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Bilemiyorum… ‹yimser olmak istiyorum ama…  

"Türk Diflhekimli¤i, yerel odalar›n ve TDB nin kuruluflundan bu yana geri geri

gidiyor." Bunu son zamanlarda pek çok meslektafl›mdan duydum. Her meslek-

tafl›m gibi ben de görüyorum. Özel muayenehaneleri yürütmek art›k cambazl›k

haline geldi. ‹ster istemez hepimiz masraflar›m›z› en alt düzeye indirmek zo-

runda kald›k. Ama nereye kadar. Kaliteli hizmet vermek ad›na masraftan kaç-

mak neye yarar? Amaç sadece para kazanmak m›? Hani nerede hastalar›m›z›n

teflekkürü, minneti… 

Hükümetin yayg›n sat›hta hizmet vermek çabas›n› anl›yorum. Ama bu yeni

aç›lan Diflhekimli¤i Fakülteleri ne? Diflhekimlerini yurt çap›nda eflit da¤›tama-

yacaksan yeni diflhekimi yetifltirmenin neye faydas› var? 

Maliye Bakanl›¤› denetimleri ve matrah art›r›m› bask›lar› artt›rd›. KAZANA-

MIYORUZ feryad›m›z› kimse ciddiye alm›yor. Ama kapanan muayenehanele-

rin say›s› belli. Kamuda istihdam edilen diflhekimi say›s› k›s›tl›. Onlara da per-

formans puan› aldatmacas› ile hem ifl kalitesinden hem de gelir paylafl›m›ndan

minik paylarla kazanç kayg›s› getirildi. Biz buna karfl› ne yapabildik… Kosko-

caman bir hiç. 

Avrupa Birli¤ine girme çabas› var. Toplumun bundan beklentisi ne? O da kos-

kocaman bir hiç. Herkes "girsek ne olacak ki?" diye soruyor, ben dahil. Günde
yaklafl›k 8-10 meslektafl›mla konufluyorum. Herkes dertli, herkes s›k›nt›da. Herkes nereye gidiyoruz diye soruyor. ‹nan›n; ben

de bilmiyorum… 

Sa¤l›kta Dönüflüm dedik, umut ba¤lad›k, çok kofltuk, çok kofluflturduk… Olgunun nereye ba¤lanaca¤›n› biz de bilmiyoruz. 

Ama umut hiç yok mu?... Var elbette. "Umut fakirin ekme¤i, ye Memet ye…" 

TDB Genel Kurulu bize umut vaat ediyor mu? De¤erli Baflkan›m›z sorunlara hakim, deneyimli bir Baflkan. Merkez Yönetim

Kurulu deneyimli üyelerden oluflmufl durumda. Lütfen sesimize kulak verin. Eylem gerekiyorsa eylem yapal›m. Ama sesimizi

duyural›m. Serbest muayenehanecilik baflta olmak üzere Türk Diflhekimli¤i para kazanam›yor. Tüm muayenehane çal›flt›ran

diflhekimleri hep bir sonraki aya umutla bak›yor, " bu ay zarar ettik ama belki önümüzdeki ay.." diyor. 

Genel Sa¤l›k Sigortas› uygulamaya geçerse bu tablo daha da kötüleflecek mi? Devletin özel sektörden hizmet sat›n almas›n›n

yolu bir flekilde aç›lmal›. Defalarca söyledik kimseye anlatamad›k. Özel Muayenehanelerden hizmet sat›n almak hem devle-

tin, hem sektörün ve hem de vatandafllar›n yarar›nad›r. Bir ucundan bir flekilde bafllamal›d›r. Aile hekimli¤i uygulamas› sanc›-

l› bir flekilde do¤mufltur. Sonuçlar›n›n ne olaca¤› pilot uygulaman›n sonunda görülecektir. Pilot uygulama ile ilgili meclis ka-

rar›nda sadece isim olarak da olsa diflhekimli¤inin geçmesi umutlar›m›z› artt›rmaktad›r. Ama kelimelerin içini doldurmak za-

man› ne zaman gelecektir. 

Bildi¤iniz gibi "aile hekimli¤i" devletin özel sektörden hizmet sat›n almas› esas›na dayanmaktad›r. Ama bu yasa sadece genel

hekimlik konusunda çal›fl›larak haz›rlanm›flt›r. Diflhekimli¤inin hiç mi önemi ve itibar› yoktur ki sadece isim olarak geçmek-

tedir. 

fiimdi karamsarl›¤› bir kenara b›rak›p iyimser olmaya çal›flal›m. TDB Genel Kurulu seçilen Merkez Yönetim Kuruluna çok

önemli bir mesaj vermifltir.

"Size güveniyoruz, ama art›k bir fleyler yap›n" 

Sayg›lar›mla

Sami BALÇIK

Ankara Diflhekimleri Odas›
Genel Sekreteri
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

‹Y‹MSER M‹ OLMAK LAZIM KARAMSAR MI?
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Merih BAYKARA
Ankara Diflhekimleri Odas› Baflkan›

Osman Hamdi Bey’in 1906’da yapt›¤› “Kaplumba¤a Terbiyecisi” tablosu

rekor fiyatta sat›lmas›yla gündeme geldi. Yaklafl›k yüz y›ll›k geçmifli olan bu

tablo bat›k bir bankan›n kasas›ndan ç›kmasa belki de bu kadar ilgi çekmeye-

cekti. Tabloda resmedilen Osmanl› dönemi bürokrasisiydi. Kaplumba¤a hem

terbiye edilemeyen bir hayvan olmas›, hem de hantall›¤› simgesi olmas›

nedeniyle seçilmiflti.

Terbiye edilemeyen ve hantall›ktan kurtulamayan kaplu¤umba¤a bugün de

birfleylerin simgesi olamaz m›? Çok fazla düflünmeden etraf›m›za bakarsak

herhalde bir çok örnek bulabiliriz. Yeniliklere kapal›, mevcut durumu

muhafaza etmeyi ekmek kap›s› olarak görenleri kap›kulu olmay› bir sadakat

ve fleref meselesi yapt›klar›n› görmek zor de¤il. Ancak bu da yeniliklere aç›k,

ça¤dafl insanlar›n düzeni de¤ildir.

Yenilikçi insan de¤iflimcidir. “De¤iflim, insano¤lunun öngörülebilir tek

niteli¤idir. Baflar›s›z sistemler, insan do¤as›n›n geliflmesine ve ilerlemisine

de¤il de, de¤iflmezli¤ine bel ba¤layanlard›r. Ondördüncü Louis’nin yan›lg›s›,

insan do¤as›n›n hep ayn› kalaca¤›na inanmas›yd›. Bu yan›lg›, Frans›z

Devrimi ile sonuçland›... (Oscar Wilde).”

Bir kitleyi temsil eden hiç kimsenin suskunlu¤un rahatl›¤›na kap›lma hakk›

yoktur. Ça¤dafl ortak ilkeleri savunmak zorundad›r. Seçilen yol elefltirilebilir,

tepki görebilir. Ancak gerçek ayd›nlar çevresindekiler gibi sessiz kalamazlar.

Kamuoyunun özgürce oluflmas› demokrasinin en de¤erli özelliklerinden biri-

sidir.

Karanl›k ayd›nl›ktan, yalan do¤rudan kaçar,

Günefl yaln›z da olsa, etraf›na ›fl›k saçar.

Üzülme, do¤rular›n kaderidir yanl›zl›k,

Kargalar sürü ile, kartallar yaln›z uçar.

ÇA⁄DAfi ‹NSANIN DO⁄ASI

Yeni Y›l›n›z›n Sa¤l›k, Mutluluk ve
Baflar›larla dolu 
geçmesini dilerim...



V. BAHAR SEMPOZYUMU
11-13 MART 2005 

RIXOS TEKIROVA HOTEL 5*

159. YTL / 159.000.000-TL.    Peflin

174. YTL / 174.000.000-TL.     4+2 Taksit

• Rixos Tekirova Hotel’de 2 Gece/ 3 Gün Ultra Herfley Dahil Konaklama
• Bilimsel Faaliyetler

• Kat›l›m Çantas› ve Kiti
• Rixos Gala Yeme¤i

• Extra Ulafl›m ‹mkan›

Fiyat Detay›:
Günübirlik Kat›l›m ücreti 99. YTL / 99.000.000-TL.’dir
15/02/2005 tarihinden sonra yap›lan kay›tlarda fiyatlara %10 ilave 
edilecek ve +2 taksit uygulamas› kald›r›lacakt›r.
Ulafl›m: kifli bafl› lüks otobüsler ile gidifl-dönüfl erken kay›t peflin ödeme ücreti 50-YTL’dir. 
Daha detayl› bilgi için lütfen aray›n›z



Tek Parça Döküm Parsiyel 
Protez Planlamas›
Prof. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ

Genel Diflhekimli¤i ve Ortodonti  
Önlemeli Mi? Tedavi Mi Etmeli?
Doç. Dr. Enis G‹RAY 

Diflhekimlerinin Yasal Sorumluluklar› 
Adli T›p
Prof. Dr. Hamit HANCI

Diflhekimleri için 
Riskli Enfeksiyöz Hastal›klar
Prof. Dr. fiemsettin USTAÇELEB‹ 

Diflhekimlerinde Kas- ‹skelet  Sistemi Sorunlar›nda 
A¤r› ‹le Baflaç›kma Yollar›
Prof. Dr. Gül BALTACI

ARBER Tur. Org. Dnfl.
Tel: 0312 426 09 00
Fax: 0312 426 48 00

E-mail: arber@arber.com.tr
Tunal› Hilmi Cad. No: 73/8 Kavakl›dere / ANKARA

www.arber.com.tr

Kay›t ve Bilgi ‹çin:

B‹L‹MSEL 
PROGRAM
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Kavramlar› yarat›p, sembollefltirmek insano¤luna özgü bir fley. Kendini ifade edip, an-
lay›p tekrar kendi kendini bilmeye, bulmaya odaklanm›fl insano¤luna. Yaflam›n› ifade et-
mek için de ayn› yolu seçer insan. Duygular›n› de¤iflik flekillerde aç›¤a vururken bunlara
isimler takarak bir ölçüde iflini kolaylaflt›r›r. Bazen de ayn› duygusal yo¤unlu¤u hat›rla-
mak için simgelefltirir.

“ ‹sim gürültüden baflka bir fley de¤ildir “ diyen büyük flair Goethe ise bize asl›nda tüm
bu etiketleme gayretlerinin bir araç olmaktan öteye gidemeyece¤ini hat›rlat›r. Anlay›fl ve
kavray›fl isimden çok öze dönük olmal›d›r. Dolay›s›yla insan bu özü kavramaktan, ifade
etmekten yoksun ve aciz oldu¤unu anlad›¤›nda hemen sembollere sar›l›veriyor. Tasavvu-
fi simge ney, gibi.

Ney, tasavvufta büyük kavuflman›n, vuslat›n simgesidir. Ney olana dek bir kam›fl par-
ças› olarak yeflil sazl›klarda sakin bir flekilde, sessizce ve huzur içinde topra¤›na kök sal-
m›flt›r. Buradan kopar›ld›¤›nda Ney’in ›zd›rap dolu maceras› bafllar. Kesilir, yontulur, ya-
k›l›r, delik deflik edilir. Büyük bir sab›r ve arzuyla bu süreci tamamlar. Tek hedefi kendi-
sine bir nefes verecek duda¤a ulaflmakt›r. Bu sayede gök kubbede ve hatta tüm evrende
yank›lanacak bir hofl sada b›rakabilecektir. Sonsuz ve ölümsüz olabilecektir.

Yaflarken bir eser b›rakabilmeyi hedefleyen herkesin duygular›na bu küçücük ney, tercüman oluyor. Tüm çekilen zahmet-
lerin karfl›l›¤›nda bir beklenti neredeyse yok. Herfleye bunun için katlan›l›yor. Fazladan yap›lacak ifllerin insan›n kendisine  fay-
das› yok. Fayda baflkalar›na. Size kalan ard›n›zdan edilen dualar ve sevgi. Sevgiye ulafl›p hak etmek için ise siz baflkalar› için
fedakarl›kta bulunmal›s›n›z, vefal› ve sad›k olmal›s›n›z. Çünkü sevginin ortaya ç›kabilmesi için insan›n karfl›s›ndakinden bu iz-
lenimi almas› gerekir. Yani siz fedakarl›k yapacaks›n›z o insan için, vefal› olacaks›n›z sonra onun sevgisini hak edeceksiniz.

Bunun fark›na vard›¤›n›zda h›rslar›n›z ve bencilli¤iniz sizi terkeder. Egonuzu tatmine dönük agresif,  travmatik gayretler
son bulur. Yapt›¤›n›z her eylem olumlu sonuçlara götürür ve daha verimli olur. 

Sevgi cevherine ulaflabilmek için vefa-fedakarl›k araçlar›n› kullanmal›y›z. Bir insan karfl›s›ndakinin kendisini sevdi¤ini ve-
fal› ve fedakar olmas›yla anlar ve karfl›l›k verir. Ailesi, vatandafllar›, meslektafllar›, komflular› ve hatta tüm insanl›k için  de bu
kural geçerlidir. Mezar tafllar› yerine ölümsüz sat›rlarda ve ezgilerde yerini alm›fl olanlar›n, tüm varl›¤a ve evrensel gerçeklere
hizmet etmifl olanlar›n  neden böylesine çok sevildi¤ini bu noktadan hareketle rahatl›kla anlayabiliriz. Ya da sadece kendi  ya-
flam› için bencilce yaflayanlar›n neden bir türlü sevilmedi¤ini, sevilemedi¤ini.

Bir de ikisinin aras›nda baflkalar› için fedakarl›klarda bulunuyormufl gibi davrananlar da var. Bu maske içinde asl›nda ken-
dileri için çabalarlar. H›rs ve bencillik bu kez bacadan girmifltir. ”Yapt›¤›m her fley sizler için” uydurmacas›na kendileri de ina-
n›rlar. Sevgi ad›na yapt›klar› her fley asl›nda sevgiyi yok eden her fley olur. Bu iyi duygular ad›na yap›lanlar asl›nda onlar› par-
çalamaktad›r. ‹flin kötü yan› bunu alg›layamayacak kadar duyular› körelmifltir.

Bu yüzden sevgili meslektafllar›m günün birinde birileri “ben sizleri ve mesle¤imi seviyorum” dedi¤inde öncelikle neler
yapt›klar›na ve nas›l davrand›klar›na bakmal›y›z. ”Bizlere ve evrensel de¤erlere fedakarca yaklaflabilmifl mi? Özveriyle çal›fla-
bilmifl mi?” sorular›n›n cevaplar› ile de¤erlendirmeliyiz. Bilgelik dolu yaflam›na, akl›na, zekas›na ve güzellik anlay›fl›na her za-
man hayran kald›¤›m  yüce Atatürk, "Millete efendilik yoktur, hadimlik (hizmet etme) vard›r. Bu millete hizmet eden, onun
efendisi olur" diyerek bizi fedakarca hizmet etmeye do¤ru yönlendirmifltir.

Günün birinde ben de tüm bunlar› ortaya koyabilmeyi çok isterim. Söylemekten çok yapabildiklerimle baflar›ya ulaflabil-
meyi ve sevgiyi hak edebilmeyi de. Utanç ve eziklik içinde bafl›m› öne e¤meyi hiç mi  hiç istemem. Peki ya siz? 

Not:   Merak edenleri yormamak ad›na baz› kavramlar› afla¤›ya aynen sözlükten al›nd›¤› haliyle yazmay› uygun buldum.

Vefa :  Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi ba¤l›l›¤›.
Sadakat :  ‹çten ba¤l›l›k, sa¤lam, güçlü dostluk.
Fedakarl›k : 1. Di¤erkâml›k, baflkalar›n› düflünme, fedakârl›k. ( Altruist ) digerkâm, fedakâr, baflkalar›n› düflünen kimse.

2. Bir amaca, bir emele ulaflmak için birçok s›k›nt›ya, üzüntüye, güçlü¤e dayanmaya çal›flmak.
3.Azl›¤›na katlanmak, az oluflu ile yetinmek, vazgeçmek.

Memduh MAZMANCI

Yönetim Kurulu Üyesi

Fedakarl›k Üzerine



AL‹ RA‹F (AR‹fi) ESK‹ SAYIDAN F‹LM



Ankara Diflhekimleri Odas›,

Geleneksel Expodentallerin 16.

s›n› 3-4-5 Aral›k 2004 tarihinde

Ankara Hilton Otelinde gerçek-

lefltirdi. Haz›rl›klar›na Mart ay›n-

da bafllanan bilimsel kongre ve

sergi beklenenden daha fazla ilgi

gördü. Özellikle bilimsel progra-

m›n be¤eni toplad›¤› sempozyum

kat›l›mc›lar›n övgülerini ald›. 

Bu tip organizasyonlar›n bir

aysberg gibi as›l a¤›rl›¤›n›n gö-

rünmeyen k›sm›nda oldu¤unu
anlatmaya gerek yok. Hiç bek-

lenmeyen pek çok engele ra¤men

baflar›l› oldu¤unu düflündü¤ümüz

kongremize ilgi gösteren meslek-

tafllar›m›za buradan teflekkür edi-

yoruz. 

Expodental Ankara takdir

edersiniz Türkiye’nin en büyük

ölçekli Diflhekimli¤i Kongresi

de¤il. Ancak,  kat›l›mc›lar›n or-

tak görüflü çok s›cak, samimi ve

yararl› bir organizasyon oldu¤u
yönündeydi. Kongrenin sonunda

hemen hemen tüm kat›l›mc›lar,

sergide standlar› bulunan firma-

lar birbirleriyle arkadafl olmufl-

lard›. Zaten bu tür toplant›lar›n

amaçlar›ndan biri de bu de¤il mi-

dir? Bizi en çok mutlu eden bu

organizasyonun sonunda hemen

hiç olumsuz elefltiri almamam›z-

d›r. Bunu kongre bittikten sonra,

organizasyon komitesinin foto¤-

raf›nda görmek mümkün. Mutlu

ama yorgun yüzler çok fley anla-
t›yor.  

‹lk gün sabah saat 09.00 da

kay›t masas› tüm haz›rl›klar›n›

tamamlam›fl bekliyordu. Ancak

yo¤unlu¤un 09.45 de artmas› ve

say›n Prof Dr. Serhat ÜNAL’›n

sunusunun bafllamas›na çok az

zaman kalm›fl olmas› hepimizi

pani¤e soktu. 15 dakika kadar bir

gecikmeye ra¤men hiçbir fley bu

keyifli sunumun tad›n› almam›za

engel olmad›. Antibiyotik ancak
bu kadar zevkli anlat›labilirdi.

Gazete kupürleriyle süsledi¤i su-

numu kahkahalarla izledik. 

Muayenehane hekimli¤ini çok

iyi bilen Doç Dr. Enis G‹RAY

genellikle hiç müdahale etmedi-

¤imiz TME hastal›klar› konusun-

da da muayenehane flartlar›nda

yapabilece¤imiz çok fley oldu¤u-

nu bize ö¤retti. 

Yine muayenehanecilikte çok

deneyimli olan Doç Dr. Tu¤rul

16. EXPO DENTAL 
ANKARA

3-4-5 ARALIKTA YAPILDI...
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ALTAY zaman zaman çok zor-

land›¤›m›z hassas tutucu protez-

lerin planlamas›n›n nas›l yap›l-

mas› gerekti¤i konusunda bizleri

bilgilendirdi. 

Prof. Dr. Esat ORHON gün-

lük kofluflturmacam›z içinde dik-

kat etmedi¤imiz küçük ayr›nt›lar-

la nas›l daha uzun ve kaliteli bir

hayat sürece¤imiz konusunda ilgi
çekici bir konuflma yapt›. 

Ö¤le aras›ndaki rehaveti, ö¤le

sonras› implantlar ile ilgili su-

numlar›yla Doç Dr. Hakan TER-

Z‹O⁄LU ve Prof. Dr. Dervifl

YILMAZ giderdi. 

fierif ‹ZGÖREN diflhekimi ol-

mayan arkadafllar›m›z›n da dinle-
mek istedi¤i Avcunuzdaki Kele-

bek adl› sunusuyla bizlere yo¤un

bilimsel program›n aras›nda kü-

çük bir nefes ald›rd›. Kitab›n›n

önsözünde dedi¤i gibi …

Ve hayat›m›za hayaller,

Hayallerimize dostlar,

Ve dostlar›m›za hayat… katt›.

Art›k hastalar›m›z›n bizlerden

isteklerinin de¤iflti¤ini hepimiz

fark›nday›z. De¤iflen hasta profi-

lini bizlere anlatan Prof. Dr. Ner-
min YAMALIK bu de¤iflime

ayak uydurabilmek için verme-

miz gereken hizmetin kalite ve

standart›yla ilgili önemli bilgiler

verdi. 

‹lk günün sonunda kongre ve

sergi aç›l›fl töreninde önemli ko-

nuklar›m›z vard›. Odam›z üyesi

olmas›yla gurur duydu¤umuz

Ankara Milletvekili Say›n Rem-

ziye ÖZTOPRAK, Ankara Tica-

ret Odas› Baflkan› Say›n Sinan
AYGÜN, Sa¤l›k Bakanl›¤› Mü-

flaviri Ömer KESK‹N, ‹l Sa¤l›k

Müdürlü¤ü A¤›z Difl Sa¤l›¤› fiu-

be Müdürü, Diflhekimli¤i Fakül-

telerinin de¤erli temsilcileri,

TDB Eski Baflkanlar›, TDB Mer-

kez Yönetim Kurulu Üyeleri, de-

¤erli baflhekimlerimiz aç›l›fl töre-

ninde bizleri onurland›rd›. Oda-

m›z Baflkan› Merih BAYKA-

RA’n›n, TDB’yi temsilen Prof

Dr. Murat AKKAYA’n›n  ard›n-

dan Say›n Sinan AYGÜN’ün

Avrupa Birli¤i ile iliflkilerde çok

kritik noktada oldu¤umuz gün-

lerde kendine has keyifli üslu-

buyla yapt›¤› konuflma ilgi uyan-

d›rd›. De¤erli Milletvekilimiz

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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Remziye ÖZTOPRAK (Ankara Milletvekili)

Sinan AYGÜN 

(Ankara Ticaret Odas› Baflkan›)

Ali Eflref MÜEZZ‹NO⁄LU ve Füsun YAfiAR

Serhat ÜNAL ve Ferda TAfiAR
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Say›n Remziye ÖZTOPRAK’›n

konuflmas›n›n ard›ndan sergi aç›-

l›fl› gerçeklefltirildi. Kat›l›mc›la-

r›n ilgi ile izledi¤i bu törenlerin

ard›ndan ilk gün etkinlikleri Aç›-

l›fl Kokteyl’i ile tamamland›. Yo-

¤un program›n sonras›nda veri-

len bu kokteyl keyifli saatler ge-

çirmemizi sa¤lad›. 

Cumartesi günü ilk konuflma-

c›m›z Dr Ali Eflref MÜEZZ‹-

NO⁄LU “Diflhekimli¤inde Hip-

noz’u” detaylar›yla bize anlatt›.

Kendisi ayn› günün ö¤leden son-

ras›nda Odam›z Konferans Salo-

nunda konu ile yak›ndan ilgile-

nen arkadafllar›m›za yar›m gün
süren genifl bir konferans sundu. 

Prof Dr. Cihan AKÇABOY

son günlerde ad› çok geçen “Ad-

hesiv Köprüler” konusunda ke-

yifli sunumuyla bizleri bilgilen-

dirdi. 

Muayenehanelerde çok zor-

land›¤›m›z çocuk hastalar›m›z

konusunda Prof. Dr. Tezer ULU-

SU dialog ve iflbirli¤inin yollar›-
n› anlatt›. Bu yöntemlerle de ikna

edemedi¤imiz çocuk hastalar›-

m›z için Dr. Bu¤ra ÖZEN “Mu-

ayenehane fiartlar›nda Bilinçli

Sedasyon” konusunu bizlere sun-

du. 

Ö¤le yeme¤inin ard›ndan Doç

Dr. Cemal TINAZ Endodontide

son y›llarda ilgi uyand›ran “Ro-

tary Aletleri ve kullan›mlar›n›”

anlatt›.

Ahmet fierif ‹ZGÖREN

Koray GÜNER ve Esat ORHON

Cihan AKÇABOY, Dolunay HAMAMIZADE

ve Hüsnü YAVUZYILMAZ

Hakan TERZ‹O⁄LU ve Bahad›r KASAR

Tu¤rul ALTAY ve Erol DEM‹REL

Yavuz BURGAZ, Arlin K‹REM‹TÇ‹ ve

Sadullah ÜÇTAfiLI

Emre Kanad ER, Asriye MOCAN, 

Engin BULUT ve Mustafa TÜRKER
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Prof Dr. Asriye MOCAN’›n

anlatt›¤› “ A¤›z Kavitesi Kanser-

lerinde Erken Tan›” konusu kat›-

l›mc›lar›n ilgi ile dinledi¤i bir su-

numdu.

Prof Dr. Sadullah ÜÇTAfiLI

ve Doç Dr. Arlin K‹REM‹TÇ‹

hep ikilemini yaflad›¤›m›z Lami-

nate Veenerlerde Kompozit mi,

Porselen mi? sorusuna cevap ara-

d›lar. Sunumlar›n ard›ndan soru-

lar gelmeye bafllay›nca salondaki

kat›l›mc›lar keyifli dakikalar ya-

flad›. Bir ekol tart›flmas›na dönen

günün son konferans›, Sevgili

Moderatörümüz Yavuz BUR-

GAZ’›n da katk›lar›yla ilginç bir

hal ald›. 

Kongrelerin her zaman en ke-

yifli bölümünü oluflturan “Gala

Yeme¤i” Hilton Otelinin özenle

haz›rlanm›fl Kavakl›dere Salo-

nunda yap›ld›. Birbirinden fl›k

kat›l›mc›lar›n canl› müzik eflli-

¤inde keyifli dakikalar yaflad›¤›

gala yeme¤i mönüsü, Hilton Ote-

linin Mutfa¤›n›n her zamanki

özenini yans›t›yordu. Gece geç

saatlere kadar devam eden e¤len-

ce, meslektafllar›m›z›n dans ko-

nusunda da hünerlerini gösterdi¤i

hofl bir ortamd›. Kuraray Dental

Firmas›n›n organizasyonumuza

hediye etti¤i ürünler bir çekiliflle

kat›l›mc›lara da¤›t›ld›. Meslek-

tafllar›m›z›n çok be¤endi¤i bu he-

diyelerin ederleri kongre kat›l›m

bedelinin çok çok üstündeydi. 

Kongrenin son günü Prof Dr.

Hamit HANCI’n›n stand up ta-

d›ndaki konuflmas›yla bafllad›.

Diflhekimli¤inde Adli T›p konu-

sunun ifllendi¤i sunumda asl›nda

bilmedi¤imiz ne kadar çok yasal

sorumlulu¤umuz oldu¤unu ö¤-

rendik. 

Son günlerde hastalar›m›z›n

da dillerinde dolaflan “Lazer Her

Derde Deva mi?” sorusunun ya-

n›t›n› Dt Emre ALTUNDAfiAR

ve Dr Giray SAGAT ile arad›k.

Say›n ALTUNDAfiAR laser’in

endodontideki kullan›m alanlar›-

n› Say›n SAGAT’da cerrahideki

kullan›m alanlar›n› ayr›nt›lar› ile

anlatt›lar. 

Emre Kanad ER, Filiz YUKAY ve 

Enis G‹RAY

Hamit HANCI

Tezer ULUSU ve fiaziye ARAS

Zeki ERDO⁄AN, Cemal TINAZ ve 

Tayfun ALAÇAM

Emre ALTUNDAfiAR ve Giray SAGAT
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Organizasyonu yapan N&M

Turizm ve bizler, firmalar›n ser-

giye kat›l›m› konusunda büyük

güçlükler yaflad›k. Ayn› gemide

oldu¤umuz halde baz› firmalar

ve organizasyonlar bizlere yeter-

li deste¤i vermedi¤i için üzgü-

nüz. Buna ra¤men sektör d›fl› ba-

z› firmalar›n da kat›l›m› ile ger-

çekten çok renkli ve e¤lenceli bir

sergi oluflturuldu. Yan yana

standlarda olan Fenerium, Gala-

tasaray Store ve BJK Store’un

birbiri ile rekabeti görülmeye de-

¤erdi. Tesadüfen Cumartesi günü

ayn› otelde konaklamakta olan

Galatasaray Futbol Tak›m› da

kongremizi renklendirdi. Sanal

dünyadan gerçek dünyaya tafl›-

nan “Evli Erkekler Klübü” stan-

d›. erkek kat›l›mc›lar›n yan› s›ra

bayan kat›l›mc›lar›n da ilgisini

çekti. Sony stand›n›n sundu¤u

playstation oyunlar› diflhekimle-

rini çocukluklar›na döndürdü.

Kat›l›mc› firmalar organizasyo-

nun sonunda beklentilerinin çok

üzerinde sat›fl yapt›klar›n› ve ka-

t›ld›klar› için memnuniyetlerini

dile getirmeleri bizleri de mutlu

etti. 

Bir kutlama havas›nda baflla-

yan Kapan›fl Töreni Oda Baflka-

n›m›z Say›n Merih BAYKA-

RA’n›n konuflmas›n›n ard›ndan

meslekte 30 ve 50 inci y›llar›n›

tamamlam›fl diflhekimlerine

Onur plaketleri sunuldu. Onursal

Baflkan›m›z Say›n Orhan ÖZ-

KAN’›n da kat›l›m›yla gerçekle-

flen kapan›fl töreninde duygusal

kareler vard›. 

Haz›rl›klar› bir y›l, gerçeklefl-

mesi 3 gün süren Expodental

2004 den ayr›l›rken tüm kat›l›m-

c›lar çok iyi vakit geçirdiklerini,

bilimsel programdan çok fayda-

land›klar›n›, Expodental 2005’de

de bulunmak istediklerini belirt-

tiler. Biz de bu gururla Expoden-

tal 2005 için haz›rl›klara flimdi-

den bafllad›k. Tüm kat›l›mc›lara,

sunumlar› yapan de¤erli hocala-

r›m›za, sunumlar› renklendiren

moderatörlerimize ve sergiye

kat›lan firmalara kongremize

göstermifl olduklar› ilgiden

dolay› teflekkür eder, gelecek Ex-

podental ANKARA ‘da bulufl-

may› dileriz. 
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Oktay Sürücügil   Karg›- Çorum (kamu hekimi)
— Expodental Ankara’ya s›k s›k kat›l›yor musunuz?
— F›rsat buldukça kat›l›yorum. 4 y›lda bu ikinci geliflim.
— 16. Expodentali be¤endiniz mi?
— Ben çok be¤endim. Eksik kald›¤›m, zorland›¤›m bir sürü konu hakk›nda

pratik bilgiler edindim.seneye yine gelece¤im.

Demirtafl Difl Deposu / Ercüment Demirtafl
— Expodental 2004’ü nas›l buldunuz?
— Bu sene biz geçen senelere oranla çok daha iyi bir kongre gördük. Kat›l›m çok

iyi. Çok güzel sat›fllar yapt›k. Ankara d›fl›ndan gelen, ulaflamad›¤›m›z hekimler-
le tan›flt›k. Çok memnunuz.

Orasys Türkiye Distribütörü  Suat Kayafl
— Nas›l buldunuz Expodentali?
— Expodental’e biz ilk defa kat›l›yoruz. Çok memnunuz.

Çok güzel sat›fllar yapt›k. Organizasyon mükemmel.
Bundan sonra her Expodental’e kat›lmak istiyoruz.   

Tu¤ba Örnek Gaziantep Serbest Diflhekimi
— Ankara’ya hofl geldiniz nas›l buldunuz kongreyi?
— Ben ilk defa böyle bir organizasyona kat›l›yorum. Çok be¤endim. Deneyimli insan-

lar›n yapt›¤› belli. Konular çok güzel seçilmifl, güncel konular. Ald›¤›m bilgiler benim
için çok de¤erli. Ben son derece memnunum.

Dentaline Sat›fl Pazarlama Müdürü Can Meriç
— Biz burada olmam›z gerekti¤ine inan›yorduk. Ankara’da daha etkin olmak için bun-

dan sonraki organizasyonlara da kat›lmak istiyoruz. Bizim aç›m›zdan kongrenin
verimli geçti¤ini söyleyebilirim.

Astra Firma Yetkilisi Güray  Lambac›
— Expodental 2004 hakk›ndaki görüflleriniz nelerdir?
— Benim beklentilerimin çok üstünde. Baz› organizasyonlarda kat›l›mc› say›s› fazla da olsa

bizim aç›m›zdan çok verimli olmayabiliyor. Biz bu kongrede çok iyi ba¤lant›lar yapt›k.
Sonucun memnuniyet verici oldu¤unu söyleyebilirim.

Bahad›r Seydio¤lu  Kastamonu
— Kongreyi nas›l buldunuz?
— Ben her sene Expodental Ankara’ya kat›l›yorum.sadece geçen sene gelememifltim.

Her sene çok güzel zaman  geçiriyorum. Bu Sene özellikle bilimsel program çok
iyiydi. Eme¤i geçen herkese teflekkür ederim.

EXPO DENTAL HAKKINDA KATILIMCILARIMIZ NELER DED‹
Röportajlar: Dolunay HAMAMIZADE
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De¤erli Meslektafllar›m!

3 - 4 - 5 Aral›k tarihlerinde EXPO-
DENTAL Ankara'y› Hilton Oteli'nde
gerçeklefltirdik. Yönetim kurulumuzun
ifl bafl›na geldi¤i günden beri yo¤un ça-
l›flmalar› sonucunda, organizasyonun
baflar›l› geçti¤i kan›s›nday›m. Organi-
zasyon haz›rl›¤›nda oluflan bizim d›fl›-
m›zdaki olumsuz geliflmelere ra¤men
kat›l›mc›lara her yönden bir fleyler ka-
lan e¤lenceli ve keyifli anlar yaflatt›¤›-
m›z kan›s›nday›m. Tüm eme¤i geçenle-
re teflekkür ederim.

Yönetim Kurulumuz ifl bafl›na geldi-
¤inde klasik yönetim anlay›fllar›n› bir
yana b›rakan, ça¤a uygun olarak kendi-
ni gelifltiren, her türlü yenili¤e aç›k, ka-
l›plaflm›fl al›flkanl›klar›n d›fl›nda bir yö-
netim anlay›fl›yla çal›flmalar›na bafllad›.
Bu anlay›fl›m›z› EXPO-DENTAL
2004'e de yans›tt›¤›m›z› düflünüyorum.

EXPO-DENTAL 2004 haz›rl›¤› ya-
p›l›rken bilimsel k›sm› için ayr›, sergi
k›sm› için ayr› bir çal›flma içinde olduk.
Bizler yönetim anlay›fl›m›z›n bir gere¤i
olarak bilimsel k›s›mda klasik program-
lar›n aksine kat›l›mc›lara keyifli anlar
yaflatacak, a¤›r bilimsel konular›n d›fl›n-
da da konular olmas› yönünde çal›flma-
lar yapt›k. Özellikle 1.gün A.fierif ‹Z-
GÖREN Avcumuzdaki Kelebek,
Prof.Dr.Esat ORHON Anti-aging,
2.gün Diflhekimli¤inde Hipnoz'la
Dr.A.Eflref MÜEZZ‹NO⁄LU, 3.gün
Diflhekimlerinin Yasal Sorumluluklar›
(Adli T›p) ile Prof.Dr.Hamit HANCI ol-
dukça ilgi gördü. Paramedikal konular
d›fl›nda seçti¤imiz konularda da diflhe-
kimli¤inin flu an gündemindeki konular
olmas›n› ye¤ledik. Bunda da baflar›l› ol-
du¤umuz kan›s›nday›m.

Sergi k›sm›n›n haz›rl›¤›nda kat›l›m-
c› firmalar›n azl›¤› yönünden belki ba-
flar›l› de¤ildik. Ancak, çeflitlili¤i yönün-
den gayet iyi bir organizasyon gerçek-
lefltirdi¤imiz kan›s›nday›m. Özellikle
Sony - Fiat - BJK - GS - FB Store'ler
EXPO-DENTAL 2004'e renk katt›. Ay-

n› renklili¤i a¤›z ve difl sa¤l›¤› sektörü-
nün ayr›lmaz bir parças› olan difl depo-
lar› için söyleyemiyece¤im. 

Özellikle D‹fiS‹AD'a ba¤l› firmalar
organizasyonda yer almak istemedi.
Hem de etrafa yayd›¤› söylentilerle di-
¤er kat›l›mc› firmalar› olumsuz etkile-
meye çal›flt›. "Baflar›l› oldu mu?" derse-
niz bence baflar›l› olamad›. Kat›lan he-
kim say›s›n›n az olaca¤› söylentilerine
ald›rmay›p gerek Ankara'dan kat›lan fir-
malar, gerekse Ankara d›fl›ndan gelen
firmalar memnun ayr›ld›lar. Türkiye'nin
dört bir yan›ndan kat›lan meslektafllar›-
m›za yeni ürünlerine tan›tma f›rsat› bul-
dular.

Bizler hiçbir zaman A¤›z ve Difl
Sa¤l›¤› sektörünün sadece diflhekimleri
taraf›ndan olufltu¤unu savunan yönetici-
ler olmad›k sektörün üç ayakl› oldu¤u-
nu, bizler d›fl›nda laboratuarlar ve mal-
zemelerimizi temin eden difl depolar›n›
sektörün ayr›lmaz bir parças› oldu¤un
savunduk. Bundan sonra da bu görüflle-
rimizi savunmaya devam edece¤iz. Bi-
ze EXPO-DENTAL 2004'te destek ver-
meyen D‹fiS‹AD'›n bundan sonra böyle
organizasyonlar›m›za kat›l›p kat›lmama
konusunda karar al›rken daha mant›kl›
davran›fllar sergileyece¤ini umuyorum.

EXPO-DENTAL 2004'te sergi ala-
n›na renk katan tüm firmalara teflekkür
ederim.

EXPO-DENTAL 2004'te bizi mutlu
eden bir geliflme de kat›lan hekim say›-
s›n›n 500'ü bulmas› ve bu hekimlerin
Türkiye'nin dört bir yan›ndan olmas›y-
d›. Böyle organizasyonlarda farkl› iller-
den ve bölgelerden kat›l›m›n olmas› ge-
rek yeni dostluklar gerekse bölgeler ara-
s› bilgi al›flverifli aç›s›ndan oldukça
önemli oldu¤unu düflünüyorum.

Aç›l›fl törenimize bizi k›rmay›p kat›-
lan ve Avrupa Birli¤i konusunda verdi-
¤i konferans ile bu konuda bizleri de-
tayl› bir flekilde bilgilendiren Ankara
Ticaret Odas›n›n De¤erli Baflkan› Say›n
Sinan AYGÜN'e de teflekkür etmeyi bir
borç biliyorum. Yapt›¤› tespitleri 17

Aral›k'ta yaflamam›z, kendisinin bu ko-
nuya son derece hakim oldu¤unu gös-
terdi.

Her zaman daha iyiyi hedefleyen
bizler, bence en çok geçen yönetim tara-
f›ndan organizasyon firmas› ile imzala-
nan EXPO-DENTAL protokolünde zor-
luk yaflad›k. Anlaflt›¤›m›z organizasyon
firmas›yla kat›l›mc› firmalar aras›ndaki
anlaflmazl›klar bizlerin ifllerini zorlaflt›r-
d›. Bence seçim döneminin hemen ön-
cesinde yap›lan bu anlaflmalar seçim
sonras› ifl bafl›na gelen yönetimlerin ça-
l›flma alan›n› k›s›tl›yor. Anlaflma proto-
kolü Odam›z ve meslektafllar›m›z ad›na
oldukça avantajlar içerse bile EXPO-
DENTAL'lerde yönetimlerin kendi be-
lirledi¤i organizasyon firmalar›yla ça-
l›flmas› kat›lan firma ve hekim say›s›n›
olumlu yönde artt›raca¤›n› düflünüyo-
rum.

EXPO-DENTAL 2005 haz›rl›klar›-
na bafllanm›flken bizler EXPO-DEN-
TAL 2004'te, gerçeklefltiremedi¤imiz
tüm yeni fikirlerimizi ortaya koyarak
sizlere daha iyi bir organizasyon suna-
ca¤›m›z› ve flimdiden bunun heyecan›n›
duydu¤umuzu belirtmek istiyorum.

EXPO-DENTAL Ankara bundan
önce oldu¤u gibi bundan sonra da difl-
hekimlerinin cazibe merkezi olmaya de-
vam edecektir.

Sayg›lar›mla,

EXPO DENTAL 2004 ANKARA

Zeki ERDO⁄AN

Yönetim Kurulu Üyesi



Son  dönemlerde  yeni  bir  kavram-

la  tan›flt›k.  "Ekonomide  Kay›t d›fl›l›k".

Ekonomik  baz›  verilere  dayand›r›-

larak  aç›klanan  rakamlarla  ekonomi-

mizin  % 52'si  kay›t  d›fl›nda.  Sektörel

s›ralamada  ise  Özel  Sa¤l›k  Harcama-

lar›  kay›t  d›fl›l›kta  3.  s›ray›  teflkil  edi-

yor. Alan›m›zla  ilgili  ciddi  bir  tart›fl-

ma  içindeyiz.

Düzgün  ve  tutarl›  bir  muhasebede

Gelir-Gider  kalemlerinin  tam  tesbiti

ve  kay›tland›r›lmas›;  iflletmenin  s›hha-

ti  ve  gelece¤i  aç›s›ndan  hayati  bir

önem  tafl›r.

Giderlerin  büyük  bir  ço¤unlu¤u-

nun  "Kiflisel"  kabul  edilerek  Vergi

Usul  Kanunlar›  çerçevesinde  kayd›na

izin  verilmezken;  gelirlerin  tamam›n›n

beyan  zorunlulu¤u  bulunmaktad›r.

Görmezden  gelinen  giderlerin,  bi-

lançolarda  pozitif  nakit  durumlar›n›

korumalar›  ve  dolayl›  yolla  vergilen-

dirilerek  tüketilmifl  bu  kaynaklar›n,

nakten  varm›fl  kabul  edilerek,  tekrar

Gelir  Vergisi  tahakkuku,  iflletmelerin

rasyonel  bilançolar›n›  alt-üst  etmekte-

dir.

E¤er  kifli;  evinin  kiras›n›,  yak›t›n›,

enerji  tüketimlerini,  kendisinin  ve  ai-

lesinin  g›da,  giyim-kuflam,  e¤itim  vs.

harcamalar›n›  kazanc›n›  temin  etti¤i

iflletme  bilançolar›na  -Gider-   olarak

yans›tam›yor  ise,  bunlar;  dolayl›  ver-

gilendirilerek  tüketildikleri  halde;  ifl-

letme bilançolar›nda  pozitif  bakiye

olarak,  görünmeye  devam  edecektir.

Ülkemizde,  istatistiksel  olarak,  to-

tal  gelirlerin  % 44'ü  zaten  dolayl›  ve

türlü  kalemlerde  vergiler  olarak  dev-

letimiz  taraf›ndan   toplanmaktad›r.

Geri  kalan  %56'l›k  k›s›mdan  ise,   hiç

bir  harcama  yap›lm›yormufl  gibi,  tek-

rar    % 20 -  % 45  aras›nda  gelir  ver-

gisi  talep  edilmektedir.

Bu, genel uygulama yanl›fll›¤›; eko-

nomiyi kay›t d›fl›l›¤a  iten,  en  önemli

etkendir.

Sa¤l›k  Sektöründe  öncelikle  -Si-

gortalama-  ile Genel  Sa¤l›k  Sigortas›

finansman  ak›fl›n›n  düzenlenmesi  ve

bu  metodla da;  kay›t d›fl›l›¤›n  kendili-

¤inden  ortadan  kalkmas›;  dünyadaki

reel  uygulamad›r.

Sosyal  Güvenlik  Sistemimizin,

sa¤l›k  alan›nda,  Prim-destekli  finans-

man  yaratabilmesinin "Maliyemizin

toplumumuzdan  bu  alanda  prim  top-

layamama endiflesi  ile" mümkün  görü-

lemedi¤i  bir  ekonomide;  alan›m›zda

yap›lacak  yat›r›mlar›n,  ne  kadar  istih-

dam,  hizmet  ve  kazanç  yarat›p,  han-

gi  ölçüde  katmade¤er  kazand›rabile-

ce¤i de  ayr›ca  tart›fl›lmal›d›r.

Piyasa  pay›  içerisinde,  Hizmet-Be-

del  oranlar›  (rekabete  dayal›)  oldukça

dar  ve  k›r›lgan  bir  seyir  izleyen  sek-

törümüz  için,  D‹E  istatistiki  verileri

esas  al›narak  oluflturulan "makaslar"

arac›l›¤›yla,  sektörün  tüketim  taleple-

ri  incelenmeden;  potansiyel  iflsizlik

endiflesi  içerisinde;  hiçbir  ön  araflt›r-

ma  ve  planlamaya  dayand›r›lmadan

kurulan  ve  s›hhatli  bir  iktisadi  yap›-

ya  sahip  olup  olmad›¤›  bile  tam  bi-

linemeyen   'muayenehane  yat›r›mlar›-

na'  bak›larak, "Kazanç  olmayan  sek-

törlerde  yat›r›m da  olmaz"  gibi  basma

kal›p  önyarg›larla   yaklafl›mlar›n  ya da

maliye  ölçe¤inde  "Temel  Gösterge

bazl›   uygulamalar›n"  gelirde,  standar-

t›n  oluflturulabilirli¤inden  çok  varsa-

y›mlar  esas  al›narak  yap›lan  inceleme

ve  denetlemelere  dayal›,  uygulama

yanl›fll›klar›n›n; yarataca¤›   sektörel

daralma  ve  olumsuzluklar›n;  daha

sonra  ne  flekilde  ve  hangi  kaynaklar-

la  telafi  edilebilece¤inin de;  yasama

ve  yürütme  ergini  elinde  bulunduran

hükümetlerimizce  öngörülmesi  ve

planlanmas›  gerekmektedir.

Ayr›ca;  branfl›m›z  olan  a¤›z  ve

difl  sa¤l›¤›  hizmetlerini  yürütebilmek;

ciddi  bir  sermaye  gerektiren;  alet-

ekipman  yat›r›m›n›  zorunlu  k›lmakta-

d›r.

Sa¤l›k  alan›ndaki  di¤er  t›p hekim-

lerinin  muayenehanecili¤i  "Kamu  hiz-

metlerinin  özel  muayenehanelerde

kontrol  aya¤›n›  oluflturmakta"  büyük

bir  amortisman  riski  tafl›mamaktad›r.

Hizmet  karfl›l›¤›  bedellerin  oluflu-

munda,  di¤er  t›p  hekimleri;  ne  labo-

ratuvar,  ne  hizmetin  asl›n›n  teflekkü-

lü,  ne de  yüksek  alet-amortisman  kül-

fetlerini  ve  sarf  giderlerini  özel  mu-

ayenehanelerinde   üstlenmemekte;  bü-

tün  bu  giderler  kamu  bünyesinde  ya

da  hekimin  yönlendirece¤i  özel  tahlil

laboratuvarlar›nda,  hasta  taraf›ndan

ayr›ca  karfl›lanmaktad›r.

‹lk  bak›flta  bir  diflhekiminin  hiz-

met  karfl›l›¤›-ücreti  di¤er  branfl  he-

kimlerinden  daha  yüksekmifl  gibi  gö-

rünse de,   hizmetin  oluflumu  için  ge-

rekli  alet-amortisman,  laboratuvar  gi-

derleri  ve  ithal  sarf  malzemeleri  tü-

ketimlerinin  tüm  yükü,  ayn›  bedel
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ADO Denetleme Kurulu Üyesi
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sürelerinde  bile   bu  tür  örneklerle  çok

s›k  karfl›lafl›lamamaktad›r.  Metropoller

alan›m›zdaki  hizmetler  aç›s›ndan  tam

bir  karmafla  içindedir.

Bu  unsurlar   dikkate  al›nmadan

yap›lacak  sektörel  de¤erlendirmeler;

büyük  yan›lg›  ve  yanl›fll›klara  yol

açacakt›r.

Halihaz›rdaki  sa¤l›k  yap›lan-

mam›z›n,  ça¤›n  flartlar›na  yak›n  bir

seviyeye  getirilmesinin de   Meslek

Odam›z›n  ve  Birli¤imizin  hedefleri

birlikte  iflaret  ederek  hükümetimizle

ortaklafla  yürütece¤i  çal›flmalarla   ger-

çeklefltirilebilece¤i  kan›s›nday›m.

anda uçmakta güçlük çekiyor. Çünkü

di¤er kufllar›n yaratt›¤› hava ak›m›n›n

d›fl›nda kalm›fl oluyor. Bunun sonucun-

da, genellikle gruba geri dönüyor ve yo-

luna grupla devam ediyor.

K›ssadan Hisse: E¤er kafam›z bir

kaz kadar çal›fl›yorsa, bizimle ayn›

yöne gidenlerle bilgi al›flveriflini ve ifl-

birli¤ini sürekli k›lar›z.

3-)  "V" grubunun bafl›nda giden kaz

hiç bir hava ak›m›ndan yararlanam›yor.

Bu yüzden di¤erlerine oranla daha ça-

buk yoruluyor. Bu durumda en arkaya

geçiyor ve bu defa hemen arkas›ndaki

kaz lider konumuna geçiyor. Bu de¤i-

flim sürekli yap›l›yor; böylece her kaz

grubun her noktas›nda yer alm›fl oluyor.

K›ssadan Hisse: Yapt›¤›n›z her ifli,

yeri ve zaman› geldi¤inde baflkas›na

b›rakmak gerekiyor. 

4-)  Uçus h›z› yavafllad›¤›nda geri-

deki kufllar, daha h›zl› gitmek üzere ön-

dekileri ba¤›rarak uyar›yorlar.

K›ssadan Hisse: ‹lerlemek ve yol

almak için bazen baflkalar›n›n uyar›-

lar›na gereksinim duyar›z. Bundan

al›nmamal›y›z; tam aksine, böyle

uyar›lar› sevinç ve takdirle karfl›la-

mal›y›z. 

5-) Gruptaki bir kufl hastalan›rsa ya

da bir avc› taraf›ndan vurulup uçamaya-

cak duruma gelirse; düflen kufla yard›m

etmek üzere gruptan iki kaz ayr›l›yor ve

korumak üzere hasta/yaral› kaz›n yan›-

na gidiyor. Tekrar uçabilene (ya da e¤er

ölürse, ölümüne kadar) onunla beraber

yaral› kuflu asla terk etmiyorlar. Daha

sonra kendilerine baflka bir kaz grubu

buluyorlar. Hiçbir  kaz grubu, kendileri-

ne bu flekilde kat›lmak isteyen kazlar›

reddetmiyor. 

K›ssadan Hisse: Adam olmak

sadece insanlara özgü de¤ildir....

K›ssadan Hisse...

G
öç eden yaban kazlar›n›n ha-

vada süzülürken "V" fleklin-

de bir formasyonla uçtukla-

r›n› görmüflsünüzdür... Bilim adamlar›

kazlar›n neden bu flekilde uçtuklar›n›

araflt›rm›fllar araflt›rma sonucunda flu

verilere ulaflm›fllar; 

1-)  "V" fleklinde  uçuldu¤unda,

uçan her kufl kanat ç›rpt›¤›nda, arkas›n-

daki kufl için onu  kald›ran bir hava ak›-

m› yarat›yormufl. Böylece "V" fleklinde

bir formasyonda uçan kaz grubu, birbir-

lerinin kanat ç›rp›fllar sonucu ortaya ç›-

kan hava ak›m›n› kullanarak uçufl men-

zillerini % 70 oran›nda uzat›yorlarm›fl.

Yani tek bafl›na gidebilecekleri maksi-

mum yolu grup halinde neredeyse ikiye

katl›yorlarm›fl.

K›ssadan Hisse: Belli bir hedefi

olan ve buna ulaflmak için bir araya

gelen insanlar, hedeflerine daha ko-

lay ve çabuk eriflirler. 

2-)  Bir kaz, "V" grubundan ç›kt›¤›

içerisinde  teflekkül  etti¤i  için,  bu  be-

deller  ç›kt›¤›nda  diflhekimine  kalan

miktar,  oldukça  düflük  seviyelere  in-

mektedir.

Bir  diflhekimi  bu  esaslar›  dikka-

te  alm›yor  ve  asgari  ücret  tarifeleri-

ni  yeterince alg›layam›yor  ise;  belirli

bir  süre  içinde  muayenehane  ifllet-

mecili¤ini  geriletip,  baflar›s›zl›kla

sonland›rma  gerçe¤iyle  karfl›  karfl›ya

k a l a c a k t › r .

Kamu  ve  özel  hizmeti  birlikte  yü-

rüten  veya  sadece  özel  muayenehane-

cilik  yapan  hiçbir  diflhekimi,  di¤er  t›p

hekimleri  gibi  sadece  kontroller  ve

muayenelerle  kazanç  temin  edeme-

mekte,  özel  muayenehanesinde   hiz-

metin  bütün  unsurlar›n›  fiilen gerçek-

lefltirip,  amortisman   risklerini  ve  tüm

sarf  giderlerini  üstlenmek  kofluluyla

ücret  talep  edebilmektedir.

Muayenehane  diflhekiminin  veya

a¤›z-difl  sa¤l›¤›  alan›nda  hizmet  veren

bir  iflletmenin,  zaman  içerisinde  "ser-

maye  birikimi"  yoluyla  alet-ekipman

modernizasyonunu  gerçeklefltirmesi  ve

sektörel  istihdam  yaratarak da  tecrübe

ve  bilgi  birikimlerini  bir  sonraki

kufla¤a  aktarabilmesi  gerekirken,  ül-

kemizde   30-35  y›ll›k  hizmet







Aile hekimli¤i pilot uygulamas› ile
ilgili yasa mecliste kabul edildi. Diflhe-
kimli¤i ile ilgili madde flöyle:

Madde 7. Kiflilerin a¤›z ve difl sa¤l›-
¤›n› korumak ve bu hizmetlerin daha et-
kili ve verimli yürütülmesini sa¤lamak
amac›yla,sa¤l›k bakanl›¤›nca tespit edi-
lecek illerde pilot uygulama yap›l›r. Bu
hizmetler karfl›l›¤›nda yap›lacak ödeme-
lerin, hizmetten yararlananlar›n ilgisine
göre ba¤l› bulunduklar› kurum bütçele-
rinden veya sosyal güvenlik kuruluflla-
r›ndan karfl›lanmas› ile di¤er hususlara
iliflkin usul ve esaslar Maliye, Sa¤l›k ve
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›k-
lar› taraf›ndan müfltereken belirlenir.

Meclisteki görüflmeler esnas›nda
CHP grubu ad›na söz alan Milletvekili
Halil AKYÜZ,   “Geliflmifl ülkelerde
2000 kifliye 1 diflhekimi düflerken ülke-
mizde bu oran 4600 kifliye 1 diflhekimi-
dir. Ancak sadece bu orana bak›l›rsa da-
ha çok diflhekimine ihtiyaç varm›fl gibi
görünse de asl›nda diflhekimine baflvur-
ma oran›na da bakmam›z gerekir yine
geliflmifl ülkelerde bu say› kifli bafl›na
y›lda 5 iken ülkemizde 1 bile de¤ildir
dolay›s›yla gerçekte ülkemizde mevcut

19000 diflhekimi bile fazlad›r. Bunun
nedenleri gerek ekonomik gerekse de
e¤itim eksikli¤idir. Belki ithal ve pahal›
olan malzemeleri ülkemizde üretmeye
bafllarsak diflhekimli¤i hizmetlerini
ucuzlatabiliriz.” dedi

Akyüz ayr›ca flunlar› söyledi: Türki-
ye genelinde diflhekimi da¤›l›m› da ol-
dukça dengesizdir. Örne¤in; ‹stanbul ve
‹zmir’de 2000 kifliye 1 diflhekimi ora-
n›yla geliflmifl ülke standartlar› yakalan-
m›fl olsa da halen 20000; 30000 hatta
40000'in üstünde kifliye 1 diflhekiminin
düfltü¤ü yörelerimiz var.

Sonuç olarak bir pilot bölge seçip ai-
le hekimli¤ini uygulamada baflar›l› olu-
nabilir ama tüm ülke çap›nda baflar›l›
olunamaz. Bu konuda ancak her y›l ye-
ni mezun olan 1000 diflhekimine mu-
ayenehane açacaklar›n da diflhekimi ih-
tiyac› olan bölgelerde açmas› söylenebi-
lir ki geliflmifl ülkeler bu yöntemi uygu-
lam›fllard›r.

Mu¤la milletvekili Ali Arslan da söz
alarak flunlar› söyledi; Birinci basamak
sa¤l›k hizmetlerinin iki temel aya¤› var-
d›r; Birincisi koruyucu hekimlik ve sa¤-
l›k hizmetleri ikincisi ise tedavi edici

hekimliktir. Aile hekimli¤i yasas›yla bir
aile hekiminin yaklafl›k 4000 hastas›
olaca¤›n› düflünürsek ve bu hastalar› te-
davi etmeye u¤rafl›rsak koruyucu sa¤l›k
hizmetlerine zaman kalmaz. TÜS‹AD
raporu diyor ki; Sa¤l›¤a daha fazla kay-
nak ay›r›p sa¤l›k ocaklar› gelifltirilmeli
ve bu ocaklara birden fazla hekim veril-
meli. ‹yi yetiflmifl sa¤l›k personeli ile iyi
donat›lm›fl sa¤l›k ocaklar›yla insanlar›n
sa¤l›k ocaklar›na güvenmesini sa¤lay›p
ikinci basamaktaki y›¤›lmay› ve kuy-
ruklar› azaltabiliriz. Mevcut 45000 pra-
tisyen hekimimiz vard›r. Onlara ilaç
yazma s›n›rlamas› getirilerek en basit
depresyon ve tansiyon ilaçlar›n› bile ya-
zamaz hale getirilmifllerdir. ‹laç yaza-
mad›klar› için hastay› hastaneye sevk
ederek ikinci basamakta y›¤›lmaya ne-
den olmaktad›rlar. Ayr›ca pilot bölge
olarak seçilen Düzce'de çal›flan hekim
arkadafllar sözleflmeli çal›flacaklar› için
huzursuzdur ve ifl güvencesiyle ilgili so-
runlar› vard›r.

Aile Hekimli¤i Pilot Uygulamas›,
2005 y›l›nda Düzce ilinde bafllayacak-
t›r.
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Aile Hekimli¤i 
Pilot Uygulama Yasas›
Mecliste Kabul Edildi...

GALOfi ‹HT‹YACINIZ ‹Ç‹N
E⁄‹T‹LEB‹L‹RLER REHAB‹L‹TASYON VE E⁄‹T‹M VAKFI

Tel: 0.312 343 29 66 • Fax: 0.312 343 29 66
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TDB Ola¤an Genel Kurulu 5-6-7
Kas›m 2004 Tarihinde Ankara’da yap›l-
d›. Önemli baz› konular›n Genel Kurul
Karar›na ba¤land›¤›  toplant›lar›n sonuç
bildirgesini yay›nl›yorum.  

10. Ola¤an Genel Kurul Sonuç Bil-
dirgesi (5-6-7 Kas›m 2004)  

Ülkemiz iki y›ld›r güçlü bir parla-
mento deste¤ine sahip bir iktidar tara-
f›ndan yönetilmektedir. Sa¤l›kta Dönü-
flüm Program› gibi iddial› hedeflerle yo-
la ç›kan ve bunu sa¤l›k meslek birlikle-
ri ve sivil toplum örgütleriyle iflbirli¤i
içinde gerçeklefltirece¤ini iddia eden
hükümetin mesle¤imizle ilgili olumlu
ve olumsuz çal›flmalar› olmufltur. 

Genel Kurulumuz kamunun, a¤›z ve
difl sa¤l›¤› hizmeti sunan özel sa¤l›k ku-
rum ve kurulufllar›ndan hizmet sat›n
al›nmas› talebini bir kez daha yinele-
mektedir. ‹ktidar›n bu konuda karars›z
ve çeliflkili uygulamalar içinde oldu¤u
görülmektedir. Bu konuda TDB ile da-
ha s›k› bir iflbirli¤i içine girilmelidir.
TDB bu konunun sonuna kadar takipçi-
si olacakt›r.

Toplumumuzun önemli sorunlar›n-
dan biri olan a¤›z ve difl sa¤l›¤› sorunla-
r›n›n, serbest çal›flan diflhekimlerinin de
içinde oldu¤u bir sa¤l›k sistemiyle çö-
zümü do¤rultusunda çal›flmalar›n h›z-
lanmas› ve yayg›nlaflt›r›lmas› gerek-
mektedir. 

Kamuda çal›flan diflhekimlerinin öz-
lük haklar› ve çal›flma koflullar› daha
uygun hale getirilmeli, mevcut uygula-
madaki yanl›fll›klar giderilmelidir. Hü-
kümet, koruyucu a¤›z ve difl sa¤l›¤› hiz-
metlerine daha fazla önem vermelidir. 

Yeni diflhekimli¤i fakülteleri aç›l-

mamas› yönünde y›llar-
d›r sürdürdü¤ümüz mü-
cadele  dikkate al›nma-
l›d›r. Ülkemizin s›n›rl›
olan kaynaklar›, var
olan fakültelerin e¤itim kalitesinin artt›-
r›lmas›na ayr›lmal›d›r. Diflhekimli¤i fa-
kültelerinin kontenjanlar› diflhekimli-
¤inde insan gücü planlamas› göz önün-
de bulundurularak belirlenmelidir.

Sa¤l›kta KDV oran› düflürülmeli,
bütçeden sa¤l›¤a ayr›lan pay art›r›lmal›-
d›r.

Sözü geçen olumsuzluklar›n meslek
örgütümüzle iflbirli¤i içerisine girerek
çözülmesi gerekti¤i kan›s›nday›z. 

Bu arada geçen süreç içerisinde difl
teknisyenli¤i e¤itimi ile ilgili iki bafll›l›-
¤›n ortadan kald›r›lmas›, sahte diflhe-
kimleriyle ilgili mücadele kapsam›nda
hapis, para cezas› ve malzemelerine el
konmas› ile ilgili yasal düzenlemeler,
bu dönemde at›lan olumlu ad›mlard›r. 

Son ABD baflkanl›k seçimini sald›r-
gan politikalar› savunan Bush’un ka-
zanm›fl olmas›, Ortado¤u’da ve dünya-
da bar›fl›n ve insan haklar›n›n gelece¤i
yönündeki kayg›lar›m›z› artt›rmaktad›r.
Ülkemiz, Ortado¤u ve dünyada politi-
kalar›n› ‘yurtta ve dünyada bar›fl’ ilkesi-
ne göre oluflturmal›d›r.

Türk Diflhekimleri Birli¤i, ülkemi-
zin ve mesle¤imizin ayd›nl›k gelece¤i
için üstüne düflen görevleri yerine getir-
meye kararl›d›r.

TDB organlar› ise flöyle olufltu.
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E.K. : Sayin Erdem Vardar ilk ola-
rak sizi tan›yal›m.

E.V.: Greenpeace'de 3 senedir pro-
fesyonel olarak bulunuyorum ve flu s›ra-
lar gemi sökümü kampanyas›n› yürütü-
yorum. ‹TÜ ‹flletme Mühendisli¤inden
mezunum fluanda da Marmara Üniversi-
tesi ‹flletme Mühendisli¤inde master ya-
p›yorum.

E.K.: Greenpeace'e kat›lmaya nas›l
karar verdiniz?

E.V.: Çocuklu¤umdan beri çevreye
ilgim vard›. Çevre  kollar›nda görev al›-
yordum. Lisede Greenpeace'e üye ol-
mak istedim, mail att›m. Türkiye Ofisi-
nin adresini ve telefon numaras›n› ver-
diler. Ben de arad›m; üye olmak için
form doldurdum, gönüllü oldum ve de
üniversiteden beri 3 y›ld›r aktif olarak
aktivitelerine yard›mc› oldum. Sonra da
böyle bir proje ortaya ç›kt›. Bana sordu-
lar, yer almak ister misin diye. Ben de
kabul ettim

E.K.: K›saca Greenpeace'in oluflu-
munu ve misyonunu anlat›r m›s›n›z? 

E.V.: 1971 senesinde Greenpeaceci-
ler Amerikan›n Atlas Okyanusundaki
nükleer denemelerini durdurmak için,
test alan›na kiralad›klar› bir tekneyle gi-
diyorlar ve bu eylem bütün dünyada bü-
yük yank› uyand›r›yor. Çünkü çok cesa-
ret isteyen bir fley. Bombalanan bölgeye
içinde insanlar bulunan döküntü bir tek-
neyle gitmek, özellikle Amerika'da ve
Kanada'da birçok insan›n destek verme-
sini sa¤l›yor. Kanada'dan yay›lan bir

hareketin merkezi flu an Amsterdamda
ve de flimdi 40 ülkede faaliyet gösteren
1000 in üzerinde çal›flan› olan
2.500.000 ün üzerinde destekçisi olan
bir sivil toplum örgütüne dönüflüyor.
Türkiye'de 1993 de ilk Greenpeace ge-
misinin ‹zmir’i ziyaretiyle bafll›yor. Ak-
kuyu Nükleer Santrali yapma çal›flmala-
r› devam ederken bir eylem yap›yor.
Birkaç insan gönüllü olarak yard›m et-
meye bafllarken ilk defa 1997 sonu,
1998 de Ortaköy'de ofis aç›l›yor enerji
kampanyas› ve toksik maddeler kam-
panyas› ad› alt›nda iki ayr› kampanya
bafllat›l›yor. fiu anda ofis gene ‹stan-
bul'da Harbiye'ye tafl›nm›fl durumda. 10
kadar çal›flan› var. 100 e yak›n gönüllü-
sü var. 6000 e yak›n destekçisi var. Des-
tekçi say›s›n› artt›rmaya çal›fl›yor. Çün-
kü sponsorluk kabul etmiyor.  

E . K . : Peki kuruluflun finansman›
nas›l sa¤lan›yor?

E.V.: Sadece bireylerden, çok özen-
li seçilmifl baz›  vak›flardan para kaza-
n›yor. Bu vak›flar›n bütün bütçedeki
oran› %6 y› geçmiyor. Yani %94 ü ta-
mamen 2,5 milyon insan›n damlaya
damlaya göl olur mant›¤›yla verdi¤i pa-
ralardan olufluyor. Hala Türkiye de ken-
di aya¤› üzerinde durmaya yetecek
maddi deste¤i sa¤lam›fl durumda de¤il,
o yüzden Türkiye'de 6000 olan destekçi
say›s›n› artt›rmaya çal›fl›yoruz. 

E.K.: Örgutun misyonu nedir?
E.V.: Greenpeace'in misyonu küre-

sel çevre sorunlar›na bar›flç›l çözümler
bulmakt›r. Konulara küresel yaklaflarak,
fliddet içermeyen yarat›c› eylemlere
baflvurarak, sorunlar› gündeme getiri-

yor. Çevre sorunlar›na tan›kl›k ederek,
suçlulara iflaret ederek, belli bir kamu-
oyu bask›s› yaratarak, küresel çevre so-
runlar›na çözüm getirmektedir. Tabii
genellersek temiz bir çevre bar›fl dolu
bir dünya.

E.K.: Hükümetlerin yada büyük fir-
malar›n örgütünüze bak›fl› nas›l, onlar›
nas›l etkiliyorsunuz ne gibi yapt›r›mla-
r›n›z oluyor?

E.V.: Tabii firmalar genel olarak
karlar›n› maksimize etme maliyeti dü-
flürme amac› tafl›yorlar, özellikle kamu-
oyu bask›s› ve sürekli bir fleylerin gün-
deme gelmesi özellikle imajlar›n›n y›-
k›lmas›  hatta bazen tüketicinin onlar›n
ürünlerini kullanmama gibi davran›fllar
içerisine girmeleri tehlikesiyle karfl›lafl-
t›klar›nda belli bir sosyal sorumlulukla
çevre ile ilgili  do¤ru ad›mlar atmak zo-
runda kal›yorlar. Tabii, devletler genel
olarak küreselleflen dünyada bu büyük
firmalar›n etkisinde politikalar üretiyor.
Özellikle geliflmekte olan ülkelerdeki
devletlerin davran›fl›nda oy kayg›s› ola-
biliyor. Bu konuda sürekli olarak y›p-
ranmaktansa do¤ru ad›m› atmak bazen
daha ç›karlar›na olabiliyor. Biz de bunu
yaratmaya çal›fl›yoruz. Ama tabii bu tür
kampanyalar çok uzun solukludur. Ya-
ni, bugünden yar›na bir de¤iflim bekle-
mek pek gerçekçi de¤il. O yüzden de
sürekli uzun vadeli planlar yap›l›yor.
Greenpeace kampanyalar›n› uzun vade-
li düflünüyor yani bir Akkuyu Nükleer
Santral ihalesinin iptal edilmesi seneler
ald›. Ya da küresel anlamda tehlikeli
at›k ticaretinin durdurulmas›na yönelik
bir uluslararas› anlaflma olan Barcey an-
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laflmas›n›n ortaya ç›kmas› yine
1980'lerden bafllayan  yaklafl›k  10 sene-
lik bir süreç ald› ve bunlar›n tekrar uy-
gulamaya geçmesi yine seneler al›yor.
Sab›r  gerektiriyor ve sab›rla ayn› mesa-
j› tekrar ederek bu tür kampanyalar› yü-
rütmeye devam etmek gerekiyor..

E.K.: Greenpeace'in nas›l bir örgüt-
sel yap›s› var?

E . V . : Greenpeace in birçok sivil
toplum örgütü gibi belli bir hiyerarflik
yap›s› var. Amsterdam’da uluslararas›
bir koordinasyon merkezi var. Onun d›-
fl›nda genel olarak daha yar› ba¤›ms›z,
ulusal ya da bölgesel ofislerden oluflu-
yor, Lübnan, Malta, ‹srail'deki çal›flan
insanlarla beraber executive director
(icra direktörü), onun  alt›nda kampan-
ya direktörü, iletiflim direktörü gibi di-
rektörler ve bizim kampanyac› dedi¤i-
miz, örne¤in benim gemi sökümü kam-
panyas›n› yürüttü¤üm gibi proje yöneti-
cisi olarak adland›r›labilecek insanlar
var. Böyle  bir hiyerarflik yap› olmas›na
ra¤men çok fazla  gönüllü merkezli ça-
l›flan bir kurulufl. O yüzden mümkün ol-
du¤unca bu hiyerarfliyi azalt›p, insanla-
r›n fikirlerine de¤er verip, insanlar› da-
ha çok iflin içine, karar alma süreçlerine
çekmeye çal›flan bir yap›s› var. Destek-
çileri ile iliflkisi onlara bülten yollamak
onlar› çeflitli yollarla kampanyalar›na
dahil etmeye çal›flmak. Bunlar genelde,
örne¤in savafla hay›r sürecinde miting-
lere ça¤›rmaktan, sanal  eylem dedi¤i-
miz e-maillerle fakslarla zaman zaman
protesto  yöntemlerine baflvurmak gibi
onlar›  bu tür yollarla aktivist k›lmaya
çal›fl›yor. Yani gönüllü merkezli bir si-
vil toplum kuruluflu denilebilir.

E.K.: Eylemlerinizi düzenlerken bu
eylemlerin hukuki olarak do¤urabilece-
¤i sonuçlar› de¤erlendiriyor musunuz?
Bu sonuçlar sizi korkutuyor mu?

E.V.: En baflta hakl› olmad›¤›m›z›
düflündü¤ümüz noktada harekete geç-
miyoruz. Buradaki ilk k›stas›m›z bunun
varolan yasalara göre hakl›l›¤› de¤il, bi-
zim için gezegen üzerinde yaflayan in-
sanlar ve canl›lar›n yaflamlar›n› sürdü-
rülebilirli¤i, gelece¤i önemli. Yani bunu
ilk ad›m olarak ald›ktan sonra tabii ki
yapt›¤›m›z aktivitelerde nas›l yasal so-

nuçlar do¤uraca¤›n›; Özellikle insanlar
üzerinde nas›l bir tehlikeye girebilecek-
leri konusunda mutlaka bir araflt›rma
yap›yoruz Avukatlar›m›za dan›fl›yoruz.
Bu tür aktivitelere kat›lan insanlar› bu
konuda bunun kendi üzerlerinde do¤u-
rabilece¤i sonuçlar hakk›nda önceden
bilgilendiriyoruz. Biz de kurumsal ola-
rak da  bunun  kuruma verebilece¤i za-
rar üzerinde belli bir analiz yap›yoruz
tabii. Ama burada dedi¤im gibi öncelik,
bunun örne¤in gösteri yürüyüfl izni gibi
kanun, yasalara ayk›r› olmas› de¤il bü-
tün gezegen için, çevre için, insan sa¤l›-
¤› için gerekli olup olmad›¤›d›r. Bir suç
iflleniyorsa buna  mutlaka karfl› durmak-
la yükümlü hissediyoruz kendimizi. O
anlamda da kendimizin bir suç iflledi¤i-
mizi düflünmüyoruz. Yapt›¤›m›z aktivi-
telerin tümü bar›flç›l. fiu ana kadar ba-
karsak Türkiye'de bir iki idari mahke-
menin verdi¤i  ceza kararlar› d›fl›nda ki
onlar da Yarg›tay taraf›ndan bozuldu.
Bu kadar aktivitede herhangi bir yasal
sonuçla karfl›laflmad›k. Kimse herhangi
bir aktivitemizden dolay› hapse falan
girmedi, herhangi bir sab›ka kayd›na sa-
hip  de¤il. Bu anlamda flöyle söyleyebi-
liriz. Herhalde bizi yarg›layan yarg›çla-
r›n, savc›lar›n da bizim anayasan›n ver-
di¤i çevreyi korumayla ilgili do¤ru bir
fley yapt›¤›m›z. Yasalarla ilgili belli

problemler yaflasak da, esasen insan
sa¤l›¤›n› ve çevreyi korumak oldu¤unu
düflünüyorum. Bunun olmad›¤› durum-
larda da dedi¤im gibi burada öncelik
bizim için gelecek nesillerin  nas›l bir
dünyada yaflayacaklar› flu andaki olabi-
lecek, flu andaki anti-demokratik yasa-
lar›n bizim yada dünyan›n gelece¤i ile
alakal› bir tehdit yarat›yorsa buna mut-
laka karfl› durabiliyoruz. Tabii ki varo-
lan baz› yasalara, "bu yasa çevreyi teh-
dit ediyor" diye bu yasan›n de¤ifltirilme-
si ile ilgili kampanya da yürütebiliyo-
ruz. O aç›dan  kanunlar› dogma gibi ke-
sin do¤rular olarak almak yanl›fl diye
düflünüyorum. Yani daha temelde, daha
etik olarak ulvi baz› fleylerin düflünüle-
rek, bu kanunlar›n ona göre yap›lanma-
s› gerekti¤ini düflünüyoruz

E.K.: Diflhekimlerine bir mesaj›n›z
var mi? Diflhekimleri sizin için neler ya-
pabilir?

E.V.: Dedi¤im gibi, ilk baflta çok
fazla deste¤e ihtiyac›m›z var damlaya
damlaya göl olsun. E¤er Greenpeace'in
çal›flmalar›n› destekliyorlarsa, e¤er yap-
t›¤›m›z fleyler onlar›n da kendi yapmak
istedikleri fleylerle örtüflüyorsa bize des-
tekçi üye olmalar› hatta  sadece üye ol-
may›p belki muayenehanelerinde bizim
broflürlerimizi bizim  tan›t›m›m›z› yapa-
rak, Greenpeace'in daha fazla tan›n›p

24 fiubat 2004, Sugözü, Adana - Greenpeace eylemcileri, Sugözü Termik Santrali'nin
aç›l›fl›n› protesto ediyor. Santral, kendi ülkesinde bu tür santrallerin yap›m›n› durdurup rüz-
gar enerjisine yat›r›m› art›ran Almanya'n›n deste¤iyle yap›ld›, Schröder'in kat›l›m›yla aç›ld›.
(C) Greenpeace / Ali Öz



daha fazla üye kazanmas›na katk›da bu-
lunabilirler. Onun d›fl›nda Greenpe-
ace'in Web sitesi olan www.greenpe-
ace.org.tr da birçok sanal eylem, protes-
to ça¤r›lar› yapabiliyoruz. Orda bir ha-
ber listemiz var. Duyurular›m›z oluyor.
Kampanyalar›m›z hakk›nda daha fazla
bilgi sahibi olup, bunlara sadece üye ge-
tirmenin, üye olman›n d›fl›nda aktif ola-
rak katk›da bulunabilirler. E¤er vakitle-
ri yoksa, dedi¤im protesto amaçl› baz›
ça¤r›lar›m›za destek amaçl› bir e-mail
atarak, faks yollayarak etkinliklerimize
katk› sa¤layabilirler. Her zaman kap›-
m›z aç›k. Ofisimizde yapabilecekleri
baflka gönüllü aktiviteler olabilir. Tabii
ki e¤er isteyen varsa  bizim di¤er aktivi-
telerimize de kat›labilirler. Yani bu ko-
nuda herhangi bir s›n›rlamam›z yok. 

E.K.: ‹nsanlardan örgütünüze karfl›
nas›l tepkiler al›yorsunuz, sizce halk bu
sivil toplum kurulusuna hangi gözle ba-
k›yor? Toplumun en çok hangi kesimin-
den ilgi ve destek görüyorsunuz?

E.V.: Türkiye'de  destekçi popülas-
yonumuzun ço¤unlu¤unu ö¤renciler
oluflturuyor. Tabii birçok meslek gru-
bundan destekçimiz bulunuyor. Ama
ö¤rencilerden Greenpeace'e üye olma
konusunda daha fazla ilgi görüyoruz.
örgütümüze halk nas›l bak›yor sorusunu

flöyle cevaplayay›m. Belli birkaç arafl-
t›rmada bunlar› görebiliyoruz biz. Bu
araflt›rmalar› yapt›rmakta pahal› fleyler.
Ama baflka kurulufllar için yap›lan arafl-
t›rmalarda Greenpeace ad› da geçiyor.
Oradan bildi¤im kadar›yla güvenilen bir
kurulufl. Genel olarak olumlu bir bak›fl
var. Ancak, san›r›m medyan›n da bizim
eylemlerimizi geri plan›n› çok fazla ver-
meden yans›tmas›ndan dolay› biraz ra-
dikal, biraz sadece eylemle tan›nan bu-
nun arka plan›nda yapt›¤› bilimsel çal›fl-
malar›n, e¤itici çal›flmalar›n ve lobi fa-
aliyetlerinin görünmedi¤i medyatik yö-
nüyle tan›nan, belki de biraz aktivitele-
rindeki genç popülasyondan dolay›
genç yafltaki insanlar›n oluflturdu¤u bir
profil çiziyoruz. Halbuki Greenpeace
30 senelik dünyan›n en büyük sivil top-
lum örgütlerinden bir tanesidir. Çal›flan-
lar›n›n aras›nda çok farkl› yafl profille-
rinden kifliler de bulunuyor. Sadece ey-
lemler gerçeklefltirmiyor, ayn› zamanda
alternatifler, çözümler üreterek, çeflitli
bilimsel raporlar haz›rlayarak, hükü-
metlerle flirketlerle yeri geldi¤inde ayn›
masaya oturarak, çevreye duyarl› alter-
natifleri sunarak, uluslararas› arenada,
özellikle Birleflmifl Milletler nezrindeki
en fazla itibar› olan sivil toplum örgüt-
lerinden biri olarak, lobi faaliyetleri ya-

parak çok kapsaml› bir çal›flma gerçek-
lefltirmektedir. O aç›dan profili bir yan-
dan olumlu olsa da di¤er yandan hala
çok fazla tan›nmad›¤›n› düflünüyorum.
Hala sivil toplum örgütü olarak alg›lan-
maktan çok, bir avuç insan›n iyi niyetle
bir araya gelip; adresi, telefonu olma-
yan bir örgütlenme imaj› çiziliyor. Bu-
nu biz de tabii ki sizin de vas›tan›zla sü-
rekli k›rmaya çal›fl›yoruz. Çünkü asl›n-
da belki de dünyada çevre konular›nda
ilk referans olarak gösterilen örgütler-
den bir tanesidir.

E.K.: Eylemlerin en çok yo¤unlafl-
t›¤› konu hangisidir?

E.V.: Greenpeace, nükleer deneme-
lere karfl› bafllad› yani hem nükleer si-
lahlanma hem de nükleer santraller ol-
sun ilk bafllang›ç noktalar›ndan biriydi.
Daha sonra biyolojik çeflitlilik, balina-
lar, foklar gibi çal›flmalardan  sonra flu
anda ise, güncel olarak en fazla önem
verdi¤i iklim de¤iflikli¤i, fosil yak›tlar›n
kullan›lmas›d›r. Çünkü Dünyay› en faz-
la tehdit eden, en büyük tehdidin iklim
de¤iflikli¤i oldu¤una inanm›yoruz. As-
l›nda bunu birçok bilimsel çal›flma da
göstermifl durumda. O yüzden de iklim
de¤iflikli¤ine neden olan fosil yak›tlar›n
petrolün, kömürün yak›larak enerji elde
edilmesinden ziyade, yenilenebilir ener-
ji kaynaklar›na geçiflin bir an önce  bafl-
lamas› ve h›zlanarak, petrolün, kömü-
rün yerini almas› gerekti¤ine inan›yo-
ruz. Bununla ilgili dünya çap›nda kam-
panyalar yürütmeye çal›fl›yoruz. Bunun
yan›nda genleriyle oynanm›fl organiz-
malar, dünyan›n biyolojik çeflitlili¤inin
merkezi olan  okyanuslar ve ya¤mur or-
manlar›yla ilgili çal›flmalar›m›z devam
ediyor. Sanayi at›klar› gibi toksik kim-
yasallar hakk›nda çal›flmalar›m›z devam
ediyor. Ancak, iklim de¤iflikli¤i bütün
bunlar›n çok daha ötesinde birincil so-
run olarak gördü¤ümüz ve bununla ilgi-
li mutlaka harekete geçilmesini gerekli
gördü¤ümüz, çal›flmalar yürüttü¤ümüz
konudur.

E.K.: Türkiye'deki eylemlerinizden,
kampanyalar›n›zdan bahseder misiniz?

E . V : Türkiye'de bahsetti¤im gibi
enerji ve toksik maddeler konusunda
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çal›flmalar›m›za devam ediyoruz. Nük-
leer santraller konusunda genel olarak
enerji kampanyas› ilerlemiflti. Akkuyu
nükleer santrali ihalesinin iptalinden
sonra daha çok iklim de¤iflikli¤i, termik
santraller ve art›k yenilenebilir enerjiye
geçifl. Örne¤in, flu anda yenilenebilir
enerji yasas› hala meclisin gündeminde
bekliyor. Onun art›k  onaylan›p yasalafl-
mas› konusunda çal›flmalar›m›z var. Be-
nim yürüttü¤üm 3 senden beri hurda ge-
milerin ticareti, gemi sökümü, toksik
at›k ticareti. Örne¤in Urla'da oldu¤u gi-
bi sadece hurda gemi konusunda de¤il,
Türkiye'ye gelip boflalt›lmaya çal›fl›lan
toksik maddeler konusunda çal›flmalar›-
m›z devam ediyor. Genleriyle oynanm›fl
g›dalar konusundaki koalisyonun bir
parças›y›z. Ama bu konuda di¤er kam-
panyalar›m›z gibi  çok aktif bir çal›flma
yürütmüyoruz. Uzun süre Irak Savafl›
sürecinde,  özellikle "savafla hay›r"
kampanyas› yürüttük. Ortado¤uda bar›fl
konusunda belli çal›flmalar yürüttük. fiu
anda biraz daha profili düflmüfl olsa da.
Türkiye'deki çal›flmalar, eylemler daha
çok bu yönde. fiu anda en gündemde
olan yenilenebilir enerji, gemi sökümü
konusudur.

E.K.: Gemi sökümü kampanyan›z›
anlat›r misiniz?

E.V.: Hurda gemilerin yap›l›fllar›n-
da içerdi¤i asbest vb… maddeler  gemi-
lerin sahilde karaya oturtularak parça-
lanmalar› sonucunda denize ve kuma
kar›fl›yor. Alia¤ada 25 y›lda biriken bu
flekilde boflalt›lm›fl olan binlerce ton
at›ktan bahsediyoruz. fiu andaki kam-
panyam›z›n geçti¤imiz haftalarda da ta-
kip etmifl olabilirsiniz "Türkiye Avru-
pan›n çöplü¤ü de¤il" fleklinde Ankara
Avrupa Birli¤i Temsilcili¤i önünde bir
aktivite gerçeklefltirdik. Avrupa Birli¤i
önümüzdeki befl sene içinde binden faz-
la tankeri tasfiye edecek. Çünkü birkaç
sene önce hem Erika hem daha sonraki
Prestij tanker kazas›yla birlikte Avrupa
k›y›lar› petrole buland›. Bu tür kazalar›
engellemek için de daha güvenli olan
çift cidarl›, çift katmanl›, saç kaplamal›
tankerlere geçme karar› al›nd›. Bunu
Uluslararas› Denizcilik Örgütü de be-
nimsedi ve bunun sonucunda 2000'in

üzerinde petrol tankeri söküme gidecek.
Önümüzdeki befl sene içerisinde bu ger-
çekten binlerce ton içerdikleri tehlikeli
at›¤›n da  Türkiye, Hindistan gibi  ülke-
lere  bir anlamda transferi demek ve
herhangi bir önlem al›nmadan bu sö-
küm halen gerçekleflmektedir. Bizim de
kampanyam›z flu anda hem Avrupa Bir-
li¤inin bu konuda  acil olarak  harekete
geçmesi, hem de Türkiye'de Aliaa¤a'da-
ki gemi söküm tesislerinin flartlar›n›n
iyilefltirilerek, gemilerin k›zaklarda, be-
ton havuzlarda sökümlerinin gerçeklefl-
tirilmesi yönünde  hem teknik hem fi-
nansal  destek vermesi ve hem de hurda
gemilerini yollamadan önce Bazel An-
laflmas›n›n gerektirdi¤i bilgilendirme ve
izin prosedürlerinin sa¤lanmas›, hem de
at›klar›n Türkiye'ye gönderilmeden ön-
ce azalt›lmas› ve gemilerin mümkün ol-
du¤unca temizlenmesi yönünde Avrupa
Birli¤ine ça¤r›m›z var. Önümüzdeki se-
ne boyunca da bu konuda a¤›rl›kl› ola-
rak duraca¤›z. Dedi¤im gibi Avrupa
Birli¤i tek tarafl› olarak bu tek cidarl›
tankerlerin tasfiyesinde çok h›zl› hare-
ket edebilecek. Ama bunun do¤uraca¤›
sonuçlar konusunda da mutlaka sorum-
luluk almas› gerekli. Tabii ki kampan-
yan›n as›l amac›, hem  Avrupa Birli¤ini
bu konuda ad›m atmaya yönlendirmek
ama uluslararas› da bir yasal düzenleme
sa¤lamak. Çünkü sadece Avrupa Birli-
¤inden bu gemiler gelmiyor, Uluslara-
ras› Denizcilik Örgütünün bu konuda
mutlaka uluslararas› yasal ba¤lay›c› ge-
mi sahiplerini gemileri hurdaya ç›kt›-
¤›nda bu konuda sorumlu tutan bir dü-
zenleme yapmaya ikna etmeye çal›fl›yo-
ruz. Bu konuda bask› oluflturmaya çal›-
fl›yoruz.

METIN: Rusya Devlet Baflkan› Pu-
tin'in nükleer silahlanmaya gidece¤i ko-
nusunda yapt›¤› aç›klamay› nas›l yo-
rumluyorsunuz ve bununla ilgili bir ey-
leminiz var m›?

E.V.: Nükleer silahlanma konusun-
da çal›flmalar yürütülüyor. Greenpeace
özellikle Amerika "y›ld›z savafllar› pro-
jesi" denilen sözde Rusyan›n yada di¤er
ülkelerin  nükleer silahlar›na karfl› ken-
dini korumak için nükleer silahlar gelifl-
tirme projesine karfl› ç›km›flt› birkaç se-

ne önce. Ama Amerika bu projeyi flu
anda gerçeklefltirmeye devam ediyor.
Zaten Rusya'n›n belli nükleer silahlar›
var. Ama tabii ki çok ters bir aç›klama.
Çünkü yeni silahlar baflka ülkelerin de
silahlanmas›n› yeniden teflvik edecek.
Bu konuda önümüzdeki günlerde ben
tabii, Türkiye'de olmasa da uluslararas›
olarak Greenpeacenin daha aktif calisa-
cagini düflünüyorum. Ama, Türkiye'de
de hala NATO'nun Amerika'n›n ‹ncir-
likte nükleer silahlar›n›n olmas› son ba-
s›na yans›d›¤› kadar›yla 90'a yak›n nük-
leer bafll›kl› füzenin daha do¤rusu uçak-
lardan at›labilecek nükleer bombalar›n
‹ncirlikte bulunmas› da Rusya'dan önce
Türkiye'nin de bir fleyler yapmas› ge-
rekti¤ini gösteriyor. Çünkü bu tür silah-
lanma, di¤er ülkelerinde ayn› flekilde
karfl›l›k vermesine yol açabilir. ‹ran flu
anda  nükleer santral yapma aflamas›n-
da.  Bunun sonucunda  Amerika yada
di¤er ülkeler ‹ran'›n nükleer bir silah-
lanmaya do¤ru gidebilece¤inden korku-
yorlar. ‹ran'›n böyle bir silaha sahip ol-
mas› ‹srail'i tetikleyebilir. ‹srail'in böyle
bir silaha sahip olmas› da di¤er ülkeleri
silahlanmaya teflvik edebilir. O yüzden,
bütün dünyada nükleer silahlar›n  biran
önce tasfiyesi yönünde  Greenpeace ça-
l›flmalar yürütüyor. Putin ile ilgili sade-
ce bir bas›n aç›klamas› vs. yap›ld›. Ben
Greenpeace'in ileride daha aktif olarak
bas›na da yans›yacak flekilde daha da
güçlü olarak sesini duyuraca¤›n› düflü-
nüyorum.

E . V . : Difl hekimlerinden destek
bekliyoruz. www.greenpeace.org.tr dan
greenpeace’e nas›l üye olunabilece¤ine
yönelik bilgiler alabilirler. Ayr›ca 
bilgi@greenpeace.org.tr'a e-mail gön-
dererek hem bu konuda hem de  haber
sitesine  üye olmak konusunda  bilgi
al›nabilir. Onun d›fl›nda telefonumuzu
verebilirim fiu anda Harbiye'deyiz
Valikona¤› Caddesinde hemen Askeri
Müzenin karfl›s›nda  ofisimiz bulunu-
yor. Telefonumuz 0 212 2927620. Bu
numaradan da üyelikle ilgili bilgi
al›nabilir.



Samsung SCH-B100
‹lk uydu yay›nl› cep telefonlu TV! Samsung, DMB
(Dijital Multimedia Broadcast) ile dünyan›n ilk uydu
destekli cep telefonunu tan›tt›. Bu teknoloji sayesinde
telefonunuz hücresel network olmadan televizyon izle-
menize olanak sa¤l›yor. 2.2 inç ekrana sahip telefon 90
derece dönebiliyor. 2 MP'lik kameraya sahip olan B
100, 2 saate kadar görüntü kaydedebiliyor. RS-MMC
haf›za yuvas›yla telefonun haf›za kapasitesini art›rabilir
ve televizyon seyrederken video klipleri de kaydede-
bilirsiniz. Telefonun güzel özelliklerinden biri de
anteninin dahili olmas›.
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BOZUK PARA
DÜZENLEY‹C‹
Motorize bozuk para düzenleyicisi, ad›ndan rahatl›kla anlafl›laca¤›
gibi üst k›sm›nda bulunan bölmeye at›lan paralar› büyüklüklerine
göre bir araya topluyor.

Sony Vaio’nun yeni modeli X505, Bir kalem kadar ince
839 gram a¤›rl›¤›ndaki cihaz, performans›ndan hiçbir fley
kaybetmiyor. 1,1 GHz ‹ntel Pentium M ifllemciye sahip
bilgisayarda 512 MB Ram, ses ve ekran sistemleri bütün-
leflik geliyor.Kablosuz ba¤lant› ve internet imkan› sunuy-
or.Üzerinde ayr›ca USB 2.0 ve i-Link (firewire) giriflleri
mevcut.

SONY VA‹O X505

TEKNOLOJ‹K
ÜRÜNLER

Haz›rlayan: M. Memduh MAZMANCI

Polaroid’den kristal netliginde, 180- derece dönebilen, 10-inçlik ekran ile gelen
tafl›nabilir DVD player, otomobilin arka koltu¤unda favori filmlerini seyretmek isteyen
çocuklar ve ifl sunumlar›n› yapmak isteyenler için kullan›fll› bir cihaz. Dolby digital ses ve
full stereo hoparlörlere sahip. Standard DVD, DVD-R, DVD-RW, CD, CD-R, CD-RW,

VCD, MP3 ve JPEG diskleri oynatabiliyor. Yeniden doldurulabilen lityum-ion pil ve
tafl›ma çantas› da hediyesi.
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Ifl›kla sertleflen
intraoral porselen

ve kompozit tamir
seti. Özellikle intraoral

porselen tamirinde çok iddial›
olan bu ürün kimyasal yolla sertleflen kompozitlere
kar›flt›rmaya gerek kalmamas› nedeniyle üstünlük
sa¤l›yor.Kullan›m kolayl›¤›n›n yan› s›ra paket içe-
ri¤indeki malzemelerin fonk-
siyonelli¤i de dikkat çekici. 

3M ESPE taraf›ndan üretilen Ketac Molar
Easymix, kolay kar›flt›r›labilme özelli¤iyle öne

ç›kan, elle kar›flt›r›lan bir cam ionomer
simand›r. Bu materyal, difl minesi ve dentine

kimyasal ba¤lant› özelli¤iyle kavite haz›rlanmas›nda
kolayl›k ve mükemmel bir marjinal adaptasyon sa¤lar..
Ketac Molar Easymix, minimal invaziv dolgu tekni¤i
(MI) ve A.R.T –Tekni¤i (Atraumatic Restorative
Treatment) uygulamas› için de uygundur.
Ketac Molar Easymix, A1, A3, A4 ve B2 renklerinde
m e v c u t t u r .

A¤iziçi Porselen 
Tamir Seti

Ketac Molar Easymix Cam ‹yonomer
Granüle Edilmifl Yeni Formül

DENTAL ÜRÜNLER

Pentamix cihaz›, 3M ESPE’de bulu-
nan hassas polieter ölçü materyal-
lerinin otomatik kar›flt›r›lmas›
için gelifltirilmifl bir sistemdir.
Son derece h›zl› kar›flt›rarak
esneklik ve çal›flma s›ras›nda
rahatl›k sa¤lar. Bas›ld›¤› anda
do¤ru oranda, de¤iflmeyen
k›vamda  ve hava kabarc›ks›z
kar›flt›rma yapar. Pentamix cihaz›yla
hem kafl›k hem de fl›r›nga doldurulabilir.

PentamixClearfil Protect bond

Kolay uygulanabilir, verimli çal›flma imkan› sa¤layan
rubber-dam. A¤›z konturlar›na uygun 3 farkl› dizaynda
anatomik formu bulunan optidam, uyumlama ihtiyac›
duymuyor. Hastan›n konforunu bozmuyor ve nefes al-
mas›n› engellemiyor. Konvansiyonel rubber dam kulla-
n›m›nda oldu¤u gibi puncher ile delinmesine gerek kal-
madan uygulanabiliyor. Yüksek kaliteli do¤al lateksten
üretilen optidam, diflhekimlerine rahat çal›flma imkan›
sa¤l›yor ve 134 °C ‘de 3 dakikada otoklavda steril
edilebiliyor.

• Primer karfl›laflt›¤› bakteriyi
elimine eder.
• Geleneksel kavite dezenfektan-
lar›n›n yerini al›r (örne¤in
klorheksidin uygulamas›)
• Bilimsel olarak onaylanm›flt›r.
• Hastan›n odontoblastlar› üzerine
sitotoksik etki yaratmaz.
• Tamam›yla doku uyumludur.
• Post-operatif hassasiyeti önler.
• Sekonder çürük oluflumunu
önleyen ek bir koruma sa¤lar.
• Mikro s›z›nt›y› ve gelecek bakteri
kontaminasyonlar›n› önlemek için
marjinal yüzey yap›s›n› de¤ifltirir.
• Pulpa dostudur ve primeri su
bazl›d›r.

DÜNYADAK‹ ‹LK
ANT‹BAKTER‹YAL
ADEZ‹V S‹STEM

‹



Maltepe ‹lkö¤retim Okulu 2.S›n›f ö¤rencileri ve anaokulu ö¤rencileri olmak olmak üzere A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Konulu Seminer-
de 100’e yak›n ö¤renci bilgilendirilmifltir. Seminerde bir a¤›z modeli, difl f›rças› ve Slayt makines› arac›l›¤›yla görsel olarak
A¤›z ve Difl bak›m›n›n nas›l yap›laca¤› konusunda ö¤renciler bilgilendirildi. 75.Y›l A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi Baflhekimli-
¤i’ne, Ankara Diflhekimleri Odas›’na çal›flanlar›na ve Maltepe ‹lkö¤retim Okulu Ö¤retmenleri Kemal ÜNAL ve Yasemen
KOCATEPE’ye yard›m ve teflviklerinden dolay› teflekkür ediyorum.

Diflhekimi  Fatma fiEN
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Maltepe ‹lkokulunda E€itim Çal›flmas›

Ahmet Hamdi Tanp›nar ‹lkö€retim Okulu

Ankara Diflhekimleri Odas› Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Komisyonu 22 Kas›m Haftas› öncelikli olmak üzere Ankara’n›n de¤iflik

okullar›nda, Çankaya Belediyesi’ne ba¤l› Krefl ve Anaokullar›nda, Sokakta çal›flan çocuklara A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› E¤itimi verdi.

Slaytlar ve Filmler eflli¤inde çocuklara e¤lenceli hale getirilen e¤itimler sonras›nda çocuklara hediye olarak difl macunu verildi.

E¤itim çal›flmalar›na ADO Ö¤renci Kollar›na Üye Diflhekimi aday› arkadafllar›m›z da kat›ld›lar. 

ADO EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Çal›flmalara Kat›lan Arkadafllar›m›z

Mete TOPTAfi
Serkan DADAKO⁄LU
Hande ERKL‹
Nezate ÖZTÜRK

Aylin ARIK
Ayflegül KIZILIRMAK
Deniz GÜRSOY
Özge Gülizar ASMACIK
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‹Ankara Diflhekimleri Odas› Dergisi • ADO E¤itim Çal›flmalar› • Ankara Diflhekimleri Odas› Dergisi • ADO E¤itim Çal›flmalar› • Ankara Diflhekimleri Odas› Dergisi • ADO E¤itim Çal›flmalar› • Ankara Diflhekimleri Odas›
Dergisi • ADO E¤itim Çal›flmalar› • Ankara Diflhekimleri Odas› Dergisi • ADO E¤itim Çal›flmalar› • Ankara Diflhekimleri Odas› Dergisi • ADO E¤itim Çal›flmalar› • Ankara Diflhekimleri Odas› Dergisi • ADO E¤itim
Çal›flmalar› • Ankara Diflhekimleri Odas› Dergisi • ADO E¤itim Çal›flmalar› • Ankara Diflhekimleri Odas› Dergisi • ADO E¤itim Çal›flmalar› • Ankara Diflhekimleri Odas› Dergisi • ADO E¤itim Çal›flmalar› • Ankara
Diflhekimleri Odas› Dergisi • ADO E¤itim Çal›flmalar› • Ankara Diflhekimleri Odas› Dergisi • ADO E¤itim Çal›flmalar› • Ankara Diflhekimleri Odas› Dergisi • ADO E¤itim Çal›flmalar› • Ankara Diflhekimleri Odas› Dergisi •

Ergazi ‹lkokulunda 
E€itim Çal›flmas›

Çankaya Belediyesi Krefl ve Anaokullar›

Sokakta

çal›flan 

çocuklara

e¤itim ADO

seminer 

salonunda

verildi.

Diflhekimi Nazl› fiAH‹N
Diflhekimi Füsun TAN
Diflhekimi Vildan ESEN
Baflak KUfiAKÇI
Emre fiEKER
Dinçer TOPÇU
Esen ÖZTÜRK
Ceren Funda TAMER

Mustafa DA⁄
Canan fiAH‹NER
S.Asl› ALTUNEL
‹flter Banu fiATER
Hüseyin  BIÇAKÇI
Deniz GÜRSOY
Zeynep Berna YÜRÜK

Çankaya Belediyesi Krefl ve Anaokullar›ndaki E¤itim
Çal›flmalar› 3 günde tamamland›.

Özel Çekirdek Yuva ve Anaokullar›

Ya¤mur UZUN
Mete TOPTAfi
Deniz GÜRSOY
Tuba ÖZDEM‹R
Simge KURAL

Sokakta Çal›flan Çocuklar
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Sunay AKIN

Sevimli 
bir fliir 
kahraman›!.. 

Antalya Müzesi'nde sergilenen bir
kutunun kapa¤›nda Aziz Nicholas'›n
portresi vard›r. Bu kutu, Myra Baflpis-
koposu'nun mezar›ndan çal›nan kemik-
lerinden befl tanesini 1925'te, yani h›r-
s›zl›¤›n yap›ld›¤› tarihten tam 838 y›l
sonra ait oldu¤u topraklara tafl›m›flt›r. 

‹çinde kemiklerin oldu¤u kutuyu
Türkiye'ye getiren ve ad› bilinmeyen
‹talyan kad›n, Barili’leri çok k›zd›r›r;
çünkü Aziz Nicholas'›n Demre'deki me-
zar›ndan çal›nan kemikleri ‹talya'n›n bu
kentine getirilmiflti ve Barili’ler, yüzy›l-
lard›r Myra'ya yap›lan hac ziyaretini
kentlerine çekmifl olmaktan dolay› çok
mutluydular. Oysa flimdi rakip bir yer
ç›km›flt›r karfl›lar›na: Demre'nin yan›
bafl›nda bulunan Aziz Nicholas'›n kili-
sesi!.. 

Aziz Nicholas'›n kemiklerinin henüz
çal›nmad›¤› 6. yüzy›lda, I. Justinyan ,
alt›n ve gümüfl ifllemeli eflyalardan olu-
flan bir hazineyi Demre'deki kiliseye
adak olarak gönderir. Yaklafl›k yüzy›l
sonra bu hazine Arap korsanlar taraf›n-
dan ele geçirilir. Korsanlar, hazineyle
birlikte kaçamayacaklar›n› anlay›nca
onu ilerde geri dönüp almak düflünce-
siyle bir yere gömerler!.. Aradan kaç y›l
geçti siz hesap edin, ben size hazinenin
1965'te 'Hürri Nine' adl› bir kad›n çoban
taraf›ndan bulundu¤unu söyleyeyim!..
Ama, Aziz Nicholas Kilisesi'nin hazine-
si bu sefer baflka korsanlar›n, tarihi eser
kaçakç›lar›n›n eline geçer. Zavall› Noel
Baba'n›n yaln›zca kemikleri de¤il, ona
adanm›fl hazine de bu yüzden dünyaya
da¤›lm›fl durumdad›r!.. 

‹flin s›rr›... 

Evet, Aziz Nicholas, her y›lbafl›nda
çocuklara arma¤anlar götüren Noel Ba-
ba'dan baflkas› de¤ildir. Santa Claus
olarak da bilinen bu güzel insan, yoksul
k›zlar›n çeyizini sa¤lamas› ve çocuklar›
çok sevmesiyle ünlenmifltir. ‹yi, güzel
ama, bizim bildi¤imiz Noel Baba k›rm›-
z› renk bir elbise giyen, Kuzey Kut-
bu'ndan geldi¤i için elbisesinin kol
a¤›zlar›nda ve bafll›¤›n›n etraf›nda be-
yaz kürkler bulunan, al yanakl›, ak sa-
kall› bir dededir! Akdeniz ikliminde ya-
flam›fl olan Aziz Nicholas'›n bir kez ol-
sun böyle bir k›yafet giyindi¤ini düflü-
nemeyiz. Öyleyse, nedir bu iflin s›rr›?..
‹skandinav ülkelerinde, kuzeyde yafla-
yan, torbas›nda tafl›d›¤› arma¤anlar› ço-
cuklar mutlu olsun diye evlerin kap›la-
r›ndan içeri atan bir adam›n öyküsü y›l-
lard›r anlat›l›r durur... Bu masal, göç-
menler taraf›ndan Amerika'ya tafl›n›r.
‹skandinav ülkelerinde, evlerin kap›lar›
yukar›da oldu¤u için, çocuklara arma-
¤an da¤›tma yolu Amerika'da bacaya
dönüflür!.. K›fl çok sert, insanlar›n yüzü-
nün as›ld›¤›, neredeyse gülmeyi unuttu-
¤u bir mevsim oldu¤u için ‹lahiyat Pro-
fesörü Clement Clark Moore , Noel Ba-
ba'n›n tipini sevimli k›lan bir fliir kale-
me al›r: 

Gözleri nas›l da par›ldar 
Gamzeleri ne kadar flen 
Yanaklar› güle benzer burnu ise ki-

raza 
Genifl yüzüyle kahkaha att›¤›nda 
Hop hop oynar yuvarlac›k göbe¤i 
Tombul ve t›knazd›r 
Yafll›, nefleli bir cin gibi 
Ve ben onu gördü¤ümde gülmekten

alamam kendimi 

Hepinizin yak›ndan tan›d›¤›, biblo-
larda, balonlarda, hediyelik eflyalarda,
al›flverifl merkezlerinde gördü¤ünüz
Noel Baba tipi okudu¤unuz bu fliirden
do¤mufltur. Anlayaca¤›n›z, Noel Baba,
1822 y›l›nda yaz›lm›fl bir fliir kahrama-
n›d›r. Yani, ''yanaklar› güle, burnu kira-
za'' benzeyen Noel Baba ne Demre'ye
ne de Bari'ye aittir. O, fiiir Cumhuriye-
ti'nin bir vatandafl›d›r! 

‹nsanl›k kültürünün afluresi 
Noel Baba, rengeyiklerinin çekti¤i

k›za¤›n› ise bir ressama borçludur.
Amerikal› ressam Thomas Nast , Mo-
ore'›n fliirinden yola ç›karak resmini
yapt›¤› Noel Baba'y›, rengeyiklerinin
çekti¤i bir k›za¤›n içine oturtur. 

Y›lbafl› kutlamalar›n›n vazgeçilmez
bir görüntüsü olan çam a¤ac› süsleme
gelene¤i de Aziz Nicholas gibi Anadolu
kökenlidir! Yaz›l› dinler öncesinde yeni
y›l, do¤an›n yeniden do¤uflu olarak kut-
lan›rd›. Günlerin geceye göre daha ay-
d›nl›k olmas›, havalar›n ›s›nmas›, topra-
¤›n canlanmas› ekin mevsiminin baflla-
mas› demekti. Hititler, bu dönemde kut-
sal sayd›klar› çam a¤açlar›n› içinde ye-
mifllerin ve tah›llar›n oldu¤u torbac›k-
larla süslerlerdi!.. Aziz Nicholas, ‹skan-
dinav masal›, bir fliir, bir resim ve Hitit
inanc›... 

‹nsanl›k kültürünün kar›fl›m›, daha
do¤rusu afluresi olan bu de¤erlerin hiç-
birinde paran›n gücünü, tüketim top-
lumu oluflturma çabas›n› göremez-
siniz... 

Oysa bugün!.. 
Mutlu y›llar
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Say›n Ressam Yaflar ÇALLI'n›n Ankara Diflhekimleri Odas› için yapt›¤› harikulade 
Atatürk Portresi ‹çin teflekkürlerimizle…

Yaflam›  Tabloya  S›¤d›rabilen Sanatç›
"Ressam YAfiAR  ÇALLI"

Tablolar,  anlar›  tutar,  uzun  bir  zama-
na  yayar, dalga  dalga   evrensel  son-
suzlu¤a  tafl›r.
Dikkatle  bakarsan›z,  tarlada  havlayan
köpe¤in,  çat›rdayan  odun  ateflinin  se-
sini  duyar,  çarflaflara  silkelenmifl  du-
tun  tad›n›  al›rs›n›z.
Tuvallerine  yaflam›  gizleyen  bir  usta-
d›r  O,    an›lar  tablolar›nda  gizlice  ya-
flar.
Mimikler, refleksler  ve  vücut  dilleriy-
le,  portreler  dolusu  yaflam›,  önemli
anlar›,  zamanlar›,  duygu  yüklü  yans›t-
malar›yla,  durmadan  tablolar›na  akta-
r›r.
F›rças›  ve  boyas›yla  hedef  koydu¤u
tuvalde  hep  12'den  vuran,  renkleri
parçalarken,  yetisel  bir  ahengi  "Ar›-
n›n  bal  yapma"  do¤all›¤›yla  baflaran
birisidir  O,.
Portrelerden  size  bakanlar›n  karekteri-
ni  anlar,  dertlisiyle  hem hal  olur,  ke-
yiflisiyle  neflenizi   bulursunuz.
Yurt  içi  ve  d›fl›nda  say›s›z  ödül  ve
plaketle  taçland›r›lm›fl,  alt›n  bir  ya-
flam  ve  sürekli  kendisiyle  yar›flan  bir
üretici.  Onu  size  tüm  yönleriyle   an-
latay›m  dersem,  baflaramam;  ‹flte  o
anlatamad›¤›m,  tarihe  mal  olmufl  ün-
lü  ressam›m›z,  ‹brahim  Çall›'n›n  toru-
nu,  
büyük  ressam   YAfiAR  ÇALLI'd›r.

‹shak Yavuz GÜNGÖR

ADO Denetleme Kurulu Üyesi

Tablo  yapmak  onun  için  bir  davran›fl
biçimidir.  Bulgur  ö¤ütüp, ocak  bafl›n-
da  afl  yapan,  hamuruna  harç  olmufl
Anadolu  kad›n›  karn›n›z›  ac›kt›r›r,  ba-
¤›nda,  bahçesinde  çal›flanlar›  da   sizi
terletir.  
Mahreminde  le¤en  içinde;  sizleri
umursamadan;  y›kanan›  görünce  uta-
n›r,  tefi  elinde  sal›nan›,  kanepeye
k›vr›l›p,  sere  serpe  uzanan›  gören  er-
kek,  afl›k  olur.  
Köy  çeflmesinden,  fl›r›l  fl›r›l  akan  su-
ya  bakarken,  su  içmek  gelir  içiniz-
den,  zilleriyle  rakseden  dansözün  k›v-
rak  figürüyle  coflan  kalabal›¤›  farke-
dince,  oynayas›n›z  gelir.  
Se¤menlerle  Atatürk'ü,  tepeler  aras›n-
da  zahmetle  ilerleyen  ka¤n›  konvoyu-
nu  görüpte,  Kurtuluflumuzu  hat›rlama-
mak  mümkün mü?. Portrelerle,  bir
çok  tan›nm›fl  dost  sima  yan›n›za  ge-
liverir.
Orman  köylüsünün,  çad›r  önü  ateflte
muhabbeti  içinizi  ›s›t›p, yine  ayn›  kö-
yün   çilekefl  anas›,  yüre¤inizi  burar.
Tablolar,  önce  size  uzan›r,  kucaklar,
içlerine  çeker.
Bodrum'un,  Girne'nin,  bal›kç›  tezgah›
ile  manolyalar›n  ça¤r›s›yla  an›lar›n›z
tazelenir.  Çalkalanarak,  Yal›kavak  sa-
hillerini  dalgalar›yla  okflayan  denizi
ve  manzaray›  seyrederken  "ben  oraya
zaman›n  birinde  gittim  herhalde?"  di-
yece¤iniz  gelir.



ABD‹ ‹BRAH‹M F‹LM‹ HAZIR
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Gerek  akrilik veneer,  gerekse me-
tal destekli kron ve köprülerin  metal
yada seramik uyumlama provalar›nda
ortaya ç›kan oklüzal uyumsuzluk, di¤er
bir deyimle yükseklik,  hekimin hiçte
arzu etmedi¤i  ve u¤raflt›¤› bir kontrol
safhas›d›r. Hekimler, ço¤u zaman bu
problemi gidermek için oklüzal afl›nd›r-
ma yolunu seçmektedirler. Ancak  bu
durum hasta üzerinde de olumsuz dü-
flünce ve kanaatlere yol açmaktad›r. Bu
olumsuzluklar› afla¤›daki gibi s›ralaya-
biliriz:
• protezde hata var, hekim  benden sak-

l›yor.
• Protez olmam›fl uydurmaya çal›fl›-

yor.
• Fazla say›daki provalar zaten hassas

olan diflimi zedeliyor.
• Difllerimde a¤r› var acaba tekrar a¤-

r›yacak m›?
• Ben ne flanss›z hastay›m keflke gel-

meseydim gibi ve buna benzer bir
çok  soru ve iflaretler hastan›n kafa-
s›nda flekillenmektedir.

Bu olumsuz geliflmelerin oluflmas›n›

engellemek için  restorasyonun yap›m
safhalar›n›n her aflamas›n›  do¤ru bir fle-
kilde aflmak gerekmektedir. 

Köprünün yüksek olmas›na yol açan
faktörleri  ifllem s›ras›na göre ;

• Hatal› difl kesimi :  kesimde under-
cut bölgeleri vard›r. Köprü veya
kronun uymlanmas›na engel olmak-
tad›r.

• Destek difllerde paralellik yoktur,
dolay›s›yla köprünün girifl yolu kay-
bolmufltur.

• Oklüzal kesim yetersizdir. 
• Aproksimal kesim yetersizdir. Kom-

flu difl restorasyonun oturmas›na en-
gel olmaktad›r.

• Kesilen diflte keskin köfle ve kenar
b›rak›lm›flt›r. Özellikle difleti cebi
içerisinde minör basamaklar yada
desteksiz mine dokusu vard›r ve öl-
çüye yans›mam›flt›r.

• Tek tarafl› yada bölgesel ölçüler
(›s›rtmal› ölçüler)

• Ölçü uygun materyalle al›nmam›fl-
t›r. Boyutsal sapma vard›r

• Ölçüde distorsiyon veya deformas-
yon vard›r.

• Ölçü net de¤ildir. Özellikle kesilen
diflin kole k›sm› net de¤ildir.

• Retraksiyon ifllemi yap›lmam›flt›r.
• Ölçü kuru yada nemli ortamda uzun

süre bekletilmifltir.
• Ölçü al›n›rken sürekli  bas›nç uygu-

lanmas›, hafif mobilite gösteren difl-
lerin hareketlenmesine neden olarak
köprünün uyumu bozulacakt›r. 

• Modelde özellikle kesilen diflin kole
k›sm›nda teknisyen taraf›ndan kaz›-
ma yap›lm›flsa. Di¤er bir de¤imle öl-
çünün net olmamas› sonucu kron
kenarlar› k›sa olmas›n diye teknis-

yen taraf›ndan oluflturulan hayali
kron bitim s›n›r›n›n varl›¤›.

• Gövdenin bulundu¤u diflsiz kretler-
de afl›r› kaz›ma yap›lmas›.

• Kesim sonras› geçici kron veya köp-
rü haz›rlanmam›flt›r. Kesim sonucu
komflu ve antagonist difl konta¤›n›
kaybetmifl difllerde hareketlilik söz
konusu olmufltur.

• Hatal› sentrik oklüzyon kayd›.

Yukar›da bahsetti¤im sebeplerin ço-
¤u hekimin kontrolünde gerçeklefltirilen
ifllemlerdir. Bu sebeplerden birisinin
varl›¤› tek bafl›na köprünün yükselmesi-
ne sebep oldu¤u gibi, birkaç faktör de

SAB‹T PROTEZLER:
PROVADA 
NEDEN YÜKSEK OLUR?

Prof. Dr. Hiflam DEM‹RKÖPRÜLÜ

ADO Baflkan Vekili

Akl›n›zda bulunsun...Akl›n›zda bulunsun...

Resim 1-2: Kesilmifl diflin kolesinin
kaz›nmas› tesviye esnas›nda destek diflin
k›r›lmas›. Modellerin artikülatöre
al›nmamas› köprü yüksekli¤inin neden-
lerindendir. 

1

2
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bir arada olmas› köprünün uyumsuzlu-
¤una sebep olabilmektedir.

Metal yada serami¤in provas› s›ra-
s›nda hafif oklüzal uyumsuzluklar etkin
bir oklüzal afl›nd›rma ile giderilebilir.
Ancak afl›r› yüksekliklerin varl›¤›nda
ço¤u zaman köprünün form kaybetme-
sine ve  estetik bozulmalara neden oldu-
¤u gibi bazen de metalde delinmelere
yada kal›nl›klar›n›n klinik olarak kabul
edilmeyecek düzeyde incelmesine ne-
den olmaktad›r. Bu gibi durumlarda  en
iyi çözüm köprü yada kronun yenilen-
mesidir.

Çözüm:

• Köprü yap›m safhalar›n›  büyük ti-
tizlikle ve önemseyerek do¤ru bir
flekilde tamamlamak. Özellikle difl
kesim etaplar›n› hatas›z, undercuts›z
ve estetik materyale yeteri yer ka-
zand›racak kesim yap›lmal›d›r.

• Kron bitim s›n›r›n› iyi bir difleti ay-
r›m yöntemi ile ölçüye tafl›nmal›d›r

• Ölçü al›n›rken afl›r› ve sürekli bas›nç
uygulamaktan kaç›nmal›, elde edi-
len ölçü en k›sa sürede modele dö-
nüfltürülmelidir.

• Sentrik oklüzyon veya iliflkiyi hata-
s›z bir flekilde kaydetmeli ve birkaç
defa kontrol edilmelidir.  Oklüzal
iliflki kayd›nda mum ›s›rtma plaka-
lar› kullan›l›yorsa, ›s›rtma ifllemin-
den sonra mum a¤›zda iken su ile
so¤utulmal›, tekrar a¤za yerlefltirile-
rek kapan›fl kontrol edilmeli, daha
sonra mum plaka tam orta hattan ke-
silerek  plakan›n yar›s› a¤za yerleflti-
rilerek di¤er  ark›n kapan›fl flekli
kontrol edilmelidir. 

Resim 3: Kole kaz›mas›n›n sonucu
restorasyon aks›n›n kesim kenar›ndan
uzaklaflmas›

Resim 4: 

1A; Prova öncesi kapan›fl durumu (difllerin konta¤› tespit edilir). 

1B; Prova s›ras›nda do¤al difl kontaklar› tekrar incelenir.

2A; Prova öncesi kapan›fl durumu

2B; Yetersiz kesime ba¤l› köprüde yükseklik

3A; Alt üst anterior difllerin kesilmifl durumu

3B; Do¤al difl konta¤›n›n kontrolü

3C; Metal prova (köprünün girifl yolunun olmamas› restorasyonunun tam

olarak uyumlanmamas›na neden olmaktad›r. 

3D; Yüksekli¤e ba¤l› do¤al difllerde kontak kayb›

1A 1B

2A 2B

3A 3B

3C 3D
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• Mümkünse hastan›n yan› bafl›nda
ayn› seansta geçici kronlar ve buna
müteakiben laboratuarda geçici köp-
rüler haz›rlanmal›d›r. Haz›rlanan ge-
çiciler mutlaka geçici bir simanla
yap›flt›r›lmal› ve oklüzal uyumlar›
tam olmal›d›r. 

• Hiçbir flekilde model üzerinde kesi-
len diflin kole bölgesi teknik eleman
taraf›ndan kaz›nmas›na daha do¤ru-
su modifiye edilmesine izin veril-
memelidir. Zira köprülerdeki yük-
sekli¤in bafll›ca nedenidir.

• Kolede difleti bölgesinin modifiye
edilmesini engellemenin en do¤ru
yolu  baflar›l› bir difleti retraksiyonu
ifllemi ile bölgenin kayd›n›n net ve
görünebilir bir flekilde ölçüsünün
al›nmas› ile sa¤lanabilir.

• Bütün yukar›da anlat›lan önlemler
al›nsa bile baz› teknik elemanlar alt
ve üst modelleri artikülatöre alma-
dan restorasyonu tahmini bir kapa-
n›flla bitirmektedirler. Hekim  bu hu-
susta teknik eleman› mutlaka uyar-
mal›d›r.

• Hekim yapt›¤› klinik çal›flmalarda
gösterdi¤i önem ve titizli¤i laboratu-
ar seçiminde de göstermelidir. Kifli-
sel yetenek ve becerilerin yan› s›ra

teorik bilgilere ve yüksek kalitede
materyal ve yöntemlerle çal›flan la-
boratuvarlar› tercih etmelidir. Aksi
takdirde sorunlu köprülerle karfl›lafl-
ma  oran› yüksek olacakt›r. Bu du-
rum hekimin verdi¤i sa¤l›k hizmetin
baflar› ve kalitesinin düflmesine yol
açacakt›r.

‹yi yap›lm›fl bir restorasyon genel-
likle hafif bir oklüzal  uyumsuzluk gös-
terecektir. Uyumlama ifllemi iki aflama-
l› yap›lmal›d›r.

1- Kapan›fl ka¤›d›n›n mavi yada k›r-
m›z› yüzü restorasyona gelecek flekilde
(restorasyonun oklüzal yüzeyleri hava
ile kurutulmal›d›r) a¤za yerlefltirilir ,sa-
dece sentrik oklüzyonda açma kapama
hareketleri yap›l›r.daha sonra kapan›fl
ka¤›d› ters çevrilerek kapan›fl halinde
hastaya lateral hareketler yapt›r›larak
tüberkül çak›flmalar› belirlendikten son-
ra  bukkal üst tüberkül, lingual alt tüber-
kül  (BULL) kural›na  göre afl›nd›rmalar
yap›l›r. Uyulmama esnas›nda çenede
bulunan do¤al difle difl iliflkileri dikkatle
izlenmelidir. Öncelikle köprü a¤›za yer-
lefltirilmeden önce alt ve üst do¤al difl
temaslar› ezberlenmeli ve rehber al›n-
mal›d›r. Daha sonra köprü a¤›za yerlefl-
tirilerek do¤al difl temaslar› tekrar ince-
lenmeli ve ilk baflta kaydedilen temaslar
elde edilinceye kadar oklüzal uyumlan-
d›rmaya devam edilmelidir. Ayn› iliflki-
ler karfl›t arktaki do¤al difl temaslar› da
incelenmelidir. Bu arada unutulmamas›
gereken bir hususta, her ne kadar ok-
lüzal temaslar tam olarak sa¤lansa da
hastan›n alg›lad›¤› kapan›fl hissi olduk-
ça önemli rehberdir. Hastan›n yüz
ifadesi  bize bu konuda yard›mc› olmak-
tad›r. fiüpheli veya karars›z ifadeler
yüksekli¤in var oldu¤u anlam›ndad›r.

2- Simantasyon sonras› yükseklik
Köprülerde simantasyondan sonra

simantasyon ifllemine veya  hatal›
kapan›fla ba¤l› olarak yükseklik mey-
dana gelmektedir. Bu yüksekli¤i has-
talar hemen fark ederler. Oldukça

önemli bir problemdir. Hekim hemen
oklüzal iliflkiyi gözden geçirmelidir.
Baz› hekimler bu durumun normal  ol-
du¤unu ve geçece¤ini ifade ederler yada
tekrar kapan›fl kontrolü yaparak oluflan
öncül temaslar› hasta a¤z›nda afl›nd›r›r-
lar. Her iki ifllemde hatal› bir uy-
gulamad›r. Çünkü yükseklik meydana
gelmiflse siman›n meydana getirdi¤i
kal›nl›¤a ba¤l› olarak köprünün uyumu
da bozulmufltur. (resim 1)  resimde
görüldü¤ü gibi  hatal› kapan›fla ba¤l›
olarak kronun palatinal k›sm›nda aç›l-
malar  meydana gelmifltir. Her iki
durumda da köprü hemen sökülmeli
siman boflalt›ld›ktan sonra tekrar kont-
rol edilerek   dikkatli bir simantasyonla
iflem bitirilmelidir.

Simantasyon ifllemine ba¤l› hatalar:

• Siman gere¤inden fazla yo¤un
k›vamda haz›rlanm›flt›r.

• Siman›n çal›flma süresi afl›lm›flt›r.
• Restorasyonun pamuk rulolarla ›s›r-

t›lm›flt›r.

Resim 5: Yükseklik nedeniyle oklüzal
afl›nd›rma sonucu köprünün delinmesi

Resim 7: Hatal› simantasyon sonucu
kronun palatinal yüzeyde uyumsuzlu¤u

Resim 8: Modelde difleti bölgesinde
yap›lan modifikasyonlar sonucu kronun
uyulanmamas› ve serami¤in
kal›nl›¤›nda azalma

Yaz›flma Adresi:
e-mail: hisam@gazi.edu.tr

Resim 6: Diflsiz kretlerin model
üzerinde afl›r› kaz›lmas› sonucu köprüde
yüksekli¤e neden oldu¤u gibi mukoza
irritasyonlar›na da sebep olmaktad›r.
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Taraf›m›za gönderilen her üç tasar›-
n›n; kapsam› ve  düzenlemelerin yasa-
ma organ›ndan geçmesi halinde yürür-
lükten kald›raca¤› yasal düzenlemelerin
çoklu¤u dikkate al›nd›¤›nda daha ayr›n-
t›l›, uzun ve karfl›laflt›rmal› bir de¤erlen-
dirmeye muhtaç bulundu¤unu öncelikle
belirtmek isteriz. Bu s›n›rl›l›k kapsa-
m›nda afla¤›da esasen  özel olarak difl
hekimleri ve genel olarak bu tasar›lar›n
kapsam›ndaki düzenlemelerden etkile-
necek bireylerin haklar› esas al›narak
bir  özet inceleme yap›lm›flt›r. ‹ncele-
menin merkezinde Genel Sa¤l›k Sigor-
tas› Tasar›s›na yer verilmifltir.

Genel Sa¤l›k Sigortas› Tasar›s›nda
yer alan ve olumsuzluk içerdi¤ini dü-
flündü¤ümüz düzenlemeler flunlard›r;

• Sa¤l›k yard›mlar› kapsam›nda sa¤-
lanan yard›mlar› düzenleyen 8. madde,
sa¤l›k hakk›n›n s›n›rland›r›lmas› aç›s›n-
dan oldukça sak›ncal› bir düzenlemeyi
içermektedir. fiöyle ki;

a,b,c,d,e, f›kralar›nda say›lan sa¤l›k
yard›mlar›n›n hepsi genel sa¤l›k sigor-
tas› kapsam›nda de¤ildir. Yani kifliler,
gereksinim duyduklar› bütün sa¤l›k yar-
d›mlar›n› bu sigorta kapsam›nda alama-
yacaklard›r. Bu f›kralarda say›lan yar-
d›mlardan, kurumun yönetmelikte belir-
leyece¤i yard›mlar sigorta kapsam›nda
olacakt›r. Kiflilerin en temel haklar›n-
dan olan sa¤l›k hakk›n›n kullan›m› ku-
rumun ç›karaca¤› bir yönetmelikle s›-
n›rland›r›labilecek, kifliler kanunda ya-
z›lan haklardan baz›lar›ndan veya birço-
¤undan yoksun b›rak›labilecektir. 

Kiflilere t›bben gereksinim duyduk-
lar› saptanan bütün sa¤l›k yard›mlar›n›n
yap›lmas› esas olmal›d›r. Öte yandan
idareye tan›nan yönetmelik ç›karma
yetkisi ile Anayasada temel haklar için-
de yer alan sa¤l›k hakk›n›n içeri¤inin
belirlenmesi  ve s›n›rland›r›lmas› yetki-
si verilmesi de baflta Anayasa’ya ayk›r›
düflmektedir. Anayasa’n›n 13. maddesi
uyar›nca temel hak ve özgürlükler özü-
ne dokunulmamas› kayd› ile ancak An-
yasa’da belirlenen hallerde kanunla s›-
n›rland›rabilir. Öte yandan ülkedeki bü-
tün insanlar›n sa¤l›kl› yaflamas›n› sa¤la-
mak ve bunun için gerekli düzenlemele-
ri yapmak görevi sosyal devletin baflta
gelen ödevlerindendir. Belli oranda

prim toplad›¤› kiflilere dahi, kapsam›
belirsiz, daha do¤rusu yönetmelikle
kapsam›n›n belirlenece¤i bir sa¤l›k hiz-
meti sunumu öngörülmektedir. Bu dü-
zenleme, en az›ndan bugün mevcut ya-
salar kapsam›nda de¤iflik sand›klar›n ve
kurumlar›n sigortal›s› olan kiflilerin sa-
hip olduklar› sa¤l›k yard›mlar›ndan ya-
rarlanma haklar›n›n da s›n›rland›r›lmas›
anlam›na gelmektedir.

•  11. maddenin 2 f›kras›nda, 18 ya-
fl›n› tamamlam›fl olanlar için yatarak te-
davileri s›ras›nda gereksinim duyabile-
cekleri refakatçinin giderlerinin karfl›-
lanmayaca¤›n› düzenlemektedir. 

•  16. maddede ayaktan tedavide, he-
kim muayenesi, ilaç, ortez, protez, iyi-
lefltirme araç ve gereç bedelleri için ka-
t›l›m pay› al›nmas› ve bu pay oran›n›n,
bedelin %50’sine kadar artt›r›labilece¤i
öngörülmüfltür. Kat›l›m pay› oranlar›n›
belirleme yetkisi kuruma verilmifl olup
kurumun bu belirlemeyi nas›l ve ne tür
bir düzenleme ile yapaca¤› bile belirtil-
memifltir. Sa¤l›k hakk›n›n kullan›m›nda
son derece önemli olabilecek kat›l›m
pay›n›, gerekti¤inde bedelin yar›s›na
kadar alma ve belirleme yetkisini, her
hangi bir ölçüt getirmeden kurumun
takdirine b›rakman›n yukar›da belirtti-
¤imiz gerekçelerle uygun olmad›¤› ka-
n›s›nday›z.

•  17. madde sevk zincirini öngör-
mektedir. Diflhekimliklerinin uzmanl›k-
lar›na göre sevk zincirinin oluflturulaca-
¤› belirtilmektedir. Bu düzenleme ileri-
de uzman diflhekimlerinin  birinci basa-
mak sa¤l›k hizmeti verip veremeyece¤i
aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Bu neden-
le diflhekimleri yönünden ayr›ca de¤er-
lendirilmesi gerekti¤i kan›s›nday›z.

•  19. Maddede sa¤l›k hizmet ve yar-
d›mlar›n›n tutarlar›n›n belirlenmesi
yöntemi düzenlenmifltir. Bu fiyatland›r-
may› kurumun ayr›nt›lar› yönetmelikle
düzenlenecek Sa¤l›k Yard›mlar› Fiyat-
land›rma Komisyonu arac›l›¤› ile yap-
mas› öngörülmüfltür. Komisyonda sade-
ce hizmeti sat›n alacak olan idarenin
temsilcileri bulunmaktad›r. Bu komis-
yonda sa¤l›k hizmetini sunan meslek
mensuplar›n›n temsilcilerinin de olmas›
önerilebilir kan›s›nday›z.

•  20. maddede; sa¤l›k hizmeti sunu-
cusu ve sa¤l›k alan›nda kullan›lan mal-
lar›n üreticisi olan kifli ve kurulufllar ile
kurumun yapaca¤› sözleflmelere iliflkin

hükümler yer almaktad›r. Bu maddenin
ilk f›kras›nda kurumun sa¤l›k hizmetini
her türlü gerçek ve tüzel kiflilerden ala-
ca¤› öngörülmekle birlikte devam›nda
ve di¤er tasar›larda sözleflmenin taraf›
olarak sadece kurum ve kurulufllardan
söz edilmektedir. Bu durum ileride bi-
rinci basamakta sadece muayenehanesi
olan ve tek bafl›na çal›flan diflhekimleri
ile sözleflme imzalanmas›nda sorun ola-
rak ortaya at›labilir düflüncesindeyiz.
Bu nedenle sözleflme ile ilgili her türlü
düzenlemede gerçek kiflileri de ifade
eden ibarelerin konulmas›n›n yararl›
olaca¤› kan›s›nday›z.

•  Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
Tasar›s›n›n Provizyon ve Denetim Da-
ire Baflkanl›¤›n›n görev, yetki ve so-
rumluluklar›n›n düzenlendi¤i 35. mad-
desinin (f) bendinde; kurumla sözleflme
yapacak kurum ve kurulufllar› sözleflme
hükümleri do¤rultusunda denetleme
yetkisi kuruma verilmekle birlikte kuru-
mun yetkilendirece¤i kifli ve kurulufllar
arac›l›¤› ile de denetim yapmas› öngö-
rülmüfltür. Öncelikle sa¤l›k alan›n›n
özellikleri, hasta haklar› ve sa¤l›k hiz-
meti veren diflhekimlerinin s›r saklama
yükümlülükleri dikkate al›nd›¤›nda, ku-
rumun bu yetkiyi kim yada kimler ara-
c›l›¤› ile kullanaca¤› önem tafl›maktad›r.
Bu yetkinin, bu alanda kamu görevlisi
hak ve sorumluluklar› ile donat›lmam›fl,
özel bir mesleki disiplin ile yetifltirilme-
mifl kifliler veya özel kifli ve kurulufllar
arac›l›¤› ile kullan›lmas›n›n son derece
sak›ncal› sonuçlar do¤urma olas›l›¤› bu-
lunmaktad›r. Bu nedenle yasada yetki-
nin kimler arac›l›¤› ile nas›l kullan›laca-
¤›n›n aç›kça ve ayr›nt›l› düzenlemesi
gerekti¤i kan›s›nday›z.

•  Her üç tasar›da da ortak bir özel-
lik bulunmaktad›r. Bu da birçok belirle-
menin yönetmelikle düzenlenmesinin
öngörülmesidir. Bilindi¤i üzere yönet-
melikler idare taraf›ndan kolayca de¤ifl-
tirilebilen düzenleyici ifllemlerdir. Bu
nedenle sa¤l›k ve sosyal güvenlik hak-
k›n›n düzenlendi¤i bir alanda, Anayasa-
n›n 124. maddesine uygun olarak, uygu-
lamalar›n gösterilmesinin yönetmeli¤e
b›rak›lmas›, bunun d›fl›nda bütün belir-
leme ve düzenlemelerin kanun ile yap›l-
mas›n›n haklar›n gerekti¤i gibi kullan›-
labilmesi ve ihlallerin önlenebilmesi
için uygun olaca¤›  kan›s›nday›z.

G.S.S. KANUN TASARISI HAKKINDA
Av. Ziynet ÖZÇEL‹K

ADO Hukuk Dan›flman›



Adli difl hekimli¤inin amac›; yafla-

yan ve ölü kiflilerde difller, difl restoras-

yonlar›, çene kemi¤i ve a¤›z dokusu

yard›m›yla kimliklendirme yapmakt›r.

Kimlik tespitinde ölünün kafatas› ve ke-

mik yap›s›n›n yan› s›ra diflleri de önem-

lidir. Difllerin kimlik tayininde yard›mc›

olarak kullan›lmas› fikri ilk defa 1887

y›l›nda Godan taraf›ndan söylenmifltir.

Godan; "e¤er kimlik tespitine yarayan

di¤er özellikler kaybolmufl ise difllerin

incelenmesinin gerekti¤i"ni söyleyerek

bu gibi durumlarda bir diflhekiminin

diflleri, difl restorasyonlar›n› içeren ay-

r›nt›l› bir rapor haz›rlanmas›n›n gere¤i-

ni vurgulam›flt›r. Bu öneri 1887'de Pa-

ris'teki Odontoloji Cemiyeti'nin toplan-

t›s›nda kabul edilmifl ve böylece adli

diflhekimli¤inin temelleri at›lm›flt›r (1).

Günümüzde, do¤al ve do¤al olma-

yan felaketler nedeniyle bireysel ve kit-

lesel ölümlere s›k rastlanmaktad›r. Adli

t›p ve adli diflhekimli¤i bu gibi olaylar-

da kimliklendirmede önemli bir görev

üstlenmektedir. Yaflam boyunca kiflile-

rin dental özellikleri; afl›nma, çürük,

dolgu ve difl çekimi gibi nedenlerle sü-

rekli de¤iflmekte oldu¤u halde ölümden

sonra dental özelliklerde çok yavafl bir

de¤iflim gözlenir. Bu durumun nedeni

difllerin ve difl restorasyonlar›n›n fizik-

sel faktörler ve d›fl etkenlerden di¤er or-

ganlara k›yasla daha az etkilenmeleri-

dir. Özellikle yang›nlarda ve cesedin

uzun süre su alt›nda kalmas› hallerinde

difl ve difl restorasyonlar› kimlik tespi-

tinde yard›mc› olurlar. Difllerin çok

uzun süren yang›nlarda bile direnç gös-

terdi¤i 1940 y›l›nda Ström ve Toveruda

taraf›ndan bildirilmifltir. Diflsel yap›la-

r›n uzun süre morfolojik yap›lar›n› ko-

ruyabilmeleri yan› s›ra, s›kl›kla cesetle

birlikte bulunabilmeleri ve bu nedenle

zaman kayb›n› en aza indirmeleri kim-

liklendirmede kullan›lmalar›n›n nedeni-

dir. Yukar›da sayd›¤›m›z nedenlerden

dolay› adli kimliklendirme olgular›nda

adli diflhekimleri, adli t›p uzman›, adli

patologlar, adli antropologlar, biyolog-

lar, kriminalistler ve di¤er uzmanlar bir-

likte ekip halinde çal›flmaktad›r

(1,2,3,4).  

‹deal bir olay yeri incelemesinde ad-

li hekimle birlikte adli diflhekimi de

olay yerinde bilgi toplamal›d›r. E¤er

varsa ölüm öncesi kay›tlar toplan›p in-

celenmelidir. Bu amaçla geliflmifl ülke-

ler, diflhekimlerine sistematik arfliv tut-

ma zorunlulu¤u getirmifltir. Adli hekim

ile çal›flan adli diflhekimi; difller, dental

kay›tlar, radyografiler, damak izleri,

protez ve onar›mlar, difllerin foto¤raf

kay›tlar› ve ›s›r›k izleri yard›m›yla ölü-

nün yafl›, co¤rafik bölgesi, al›flkanl›kla-

r›, ›rk›, mesle¤i ve baz› mevcut hastal›k-

lar› hakk›nda tahminde bulunabilir. 

Sa¤l›kl› bir dental kimliklendirme

için; 

1- Dental ve t›bbi geçmiflin tamam›, 

2- Her dental anomali ve restorasyo-

nun tan›mlanm›fl bir krokisi ile difl-

lerin klinik muayenesi, 

3- Çal›flma modelleri, 

4- Difl foto¤raflar›, 

5- Radyografi, 

6- Önceki dental raporlar, modeller,

röntgenler ile bunlar gibi geriye dö-

nük kullan›lacak di¤er bilgilerin de

elde edilmesi gerekmektedir (5). 

Ülkemizde adli diflhekimi say›s› çok

azd›r. Ancak her diflhekimi kimlik tes-

piti konusunda bilirkifli olarak atanabilir

ve görüflü al›nabilir. Bu amaçla Ankara

Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p

Anabilim Dal› taraf›ndan Ankara Üni-

versitesi Diflhekimli¤i Fakültesi’nde ve-

rilmekte olan Adli T›p dersinin ismi,

Adli T›p ve Adli Diflhekimli¤i olarak

de¤ifltirilmifl olup 2004–2005 e¤itim y›-

l›nda bu isim alt›nda konular ifllenmeye

bafllanm›flt›r.

* Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi

Adli T›p Anabilim Dal›

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi

Adli T›p Anabilim Dal›’nda 2003 Eylül

ay›nda Prof. Dr. P. Sema Aka sorumlu-

lu¤unda Adli Diflhekimli¤i laboratuar›

aç›lm›flt›r. Laboratuar›m›zda, Prof. Dr.

P. Sema Aka ve bölümümüzde görevli
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Dt. Z. Füsun Yaflar çal›flmaktad›r. Adli

Diflhekimli¤i Laboratuar›m›zda, yeniden

yüzlendirme, hayvan ve insan ›s›r›k izle-

rinin analizi ve malpraktis konular›nda

bilirkiflilik hizmetleri verilmektedir.

05- 10 Nisan 2004 tarihlerinde ‘Ad-

li Diflhekimli¤i’ kursu düzenleflmifltir.

Adli Diflhekimli¤i kursunda; adli t›p’›n

genel konular› yan›nda adli diflhekimli-

¤i ile ilgili konularda teorik ve pratik

e¤itim verilmifltir. Befl ifl günü, 60 ders

saati olarak düzenlenen ve sertifikal›

olan kursumuzdaki konu bafll›klar› flöy-

le s›ralanabilir;

Diflhekiminin Yasal Sorumluluklar›

ve Haklar›,

Sa¤l›k Çal›flanlar›na Yönelik fiiddet,

Bilirkiflilik ve Çapraz Sorgu, 

Diflhekimli¤i ile ‹lgili Yasal Düzen-

lemeler,

Avrupa Birli¤i Ülkelerinde Diflhe-

kimli¤i ve Ülkemizdeki Uyum Çal›flma-

lar›, 

‹nsan Haklar› ve Diflhekimli¤i, 

Diflhekimli¤inde Malpraktis ve

Diflhekimleri Odas›,

Diflhekimli¤inde Etik, 

Yaralar, 

Ateflli Silahlar, 

NBC Silahlar, 

‹nsan ve Hayvan Is›r›k ‹zleri, 

Adli Diflhekimli¤inde Rapor Haz›rlanmas›, 

Ölüm –Ölüm Sonras› De¤ifliklikler, 

Adli Entomoloji, 

Olay Yeri ‹ncelemesi, 

DVI Felaket Kurbanlar›n›n Kimliklendiril-

mesi, 

DVI Çal›flmalar›nda Diflhekiminin Rolü, 

Asfiksiler, 

Cinsel Suçlar, 

Yeniden Yüzlendirme,

Difllerde DNA ‹ncelemeleri, 

Difllerden Kimliklendirme Metotlar›, 

Otopsi ve A¤›z ‹çi Otopsisi,

Adli Toksikoloji ve Diflhekimli¤inde Toksi-

kolojik ‹ncelemeler, 

Adli Dental Antropoloji.

Adli Diflhekimli¤ kursuna e¤itici olarak;

Prof. Dr. P. Sema Kedici, Prof. Dr. ‹. Hamit

Hanc›, Prof. Dr.Hamit Bostanc›, Prof. Dr. Ufuk

fiakul, Prof. Dr. Ayla Sevim, Doç. Dr. Gürol

Cantürk, Ö¤reti Görevlisi Dr. Bio Ayflim Tu¤,

Uz. Dr. Burcu Efliyok, Dr. Dt. Mehmet Ali K›-

l›çaslan, Dt. Z. Füsun Yaflar, , Dr. Bio. Nihal

Aç›kgöz, Bio. Yeflim Do¤an Alakoç, kat›lm›fl-

t›r.
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Yaflayan bir organizman›n herhangi
bir dokusuna yerlefltirilen materyal an-
lam›n› tafl›yan implant, diflhekimli¤in-
de, kaybedilen diflin yerine bu diflin kö-
künün görevini yapmak amac›yla yer-
lefltirilmifl doku dostu maddedir. Bu
amaçla genellikle titanyum ve alafl›mla-
r› kullan›l›r(1). Dental implantlar oste-
ointegrasyonla çene kemi¤ine ba¤lan›r-
lar. Osteointegrasyon canl› kemik ile
uygulanan kuvvetleri tafl›yan implant
materyali aras›ndaki direkt yap›sal ve
fonksiyonel ba¤lant› anlam›na gelen
histolojik bir terimdir(3). Dental imp-
lantlar dental protez uygulamalar›nda
ya da ortodontide destek amac›yla kul-
lan›l›r(6). 

‹mplant uygulamalar› M.Ö. 1600 lü
y›llarda deniz kabuklar›n›n kullan›lma-
s›yla bafllam›fl olup 19. yy bafllar›nda
Maggillio’nun cekilen disin yerine alt›n
koymas›, 1941 de Dahl’›n subperiostal
implantlar› diflsiz arklarda uygulamas›,
1970 lerde Kwahara’ n›n seramik imp-
lantlar› gelifltirmesi ve 1980 lerde Bren-
mark’ ›n saf titanyum implantlar› kul-
lanmas›yla günümüze kadar gelmifltir
ve yayg›n bir flekilde kullan›lmakta-
d›r.(2)

END‹KASYONLARI
1. Difl kesimi yap›lamayan hastalarda,
2. Kusma refleksi olan tam ve bölümlü

protez hastalar›nda, 
3. Diflsiz sonlanan vakalarda, 
4. Tek difl eksikliklerinde,
5. Köprü protezi veya hareketli protez

endikasyonu olan vakalarda, sa¤lam
difl preparasyonu, protez fiksasyonu
ve kullan›m zorlu¤u problemlerini
elimine etmek amac›yla, 

6. Tam protezi tafl›yan dokularda des-
tekleme niteli¤i yetersiz oldu¤unda 

7. Protezin stabilitesini tehlikeye so-
kan parafonksiyonel al›flkanl›klar
oldu¤unda,

KONTRED‹KASYONLARI
Kontrendikasyonlar, genel medikal

kontrendikasyonlar ya da lokal kontren-
dikasyonlar olabilirler. 
1. Akut enfeksiyonlar,
2. Kanama problemi olan hastalar,
3. Kontrolsüz diyabet,
4. Romatizmal hastal›klar,
5. Kardiyovaskuler problemler,
6. Psikolojik problemler,
7. Sert ve yumuflak doku patolojileri,
8. Titanyum alerjisi,
9. Yüksek dozda radyasyon tedavisi

görenler,
10. Hamilelik,
11. Afl›r› sigara içenler,
1 2 . Osteopöröz gibi kemik rahats›zl›klar›,
13. Kollejen doku rahats›zl›klar›,

DENTAL ‹MPLANTLARIN 
ÇEfi‹TLER‹

UYGULANDI⁄I 
BÖLGEYE GÖRE
1. Endodontik implantlar,
2. Subperiostal implantlar,
3. Mukozal implantlar,
4. Endoosseoz implantlar,

fiEK‹LLER‹NE GÖRE
1. Kök flekilli implantlar

a) Silindirik
b) Vidal›
c) Kombine

2. Plak fieklinde olan implantlar

YAPILDI⁄I MALZEMEYE 
GÖRE

1. Metal ve metal alafl›mlar›,
a) Titanyum ve titanyum-6 alümin-
yum-4 vanadyum,
b) Kobalt-krom-molibden,
c) Demir-krom-nikel,

2. Metal olmayan materyaller
a) Seramikler

- Alüminyum oksit
- Hidroksiapatit
- Trikalsiyum fosfat

- Kalsiyum alüminatlar
b) Karbonlar

- Polikristalli cams› karbonlar
- Karbon silikon bileflikleri

c) Polimerler
- Polietilen
- Polimetilmetakrilat
- Silikon lastik
- Polisülfan
- Politetrafloroetilen

‹mplant seçimi ve her implant yeri
için özel cerrahi ve protetik gereksinim-
ler rehber al›narak yap›lan tedavi ifllem-
leri ile sonuç maksimim baflar›ya ulafla-
cakt›r(9). 

‹MPLANT SEÇ‹M‹NDE 
GÖZÖNÜNE ALINMASI 
GEREKEN NOKTALAR

1. Alveoler kret geniflli¤i 
2. Kemik kalitesi
3. Kemik yüksekli¤i
4. Restoratif difl (Protez) boyutu
5. ‹mplant kemik temas›n›n derecesi
6. ‹mplant›n bafllang›ç stabilitesi
7. Protetik destek ve stabilite 
8. Destek vida gerilimi
9. ‹mplant destek yüzeyleri ve birleflim

profili

TEDAV‹ PLANLAMASI
Bir kemik içi implant›n muhtemel

pozisyonunun planlanmas› estetik ve
fonksiyonel aç›dan optimum durumda
bir implant protezi ortaya koymal›d›r.
Estetik bak›fl aç›s›na göre hastan›n este-
tik bölgesi olarak tan›mlanan gülme
hatt›n›, komflu yumuflak ve sert dokula-
r›n morfolojisini, komflu difllerin duru-
munu ve maksillo-mandibular iliflkiyi
iyi tespit etmemiz gerekir(4). Face-
bowla tafl›nm›fl teflhis modelleri ve plan-
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lanan protezin teflhis mumlamas› ve CT
ve panaromik x-ray görüntüleme yön-
temleri cerrahi öncesi implant bölgeleri-
nin de¤erlendirilmesine yard›mc›
olur(6). 

‹DEAL SERT VE YUMUfiAK
DOKU MORFOLOJ‹S‹

‹mplant tedavisi için hastada tayin
edilmesi gereken ilk parametrelerden
biri gülme hatt›d›r. Yüksek gülme hatt›-
na sahip hastalarda daha görünür sonuç-
lar oldu¤undan estetik beklentiler fazla
olacakt›r. Estetik olarak memnuniyet
verecek bir restorasyonu gerçeklefltir-
mede sert ve yumuflak dokularda de-
vaml›l›k gereklidir. Gingival dokunun
apikoronal yüksekli¤i, rengi, flekli, ve
papilin durumu önemlidir(11). ‹nterp-
roksimal kontak bölgesi ve kemik kreti
aras›ndaki mesafe 5.mm veya daha az
olursa bu papilin kabul edilebilir for-
munda oldu¤unu gösterir. Parsiyel difl-
siz hastalarda kemik augmentasyon
prensipleri uygulan›r. Genel olarak
implant çevresi dokular› düzeltmede 5
farkl› aflama vard›r.    
--- ‹mplant yerlefliminden önce
--- ‹mplant yerleflimi s›ras›nda 
--- Osteo integrasyon ve iyileflme peri-

yodu s›ras›nda
--- ‹kinci aflama cerrahide 
--- ‹dame safhas›nda

UYGUN ‹MPLANT T‹P‹ VE
POZ‹SYONU

Uygun implant pozisyonu ideal difl
pozisyonuna ba¤l› olarak belirlenir.
Protetik tedavinin temelini sa¤lamak
için teflhis modelinde teflhis mumlama-
s›n›n yap›lmas› gerekir. Baflar›l› bir
implant bukkolingual, meziodistal ve
apikoronal olarak 3 planda de¤erlendiri-
lir(8). Genel olarak protetik rekonstrük-
siyonun tipine ba¤l› olarak iki farkl›
olas›l›k vard›r. Nonsegmente vidal› des-
tekler kullan›lacaksa implant çekim so-
ketinin paletal yüzüne veya diflsiz böl-
gede daha paletinale yerlefltirilmelidir.
Çünkü destek vidalar› restorasyonun fa-
siyal yönü ve insizal basamaktan kaç›n-

mak için singulum bölgesinde olmal›-
d›r. Bu yüzden ço¤u vakada premaksil-
lada implant yerleflimi ve vidalar›n yu-
valar›n›n girifliyle ilgili olan  problemle-
rin giderilmesi için aç›l› abutmentler
kullan›l›r. ‹mplantlar›n do¤ru apikoro-
nal yerleflimi kemik morfolojisine, kul-
lan›lan implant›n boyutuna ve yerlefltiri-
lecek difl ile aras›ndaki boyut fark›na
ba¤l›d›r. 

‹mplant shoulder gingival dokular›n
restorasyonun oluflmas› için apikalde 3
4 mm aras›nda yap›lmal›d›r(3). Mezi-
odistal boyut mevcut kemi¤e, komflu
difllerin köklerinin yak›n›na, enstürüma-
n›n girifline ve restore edilen diflin labi-
al kontur uzunlu¤una ba¤l›d›r. Parsiyel
diflsiz hastalarda difl ile implant aras›nda
interproksimal kemi¤i devam ettirmek
için 2.mm mesafe olmal›d›r. ‹ki implant
aras›nda papili destekleyen kemi¤i sa¤-
lamak için 3.mm olmal›d›r. Ço¤u vaka-
da premaksillada aç›l› abutmentler kul-
lan›l›r(Resim-1). fiayet implant çok la-
biale yada palatinale yerlefltirilirse gin-
gival dokular oldukça ince kalacak ve
uygun profili sa¤lamak için ridge-lap
gövde gereksinimi olacakt›r(4). 

‹MPLANT SEÇ‹M 
KR‹TERLER‹

1.   Antirotasyonel kompanent
Tek difl uyguland›¤›nda gereklidir.
Çok say›daki implant uygulamala-
r›nda implantlar primer olarak bir-
likte splintlenir ancak sokonder
splint isteniyorsa antirotasyonel
kompanent gereklidir(1). 

2. ‹mplant makro dizayn›
‹mplant dizayn›n›n iki ana kompa-
nenti vard›r. Vidal› ve silindirik. Bu
iki dizayn aras›ndaki en önemli fark
cerrahi olarak yerlefltirilmeleridir.

Vidal› tip implantlar›n avantajlar›
apikal yöndeki kontrollerinin kolay
olmas›d›r. ‹stenilen ölçüde kemik
içine yerlefltirilebildi¤inden estetik
yönden avantajl›d›r ve immedidat
yükleme için büyük seçenekler su-
nabilir(5).

3.    ‹mplant›n çap›
‹mplant›n çap› yerine konacak diflin
çap›na uygun oldu¤u zaman daha
ideal bir profil elde edilir. ‹mplantlar
küçük çapl› standart çapl› ve genifl
çapl› olmak üzere 3 çeflitlidirler. Kü-
çük çapl› implantlar›n endikasyonla-
r› dar alveoler kretler ve s›n›rl› pro-
tetik boflluktur(Servikal bölgede
3,5mm çapa sahip mandibular keser
difller ve baz› maksiler lateral difller
bölgelerinde oldu¤u gibi protez ya-
p›lacak bofllu¤un s›n›rl› oldu¤u yer-
lerdir). Standart çapl› implantlar ön-
celikle tamamen diflsiz hastalar›n
restoratif ifllemlerinde veya standart
implant çap›n›n (3,75.mm veya
4.mm) alveolar krate en uygun oldu-
¤u durumlarda kullan›l›r. Genifl çap-
l›( 5-6.mm) implantlar zay›f kemik
kalitesi s›n›rl› kemik yüksekli¤i ol-
du¤unda yada çekim bölgelerinde
posterior restorasyonlarda molarlar
ve unilateral posterior k›s›mlarda
kullan›l›r(7)(Resim-2). 

‹MPLANT UYGULAMALARIResim-1- Çeflitli aç›lardaki abutmentler

Resim-2-Baz› difller için uygun görülen imp-
lant çaplar›



1. KISM‹ D‹fi EKS‹KL‹⁄‹NDE
UYGULANAB‹LECEK ÜST 
YAPILAR

TEK D‹fi EKS‹KL‹⁄‹NDE 
‹MPLANT UYGULAMALARI

Tek difl eksikliklerinde uygulanan
implantlarda kesici difllerdeki vertikal
overlap nedeniyle tutucu vidada yüksek
düzeyde tork kuvveti oluflur. Özellikle
maksiller tek difl restorasyonlar›nda vi-
da kayb› s›k gözlenir bu etkiyi azalt-
mak, kuvvetin vertikal iletimini sa¤la-
yarak tork kuvvetini düflürmekle müm-
kündür. Yerlefltirilen 4.mm çapl› imp-
lant vidas› için 7.mm lik meziodistal
alan gereklidir. ‹mplant çevresinde fasi-
alde 2.mm ve di¤er yönlerde en az
1.mm kemik kal›nl›¤› gereklidir. ‹nte-
rark mesafesi en az 5.mm olmal›-
d›r(10)(Resim-3). 

ÇOK SAYIDA ‹MPLANT 
DESTE⁄‹N KULLANILDI⁄I 
PROTEZLER

Yerlefltirilen implantlar aras›nda bir
implant merkezinden di¤erine 7.mm
mesafe olmal›d›r. Bu da 2 implant ara-
s›nda yaklafl›k 3.mm.lik kemik dokusu
demektir. Komflu difl ile implant aras›n-
daki mesafe ise en az 2.mm kemik do-
kusu olacak flekilde planlanmal›d›r(10).
Bu protezlerde implantlar› ayn› hizada
yerlefltirmek yerine üçgen fleklinde ko-
numlamak daha uygundur. Mekanik

olarak üçgen flekline yerleflterilmifl 3
implant ayn› hizada yerlefltirilmifl 3
implanta göre oluflan sitresi yar›ya indi-
rir. Çok say›da implant›n uyguland›¤›
protezlerde zay›f iç yüzey uyumu ve
yüksek oranda vida yorgunlu¤u baflar›-
s›zl›¤a yol açar. Titanyum destek vida-
lar alt›n vidalara göre daha kuvvetlidir.
Bu yüzden metal yorgunlu¤u titanyum
destek vidadan daha önce alt›n vidada
baflar›s›zl›¤a yol açar(6). 

D‹fi ‹MPLANT KOMB‹NE
PROTEZLER

Restorasyon bir tarafta do¤al diflten

di¤er tarafta implanttan destek al›yorsa

bu sistem kompozit sistemdir. Kompo-

zit sistemlerde kuvvet da¤›l›m› do¤al

diflin hareketine ba¤l› olarak oluflur.

Çünkü osteointegre implantlar kemikle

direkt ba¤lant› kurarlar. Kuvvet da¤›l›-

m› mikro hareket esast›r. Osteointegras-

yon ise mikron olarak ölçülen kemik

elastikiyet modülünden baflka harekete

izin vermez(2). ‹mplant ve destek difl

aras›nda kron içi ba¤lant›lar veya teles-

kopingler kullan›labilir. ‹ntramobil ele-

manlar ise implant gövdesine gelen yü-

kü %30-53 aras›nda azaltmaktad›r. Difl

implant destekli protezdeki yükün intra-

mobil elemanlarla azalt›lmas›na karfl›n

e¤er protetik aç›dan mümkünse implant

ve difl aras›na rijit ba¤lant› sa¤lamak ve

tamamen implant destekli üst yap›lar› ter-

cih etmek daha uygun olur(2) (Resim-4).

2. TOTAL D‹fiS‹ZL‹KTE 
UYGULANACAK ÜST 
YAPILAR

‹mplantlar›n proteze destek olarak

kullan›lmas›n›n birçok avantaj› var-

d›r(4). 

1. Kemi¤in korunmas›

2. Çi¤neme etkinli¤inin artmas›

3. Tutuculuk ve stabilitenin artmas›

4. Azalan protez kenar ve konturlar›

5. Daha do¤ru oklüzyon oluflturmas›

6. Psikolojik rahatl›k

Yerlefltirilecek implantlar›n say›s›

iki mental foramen aras›ndaki boflluktan

ve yerlefltirilecek implantlar›n aralar›n-

daki mesafeler ile hesaplan›r. Bu du-

rumda mandibulaya ortalama 6 implant

yerlefltirilir(7). 
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Resim-3-Üst çenede tek difl eksikli¤inde
implant uygulamas›.

Resim-4- Difl-implant destekli protez

yap›m›.
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‹MPLANT DESTEKL‹ 
FULLMOUTH KÖPRÜLER

Az miktarda kemik rezorpsiyonu

varsa uygulan›r. En az 6 implant uygu-

lanmas› önerilmifltir. Desteklere simante

edilir veya vidalan›r. Simante edilen tip-

lerinde retansiyon problemleri ortaya ç›-

kabilir(7). 

HAREKETL‹ ÜST YAPILAR
A-Hareketli Sabit Protez: Bar üzeri-

ne sürtünmesel tutuculukla ba¤lanan ç›-

kart›labilen metal üst yap›d›r. Rijit bir

protezdir. Ve esteti¤i iyidir(3). 

B-Overdentureler

1. Barl› Sistemler : Önerilen implant

destek difl 4 adettir. Kaninler bölgesine

2 implant yerlefltirilirse di¤er ikisi 4-5

nolu difllere konmal›d›r. Barla gingiva

aras›nda 2.mm olmal›d›r(8). A¤›z içi

uygulamalarda modivikasyon çeflitlili¤i

vard›r. Hijyen sa¤lanmas› zor-

dur(1)(Resim-5). 

2.Ball Attacmentler : Kanin bölgesi-
ne yerlefltirilen 2 implant genellikle ye-
terlidir. Tutuculuklar barlarla k›yaslan-
d›klar›nda azd›r. Üst yap›lar az yer kap-

lad›¤›ndan estetik gereksinimi fazlas›y-
la karfl›lar. Yap›lan protez doku destek-
lidir(6). Az say›da implant kullan›lmas›
tak›l›p ç›kart›labildi¤i için hijyenin iyi
olmas› ajantaj›d›r (Resim-6).

3. Manyetik Ataçmentler : Az sitres
yaratmalar› ve epitezlerde kullan›labil-
meleri avantajlar›d›r. Stabil olmayan tu-
tuculu¤u vard›r ve tutuculuk vertikal
uzaklaflt›r›c› kuvvetlere karfl›d›r(6). 

4. Teleskopik Kronlar : Oral hijyen-
lerin iyi olmalar› ve estetik gereksinimi

karfl›lamalar› avantajlar›d›r. ‹mplant
destekler lateral kuvvetlere fazla ma¤-
ruz kal›rlar. Aktivasyon yeteneklerin ol-
mamas› ve vertikal kuvvetlere direnci-
nin olmamas› dezajantajlar›d›r(6)(Re-
sim-7). 

6- Wirz J , Bischoff H. Titan in der Zahnmedi-
zin. 1st. Ed. Berlin Quintessenz Verlags-
Gmbh. 1997

7- Misch CE Contemporary Implant Dentistry.
St. Louis : Mosby Year book, Inc, 1993.

8- BIDEZ, M.W.›ssuez in Bone Mechanics Re-
lated to Oral ‹mplants, Implant. Dent., 1(4):
289-294 (1994)

9- Laskin DM. Implantology-1992: Still more
Questions Than Answers. J Oral Maxillo Fa-
cial Surg.1992: 50:109

10- Garber DA. The Esthetic Dental Implant:
Letting Restorasyon be The Guide. JADA
1995; 126.319-325

11- Bruggenkate CM, Sutter F , Oosterbeek HS,
Schroeder A. Indications for angled implants.
J Prosthet Dent 1992;67: 85- 93
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Resim-5- Barl› imp-

lant sistemi.

Resim-6- Ball attacmentlar  

Resim-7- Alt çene tam diflsizlikte teleskopik kronlu implant uygulanmas›.
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Yar›k damak hastalar› genç

eriflkin dönemlerinde uzun süren

cerrahi ve ortodontik tedavilerin-

den sonra diflsizliklerinin gideril-

mesi, varsa defektlerinin kapat›l-

mas› için protez uzmanlar›na bafl-

vururlar. Yar›k damak hastalar›n-

da oronazal fistül ortak semptom-

dur. Bu fistül sert dama¤›n arka

bölgesinde ise burada oluflan hava

kaç›fl› nedeni ile fonasyonda ciddi

bozulmalar olmaktad›r. Dama¤›n

ön bölgesinde fistül oldu¤u du-

rumlarda ise yiyecek ve içecek-

ler a¤›zdan buruna do¤ru itilmek-

te ve bunun sonucunda yar›kta

kalan yiyecekler nedeni ile a¤›zda

kötü koku ve tat oluflmaktad›r .

Bu problemler hastalarda utanma

ve güvensizlik duygular› yarat-

maktad›r. Dolay›s› ile bu defekt-

lerin yeni planlanacak protezde

obtüratörlerle kapat›lmas› gerek-

mektedir.1,2,3,8,9

Dudak damak yar›kl› hastalara

uygulanan protetik tedavinin

amaçlar›: Statik fonksiyon (Orto-

dontik veya cerrahi müdahale yo-

lu ile geniflletilen difl ark›n› stabil

tutmak.), kozmetik fonksiyon, ar-

tiküler fonksiyon, fonetik fonksi-

yon, hijyenik fonksiyon, psiflik

fonksiyondur.3,5,7

Doku defektlerinin restorasyo-

nunda da kullan›labilen, barl› pro-

tezlerle ilgili geliflme Andrews ta-

raf›ndan ortaya konulmufl ve

1966 dan beri uygulanm›flt›r. Kul-

lan›lan materyalin  yüksek çekme

ve germe (akma) dayançlar›na sa-

hip olmas› nedeniyle bar, ince

olarak haz›rlanabilmekte ve ayni

zamanda minimal vertikal mesafe

iflgal etmektedir. Ola¤an düz ke-

sitin kullan›lamad›¤› vakalarda,

anterior bölgede tercih edilen ka-

visli barlar yeterli dayan›kl›l›k

göstermektedirler.4,6,10,11

Ön bölgede kullan›lmak için

tek bir bar ve arka boflluklar da

çift bar olmak üzere iki tip bar ha-

z›rlanabilir. Posterior bar tüm ye-

rinden ç›kart›c› kuvvetlere karfl›

daha fazla retansiyon ve direnç

sa¤lar; vertikal mesafenin k›s›tl›

olmas› durumunda gerek öndeki

tek ve gerekse arkadaki çift barla-

r›n daha küçük tasar›mlar› mev-

cuttur. Di¤er tüm barl› protezler-

de oldu¤u gibi, bar ile örtülen mu-

kozan›n incelenmesine ek olarak,

mevcut vertikal ve bukkolingual

bofllu¤un çok iyi de¤erlendirilme-

si suretiyle dikkatli bir plan-lama

yap›lmal›d›r. Küçük kesit plak

kontrolünü ve restorasyonun tasa-

r›m›n› kolaylaflt›rmaktad›r.

Andrews olabildi¤ince kavisli

bar›n kullan›lmas›n› önermekte-

MAKS‹LLER 
DEFEKTLERDE  

ANDREWS KÖPRÜ
S‹STEM‹ Yrd.Doç.Dr. Turan Korkmaz*

* G.Ü.Diflhekimli¤i Fakültesi Protetik Difl Teda-
visi Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi

Resim 1 – Üst çenede kret üzerindeki defekt
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dir, bu sayede maksimum uzun-

luk dolay›s›yla da daha çok sür-

tünmesel yüzey ve daha fazla

afl›nma direnci sa¤lanacakt›r. Bu

yaklafl›m ayn› zamanda, protezin

yer de¤ifltirme riskini de azalt›r ve

daha sa¤l›kl› bir girifl yolu olufltu-

rur.5,6,12,14,17

Yar›k damak hastalar›nda uy-

gulanacak protezler vakan›n du-

rumuna göre sabit, hareketli veya

her ikisinin kombinasyonu olan

sabit-hareketli planlamalard›r.

Tek bafl›na sabit veya tek bafl›na

hareketli protezler ile istenilen

düzeyde kal›c› restorasyonlar

üretmek her zaman mümkün ol-

mamaktad›r. Dolay›s› ile s›kl›kla

tercih edilen, her iki protez sis-

teminin avantajlar›n› içeren sabit

hareketli uygulamalard›r .3,4,5,6,13,19

Sabit-hareketli protezin avan-

tajlar›; Minimum yumuflak doku

kaplamas›, yumuflak doku kay-

b›ndan dolay› meydana gelen so-

runlar›n düzeltilebilmesi, opti-

mum estetik düzenleme ile diflle-

rin yerlefltirilebilmesi, dayanak

difllerin splintlenebilmesi, günlük

hijyen için hasta taraf›ndan kolay-

l›kla ç›kart›labilmesidir.5,15,16,18

Sabit hareketli protezin deza-

vantajlar›; Klinik ve laboratuar ifl-

lemlerinin fazla zaman almas›,

pahal› olmas›d›r.3

Resimlerde bu köprü sistemi

flematize olarak gösterilmifltir.
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pare edilmifl hali.
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ketli parçalar›n›n ayr›lm›fl hali.
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Uzun ve s›cak geçen yaz günlerinin

ard›ndan, k›fl mevsimi ani bir giriflle

kendini gösterdi. Özellikle, k›fl›n hava

s›cakl›¤›n›n azalmas›yla birlikte vücu-

dumuzda meydana gelen de¤ifliklikler

ve bu de¤iflikliklere uyum sa¤lamak

için al›nmas› gereken önlemlerden ne

kadar haberdar›z? Yine mevsim geçiflle-

rinde en s›k rastlanan hastal›klardan bi-

risi olan enfeksiyon için nas›l önlem al-

mal›y›z? ‹flte vücudumuzu k›fla haz›rlar-

ken dikkat edilmesi gereken noktalar-

dan bir kaç›;

• K›fl mevsiminin vazgeçilmez yiye-

ceklerinin bafl›nda kuru baklagiller

gelmektedir. Kuru fasulye, nohut,

yeflil mercimek gibi kuru baklagiller

iyi birer protein kayna¤›d›r. Bilindi-

¤i gibi di¤er bir protein kayna¤› olan

eti sebzelerle birlikte kullan›rsan›z

ö¤ünlerinizin besin de¤erini artt›ra-

bilirsiniz.

• K›fl mevsiminin yaklaflt›¤›n›n haber-

cilerinden birisi de salg›n bir hasta-

l›k olan grip... Vücut direncinin

azalmas›yla bafl gösteren gripten ko-

runmak, asl›nda çok kolay. C vita-

mini. Kuflburnu, k›rm›z› ve yeflil bi-

ber, kivi, maydanoz ve rokada bulu-

nan C vitamini miktar›n›n; portakal,

mandalina ve limonda bulunan C vi-

tamini miktar›ndan daha fazla oldu-

¤unu unutmamak gerekir.

• K›fl mevsiminde beslenme al›flkan-

l›klar›m›zda meydana gelen de¤iflik-

liklerden birisi de daha ya¤l› yiye-

ceklerin tüketilmesidir. Ancak, lüt-

fen kat› ya¤dan uzak dural›m. Zey-

tinya¤› ve di¤er ya¤lar› da az mik-

tarlarda tüketelim.

• Yaz›n fazlaca tüketti¤imiz salata

al›flkanl›¤›m›z› k›fl aylar›nda da de-

vam ettirelim.

• Mevsimsel nedenlerden ötürü taze-

sini bulmakta zorland›¤›m›z için da-

ha az tüketti¤imiz sebze yemekleri-

ni, k›fl›n da ayn› s›kl›kla tüketmek

gerekir. Dondurulmufl veya konser-

ve edilmifl sebzeleri kullanarak yi-

yeceklerimizi çeflitlendirebiliriz.

• K›fl mevsiminde günefl yüzünü daha

az gösterdi¤inden fark›nda bile ol-

madan güneflten ald›¤›m›z D vitami-

ninden de yoksun kalmaktay›z. Ar-

tan D vitamini gereksinimimizi kar-

fl›lamak için k›fl›n daha fazla bal›k

tüketmeye dikkat etmeliyiz.

• Bin bir derde deva olan bitki çaylar›

yaz k›fl enerji veriyor. Ancak bitkiler

enerji vermekle kalm›yor, ayn› za-

manda organizmay› çeflitli yönler-

den destekliyor. Kimi so¤uk alg›nl›-

¤›na iyi gelirken, kimi stres ve uygu

düzensizli¤ini önlüyor, kanser riski-

ni azalt›yor, kimi de migrene iyi ge-

liyor. ‹flte bunlardan bir kaç›;

ADAÇAYI : Kan› temizleme ve

mikrop öldürücü özelli¤i vard›r. Nezle

ve bo¤az a¤r›lar›na iyi geliyor. Tansi-

yon düflüklü¤üne iyi gelir. ‹fltah› ve zih-

ni açar. ‹çinde do¤al uyar›c› maddeler

oldu¤u için gündüz saatlerinde içilmeli,

akflam yatarken içilmemelidir. Fazlas›

uykuyu kaç›rabilir. Hem do¤u hem de

bat› kültürlerinde bu çay›n, kiflinin ruh-

sal aç›dan daha pozitif olmas›na yar-

d›mc› oldu¤una inan›l›r.

YEfi‹LÇAY: Kalp damar hastal›k-

lar›n› azalt›yor. Kolesterol ve ya¤ de-

¤erlerini iyilefltirerek, tansiyon ve kan

flekerini ayarl›yor. Damar sertli¤inden

koruyor. Alerjiyi gidererek bakteri ve

grip virüsü ile savafl›yor. Migreni geçi-

riyor. ‹drar söktürücü özelli¤inden dola-

y› zay›flama rejimlerinde kullan›l›yor.

Yorgunluk ve uyku halini ortadan kald›-

r›yor.

NANE ÇAYI : Mide ve ba¤›rsak

gazlar›n› gideriyor. Sindirim sistemi ra-

hats›zl›klar›, ishal, bulant› ve kusmaya

iyi geliyor. Ba¤›rsak spazm›, grip, bron-

flit, bafl dönmesi, bafl a¤r›s›, atefl ve so-

¤uk alg›nl›¤›na iyi geliyor. Enerji vere-

rek haf›zay› kuvvetlendiriyor. Ancak,

mide ülseri ve gastriti olanlar›n fazla

kullanmamas› tavsiye ediliyor.

KUfiBURNU ÇAYI : C vitaminini

uzun süre koruyabilmesinden dolay›,

özellikle k›fllar› içilen popüler bir çay-

d›r. Vücudun mikroplara karfl› direncini

art›r›r. Demir içerdi¤i için kans›zl›k te-

SO⁄UK VE KARAKIfi

Ayflenur KARATAfiO⁄LU

ADO Yay›n Kurulu Üyesi
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davisinde çok faydal›d›r. Enfeksiyon ve

so¤uk alg›nl›¤›na karfl› vücuda direnç

veriyor.

IHLAMUR ÇAYI : Ateflli so¤uk

alg›nl›klar›n›n k›sa sürede iyileflmesini

sa¤l›yor. Öksürük ve bronflitte iyi geli-

yor. Gevfletici, sakinlefltirici ve terletici

özelli¤i bulunuyor. K›fl aylar›nda s›kça

kullan›lmas› tavsiye ediliyor. Kesinlikle

kaynat›lmamas› isteniyor. 

KÖK ZENCEF‹L : Son y›llarda

üzerinde en çok konuflulan preparatlar-

dan biridir. Kaynat›lmas› gerekir. Agni

denilen sindirim ateflini artt›r›r, bu ne-

denle de ya¤lar›n sindirimine yard›mc›

olur. ‹yi huylu kolesterolü yükseltir. So-

¤uk alg›nl›¤›na karfl› etkilidir. Üst solu-

num yolu enfeksiyonlar›na iyi gelir.

KIfi 
" D E P R E S Y O N "
MEVS‹M‹

Özellikle içinde bulundu¤umuz flu

günler için, uzmanlar k›fl depresyonuna

karfl› uyar›yor. Çünkü günefl ›fl›¤›n›n

azalmas›n›n insan psikolojisi üzerinde

negatif bir etkisi var. K›fl aylar›nda gün-

lerin k›salmas›, günefl ›fl›¤›n›n azalmas›,

insanlar›n sürekli kapal› ortamlarda kal-

mas› psikolojiyi olumsuz yönde etkile-

yebiliyor. Uzmanlar her insan›n mev-

sim de¤iflikleriyle birlikte temel vücut

ritim ve fonksiyonlar›nda de¤iflimler

yaflad›¤›n› vurguluyorlar. Örne¤in bir-

çok kiflide k›fl aylar›nda uyku ihtiyac› ve

ifltah art›r›yor, enerji ve keyif ise azal›-

yor. Ancak bu de¤iflimler, tepkiler, baz›

kiflilerde klinik anlamda depresyon sa-

y›labilecek boyutlarda oluyor. Uzman-

lar k›fl depresyonundan korunmak için

so¤uk olsa bile güneflli günlerden yarar-

lanman›n, aç›k havada spor yapman›n

önemine de¤iniyorlar. Meyve ve sebze

tüketiminin de yer ald›¤› dengeli bes-

lenmeye özen gösterilmesi, kiflinin sev-

di¤i u¤rafllara zaman ay›rmas›, "k›fl gel-

di" diye kendi kabu¤una çekilmemesi,

sosyal ortamlara girmesi al›nabilecek

di¤er önlemler aras›nda say›l›yor.

K›fl depresyonu sonbaharla birlikte

tetikte beklemeye bafll›yor. K›fl aylar›n-

da ise, ›fl›k azalmas›yla ilgili olarak or-

taya ç›k›yor. Hastal›¤›n ortaya ç›k›fl me-

kanizmas› tam olarak bilinmese de, ge-

nel olarak duygu durum dengelenme-

sinde önemli rolü olan serotonin hormo-

nunun ve özellikle salg›lanmas› ›fl›k rit-

mine ba¤l› olan melazonin hormonunun

etkisi oldu¤u düflünülüyor. K›fl depres-

yonu herkeste ve her yaflta görülebili-

yor.

K›fl depresyonunun tedavisi için ›fl›k

kullan›l›yor. Sabahlar› uyan›nca, özel

olarak üretilen ve ultraviyole filtreler

içeren çok güçlü ›fl›k kaynaklar›n›n

önünde oturmak gerekiyor. Bu ›fl›k kay-

naklar›, iyi ›fl›kland›r›lm›fl bir ifl yerinin

afla¤› yukar› befl kat› kadar ›fl›k veriyor.

Tedavi s›ras›nda sürekli ›fl›¤a bakmak

gerekmiyor. Yak›n›nda oturup yar›m

saat kitap okumak bile yeterli oluyor.

Sonuçlar ise bir iki hafta içinde al›n›yor.

Ancak, bazen ›fl›k tedavisi tek bafl›na

yeterli olmuyor. Baz› kiflilerde psikote-

rapi ve ilaç tedavileri gibi baflka tedavi

yöntemleri de ›fl›kla birlikte gereke-

biliyor.
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Ankara Diflhekimleri Odas› Ö¤-

renci Kolu Yerel Kurultay› 11 Ara-

l›k Cumartesi günü Ankara Üniver-

sitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe

Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakülte-

leri ö¤rencilerinin kat›l›m›yla yeter-

li ço¤unluk sa¤lanarak gerçekleflti.

Kurultay sonunda yönetim kurulu

asil ve yedek üyeleri, denetleme ku-

rulu asil ve yedek üyeleri ile üst ku-

rul delegasyonu seçildi. 17 Aral›k

Cuma günü de ADO hizmet binas›n-

da yap›lan ilk toplant›m›zda yöne-

tim ve denetleme kurullar›nda görev

da¤›l›mlar› belirlendi. 

ADO Ö¤renci Kolunun Amac›:

Amac›m›z Ankara'da bulunan difl-

hekimli¤i fakülteleri ö¤rencilerinin

birbirleriyle tan›flmalar›, iletiflim

kurmalar› ve ADO çat›s› alt›nda ör-

gütlenip Ankara içinde ve d›fl›nda

faaliyetlerini sürdürebilmelerini

sa¤lamakt›r. Ö¤renci arkadafllar›m›-

z›n mezun olduktan sonra haklar›n›

gözeten ve birlikte hareket edebil-

melerini sa¤layan Diflhekimleri oda-

lar› ile ö¤rencilik döneminde tan›fl-

malar›na arac› olup toplum içindeki

ve kurumlar aras›ndaki statülerinin

bilincinde olmalar›na yard›mc› ol-

makt›r. Ö¤renci arkadafllar›m›za

a¤›r, zahmetli ve masrafl› e¤itim sü-

recinde karfl›laflt›klar› s›k›nt›lar› tar-

t›flabilecekleri tarafs›z ve demokra-

tik ortam› oluflturarak haklar› ve

toplumun ayd›n kesimini oluflturma-

n›n yükledi¤i sosyal sorumluluklar›

hakk›nda bilgilendirmektir. Diflhe-

kimlerinin yenilikçi, ça¤dafl, ayd›n,

laik, demokratik ve Önderimiz Gazi

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün

yakt›¤› Kuvva-i Milliye atefli ›fl›¤›

alt›nda ça¤dafl medeniyetler seviye-

sine ulaflma ilkesini benimseyen,

sa¤l›kl›, hür bireyler olmas›na katk›-

da bulunmakt›r. 

Diflçi ve Diflhekimi kavramlar›-

n›n aras›ndaki fark›n harfler üzerine

kurulu olmad›¤›n› ve hekimlik vas-

f›n›n ö¤rencili¤in ilk y›llar›nda ka-

zan›ld›¤›n›n bilincindeyiz. 

ADO Ö¤renci Kolunun Beklen-

tisi: dile¤imiz ö¤renci kolumuzun

gereklili¤ine bafl›ndan beri inanarak,

hiçbir deste¤i bizlerden esirgeme-

yen Odam›z Yönetim Kurulu Üyele-

rimizin gösterdi¤i güven ve sa¤du-

yunun ülkemiz genelinde tüm Difl-

hekimleri Odalar›na örnek olmas›,

diflhekimli¤i fakültesi bulunan di¤er

illerde ö¤renci kollar›n›n örgütlen-

melerine destek olmalar›d›r. 

Dile¤imiz, odalara ba¤l› ö¤renci

kollar›n›n en k›sa zamanda üst kurul

alt›nda toplanarak Türkiye genelin-

de örgütlenmesi ve çal›flmalar›n›

sürdürebilmesidir.

Yak›n zamanda TDB taraf›ndan

la¤vedilen (deyim yerindeyse kendi

atardamarlar›ndan birini kesen)

Türk diflhekimli¤i ö¤rencilerini yurt

içi ve yurt d›fl›nda temsil eden Turk-

dentsic'in tekrar hayata geçirilmesi

ve TDB Yönetiminin ö¤rencileri

göz ard› etmemesidir.

Hat›rlatma: TDB gücünü odalar-

dan al›r ve ö¤renci kollar› odalar›n

taze kan›d›r.

Yeni dönemde ADO Ö¤renci

Kolunun üzerine düflen görevi hiçbir

fedakarl›ktan kaç›nmayarak yerine

getirece¤ini ve bizlere duyulan gü-

veni bofla ç›karmayaca¤›m›z› bildi-

ririz.

Emre fiEKER

ADO Ö¤renci Kollar› Yönetim Kurulu Baflkan›

Ö⁄RENC‹ KOLLARINDAN
MESAJ VAR...
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Ankara Difl Hekimleri Odas› Ö¤ren-

ce Kolu 1. Ola¤an Genel Kurulu

11.12.2004 saat 10.30’da üye ço-
¤unlu¤u tesbit edildikten sonra di-

van seçimiyle bafllad›. Divan bafl-

kanl›¤›na diflhekimi Nihat Köksal,
yazman üyeliklere Damla Do¤rular,

Bora Akat seçildiler. Verilen üç

önerge oyland› ve oybirli¤iyle kabul
edildi.

Saat 13.00 itibariyle seçimlere ge-

çildi. 81 üyenin oy kulland›¤› se-
çimden sonra 17 Aral›k cuma saat

18.00'da Ankara Diflhekimleri Oda-

s› Toplant› Salonunda Yönetim (asil
ve yedek), Denetleme (asil ve ye-

dek) üyelerinin ve editörlerimizin

kat›l›m›yla Genel Kurul sonras› ilk
toplant› yap›ld›. 11 Aral›k cumartesi

günü sizlerin oylar›yla seçilen Yö-

netim Kurulu görev da¤›l›m› yap›l-
d›. Oy birli¤iyle belirlenen sonuçlar

flöyle gerçekleflti;

ADO Ö¤renci Kolu
Yönetim Kurulu Baflkan›:
Emre fieker

ADO Ö¤renci Kolu Yönetim Ku-

rulu Baflkan Vekili: Berk Özo¤ul

ADO Ö¤renci Kolu Yönetim Ku-

rulu Genel Sekreteri: Elif Yüceda¤

ADO Ö¤renci Kolu Yönetim Ku-

rulu Sayman›: Deniz Gürsoy

ADO Ö¤renci Kolu LEO'su:

Duygu ‹flcan

Denetleme asil üyeleri de kendi

içindeki seçimini yapt›. Yine oy bir-

li¤iyle belirlenen sonuçlar;

Denetleme Kurulu Baflkan›:

Baflak Kuflakç›

Raportör:Senem Asl› Altunel

Üye:Ayflegül K›z›l›rmak 

Üst Kurul Delegasyonu

Baflak Kuflakç›

Berk Özo¤ul

Deniz Güner

Funda A. Mustafa

Umut Aksoy

Editörlerimiz: 

Sait Eryürük ve Mustafa Da¤

ADO Ö¤renci Kollar› Yönetim Kurulu

Ö⁄RENC‹ KOLLARI
GENEL KURULU YAPILDI...
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16 Aral›k 2004 günü Yönetim Kurulumuz
K›r›kkale ‹l Temsilcisi Engin CEBEC‹O⁄LU’nu
ziyaret etti. ‹l Temsilcisinin sorunlar›n› dinleyen
ADO Baflkan› Merih BAYKARA, sorunlar›n yurt
genelinde ayn› oldu¤unu, çözüme ulaflmak için
çabalad›klar›n› belirtti. 

K›r›kkalede sahte diflhekimleri ile mücadelede
büyük katk›lar› olan Vali Mustafa Bahrettin
DEM‹RER ve Emniyet Müdürü Murat AYKAÇ’›
da ziyaret eden heyet birer teflekkür plaketi sundu.
K›r›kkale Üniversitesi Dekan› Sevim ORHUN’un

ö¤le yeme¤i davetinde de bir araya
gelen Vali ve Emniyet Müdürü daha
sonra Üniversitenin kampusundaki
Konferans Salonunda Diflhekimli¤i
Fakültesinin yap›lan›fl›n› ve faaliyetleri-
ni anlatan sunuma kat›ld›lar. Hiflam
DEM‹RKÖPRÜLÜ’nün bir seminer
sundu¤u toplant› daha s›k bir araya
gelebilmek dilekleri ile sona erdi.

Ankara 
Diflhekimleri 
Odas› K›r›kkale’de
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D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ 
HAFTASI KUTLANDI.

Hafta boyunca Ankara’n›n çeflitli okullar›nda, Çankaya
Belediyesine ba¤l› krefl ve anaokullar›nda ve sokakta çal›flan
çocuklara a¤›z difl sa¤l›¤› e¤itimi verildi. Toplum A¤›z Difl
Sa¤l›¤› Komisyonunun organizasyonunda yap›lan
çal›flmalarda ADO Ö¤renci Kolu Üyeleri de görev ald›.

22 Kas›m Sal› günü akflam› da Fakülte Dekanlar›,
Baflhekimler, Oda Organlar›nda görev alan arkadafllar›m›z,
Geçmifl Dönem Baflkanlar› ve Komisyon Üyelerinin
kat›l›m›yla Etap Alt›nel Otelinde bir kokteyl düzenlendi.
Drogsan ‹laç’›n sponsor oldu¤u toplant›da Genel Sekreter
Sami BALÇIK Ankara Diflhekimleri Odas› Yönetim
Kurulunun 6 ayl›k süreç içinde yapt›¤› çal›flmalar› anlatt›. 

BÖLGE TOPLANTILARI 
Ankara Diflhekimleri Odas› Bölge Toplant›lar› devam ediyor. 24 Aral›k Cuma günü Ankara Bilkent

Otelde yap›lan kokteylde bölge temsilcileri bir araya geldi. Milletvekili Remziye ÖZTOPRAK’›n da
kat›ld›¤› toplant›da Yönetim Kurulu çal›flmalar› hakk›nda bilgi verildi ve temsilcilerin görüflleri al›nd›.
Oda faaliyetlerine çok yararl› katk›lar› oldu¤una inand›¤›m›z bu toplant›lar›n bundan sonra semt
toplant›lar› haline dönüfltürülerek tüm üyelerle birebir sorunlar›n konuflulaca¤› flekle dönüfltürülmesine
karar verildi. Drogsan ‹laç Firmas›n›n bir de kokteyl verdi¤i toplant›da diflhekimlerine yak›n ilgisi dolay›s›
ile baflta Genel Müdür Yard›mc›s› Gültekin DONATAN, Bölge Müdürü Adnan SÖZER, Bölge Yöneticisi
Faruk KARAKAYA, firma çal›flanlar› Volkan KIVILCIM, Seda YAR; Emre GÜÇLÜER, Cemil
MET‹N’e teflekkürlerimizi sunar›z.

Asgari ücret tarifesi belirlendi. 
Resmi Gazetede yay›mlanmak üzere 21.12.2004 tarihinde Baflbakanl›k Mevzuat› Gelifltirme ve Yay›n

Müdürlü¤ü’ne gönderilen yeni fiyat tarifesi 27.12.2004 tarihinde Resmi Gazetede yay›mland› ve yürür-
lü¤e girdi. Asgari ücret kitapç›¤› dergimiz ile birlikte gönderildi. 

Ayr›ca TDB Merkez Yönetim Kurulu Sözleflmeli Çal›flan Diflhekimleri için de 2005 y›l› ücretlerini
belirledi. 

Buna göre y›l›n ilk 6 ay› için özel kurum ve iflyerlerinde çal›flan diflhekimlerinin ücretleri;
Tam gün Çal›flanlar 1,475,000,000 TL (1475 YTL)
Yar›m Gün Çal›flanlar 1,025,000,000 TL (1025 YTL)
Saat ücreti de 50,000,000 TL (50 YTL) olacak.
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ADO ETK‹NL‹KLER PROGRAMI
Ankara Diflhekimleri Odas› Ocak, fiubat Mart Etkinlikler program› belli oldu. Buna göre;
Bilimsel Etkinlikler.
Ücretsiz Seminerler Dizisi
3M sponsorlu¤unda;
13 Ocak 2004 Saat 19.00 Prof Dr. Cihan AKÇABOY (As›ls›z Efsaneler)
17 fiubat 2004 Saat 19.00 Prof Dr. Nur HERSEK (TME de rahats›zl›klar)
Voca Sponsorlu¤unda;
17 Mart 2004 Saat 19.00 Prof. Dr. Y. Hakan BA⁄Ifi (Geliflmifl kompozitlerin avantajlar›)
Ayr›ca yine Odam›z Konferans salonunda.
Ça¤la Medikal Sponsorlu¤unda 27 Ocak 2004 günü
Kuraray Dental Sponsorlu¤unda 24 fiubat 2004 günü birer konferans verilecektir. 
Bu konferans›n konuflmac›lar› dergimizin yay›na girdi¤i tarihte henüz belli olmam›flt›r. Bu konferanslar

hakk›nda ayr›nt›l› bilgileri Odam›zdan telefonla ö¤renebilirsiniz. 

Bahar Sempozyumu
Antalya ve Isparta Diflhekimleri Odas› ile ortak organizasyon 11-13 Mart tarihinde Rixos Tekirova

Otelinde yap›lacakt›r. Bahar Sempozyumunun detaylar› dergimiz sayfalar› aras›nda yer almaktad›r. 

Sosyal Etkinlikler
Semt Toplant›lar›
29 Ocak 2004 saat 19,00 M‹D‹ Otel (Sanovel ‹laç Sponsorlu¤unda)
25 Mart 2004 saat 19,00 Bilkent Otel (Drogsan ‹laç Sponsorlu¤unda)

MEZUNLARIN 
D‹PLOMA HEYECANI 

Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültelerinin 2004 y›l› mezunlar› diploma törenleri yap›ld›.
Genç meslektafllar›m›z kep giyerek yemin ettikten sonra
aram›za kat›ld›lar. Ankara Diflhekimleri Odas› Baflkan› Merih
BAYKARA 2 Fakültenin de dereceye giren yeni mezunlar›na
Onur Plaketi verdi.
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Ankara Diflhekimleri Odas› Ücretsiz E¤itim Seminerleri
program›n›n Kas›m Ay› konuklar› 25 Kas›m Perflembe
günü Dental ‹mplantolojide Hasta Unsuru adl› sunusuyla
Prof. Dr. Ferda TAfiAR’d›. 3M firmas›n›n sponsorlu¤unda
yap›lan sunuyu meslektafllar›m›z keyifle izledi.

23 Kas›m 2004 Sal› günü de DETAX firmas›n›n spon-
sorlu¤u ile Sabit protezlerde ölçü ifllemleri, problemler ve
önlenmesi konusunu Odam›z Baflkan Vekili Prof.
Dr.Hiflam DEM‹RKÖPRÜLÜ anlatt›. Sunuda, Kron-köprü
protezlerinde ölçü, ‹mplant protezlerinde ölçü, Hassas
tutuculu protezlerde ölçü, ,‹nlay ve onlay restorasyonlarda
ölçü, Karfl›lafl›lan problemler ve önlenmesi anlat›ld›.

Hükümetin uzun süredir üzerinde çal›flt›¤› vergi indirimi konusunda
oranlar netleflti. Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an, yeni vergi strateji-
lerinin aç›kland›¤› bas›n toplant›s›nda g›da, sa¤l›k ve e¤itim harca-
malar›ndaki yüzde 18 olan KDV oran›n›n yeni y›ldan itibaren yüzde 8’e
çekilece¤ini söyledi. Erdo¤an, Kurumlar Vergisi’nin yüzde 33’ten
yüzde 30’a, Gelir Vergisi’nin ise yüzde 40’a çekilece¤ini söyledi. Vergi
oranlar›nda indirimin sürece¤ini ifade eden Erdo¤an, hedeflerinin genifl
tabanl› bir vergi sistemi oldu¤unu kaydetti.

KDV oranlar›ndaki de¤ifliklik 29.12.2004 tarihli resmi gazetede
yay›nlanarak yürürlü¤e girdi.

KDV DÜfiÜRÜLÜYOR.

MAL‹YE BAKANLI⁄INDAN 
SIKI TAK‹P

Maliye Bakanl›¤› ve Defterdarl›k yetkilileri diflhekimlerini s›k› takibe
ald›. Telefonla vergi dairelerine ça¤r›lan diflhekimleri matrah art›r›m›
konusunda ikna edilmeye çal›fl›l›yor. Matrak art›r›m› yap›lmamas›
konusunda görüfl bildiren Ankara Diflhekimleri Odas› Yönetim Kurulu,
diflhekimlerinin zaten ekonomik s›k›nt›dan en çok nasibini alan ifl kolu
oldu¤unu, bu koflullarda para kazanamayan muayenehanelerin hem mes-
netsiz hem de etik olmayan flekilde bask› alt›na al›nmas›n› k›nad›. 

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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Diflhekimi Canan
fi‹MfiEK TORUN ve
Diflhekimi Özgür
Y›ld›r›m TORUN'un
o¤ullar›  Gür Y›ld›r›m
TORUN   17 KASIM
2004 tarihinde dünyaya
merhaba dedi.

Diflhekimi Aylin - Ünal
AKDO⁄AN k›zlar›
Duru Eylül
AKDO⁄AN 24 Eylül
2004’te aram›za kat›ld›.

Diflhekimi Koray
GÜNER ve Erendiz
GÜNER’in k›zlar›
D‹LAY GÜNER
09.11.2004 günü
dünyaya gözlerini açt›.

HOfiGELD‹N BEBEK...

sa¤l›kl›, mutlu ve baflar›l› bir 
yaflam dileriz...

fi‹FALAR D‹LER‹Z...

• Onursal Baflkan›m›z Orhan ÖZKAN'a

rahats›zl›¤›ndan dolay› geçmifl olsun

dileklerimizle.

• Diflhekimi Yal›m DALKILIÇ'a

rahats›zl›¤›ndan dolay› geçmifl olsun

dileklerimizle,

• 20.11.2004 tarihinde Diflhekimi Zerrin TÜFEKÇ‹ & Vedat

TÜFEKÇ‹'nin Günefl TÜFEKÇ‹ isminde k›zlar›

olmufltur.29.11.2004

• Diflhekimi Gürman SUNER'e rahats›zl›¤›ndan dolay› geçmifl

olsun dileklerimizle,

• Diflhekimi Vildan BULUT'a rahats›zl›¤›ndan dolay› geçmifl

olsun dileklerimizle,

• Diflhekimi Tülin TONGUÇ'a rahats›zl›¤›ndan dolay› geçmifl

olsun dileklerimizle,

• Diflhekimi Ünal-Aylin AKDO⁄AN çiftinin 25 09 2004 tari-

hinde Eylül isimli k›zlar› olmufltur. 

GEÇM‹fi OLSUN...
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ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI  
2005 YILI ODA A‹DATLARI
SON ÖDEME TAR‹H‹ 31 MART 2005

ANKARA ‹L‹ 2005 YILI ODA A‹DATLARI : 
Serbest + Kamuda Çal›flan 146.740.000.-TL. 146,74.-YTL.
fiirket Orta¤› Olup Fiilen Çal›flan
Yaln›z Kamuda Çal›flan, 80.040.000.-TL. 80,04.-YTL.
Hiç Çal›flmayan ve Sadece fiirket Orta¤›
Olup Fiilen Çal›flmayan

ANKARA ‹LÇELER‹ 2005 YILI ODA A‹DATLARI :
Serbest + Kamuda Çal›flan 141.047.500.-TL. 141,05.-YTL.
fiirket Orta¤› Olup Fiilen Çal›flan
Yaln›z Kamuda Çal›flan, 76.935.000.-TL. 76,94.-YTL.
Hiç Çal›flmayan ve Sadece fiirket Orta¤›
Olup Fiilen Çal›flmayan

ÇANKIRI – KIRIKKALE – KASTAMONU ‹LLER‹ 2005 YILI ODA A‹DATLARI :
Serbest + Kamuda Çal›flan 149.212.500.-TL. 149,21.-YTL.
fiirket Orta¤› Olup Fiilen Çal›flan
Yaln›z Kamuda Çal›flan, 59.685.000.-TL. 59,69.-YTL.
Hiç Çal›flmayan ve Sadece fiirket Orta¤›
Olup Fiilen Çal›flmayan

ÇANKIRI – KIRIKKALE – KASTAMONU ‹LÇELER‹ 2005 YILI ODA A‹DATLARI :
Serbest + Kamuda Çal›flan 143.175.000.-TL. 143,18.-YTL.
fiirket Orta¤› Olup Fiilen Çal›flan
Yaln›z Kamuda Çal›flan, 57.270.000.-TL. 57,27.-YTL.
Hiç Çal›flmayan ve Sadece fiirket Orta¤›
Olup Fiilen Çal›flmayan

A‹DAT ÖDEMELER‹ ‹Ç‹N HESAP NUMARALARI :
T.C.Ziraat Bankas› Yap› Kredi Bankas› Posta Çeki Hesap No:
Mithatpafla Ankara fiubesi Sefaretler fiubesi 103625
796 4908-5001 Nolu Hesap 1070172-2 Nolu Hesap

NOT: Ankara Diflhekimleri Odas›’ndan kredi kart› veya nakit olarak, ayr›ca, ADO Dergisi’nde
yay›nlanan Mail Order formunu doldurarak, Odam›za ulaflt›rman›z sonucunda, aidatlar›n›z bu yolla da
tahsil edilecektir. 

Banka Hesap Numaralar› ve Posta Çeki Hesaplar›na yat›r›lan aidatlara isim ve soyad›n›n belirtilme-
si önemle rica olunur.

TDB DERG‹S‹ ‹LE ADRESLER‹N‹ZE
GÖNDER‹LEN ÜYE B‹LG‹ FORMLARININ DOLDURULARAK 

2 FOTO⁄RAFLA B‹RL‹KTE ODAMIZA VEYA TDB’YE 
ULAfiTIRILMASI GEREKMEKTED‹R.



ir çok defa, belki de binlerce
kez, "Neden?" ile bafllayan so-
rular sordum kendime. Neden

ben?, neden burada?, neden flimdi?, ne-
den, neden, neden?... Her seferinde ce-
vap aray›fllar›m›n, uçsuz bir boflluk dü-
flünürken buldum zihnimi. Yani, her se-
ferinde kayboldum o¤lum. Zihnimi her
buluflumda o uçsuz bofllukta, az daha
cevab› bulacakt›m san›rd›m. Oysa hayat
b›rakt›¤›m gibi devam ederdi, kaybetti-
¤im anlar›m d›fl›nda. O anlar, an›lar›m
oluverdiler ve her hat›ram, düflünürken
kaybolmufllu¤umdu.

Annen sana gebe kald›¤›n› söyledi-
¤inde dünyalar benim olmufltu. ‹çimden
bir ses, k›z olacak, diyordu. Hesaplad›k:
Eylül'de do¤acakt›n ve ad›n Eylül olacak-
t›. Deden de öyle inanm›flt› ki böyle ola-
ca¤›na, ilk oyunca¤›n konuflan bir k›z be-
bek oldu. Bu, beni ilk yan›lt›fl›n oldu:
Do¤mana daha befl ay vard› ve erkek ola-
ca¤›n› ö¤rendik bebe¤imizin, senin...

‹kinci kez yan›ltt›¤›nda, korku ve
endifleden, flakaklar›ma ilk beyazlar
düfltü. Eylül de bekliyorken, Tem-
muz'da ç›kageldin. Bir kilo befl yüz
gram ve kuvözde her yan›nda hortum-
lar, i¤neler, ›fl›klar... Annenin kuca¤›n-
da uyumad›n ilk gece. Alamad›m seni
kuca¤›ma do¤du¤un gün. Hiçbir hemfli-
re gelip; "Müjde, o¤lunuz oldu!" da de-
medi. Müjdeyi verecek olanlar, alelace-
le yetifltirmekle meflguldüler seni, ana
kuca¤› diye uyutacaklar› cihaza. Ve o
s›rada ben, kurdu¤um hayat›n y›k›laca-
¤›ndan korkuyordum, ölesiye bir endi-
fleyle. ‹ki ayr› kedere bölünmüfltü kal-
bim: Yar›s› annende ve yar›s› sende.

En çok yan›n›zda olmak istedi¤im
anlard› bu anlar. Oysa Devlet, benden
baflka fleyler istiyordu. En gözde yavru-
su Bürokrasiyi beslemem gerekti:

Üniversite hastanesinde do¤dun,
SSK Sevk'lisi olarak. ‹ki hastane aras›n-
daki k›rk kilometrelik mesafe, annen ve
senin ihtiyaçlar›n›z ilaçlar›n al›nabilme-
si ve olmad› hastaneden öyle yada böy-
le, zaman› geldi¤inde ç›kar›labilmeniz
için dört befl kere kat edilmeliydi. Bu
gelifl gidifllerin her biri ayr›ca onaylat›l-
mal›yd› Devletin Has Evlad›na... Bunu
flimdi anlayamazs›n: Patronunu azarla-
yabilen tek iflçi gurubu bürokratlard›r ve
yeminini en çok bozanlar doktorlar. Sen
ne Devlete küs, ne de di¤erlerine k›z o¤-
lum! Devlet dedi¤in biziz, kendimize
küsmemeliyiz. Doktorlar ise yemin et-
memeli zaten. Tabiat yeminlerle yol bu-
lamaz.

Do¤du¤un gün, mesai bitimine do¤-
ru, ancak bitirebildim istenen iflleri. Her
varakay› sahibine teslim edip, ilaçlar›
da yatt›¤›n›z servislere b›rakt›m. Sizin
için istenen ilaçlar› tafl›yabilmek için bir
de arkadafl›m yard›m etti. O kadar ilaç,
hiçbir zaman anlayamad›m... Tüm bun-
lar bittikten sonra seni görmek istedim.
Saat akflam sekizi on geçiyordu, daha
terim kurumam›flt›, yasak dediler. Hiç
tan›mad›n, Orhan Amcan, vard› yan›m-
da. O olmasa belki ben, kafeteryaya ine-
cektim, bütün gün s›ra beklemifl, bekle-
tilmifl, azarlanm›fl ve endifleden yafllan-
m›fl olman›n verdi¤i eziklik ve yorgun-
lukla. Tuttu kolumdan beni, soru sordu-
¤umuz hemflireden biraz uzaklaflt›r›p,
"Ne yasa¤› yahu?" dedi, "Gel ç›kal›m
çocu¤un yatt›¤› servise". Yatt›¤›n kata
ç›kt›¤›m›zda, kimsecikler yoktu ortal›k-
ta. Sen ve sana benzeyen çocuklar›n
yatt›¤› iki koridor vard›. ‹ki koridorun
ortas›nda hasta, hasta bak›c›, hemflire ve
doktorlar›n odalar›. Bunu, Orhan'la geç-
ti¤imiz büyük cam bir kap›dan sonra
görebiliyorduk. Daha yak›n oldu¤umuz
solumuzda bir koridora, uzak kalan sa-
¤›m›zda da baflka bir koridora aç›lan,
ortas› caml›, iki alüminyum kap›. Kim-

seye soramazd›k ve iyi ki kimseler yok-
tu ortal›kta. Soldaki koridora yöneldim,
biliyormufl gibi, Orhan da arkamdan se-
¤irtti. Girdi¤imiz koridorun solu Sam-
sun'un ›fl›k huzmesi kofluflturmas›n› se-
yir ediyordu. Sa¤da kapal› iki kap›dan
sonra koridorun sonuna kadar boydan
boya s›ral› cam bölmelerin ard›nda siz-
ler yat›yordunuz. Sen ve sana benzeyen
di¤er bebekler. ‹kinci bölmedeki mor
›fl›k bombard›man›n›n alt›nda çocuk
yoktu, belki de daha yeni gitmiflti. Bir,
üç ve dördüncü bölmeleri h›zl›ca geçip,
oldu¤un bölmenin önünde durdum. Befl
bölme daha vard› ama bir türlü ilerleye-
miyordum. Belki bafl parma¤›ma dar
gelecek ama sizin minicik ayak bilekle-
rinizde düflecekmifl gibi as›l› duran
isimlikler, do¤ru düzgün okunam›yor-
du. Senin önünde uzun uzad›ya durup
da okuyamay›nca ismini, di¤er tüm be-
beklerin isimliklerini okumaya çal›flt›m
tek tek. Bir iki tanesi hariç okuyamad›m
yine. Orhan; "Hadi birilerine soral›m ya
da gidelim" dedi. Ayr›lam›yordum yat-
t›¤›n bölmenin önünden: "Orhan, bu be-
nim o¤lum" dedim. Oysa hiç benzemi-
yordun bana. Simsiyah, k›llar içinde,
küçücük... Hafifçe gülümsedi, "Tabi ta-
bi" dedi. Bak›fllar›ndan hüzün ve ac›ma
okunuyordu. "Orhan, çok ciddiyim, bu
benim o¤lum" dedim tekrar. Sustuk.
Her yerinde hortumlar ve i¤neler vard›
ve mor bir ›fl›¤›n alt›nda, ç›plak uyuyor-
dun. Orhan'a döndüm; "Abi..." diyecek
oldum, bak›fllar›n› senden ay›rmadan,
"Sus" dedi. Sonra konuflmadan seyrettik
seni, sen oldu¤unu bilmeden. Yar›m sa-
at kadar öyle durduk, yatt›¤›n bölüme
bir hemflire girip, bizden irkilene dek.
Kendini çabuk toparlay›p, eliyle korido-
run ç›k›fl›n› iflaret etti. Bu seni ilk görü-
flüm oldu, kucaklayamad›m...

Annen, do¤umdan bir gün sonra ç›k-
t› hastaneden o¤lum. Sen, sekiz gün da-
ha kald›n o yatakta. Her gün ö¤le ara-
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Enver Sedat GÜNEfi

BABA OLMAK
Evli Erkekler Klübü Üyesi

B



ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
67

s›nda geldik annenle yan›na. Uzun uzun
seyrettik hayranl›kla seni. Oysa öyle
küçük, öyle çelimsizdin ki! Seni görme-
ye gelen baflkalar›, ne kadar da küçük
oldu¤una flafl›r›yorlard›, kalbimizde
kaplad›¤›n büyük yeri göremiyorlard›.
O gelifllerimizde, üçüncü günden itiba-
ren, kapal› bir odaya al›p, annenin kuca-
¤›na vermeye bafllad›lar seni. Giremi-
yordum o odaya. Girebildi¤im nadir an-
larda da korkuyordum kuca¤›ma alma-
ya. En nadide biblodan daha k›r›lgan
görünüyordun. Ben çok korkuyordum.

Saat ö¤leden sonra bir ile iki aras›n-
da, doktorun, biz ve bizim gibi olan di-
¤er anne babalara, çocuklar›n›n geliflimi
hakk›nda bilgi aktar›yordu. Asl›nda ta-
mam› istatistikti bu bilgilerin. "Bugün,
düne göre daha iyi yavrunuz, yaflama
flans› yüzde yirmi befl...". Hayat›m›z›n
yüzde yüzü oldu¤un anlard› ve biz de
sanki yüzde yirmi befl yaflama flans›m›z
kalm›fl gibi alg›l›yorduk bunlar›. Her
gün, birilerinin ellerinin aras›ndan uçup
gitmesiyle bozulmufl kalpler, senden is-
tatistik diye bahsediyorlard›, oysa sen
her fleydin bizim için. Y›ld›zlar kadar
çoktun ve ay gibi tek. Belki sen de, dok-
tor olursun, sana böyle yapma demeye-
ce¤im. Bilmeni istedi¤im tek bir fley
var: Ne olursan ol, yan›nda olaca¤›m
o¤lum, gücümün götürdü¤ü yerin en so-
nuna kadar, kuvvetin, dayand›¤›n güç
olaca¤›m. 

Eve girdi¤in ilk günden bu yana,
bünyen ne kadar zorlad› ise bizi, o kadar
ba¤land›k sana. Ne iki haftal›kken ge-
çirdi¤in sar›l›k, ne üç y›l süren kab›zl›k,
ne miksiyon sistografisi ne de kolon

grafisi... Ne on üç ayl›kken mecburi
sünnetin, ne üç yafl›nda zatürreen, ne de
dört yafl›ndaki bademcik ve geniz eti
ameliyat›n. Her biri binlerce kat daha
ba¤lad› bizi sana. Ve her biri y›llar›m›
ald› ömrümden. Her hastaland›¤›nda,
daha konuflam›yorken, çaresiz bak›fllar
ve feryatlar ile anlat›rd›n ac›lar›n›. Bun-
lar› yaflatt›¤›n için ne sitemkar›m ne de
k›zg›n›m sana. K›zd›¤›m anlar, ne olur
al›nma, k›r›lma, sak›n a¤lama. Her göz-
yafl›n kanat›r yüre¤imi. Ve ne olur, ne
yaparsam yapay›m, sevmiyormufl gibi
bakma. Hiç a¤layamam›fl baban›, belki
de tek bu a¤lat›r. 

Biz büyüklerin, gündelik, aptalca ve
can yakan s›k›nt›lar› var. Sizin gibi gö-
remiyoruz hayat›, oyunlar›m›z yok.
Oyun oynayabildi¤imiz herkes arkada-
fl›m›z olmuyor, saf de¤il sizin gibi ba-
k›fllar›m›z. Birine silah do¤rulttu¤u-
muzda, hakikaten silah do¤rultuyoruz
ve flakac›ktan ölmüyoruz sizin gibi.
Yaln›z›z ortas›nda milyarlarca yaln›-
z›n... Ay, dede de¤il uzun zamand›r;
Günefl yeni ac›lara do¤ar oldu ancak.
Akflam geldi¤imizde yorgunuz diyor-
sak, oynamaktan yorulmufluz demek
de¤il bu, düflünüyor, düflünüyor, düflü-
nüyoruz... Biz böyle yafllan›yoruz. E¤er
halimiz yoksa sizinle oynamaya; Ger-
çekten de halimiz olmuyor o¤lum.
Ama, senin dedi¤in gibi; Biz babalar,
sizi sevmekten ç›ld›r›yoruz...

Hala küçücüksün. Arkadafllar›nla

oynarken bazen, gizlice seyrediyorum

uzaktan. Aralar›nda en küçüksün ve en

çok konuflan, en çok soran. Sorular›n›n

cevap veremiyorsam hepsine; Cevab›

o l m a d › ¤ › n d a n

de¤il, nas›l anla-

tabilece¤imi bil-

medi¤inden. Ar-

t›k çocuk gibi

d ü fl ü n e m i y o -

rum: Cevaplar›n

ac›mas›z ve faz-

la gerçek; Yaflad›¤›m›z dünyan›n da,

bildi¤in gibi olmad›¤›n› anlatmaktan

korkuyorum.

Kardeflin, sana olan sevgimizi pay-

laflmak için gelmedi dünyaya. Annenle

ben, ikiniz için de ayr› ayr› büyütüyoruz

sevgimizi. Ve isterdik ki biz, keflke da-

ha çok kardefl olsayd›n›z. Bizi seversi-

niz bilirim ama kardefl..., kardefl sevgisi

baflkad›r. Öyle olmasa, kardeflini azarla-

yaca¤›m zamanlarda bana kafa tutar

m›yd›n? Baflka hiç bir zaman yapmad›-

¤›n gibi. Ve evin içinde tek, muhabbet

kuflu gibi aynalara bakarak geçer miydi

zaman? O benim, o senin, o annenin

prensesi... O, evimizin dans eden mele-

¤i. Dikkat ettin mi hiç, bizden çok sen-

den ö¤reniyor, en çok soruyu da sana

soruyor. Sen ne yaparsan onu yap›yor,

izlediklerini izlemeye bay›l›yor. Ve o

ayaktayken uyumana dayanam›yor.

‹nan bizi seni öptü¤ü gibi öpmüyor. 

. . .

Aynaya her bak›fl›nda, ne kadar u¤-

raflsan da aln›na dökmeye , t›pk› baban

gibi, yana taranm›fl bulacaks›n saçlar›n›.

Ne kadar u¤rafl›rsan benzememeye, o

kadar benzeyeceksin bana o¤lum... Si-

nirlendi¤imde nas›l bak›yorsam gözlük-

lerimin üzerinden, öyle bak›yorsun göz-

lüklerinin üzerinden. Ve k›z kardeflinin

aksine, sinirlendikçe sessizlefliyorsun.

Sen benim dünyaya yeniden geliflim,

sesim, bebe¤imsin.

Ad›n› Aykut koyduk. Çünkü sen,

annenle benim aflk›m›z›n kutlu karfl›l›¤›,

ödülüsün. Ve Tayfun senin ad›n o¤lum:

F›rt›na gibi girdin hayat›m›za ki flimdi

bile eksilmifl de¤il fliddetin. 

Bugün on befl temmuz iki bin dört...

Beflinci do¤um günün kutlu olsun! Se-

nin do¤um günün, benim babal›k y›l

dönümüm. Ad›n gibi kutlu, yolun aç›k,

baht›n bol olsun o¤lum... Sen, cevab›

olan yegane sorumsun...

www.evlierkeklerkulubu.org







1848 y›l›nda Cambridge'de ilk fut-

bol kurallar›n›n belirlenmesi ve ilk fut-

bol maç›n›n Cambridge'de ö¤renciler

aras›nda oynanmas› dünya futbolunun

bafllang›c› say›l›r. ‹lk maç› yapan ö¤ren-

ciler bir gün gelip bu oyunun 300 mil-

yar Euro (rakam ile 300.000.000.000

EURO) pastas› olan dev bir endüstriye

dönüflece¤ini san›r›m hayal bile ede-

mezlerdi. Ça¤›m›z›n kitleleri sürükle-

yen seyirli¤i futbol, uzun zamandan be-

ri basit e¤lence arac› olmaktan ç›km›fl,

toplumsal bir eylem halini alm›flt›r. Fut-

bol sevildi¤i ülkelerde ki Kuzey Ameri-

ka hariç bütün dünyada diyebiliriz, in-

sanlar çeflitli nedenlerle bir futbol tak›-

m›n›n taraftar› oluyorlar. Taraftar olma-

n›n bedeli yok. "Oldum" demekle olu-
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¤›n›z futbol endüstrisi, bir yandan in-

sanlar› dolduruyor, öbür yandan da bo-

flalt›yor. T›pk› flarj edilebilen piller gibi.

Simon Kuper'in futbol tutkunlar›nca

"baflucu kitab›" halini alm›fl çal›flmas›-

n›n bafll›¤›, durumu son derece iyi anla-

t›yor. "FUTBOL ASLA SADECE

FUTBOL DE⁄‹LD‹R"

‹ngiltere futbol ve fliddet kelimeleri

yan yana an›ld›¤›nda kuflkusuz akla ge-

len ilk ülke. "Futbolun befli¤i" olarak

an›lan bu ülke, ayn› zamanda futbol te-

rörünün de anavatan› ve en büyük ihra-

catç›s›d›r. 1946 y›l›nda 33 kiflinin izdi-

hamda öldü¤ü, 400 kiflinin de yaralan-

d›¤› Celtic - Glosgow Rangers trajedisi.

Tarihe "Heysel facias›" olarak geçen, 39

kiflinin öldü¤ü 29 May›s 1985'teki Ju-

ventus - Liverpool maç›. (Sonucu hat›r-

layan›n›z var m› bilmiyorum. Juventus

maç›, Platini'nin penalt› golüyle 1 - 0

kazand›. Liverpool'un Avrupa kupala-

r›ndan süresiz men edilmesiyle de ‹ngil-

tere'de en büyü¤ün ad› de¤iflti. Manc-

hester United.) 

15 Nisan 1989'da yine izdiham›n ne-

den oldu¤u ve 96 kiflinin can verdi¤i

Hillsborough - Sheffield olay›. ‹ngiliz

yetkililer, 1989'da yürürlü¤e giren bir

yasa (Footbaal Spectators Act) ile önce-

likle stat içi güvenli¤i sa¤lamaya yöne-

lik bir dizi önlem alm›fllard›r. Sokaklar-

daki futbol terörünü hala engelleyeme-

yen bu ülkeden yine de al›nacak çok

dersler var.

Dünyan›n her yerinde en büyük re-

kabetler farkl› sosyal s›n›flar›n tak›mla-

nuveriyor. Bu kolay elde ediliveren ta-

raftarl›k payesinin sonuçlar› ise çok

önemli. Sanki bir dine mensupmuflças›-

na insanlar› al›p götürüyor. Bunun en

aç›klanabilir yan›, bir gruba ait olma

duygusunun geliflmesidir. Bu grubun

baflar›yla sevinme, kay›plar›yla üzülme,

gittikçe güçlenen "toplum içinde yaln›z

birey" duygusuna direnç sa¤lamak ol-

maktad›r.

1885 y›l›nda ‹ngiltere'nin profesyo-

nelli¤i resmen kabulünden sonra futbol

art›k sadece bir oyun olmaktan ç›kt›.

Hatta art›k futbolun milliyeti bile kal-

mad›. Cezayirli bir oyuncu bile y›llarca

ülkesinde sömürgeci olmufl, Fransa'n›n

formas›n› giyebiliyor. Ya da Brezilya'l›

bir oyuncu vatandafll›¤›n› de¤ifltirerek

Portekiz milli formas›yla futbol oynaya-

biliyor. Futbolu art›k sadece çocuklu¤u-

muzda mahalle aralar›nda oynad›¤›m›z

masum oyun oldu¤unu düflünürsek fena

halde aldan›r›z. Tak›mlara göre cep te-

lefonu numaralar›, hisse senetleri, taraf-

tar kredi kartlar›, dev sponsorluklar,

hatta taraftara özel sak›zlar bile var. Du-

rum böyle olunca do¤al olarak tüketi-

min artt›r›lmas›, pastadan daha büyük

pay›n al›nmas› çabas›yla sonuçlanacak.

K›saca kimin taraftar› çoksa o daha zen-

gin olacak. Bunun içindir ki; medya,

klüpler, firmalar kitleleri daha fanatik

taraftar yapabilmek için her türlü yönte-

mi kullan›yorlar. Kanlar›n sar› - k›rm›z›

ya da sar› - lacivert akt›¤› söyleniyor.

Rakibi çimlere "gömmekten", "ölmeye

geldik" lerinden söz ediliyor. Anlayaca-

FUTBOL ASLA SADECE
FUTBOL DE⁄‹LD‹R
FUTBOL ASLA SADECE
FUTBOL DE⁄‹LD‹R
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maçtan sonra çok iyi bir futbol izleyicisi

olmufl çocuklu¤undan beri Kanar-

yas›n›n hiçbir maç›n› kaç›rmam›flt›r.)

Futbol alabildi¤ine popüler bir oyun

art›k. Onun sihirli ad›n›n de¤di¤i her

fley, ister istemez, kitlelerin ilgisini

çekiyor. Duvar boyalar›n›n da, patates

cipslerinin de, bankalar›n da reklam-

lar›na "imge gücü" veriyor. Onunla

hayat›n asl›nda paralel oldu¤unu an-

latan filmler yap›l›yor, bütün tüketim

sloganlar›nda ondan esinlenen "mal"lar

üretiliyor. Bahisler oynan›yor. Brezil-

yal› oyuncu Rivalda, Türkiye maç›nda

dizine çarpan topla yüzünden yaralan-

m›fl gibi numara yaparak centilmenlik

d›fl› davranm›fl ve rakibini eksiltmeyi

baflarm›flt›r. Bir baflka y›ld›z oyuncu

olan Ronaldo ise bu olayla ilgili

yorumunda "bu oyunda aptallara yer

yoktur" diyerek tak›m arkadafl›na ver-

di¤i destekteki gizli itiraf fludur; "Art›k

kazanmak centilmenlikten daha önem-

lidir, bunun aksini düflünen saf ve aptal-

d›r".

Futbolun gerçek centilmenlerce oy-

nanaca¤› ve kalabal›klar›n yaratt›¤›

sinerjiyle gerçek bir flölene dönüflece¤i

günleri hayal etmekten baflka flimdilik

bir çare görünmüyor.

r› aras›nda olmufltur. (Bizde ki Fener-

bahçe - Galatasaray rekabeti istisnad›r.)

Örne¤in, Barcelona Katalanlar›n, Real

Madrid Kralc›lar›n tak›m›d›r. Arjan-

tin'deki River Plate - Boca Juniors reka-

beti ki bu dünyan›n en büyük derbisi sa-

y›l›r. Zengin Buenos Airesliler River

Plate'in, fakir Buenos Airesliler Boca

Jun›ors'un taraftar›d›r. Arjantin'li gaze-

teci Herman Soro ülkesindeki futbol

gerçe¤ini "Güney Amerika'da futbol bir

ölüm - kal›m meselesidir. Avrupa'da ta-

raftarlar normal bir yaflam standard›yla

mutlu olabilirler. Fakat, Arjant›n'de

mutlu olanlar sadece tuttu¤u tak›m›n

son maç›ndan galibiyetle ayr›lanlard›r"

sözleriyle ifade eder. Zengin ve orta s›-

n›f›n çocuklar› River ile alttakilerin ta-

k›m› Boca Juniors "el superclasico" ad›

verilen derbide y›lda 2 kere karfl›lafl›r-

lar. Bu bir futbol organizasyonu de¤il,

bir kimlik savafl›d›r. Bir flehrin, bir ülke-

nin kendisiyle verdi¤i kavgan›n, savafl›n

meydan›d›r. fiampiyonluk mücadelesi-

nin yan›nda hayat›n içinde bir yer kap-

ma düellosudur. Bir Boca'l› için River

Plate taraftar›n› en kestirme yoldan tarif

etmenin yolu "Gallinas" (tavuk) tur. Su-

per Clasico'nun bu vazgeçilmez lakab›

bizim stadyumlar›m›zda da boy göster-

mifltir. Muzip Befliktafl taraftarlar›, Or-

tega lehine haz›rlad›klar›n› inand›rd›k-

lar› Fenerbahçe taraftarlar›na "Gallinas

Ortega" pankart›n› açt›rt›p Arjantin'li

oyuncunun vatan hasretini biraz olsun

dindirmifllerdir.

Super Clan›co'lar›n fliddet tarihinde

zanl› Boca Jun›ors'lulard›r. 1968'de Ri-

ver taraftarlar›n›n üzerine tutuflturup at-

t›klar› ka¤›t parçalar›ndan ç›kan panikte

74 River'l› hayat›n› kaybetmifltir. Futbol

tarihinin en kara günlerinden birinde ise

(1994) 2 - 0 kaybettikleri bir derbi son-

ras›nda iki River taraftar›n› öldüren Bo-

ca'n›n taraftar çeteleri olaydan dört gün

sonra Buenos Aires kentinin tüm duvar-

lar›nda River: 2 Boca: 2 flimdi durum

berabere yazm›fllard›r. Tek bafl›na bu

olay bile futbolun 90 dakika olmad›¤›-

n›n, oyunun sadece yeflil sahada oynan-

mad›¤›n›n dram›d›r.

Günümüz futbolunun bafl aktörleri

futbolcularda, sahalarda sadece futbol

oynamamakta profesyonelli¤in s›n›rla-

r›n› zorlamaktad›r. Art›k ‹ngiltere milli

tak›m› teknik direktörü bile haz›rl›k tur-

nuvalar›nda sponsor bask›s› sonucu Da-

vid Beckham'› oynatmak zorunda kald›-

¤›ndan flikayet etmeye bafllam›flt›r.

Mr.Beckham'›n özel yaflant›s›ndan saç

stiline, dövmelerine kadar her fleyini pa-

zarlama unsuru olarak kullanmaktaki

baflar›s› Hollywood y›ld›zlar›na parmak

›s›rtm›flt›r. 1982 dünya kupas›ndaki Al-

manya - Fransa maç›nda dönemin en

büyük y›ld›z› Karl-Heina Rummenige

bir maç önce omzu k›r›lm›flt›r ve tek ko-

lu ask›dad›r. Di¤er koluyla teknik direk-

törü Jupp Dervall'in yakas›na yap›flm›fl

ve kendisini oyuna almas› için yalvar-

m›flt›r. Maça girdikten sonra 3 -1 olan

skoru bir gol ve bir de asistle 3 -3'e

getirmifl penalt›lar sonras› Almanya

finalist olmufltur. Günümüzde san›r›m

hiçbir y›ld›z futbolcu böylesine amatör

bir ruh ile futbol oynam›yor. (Bu sat›r-

lar›n yazar› tesadüf eseri izledi¤i bu
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Termessos Milli Park›’n›n do¤u
s›n›r›ndaki pek çok kayal›ktan bi-

ri; Akkaya Tepesi, birçok y›rt›c›

kufla ev sahipli¤i yapmakta… gi-

derseniz dürbünlerinizi mutlaka
yan›n›za al›n…

Yenice Bo¤az›, Termessos Milli
Park›’n›  do¤u-bat› ekseninde iki-

ye ay›r›yor. Termessos’u iflgal et-
mek için Yenice Bo¤az›’ndan sal-

d›ran Büyük ‹skender, ilk yenilgi-
sini de bu sarp kayalardan oluflan

Yenice Bo¤az›nda alm›flt›r. 

Termessos Milli Park›’n›  do¤u-
bat› ekseninde kesen Yenice Bo¤a-

z› gerçekten görmeye de¤er güzel-
likte.. Bo¤azdaki dere kenar›ndan

Termessos Milli Park›, Antalya

çevresindeki en ilginç antik kent-
lerimizden… 700 metre derinli-

¤indeki bir bo¤az›n sarp kayalar›-
na kurulu bir kent. Lahitleri, tap›-

naklar›, antik tiyatrosu, kaplan
kapanlar›, keflfedilmemifl yaban

hayat› ve arkeolojik yap›s›yla
Beyda¤lar›n›n kuzey ucundaki efl-

siz bir cennet, Psidial›lardan Bi-
zansl›lara kadar pek çok halk› ba-

r›nd›rm›fl uzak bir dünya parça-
s›…

Termessos antik kenti, Toros

Da¤lar› üzerinde yaklafl›k 1050
metre yükseklikte kurulmufltur.

Antalya merkezine 34 km uzak-
l›ktad›r. Antalya-Burdur karayo-

lunun 11.km’sinden Korkuteli yö-
nüne dönüldü¤ünde 14 km sonra

Termessos’un iflaret levhas› görü-
lür. Buradan sonra Termessos’un

uzakl›¤› 9 km.dir.

Güllük da¤›n›n 1000 metre yük-
sekli¤indeki flahin yuvas›n› and›-

ran Termessos’un antik tiyatro-
su… Tiyatronun cephesi 700 met-

re derinli¤indeki Yenice Bo¤a-
z›’na bak›yor.

yürürken belki de hiç duymad›¤›-

n›z kufl sesleri duyacaks›n›z. 
Yurdumuzun en iyi korunmufl an-

tik kentlerinden birini çevreleyen
Termessos Milli Park›, sadece ar-

keolojik özellikleriyle de¤il, yaban
hayat›yla da Toros Da¤lar›n›n en

74

Akkaya Tepesi
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iyi do¤al alanlar›ndan biri. Ter-

messos Milli Park›’na bitiflik Düz-
lerçam› Yaban Hayat› Koruma

Sahas›’nda   yaklafl›k 150 alageyik
yafl›yor. Bunlar›n 60 kadar› etraf›

tellerle çevrili üretme sahas›nda
korunurken bu alan›n d›fl›ndaki-

ler ise maalesef  kaçak avc›lar›n
tehditi alt›nda. ‹zinli avlan›lan

hayvanlardan ayr› olarak bölgede
kaçak avlanan da¤ keçisi say›s› ise

bilinmiyor. 

Termessos’un bilinen en büyük

tarihi Büyük ‹skender’in
M.Ö.333 y›l›nda Termessos’u ku-

flatmas›yla bafllar. ‹skender, fla-
hin yuvas›na benzetti¤i bu kenti

alamam›flt›r. Termessos, M.S. 5.
Yüzy›la kadar varl›¤›n› sürdüre-

bilmifltir. 

Kent surlar›, Hadrian kap›s›, an-
tik tiyatrosu, Agoras›, Odeionu,

su sarn›çlar›, Hereonu,  Gymnasi-
umu Tremessos’un do¤as› d›fl›n-

da görmeye de¤er yap›lar›.. Genifl
bir alana yay›lm›fl mezarl›¤›, Al-

ketas, Agatemeros ve Arslanl› me-
zar gibi an›t mezarlar› birçok yer-

li ve yabanc› turistin hayranl›¤›n›
toplamakta….

E¤er yaban hayat› seviyorsan›z,

hem sarp geçitleri aflmak, hem
kufl seslerini dinlemek, da¤lara

t›rman›rken çok say›da de¤iflik
bitki ve hayvan türüyle karfl›lafl-

mak istiyorsan›z Termessos’u
görmelisiniz…

Yenice Bo¤az›
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K›br›s'ta uygarl›¤›n bafllang›c› M.Ö.V-

VI.yüzy›la kadar dayan›r.Co¤rafi konu-

mu nedeniyle birçok ulusun istilas›na

u¤rayan ada M›s›rl›lar, Asurlular, Pers-

ler, Romal›lar, Lüzinyanlar ve Venedik-

liler taraf›ndan yönetilmifltir. 1571'den

1878'e kadar Osmanl›lar›n yönetimin-

deki ada daha sonraki bir anlaflma ile

‹ngilizlere kiralanm›flt›r. 1914'de Os-

manl›lar›n Almanlarla iflbirli¤i yapmas›

nedeniyle ‹ngilizler aday› ilhak etmifltir.

1960 senesinde ise Türk ve Rumlardan

oluflan bir Cumhuriyet kurulmufltur.

Aday› Rumlara ilhak için Rumlar›n

yapt›¤› k›flk›rtma ve darbe sonucu 20

Temmuz 1974'de adadaki Türk varl›¤›-

n› korumak için Türkiye, Zürih ve

Londra anlaflmalar›n›n verdi¤i yetkiyle

garantör devlet olarak "K›br›s Türk Ba-

r›fl Harekat›"n› gerçeklefltirmifl ve adada

yaflayan Türkler özgürlüklerine kavufl-

turulmufltur. Günümüzde adan›n kuze-

yinde tamamen Türklerin yaflad›¤› böl-

gede Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti

kurulmufltur.

‹lk ça¤lardan beri uygarl›klar›n befli¤i

olan K›br›s Adas› Do¤u Akdeniz'de

yemyeflil vadileri ve ›l›man iklimi ile

cennetten bir köfle gibidir. Dört mev-

simde de ayr› ayr› güzellikler bulunan

K›br›s'ta insan,tabiat ve uygarl›k iç içe

yer almakta, modern turizmin tüm ge-

rekleri mükemmel bir flekilde yerine ge-

tirilmektedir. ‹deal bir tatil için lüks

otelleri, plajlar› ve geleneksel Türk ko-

nukseverli¤i yan›nda küçük ve temiz

restoranlarda da K›br›s'a özgü çeflitli ba-

haratlarla bezenmifl kebap, dolma ve

tatl› çeflitleri bulabilirsiniz.

YERLEfi‹M MERKEZLER‹

LEFKOfiA:Çok eski bir kurulufl tarihi

olan kent daha çok Luzinyanlar devrin-

de geliflmifltir. Türk ve Rum kesimlerini

ay›ran yeflil hatla ikiye bölünen Lefko-

fla'n›n kuzeyinde Türkler yaflamaktad›r.

fiehrin etraf›nda Venedikliler taraf›ndan

1567'de yap›lan surlar vard›r. fiimdi

Rum kesiminde kalan ve Konstanza

ad›ndaki kale burcunun üzerinde adan›n

fethi s›ras›nda flehit olan Bayraktar'›n

Türbesi ve Bayraktar camisi yapt›r›l-

m›flt›r. Fakat ne yaz›k ki 1963'teki Rum

sald›r›lar› sonucu buralar yak›l›p y›k›l-

m›flt›r. Lefkofle, Ortaça¤ ve sonradan

yap›lan eserler bak›m›ndan zengin bir

flehirdir.

Görülmesi Gereken Yerler: Barbarl›k

Müzesi, Etno¤rafya Müzesi, Venedik

Sütunu, Arap Ahmet Pafla Camii, Yeni

Camii, Haydarpafla Camii, 2.Sultan

Mahmut Kütüphanesi, Lapidari Müzesi,

Selimiye Camii, Bedesten, Büyük Han,

Belediye Pazar›, Kumarc›lar Han›, Der-

vifl Pafla Kona¤›, Küçük Mehmet Pafla

Binalar›, Milli Mücadele Müzesi.

MAGOSA: Küçük bir ticaret ve bal›kç›

kasabas› olarak kurulan flehir, 12.yüz-

y›lda Lüzinyanlar devrinde geliflmifl

Do¤u ve Bat› aras›nda önemli bir ticaret

merkezi haline gelmifltir. Bu dönemde

infla edilen dörtyüze yak›n ibadet yeri

ve devrin asillerine ait saraylar ile

önemli bir kent olmufltur. ‹nfla edilen

katedraller aras›nda Lüzinyan kralar›n›n

taç giydi¤i St.Nicolas Katedrali Gotik

tarz›n en iyi örneklerinden biridir. Fe-

tihten sonra bu katedral mimarisi bozul-

madan bir minare ilavesiyle cami haline

getirilerek, Lala Mustafa Pafla Camii ol-

mufltur. 1489'da Venedikliler adaya ya-

p›lacak sald›r›lar› önlemek amac›yla

Gazimagosa'y› içine alan ve bugüne ka-

dar korunan büyük surlar› yapm›fllard›r.

Bu surlar yüzünden Türkler aday› 4 ay

süren çok zorlu bir kuflatmayla ancak

1571'de fethedebilmifllerdir. Surlar için-

de eski Gazimagosa'n›n hemen güne-

yinde bulunan ve modern bir tarzda in-

fla edilen Yeni Gazimagosa (Marafl)

kenti bulunmaktad›r.

Görülmesi Gereken Yerleri: L a l a

M.Pafla Cami,  Othello Kalesi,  Nam›k

Kemal Zindan›, Sinan Pafla Cami, Can-

bolat Müzesi ve Türbesi, Salamis Hara-

beleri, Salamis Kral Mezarlar›(Engomi-

Alasta), Kantara Kalesi, Kent Surlar›.

G‹RNE: K›br›s'›n kuzeyinde tüm do¤al

zenginliklere sahip olan Girne flehir gü-

KUZEY KIBRIS 
Elif KÜÇÜKER

ADO Yay›n Kurulu Üyesi

KUZEY KIBRIS
Yüzölçümü: 3242 Km2

Nüfus: 216.940
Baflflehri: Lefkofla
Di¤er Büyük Merkezler: Lefkofle, Girne, Magosa, Güzelyurt
Din: %99 ‹slam,%1 Ortodoks, Maronit ve Katolik
Dil: Türkçe
‹klim: Yaz 38° (en yüksek)20°(en düflük)
Deniz Limanlar›: Girne, Magosa
Havaalanlar›: Ercan

GENEL B‹LG‹LER
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rültüsünden uzakta, dinlenmek isteyen-

ler için ideal bir yerdir. Nefis kumlara

sahip do¤al plajlar› yan›nda lüks otelle-

re,  motellere ve piknik alanlar›na sahip-

tir. En ünlü yerlerinden biri, günümüze

kadar tüm görkemiyle ayakta kalabilen

Girne Kalesi'dir. Kalenin hemen yan›n-

da at nal› fleklindeki limanda bir çok yat

kalabilmektedir. Liman boyunca pek

çok restoran, cafe, bar yer almaktad›r.

Görülmesi Gereken Yerleri: G i r n e

Kalesi, Bat›k Gemi Müzesi, Folklor

Müzesi, Güzel Sanatlar Müzesi, Bar›fl

ve Olgunluk Müzesi, Bar›fl ve Özgürlük

An›t›, Cafer Pafla Cami, Hz.Ömer Tek-

kesi, Bellapais Manast›r›, St.Hilarion

Kalesi, St.Chrisostomos Manast›r›, Ç›-

karma Plaj›, Deniz fiehitleri An›t›.

GÜZELYURT: Adan›n kuzeybat›s›n-

da kurulmufl olan flehir, turunçgil bah-

çeleriyle kapl›d›r. Yak›n›nda Gemiko-

na¤› Liman› küçük ticari gemilerin u¤-

rak yeri olmaktad›r.

Görülmesi Gereken Yerleri: Vuni Sa-

ray›, Soli Tiyatrosu, Güzelyurt Müzesi,

St.Mammas Kilisesi.

LEFKE: Adan›n kuzeybat›s›nda Lef-

kofle'den 74 Km.uzakl›kta bulunmakta-

d›r. Turunçgilleri ile tüm dünyada ün

yapm›flt›r. Piknik yap›labilecek en güzel

yerlerden birisidir. 1.7 Km. uza¤›nda

Yedi Dalga Plajlar› bulunmaktad›r.

Görülmesi Gereken Yerleri: Piri Osman

Pafla Cami, Vezir Osman Pafla Mezar›,

Yedi Dalga Plajlar›.

ULAfiIM 

K.K.T.C.'ye ulafl›m hava ve deniz yo-

luyla gerçekleflmektedir. K›br›s Türk

Hava Yollar› ve Türk Hava Yollar›'n›n

tarifeli seferleri ile K›br›s'a havayolu ile

rahatça gidilebilir. Deniz ulafl›m› ise fe-

ribotlar ile Mersin-Gazimagosa liman-

lar› aras›nda haftan›n belirli günleri ger-

çekleflmektedir. Ada içinde ise kara ta-

fl›mac›l›¤› otobüs, dolmufl ve taksiyle

yap›lmakta ayr›ca büyük flehirlerde bir-

çok rent a car servisleri bulunmaktad›r.

ÖNEML‹ HUSUSLAR

K.K.T.C.'ye istedi¤iniz miktarda döviz-

le girifl yapabilirsiniz. Ayr›ca giriflte ya-

banc› uyruklular›n pasaport, T.C.uyruk-

lular›n ise pasaport veya nüfus cüzdan›

bulundurmas› yeterlidir. Ziyaretçiler

özel arabalar›n› herhangi bir gümrük

ödemeden belirli bir süre için getirebi-

lirler. Sürücülerin dikkatli olmas›n› ge-

rektiren bir konu da adada trafik ak›fl›-

n›n soldan olufludur. Adada al›flverifl

Türk Liras› ile yap›lmaktad›r. Access,

Eurocard, Mastercard, Visa ve Diners

Club gibi kredi kartlar› otel, restoran ve

al›flverifllerinizde geçerlidir.






