayısı ikiyi geçmez.
Tüm bu sebeplerden dolayı yazın uğraşımı öykü
üzerine yoğunlaştırdım.
Nasıl bir öykü anlayışınız var?
Klasik, anlatmaya, olaya dayalı bir öykü anlayışım var. Haldun Taner’in “açık seçiklik, sadelik
yazarın birinci nezaket borcudur” diyen anlayışının takipçisi olduğumu söyleyebilirim.
Öykülerin sıcak, içten ve inandırıcı olmasına
özen gösteriyorum. Taraf tutmamaya, nesnel
anlatmaya çalışıyorum. Kahramanlarım genellikle kentli, entelektüel seviyesi yüksek, yalnız
kimseler. Temel izleklerim; aile eleştirisi, birey
olma tutkusu, modern bireylerin yaşadığı yalnızlık, iletişimsizlik. Bu anlatım tarzına sadık kalır
mıyım, yeni arayışlarım olur mu, bilemiyorum.
Öyküleriniz nasıl ortaya çıkıyor?
Öykülerdeki ortak tema nedir?
Lodos Çarpması’ndaki öyküler 2,5 yıllık bir
çalışmanın ürünü. Yazım sürecinde herhangi
bir okur kitlesi, benim yazım anlayışıma hangi

yayınevi uyar gibi düşünceler yoktu aklımda.
İçimden geldiği gibi yazdım ve biriktirdim.
Genellikle günlük hayatın akışı içinde yolumu
kesen masalların, söylencelerin, kentin tarihi
içinde çoktan unutulmuş hikâyelerin, anların,
modern bireylerin yaşadığı yalnızlığın, yabancılaşmanın, birey olabilme kavgasının peşine
düştüm.
Yerel bir söylence olan Sarıkız efsanesinin bir
varyantı da yer alıyor kitapta, Bolşevik Devrimi’nden kaçan Beyaz Ruslar da… Dolayısıyla
kitabın tematik bir bütünlüğü yok, geniş bir
öykü evreninden söz etmek mümkün. Tüm bu
kahramanların, olayların çeşitliliğine rağmen
ille de onları ince bir zar gibi saran ortak tema
belirlemek gerekirse bu da yaşama gayretleri,
hayalleri ve umutları olabilir.
Sırada başka kitaplar var mı?
Kitapta on yedi öykü yer alıyor. Bir o kadar da
eleyip dosyaya almadıklarımı saymazsak şu an
elimde yeni öykü yok. Bir sporcu ya da profesyonel müzisyen disipliniyle her gün öykü yazmak üzere masanın başına geçmiyorum ancak
okumak ve blog yazıları günlük yaşamımın bir
parçası. Bu günlük ritim içinde öykünün bana
göz kırpacağı anlamları kolluyorum. Sayfalarınızı bana açtığınız için teşekkür ederim.

Lodos Çarpması
O kötü anılarını silmiş besbelli, sadece iyileri hatırlıyor. Ya ben?
Yok işte, olmuyor, zihnim bütün güzel anıları öğütüyor,geçmiş
benim için sayısız kötü hatıradan ibaret. O yüzden sevmiyorum
geriye dönmeyi. Neden geldim sanki? Açık havadayız ama
nefessiz kaldım. Derin derin soluyorum iyot kokulu havayı.
Rahatlatmıyor. Oysa Ankara’ya taşındığımdan beri yeniden
denizi görmek, martıların sesini duymak, iyot kokusunu içime
çekmek, vapur düdüklerinin sesini dinlemek, mutlu olmama
yeterdi. Geçmişin kalın duvarına tosladım yine, aşamıyorum.

Tuğba Gürbüz
Nota Bene Yayınları
Edebiyat Dizisi

Sıcaklığı, harareti yükselten, serinleteceğine bunaltan, nefes
darlığına, halsizliğe yol açan bir lodos rüzgârı estiriyor Tuğba
Gürbüz öykülerinde. Hayatlarımızın tortularını kurcalıyor
kalemi. Küçük şeylerin yıllarca birike birike bunaltıya, sıkıntıya,
taşa dönüşmesine, özlemin kırılgan dünyasına, kalmanın
ağırlığına, kadınlara, açık denizlere ve açık denizlerden gelenlere
uzanıyor sözcükleri. Lodos bazen sevenleri kavuşturuyor, çoğu
zaman da çarpıyor gerçeklikle düş arasında bir tercih yapmak
gerektiğinde. Lodos Çarpması düşlerini ufkundan yitirmemiş
olanlara bir güzelleme.
						

(Tanıtım Bülteninden)
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Kitap

Kösem
İktidar Şerbeti Kan Ko

kar

Herkes önce melektir,
bazıları sonra şeytan olur…

Solmaz Kamuran
İnkılap Kitabevi
Roman Dizisi
352 s. - İstanbul, 2015

Kara bulutların sırlarla gölgelediği bir
imparatorluk… Osmanlı tarihinin en debdebeli, serkeş, başıbozuk yıllarında güç
ve iktidar savaşı. Masum bir genç kızdan
tarihin kader çizgisinde hükümranlığıyla
efsaneleşmiş bir saltanat naibesi Kösem
Sultan’a evrilişinin lirik, destansı hikâyesi.
Kösem’in saraya girişi, padişahın gözdesi
olması, haseki sultanlığa yükselmesi, kendi oğullarını tahta geçirmek için verdiği
mücadele, devletin bekası için işlenen
cinayetler ve kendi evlatlarını yiyerek
ayakta kalmaya çalışan bir dünya imparatorluğu…
Meslektaşımız Solmaz Kâmuran, kitabın

yayımlanışı vesilesiyle Hürriyet’e verdiği
röportajında Kösem Sutan’ın en azından
başlangıçta iyi bir insan olduğunu, tarihi
belgelerin son derece yardımsever ve
merhametli olduğuna işaret ettiğini dile
getiriyor. Kayıtlarda Kösem Sultan’ın
öldüğünün ertesi günü İstanbul’daki yoksulların aç kaldığının yazıldığını hatırlatan
Kamuran, “demokratik bir sistemin olmadığı bir imparatorluğu yönetmek, tüm sorumluluğu tek başına almayı gerektiriyor.
Hoş görmek anlamında söylemiyorum
ama o çarkta varlığını, en başta da canını
korumak adına gaddarlığa varan acımasızlıklar olabiliyor. Bu nedenle kötüydü
diye kestirip atmak haksızlık olur” diyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Siyah Lale
Orhan Çimen
Sosyal Yayınlar
108 s. - İstanbul, 2016

Türk Dişhekimleri Birliği İdari Müdürü
Orhan Çimen’in 2014 yılında yayımlanan
‘Rüya’nın ardından ikinci şiir kitabı ‘Siyah
Lale’ geçtiğimiz Ocak ayında basıldı.
Çimen kitabın önsözünde kelimelerin şiire
dönüşme sürecini şöyle anlatıyor:
“İnsanın kendi ruhunu tanıdığı,
ruhuyla da kalbine dokunduğu anda
aşkın o zarif, o latif ve o ince sızısı aklın
önüne geçiyor, bir sonsuzluk kavramı sarıyor insanı… Düşler ve hayaller
geliyor ardından… Bir anda gelmişiniz,
geçmişiniz, yaşadıklarınız, yaşayamadıklarınız, umutlarınız, söyleyemedikleriniz, bir kitap kapağı, bir şarkıdan,
bir enstrümandan gelen bir ses sizi artık
rahat bırakmıyor. Hele gecelerin o sessiz,
insan benliğini kuşatan o koyu siyah gri

derinliği kelimeleri ardı ardına zihninize
getiriyor ve yaz diyor. Artık duramıyorsunuz… hislerin yarattığı; güçlü, dayanılmaz baskı öylesine rahatsız ediyor ki
çaresiz yazıyorsunuz. Arkası gelmiyor ve
kelimelerle söyleşi başlıyor.
Hatıralardan silemediğimiz, kıyıda
köşede biriktirdiklerimiz, ruhun bitmeyen hayal dürtüleri birer birer şiirin o
sonsuzluk saltanatının hükümran gücü
olarak ruhunuzu kimi zaman rüyalarınızda da yalnız bırakmıyor. Sık sık uyanıyorsunuz. Yakınmalar ve yakarışlarla
vücut verdiğiniz kelimelerin sultanlık
cazibesinin muhteşem salvoları ruhu
yakıp kavuruyor. İniltiye, acıya ve zevke
dönüşüyor bütün duygularınız ve şiirle
bütünleşiyor büsbütün hayatınız (...)”

Yürekler
Şiir
K
Üçler Kaya
Mavi Kalem Yayınevi
Aralık 2015
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onya’da serbest dişhekimi olarak çalışan meslektaşımız Üçler Kaya’nın
‘Yürekler’ adlı ikinci şiir kitabı Mavi
Kalem Yayınevi tarafından basıldı.
Gözler adlı ilk şiir kitabını daha önce
duyurduğumuz meslektaşımız bazı şiirlerinde güncel göndermelere de yer veriyor:

Çerkez Lastik
Genç delikanlılar madende kömür karası
Pabuç alacak kadar olmaz parası
Gislaved çerkez lastiğin ziyan edilmez kutusu
Ayakkabı kutusu içi dolu akçe, sayar para makinesi.

Bilimsel

Alev Özsoy*, Funda Öztürk Bozkurt*, Uğur Erdemir**

Travma sonucu
kırılan dişlerde

orijinal diş parçasının
yeniden yapıştırılması

T

ravma, klinik pratiğinde dişhekimlerinin
sıklıkla karşılaştığı bir problemdir. Yapılan
araştırmalar çocuk ve erişkin popülasyonunun 1/3’nin dental travma ile karşı karşıya
kaldığını belirtmektedir.1 Travma sonucu, daha
çok maksiller anterior dişlerde olmak üzere kuron
kırıklarına rastlanabilmektedir.2 Çoğu zaman acil
olarak hekime başvurulduğu bu durumda estetiğin
ve diş bütünlüğünün sağlanması açısından, basit,
hızlı, uzun dönem başarı sağlayabilecek tedaviyi
uygulamak önem taşımaktadır.3 Kırılan diş parçasının yapıştırılması (reattachment) ilk olarak 1964
yılında Chosack ve Eidelman tarafından bildirilmiştir.4 Uygun laboratuvar koşulları ya da klinik
deneyler olmasa da özellikle 1980’li yıllarda başarılı reattachment vakaları sunulmuştur.5-6-7-8 Kırık
parçaların yapıştırılmasının birçok avantajı vardır
(Tablo 1).3 Modern dentin bonding sistemlerle
kırık diş parçaların yapıştırıldığı klinik çalışmalar
ve vaka sunumlarında 7 yıla kadar fonksiyonel ve
estetik açıdan başarılı sonuçlar bildirilmiştir.3
Bu vaka raporunda, dentin bonding ve akışkan
kompozit kullanılarak diş parçalarının yapıştırıldığı iki farklı kuron kırığı vakasının, 1 yıllık klinik
sonuçları verilmektedir.
Olgu 1
15 yaşında bayan hasta travma sonucu üst ön
dişinin kırılması şikayetiyle kliniğimize başvurdu.
(Resim 1) Hastanın intraoral (ağıziçi) ve radyografik muayenelerinde alveol kemiğinde ve kökte

kırık olmadığı gözlendi. Sağ üst santral dişinde
pulpayı içermeyen mine-dentin kırığı olduğu görüldü. Perküsyonda hassasiyetin çok az ve elektrikli pulpa testinde pulpa yanıtının pozitif olduğu
tespit edildi. Hastaya dişin kırılmış kısmının bulunup bulunmadığı sorulduğunda, ikiye ayrılmış diş
parçalarını teslim etti. (Resim 2) Kırık diş parçalarının dişin kalan kısmı ile uyumlu olup olmadığının kontrol edilmesinden önce, parçalar dezenfeksiyon amacıyla %2’lik klorheksidin diglukonat
(Cavity cleanser, Bisco, Schaumburg, IL, USA)
Avantajlar

Dezavantajlar

• Konservatif bir yaklaşım
• Komşu/karşı dişe yakın aşınma
direnci
• Kalan diş dokusuyla renk uyumu
• İnsizal translusensinin sağlanması
• Estetik görünüm
• Orijinal diş konturlarına sahip
olunması
• Tek seans gereksinimi
• Ekonomik
• İdeal okluzal kontaklar
• Hastalardan sosyal ya da psikolojik
geri dönüşümün pozitif olması
• Genç hastalar için protetik
restorasyonun geciktirilmesinin
sağlanması

• Parçada renk değişikliği
• Sürekli takip
gerektirmesi
• Kırık hattının
renklenmesi
• Bilinmeyen uzun
ömürlülük
• Olası bir ayrılmanın
gerçekleşebilmesi
• Diş parçası dehidrate
olduğunda
ideal estetiğin
sağlanamayabilirliği

Tablo 1: Kırık diş parçasının yapıştırılmasının (reattaçman tekniği) avantaj ve dezavantajları

* Yrd.Doç.Dr., Medipol Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
** Doç.Dr., İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
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Resim 1:

Resim 4

Resim 2:

Resim 5

solüsyonu içinde 60 sn bekletildi. Ardından
serum ile yıkandı ve kurutuldu. Kırık iki parçanın, dişin kalan kuronu ile iyi bir birleşim hattı
oluşturduğu tespit edildikten sonra hasta ve ebeveyni reattachment uygulaması, olabilecek komplikasyonlar ve diğer tedavi seçenekleri konusunda
bilgilendirildi. Dişin restorasyonunu kendi kırık
parçalarının yapıştırılması ile yapılmasına karar
verildi ve hastanın yasal temsilcisinin bilgilendirilmiş onam formu imzalaması sağlandı.
Kırık iki parçanın ağız dışında sabitlenip yapıştırılması ve dişe adaptasyonunun kolay olması
için öncelikle silikon index hazırlandı. (Resim 3)
30 sn. süreyle asitlenen (Etchant gel, Prime-Dent,
USA) parçalar, yıkanıp kurutuldu. Asitlenen
kısma polimerize etmeden adeziv sistem (Adper
Single Bond 2, 3M ESPE, St Paul, MN, USA)
uygulandı. Akışkan kompozit (Filtek Ultimate,
3M ESPE, St. Paul, MN, USA) kırık iki parçanın
birleşim kısmına uygulanarak silikon indeks içine
pozisyonları sabitlendi. Taşan kompozitin fazla
kısmı aplikator yardımıyla uzaklaştırıldı ve sonrasında LED ışık kaynağı ile toplam 40 saniye polimerize edildi. Diş minesinin ve artık tek bir parça
olan kırık parçanın 30 saniye asitlenmesinin
ardından her iki yüzeye adeziv uygulanıp hava ile
inceltildi. Kırık hattında kalınlık yapmaması için
adeziv polimerize edilmeden akışkan kompozit
uygulandı ve kırık parça dişe adapte edildi. (Resim 4) Fazlalıklar uzaklaştırıldı ve bukkal-palatinal yüzeylerden LED ışık kaynağı ile toplam 60
saniye uygulanarak polimerizasyon tamamlandı.
Oklüzyon kontrolünden sonra disk (Sof-lex, 3M
ESPE, USA) ve lastik möletlerle bitim yapıldı.
Hasta ilgili dişin üstünde aşırı kuvvet uygulamaması ve günlük oral hijyeni sağlaması konusunda

Resim 3

Resim 6

bilgilendirildi. 1 hafta sonra kontrole çağrıldı. 2
aylık, 6 aylık ve 1 yıllık kontrollerde radyografik
muayenede apikal bölgede herhangi bir patoloji
tespit edilmedi. Vitalometre ile yapılan elektriksel
uyaran testinde dişin vital olduğu gözlendi. (Resim
5) Restorasyonun estetik ve fonksiyonel olarak
kabul edilebilir düzeyde olduğu ve radyografik
muayenede periodontal dokuların normal olduğu
tespit edildi. (Resim 6)
Olgu 2
38 yaşındaki bayan hasta 2 gün önce yaşadığı trafik kazası sonucu üst sağ lateral dişinde meydana
gelen kırık sebebiyle kliniğimize başvurdu. (Resim
7) Kaza esnasında ağız içine düşen ve muayene gününe kadar nemli bir peçete ile şeffaf poşet içinde
saklanan diş parçası hasta tarafından teslim edildi.
(Resim 8) Kırık parçanın 60 saniye %2 klorheksidin solüsyonu (Cavity cleanser, Bisco, Schaumburg, IL, USA) içinde bekletildikten sonra, kırık
hattı kontrol edildi ve ideal bir birleşim görüldü.
Hasta kırık parçanın yapıştırılması (reattachment)
seçeneği, olası komplikasyonları ve diğer tedavi
alternatifleri konusunda bilgilendirildikten sonra,
dişin kendi parçası ile restore edilmesini istedi ve
bilgilendirilmiş onam formunu imzaladı.
Rubberdam yerleştirilmesini takiben, travma
görmüş alanın pulpa dokusuna yakın olması
sebebiyle kuafaj materyali (Dycal, Dentsply, USA)
ve akışkan cam iyonomer (Glass liner, Willmann&Pein , Germany) uygulandı, diş parçasının ve
kuronunun kırık hattı ve çevre mine dokusuna
%35’lik fosforik asit (Etchant gel, Prime-Dent,
USA) 30 saniye boyunca uygulandı. Bonding materyali (Adper Single Bond 2, 3M ESPE, St Paul,
MN, USA 3M ESPE, USA) kırık parça ve dişe
➔
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Bilimsel

Resim 7

Resim 8

uygulanıp hava ile inceltildikten sonra
polimerize edilmeden akışkan kompozit
(Filtek Ultimate, 3M ESPE, St. Paul,
MN, USA) yerleştirildi. Diş parçası kırık
hattında sabitlendi ve taşan kompozitin
fazla kısmı aplikator yardımıyla uzaklaştırıldı. (Resim 9) Toplam 60 saniye olmak
üzere bukkal ve palatinal yüzeylerden
LED ışık kaynağı ile 30 saniye polimerize
Resim 10
edildi. Okluzyon kontrolünü takiben disk
ve lastik möletlerle bitim ve polisaj yapıldı. Hasta yapıştırılan parçanın ayrılma
olasılığına, aşırı ısırma uygulamaması ve günlük oral
hijyeni sağlaması konusunda bilgilendirildi. 6 aylık

Resim 9

Resim 11

kontrolde herhangi bir durum gözlenmezken ve
1 yıllık kontrolde radyografik muayenede apikal
bölgede lezyon, elektriksel pulpa testinde negatif
yanıt alındığı tespit edildi. (Resim 10) Endodontik
tedavi işlemini takiben, kırık hattında tespit edilen
kabul edilebilir renklenme, disk ve lastik moletlerle kolaylıkla kaldırıldı. (Resim 11)
Tartışma
Restoratif dişhekimliğinde amaç doğal bir yaklaşımda anatomiye uygun olarak diş bütünlüğünün fonksiyonel ve estetik açıdan devamlılığının
sağlanmasıdır. Minimum madde kaybıyla ideal
restorasyonun gerçekleştirilmesi hekim için önem
taşımalıdır.
Adeziv sistemlerin ve kompozitlerin geliştirilmesiyle birlikte orijinal diş parçalarının yapıştırılması
geçici restorasyon olarak düşünülmesinin yerini
kalıcı restorasyon seçeneği düşüncesine bırakmıştır.9
Araştırmacılar çalışmalarında kırık diş parçasının tekrar birleştirilmesinin estetik restoratif
işlemlere nazaran daha iyi fonksiyonun sağlandığı,
daha ideal bir estetik yarattığı, diş dokusunun
korunması ve hasta tarafından kolaylıkla tolere
edilmesi, daha hızlı ve daha ekonomik bir teknik
olması dolayısıyla tercih edilebileceğini ifade
etmişlerdir.10-11 Bu yöntem, diş renklenmesi ihtimalini ya da kırık parçanın ayrılabilme ihtimalini
ortadan kaldırmaz. Hekimin belli aralıklarla takip
etmesi önemlidir.3
Çalışmamızda, bir yıllık takip periyodunda
izlenen klinik başarı ve estetik sonuçlar, orijinal
parçaların kullanılması ile yapılabilecek kırık restorasyonların uzun süreli başarılarını bir kez daha
kanıtlamıştır. Modern adeziv sistemlerle yapılan

kırık diş parçasının yapıştırılması, kuron kırıklarında uygulanabilecek basit, hızlı ve ekonomik
bir tedavi yöntemidir.
Reis ve arkadaşları farklı reattachment tekniklerinde farklı kırılma dirençleri bildirmişlerdir.12
Jordan ve arkadaşları kırık diş parçasına bizotaj
yapılarak uyumlandırma yaparken, Dean ve
arkadaşları ise yaptıkları çalışmada, bizotajın
retansiyonu arttırmada herhangi bir avantaj
sağlamadığını rapor etmiştir.13-14 Ancak bu iki
vakada da kırık parça birleştirilmeden diş dokusu
üzerinde herhangi bir preperasyon yapılmamıştır.
Sonuç olarak orijinal diş parçasının yapıştırılması oldukça kolay ve estetik bir yöntem olup
hasta açısından da olumlu yanıt alınmaktadır.
Önemli olan bir konu da hastaların travma
sonucunda kırık dış parçasını uygun bir şekilde
muhafaza edip, hekime bir an önce ulaştırması
gerektiği konusunda bilinçlendirilmesidir. Benzer vakaların öncelikli tedavisinde bu yöntemin
de tedavi seçeneği olarak düşünülmesinin yaygınlaştırılması ve bu metodun başarısız olduğu
durumlarda diğer tedavi yöntemlerinin düşünülmesi uygun olacaktır.
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aşamalarında yenme denemelerinde çok başarılıydı. Hedefi diş bakımını daha okul zamanında
kontrol etmekti; bu amaçla beraber çalışan okul
diş polikliniklerinin açılmasını istedi. Öncelikle
Vigantol kullanarak Rachitis (Raşitizm) hastalığını önlemeye çalıştı. Kantorowicz 1927’de, gereği
kadar kalifiye eleman bulunamadığı için dişhekimi yardımcısı meslek okulunu açtı.
1927’de Ortodonti’nin kendi çapında imtihan
dalı olmasını ve bugüne kadar dişhekimliğinin
içinde özel bir yer almasını sağladı. Birçok bilimsel kompozisyonlar yanında, Bonn’da geçirdiği
zaman içinde, iki baskı yapan ‘Dişhekimliği
Lugatı’ ve dört baskı yapan ‘Klinikte Dişhekimliği’ adlı önemli eserlerini kaleme aldı. Bu
eserini 1929’da 60 eleman ile beraber çalışarak
yayımlayabildi.
Nazi çılgınlığının hayırlı sonuçları
Naziler iktidara geldiğinde Yahudilerin ortak
kaderini paylaşan Kantorowicz görevlerinden
çıkartıldı ve 9 ayını Nazizmin ürünü olan Börgermoor–Lüneburger Heide toplama kampında
geçirdi. Sonradan Lichtenstein – Sachsen’da
➔

Alfred Kantorowicz
döneminde İstanbul
Üniversitesi Dişhekimliği
Okulu’nda yetişen
bilim insanları:
Konservatif Diş Tedavisi Bölümü’nde:
Prof.Dr. Pertev Ata
Prof.Dr. Suat İsmail Gürkan
Ortodonti Kürsüsü’nde:
Prof.Dr. Orhan Okyay
Protez Kürsüsü’nde:
Prof.Dr. Feyzullah Doğruer
Prof.Dr. Lem’ i Belger
Cerrahi Bölümü’nde:
Doç.Dr. Safiyettin Edin
Prof.Dr. Şevket Tagay
Prof.Dr. Kemal Yüce
Prof.Dr. Ferruh Aközsoy

Her perşembe saat 9.00-10.00 arası Prof.Dr. Kantorowicz öğrenciler,
asistanlar ve öğretim üyeleri için ders verirdi.

Türkiye’de kaldığı yıllarda
katkısıyla yayımlanmış
bilimsel eserler
• Dişhekimliği Konusunda Kısa Bilgiler
• Amerika ve Türkiye’de Dişhekimliği
Konusunda Karşılaştırma
• Dişhekimliğinde Klinik Öncesi Laboratuvar Bilgileri
• Dişhekimliği İmtihan ve Doktora Yönetmeliği
• Diş Tababeti Cerrahisi

Kendi çalışmaları

Kantorowicz, yaklaşık 17 yıl görev yaptığı Dişhekimliği Okulu’nda
eğitim müdürü olarak da görev yaptı.

Okul Dişhekimliğini Geliştirme Safhaları............. 1936
İntramukoz Anesteziyle Apse Açmaları................. 1937
Açık Kapanışın Tedavisi ............................................... 1937
Parsiyel Protezlerin Statiği ......................................... 1946
Çene Uzatma ve Kısaltmaları .................................... 1949
Çürük Profilaksisi ........................................................... 1958
İnsan Fizyonomisiyle İlgili Üniversite Kongresi... 1939
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tarihimizden

dersleri denetlendi ve
programlar öğretim
kurulunun isimleriyle
beraber yayımlandı.
Kantorowicz, Dişhekimliği Okulu’nda
Protetik Diş Tedavisi,
Cerrahi, Koruyucu
Dişhekimliği ve Çene
Ortopedisi gibi yeni
bölümler kurdu. Asistanlar için rotasyon
prensibine uyan, kapsamlı öğretim planları
uygulandı.
1949’da Doktora
çalışması yöntemleri Doktora yönetmeliği,
promosyon yöntemleri
ve konuları hakkında
reform olabilecek yeni
bir promosyon düzeni
21 Nisan
çıkardı. Kantorowicz, profesör ünvanı almak
yer alan, aydın ve tanınmış kişiler için kurulmuş
1950, Yeşilköy
isteyen doçentlerden, orijinal ve o ana kadar
olan toplama kampına gönderildi. İsveç Veliaht
Havalimanı.
üzerinde çalışılmayan bilimsel bir kompozisyon
Prensi’nin aracılığıyla 1933’te serbest bırakıldı
Türkiye’deki
yazmalarını istedi.
ve bir çağrı üzerine Türkiye’ye gitti.
dostları
tarafından
Dişhekimleri için meslek sonrası kursları da
Atatürk, yazı reformundan sonra, aynı şekilde
uğurlanıyor...
düzenleyen Kantorowicz ilk önce İstanbul’daDarülfünun’da (Üniversitelerde) da yeni değişikki, sonra bütün Türkiye’deki dişhekimleri için
likler uyguladı. Eğitim Bakanı Dr. Reşit Gadüzenli, meslek sonrası geliştirme kursları
lip’in hayata geçirdiği Üniversite Reformu’nun
düzenledi. Birçok akademisyeni kendi çalışma
ardından bütün Avrupa ülkelerinden bilim
yöntemlerine göre yetiştiren Kantorowicz bu
insanları yeni İstanbul Üniversitesi’ne çağrıldı.
çeşitli işleri bu bilim insanlarına
Üniversite, Nazizmin gadrine uğbırakabilmesi sayesinde kendisini
ramış ve kendi dallarında dünya1945’ten 1950’ye kadar zor, araştırılca tanınan 40 Almanyalı öğretim
mamış ve gündelik olmayan konulaüyesine iş verdi.
ra verebildi.
İstanbul Tıp Fakültesi KantoDişhekimliği eğitimine
rowicz’inde etkisiyle uluslararası bir
damgasını vurdu
üne sahip oldu.
17 sene boyunca Türkiye Alfred
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra,
Kantorowicz için ikinci memleket
Batı Almanya’da yıkılan binalar
oldu. 1918’de Bonn’da başladığı
yeniden inşa edilirken, 1946’da Kanişe, İstanbul Üniversitesi Dişhetorowicz’in Almanya’ya geri dönmesi
kimliği Okulu’nda devam etti.
istendi. Ağır kalp hastalığından do‘Tedris direktörü’ olarak öğretim,
layı 1950’de geri dönebildi. 1948’de
araştırma ve ders konularında
İstanbul’daki profesörlük görevinden
yetkiliydi.
ayrıldı. Bonn’a geri dönüşünden
İdari İşler Direktörlüğü ile
sonra, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti
birlikte dişhekimliği eğitimini
Sosyal İşler ve Yeniden İnşa Bakanaltıdan sekiz yarı yıla (sömestr)
lığı tarafından “Okul diş bakımında
yükseltti. Protetik, koruyucu
branş danışmanı” olarak atandı.
dişhekimliği, çene ortopedisi ve
1955’de Bonn Üniversitesi’nin Tıp
cerrahide eğitim planlarını kaleFakültesi’nden ‘Dr. Med. Honoris
me aldı.
Causa’ ünvanı aldı. 17 Şubat 1962’de
Üniversite reformuyla beraber
akademisyenliğinin altın yıldönümüidarede de birçok yenilik yapılO dönem üniversitede nü kutladı. Almanya Diş-Ağız ve Çene Hekimdı. Her şeyden önce eğitim ve sınav kuralları
yayımlanan
liği Derneği’ne onursal üye olarak kabul edilen
düzeltildi. Bundan başka, meslektaşlarının idare
‘Diş Tababeti Yolu’
Alfred Kantorowicz 82 yaşında, 6 Mart 1962’de
ve eğitim çalışma planlarını haftalara yayarak
başlıklı karikatür.
vefat etti.
tekrar gözden geçirdi. Verilen dişhekimliği
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Mehmet Çalık*

Ağlayan çınar, susan göl:

Gölyazı
U

luabat gölünün kenarından geçerken hep dikkatimi çekerdi Gölyazı.
Yol kenarındaki kahverengi tabelada
‘Ağlayan Çınar’ yazar ve göle doğru
yön gösterir. Bir gün, köye giden dar yola kırdım
direksiyonu. Çoğunluğu incir olan, sağlı sollu
meyve bahçelerinin arasından geçerek, ana yola
5 km. mesafedeki köye ulaştım.
Yağışsız, ama bulutlarla kaplı bir hava. Köyün
geçim kaynağının zeytincilik, meyvecilik ve çoğunca balıkçılık olduğu hemen anlaşılıyor. Köye
girerken yolun sağında Uluabat Gölü içinde,
sazlıkların arasında objektiflere poz veren balıkçı sandalları endam saçıyor. Gölyazı fotoğraf
meraklıları için cennet bir yer. Bu amaçla köye
turlar düzenleniyor.
Biraz ilerleyince, sol tarafta Aziz Panteleimon Kilisesi sizi karşılar. Anadolu Rum Ortodoks kilise örneklerindendir. Mübadeleye kadar
faaliyette olan kilise şimdilerde kültürevi olarak
kullanılıyor.
Çınar tanık olduğu tarihe mi ağlıyor?
Adayı anakaraya bağlayan köprüye gelince, sol
tarafta tüm heybetiyle ‘Ağlayan Çınar’ duruyor.
Yaklaşık 750 yıllık olduğu tahmin edilen bu
çınar, Osmanlı İmparatorluğu’ndan daha eski
bir tarihe sahip. Köprüyü geçince Halilbey
Adası’na ayak basmış olacak, Cumhuriyet alanına geleceksiniz. Alanın etrafında köy camii ve
kahveler bulunuyor. Ada etrafındaki balıkçı sandallarını, yeni umutlar, yeni görevler bekliyor.

Gölyazı’nın
750 yıllık ‘Ağlayan
Çınar’ı Osmanlı’dan
da öncesini
hatırlıyor.

* Dişhekimi, BALDAK Balıkesir Dağcılık ve Arama Kurtarma İhtisas Kulübü.
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Dar olan ara sokakları gezdiğinizde eski Rum
evleri dikkatinizi çekecek. Göle açılan sokakların
sonunda, suya gömülen ağaçları göreceksiniz.
Balıkçılığın sonucu herhalde; bütün sevimli
ve cana yakın kediler burada toplanmış. Eski
köy hamamı restore edilerek turizme kazandırılmış. Burada eski yaşam gereçleri sergileniyor.

‘Cumhuriyet’ten önce
halkın çoğunluğunu
oluşturan Rumlar
ve azınlık durumda
bulunan Türkler,
barış ve huzur içinde,
birbirine saygılı
bir yaşam tarzı
geliştirmişler.’

Acıktığınızda gözleme dahil
her türlü yiyecekle karnınızı
doyurabilirsiniz.İnsanları sıcak ve yardımsever. Fotoğraf
konusunda ise çok cömertler.
Gezerken karşılaştığım, bir
diş deposunun eski çalışanlarından, öğrenciliğimizin Nuri (Yılmaz) Abi’sini
son kez burada, onun beni tanımasıyla gördüm.
Rahmetle anıyorum.
Zamanın yetmemesinden dolayı; Kızadası’ndaki Apollon Tapınağı, Manastır Adası’ndaki
St. Constantinus Kilisesi, Zambaktepe eteklerindeki Roma villalarını gezmeyi bir başka sefere
bıraktım...
Köyün tarihi, kalıntılardan kolayca anlaşılacağı gibi antik çağlara kadar uzanıyor. Tarihi
araştırmaları karıştırınca öğrendim ki, M.Ö.
IV. yüzyılda kurulduğu düşünülüyor. Bitinya
ve Misya coğrafyalarını birbirinden ayıran,
Ryndakos (Orhaneli) Çayı’nın oluşturduğu
göl üzerinde kurulmuş bu yerleşim alanına,
Bergama Kralı 2. Attalos (M.Ö. 160-138) tarafından, Kraliçe Apollonis onuruna, ‘Apollonia
ad Ryndacum’ adı verildiği rivayet ediliyor.
Gölyazı olmazdan evvelki Apolyont ismi de
buradan geliyor.
Roma döneminde, adına para basılacak kadar
önemli bir kenttir burası. Kente uğrayan İmparator Hadrianus (M.S. 117-138)’un anısına, kenti
çevreleyen kale bedeninin kapısına onur yazısı
konulmuş. Bizans döneminde Bitinya Piskoposluğuna, sonra da Nikomedya (İzmit) ve Kios
(Gemlik) piskoposluklarına bağlı kalmış.

Barış içinde bir arada yaşarken...
Kentin Türklerle tanışması, Osmanlıların ilk
savaşı olan ve birçok tarihçinin Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi olarak kabul ettiği, 1302’de
Bizans İmparatorluğu ile yapılan Koyunhisar
Savaşı ile olmuş. Kentin önlerine gelen Osmanlılar 1308’de kentin karşısındaki Alyos adasını
fethetmişler. Bu bölgede yetiştirilen ürünler,
yelkenlilerle Uluabat Suyu ve Susurluk çayı ile
Marmara Denizi’ne açılarak İstanbul’a ulaştırılıyormuş. Bizans’ın önemli iaşe bölgelerinden
olan bu coğrafyanın fethedilmesi, daha sonra
İstanbul’un fethinde de önemli bir rol oynamış.
Cumhuriyet’ten önce halkın çoğunluğunu
oluşturan Rumlar ve azınlık durumda bulunan
Türkler, barış ve huzur içinde, birbirine saygılı
bir yaşam tarzı geliştirmişler. Öyle ki köyün hamamında perşembe ve cuma günleri Türklerin,
cumartesi ve pazar günleri de Rumların yıkandığı anlatılır. Mübadele yıllarında Selanik’den
gelen Türkler yerleştirilmiş Gölyazı’ya.
Eleni’yle Mehmet
Bu dönemde yaşanan bir aşk hikayesi efsaneleşmiştir. Rumlarla Türklerin birlikte yaşadığı
Osmanlı egemenliğindeki köyde, genç delikanlı Mehmet, güzeller güzeli Rum kızı Eleni’ye
sevdalanır. Çocukluktan beri süregelen bu aşk,
Kurtuluş Savaşı sonrasında mübadeleyle bir
acıya dönüşür. Gölyazı’da bulunan Rumlar ile
➔
Selanik’de bulunan Türkler yer değiştirir-

19. yüzyıl sonlarında inşa edilen Aziz Panteleimon (bazı kaynaklara göre Hagias
Georgias) Kilisesi Nilüfer Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilerek
2014 yılında kültürevi olarak hizmete açıldı.
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Bir renk, bir motif, biraz özen...
Bir kasabayı güzelleştirmek bu kadar kolay.

ler. Gölyazı’dan yola çıkan Rumlar içerisinde
Mehmet’in sevgilisi Eleni ve ailesi de vardır.
Bunu haber alan Mehmet kalabalığın içerisinde
sevgilisi Eleni’yi aramaya başlar. Tam onu gördüğü sırada Eleni’nin ağabeyi Yorgi, Mehmet’in
yolunu kesip geri dönmesi ve Eleni’yi unutmasını salık verir, “bizler artık kardeş komşular
değil, düşman iki milletiz, bu iş asla olmaz” der.
Mehmet ise sevdasından asla vazgeçmeyeceğini,
gerekirse bu uğurda canını bile verebileceğini
söyler. Bu sözlere sinirlenen Yorgi, hançerini çıkarıp defalarca Mehmet’e saplar. Aldığı yaralarla
acılar içinde kalan Mehmet, son bir gayretle
Eleni ile buluştuğu ulu çınarın oyuğuna kadar
gelir. Çınarın oyuğuna, vücudundan akan kanla;
“canım sevdiğim, sonsuza kadar seni burada
bekleyeceğim” diye yazar.
Rum ahalinin konvoyu ilerlerken, Eleni’nin
sırdaşı, can dostu Penelopi, Yorgi ile Mehmet
arasında olanları görür, koşarak can dostuna her
şeyi anlatır. Olanları öğrenen Eleni bir fırsatını
bularak konvoydan ayrılır ve doğruca sevdiğine
koşar. Ancak ulu çınara geldiğinde biricik sevdiğinin kanlar içerisinde boylu boyunca yattığını
görür. Mehmet’in başını kollarının arasına alır,
son kez gözlerine bakarak hıçkırıklar içerisinde
“merak etme bir tanem az sonra kavuşacağız ve
bu çınarın oyuğu yuvamız olacak, aşkımız sonsuza dek yaşayacak” der. Daha sonra belinden
çözdüğü kuşakla ulu çınarın dalına kendini asar.
Efsane bu ya... Ulu çınar yıllardır bu hazin
hikayeye kanlı göz yaşı dökmektedir. Çınarın
dibindeki, yazılı tabelada Mehmet Ocaktan’ın
şiiri o günleri anlatır:

1909 (Rumi 1325) tarihli
Hüdavendigar Vilayeti
Salnamesi’ne göre 514 hanenin
bulunduğu Apolyont’ta
1. Dünya Savaşı yıllarında çıkan
yangında 400 evin küle döndüğü
aktarılıyor.

Eski yaşam
gereçlerinin
sergilendiği
köy hamamı
da restore
edilerek turizme
kazandırılmış.

“Bağrı yanık, yaprakları hüzün, içi kan ağlarcasına
Savaşlara, acılara, kara sevdalara tercüman olurcasına
Ardında, sevgi bahçesi, açamayan gonca bir gül
Önünde, oluk oluk gözyaşlarının eseri, koca bir göl.”
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Apollon’la Artemis’in
doğum yeri
Ee, yöreyle ilgili mitolojik bir
hikaye de anlatmadan olmaz. Tanrı
Zeus’un evlilik dışı çocuğunu taşıyan Leto, doğum yapabileceği bir
kara parçası aramaktadır. Zeus’un
karısı evlilik tanrıçası Hera, her
tarafa Leto’ya çocuğunu doğurması için bir yer göstermemelerini
emretmiştir. Leto böyle zor bir
durumdayken, sadece bir ada ona
yardım etmeyi kabul eder. Su yüzeyinde yer değiştirebilen bu ada,
diğer toprak parçaları gibi Hera’nın
öfkesinden korkmaz. Mutlu haber-

ler tanrıçası İris, tanrıça Hera’yı bir mücevherle
kandırır, doğum tanrıçası Eileihtyia’yı Leto’nun
yanına gönderir. Leto önce bir kız çocuğu
(Artemis), bir gün sonra da doğurduğu bu kız
çocuğunun yardımıyla bir oğlan çocuğu (Apollon) doğurur. Bu cesur ada sayesinde doğan, ışık
ve aydınlık tanrısı Apollon’un adım attığı her
yerde çiçekler biter, ada bir cennete dönüşür.
Gölyazı’nın Işık Tanrısı Apollon adına kurulmuş
kentlerden biri olduğu anlatılır.
Sevgiyle ve doğayla kalınız...

ürünler / sektör haberleri

Guttaflow® 2
İkisi Bir Arada
Kök kanalları için
soğuk dolgu sistemi

G
ceram.x®
SphereTEC one
Işıkla polimerize olan
nano seramik üniversal kompozit

S

phereTECTM – DENTSPLY’ in yeni doldurucu
teknolojisi, ceram.x® SphereTEC one, SphereTEC™, doldurucu teknolojisi esasına dayanan
ve hem direkt hem de indirekt restorasyonlar için
endike, ışıkla polimerize olan nano seramik üniversal kompozittir.
SphereTEC™ olarak adlandırılan küre şeklindeki
granüler doldurucu teknolojisi, kullanım özelliklerini ileri seviyeye taşıyan bir çeşit bilyalı rulman
etkisine yol açar. El aletlerine yapışmadan kavite
yüzeylerine kolayca adapte olur. Hassas şekillendirme yapılabilir ve yüksek çökme direncine sahiptir.
Yeni ceram.x® SphereTEC one kullanım konforunun diğer kompozitlerden farkı, materyali kaviteye
uygularken belirgin olarak öne çıkar. Pürüzsüz bir
uygulamanın yanı sıra kavite yüzeylerine mükemmel adapte olur. Küre şeklinde ve daha küçük birincil doldurucular, basınç oluşturmadan materyale
doğrudan etki ederek yüksek çökme direncine sahip
olmasını sağlar. Mükemmel adaptasyon ve yüksek
çökme direncinin kombinasyonu, materyalinin çok
hassas şekillendirilmesini mümkün kılar.
Ürünün bir başka avantajı mikrogranüler yapısının konvansiyonel doldurucularla karşılaştırıldığında daha fazla serbest rezin bağlanmasıdır.
Submikron birincil cam dolduruculardan oluşan
küre şeklinde granüler doldurucular hızlı ve kolay
polisaj işlemi sağlayarak olağanüstü bir parlaklık
elde edilir.
ceram.x® SphereTEC one, CLOUD renk sistemi A1
- A4.CLOUD renkleri adı altında, orta translüsenside 5 üniversal CLOUD renginden oluşan ceram.x®
SphereTEC one, VITA® renk dizisi ile mükemmel
eşleşmek üzere tasarlanmıştır. Bir bütün olarak beş
CLOUD rengi, 16 adet VITA® klasik rengin tamamını kapsar ve son derece yüksek estetik klinik
sonuçlar sağlar.
DENTSPLY Türkiye / Tel: 0.216.302 29 30
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uttaFlow 2
kök kanalları için iki ürünü
birleştiren yenilikçi
bir dolgu sistemidir.
Parçacık boyutu 30 μm altında olan toz halindeki güta
perka ve kanal patı. Bu yeni dolgu sistemi, soğuk serbest akışlı güta perka ile birlikte işlev görür.
GuttaFlow büzülme göstermeyen, aksine hafifçe genleşen ilk akışkan, ısıtılmamış güta perkadır. Materyalin
hafifçe genleşmesi mükemmel bir sızdırmazlık sağlar.
GuttaFlow ayrıca hem güta perka kona (ana kon) hem
dentin duvarına mükemmel adezyon gösterir.
Kök kanalı boyunca optimum dağılım sağlar. GuttaFlow aynı zamanda tiksotropiktir, yani basınç altında
viskozitesi azalır. Dolayısıyla en küçük kanalların içine
akar.
Endodontik dolgu materyallerinin yıllarca vücutta
kalacağı durumlarda advers etkilerin olmaması çok
önemlidir. Geleneksel materyaller “toksik değil, hafif
toksik”, “orta derece toksik” ile “şiddetli toksik” şeklinde sınıflandırılan toksik özellikler gösterirler.
Çalışmalar GuttaFlow®’un son derece biyouyumlu
olduğunu göstermektedir. Gümüş içeriği sayesinde
antibakteriyeldir.
www.coltene.com

Aktident
Diş Protezi
Yapıştırıcı Krem

A

ktident Diş Protezi Yapıstırıcı Krem dogal papatya ve
adaçayı özü içerir. İçerdiği bitkisel özler sayesinde protez
vuruklarında yara ve iltihap oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Hızlı etki ve güvenli yapışma sunar. Gülerken,
konusurken, yemek yerken kendinizi güvende hissetmenizi saglar. Elastik yastık etkisi sayesinde diş eti ile protez
arasındaki konforu arttırır.
Islak veya kuru proteze uygulanabilir. Aktident diş protezi
yapıştırıcı krem renklendirici içermez
Akti Farma: 0.530.498 51 24

Ödüllü Bulmaca

10 kişiye
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Filtek
Bulk Fill
Posterior

5
6
7
8
9
10

Restoratif Kompozit
Dolgu Materyali

11

Doğru yanıtı 22 Nisan 2016 akşamına kadar
sayfayı tarayarak (konu kısmına ‘bulmaca’ yazarak)
nisaniletisim@gmail.com adresine ya da
0.212.327 84 43 nolu faksa gönderen
okuyucularımız arasından yapacağımız çekilişle
10 okuyucumuz
3M ESPE’den FiltekBulk Fill Posterior
Restoratif Kompozit Dolgu Materyali kazanacak.
Hediyeleriniz kargoyla adresinize teslim edilecek.
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14
15
Ad-soyad: ............................................................................................ Telefon: ..............................................................
Adres: .......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................... İl:..............................................................................
TDB Sicil No: ................................................. e-posta: .......................................@.....................................................

SOLDAN SAĞA
1. Birleşmiş Milletler tarafından İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi’nde de
tanımlanan temel özgürlüklerden biri •
... De Palma, Scarface, Dokunulmazlar
gibi filmleriyle tanınan ABD’li sinema
yönetmeni 2. ... Bowie, eçtiğimiz 10
Ocak’ta yaşamını yitiren İngiliz şarkıcı • Robert Grant ... (1864-1951), 3 bini
aşkın çiftyıldız keşfetmiş ABD’li astronom • Yunan mitolojisinde Gaia ve
Uranos’un kızı 3. Baston • İsim • Japon
müzikal draması • Michel ..., geçtiğimiz
18 Ocak’ta yaşamını yitiren Fransız ro-

mancı 4. Eski Mısır’da bir tanrı • Yeni
Zelanda’da Kuzey Adası’nın en yüksek
dağı • Boyacılıkta kullanılan, kırmız
böceğinin üst deri bezlerinin salgıladığı madde • Nitroksilin kimyasal bileşiği
5. ... Yoldaş, Sultan-ı Yegah bestesiyle
tanınan, geçtiğimiz 25 Ocak’ta yitirdiğimiz müzisyen • Vitaliy ..., AEK Larnaka’da forma giyen Ukraynalı futbolcu •
2012’den bu yana cihatçı grupların egemenliğindeki Suriye kenti 6. Pozitif veya
negatif yüklü atom • Bir meyve • Gerekli
notların unutulmaması için yazıldığı
takvimli defter 7. 90’lı yıllarda ünlü olan
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151.
Sayı

Çoşkun Aktaş -Eskişehir
İbrahim Affan Bol- İzmir
Demet Çıkrıkçı - Ankara
Ayla Tanzel Kulaklıgil - İzmir
Numan Sandal - Antalya
Ayşe Gökçe Sargın- Ankara
Cihan Sarı- Sakarya
Evrim Tüzüner- Trabzon
Uğur Can Ünlügenç-Adana
Esin Can Yüksel - Isparta

bir dans • ... Tin Tin, Red Kit’in şapşal
köpeği • Demiryolu taşıtı 8. Genellikle
uzun ömürlü sütlerde kullanılan bir işleme teknolojisi • Bir askerî harekâtta
her türlü gerecin toplandığı, dağıtıldığı
bölge • Vasco ... Gama, Portekizli kaşif
• Argonun simgesi 9. Ün • Mona ..., Da
Vinci’nin ünlü tablosu • Ettore ..., geçtiğimiz 19 Ocak’ta yaşamını yitiren, Özel
Bir Gün, Varennes Gecesi gibi filmleriyle tanınan İtalyan yönetmen • Bağışlama
10. Peru’nun başkenti • Dışsatım 11.
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü
kokulu bir bitki, kankurutan • Gareth ...,
Real Madrid’in Galli futbolcusu • Yılmaz
Güney’in şarkısıyla da bilinen efsane
filmi 12. Bir şeyin birdenbire hatırlandığını veya kavrandığını anlatan bir söz
• Ben ... beridir hür yaşadım, hür yaşarım (Mehmet Akif) • Emile Zola’nın bir
romanı • Dürülerek boru biçimi verilmiş
deri veya kâğıt tomar 13. Tanrı inancı
olmayan • Antalya’nın bir ilçesi • Yabancı • Uluslararası bir haber ajansı (kısaltma) 14. İnternet’te provokatif mesajlarla karışıklık çıkarmaya çalışan kişiler
için kullanılan tabir • Nijerya’nın internet uzantısı • Uluslararası Elektroteknik
Komisyonu (kısaltma) • Antalya’nın bir
ilçesi 15. Fotoğrafta görülen, geçtiğimiz
22 Ocak’ta yitirdiğimiz Peygamberin
Son Beş Günü’nün yazarı • Yönetim.

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Esas sorunu geçiştirerek durumu idare etmek anlamında eski bir
terim 2. İşe yaramaz, yeteneksiz •
Ödenti 3. ... Gardner (1922-1990),
Hollywood’un efsane aktrislerinden
• Bir şeyden alınmak • İspanya’da
Bask bölgesinin bağımsızlığı için
mücadele eden örgüt 4. Al ... Meola, dünyaca ünlü enstrümantal caz
gitaristi • Dinî bakımdan suç sayılan
davranış • Alman deep house müzik
grubu • Rodyumun simgesi 5. Davranış, tavır • Bir Alman TV kanalı •
Geçişme 6. ... etmek, ameliyatlar ya
da enfeksiyonlar sonrasında içeride
birikmiş sıvıları uzaklaştırmak • Bir
şey gösterilirken veya bir şeye işaret
edilirken söylenen bir söz • Lihtenştayn’ın internet uzantısı 7. Güney
Afrika’nın plaka işareti • Bir gezegen
• Almanya’nın Baden-Württemberg
eyaletinde bir kent 8. ... Lollobrigida, İtalyan aktris • Gözlem • ...
Nounkeu, Bursaspor’da forma giyen
Kamerunlu futbolcu 9. Gerçekleşmesi imkansız düşünce • Bilgen ...,
Cici Kızlar’dan biri 10. Tersi, Güney
Kore’nin internet uzantısı • Hane
• Gorki’nin bir romanı 11. Bir yere
asılmak için yazılmış yazı, safiha • La
... En Rose, Edith Piaf’ın ünlü şarkısı
• Kemiklerin toparlak ucu 12. Ses •
Öğütülmüş tahıl • Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni 13.
Balıkesir’in eski adı • Kayıplı sıkıştırma yapan bir dijital ses formatı
14. Böbrek ve idrar yolları hastalıkları, erkek üreme sistemi bozukluklarıyla uğraşan bilim dalı, bevliye •
... Royal, Fransızcada “kral şarkısı”
15. ... Guofeng (1921- 2008), 197681 arasında Çin Halk Cumhuriyeti
başbakanı • İspanya ve Fransa arasında yer alan minik ülke • Yüzüncü
..., Amin Maalouf’un romanı 16. ...
Elvan, ölümüne sebep olan gaz fişeğini kimin attığı hâlâ belirlenemeyen
çocuk • Kuran’da bir sure • Bir göz
rengi 17. Akira Kurosava’nın bir filmi • Çok zehirli bir böcek öldürücü
• Gürcistan’ın güneybatısında bulunan bölgenin yerel halkına verilen ad
18. Aksaray ilinde turistik bir vadi •
Aydın’da bulunan üniversitenin kısa
adı • Neonun simgesi 19. Açık, meydanda, herkesin içinde yapılan • Sevinç ..., protest müzik sanatçısı 20.
... van Persie, Fenerbahçe ve Hollanda milli takımının santraforu • Çingene çocuğu.

Kongre

Kurs

Sempozyum

İstanbul
Ağız - Diş Sağlığı
Cihaz ve Malz. Fuarı
IDEX 2016

İran Dişhekimleri Birliği
Bölgesel Kongresi
56. EXCIDA

TDB
22. Uluslararası
Dişhekimliği
Kongresi

92. Avrupa Ortodonti
Derneği Kongresi
EOS 2016

14-17 Nisan 2016
CNR Expo - İstanbul
www.cnridex.com

17-20 Mayıs 2016
Tahran, İran
www.excida.ir

19-21 Mayıs 2016
İzmir
www.tdbkongreleri.com

11-16 Haziran 2016
Stockholm - İsveç
www.eos2016.org

38. Asya Pasifik
Dental Kongresi
APDC 2016

Dünya
Dişhekimleri Birliği
FDI 104. Kongresi
FDI 2016

Amerikan
Dişhekimleri Birliği
Kongresi
ADA 2016

1. Uluslararası
İmplantoloji Kongresi
CoDent

20-24 Ekim 2016
Denver- USA
www.ada.org/en/meeting

03-05 Kasım 2016
Barselona - İspanya
www.congressmed.com

17-19 Haziran 2016
Hong Kong - Çin
www.apdc2016.org

7-10 Eylül 2016
Poznan-Polonya
www.fdi2016poznan.org

Vefat

TDB Onur Üyesi ve Samsun Dişhekimleri
Odası üyesi meslektaşımız
Mustafa Kemal Güneşdoğdu
7 Şubat 2016 tarihinde vefat etmiştir.
Ailesinin ve yakınlarının acısını paylaşır,
başsağlığı dileriz.

Vefat

2010-2014 dönemi Kayseri Dişhekimleri
Odası Başkanı meslektaşımız
İlhan Karacalar’ın babası Fikret Karacalar
4 Şubat 2016 tarihinde vefat etmiştir.
Meslektaşımızın acısını paylaşır,
başsağlığı dileriz.

Expodental 2016
www.tdbkongreleri.org
Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi
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