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De¤erli Meslektafllar›m. 
Yo¤un bir çaba ile haz›rlad›¤›m›z dergimizin Mart say›s›nda sizlere
hofl haberler verdi¤imizi umuyorum. Ama bir konunun üzerini iyice
açmak istiyorum. 

Sayfalar›m›z aras›nda da bulaca¤›n›z Baflkanlar Konseyi Toplant›s›
geçti¤imiz günlerde Ankara'da yap›ld›. Konu; Genel Sa¤l›k
Sigortas› ve Özel Muayenehanelerden hizmet sat›n al›nmas›yd›.

Aç›kças›, bundan önceki Baflkanlar Konseyi Toplant›s›nda
Odam›z›n çal›flmalar›n› ciddiye almayan, yok sayan düflünce
yap›s›n›n, ortak akla geldi¤ini görmek bizler için sevindiriciydi.
Neydi bizim olmazsa olmazlar›m›z; 

1- Yeni sistem tüm vatandafllar› kapsamal›yd›,
2- Kamu, muayenehanelerden hizmet sat›n almal›yd›, 
3- Özel muayenehanelerden hizmet sat›n almak sa¤l›kta

özellefltirme de¤il, kamusal hizmetin muayenehanelere

tafl›nmas›yd›, yani muayenehanelerin kamusallaflt›r›lmas›yd›. 
4- Bu ifli yapan kurum özerk olmal›yd›, 
5- Muhakkak bütçeden sisteme para aktar›lmal›yd›,
6- Meslek örgütlerinin temsilcileri sistemin yönetiminde söz hakk›

olmal›yd›,
7- Kurulacak sistemde hizmet gruplar› ve öncelikli hizmetler farkl› alternatifler oluflturmal›, hangisinin

uygulanaca¤› pilot uygulama sonras›nda belirlenmeliydi,
8- Belki de en önemlisi; bütçe uygulama talimat› ve asgari ücret gibi iki ayr› ücretlendirmenin kalkmas›,

ister kamudan ister özelden hizmet al›nmas›nda tek fiyat sistemi olmal›yd›. 

Bunlar›n tamam›n› TDB'nin De¤erli Baflkan› Say›n Celal Korkut YILDIRIM'›n a¤z›ndan duymak bizi hem
flafl›rtt›, hem sevindirdi. Bunlar› bir arada uygulamaya koyabilecek tek bir sistem vard›. Hele “yeni uygu-
lanacak sistemin eskisinden daha iyi olaca¤›n› düflünüyorum” demesi bizleri daha da çok mutlu etti.
Bahsedilen sistem ADO Serbest Diflhekimleri Komisyonunun haz›rlad›¤› çal›flma raporunun önerdi¤i sis-

temin bire bir ayn›s›d›r. Hatta yemek için toplant›ya ara verildi¤inde “siz Ankara Odas› olarak neden görüfl
belirtmiyorsunuz”? diye soran yönetici arkadafllara “biz zaten bunlar› y›llard›r söylüyorduk, flimdi siz söy-
leyin, biz dinleyelim” demek zorunda kald›k. 

Umar›m yeni haz›rlanan Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu (ki zaten asl› hizmetlerin özel muayenehanelerden
sat›n al›nmas›na dayanan bir sistemdir) hükümet yetkililerinin son anda yapaca¤› bir manevraya kurban
gitmez. Her zaman söyledik, yine söylüyoruz. “diflhekimli¤i sektörünün kurtuluflu için mutlaka hizmetlerin
özel muayenehanelerden sat›n al›nmas› sistemine gidilmesi gerekiyor. Her ne pahas›na olursa olsun buna

bir yerden bafllamak gerekiyor.” 

Eh ne diyelim, bunlar iyi haberler. Allah tamam›na erdirsin...
Sayg›lar›mla... 

fiurada burada güçlü ad›mlarla dolaflmaktansa do¤ru yolda sekerek yürümek daha iyidir. 
Augustinus

Sami BALÇIK

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

ORTAK AKIL...
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Merih BAYKARA
Ankara Diflhekimleri Odas› Baflkan›

8 Mart kad›nlar günüydü. ‹ki gün önce yani 6 Mart'ta kutlama yap›l›nca

'erken öten horozun bafl› kesilir' sözü gere¤ince coplarla sert bir kutlama ya-

p›ld›. AB troykas›ndan tepki gelmese ne iktidar, ne muhalefet, ne de sivil

toplum örgütlerinden ses ç›km›yordu.

Asl›nda yap›lan araflt›rmalar kad›nlar›m›z›n buna al›flk›n oldu¤unu gösteri-

yor. Hani erkeklerimiz barda, pavyonda yabanc› han›mlar›n sandalyesini tu-

tar, sigaras›n› yakar, nezaketten geçilmez. Ama eve gelince han›ma cennet-

ten ç›kma sopa hediye edilir. 

Bu iki yüzlülük göstergesi toplumsal hayatta s›kça karfl›laflt›¤›m›z fleyler.

Sosyal ve siyasi yaflamda özgürlük ve demokrasi nutuklar›ndan geçilmez.

Ancak yönetimlere geldi¤imizde ne elefltiri, ne de karfl›t bir söz duymaya ta-

hammül yoktur.

Yine de mutluyuz. D‹E'nin araflt›rmas›na göre yurdum insanlar›n›n %58'i

gayet mutlu. Büyük oranda yoksulluk s›n›rlar› içinde olan insanlar›m›z›n bu-

na ra¤men mutlulu¤u yakalama s›rr›n› taktir etmemek mümkün de¤il. Demek

ki parayla saadet olmaz sözü do¤ruymufl. Bilimsel bir araflt›rmaya güvenme-

mek mümkün mü?

Pek bilinmeyen ünlü Sakall› Celal; zekas›, kültürü ile, yaflam› ve davran›fl-

lar› ile, etkin ve uyar›c› konuflmalar› ile ve renkli sohbetleri ile iz b›rakm›fl de-

¤erli bir ayd›n...

‹stanbul Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi ö¤retim üyesi say›n

Prof.Dr.Fatma Koray hocam›z›n da amcas›. 

Say›n Orhan Karaveli 'Sakall› Celal' adl› kitab›nda flöyle tan›ml›yor bu ay-

d›n ve yürekli insan›; 'Galatasaray Lisesi'nin geleneksel pilav günlerinde her-

kes iki dirhem bir çekirdek ne kadar özenli giyinmifl olurlard›. Biri hariç: Sa-

kall› Celal Bey ! O, her zamanki derbeder ve özensiz; tan›mayanlara biraz  iti-

ci gelen pejmürde haliyle...   Aln›na dökülen, tarak görmemifl k›vr›m k›vr›m

saçlar›n› ve ta gö¤süne inen k›rç›llaflm›fl gür sakal›n› adeta savurarak gelir

gözleri gülen, vakur ve sevecen görüntüsüyle kalabal›¤a kar›fl›rd›. Ve, hayret!

Herkes; yafl›tlar›, s›n›f arkadafllar›, hatta daha yafll› olanlar bile, ona sayg› ile

yaklaflarak “Nas›ls›n›z Celal Beyefendi?” diye hal hat›r sorarlard›.   

Sakal›n› kesmedi¤i için bu lakapla flöhret yapm›flt› ama onun as›l flöhreti

önünü ard›n› düflünmeden söyledi¤i aç›k fikirlerinden ve nüktelerinden ileri

geliyordu. ‹dealizminden, düflünce ve prensiplerinden taviz vermeden

yaflad›.

“...Celal, Fikret'in çelik k›l›c› yap›s›nda bir adamd›: “K›ran da olsa k›r›l sen,

fakat bükülme sak›n!” dedi¤i adam...”

Ayd›n, mutlu, seven, ileriyi gören bir insan, k›r›lan ama bükülmeyen insan.

Toplumla toplumu savunanlar aras›nda kopuklu¤un artt›¤› ortamda ne kadar

ihtiyac›m›z var Sakall› Celal Bey'lere...  

8 MART, MUTLULUK ARAfiTIRMASI VE 
SAKALLI CELAL



Bu say›daki bafll›¤›m›z pek bir tan›d›k geldi san›r›m.

Çal›flmalar›n d›fl›nda olup da bu soruyu sormayan›m›z yok gibidir.

Cevap vermek içinse hep ç›rp›nan yönetim kurulu üyelerini

görmek oldukça kan›ksanan bir durum. Fakat bu sefer kimse sor-

madan önce cevaplamak istedim. Ne de olsa yönetimde

oldu¤umuz ilk günden bu yana bir seneyi doldurduk. Küçük bir

icraatin içinden yapmakta fayda var. Bilinmelidir ki afla¤›da okuy-

acaklar›n›z›n fazlas› vard›r. Yani hiçbiri abart›lmadan sizlere

aktar›lmaktad›r. Eksiklerimizin oldu¤unu biliyoruz. Bununla da

kalmay›p eksiklerimizin bizi sadece bunlar› mükemmel hale getire-

cek itekleyici, güdüleyici unsurlar olduklar›n›n idrakindeyiz. Tabii ki

sizlerin takdirini toplamak flart›yla….

• Sa¤l›k Bakanl›¤›'na sundu¤umuz yenilefltirilmifl sevk sistemini,

geri ödeme planlar›n›, kapsanan toplum kesimini, katk› pay-

lar›n› ve daha pek çok devrim niteli¤indeki  projeyi içeren

malum rapor haz›rlan›p Sa¤l›k Bakanl›¤›'na sunuldu. Bakanl›¤›n

internet sitesinde yay›nland›. Neyse ki son zamanlarda bu fikir-

lerin paralelinde yaklafl›mlar gelifliyor ve hayata geçirilecek

flekilde haz›rlan›yor.

• Bilimsel, sosyal faaliyetler s›k, düzenli ve etkin olarak yap›lmaya devam ediliyor. Expo Dental, Bahar

Sempozyumu, Semt Toplant›lar›, E¤itim Seminerleri her geçen gün artan bir ilgiyle karfl› karfl›ya.

Tuluyhan U¤urlu konseri, Ata Demirer gösterisi ç›tay› oldukça yükseltti. De¤iflik vesilelerle bir araya

geldi¤imiz sunum yapan, röportaj yapan büyüklerimiz, hocalar›m›z camiam›z›n bizden beklentilerini

artt›rd›. Özellikle aran›r oldular. Yak›nda bafllayaca¤›m›z kurslar›m›z›n flimdiden talep gördü¤ünü

söylemeliyim.

• Oda altyap›s› hem teknik hem idari anlamda yeniden yap›land›r›ld›. Güçlü internet, bilgisayar yaz›l›m

ve donan›mlar› ile oldukça güçlendi. Elektrik kesintilerinden neredeyse hiç etkilenmiyoruz art›k. ‹çeride

ve d›flar›daki sunumlar› güçlü cihazlarla pratik bir flekilde gerçeklefltiriyoruz. Art›k pek çok kurum ve

kurulufltan bu yönde teklifler al›yoruz.

• fiimdi iflin önemli bölümlerinden birine geldik. Burada biraz dikkatinizi çekmek isterim. Bu yap›lan

çal›flmalar›n çok büyük bir bölümü sponsorluklar yoluyla çözülmektedir. Yoksa odam›z›n yeni yeri

sat›n al›n›rken yüklü bir ödeme döngüsünün içine girildi¤inden bunlar›n hiçbirini yapmak mümkün ola-

mazd›.

• Ö¤renci kollar› tekrar aktive edildi. Baflar›l› çal›flmalar› büyük bir gayret, flevk ve keyif içinde yapmak-

la kalm›yorlar bize de pek çok konuda yard›mc› oluyorlar.

• Di¤er sivil toplum kurulufllar›, toplum ve diflhekimleri aras›ndaki sayg›nl›¤›m›z, itibar›m›z her geçen gün

art›yor. Dergimiz binlerce meslektafl›m›za ve onbinlerce insana ulafl›yor. Herkesin övgüsünü almaya

devam ediyor. Diyaloglar›n ve dostluklar›n oluflmas›na, geliflmesine vesile oluyor.

Daha çok fleyler söylemek mümkün. Sadece durmaks›z›n çal›flt›¤›m›z› sizlerle paylaflmak istedim.

Çal›fl›nca düflünce durur, konuflma biter. Çal›flmak laz›m. 

ADO NE YAPTI?..ADO NE YAPTI?..

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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10 Mart Perflembe ge-

cesi Ziya Gökalp cadde-

sinde Odam›z hizmet bi-

nas› önünde hararetli bir

heyecan vard›. ‹ki otobüs An-

talya'ya gidecek yolcular›n› bekliyordu.

Saat 24.00 da hareket eden Otobüsleri-

miz yola koyuldu¤unda keyifli bir mu-

habbet de beraberinde bafllad›. Sevgili

Hamit HANCI hocam›z›n sempatik soru-

lar› zor da olsa e¤lenceli bir bilgi yar›fl-

mas› tad›nda gecenin ilerleyen saatlerini

fark etmeden güle oynaya vakit geçir-

memizi sa¤lad›. 

Sabah Otelimize ulaflt›¤›m›zda karfl›-

laflt›¤›m›z s›cak hofl geldinler (s›cak hav-

lu ve lokum), bu sempozyumun çok ke-

yifli geçece¤inin habercisiydi sanki.

Sempozyumun organizasyonunu üstle-

nen Arber Turizm, otelde her fleyi haz›r-

lam›flt›. Güney k›y›lar›m›z›n gözde otelle-

rinden biri olan Rixos Hotel diflhekimi

konuklar›n› aileleri ile birlikte a¤›rlamaya

haz›rd›. Sabah kahvalt›s›ndan sonra ka-

t›l›mc›lar odalar›na yerleflti ve yavafl ya-

vafl tatil-sempozyum havas›na girildi. 

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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Akflam saatlerinde konferans salonu

önünde bulufltuk. Oradaki kay›t masa-

s›ndan kongre çantalar›m›z› ve yaka

kartlar›m›z› ald›k. Uzun zamand›r birbiri-

ni görmemifl dostlar bulufltu, keyifli soh-

betler bafllad›. 

Günün ilk sunumu Prof. Dr. fiemset-

tin USTAÇELEB‹ taraf›ndan yap›ld›. De-

¤erli Hocam›z Ülkemizde günümüz ko-

flullar›nda hep göz ard› etti¤imiz kendi

sa¤l›¤›m›z, risk alt›nda oldu¤umuz en-

feksiyonal hastal›klar konusunda hofl bir

sunumla bizi uyard›. Almam›z gereken

önlemleri anlatt›. Üzerinde çok durmad›-

¤›m›z ama bizleri direkt ilgilendiren bu

çok önemli konuda ald›¤›m›z bilgileri

meslek yaflant›m›z boyunca hep hat›rla-

mak gerekiyor.

Kahve aras›ndan sonra günün ikinci

sunumu ortodonti konusunda idi. Doç

Dr. Enis GÜRAY ortodontik sorunu olan

hastalar›m›za muayenehane flartlar›nda

ve yo¤un u¤rafl gerektirmeden basit

müdahaleler ile ileri tedavi gerektirmek-

sizin neler yapabileceklerimizi anlatt›.

Ortodontik tedavilerde gerek kalmadan

önleyici müdahalelerin ne kadar kolay

oldu¤unu sevgili hocam›zdan ö¤rendik. 

Akflam da Rixos Otel'in zengin mut-

fa¤›n›n ürünleri yemekte hepimizin be-

¤enisini kazand›. 

Çok yo¤un olmayan bilimsel prog-

ram, bu üç güne hepimizin tatil gözüyle

bakmam›za neden olmufltu. (Zaten de

öyleydi). Mevsim flartlar› dolay›s› ile ilk

gün bizi ya¤mur ile karfl›layan Antalya

gülen yüzünü ertesi gün gösterdi. Yaz-

dan kalma bir hava ile bafllad›k ertesi

güne. Deniz kenar›nda yürüyüfller yapan

kat›l›mc› arkadafllar denizin ve temiz ha-

van›n keyfini bahar aylar›nda sürmenin

mutlulu¤unu yaflad›lar. Bu arada ev sa-

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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hibi Antalya Diflhekimleri Odas›'n›n hofl

bir sürprizi odalar›m›za kadar gönder-

mesi, hele O mükemmel CD'nin yan›nda

dostlar ve dostluk üzerine yaz›lm›fl o

muhteflem fliir, kendilerinin ne kadar

gerçek bir dost olduklar›n›n göstergesiy-

di. 

Sabah 11.00 de De¤erli Hocam›z

Prof. Dr. Hamit HANCI adli sorumluluk-

lar›m›z konusunda stand-up tad›nda bir

sunumla bizleri tekrar meslek yaflam›-

m›zdaki gerçeklere döndürdü. Ak›c› an-

lat›m›n› engin bilgisi ve hofl esprileriyle

süsleyen Hocam›z bildi¤imiz, bilmedi¤i-

miz pek çok sorumluluklar›m›z› yeniden

an›msatt› bizlere. Kendisi, üç günlük

program boyunca grubun rengi ve nefle

kayna¤› idi. 

Akflamki programa birkaç saat vard›.

Ama Hamit Hoca'n›n sunumu herkesin

ilgisini çekmifl, diflhekimi olmayan kat›-

l›mc›lar dahi sununun keyfinden söz

eder olmufltu.O zaman haz›r aram›zday-

ken kendisinden rica edip bir konferans

daha istemeliydik. ‹stedik de… Sa¤ol-

sun bizi k›rmad›. Tüm sunumlar bittikten

sonra bizlere bir sunum daha yapabile-

ce¤i haberinin müjdesi hepimizi heye-

canland›rd›.

Program›n sunuculu¤unu üstlenen

Yönetim Kurulu üyemiz Dolunay HAMA-

M‹ZADE'nin ortak organizasyonu sa¤la-

yan üç de¤erli oda baflkan›m›z› anons

etmesi ile bafllayan akflam seans›, bafl-

kanlar›m›z›n bir arada olmaktan duydu-

¤u mutlulu¤u ifadesi ile meslek örgütle-

rinin birbirleri ile olmas› gereken samimi

iliflkiler ve dayan›flman›n önemi anlam›n-

da at›lm›fl önemli bir ad›md›. Akflam se-

ans›nda ‹lk sunum Prof. Dr. Hüsnü YA-

VUZYILMAZ'a aitti. De¤erli hocam›z

müteharrik protezlerde planlamalar ko-



ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
10

nusunda muayenehane hekimlerine yö-

nelik mükemmel bir seminer verdi. Hepi-

mizin muayenehanelerde belki atlad›¤›-

m›z, belki önem vermedi¤imiz o kadar

önemli konulara de¤indi ki, arkas› arka-

s›na gelen sorular sunuya ayr›lan zama-

n› zorlad›. Ama de¤erli hocam›z›n prog-

ram sonuna kadar otelde müsait bulun-

du¤u her yerde onlarca meslektafl›m›z›n

sorular›na ve bilgi edinme çabalar›na

maruz kalmas› de¤indi¤i konunun öne-

mini bir kez daha gösteriyor. 

Günün üçüncü sunumu Prof. Dr. Gül

BALTACI 'ya aitti. Çal›flmalar›m›z esna-

s›nda hiç de dikkat etmedi¤imiz, ama

asl›nda beden sa¤l›¤›m›z ile çok yak›n-

dan ilgili “postür bozukluklar›” ile ilgili

çok önemli bilgiler ald›k. Sevgili Hocam›-

z›n sunumunun bafl›nda salona sordu¤u

'kas-iskelet sistemi ile s›k›nt›s› olan var

m›?' sorusuna salonda kalkan el say›s›

konunun asl›nda bizler için ne kadar

önemli oldu¤unun göstergesiydi. Say›n

Gül BALTACI'n›n sunumu o kadar ilgi

gördü ki program›n devam eden saatle-

rinde konu ile ilgili s›k›nt›lar› olan meslek-

tafllar›m›z›n ilgisi nedeniyle kalabal›k bir

grupla dolaflmak zorunda kald›.

Asl›nda programda olmayan ama

Sevgili Hamit HANCI hocam›z›n bizlerin

iste¤ini k›rmay›p verdi¤i 'Ölüme Felsefi

Bir Bak›fl' adl› sunusu Beflinci Bahar

Sempozyumunun en önemli sürprizi idi.

Çok de¤erli düflünürlerin ölüm hakk›nda

söyledi¤i sözler, yine çok de¤erli flairle-

rin dizeleri ve pek çok tats›z vakaya fla-

hit olmufl de¤erli hocam›z›n yorumlar› ile

süslenmifl, hofl bir dia ve müzik gösteri-

si eflli¤inde izledi¤imiz bu sunum, yafla-

d›¤›m›z dakikalar›n keyfinin hiçbir fleye

de¤iflilmeyece¤ini ö¤retti bizlere. 

Ankara, Antalya ve Isparta Diflhekim-
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leri Odalar›n›n yapt›¤› ortak organizas-

yon'un sonuna yaklafl›yorduk. Günümü-

zün gere¤i, adres ve telefon yerine e-

posta adresleri al›n›p veriliyordu. Görü-

flelim, yine birlikte olal›m deniliyordu. Ve

biz de bu organizasyonun emekçileri

olarak, bu anlaml› tabloyu keyifle izliyor-

duk… 

Pazar günü yine günefl bizi gülen

yüzü ile karfl›lad›. Ama yolculuk

zaman›yd›. Çantalar topland›, vedalar

yap›ld›, iyi dilekler sunuldu… Antalya

odas›n›n eflsiz konukseverli¤i, Isparta

odas›n›n samimi destekleri için teflekkür

ediyoruz.  V. Bahar Sempozyumumuza

ortak olarak bizleri çok sevindiren Antal-

ya Odas› ve Isparta Odas›na baflkanlar›

nezrinde yürekten teflekkür ediyoruz.

Onlar sayesinde çok renkli, çok keyifli

bir sempozyum yaflad›k. Daha nice or-

ganizasyonlarda beraber olmak dile¤i ile

sevgilerimizi gönderiyoruz. 

Bunun yan›nda V. Bahar Sempoz-

yumumuza kat›larak bizleri onurland›ran

birbirinden de¤erli Hocalar›m›za sonsuz

teflekkürler ediyor, odam›z›n çeflitli ak-

tivitelerinde onlar› yine aram›zda görmek

istiyoruz. 

Burada çok önemle belirtmek is-

tedi¤imiz bir fley daha var. Rixos Hotel

bizlere çok samimi bir ev sahipli¤i yapt›.

Karfl›larken gösterdikleri özeni u¤urlar-

ken de gösterdiler. Hele otobüslerin

hareket etmesi s›ras›nda elinde su dolu

sürahi ile bekleyen folklorik k›yafetli

genç k›z ve Türk gelenekselli¤ini yan-

s›tan tablo, hepimizin dudaklar›nda

keyifli bir gülümseme oluflturdu.

Geleneksel de¤erlerimizi teker teker

unutmaya bafllad›¤›m›z bu dönemlerde

'su gibi gidin' jestini düflünüp bizleri

keyiflendiren otel yönetimine teflekkür

ediyoruz. 
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19 flubat 2005 Cumartesi Günü An-

kara Neva Palasta toplanan TDB

Baflkanlar Konseyi’nin öncelikli ko-

nusu Genel Sa¤l›k Sigortas› ve bu

sistemde Diflhekimli¤inin yeri idi.

Bunun yan› s›ra Atom Enerjisi Kuru-

mu ile sa¤lanan mutabakat, Beledi-

yeler Yasas›nda yap›lan de¤ifliklik

ile tabela vergilerinde gidilen art›r›m-

lar, iflyeri açma harc›, yeni üye kay›t

ve takip program›, TDB ambleminin

de¤ifltirilmesi ve benzeri güncel ko-

nularda Oda Baflkanlar› bilgilendiril-

di ve görüflleri al›nd›.

GSS hizmetleri içine diflhekimli¤i

hizmetlerinin de dahil edilmesi ko-

nusunda oldukça yol al›nd›¤›n› belir-

ten TDB Baflkan› Celal Korkut Y›ld›-

r›m maliyet analizi çal›flmalar›nda el-

de edilen veriler baz al›narak diflhe-

kimlerinin bu hizmeti muayenehane-

lerinde verebilece¤i en makul fiyat-

land›rma konusunda detayl› çal›flma

yapt›klar›n› anlatt›. Bu bilgiler ›fl›¤›n-

da Bakanl›k Yetkililerinin düflüncele-

rini görüfle açan TDB Baflkan› özel

sektörden hizmet al›nmas› esas›na

dayanan Genel Sa¤l›k Sigortas› sis-

teminin yan›nda olduklar›n›, bu sis-

temin Türkiye için olumlu sonuçlar

do¤uraca¤›na inand›klar›n› belirtti.

Hangi tedavilerin ve hangi öncelikli

yafl gruplar›n›n kapsam içine al›n-

mas› gerekti¤i; Ayr›ca, hangi yafl

gruplar›ndan ne oranda katk› pay›

al›naca¤›n›n iyi saptanmas› gereklili-

¤inin üzerinde duran baflkan, bunun

sa¤l›kta özellefltirme olmad›¤›n›

özellikle vurgulad›. 

Celal Korkut YILDIRIM konuflmas›n-

da  “Sa¤l›k hizmetlerinde sevk siste-

mi olmal›, mutlaka koruyucu hizmet-

ler yap›lmal›d›r. Bunu devletin ilgili

birimi yani Sa¤l›k Bakanl›¤› yapmak

zorundad›r. Daha önceleri 224 say›l›

yasa ile bu yap›lmaya çal›fl›ld› ama

olmad›. fiu anda iktidar Aile Hekim-

li¤i üzerine bir sistem kurmaya çal›-

fl›yor. Kurmak istedikleri sistem Fin-

landiya modeline benziyor. Burada

sistem tart›flmas›na girmeyece¤im.

Her sistem tökezleyebilir. Yeni uy-

gulanacak sistem, e¤er mevcuttan

daha kötü olacaksa TDB buna karfl›

ç›kar, ç›kmal›d›r. Ama ben kendi

ad›ma aksini düflünüyorum. Yaz›-

lanlar yerine getirilirse yeni sistem

daha baflar›l› olacakt›ri. Biz burada

bu sistemin içinde diflhekimli¤i hiz-

metlerinin nas›l olaca¤›n› konuflma-

l›y›z.“ dedi

Söz alan baz› oda baflkanlar›n›n gö-

rüflleri flöyle: ‹stanbul Diflhekimleri

Odas› Baflkan› R›fat YÜZBAfiIO⁄-

LU: Bizim d›fl›m›zdaki sa¤l›k örgüt-

leri ve bizim de içinde bulundu¤u-

muz Emek Platformu GSS’ye flid-

detle karfl› ç›k›yor. Konunun ülke-

mizdeki siyasi tart›flma biçiminden

rahats›z›m. Muhalefetin bofllu¤unu

sivil toplum örgütleri doldurmaya

çal›fl›yor. Sigorta primi ile hizmet

vermeye dayal› sistem yürüten 7 Av-

rupa ülkesi var. Bizdeki sigorta sis-

temi tamamen kamusal olmal›d›r.

Bu sistemi düzgün kurabilmek için

iyi bir ekonomik güç laz›md›r. Avru-

pa ülkeleri bile prime dayal› sistem-

den vazgeçerken Türkiyenin prime

dayal› bir sistem öngörmesini yad›r-

g›yorum.

‹zmir Diflhekimleri Odas› Baflkan›

Turgan ÜLKER: GSS Türk Toplumu

için uygun de¤il. Makro aç›dan ba-

k›ld›¤›nda GSS sa¤l›kta iyileflmeyi

hedeflemiyor. Primsel  ba¤lamda

ödenecek paran›n karfl›l›¤› yok. Özel

Muayenehanelerden hizmet sat›n

al›nmas› için GSS’ye gerek yoktur.

Bu sisteme girmeden de özel sek-

törden hizmet sat›n al›nabilir. TDB

GSS’yi savunmamal›d›r.

Bursa Diflhekimleri Odas› Baflkan›

Metin BOZKURT: GSS asl›nda bir

sa¤l›k vergisidir. GSS’nin dayand›¤›

Aile Hekimli¤i kendi içinde çelifl-

mektedir. Sa¤l›k Hizmetindeki bü-

tünlük ilkesi çi¤nenmektedir.

Adana Diflhekimleri Odas› Baflkan›

As›m SAVAfi: Hangi sistemi getirir-

sek getirelim biz ahlakl› ve dürüst ol-

mazsak o sistem çökmek zorunda-

d›r. Bak›n iflte performans uygula-

mas› tüm kamu çal›flan› hekimleri

olumsuz etkiledi. Biz burada ser-

best muayenehanelerin ayakta kal-

mas›n› sa¤lamak zorunday›z. Mu-

ayenehanelerin bu sistemin içinde

en do¤ru anlamda nerede olmas›n›

gerekti¤ini bulmal›y›z.

Diyarbak›r Diflhekimleri Odas› Bafl-

kan› Muzaffer SARUHAN: Bence bu

sisteme Diflhekimli¤ini hiç sokma-

sayd›k. Biz sistemin d›fl›nda olsay-

d›k, gelen hastaya “biz yapm›yoruz”

deseydik de vatandafl gidip hakk›n›

arasayd›. Bu sistem muayenehanel-

er için avantaj de¤ildir.

TDB BAfiKANLAR
KONSEY‹ 
ANKARA’DA 
TOPLANDI
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Bunlar›  Biliyor muydunuz?

Bu  yaz›mda,  baz›  konular›n  alt›n›

çizmenin  gerekli  oldu¤unu,  tüm

üyelerimizin,  bu  konular›  bilmesi  ve

dikkat  etmesi  gereklili¤ini  vurgulamak

isterim.

De¤erli  Diflhekimleri;

1- 1219  Nolu  Kanunla  diploma

alm›fl  ve  meslek  icras›nda  tam  yetki-

lendirilmifl  insanlars›n›z.  Alan›n›zla  ilgi-

li  d›flardan  müdahale  ve  suçlamalar›

reddedin.

2- 3224  Nolu  Kanunla  Mesleki

konular›n›z,  tümüyle  meslek  odan›z›n

yetkisi  ve  hüviyeti  ile  takip  edilmek-

tedir. Buna  ba¤l›  olarak   serbest  mes-

lek  faaliyetlerinizdeki  siciliniz de;  kanu-

nen,  meslek  odan›z  taraf›ndan  tutul-

maktad›r.

3- Hakk›n›zdaki  hasta  flikayetle-

rinin  as›l  incelenme  mercii  meslek

odan›zd›r. Alan›n›z  d›fl›ndaki  baflka  ku-

rulufllar›n  tesbitlerini  ve  iddialar›n›  ka-

nuni  yetkisizlikleri  ve  bilimsel  yetersiz-

likleri  sebebiyle  reddedin.

4- Baflka  herhangi  bir  kurulu-

flun,  mesleki  konular›n›zda,  meslek

odan›z›n  üstünde  yetkili  bir  kurulufl

olaca¤›n›  kesinlikle  düflünmeyin  ve

kabul  etmeyin.

5- Meslek  odan›z,  bölgenizdeki

difl  hekimli¤i  fakültelerini de  kapsamak

üzere    difl  tedavisiyle  ilgili  tüm  kurum

ve  kurulufllarla  birlikte  sizleri  temsil

etmektedir.
6- Mesleki  uygulamalar›n›zla  ilgi-

li  tüm  araflt›rma  ve  soruflturmalar›n
en  üst  ve  yetkili  takip  mercii,  meslek
odan›zd›r. Demokratik  seçimlerle  asli
kadrolar›  teflkil  olunur.

7- Demokrasilerde  seçilmifllerin
imza  yetkileri  ve  geçerlilikleri  en  üst
düzeydir.

8- Mesleki  konulardaki  sorunlar›-
n›z›n  incelenmesini,  savunulmas›n›  ve
çözümünü  her  zaman  meslek  odan›-

z›n   temsilinde  ve  gücünde  aray›n.
9- Sizin  hakk›n›zdaki  herhangi

bir  “mesleki  son  karar›n”  meslek  oda-
n›z  taraf›ndan  verilebilece¤ini,  bu  ala-
na  herhangi  bir  kuruluflun,  hatta  yar-
g›n›n  dahi  müdahale  edemeyece¤ini

asla  unutmay›n.
10- Meslek  odan›z  taraf›ndan  ke-

sinlefltirilmifl  bir  karar›n  üzerine,  ancak
yarg›  devreye  girebilir.

11- Meslek  odan›z›n  yürüttü¤ü
soruflturmalar  hem  yetki,  hem  bilirki-

fli,  hem de  olay takibi ve  tetkiki  aç›s›n-
dan  ‘ihtisas  seviyesinde  olmayan’  di-
¤er  tüm  kurulufllardan  daha  üstün,
yetkin  ve  kanuni  geçerlili¤i  daha  faz-
lad›r. 

12- Meslek  odan›z›n  kusur  tesbit

edemedi¤i  bir  konuda,  baflka  bir  ku-
ruluflun  kusur  isnad›,  yetki  afl›m›  ve
mesleki  özerklik  ilkesinin  ihlâli  olaca-
¤›ndan  temyiz  makam›  o  karar›  boza-
cakt›r.

TAEK ile TDB aras›nda devam eden
görüflmelerden önümüzdeki günler-
de sonuç al›nmas› bekleniyor. ‹mza-
lanacak olan sözleflmeye istinaden
TAEK görevlileri tüm özel sa¤l›k hiz-
meti veren diflhekimli¤i kurulufllar›n›
dolaflarak gerekli ölçümleri ve kont-
rolleri yapacaklar. 
Befl y›ll›k lisans ücreti olarak 150
YTL. ödenecek. Ayr›ca dozimetre
ücreti ödenmemesi üzerinde görüfl
birli¤ine var›lm›flt›r. Periapikal rönt-
gen cihazlar›n›n özel önlem gerek-
tirmeyen cihazlar kapsam›na
al›nmas› dolay›s›yla cihaz›n bulun-
du¤u alanda kurflunlama isten-
meyecek ancak cihazla ilgili
s›z›nt›n›n olup olmad›¤› kontrol
edilecektir.

Röntgen 
cihazlar›n›n
ruhsatland›-
r›lmas› için
dü¤meye
bas›ld›.

Son yap›lan düzenlemelerle
Belediyelere ödenen tabela vergileri
yükseltildi. 1/2 m2 alt›ndaki
tabelalar vergiden muaf tutulurken
Belediye Meclislerince belirlenen
m2 bafl›na 20-100 YTL aras›nda bir
miktar tabela vergisi olarak
ödenecek.
Meslektafllar›m›z bu paray› öderken
imzalad›klar› belgeye ilerdeki gün-
lerde gerekebilece¤ini düflünerek
“Yasal Haklar›m Sakl› Kalmak
Üzere” ibaresini özellikle koy-
malar›n› öneriyoruz. (‹htirazi Kay›t)

Tabela 
vergisi 
yükseltildi.

Av. Ziynet ÖZÇEL‹K
ADO Hukuk Dan›flman›

KANUN, TÜZÜK 
YORUMLAMALARI VE

GÜNCELLENMELER‹

Diflhekimi 
Aynur-Atila ERTAN
çiftinin k›z› Asl›
10.02.2005'de
aram›za kat›lm›flt›r.

Dr. Diflhekimi 
Bahad›r-Mehtap KASAR 
çiftinin k›z› Elif 17.01.2005’de
aram›za kat›lm›flt›r

HOfiGELD‹N BEBEK...

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



GEÇM‹fi OLSUN.....

Ankara Üniversitesi 
Diflhekimli¤i Fakültesi Dekan› 
Say›n Prof.Dr. Nejat Bora SAYAN 
ve 
De¤erli Meslektafl›m›z Say›n 
Yal›m DALKILIÇ  
ameliyat olmufltur. 

fi‹FALAR D‹LER‹Z...

BAfiSA⁄LI⁄I...

Duayenlerimizden Süha GÖGEN, 

De¤erli meslektafl›m›z Yalç›n VANLI,

Meslektafl›m›z Nezihe YALIM (BEfi‹KÇ‹O⁄LU)'nun 

annesi vefat etmifltir.

Kaybettiklerimize Tanr›’dan rahmet,

yak›nlar›na sab›r dileriz...

FERD‹ KAZA S‹GORTASI 
KAPSAMI GEN‹fiLET‹LD‹

Bilindi¤i gibi meslektafllar›m›z›n ödedi¤i aidatlar-
dan ayr›lan payla ferdi kaza sigortalar› daha önce ya-
p›lm›flt›.  Bu y›l itibar› ile sigorta kapsam› geniflletile-
rek kaza sonucu ifl görememezlik de kapsam içine
al›nm›flt›r. Yaln›z kaza sonucu ortaya ç›kabilecek ifl
görememezli¤i kapsayan yeni teminat paketi hastal›k
sonucu ifl görememezli¤i kapsamamaktad›r. Bu ek
kapsam için üyelerimiz daha önce oldu¤u gibi her-
hangi bir ücret ödemeyeceklerdir.

Ö⁄RENC‹ 
KOLLARI 
TANIfiMA 
PART‹S‹  
DÜZENLED‹

ADO Ö¤renci Kollar› Sosyal Organizas-
yonlar Komitesi 6 Mart Pazar günü Hilton
Oteli Murpy's Bar'da tan›flma partisi düzen-
ledi. Her üç Diflhekimli¤i Fakültelerinin ö¤-
rencilerinin kat›ld›¤› kokteylde kat›l›mc›lara
çeflitli hediyeler de da¤›t›ld›. Gece geç saat-
lere kadar devam eden partiye ilgi oldukça
fazlayd›. ADO Ö¤renci Sosyal Organizas-
yonlar Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyeleri
ilginin fazla olmas›ndan memnun olduklar›n›
ve istendi¤i sürece bu tip organizasyonlar›
düzenlemeye devam edeceklerini bildir-
diler. 

Ankara Diflhekimleri Odas› Dergi-
sinin tiraj› 9.000'e ulaflt›. Dokuzuncu
say›s›nda genifl bir kitleye ulaflmay›
baflaran dergimiz sizlerin de istekle-
ri ile tiraj›n› art›rd›. Ankara, K›r›kkale,
Çank›r›, Kastamonu d›fl›nda ‹zmir,
Antalya, Bursa, Adana, Edirne,
Trabzon, Çanakkale, Eskiflehir,
Samsun, Ordu, Sinop, Malatya,
Uflak, Isparta ve Hatay odalar› üye-
lerine de ulafl›yor. Bahar Sempozyu-
mumuza kat›l›mdaki art›fl› bu genifl
da¤›t›m a¤›nda önemli bir iletiflim arac› olan dergimizin baflar›s›
olarak görüyoruz. V. Bahar Sempozyumumuza 144 oda ve 208'i
diflhekimi olmak üzere 334 kifli kat›ld›. Bu say› flimdiye dek dü-
zenlenen Bahar Sempozyumlar›ndan kat›l›m› en yüksek olan or-
ganizasyondu. Dergimiz elinize ulaflt›ktan sonra bizlere gönderdi-
¤iniz tebrik mesajlar›n›zdan k›vanç duyuyoruz. Çabam›za göster-
di¤iniz ilgiden dolay› teflekkür  ederiz.

TIBB‹ ATIKLARLA 
‹LG‹L‹ ANLAfiMAZLIK 
ÇÖZÜLÜYOR

Uzun zamand›r kangren haline gelen “t›bbi at›k” me-
selesi, ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, A¤›z Difl Sa¤l›¤› fiube Mü-
dürlü¤ünün gerekli talimat› vermesi ile büyük oranda çö-
züldü. Bundan böyle muayenehane aç›l›fllar›nda istenen
konteyn›r bulundurma zorunlulu¤unu mahkeme karar›na
uyarak istenmemektedir. Büyükflehir Belediyesi Çevre
Sa¤l›¤› fiubesi yetkilileri hakk›nda da Cumhuriyet Savc›-
l›¤›na yapt›¤›m›z mahkeme kararlar›n› uygulamamakla il-
gili suç duyurusuna istinaden valili¤in izni ile yap›lan
soruflturma da devam etmektedir.
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SEMT TOPLANTILARI 
DEVAM ED‹YOR

Ankara Diflhekimleri Odas› üyeleri ile bir
araya gelmeye devam ediyor. 29 Ocak Cu-
martesi akflam› M‹D‹ Otelde yap›lan orga-
nizasyonda sektörde son geliflmeleri ve
Oda'n›n faaliyetlerinin anlat›ld›¤› toplant›-
dan sonra kokteyle geçildi. Üyelerin sorun-
lar›n›n birebir görüflerek yöneticilere aktar-
d›¤› kokteylde ayn› zamanda “Sa¤l›kta Dö-
nüflüm” ad› alt›nda yap›lan bir dizi yönet-
melik de¤ifliklikler hakk›nda bilgi alma im-
kan› buldular. Canl› müzik eflli¤inde zengin
bir menü ile haz›rlanan kokteylin sponsor-
lu¤unu Sanovel ‹laç Firmas› yapt›. Kendile-
rine katk›lar› için teflekkür ediyoruz. 

21 fiubat 2005 Pazartesi tarihinde Batman ilimizin Sason ilçesinde bir Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulunda  a¤›z ve
difl taramas› gerçeklefltirildi. Do¤ald›r ki bunun s›radan bir haber  olmaktan öteye giden bir yan› yoktur. Fakat bu çal›fl-
man›n gerisinde tahmin edilemeyecek ölçüde zorluklar yaflanm›flt›r. ADO olarak bizim sizlerle paylafl›lmas›n› uygun gör-
dü¤ümüz bu olaylar› bizzat yaflayan bir meslektafl›m›z›n kaleminden hiç dokunmadan aktar›yoruz. Üzüntümüzün kay-
na¤› ise Güney Asya depremine duyarl› olduklar›n› göstermek ad›na baz› giriflimlerde bulunan sivil toplum örgütlerimi-
zin kendi çocuklar›m›za bu tarz yaklafl›mlar›n› görmek.

Sevgili Ankara Diflhekimleri Odas› Yönetimi,
‹stanbul Üniversitesi Çapa Diflhekimli¤i Fakültesinden 1999 y›l›nda mezun olduktan sonda
Batman’da 4 y›l özel muayenehanecilik yapt›m. Son bir y›ld›r Sason Devlet Hastanesinde
Diflhekimi olarak görev yapmaktay›m. Batman’da hizmet etti¤im 5 y›l zarf›nda Diyarbak›r Difl
Hekimleri Odas›na ba¤l› kald›m.
Ba¤l› bulundu¤um oda; bu 5 y›l zarf›nda ben ve benim gibi öteki meslektafllar›ma diflhekimli¤i ve
diflhekimli¤i meslektafl dayan›flmas› aç›s›ndan en ufak bir art›da bulunmad›. Tabiri caizse; y›lda
bir defa aidat almakla, bayram ve y›lbafllar›nda kutlama kartlar› göndermekle yetindiler.
Bu süre zarf›nda iki oda baflkan› de¤ifltirdik. Bu kiflilerde sözde teknisyen ve sahte diflhekim-
leriyle mücadele edelim derken; kendi meslektafllar›na ahkam kestiler. Son olarak, Batman’›n
Sason ‹lçesindeki Yat›l› ‹lkö¤retim Bölge Okulunda gerçeklefltirece¤imiz a¤›z ve difl taramas› için
AK‹M kanal›yla Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan yat›l› okulda okuyan 400 çocuk icin difl f›rças› ve difl
macunu talebinde bulunduk. Sizlerle tan›flmam bu vesileyle oldu. Sevgili Ankara Diflhekimleri Odam›z›n Genel Sekreteri ‹hsan Sami BALÇIK Bey’le
tan›flt›m. Kendisi beni Türk Diflhekimleri Birli¤ine yönlendirdi. Birlik bu kiflisel baflvuruyu Diyarbak›r Odas› kanal› ile yapt›rabilece¤imi söyledi. Oda
Baflkan›m›z TDB’nin benim talebimi olumsuz karfl›layaca¤›n› ve u¤rafl›llar›m›n gereksiz oldu¤unu söyledi. Buna ra¤men ben dilekçeyi göndermeleri
için ›srar ettim. 15 gün sonra TDB’yi arad›m. Bana yönetim kurulundan kiflisel bir giriflim oldu¤u için olumsuz bir yan›t ç›kt›¤›n›, benim gibi
Türkiye’nin her taraf›ndan bu tip taleplerle karfl›laflt›klar›n› söylediler. Hayal k›r›kl›¤› yaflad›m. Bu esnada Ankara Diflhekimleri Odas› devreye girip,
ihtiyac›m›z olan difl f›rças› ve difl macunlar›n› temin ettiler. Ben devlet hastanesinde sözleflmeli bir personelim ve d›flar›da muayenehanem yok. TDB
bunu kiflisel menfaatlerimden dolay› yapt›¤›m› düflündü. Diyarbak›r’da buna destek ç›kt›. Bunun üzerine Diyarbak›r Diflhekimleri Odas›ndan istifa
ettim. Sizin gibi mesleki bir dayan›flma içinde olan bir odan›n nacizane üyesi oldu¤um için gurur duyuyorum.
Çocuklar›n taramas›n› gerçeklefltirirken görsel e¤itim verdik ve ‹lçemiz Belediye Baflkan› baflta olmak üzere birlik içinde çal›flan Kaymakaml›k,
Tabur, Milli E¤itim Müdürümüz ve di¤er yetkililere çok teflekkür ediyorum. Odam›za özel teflekkürleri bir borç biliyorum.

Dt. Nurcan GÜNAYDIN  Sason Devlet Hastanesi
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Batman Sason’da ‹dealist Bir Diflhekimi...

Hem e¤itim döneminde hem de e¤itim sonras› mesleki çal›flmalar›m›z s›ras›nda ol-
dukça ihtiyaç duydu¤umuz mesleki kitaplar konusundaki eksikli¤i biliyoruz.
Dönem dönem Üniversite hocalar›m›z›n büyük özveriyle vücuda getirdi¤i ve bir ço-
¤u maddi s›k›nt›lar ile bas›lan bu kitaplar yine de ihtiyac› karfl›layamayacak düzeyde.
Meslek ad›na özveriyle yap›lan bu çal›flmalar sürerken HACETTEPE ÜN‹VERS‹TES‹
bünyesinde yay›nlanan “D‹fi HEK‹ML‹⁄‹ ve ANESTEZ‹” adl› kitap sat›fla sunuldu.
Mesleki alanda bir eksi¤imizi tamamlayaca¤›n› düflündü¤ümüz bu kitab› heyecanla
elimize ald›¤›m›zda kitab›n ismi bizde yazarlar›n›n diflhekimi olmad›¤› flüphesini
uyand›rd›. 
Bafllang›çta yap›lan bu gramer hatas›n›, meslek inceliklerinin bilinmemesinden kay-
naklanan, bilimsel ifade yönünden yanl›fl anlamalara sebebiyet veren çeviri hatalar›
takip etmifl.
Yaklafl›k 300 sayfa olan kitapta lokal anestezi konusuna 20 sayfa ayr›lm›fl. Yine difl-
hekimli¤inde uygulanan anestezilerin %90’›n› oluflturan dental anestezi yöntemle-
rinden çok, spesifik ve nadir kullan›lan ekstraoral uygulamalara a¤›rl›k verilmifl.
Önsözde belirtilen “Hastane ve Serbest Diflhekimlerine” sunulmak üzere haz›rlanan
kitapta hedef grubun yok denecek kadar az baflvurdu¤u genel anestezi konular›na
a¤›rl›k verilmifl.
Ad› “D‹fi HEK‹ML‹⁄‹ ve ANESTEZ‹” olan bu kitapta hiçbir diflhekimi meslektafl›m›-
z›n yazar ve hatta dan›flman olarak yer almamas› meslek eti¤i yönünden önemli bir
gözard›d›r. T›p alan›nda yaz›lm›fl bir kitapta hiçbir t›p hekiminin yazar veya dan›flman
olmamas› nas›l rencide edici ve centilmenlik d›fl› bir yaklafl›m olursa, bu kitap da
meslek camiam›z› rencide etmifltir.
Bu davran›fl›n hekimlik eti¤ine uymad›¤›n› düflünüyoruz...

Bir sitem...

ET‹K M‹?







N . Y . : ‹lhan bey, senaryoda özellik-
le bir “Diflhekimi Karakteri” olsun mu
istenildi yoksa tesadüfen mi olufltu?

‹ . fi . : Valla, ben de bilmiyorum. Ba-
na teklif ettiklerinde “Diflhekimi bir
day› rolü var” dediler. “Tam sana gö-
re” dediler. Tamam o zaman dedim.
Yani bilinçli olarak daha sonradan ek-
lenmifl bir fley de¤il. Senaryoda vard›.
Diflhekimi olarak düflünülmüfl bir
adamd›r. Daha birinci bölüm yaz›l-
mak üzereyken bana teklif geldi.

N . Y . : Bir diflhekimini oynamak si-
ze normal hayatta da “Ben dokto-
rum” psikolojisini hissettirdi mi? Difl-
hekimi olmak, dizide de olsa, nas›l bir
ruh hali :) 

‹.fi.: ”Diflhekimi Feyyaz rolü beni
etkiliyor” ‹ki türlü fley var bu konuda
söylenen… Biri oynad›¤›n roller seni
etkiler... ‹ki; etkilemez! Ben etkiliyor
diyenlerdenim. Bunu orada o kadar
çok yapt›ktan sonra, d›flar›da insanlar
bu konuda flaka yapmaya bafllad›lar.
Gelip “abi, diflim a¤r›yor” falan diyor-
lar. O zaman böyle belirli bir fleye gi-
riyorsun “vay be!”. Yani “acaba, ben
diflhekimi miyim” diye :))). Tabii ki o
kadar a¤›r de¤il ama, o karakter insa-
n›n normal hayat›na da biraz yans›-
yor. Çünkü, öyle davran›yorlar sana…
Orada iyi bir diflhekimi olarak sana da
d›flar›da öyle davran›yorlar. Yani bu
davran›fllar› da normal onlar›n. O yüz-
den bir parça hayat›m› etkiliyor.

‹ . fi . : Öyle öyle tabii.. Do¤ru. Ald›m
elbette! Ben seviyorum. fiimdi epey
oldu bafllayal›, ney üflüyorum. Sesi
daha yeni ç›kartabildim de bir haftad›r
düz ve iyi bir flekilde üflüyorum.
Ney'den ses ç›kartabildim. Çok zor
bir fley. fiimdilerde ona tak›l›yorum
b ö y l e …

E . T . : Sesi ç›kartabildin mi abi?
‹ . fi . : Ç›kartt›m abi! Aynen üflüyo-

r u m .
E . T . : Konservatuvarda benim ho-

cam Niyazi Say›n'd›. ‹ki sene ›sl›ktan
baflka bir fley ç›kartamad›m ben.
Ama, yine de mezun etti beni. Çünkü
beraber kafa çekiyorduk :)))

‹ . fi . : Ercanc›m, ben sana ney al-
man› öneririm. Neyzen.com diye bir
site var. O kadar güzel ki… Yani onu
anlamamaya imkan yok. O kadar gü-
zel yaz›lm›fl. Ben onu takip ederek ç›-
kartt›m sesi abi. fiimdi asla  o meto-
dun d›fl›na ç›km›yorum, onu izliyo-
rum. Çünkü öyle bir anlat›yor ki, “bu-
radan ileri gitme, bir hafta bunu yap”
diyor. ‹flte bir haftad›r böyle düz bir
Neva Makam› üflüyorum. fiimdi pa-
zartesi normal tutufla geçece¤im. Ya-
ni, öneririm… Ancak o kadar zor ki,
günlerce neyle kavga ettim. Ses ç›k-
m›yor abi! Ney üfleyenlerin foto¤rafla-
r›na bak›yorum, adamlar›n dudaklar›-
n›n flekline bak›yorum. Onlarda du-
daklar kal›n, bende ince! Öyle kork-
tum ki, ben bu ifli beceremeyece¤im
diye. Al›yorum neyi duvarlara yatakla-
ra f›rlat›yorum. Ama bir gün, öyle bir
ses geldi ki… Yerini yakalad›m. Öyle
sevindim ki anlatamam.

N . Y . : As›l enstrüman›n›z gitar de¤il
m i ?

… kah venizi 
nasıl alırd ı n ı z
Doktor Fe y y a z

… flark›lar›yla y›llard›r hislerimize tercüman oluyordu. 
“Aliye” dizisindeki “Diflhekimi Feyyaz Bey” 

rolüyle de art›k, tam “Biz” den birisi O …Röportaj: Diflhekimi Nihat Yalç›n
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Ünlü sanatç› ERCAN TURGUT ve
sevgili efli NUR TURGUT'a misafir-
perverlilikleri için çok teflekkür ederiz.

… iki eski dostun y›llar sonra bu-
luflmas›nda eski an›lar tazelendi …

Mesela ben, bundan önce bir dizi-
de daha rol alm›flt›m. Orada çiftlik sa-
hibi çok sert bir adamd›m. Orada da
bana öyle davran›yorlard›, ben de öy-
le duruyordum. Ben, oynad›¤›m za-
man duruflumu seyirci belirliyor. Bir
de, çok iyi bir tipi canland›rd›¤›m için,
kalender, iyi bir kahraman… Fakat
normal hayatta da, herkes gibi, içinde
kötülük olmasa bile baz› hinlikler tafl›-
yan biriyim yani… Zaman zaman yeri
geldi¤inde birbirimizi ›s›r›yoruz. Yani o
kadar da peygamber gibi “her fleye
eyvallah” diyen bir adam de¤ilim,
ama o dizideki rol gere¤i beni o kadar
çok seviyorlar ki, ben de mecburen iyi
davran›yorum :)))

N . Y . : As›l mesle¤iniz avukatl›k de-
¤il mi?

‹ . fi . : Avukat›m, evet…
N . Y . : Hiç avukatl›k yapt›n›z m›?
‹.fi.: Yapt›m tabii ki. On sene ser-

best avukatl›k yapt›m. Ercan ile bera-
ber ‹stanbul Yelken Kulübü'nde çal›-
fl›rken, avukatl›k yap›yordum. ‹flte
sonra 1971 y›l›nda bir karar verdim,
b › r a k t › m .

E . T . : Ama müzi¤e çok merakl›yd›n
‹lhan Abi! Müzi¤in enstrüman taraf›na
da çok merakl›yd›n. Daha kimsede
yokken, d›flar›dan bir adam yan flüt
getirmifl, pikolas›, orba boyu, büyük
boyu hepsi de kam›fltan… Gitti, dün-
yan›n paras›n› verdi ald› hepsini…
Ben öyle hat›rl›yorum, do¤ru de¤il mi
‹lhan Abi?



‹ . fi . : Tabii, gitar. Çocukluk y›llar›m-
da tellerin aras›na mendil koyarak ça-
lard›m evdekileri rahats›z etmeyeyim
diye. O zamanlar karfl›m›zda 'Aptal
Orhan' lakapl› üç dört yafl büyük bir
abimiz vard›. Onun elektro gitar›n›
al›rd›m, benim gitar›m yoktu. Elektro
gitardan zaten ses ç›km›yor, ödünç
al›r öyle d›n d›n d›n gizli gizli çalard›m.
Babam çok karfl› ç›kmad› bana… An-
nem her zaman için b›rak bunu, ser-
serilik yapma, bilmem ne falan diye
azarlay›p dururdu, sinirlerim ne bozu-
lurdu o zamanlar anlatamam.

E . T . : Duydun mu Nihatç›¤›m? ‹l-
han Abi'nin anlatt›¤› bütün müzisyen-
lerde yaflanan standart bir fley! Önce
anne karfl› ç›kar. B›rak bu iflleri doktor
ol, mühendis ol, mimar ol diye. Sonra
da onüç yafl›nda sigaraya bafllamak
mecburiyetindesin pozisyon olarak.

N . Y . : Ailenizin sizden okuman›z›
istedi¤i bir meslek var m›yd›? fiunu
oku diye…

‹.fi.: Yoo, hay›r, babam öyle birfley
demedi. Abim benimYarg›tay'da ha-
kim, O bana “Hukuk Fakültesine gir-
sene” dedi. Ben de “olabilir” dedim.
Ya, benim hayat›mdaki en enteresan
hikaye zaten benim Hukuk'a giriflim-
di. Yani bunu birçok kimse bilmez. O
zamanlar her üniversiteye kay›t yapt›-
rabiliyordun. Ben de yapt›rtt›m…
Düflmedi, düflmedi, bekledim. Pu-
an›m çok azd› benim. Hiçbir üniversi-
te düflmedi. Sonra dediler ki, bir üni-
versitede kayd›n kalacak ve konten-
jan›n düflmesini bekleyeceksin, kon-
tenjan dolmazsa girersin. Bakt›n en
düflük puanl› Hukuk, hakikaten. Za-
ten abim de öyle diyor. Kayd›m Hu-
kukta kald›. Düflmedi, sonra bir daha
düflmedi. fiubat tatiline kadar ben her
gün Hukuk Fakültesine gittim. Ve
orada kalemde bir adam vard›. Son-
radan ismini ö¤rendim Seyhan Bey.
O'na hep soruyordum, “düfltü mü
efendim puanlar” diye, “düflmedi” di-
yordu, geri dönüyordum. Bir ay gittim
her gün. Hemen hemen de ayn› saat-
te. Bir gün bana fley dedi. 23 Ocakta,

hiç unutmuyorum… Bir hafta vard›
çünkü fiubat tatiline.. “Senin evrakla-
r›n haz›r m›? Sen çok istiyorsun gali-
ba bu fakülteyi” dedi.. Bir tek flans›m
kalm›fl, asl›nda bir fley istedi¤im yok :)
“Olur efendim” dedim. Kaynar sular
boflald›… fiimdi fluraya git dedi bana,
bir fleyler tarif etti. Gittim, geldim ev-
raklar› verdim, ç›k d›flar› bekle dediler,
ç›kt›m bekledim. Kap› aral›¤›ndan ba-
k›yorum. Sonra ça¤›rd›, bankonun
üzerine bir karne att›. Bir açt›m bak-
t›m 15106 ‹lhan fieflen, Hukuk Fakül-
tesi ö¤rencisi… “Efendim yani flim-
di…”, “Evet, evet!” dedi. “Sen flimdi
git, zaten fiubat tatiline de bir hafta
var” dedi. “Beni de okulda tan›ma”
dedi, valla aynen böyle. “Efendim,
çok teflekkür ederim” dedim. 

Hukuktan olan baz› arkadafllardan
ders notlar›n› ald›m, bütün bir fiubat
boyunca eflek gibi çal›flt›m, çünkü
epeyce ilerlemifller ve beni hukuk fa-
kültesine almakla Seyhan Beyi hakl›
ç›kartt›m. Haziran'da mezun oldum.
Yani ben Hukuk Fakültesini fiili olarak
üçbuçuk senede bitirdim. Çok iyi not
tutard›m. Dört renkli bir kalemim var-
d›. Bir yerine basars›n siyah, bir yeri-
ne basars›n k›rm›z›, falan… Abim Al-
manya'dan getirmiflti. Not tuttu¤um
kalemi de mezun olunca gittim Sey-
han Bey'e verdim. “Efendim yanl›fl bir
fley yapmam›fls›n›z, ben mezun ol-
dum. Beni hat›rlad›n›z m›?” dedim.
“Hat›rlamaz olur muyum” dedi. Yani

iflte böyle benim hayat›mdaki en bü-
yük hat›ra budur. Çünkü ben kafaya
takm›flt›m, bir yüksekokul, bir üniver-
site okumasayd›m mahvolurdum.
Öyle bir yap›m vard›. Ama lisede okul
okuman›n k›ymetini anlamad›¤›m›z
için çal›flm›yorduk. Hukuk Fakültesi
benim bütün hayat›m› de¤ifltirdi.

N . Y . : Manisa'da do¤up büyümüfl-
sünüz. Manisa'n›n flark›lar›n›zdaki et-
kisi nedir?

‹ . fi . : Tarzan! Ben Manisa Tarza-
n›'n›n kuca¤›nda büyüdüm, harbiden.
Bizim yafl›m›zdakilerden sevmedi¤i,
ilgilenmedi¤i, kuca¤›na almad›¤› yok-
tur Tarzan'›n.. 

Oradan kalan bir hat›ram vard›r;
birgün çiçek kopart›yoruz parkta, ye-
di yafllar›nday›z, birdenbire beliriverdi
Tarzan, hayal meyal hat›rl›yorum, be-
ni mi ald› kuca¤›na bir baflkas›n› m›…
Ama laf›n› bugün gibi hat›rl›yorum, al-
d› kafas›n› böyle çiçe¤e e¤di “bak,
koparmadan daha güzel kokuyor”
dedi.. Bu, y›llar sonra “Sen Benim
fiark›lar›ms›n”da “kopartmadan çiçek
koklar gibi” belki Tarzan'›n o hareke-
tinde kalan fluur alt› bir fleydir. Tarzan
öyle bir adamd›, yere tükürtürmezdi,
soka¤a çöp att›rmazd›. Manisa ço-
cuklu¤u Tarzanla yaflayan insanlar
bak›m›ndan ciddi ilginçtir yani.. Yaz›n
ç›plak ayak, bir tek flort, üstü ç›plak…
K›fl›n da lastik ayakkab›, bir de atlet-
fanila giyer öyle dolafl›rd›.
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N . Y . : Aslen Manisal› de¤ilsiniz ga-

l i b a !

‹ . fi . : Babam›n görevi nedeniyle…

Ben Manisa do¤umluyum, aslen ba-

bam Mardinli, annem ‹stanbullu.. Ma-

nisa'dan sonra Samsun'a tayini ç›kt›

b a b a m › n .

N . Y . : Samsun'dan sonra ‹stan-

bul.. Ve, yavafl yavafl hayat›n›z flekil-

lenmeye bafll›yor, besteler do¤maya

b a fl l › y o r . .

‹ . fi . : ‹stanbul'a gelirken, baflka bir

flehir tabii.. Ama, bir süre sonra bafl-

ka bir flehir tamamen sizin oluyor. Ar-

t›k “baflka bir flehir” ortadan kalk›yor.

K›smet oldu dünyan›n birkaç yerini

daha gördüm, bu sadece benim fik-

rim de¤il, benden çok daha fazla do-

laflan adamlar var, hepsi “‹stanbul”

diyorlar… Konserler için gitti¤imde

tan›flt›¤›m herkeste bir “geri dönmek”

fikri var. Bunlar ‹stanbullu de¤iller, Si-

vasl›, Tokatl›, Malatyal›… Ama hepsi

‹stanbul'a dönmek istiyor. Geri dön-

mek derken “‹stanbul'a dönmeyi”

k a s t e d i y o r l a r .

N . Y . : Bu arada, Ankara'dan da

a¤abeyiniz geliyor… a¤abeyiniz An-

kara'da m› yafl›yor.

‹ . fi . : Abim Ankara'da pilottu. fiu

anda Amerika'da yafl›yor, oraya yer-

leflti. Çok etkili bir adamd›. Bizim aile-

nin en karizmatik adam›d›r “fiEfiEN

KAPTAN”. Havayollar›nda naml›d›r

yani ve o kadar özel bir abidir ki, an-

lat›rken tüylerim diken diken oluyor.

E . T . : fieflen Kaptan, uçakta yolcu

olan sanatç›lar› kokpite davet eder,

onore eder. Uça¤› tan›t›r, baz› ma-

nevralar yapt›r›r uça¤a… Hiç hayat›-

n›zda göremeyece¤iniz bir ortam› ya-

flat›r. fieflen Kaptan, bir semboldür

y a n i .

‹ . fi . : Hakikaten abim bir sembol-

dü. U¤ur Cebeci'yi bilir misiniz, Kanal

D'de “Kokpit” program›n› yap›yor.

U¤ur benim çocukluk arkadafl›md›r

Samsun'dan. U¤ur o zamanlarda da

çok hevesliydi. O zamanlar Sam-

sun'da bir havac›l›k kulübü kurmufl-

lard›. 
U¤ur sonradan, y›llar sonra anlatt›

bana; “biliyor musun, senin abin ne
etkilerdi beni” diye.. “Ne diyorsun”
dedim. Me¤er benim abim Samsun'a
geldi¤i zaman, benim arkadafllar›m›
da etkilermifl yani... ‹flte öyle bir abiy-
di. Te¤men k›yafetiyle gelir, dolafl›rd›.
Öyle enteresan bir adamd› ki, bir o¤-
lu oldu. Çocuk resime o kadar yete-
nekli ç›kt› ki.. Semih Balc›o¤luna gö-
türdüler. O da “burada olmaz, Ameri-
ka'ya götürün” dedi. Gitti, Amerika'ya
yerleflti. Çocuk üniversite okudu, ba-
ya¤› iyi bir duruma geldi hakikaten.
Abimi anlat›yordum, adam ne yapt›
biliyor musun? Gitti orada kald›¤› ka-
sabada flerifli¤e aday oldu. Kasaba
halk› flerif yapmak istedi abimi...

N . Y . : Abiniz asker kökenli tabii...
‹ . fi . : Tabii, tabii. Asker kökenli ve

öyle maceralar› var ki.. Hava kuvvet-
lerinin bir dergisini göndermiflti, “Bra-
vo Yüzbafl› fieflen” diye bafll›k atm›fl-
lar. Jetin di¤er motoru ve kanad› ar›-
zalanm›fl, tek tekerlek ve tek kanat
üzerine indirmifl jeti.. ‹flte abi böyle bir
adam olunca, Ankara'dan abim gelin-
ce hakikaten evde bir bayram havas›
olurdu. Zaten genelde de bayram
izinlerinde gelirdi. Yemekler, zeytin-
ya¤l› dolmalar, neler neler... ‹flte ilk
zamparal›klar falan. Beni ilk zampara-
l›klara abim götürmüfltür.

N . Y . : fiu anda “Aliye” dizisinde
oynuyorsunuz. Daha önce rol ald›¤›-
n›z diziler hangileriydi?

‹ . fi . : fiimdi Aliye, öncesinde “Mü-
hürlü Güller” ve “Cesur Kuflku” vard›,
TRT için yapt›¤›m›z. Mühürlü Gül-
ler'de çiftlik sahibini, Cesur Kuflku'da
da bir zab›tay› oynuyordum. Y›llar ön-
ce k›sa metrajl› on iki filmlik bir proje
vard› orada ve Mumya Firarda filmin-
de oynam›flt›m... Tabii, Levent K›rca
ile on sene, Ferhan fiensoy ile iki se-
ne çal›fl›nca bunlar belirli bir tiyatro

e¤itimi yani, adeta bir konservatuar
gibi.. ‹zliyorsun, ö¤reniyorsun ne yap-
man gerekti¤ini falan.. Yani bu diziler,
filmler birdenbire olmufl fleyler de¤il.
Tecrübeleri göstermenin zaman› gel-
di diye düflünüyorum. Bir de öyle bir
fley var ki.. Bu dizide, ilk sahnemi oy-
nuyorum Sanem'le. Sanem bir oyna-
d›, ben flaflk›nl›klar içinde kald›m.
Karfl›l›kl› bir konuflmam›z var, tüylerim
diken diken oldu. Kad›n, sanki öyle
bir fley varm›fl gibi oynuyordu yani o
kadar güzel. Yani hiç inkar etmemek
laz›m orada öyle oyuncular var ki, Ay-
la Algan ve di¤erleri o kadar güzel oy-
nuyorlar ki, öyle do¤al oynuyorlar ki,
o b›d›k bile... Dolay›s›yla etkileniyor-
sun. Ayla Algan hoca mesela... ‹flte,
bir a¤lama sahnesi var, göz p›narlar›-
na mentollü bir fley sürüyorlar. Ben
de Levent K›rca'dan ö¤renmifltim,
flöyle t›rnaklar›n› burnunun içine bat›-
r›yorsun kuvvetlice hemen gözlerin
doluyor ve akmaya bafll›yor. Ben de
onu söyledim, bir yerde a¤lamam ge-
rekiyordu, Ayla Algan “yok can›m,
onlara ne gerek var” dedi... “Böyle,
a¤laman›n bir duruflu vard›m, b›raka-
caks›n kendini” dedi ve (kendisi de
ayn›s›n› yaparak a¤lad›) bafllad› a¤la-
d› kad›n, hiç mentol kullanmadan,
burnuna t›rnak bat›rmadan... ‹flte öyle
bir ekip yani... Herkes çok baflar›l›
olunca ben de mecburen can havliy-
le oynamaya bafllad›m.

E . T . : Elbette... Karfl›ndaki oyuncu
sana oyunu verir zaten. Benim filmle-
rimin yay›nland›¤› zamanlarda da öy-
leydi... Bir dolu baflar›s›z oyuncu var
zaten... Ama, Erol Tafl ile oynarken,
hapishane sahnesi çekiyoruz, Erol
Abi öyle bir oynuyor ki sen istersen
etkilenme, istersen a¤lama. Adam
kafay› e¤iyor, omuzlar› çöküyor yüzü
de¤ifliyor, bafll›yor flaar diye a¤lama-
ya... Ben çakt›rmadan gliserin sürü-
yorum, a¤l›yorum ama ilac›n etkisin-
de gözlerim yan›yor, sulan›yor ve a¤-
l›yorum. Sonra, bakt›m bu adamlar
yap›yor ‹lhan Abi, dedim benim de
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yapmam gerekiyor ve onlara sora so-
ra, izleye izleye bafllad›m ben de on-
lar gibi a¤lamaya... Bu tip oyuncular
böyle, hoca yani.

‹ . fi . : Hoca tabii ki, Ayla Algan da
öyle Ercanc›m. Bir de karfl›ndakine
güvenmen laz›m. fiimdi mümkün mü,
Ayla Algan'a güvenmemek... Onlar-
dan herfleyi almak, ö¤renmek laz›m.
Öyle tecrübeli ki, görmüfl geçirmifl,
ne desen az yani... Öyle enteresan
y a n i . . .

N . Y . : fiimdi son zamanlar›n mefl-
hur tart›flma konusu flu; “manken-
den, flark›c›dan oyuncu olmaz” diye...
Siyaset Meydan›'nda bile bu ifllendi.

‹.fi.: Valla Nihatc›m, bana izin ver
de, ben de söyleyeyim ne düflündü-
¤ümü aç›k aç›k... Umurumda de¤il
abi bu tart›flmalar!..

E.T.: Helal olsun!
‹ . fi . : Ercanc›m, bu kadar manas›z,

bu kadar z›rva bir fley olmaz. Ondan
o olur, bu olmaz. Yani, bu konu o ifli
yapan insanlardan baflka herkesi o
kadar ilgilendirmeyen bir fley ki. E¤er
bir manken, o rolde kötüyse, kötülü-
¤ü kendisinedir, iyiyse iyili¤i de kendi-
sinedir. Bu kadar basit olay! Bu, asla
konuflulmamas› gereken bir konu
bence... Hadi flimdi bir karar verelim;
bence oynamas›n! Ne de¤iflecek
flimdi; oynamayacaklar m›?

N . Y . : Sizin tiyatro geçmiflinizde de
birçok oyun var, Öyle de¤il mi?

‹ . fi . : ‹çinden Tramvay Geçen fiar-
k›, Kad›nc›klar, Gere¤i Düflünüldü...
Sonra, ben bir oyun yazd›m Herfley
fiahane diye, tam 250 oyun oynad›k.
Ankara'ya da geldik.

N . Y . : fiinasi Sahnesi'ndeydi
galiba.

‹ . fi . : Bravo, fiinasi'de oynam›flt›k.
Onunla Anadolu'da baya¤› güzel bir
turne yapm›flt›k. Üç kifli.

N . Y . : Son zamanlarda sizi yaln›z
görüyoruz. Solo iki albüm... Ye¤enle-
riniz neler yap›yor?

‹.fi.: Onlar da çal›fl›yorlar. fiimdi,
benim projem ayr›, ben onlara da

söyledim, müzik hayat›m›n sonuna
do¤ru bir Gündo¤arken albümü ya-
paca¤›m diye. Onlar benim ye¤enle-
rim, Ankara'dan gelen abimin çocuk-
lar› onlar. Bu solo albümü yaparken
dedim ki çocuklara, Gündo¤arken'e,
ben orada böyle bir fley yap›yorum
bana birfley teklif ettiler. Onlar da “ta-
mam yap amca” dediler. Sonra al-
büm patlama yap›nca, DMC yap›mc›
firma bana “sen bir ürünsün, biz sana
yat›r›m yap›yoruz, seni pazarl›yoruz”
deyince, solo albümler devam etti.
Kendi müzi¤imi oturttum ve flimdi de
b › r a k a m › y o r u m .

E . T . : B›rakma da zaten ‹lhan Abi.
‹ . fi . : fiimdilerde flark›lar›ma yo-

¤unlaflt›m, hayaller kuruyorum. Bu
hayal kurma konusu ile ilgili çok güzel
bir an›m var; muhasebeci bir arkada-
fl›m var, durumu gayet iyi. Sapan-
ca'da çoluk çocuk torun tombalak ai-
lecek yemek yiyoruz. Hava güzel fa-
lan, yemek yerken onunla da konuflu-
yoruz, tart›fl›yoruz. Bana çal›flmaktan
bahsediyor, ona dedim ki, “o¤lum
sen mali müflavirsin. Sen flimdi deniz
kenar›nda dolaflsan, seni görenler
der ki, flu adama bak aylak aylak do-
lafl›yor. Ama ben deniz kenar›nda do-
laflsam beni görenler; acaba flimdi
nas›l bir flark› hayal ediyordur derler”
dedim. Öyle bir muhabbet oldu. Ye-
mekten sonra ben s›rtüstü çimenlere
uzand›m, gözlerimi kapad›m. Çocuk-
lar da etrafta oynuyorlar, birbirlerine
top at›yorlar, gürültü falan... Bu da,
seslendi çocuklara “hey çocuklar,
sessiz olun baban›z çal›fl›yor” dedi :)))
‹flte bizim çal›flmam›z böyle bir çal›fl-
ma. Hayal kurmadan, sahte bir dün-
yaya göçmeden, baflka bir boyuta
geçmeden olmuyor. Yoksa insan
gerçek hayat›n içinden nas›l flark› ç›-
kartabilir ki, hayalleri olmasa.

N . Y . : fiark›y› yazd›ran nas›l bir ruh
h a l i d i r ?

‹.fi.: fiark›y› yazd›ran hüzündür. ‹s-
tedi¤in kadar nefleli bir flark› yap, hü-
zün vard›r. Çünkü hüzün içe dönük

birfleydir. Nefleli oldu¤unda nefle se-
ni f›rlat›r normal hayata atar. Ama hü-
zün d›flardan kopart›p al›r eve kapat›r.
Ben eve kapan›nca da beste yapar›m
ve bestelerimi de genellikle bilinçli ya-
par›m. Elbette bir sat›r düflüyor, son-
ra onun üstünü tamaml›yorsun. Me-
sela bir Pazar günü, hava güneflli, ha-
rika. Ama, can›m d›flar› ç›kmak iste-
miyor, kimseyi görmek istemiyor. Öy-
le evde bofl bofl oturmakla da olmaz.
Ne yapay›m diyorum? Hadi bir flark›
yapay›m. Sonra bafll›yorum çal›flma-
ya. Gitar›m› al›r›m, birkaç akor çala-
r›m, üstüne söz yazar›m ve bunlar,
söz ve müzik birleflir. Ve, bilinçli ola-
rak devam ederim. Bir nüve yakala-
d›ysam onu b›rakmamam gerekir.
Nüveyi yakalad›¤›nda iyi bir topra¤a
ekersen bundan iyi bir bitki olacak,
bu “olacak” yani... O tohumu yakala-
d›ktan sonra, insan› bir fl›mar›kl›l›k sa-
r›yor. ‹flte o an ç›k›p yaflamak istiyor-
sun. Yani, nas›l olsa nüve var nas›l ol-
sa olur diyorsun ama, hay›r... O nüve-
yi do¤ru dürüst bir hale getirmeden
evden d›flar›ya ç›kmam. En güneflli
Pazar günü de olsa k›rar›m k›ç›m› ev-
de çal›fl›r›m nefleli bir biçimde. Çünkü
o nüveyi yakalam›fl›m. Günün sonun-
da, olmad›¤› ya da flark›n›n bitmedi¤i
çok az olmufltur benim hayat›mda. 

Günün sonuna kadar flark›y› bitiri-
rim, sonra kaydederim onu bir tarafa,
tamam derim. Hakikaten çok büyük
bir yorgunluktur o... Oh! Derim, hayat
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var d›flar›da derim. Bu bitti flimdi be-

nim hakk›m ç›kmak. Ç›kar›m, yürü-

rüm, acayip yürürüm ve can al›c› esp-

riyi eksik hissederim. Oraya buraya

giderim, Ba¤dat Caddesi'nde yürü-

rüm, kahve içerim. Onunla konuflu-

rum, buna merhaba derim ve o keli-

me birinden gelir bana. Biri birfley

söyler ve o kelime gelir bana. Çünkü

neden o kelime gelebiliyor? Devaml›

akl›mda, kimseye haber vermeden,

akl›mda flark›y› düflünürken, herkesin

söyledi¤ini flark›yla iliflkilendirdi¤im

için, o kelime gelip beni buluyor zaten

ve iflte o zaman hah! Tamam diyo-

rum. Elbette ki, herhalde flark› yapma

iste¤i bana benim istemem ile gelme-

di. Yani, tanr›sal birfley de de¤il, yap›

m e s e l e s i . . .

N . Y . : Sizce son dönemlerde Türk

Pop Müzi¤i nas›l?

‹ . fi . : Birbirine çok benzedi¤i için

kötü. Yani, esprili fleyler yakalan›yor

tamam, ama birbirine çok benziyor ve

klasik olma flanslar› yok. Çünkü çok

güncel, çok anl›k fleylerden hareket

ediyorlar. Ve söyleme biçimleri de

habbada gübbede olunca öyle kolay

kolay kalmazlar yani... E¤er, benim

fikrimce, bir müzik sözlü ise, o sözler

ciddi biçimde önem tafl›yor. Yoksa git

enstrümental yap. Sen oraya söz ya-

z›yorsun. Niye yaz›yorsun o sözü! De-

mek ki, anlatmak istedi¤in birfley var.

‹flte burada sizin rolünüz çok büyük.

Sözleri genelde ben be¤enmiyorum,

genelde sözler bofl. Anlat›yor iflte ba-

r›fl, kardefllik, özgürlük, ben seni sevi-

yorum falan. Abi bunlar kalmaz. Ay-

r›nt›ya dair fleyler kazan›r. Ben isteye-

rek mi istemeden mi, ne nedenle bil-

miyorum ama ayr›nt›lar› al›p ç›kart›yo-

rum, onlar› seviyorum. Herkesin ha-

yat›nda bir ayr›nt› var. Ben o laflar›

söylemeye çekinmiyorum. Çekinme-

yince de kolaylafl›yor ifl.
N . Y . : Ama sizde de son zamanlar-

da nüve var! Ç›kacak bir son albüm
v a r .

‹ . fi . : Var, evet. fiubat ay› sonu ç›k›-
yor. Orada var birtak›m flark›lar. Me-
sela New York New York diye bir flar-
k› var. Valla, çal›yorum barlarda, millet
hop oturuyor hop kalk›yor. “New
York, New York, Herfley var da, ‹stan-
bul yok” diye nakarat› olan bir flark›.
Albümün ismi “Aflk Yalan”.

N . Y . : ‹lk albüm “Aflk Hakl›”, son al-
büm “Aflk Yalan”.

‹ . fi . : Valla, flark›lar bütünüyle belli
bir felsefeyi temsil etmiyor. Hepsi ayr›
ayr› anlar› temsil ediyor. Ayr› ayr› his-
leri temsil ediyor. Oysa, bir kiflinin
yapt›¤› flark›lar onun hayat felsefesi
de¤ildir. De¤iflen koflullarda, yaflad›¤›
fleylerin onda yaratt›¤› etkilerle ortaya
ç›kan anl›k hislerdir flark›lar. Dolay›s›y-
la ben dün “Aflk Hakl›” diyorum, bu-
gün “Aflk Yalan” diyorum. Neden?
Çünkü sevgilim yok! Sevgilim olma-
y›nca “Aflk Yalan” diye birfley yapa-
biliyorsun yani. “Aflk Yalan”da flöy-
le diyorum “Sen gidince/flimdi kim-
leyim/Sonra kimleyim/Farketmiyor
hiçbir insan/Sen gidince/fiimdi ner-
deyim/Sonra nerdeyim/Farketmiyor
hiçbir mekan/Hepsi do¤ru/Aflk ya-

lan”. Ne bileyim iflte yaa. Yalan ge-

liyor bana.

N . Y . : Bütün flark›lar›n›zda anlat›-

yorsunuz elbette. Bazen “hakl›d›r” di-

yorsunuz, bazen “yaland›r” diyorsu-

nuz. Peki nedir “AfiK”?

‹ . fi . : Abi, flimdi. Aflk, sekstir. Aflk,

sekstir abi, benim fikrim bu! E¤er, öy-

le ilahi aflktan söz ediyorsak ben on-

dan anlamam. Ben aflk derken, iki ay-

r› cinsin. Ha, bunlar homoseksüel

olabilir, lezbiyen olabilir, ama cinsel

tercihleri öyle oldu¤u birbirlerine afl›k

olurlar, bu da mümkün. Ama, en do-

¤al ve basit flekliyle bir kad›n ve bir

erke¤in birbirlerine hissetti¤i birfleydir

bu. Aflk, dolay›s› ile sekstir yani... Cin-

sellik olmayan bir aflk› ben kabul ede-

miyorum. Birbirleriyle yatmaktan hofl-

lanan insanlar›n yapt›¤› birfleydir aflk

ve içine sadakat girer. Veya sadakat

varsa ve hakikaten baflka biriyle asla

öyle fley yapmak istemiyorsan, afl›k-

s›n. Yap›yorsan de¤ilsin abi. Bu kadar

basit. Aflk ciddi bir biçimde sadakat

ve çok farkl› bir sab›r duydu¤un za-

man, herfleye ra¤men aldatmad›¤›n

zaman, onun ad› aflkt›r. ‹çinden cin-

selli¤i ç›kart. O aflk de¤il. Önce cin-

sellik, sonra da baflka fleyler. Mesela

kad›n›n duruflu, konuflmas›, ten ko-

kusu... Öyle caar caar caar durmadan

konuflan bir kad›na ben afl›k olamam.

Abuk subuk her mevzuya atlayan bir

kad›na, sesi carcarcar yüksek ç›kan

bir kad›na afl›k olamam yani... :)))

E . T . : Bak Nihatç›m, biz ‹lhan

Abimle 1969'dan beri tan›fl›r›z ve o

zamanlarda da böyle abi, kardefl gi-

biydik. Aradan epey zaman geçti gö-

rüflemedik. Ama bugün karfl›laflt›¤›-

m›zda o bana “can›m kardeflim” diye

sar›l›yorsa, ben ona “vay can›m

abim” diyorsam ve b›rakt›¤›m›z yer-

den aynen ayn› s›cakl›kla devam edi-

yorsak, bunun ad› da aflkt›r. De¤il mi

a b i ?

‹ . fi . : Tabii ki. Ama ben de seni çok

severim flimdi. Hakikaten çok seve-

rim Ercan seni.

N . Y . : Efendim bu güzel sohbet

için çok teflekkür ederim.
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Tanr›ya giden yol 
ac› ve gözyafl›       

döflelidir.
Son günlerde ad›n›
bas›nda s›kça duydu-
¤umuz bir arama-kur-
tarma grubu var. GEA
(anlam› toprak ana
demekmifl). Sertab
Erener ile birlikte Gü-
ney Asya'ya gitmeleri,
kimsenin cesaret ede-
medi¤i Tamil Geril-
la'lar›n›n bulundu¤u
bölgede çal›flmalar›
kamuoyunun dikkatini
çekti. Bu grubun üye-
lerinden biri difl heki-
mi, bizden biri. Vecdi
Alt›ndal.

Röportaj: Dolunay Hamamizade V . A : Kesinlikle daha çok deprem oluyor.
Yerküre hareketlerinde ve büyük dep-
remlerde %50 art›fl var. 1965 y›l›ndan
beri kutuplardaki erime %45'in üzerin-
de. Dünya hastalan›yor ve onu biz hasta
ediyoruz. O da bize hastaland›¤›n› çeflit-
li flekillerde söylemeye çal›fl›yor. T›pk› bir
insan›n vücudundaki hastal›k belirtilerini
önemsemeyip geri dönülmez noktaya
gelmesi gibi biz de bu belirtileri önemse-
miyoruz. Yaflanabilecek baflka bir geze-
gen biliyorsan›z sorun yok ama bilmiyor-
san›z dünyan›za, insan›n tek evine sahip
ç›kman›z gerek.
D . H : GEA nas›l bir organizasyon, bu so-
runlarla ilgili ne gibi çal›flmalar yapar?
V . A : GEA, Yeni Yüksektepe Kültür Der-
ne¤i içerisinde faaliyet alanlar›m›zdan
sadece birisi. Derne¤imizin ismi, insan-
da yüksek olan de¤erleri temsil etmek-
tedir. Bunlar da genelde günlük hayat
içerisinde çok ortaya koyamad›¤›m›z er-
demlerle alakal›d›r. Erdemlerin özellikleri
de sürekli, gönüllü ve disiplinli olmalar›-
d›r. Biz her faaliyetimizi bu ilkeleri göz
önüne alarak yapmaktay›z. Bu flekilde
vatandafll›k bilincini gelifltirmeye çal›fl›-
yoruz. Bu amaçla felsefe-psikoloji semi-
nerleri, konferanslar, yard›m faaliyetleri,
tiyatro, atölye çal›flmalar› bizim çal›flma
sahalar›m›z. GEA'da arama, kurtarma,
ekoloji faaliyetleri düzenlemekte. Çevre
temizli¤i, a¤aç dikim kampanyalar›, ge-
nel sa¤l›k ve a¤›z-difl sa¤l›¤› taramalar›
ve tedavileri derne¤imiz üyeleri taraf›n-
dan gerçeklefltirilmektedir. Ekoloji bölü-
münün yang›na müdahale ve ekoloji
konferans ve seminerlerine kadar büyük
bir çal›flma alan› vard›r. Amac› tüm va-
tandafllar› ekoloji ve çevre konusunda
bilinçlendirmektir. GEA Arama ve Kur-
tarma ise do¤al felaketlere ve ekolojik
sorunlara karfl›, Ulusal ve uluslar aras›
platformda canl› varl›klar›n hayat›n› ko-
rumak ve kurtarmak için profesyonel

1969 do¤umlu, ‹stanbul Üniversitesi
mezunu. 1,5 y›ld›r Ankara'da serbest Difl
Hekimi olarak çal›fl›yor. Onunla söylefli-
mizi muayenehanesinde yapt›k. ‹lk dik-
katimi çeken duvardaki resimler oldu.
Resimler benim gibi yolda bir “Monet”
görse ald›rmayacak kadar sanattan an-
lamayan birini bile etkileyebilecek kadar
güzellerdi. Daha önce hiç görmemifltim,
resimlerin çerçevesi de resmin bir par-
ças›. Klasik müzik ve say›n Alt›ndal'› din-
ledik. Kendisi Yeni Yüksektepe Kültür
Derne¤i'nin baflkan›. Bize dernek içeri-
sinde faaliyet gösteren GEA'n›n felsefe-
sini, dünyan›n sorunlar›n› ve kendi çal›fl-
malar›n› anlatt›. Bu ifl öyle san›ld›¤› gibi
de¤il. Çok zor. Sri Lanka'ya giden ekip
günde 16 saat çal›flarak 21 gün orada
kalm›fl. Düflünün ki etraf›n›zda büyük bir
felakete u¤ram›fl, yak›nlar›n› yitirmifl, ac›
çeken insanlar var. Siz de o ülkeden bu
ülkeye koflturarak bu insanlara yard›m
etmeye çal›fl›yorsunuz. Ordaki ac›y› bi-
rebir hissediyorsunuz. Buna nas›l daya-
n›labilir? Bunu sordu¤umda bana yan›t
olarak bu röportaj›n bafll›¤›n› söyledi.
fiimdi okuyacaklar›n›z Vecdi Alt›ndal'›n
yolu ...
D . H : Say›n Alt›ndal, dünyada daha çok
mu deprem oluyor, yoksa biz iletiflim
artt›kça bu deprem haberlerini daha m›
çok duyuyoruz?



olmad›¤›na göre herkes bir anda iflini
gücünü b›rak›p m› gidiyor.?
V.A. : Aynen öyle. Aram›zda ameliyat
program› belli olan doktorlar var. Proje-
leri olan mühendisler var. Bir operasyon
yap›lmas› gerekti¤inde herkes bir anda
iflini gücünü b›rak›p bölgeye do¤ru hare-
ket eder.
D.H. : N e d e n ?
V.A. : Hepimiz bu dünyan›n vatandafl›-
y›z. Asl›na bakarsan›z bütün insanl›k bir-
birine muhtaç, nas›l ki biz 17 A¤ustos'ta
yurdumuzda yaflanan felakette s›n›rlar›n
ötesinde dostlar›m›z oldu¤unu fark ettik
ve dünya vatandafl› oldu¤umuzu hisset-
tik, ayn› flekilde bu duygular› di¤er in-
sanlara hissettirmek de bizim görevimiz.
Gitti¤imiz yerlerdeki insanlar art›k Türki-
ye'yi tan›yor ve Türkleri seviyorlar. Bu
iflin çok büyük ödülleri de var. Sri Lan-
ka'da çal›flt›¤›m›z bölgedeki çocuklar›n
ço¤u kimsesiz kalm›fl. Oradaki ekip yo-
¤un çal›flma saatlerinin d›fl›nda bu ço-
cuklara oyunlar oynatm›fl, iyi vakit geçir-
melerini sa¤lam›fl. Çocuklar kendileriyle
gerçekten severek, isteyerek ilgilenildi-
¤ini anlarlar. I.ekip oradan ayr›l›rken ço-
cuklar çok üzülmüfl. Bizimkiler çocukla-
ra yeniden geleceklerine söz vermifller.
2.ekip gitti¤inde bütün çocuklar› süslen-
mifl dört gözle kendilerini bekler bul-
mufllar. Böyle bir manzara gerçekten
çok güzeldir. Yaflamak laz›m.
D.H. : Sri Lanka'daki ekip tam olarak ne
y a p t › ?
V.A. : GEA felakettin iki gün sonra böl-
gedeydi. 50.000 kiflinin afetten etkilendi-
¤i Kuzey Sri Lanka Kilinochchi bölgesin-
de çal›flt›k. Bulundu¤umuz bölgede 10
y›ld›r elektrik yoktu. Sadece 1 pratisyen
hekim vard›. Do¤al olarak arama - kur-
tarmaya gerek duyulacak bir pozisyon
yoktu. Dalga vurmufl alaca¤›n› alm›fl ve
gitmifl. En çok ihtiyaç duyulan salg›n
hastal›k kontrolü ve t›bbi destek konu-
sundayd›. 8 toplanma kamp›na sa¤l›k
hizmeti, 8200 kifliye yetecek ilaç ve t›bbi
malzeme yard›m› götürüldü. 2366 kifliye
muayene, pansuman ve cerrahi tedavi
hizmeti 150 hastaya da difl tedavisi ya-
p›ld›. 4500 kiflilik ilaç bölgedeki sa¤l›k
görevlilerine teslim edildi. Felaketten en
çok etkilenen çocuklara yönelik post-
travmatik stres etkilerinin azalt›lmas›na
yönelik rehabilitasyon çal›flmalar› yap›l-
d›. Ekibin kendi imkanlar›yla temin etti¤i
malzemelerle hastanenin onar›m› ve hij-
yeni konusunda destek verildi.

gönüllü çal›flmalar yapar. GEA bu çal›fl-
malar›n› Sivil Savunma Genel Müdürlü-
¤ü'yle yapt›¤› özel bir protokol çerçeve-
sinde gerçeklefltirir.
D . H : Nas›l bir ekibiniz var? Bugüne ka-
dar hangi operasyonlar› gerçeklefltirdi-
n i z ?
V . A : GEA 1989 y›l›nda kuruldu. ‹lk mü-
dahale etti¤i K›r›kkale silah fabrikas›nda-
ki patlamayd›. Bir sürü operasyona kat›l-
d›k. fiimdi akl›ma gelenler Marmara,
Tayvan, Düzce, ‹zmit artç›, El Salvador,
Guatemala, ‹ran, Hindistan, Afyon, Bin-
göl, Cezayir depremlerinde bulunduk.
En son biliyorsunuz zaten Sri-Lan-
k a ' d a y d › k .
Toplam 135 kiflilik bir ekibimiz var. Biz
felaket haberini al›r almaz bölgeye git-
mek için haz›rl›klara bafllar›z. Sivil Sa-
vunma, Afet ‹flleri Genel Müdürlü¤ü, Ge-
nelkurmay'la temasa geçeriz. Müdahale
edilecek yer ülke d›fl›nda ise o ülkenin
hükümeti ve konsoloslu¤uyla iletiflim
kurup mümkün olan en k›sa sürede böl-
geye ulafl›r›z. Oldukça h›zl›y›zd›r. HSBC
Bank'taki patlamada oradan geçen eki-
bimiz 3.dakikada müdahale edebilmifltir.
D.H. : Bu operasyonlar›n finansman›n›
nas›l sa¤l›yorsunuz?
V.A. : Bizim gelir kaynaklar›m›zda do¤-
rudan para deste¤i bulunmaz ama yap›-
lan hizmetler ayni yard›m fleklinde karfl›-
lan›r. Büyük firmalara, uluslar aras› flir-
ketlere yang›n ve acil durum e¤itimleri
veriyoruz. Onun d›fl›nda bütün operas-
yonlar›m›z› sponsor deste¤iyle sa¤lar›z.
Asla parasal yard›m kabul etmeyiz. Son
Güney Asya felaketinde Sertab ERE-
NER'den rica ettik, sa¤olsun bizi k›rma-
d› bir konser verdi. Bu konserden
100.000 USD karfl›l›¤› kadar ayni bir yar-
d›m elde ettik. Ayr›ca baz› firmalar bize
malzeme, ilaç konusunda yard›mc› ol-
dular. Böylece operasyonu gerçeklefltir-
dik. Üyelerimizin de maddi ve manevi
anlamda katk›lar› büyüktür. Giden ekip
bir sürü masraflar›n› da kendileri karfl›la-
d›lar. K›sacas› gönüllü olarak ifllerimizi
g e r ç e k l e fl t i r i y o r u z .
D.H. : Arama kurtarma ekibinde kaç kifli
v a r ?
V.A : 135 k›fl›
D.H. : Bu insanlar›n profesyonel bir
meslekleri de var öyle de¤il mi?
V.A. : Tabi herkesin hayat›n› kazand›¤›
bir ifli var.
D.H. : Bu felaketleri öngörmek mümkün

Salg›n hastal›klara karfl› koruyucu  he-
kimlik yap›ld›. Sular›n klorlanmas› için
kamplara çok say›da klor tableti b›rak›ld›
ve kullan›m e¤itimi verildi. Ekibimiz ora-
da toplam 21 gün kald›. 2004 y›lbafl› ge-
cesi ‹ran'dayd›k. 2005 y›lbafl›n› Sri-Lan-
ka'da geçirdik. D›fliflleri bakan›m›z say›n
Abdullah Gül de y›lbafl› gecesi ekibimizi
arayarak manevi destek verdi.
D . H : Bu operasyonlar s›ras›nda çok zor
anlarda yafl›yor olmal›s›n›z.
V . A : fiüphesiz öyle anlar da oluyor. ‹s-
tanbul'daki patlamada ölen ‹ngiliz Kon-
solosu bize çok destek verirdi. Bize bir
arazi jeep'i hediye etmiflti. Biz O'nun ce-
sedini aramak zorunda kald›k. Yine bir
arkadafl›m›z Düzce depreminde kendi
ailesini aramak zorunda kald›. Seneca
“Felaketler erdemleri sergilemek için bir
f›rsatt›r.” der. Göçükten 1 kifliyi canl› ç›-
kar›rsan›z bu inan›lmaz bir mutluluktur.
Hiçbir fleyle ölçülemez.
D . H : Bu ekibe insanlar nas›l kat›l›yor?
V . A : Bizim Yeni Yüksektepe ad›nda bir
derne¤imiz var. Bu
derne¤in seminer-
leri oluyor. Önce-
likle bu seminerle-
re kat›lmas› laz›m.
Gelip geçici olma-
mas› laz›m. Nas›l
anlatsam, “iç ola-
rak uyanm›fl” bir
insan olmas› la-
z›m. Filozof  Jorge
A. Livraga'n›n  de-
di¤i gibi “Yeni ve
daha iyi bir dünya”
infla etme ihtiyac›-
n› duymas› laz›m.
Böyle insanlara
kap›m›z her za-
man aç›k.
D . H : Sizinle tan›fl-
t›¤›m için, sizi ve
ekibinizi bu söylefli
sayesinde di¤er
üyelerimize tan›tt›-
¤›m için çok mutlu
oldum. Teflekkür
ediyorum, yolunuz
aç›k olsun.

V . A : Ben teflekkür
e d i y o r u m .
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Fotoselli çöp kutular›
Günümüzde çöp kutular› genellikle pedall› veya elle aç›l›r flekilde üretilmektedir.Pedall› kutular›n mentefleleri çok ça-
buk bozuldu¤undan kullan›m› zorlaflmakta, daha da önemlisi kutular›n elle aç›lmas› gerekti¤inden sa¤l›k aç›s›ndan
ciddi sorun oluflturmaktad›r. “Fotoselli çöp kutular›” otomatik aç›l›r kapan›r sistemi oluflturan bir smart chip, k›z›lö-

tesi ›fl›n alg›lay›c›s›, mekanik aksam ve elektrik sürücü sistem ile gerçek bir ileri tek-
noloji ürünüdür. Eliniz veya  baflka bir nesne kapa¤a 10 cm yaklaflt›¤›nda kapak oto-
matik olarak aç›l›r ve elinizi geri çekti¤inizde kendili¤inden kapan›r.  Bu çöp kutula-
r›, evlerde, iflyerlerinde, polikliniklerde, muayenehanelerde, lavabo, mutfak ve kori-
dorlarda kullan›labilen elit ve çizgi üstü ürünlerdir.8,5-20-24-27-32-50-65 ve 80 litre
kapasitesinde, plastik ve paslanmaz çelikten imal edilen,  pille ( “D” ölçüsünde 4
adet) ve elektrikle çal›flabilmektedir. Günde 30 defa kullan›ld›¤› varsay›l›rsa piller alt›
ay dayan›r. Ürünün avantajlar›, yüksek performans, uzun kullan›m süresi ve düflük
eneji tüketimi olarak s›ralanabilir. El de¤meden yaklafl›nca kapa¤›n aç›lmas› ve el
uzaklafl›nca kapanmas› sonucu hijyenik bir kullan›m ortam› do¤urur.

Tüm bilgisayar sistemleri ile uyumlu harici DVD yaz›c›n›n
en büyük özelli¤i çift yüzlü disklere yazabilmesi.Bu yüzden
daha yüksek kapasitelerde depolamaya olanak sa¤l›yor.+
ve -  DVD formatl› disklere kay›t yapabiliyor.Kay›t h›z› 16X
olan cihaz›n bütün DVD formatl› diskleri okuyabiliyor.

Pioneer Dual 16x DVD +/-R
Recordable Drive

Creative Labs ürünü fl›k bir dizayna sahip bu MP3 pla-
yer gidece¤iniz her yerde sevdi¤iniz müzikleri 1,000 sa-
atlik devasa boyutuyla size sunuyor.PC bilgisayar›n›z ile
kolayl›kla senkronize ederek istedi¤iniz müzikleri aktara-
biliyorsunuz.USB 2.0 ba¤lant›s› aktarma iflleminde
avantajlar sa¤l›yor.Sahip oldu¤u kapasite 30 GB. 

Bilgisayar› kablosuz olarak televizyona ba¤layarak tüm fonksiyon-
lar›n televizyon üzerinden yürütülmesini sa¤layan yeni bir anlay›fl›n
habercisi multimedia cihaz›.
Streamium SL400i Kablosuz Multimedya Ba¤lant›s›, bilgisayar›n›-
z›n masaüstü ile oturma odan›z aras›nda bir köprüdür. Tek yap›l-
mas› gereken, bunu televizyona veya stereo ses cihaz›na ba¤la-
mak, bilgisayar ve ‹nternet içeri¤inin keyfini ç›karmak. 
Standart bir Wi-Fi (kablosuz ba¤lant›) kullanarak stereo ses cihaz›-
n›z›n sabit diskinizden müzik çalmas›n› sa¤layabilirsiniz. Ve ‹nter-
net üzerinden gelen görüntüleri televizyonunuzda izleyebilirsiniz.

Tatil an›lar›n›z› bir bilgisayar monitörünün
bafl›nda kalabal›k yapmadan arkadafl-
lar›n›za gösterebilirsiniz. Hatta televizyon-
da reklamlar varken video oyunu bile oy-
nayabilirsiniz.teknolojik ürünler

Haz›rlayan: M. Memduh MAZMANCI

Yeni lens tasar›m›yla ad›ndan söz ettiren
Sony'nin 5 MP yüksek çözünürlüklü digi-
tal foto¤raf makinesi foto¤raflar›n›z›n ka-
litesini artt›r›yor.Tasar›m› ve fonksiyonel-
li¤i birarada üst düzeyde bulabilece¤iniz
DSCT1 Cyber-shot modeli, 3X optik zo-
om ile oldukça baflar›l›.2.5 inch'lik  LCD
ekran önemli avantajlar sunuyor.

Sony 5 MP
Cyber-shot
Digital Camera,
DSCT1 

Creative 30 GB NOMAD Jukebox
Zen Xtra MP3 Play

Philips 
Streamium SL400i



dental ürünler
Haz›rlayan: M. Memduh MAZMANCI

Taskforce

Hareketli ünit sistemi

Hareketli krefluar Taskforce çantas›

Tafl›nabilir krom, çift çelik
tepsili stand. Kolay temiz-
lenebilir özellikte, ayarla-
nabilir, el aletlerinin hasta
yak›n›nda daha kolay kul-
lan›labilmesine olanak
sa¤l›yor.

Basit diflhekimli¤i çal›flmalar›n› özgürlefltirebilecek ideal çözüm ve  imkanlar
sunabilecek bir sistem.    
Yüksek ve düflük turlu  2 adet bafll›k yuvas› ve 3 yönlü hava su fl›r›ngas›, güç-
lü suction modülü,12 volt adaptörü,1/2 HP gücünde kompresörü, 950 ml su
reservuar›  ve daha pek çok teknik özelli¤i ile mesle¤imizde yeni ufuklar aç-
maya namzet tafl›nabilir ünit sisteminin çok yak›nda meslektafllar›m›z taraf›n-
dan tercih edilebilece¤ini düflünmek hayal olmasa gerek.

Minimal invaziv,net ve kesin çürük temizli¤i sa¤layan kimyasal
preparat. Ortalama 5 dakika  uygulama süresi olan Carisolv, frez-
le yap›lan çürük eliminasyonundan çok daha güvenli ve h›zl› oldu-
¤u iddias›nda. Anestezi ve döner bafll›k kullan›m›n› minimize edi-
yor. Jel formunda sat›lan ürün çürük kavitesine uygulan›yor ve da-
ha sonra bir ekskavatör yard›m›yla yumuflam›fl olan çürük saha
kald›r›l›yor. Sa¤lam dokular sert kald›¤› için çürük alan› net olarak
belirlenebiliyor. Böylece pulpaya istenmeyen müdahalelerin
önüne geçilmifl oluyor.

Carisolv

Ölçüler:  31.8 cm x 
44.5 cm x 19.1 cm

A¤›rl›k:  12.8 kg

‹yi s›zd›rmazl›k sa¤layan, ›s›ya gereksinim
duymayan, gutta percha ve  kanal dolgu ma-
teryalinin birarada kulan›m›n› sa¤layan taban-
cal› kanal dolgu materyali. Tabanca ile kolay
kullan›m sa¤l›yor. Retreatment veya post ça-
l›flmalar› için kolay ç›kar›labilme özelli¤ine sa-
hip. Ekonomik  ve fonksiyonel bir çözüm ola-
bilir.

Guttaflow

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
31



AL‹ RA‹F F‹LM girecek filmi var  sayfa 32





ADO Ücretsiz E¤itim Seminerle-
ri Program›nda 13 Ocak 2005
tarihinde Prof. Dr. Cihan AKÇA-
BOY taraf›ndan “Protetik Teda-
vilerde As›ls›z Efsaneler” isimli
semineri büyük ilgi uyand›rd›.

ADO Konferans Salonunda yap›lan etkinlikte de¤erli ho-
cam›z›n keyifli anlat›m› meslektafllar›m›zca zevkle izlen-
di. Etkinli¤in Sponsorlu¤unu 3M firmas› yapt›. 
3M firmas› taraf›ndan haz›rlanan e¤itim seminerinde 17
fiubat 2005 tarihinde Prof. Dr. Nur HERSEK taraf›ndan
“Temporomandibular Eklem Rahats›zl›klar›” konulu bir
sunu yap›ld›. ADO Konferans Salonunda düzenlenen et-
kinlikten meslektafllar›m›z ücretsiz olarak faydaland›.
Her iki etkinli¤ede TDB taraf›ndan SDE puan› verildi.

O
nlar bizim meslektafllar›m›z, onlar berberlerin difl çekti¤i bir ülkede

diflhekimli¤i kavram›n› yerlefltirebilmek, sayg›n bir yere getirebilmek için

y›llar›n› vermifl onurlu insanlar. Onlar bizlerin önünü açm›fl, yolunu

ayd›nlatm›fl büyüklerimiz. Nidai ERGUN, Faik GÜRAN meslekte 50 y›llar›n›, Mehmet

Emin ÇULHACI, Erden ENÇ, H. Engin GÜNDÜZ, Nevid ‹lkay BATUM, Ahsen

ERTÜRK, ‹stemi GÜNER, Kaz›m BEKTAfiER, Muzaffer ÖZTOPRAK, Remzi

GÜNBAfi, Ahmet ERTU⁄RUL, Yal›m DALKILIÇ, Mehmet Nevzat ÖZDA⁄, Ümit

Kemal TÜFEKÇ‹, Yavuz KARAKÜÇÜK, Milcan Zafer OKMAN, Bülent fiükrü TEK‹N,

fien ÇOLAK, Ruhi KULEZ, Raif Gündüz YAZICIG‹L, M. Fayman SARI, Tülin

TONGUÇ, Vildan BULUT, Cengiz AKTAfi, ‹. Hakk› MUSLUO⁄LU, Ahmet Cevdet

BÜYÜKBURÇ, Sabahattin KÖKTÜRK, Hayriye Zümrüt DEM‹R, Prof. Dr. Mehmet

Serhat KOFO⁄LU ise meslekte 30 y›l emek vermifllerdir.

Nice y›llara...

24 fiubat 2005 tarihinde

sponsorlu¤unun Kuraray

Dental firmas›  taraf›ndan

üstlenildi¤i Dentin Adesiv-

leri konusundaki semineri-

mizde üç de¤erli konu¤u-

muz vard›. Doç. Dr. Arlin

K‹REM‹TÇ‹, “Dentin Ade-

sivleri’nde Son Geliflme-

ler”; Dr. Yonca KORKMAZ

“Dentin Adesivleri’nde Kli-

nik Uygulamalar”; Dr. Hayim KAMPEAS “Anti Bakteriyel Ade-

sivler” konusunda konferans verdiler. Konferans sonras›nda

konuflmac›lara Ankara Diflhekimleri Odas› Yönetim Kurulu ta-

raf›ndan birer kat›l›m plaketi takdim edildi. Çok say›da meslek-

tafl›m›z›n kat›ld›¤› konferansa TDB taraf›ndan SDE puan› veril-

di. ADO-Kuraray E¤itim Seminerleri bundan sonra da program

çerçevesinde devam edecek. 
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Ado dergisi Aral›k 2004 say›s›  sayfa 12’de Say›n Ali Eflref Müezzio¤lu’nun yer ald›¤› foto¤rafta
Dilek Türko¤lu  yerine Füsun Yaflar ismi sehven bas›lm›flt›r.Bu yanl›fll›ktan dolay› özür dileriz.

Nice Y›llara...



‹nsano¤lu,  varoluflundan  bu  yana  birbi-
riyle  iletiflim  içinde  olaca¤›  topluluklar
kurmufl,  gücün  hükmetti¤i  ve  kural  koy-
du¤u  ça¤lar  yaflam›fl,  topluluklardan
toplumlar,  milletler  oluflturmufl  devletler
kurmufl, devletler  aras›nda  anlaflmalarla
paktlar  meydana  getirmifltir.
Bireyin  çevresiyle;  haklar  ve  sorumluluk-
lar  ekseninde;  iliflkileri  olmufltur.  Bu  ilifl-
kileri  düzenleyebilmek  için  uyulmas›  zo-
runlu  kurallar  tesis  edilmifltir.  
Bu  kurallar  kayna¤›n›; din  ve  ö¤retisi
olan  (ahlâk) etik   alandan,  yaflam  koflul-
lar›  gere¤i  sosyal  ve  iktisadi  alanlardan,
bilimsel  kaynaklardan  al›rken,   birey  ve
toplumun  ileriye  dönük  arzulad›¤›  ‘gele-
cek  ideas›n›’  oluflturan  tahayyül  kabili-
yetlerini de   kapsayan  karmafl›k  dizinler
oluflturur. Bu  süreç;  kendi  içinde  tafl›d›-
¤›  dinamizmle;  sürekli,  topluluk  seviye-
sinden,  evrenselli¤e  ulaflma  e¤ilimi  ta-
fl › r .
Ça¤lar  boyu,  anlaflmazl›klar,  savafllar
hatta  dünya  savafllar›,  hep  karfl›l›kl›  hak
talepleriyle,  uyuflmazl›klar  ve  sorumsuz-
luklar   ekseninde  ortaya  ç›km›flt›r.
‹nsanl›¤›  felakete  sürükleyen  bütün  bu
olumsuzluklar,  insanlar›n  birbirleri  ara-
s›nda  belirlenecek  kurallar›n  yerel,  yöre-
sel  olmaktan  öteye  geçip,  evrensel  bir
kabul  tafl›mas› (Birleflmifl  Milletler  ve  ‹n-
san  Haklar›  Evrensel  Beyannamesi)  bi-
lincini de  beraberinde  getirmifltir.
‹nsanlar›n  toplum  içerisinde  bireysel  öz-
gürlüklerini  alabildi¤ine  geniflletme  arzu-
su,  her  dönem  var  olmufltur,  belki de
hep  var  olacakt›r.  
Sosyoloji  bilminin  “ Birinin  özgürlü¤ünün

ba¤lad›¤›  yerde  di¤erinin  özgürlü¤ü  bi-
ter”  temel  ilkesi  ça¤›m›zda  fazlas›yla
geçerlidir,   çünkü  dünya  nüfusu  ihtiyaç-
tan  de¤il,  mecburiyetten  birlikte  yafla-
may›  zorunlu  k›lar  say›lara  ulaflm›flt›r.
Art›k  ›ss›zl›k  ve  yanl›zl›k  ne  karada,  ne
havada,  ne de  denizde  neredeyse  im-
k â n s › z d › r .
Bu  sürecin  sonucu,  birlikte  yaflamaya
zorunlu  insanlar,  birlikte  yaflaman›n  ge-
tirdi¤i  kurallara da  uymak  zorunda  kal-
m › fl t › r .
Dünya  medeniyeti  ekseriyetle,  bireyin
kural  koyup  hükmetti¤i (monarfli)  toplum
modelinden,  toplumun  kural  koyup  hük-
metti¤i (demokrasi)  modeline  evrimlefl-
m i fl t i r .
Bu  yap›  Anayasa,  yasalar,  kararname-
ler, tüzükler,  yönetmelikler,  yönergeler,
talimatlar  silsilesiyle  birbirine  zincirlen-
mifltir.  Bunlar da  s›n›rs›z  iletiflim  ve  ula-
fl›m  h›z›yla,  süratle  evrensel  normlar  ka-
zanma  e¤ilimindedir.
Çevrenize  bakt›¤›n›zda,  hiçbir  fley  bu
zincirin  d›fl›nda  geliflememektedir.  Bir
ülkenin  vatanda¤›  olup,  oturdu¤unuz
evin,  eflyan›z›n, araban›z›n  mülkiyeti  ve-
ya  kullan›m  hakk›yla,  cebinizdeki  para-
n›n,  ald›¤›n›z  benzinin,  ekme¤in,  uçak
biletinin,  üretimi,  temini  ve  size  sa¤la-
d›¤›  imkânlar  hep  kanunlar  ve  bu  ku-
rallar  bütünü  ile  düzenlenmifltir.
‹nsano¤lu  bazen  her fleyin  kanunlar  ve
kurallar  ile  s›ms›k›  çevrelenmifl  oldu¤u-
nu  unutup,  flahsi  do¤rular›n›  uygulama-
ya  kalk›flt›¤›nda,  iflte  o  an  olanlar  olur.
Savunduklar›n›n   toplumsal   ve  evrensel
gerçekliklerle  örtüflmedi¤ini  anlayana

kadar,  bafl›na  gelmedik  kalmaz. ‹nzibati
ve  adli  kurumlarla  karfl›  karfl›ya  kal›r,
azarlan›r,   uyar›l›r,  k›nan›r,  maddi  ve  ma-
nevi  cezalar  al›r,  hak  mahrumiyeti  hat-
ta  özgürlü¤ün  k›s›tlanmas›  gibi  durum-
larla  karfl›  karfl›ya  kalabilir.  Yaflama
hakk›n›n  ortadan  kald›r›lmas›, art›k  dün-
ya  hukukunda  süratle  terkedilmektedir.
Anayasalar›n  ve  kanunlarla  bütün  kural
dizinlerinin,  toplumsal  huzuru  sa¤laya-
cak  umumi  kabulü  tafl›yabilmesi  için,
onlar›n  demokrasi  içinde  sürekli  kendi-
ni  yenileyen  bir  devinime  sahip  olmala-
r›  gerekir.  
Bir  kural›n  eskimifl  ya da  de¤iflen  flart-
lar  sebebiyle  uygulanmas›n›n  do¤ru  bu-
lunmuyor  olmas›,  yapt›r›m  gücünü  orta-
dan  kald›rmad›¤›ndan,  sorumlu  ve  yet-
kili  guruplar (Seçilmifller  ve  atanm›fllar)
taraf›ndan,  ‘mesuliyet  al›c›  insiyatif  kul-
lan›larak’  bunlar›n  yenilenmesi  ya da  de-
¤ifltirilmesi yönünde  toplumsal  konsen-
süs  yaratacak  çal›flmalar›  yapmas›yla;
kurallar  ve  kurumlar  çerçevesinde
mümkündür. Süreklilik  ve  kat›l›mc›l›k  ba-
flar›y›  yükseltir.
Bu  gerçekleflti¤inde,   eski  kural›n  olum-
suz  sorumlulu¤u  ortadan  kalkar.
Bu  zorunluluk  karfl›s›nda,  kural  varsa
uymaktan  baflka   seçenek  bulunmad›¤›-
n›,  yanl›fl  görülen  kurallar›n  ise;  uzun
soluklu  ve  sab›rla  yap›lacak  çal›flmalar
sonucu;  toplumsal  ikna  ve  konsensüs
ile  de¤ifltirilebilece¤i,  de¤ifltirilmedi¤i  sü-
rece de,  yapt›r›mlar›na  katlan›lmas›  ge-
rekti¤i  bireylerin  bilincinde  daima  yer  al-
m a l › d › r .
Bunlara  k›saca  toplumsal  yaflamda
uyulmas›  zorunlu  kurallar  dizini  diyoruz.
Alan›m›zla  ilgili  olanlar “ 3224  no’lu
T.D.B. yasas›,  1219  no’lu  t›p  yasas›,
4/12678 no’lu  Deontoloji  tüzü¤ü,  24353
say›l›  T.D.B.  Disiplin  yönetmeli¤i,  24331
say›l›  Özel  Sa¤l›k  Kurulufllar› Yönetmeli-
¤i”  a¤›rl›kl›  olarak  mesleki  hak  ve  so-
rumluluklar›m›z›  belirleyen  kurallar  dizini-
ni  ihtiva  eder.

KURALLAR  D‹Z‹N‹
MESLEK‹  ET‹K  KOM‹SYONU
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Say›n Hülya Durgunlu’ya dergimize çizdi¤i karikatür için teflekkür ederiz.



Maliye Bakanl›¤›'n›n serbest meslek

sahibi mükelleflere yapt›¤› bask› TBMM'de

de tepkilere neden oldu. Cumhuriyet Halk

Partisi Hatay Milletvekili Gökhan DURGUN

Maliye Bakan› Kemal UNAKITAN'dan yaz›-

l› olarak cevapland›rmas›n› istedi¤i

05/02/2005 tarih ve 3639 numaral› soru

önergesi flöyle.

1- Uzunca bir süredir kamuoyunda Ba-

kanl›¤›n›z denetim elemanlar›nca beyanna-

melerini usulüne göre vermifl mükelleflere,

matrah artt›rma bask›s› yap›ld›¤› tart›fl›lmak-

tad›r. Bilindi¤i üzere mükelleflerin geçmifle

dönük 5 y›ll›k ifllemlerinin her zaman incele-

me konusu yap›laca¤› muhakkakt›r. Ancak

hukuk devleti anlay›fl›ndan sap›larak vatan-

dafla (esnafa, Avukata, Hekime, Diflhekimi-

ne, Serbest Mühendise, Veteriner (Hekimine

ve benzerlerine) “matrah›n› artt›r! Yoksa i¤-

neden ipli¤e incelemeye alaca¤›m demek,

hukuk devleti ile ba¤dafl›r m›?

2- Vergi incelemesi yapmak zaten Mali-

ye Bakanl›¤›n›n asli görevlerindendir. ‹ncele-

me yapmadan matrah artt›r demek, ikmalen

matrah artt›rman›n yeni bir versiyonu mu-

d u r ?

3- Korkudan matrah artt›ran mükellefin

vergi incelemesine al›nmamas›, di¤er vergi
incelemesine al›nan mükelleflere sayg›s›zl›k

ve ayr›cal›k de¤il midir?

4- Bask› ile matrah artt›rmak modern
vergicilikteki beyan esas›na ayk›r› düflmez

mi? ‹lkel vergicilik olarak adland›r›lan kelle

vergisine geri mi dönüyoruz? fiayet geri dö-
nüyorsak o zaman bunun ad› da mürtecilik

de¤il midir?

Say›n Gökhan DURGUN'a teflekkür edi-
yor, di¤er milletvekillerimizden ve Maliye

Bakanl›¤› yetkililerinden de ayn› hassasiyeti

b e k l i y o r u z .

Son günlerde tüm özel çal›flan sa¤l›k

camias›n› tedirgin eden maliye denet-

menlerince yap›lan “matrah art›r›m›”

bask›s› ve inceleme tehdidi de¤iflik

zeminlerde tepkilere neden oluyor.

Üyelerimizden ald›¤›m›z yo¤un telefon

flikâyetlerinin ard›ndan Ankara Diflhekim-

leri Odas› Yönetim Kurulu bir serbest

meslek odalar› platformu oluflturmak

üzere harekete geçti. 17 fiubat 2005

Perflembe günü Ankara Diflhekimleri

Odas› Toplant› Salonunda bir araya gelen

oda temsilcileri bundan sonra herhangi

bir kat›l›mc› odan›n meslek grubunu

tehdit eden sosyal olaylarda ortak dil

oluflturarak tepki verme karar› ald›.

Toplant›ya Ankara Veteriner Odas›

Baflkan› Prof. Dr.Ayhan F‹LAZ‹, Ankara

Diflhekimleri Odas› Baflkan› Merih

BAYKARA, Eczac› Odas› Genel Sekreteri

Doç.Dr. Bülent GÜMÜfiEL,  Ankara Tabip

Odas› Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nadir

SEV‹NÇ, Sa¤l›k ‹flletmeleri Federasyonu

Genel Sekreteri Dr. A. Halit BALAKBA-

BALAR ve Ankara Diflhekimleri Odas›

Yönetim Kurulu Üyeleri kat›ld›. 

Maliyenin denetleme anlam›nda yap-

mas› gereken görevleri böylesi etik d›fl› bir

bask›yla ve devlet ciddiyetinden uzak bir

anlay›flla tüm bir camiay› potansiyel vergi

kaçakç›s› olarak görmesini k›nayan plat-

form üyeleri, bu s›k›nt›lar› dile getirmek

amac›yla Maliye Bakanl›¤› üst düzey

bürokratlar› ile görüflme karar› ald›. Bu ran-

devu için Eczac› Odas› Genel Sekreteri

Doç.Dr. Bülent GÜMÜfiEL görev ald›.

MAL‹YE BAKANLI⁄I’NIN UYGULAMALARINA
MUHALEFETTEN TEPK‹...

SA⁄LIK MESLEK ODALARI
PLATFORMU TOPLANDI...
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SA⁄LIK ‹fiLETMELER‹

FEDERASYONU

Diflhekimli¤ine ait tüm bilgiler 

www.ado.org.tr ' de…
Teknoloji, • e-E¤itim • Haberleflme • Sanal Fuar • Online Yay›n • Forum • Sohbet • Röntgen

Konsültasyonu • Akademisyenlerin özel vaka CD'leri • Akademisyen meslektafllar›m›z;

Vakalar›n›z› sadece akademisyenlerin kullanabildi¤i ADO-FORUMunda, di¤er arkadafllar›n›zla paylaflmak ister misiniz?... •

Muayenehanesi olan difl hekimi arkadafllar›m›z; Muayenehaneniz için bilgiye mi ihtiyaç duy-

dunuz?... Acil malzemeye mi ihtiyaç duydunuz?… • Diflhekimli¤i Ö¤rencileri; E¤itiminizle ilgili

ders notlar› m› gerekiyor ?... • Diflhekimli¤ine ürün satan depolar; ürünlerinizi mi tan›tmak

istiyorsunuz ?... • Teknisyen arkadafllar; Laboratuar'da üretti¤iniz porselen ve di¤er

tasar›mlar›n›z› resimle anlatmak m› istiyorsunuz?...

Bir defa ADO Internet Sayfas› Üyesi olman›z ve flifrenizi alman›z, 

bütün bu bilgilere h›zl› ve  ayr›nt›l› ulaflabilmenizi sa¤lar. 

www.ado.org.tr 
web adresinden HEMEN KAYDOLUN.

ADO ‹NTERNET SAYFASINI Z‹YARET ETT‹N‹Z M‹?



‹lk kez dinledi¤imde, “evet“demifl-
dim kendi kendime... 
fiimdiye kadar hiç fark›nda olmadan
eksikli¤ini duydu¤um, arzu etti¤im
musiki, yorum ve ruh hali, sevgi ...
‹flte hepsi bir arada buymufl me-
¤er...  Varl›¤›ndan bihaber özledi¤im
musiki ...
Büyülemiflti beni.
Çok eski bir dostu özlemiflcesine
kucaklad›m onu ben de sevgiyle…
Hah dedim, iflte flimdi oldu…
Eksik birfleyler tamamland› musiki
ad›na ...
Sufi Omar Faruk Tekbilek sözünü
etme¤e çal›flt›¤›m sanatç›. 
Müzisyen.
Müzisyen oldu¤u kadar düflünür,
düflünürlü¤ü kadar alçakgönüllü, bir
o kadar da gönlü sevgiyle dolu o
güzel insan, Tekbilek…
Kimdir, nerede do¤mufldur? Ameri-
ka’ya neden gitmifldir, ne zamand›r
oradad›r... Albümleri, tüm dünyada
büyük bir sevgi çemberi içinde ilgiy-
le izlenen konserleri...
Bu sorulara yan›t vermek kolay.
Ama, sanat›na ve kiflili¤ine gelince,
tasavvufla aflk›, sevgiyle coflkuyu
birbirine harmanlayarak tüm bunlara
eflsiz insan sevgisi ve karakter gü-
zelli¤ini katarak musiki ile bir arada
sunuflu... Bunlar›  tarife çal›flmak o
musikiyi dinletmeden sat›rlara dök-
mek zor ifl…

Hemen hemen mutlulu¤un resmini
yapabilmek kadar belki...Çünkü,
hüznü bile dinlerken mutlu olursu-
nuz Ömer Faruk’un yorumunda,
onun eserlerinde.
Ben, müzi¤i ve kiflili¤i ile çok özel bir
sanatç› olan Ömer Faruk Tekbilek’i
burda ne kadar anlatabilirim bilemi-
yorum ama, bildi¤im o ki, ne kadar
anlat›l›rsa anlat›ls›n baz› fleylerin
mutlaka eksik kalaca¤› … 
Musikisini, onun kendi kiflili¤i ve
dünya görüflüyle beraber dinleyip
yorumlarsak, o zaman o güzelli¤i, o
genifl yelpazedeki hoflgörüyü çok
daha iyi anlayabiliriz.
Adana’da 1951 y›l›nda müziksever
bir ailede dünyaya gelen ve ilk mü-
zik derslerini çok küçük yafllarda
a¤abeyi Hac›’dan alarak musikiyle
tan›flan Ömer Faruk, ileriki y›llarda
‹stanbul’a giderek, ‹smet S›ral, Bur-
han Tonguç, Orhan Gencebay, Mi-
ne Koflan, Ahmet Sezgin gibi müzik
dünyas›n›n de¤iflik simalar›yla çal›fl-
man›n d›fl›nda, mevlevi derviflleri ve
Aka Gündüz Kutbay gibi ünlü ney-
zenlerle tan›flm›fl ve onlardan da
çok etkilenmifltir.
Daha sonra 20’li yafllarda gitti¤i
ABD’ ne yerleflerek,  Türk musikisi-
ni, kendi yorum ve sevgisini de kat›p
yapt›¤› albümler ve verdi¤i konser-
lerle evrensel platforma tafl›m›fl, ve
bunda çok baflar›l› olmufl bir sanat-

ç›d›r. Dünyada isim yapm›fl bir çok
sanatç› ile de birlikte çal›flarak, ken-
disini müzik dünyas›nda hem sev-
dirmifl hem de iyi bir yer edinmifltir.
Efllik etti¤i sanatç›lar aras›nda Nus-
ret Fatih Ali Khan, Ofra Haza, Hos-
sam Ramzy, Michael Askil gibi isim-
ler de bulunan sanatç›m›z, “Gitti¤im
her yere müzik de benle beraber ge-
lecek” derken de anlat›r müzik sev-
gisini.
Musikisinde sevgi ile hasreti, hüzün-
le coflkuyu, tüm üflemeli ve vurmal›
çalg›lar› çok iyi kullanarak, zaman
zaman kendi sesini de kat›p büyük
tevazuyla sunabilen Ömer Faruk’u
biraz tan›d›¤›m ve musikisininden
pay alabildi¤im, verdi¤i huzura eri-
flebildi¤im, onu biraz olsun anlaya-
bildi¤im için kendimi mutlu say›yo-
rum ve sizlere de onu dinlemenizi
gönülden öneriyorum…
Onu dinlerken “hasret”le hüzünlenir,
“minnos”la coflar, “flifleler”le sar-
hofl, “I love you” ile afl›k olur, sufi ile
tanr›ya yaklafl›r, manhem ile kendi-
nize gelir, hepsinden ötesi verdi¤i
huzurla mutlu olursunuz…
Hani bir söz vardir ya; “her telden
çalmak” diye; o Tekbilek’dir ifl-
te…Nefesine ve gönlüne sa¤l›k.

Müzik tüm meslekleri kaps›yor; mimarl›k, resim, t›p; tüm bunlarda
vücutla yap›lan bir çal›flma, bir ritim var. Ben fabrikada ütü yapar-
ken bile asl›nda bir müzik üretiyordum, o ritmi hissedebiliyordum.

Cengiz Güven
www.omerfaruktekbilek.com

OMAR FARUK TEKB‹LEK
Müzikte her fleyi görüyorum...

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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Tuluyhan U¤urlu’nun yaz aylar›n-

da antik kentlerde seslendirdi¤i ve

büyük ilgi gören çal›flmas› “3 Alt›n

Kentin Anahtar›: Hattufla Tu¤ba Tru-

va” Ankara’da ilk kez sergileniyor-

du.

Resim Heykel Müzesi Konser

Salonunda gerçeklefltirilen konseri-

ne U¤urlu, Atatürk’ün Sofya’da ka-

t›ld›¤› bir toplant›dan esinlenerek

yazd›¤› küçük bir hediye ile bafllad›.

“Sofya’da Dans” özgün Türk Motif-

leri ile süsledi¤i eserini hepimiz ke-

yifle dinledik. Ard›ndan resitale ad›n›

veren eserinde müzik ve görüntüler-

le dinleyicisini antik dünyan›n derin-

liklerinde uzun bir yolculu¤a ç›kartt›.

Anadolu’da yaflayan üç büyük uy-

garl›¤› farkl› bir aç›dan anlat›yordu. 

Odam›z›n toplu bilet organizas-

yonu yapt›¤› konserde U¤urlu, enst-

rüman›na olan hakimiyeti ile anlat›l-

mas› zor bir keyif denizinde yüzdür-

dü bizi. Bu dinleti için tek bir fley

söylenebilir; “kaç›ranlar gerçekten

çok fley kaç›rd›.”  

Konserin bölümleri flöyle: 
Bin Tanr›l› Kent: Hattufla. Bu bö-

lümde araflt›rmac›lar›n Anadolu’nun

ilk büyük devleti olarak gösterdikleri

Hitit uygarl›¤› tan›t›l›yor. Bin y›llar

öncesi müziklerinde bafllamay› kul-

lanan ve bunu kabartmalara kaz›yan

Hititler’le bugünün Anadolu’su ara-

s›nda bafllant›lar kuruluyor.

Yüksek Da¤lar›n Krallar›: Güney

Do¤u Anadolu’da Van yöresinde ku-

rulan Urartu uygarl›¤› Anadolu’da

bin y›llar önce GAP projesini baflla-

tan ve bugün yapt›klar› su yollar› ve

gizli da¤ yollar› ile hala ayakta kala-

bilen, madencilikteki baflar›lar› ile

günümüz kad›nlar›n›n tak›lar›nda

önemli izler tafl›yan büyük bir uygar-

l›k. 

Hile ve ‹hanetle Y›k›lan Kent:

Eserin 3. bölümünde Truva ve Ana-

dolu’nun ilk büyük lideri Hektor’un

hikayesi Homeros’un ünlü ‹lyada

destan›ndan al›nan metinler ve Rö-

nesans ressamlar›n›n tablolar›yla

anlat›l›yor. 

Hektor’un intikam› ve Çanakkale

Destan›: Eserin bu en can al›c› bölü-

münde Hektor’un intikam›n› alan

Fatih Sultan Mehmet ve Truva’dan

3000 y›l sonra yine bat›l› müttefikle-

rin istilas›na u¤rayan Çanakkale’nin

de¤iflmeyen kaderi hümanist bir ba-

k›flla ele al›n›yor. Bölüm Atatürk’ün

düflman askerlerine bile “uzak

diyarlar›n kahramanlar›” diye hitabe-

den o unutulmaz sözleriyle nok-

talan›yor.

Son Söz: Ve eserin finali. Tuluy-

han U¤urlu Anadolu’nun bu üç uy-

garl›¤›n› anlatt›ktan sonra eserini

Anadolu’dan dünyaya gönderilen üç

anahtar sözcükle bitiriyor: E¤itlik,

Özgürlük, Kardefllik.

Üç alt›n kentin anahtar›n› bu üç

sihirli sözcükle notalara döken

Tuluyhan U¤urlu’ya Odam›z için im-

zalad›¤› CD için teflekkür ediyoruz.

Ankara’da 
Tuluyhan
U¤urlu
rüzgar› esti...

Tuluyhan U¤urlu 
3 ALTIN KENT‹N
ANAHTARI 
HATTUfiA - TUfiBA -
TRUVA adl› eserini
seslendirdi¤i konse-
rinde hepimize 
Anadolu’lu olman›n
gururunu yaflatt›...

Sosyal Komitemizin toplu bilet organizasyonlar›ndan 
haberdar olmak için mail grubumuza üye olunuz.

Üye olmak için: 
ado_mail-subscribe@yahoogroups.com adresine bofl bir mail at›n›z...

ADO
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Sosyal Etkinlikler Komitemiz'in

bir toplu bilet organizasyonu da An-
kara Devlet Tiyatrosu taraf›ndan

Akün sahnesinde gösterime konan

“Atlar› da Vururlar” adl› oyuna yap›l-

d›. Horace McCoy'un yazd›¤›, Öz-

can Özer'in oyunlaflt›rd›¤›, fiakir

Gürzüman taraf›ndan yönetilen oyun
günümüz Türkiyesi gençli¤inin, için-

de bulundu¤u

umutsuzluk sonu-
cunda, nelere alet

olabildi¤ini göster-

mek istiyor. Son

günlerde TV kanal-

lar› arac›l›¤› ile ev-

lerimize konuk olan
yozlaflm›fl iliflkileri

ve hasta ruhlu ç›-

kar iliflkilerini irde-

leyen oyun,

1930'lu y›llar›n Amerikas›'nda

yaflanan ekonomik çöküntü-
nün toplumda meydana getir-

di¤i depresyon, insanlar›n yaflamla-

r›n› sürdürebilmeleri anlam›nda ya-

flanan mutsuzlu¤u anlat›yor. O dö-

nemde ortaya ç›kan ve çok popüler

olan Dans Maratonlar› yüzlerce saat,
günefl yüzü görmeden dans etmek

zorundad›r insanlar. Bu ç›lg›nl›¤›n di-

¤er yan›nda ortaya ç›kan yar›flma

h›rs› ve vahflet, kiflileri, kimi zaman
insanl›ktan ç›karm›flt›r, kaç›n›lmaz

olarak. Günümüz Türkiye'sinde

televizyonlarda boy gösteren star

yar›flmalar›, kay-

nanalar, gelinler,

beyaz atl› prensler,
biri bizi gözetliyor-

lar bu vahfletin

uzant›s› de¤il de

ne?

25 fiubat 2005 Cuma günü MEB
fiüra Salonunda Ata DEM‹RER'in

tek kiflilik gösterisine toplu bilet or-
ganizasyonu yap›ld›. Ata Demirer'in

yaz›p oynad›¤›, yaklafl›k 120 dakika
süren iki perdelik komedi gösterisi
"Tek Kiflilik Dev Kadro", do¤açlama

yöntemiyle sürekli yenilenen bir yap›
içinde, kiflisel hikayeler, özgün tiple-
meler ve aktüel mizah de¤inmeleriy-

le, bugüne dek 850 kez seyirci karfl›-
s›na ç›km›fl. "Tek Kiflilik Dev Kadro"

gösterisi, Ata Demirer'in televizyon
program› Korsan TV'de de canlan-

d›rd›¤› Niyazi Gül, Necip ‹ncesaz,
Ak›n ‹pekçe ve daha birçok özel ka-
rakterin özgün hikayeleri ve ünlü sa-

natç›lar›n incelikli taklitlerinin yan› s›-
ra, durum komedisi tarz›nda zengin

monologlar içeriyordu. Sanatç›n›n
muhteflem sesi, inan›lmaz taklitleri
tüm salonu keyiflendirdi. Ata Demi-

rer'in, Ortaoyunu gelene¤indeki Mu-
gallit karakterini and›ran oyunculuk
tarz›na dayanarak, farkl› bir kurgu ve

çarp›c› bir mizah anlay›fl›yla sah-
neledi¤i "Tek Kiflilik Dev Kadro"

gösterisi, 1998 y›l›ndan bu yana yak-
lafl›k 450 bin kifli taraf›ndan seyredil-

di¤ini ö¤rendik. 
Daha nice keyifli gösterilerde bir

arada olmak dile¤i ile sev-

gili Ata…

ATA DEM‹RER
“Tek Kiflilik Dev Kadro”

“atlar› da
vururlar”

ADO

ADO
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Yepyeni bir dünyaya uyand›n›z;
yata¤›n›zdan yüzünüzde bir
gülümseme ile kalkt›n›z; ayak-

lar›n›zda bir esneklik var. Kendinizi ener-
jik, genç ve zinde hissediyorsunuz; nede-
ni gece uyudu¤unuz rahat uykudur... Ma-
alesef her sabah, mutlulukla bafllamaz.
Bazen gözlerinizi açabilmek için afl›r› de-
recede güç sarfetmeniz gerekir, vücudu-
nuz a¤r›r, kendinizi bombofl hissedersi-
niz...Sorun, ihtiyac›n›z olan dinlenmeyi
sa¤layamam›fl olman›zdan kaynaklan-
maktad›r.

‹Y‹ B‹R GECE UYKUSU 
NE DEMEKT‹R
Birçok insan bu soruyu “en az sekiz

saatlik bir uyku” diye cevaplar. Fakat me-
sele, sizin yatakta ne kadar süre geçirdi-
¤iniz de¤il, sabah kendinizi nas›l hissetti-
¤inizdir. E¤er sabah enerji dolu olarak
uyan›yorsan›z, bunun nedeni gece iyi
uyuman›zd›r. Sizin için kaç saatlik uyku-
nun gerekli oldu¤unu belirleyen her hangi
bir formül yoktur. Her insan›n ayn› uyku
süresine ihtiyac› oldu¤unu düflünmek, ay-
n› miktarda yiyece¤e ihtiyac› oldu¤unu
düflünmeye benzer. Kiflilerin saç rengi,
boyu ve teninin farkl› olmas› gibi, ihtiyaç
duydu¤u uyku süresi de farkl›d›r. Normal
uyku süresi, 5 ile 10 saat aras›nda olup,
ortalamas› 7,5 saat olarak düflünülebilir.

Uyku süresi, yafla ba¤l› olarak de¤iflir.
Yeni do¤an bir bebek 18 saatini uykuda

geçirir. Büyümeye bafllad›¤›nda uyku ihti-
yac› azal›r, ergenlik dönemi öncesinde ki-
flinin uyku ihtiyac›, yeni do¤an bebe¤in
uyku ihtiyac›n›n yar›s›ndan daha azd›r.
Orta yafllarda 7-8 saat, yafll› kiflilerde ise
6 saat uyku yeterli olabilir. 

UYURKEN NELER OLUR?
Uyku çok karmafl›k bir olayd›r. Uyu-

du¤umuzda kaslar gevfler/sertleflir, na-
b›z, vücut s›cakl›¤› ve kan bas›nc› dü-
fler/yükselir. Derin uykuya dalmadan ön-
ce çeflitli evrelerden geçilir. ‹lk evre “hafif
uyku” diye adland›r›lan evredir. Bu evrede
beyniniz düzensiz dalgalar yayar ve kas-
lar›n gerginli¤i azal›r. Düzenli nefes alma-
ya bafllarsan›z ve akl›n›zdan günlük ifller-
le ilgili düflünceler geçer. ‹kinci evrede
beyin dalgalar› giderek genifller ve gide-
rek genifller ve elektriksel hareketlerle
sars›l›r. Uyan›kl›k ile uyku aras›ndaki s›n›r
art›k afl›lm›flt›r. Üçüncü evrede ise beyin
dalgalar›n›z gittikçe yavafllar ve genifller.
Bu süreçte vücut fonksiyonlar›n›z daha
da yavafllar ve son olarak dördüncü evre-
de tamamen bilinçsiz, derin bir uykuya
dalars›n›z.

UYKUSUZ GECELER 
PROBLEML‹ GÜNLER
‹htiyac›n›z olan dinlenmeyi sa¤laya-

mazsan›z ne olur? Yetersiz uykunun yol
açt›¤› ilk belirti, tebessümün yok oluflu-
dur. Yorgunluk, çabuk sinirlenme ve dep-
resyona yol açar. Uykusuz kifli keyifsiz
olur, agresif kiflili¤e bürünür. Ve her fley
için flikayetçi bir davran›fl içine girer Etra-
f›n›zdaki kifliler gülerken, onlar esnerler.
Yap›lan en son araflt›rmalara göre, uyku-
suz bir gece yarat›c›l›¤› ve alg›lama özelli-
¤ini olumsuz yönde etkiler.

Kronik uykusuzluk çekenler, iflten
sonraki sosyal aktiviteler için kendilerini
çok yorgun, halsiz, isteksiz hissederler.
Uykusuzluk, dikkat toplamada zorlanma

ve haf›za zay›flamas›yla kendini gösterir.
K›saca özetlemek gerekirse, en ideali
kendili¤inizden uyanana kadar uyuyunuz,
e¤er çalar saat yada her hangi bir d›fl et-
kene gerek kalmadan uyan›rsan›z, gün
içinde kendinizi daha zinde ve enerjik his-
sedersiniz.

DAHA ‹Y‹ UYUMANIZ ‹Ç‹N 
10 ÖNER‹
1-) ‹yi bir yatakta uyuyun;
‹yi bir gece uykusu çekmek için, nas›l

bir yatakta yatt›¤›n›z önemlidir. E¤er yata-
¤›n›z çok küçük, fazla yumuflak/sert veya
eski ise, derin, rahat ve dinlendirici bir uy-
ku uyuman›z mümkün de¤ildir. Yata¤›n›z›
de¤ifltirme karar›n› verdi¤inizde, yeni ya-
ta¤›n›z› al›rken sizi en rahat ettiren yata¤›
seçin. Boy, vücut a¤›rl›¤› ve uyku al›flkan-
l›¤›n›z› mutlaka göz önünde bulundurun.

2-) Düzenli olarak Spor yap›n;
Düzenli olarak spor yapmak, gün bo-

yunca toplanan gerginli¤in at›lmas›n›, vü-
cudun ve zihnin gevflemesini sa¤layacak-
t›r. Spor yapanlar, spor yapmayanlara k›-
yasla daha iyi ve derin uyurlar. Ancak
sporu afl›r› yorgunlu¤a yol açacak düzey-
de yapmamal› ve geç saatler tercih edil-
memelidir. En ideal spor zaman›, ö¤leden
sonra veya akflam›n erken saatleridir.

3-) Uyar›c› al›m›n› azalt›n;
E¤er kahve içmeyi seviyorsan›z, en

son kahvenizi uyku saatinizden 6 veya 8
saat önce için. Kahvenin uyar›c› etkisi,
içildikten 2 saat sonra doruk noktas›na
ulafl›r, ancak etki daha sonrada devam
edebilir. Geceleyin uykunuzu kaç›ran yal-
n›zca kafein de¤ildir. Çikolatadaki “Tyroy-
sine”, kaflar peyniri ve k›rm›z› flarap, kalp
at›fllar›n›n düzensiz ve daha s›k atmas›na
yol açar.

4-) Uyku saatlerini de¤ifltirmeyin;
Mükemmel bir gece için en iyi yol,

normal uyku saatlerine sad›k kalmakt›r.
Vücudumuzun biyolojik düzenini tam

DÜZENL‹ UYKU
DAHA ‹Y‹ B‹R YAfiAM

Ayflenur KARATAfiO⁄LU 
ADO Yay›n Kurulu Üyesi
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dengede tutmak için çok yada az uyudu-
¤unuzu dikkate almadan normal saatiniz-
de uyan›n. Uyku saatlerinize tatilde ve
hafta sonlar›nda da sad›k kal›n.

5-) Sigara içmeyin;
Nikotin, kafeinden daha güçlü bir

uyar›c›d›r. Yap›lan bir çok araflt›rmaya gö-
re, sigara tiryakilerinin uykuya dalmalar›
çok zaman al›r ve uyku zamanlar›n›n çok
az bir k›sm›n› derin uykuda, büyük bir k›s-
m›n› ise uyan›k geçirirler. Günde 2 paket
sigara içen bir kifli, sigaray› b›rakt›¤› tak-
tirde, uyan›k kalma süresi yar›ya inmekte-
dir.

6-) ‹çki tüketimini azalt›n;
Alkol, en eski ve en popüler uyku yar-

d›mc›s›d›r. Buna ra¤men gece yata¤a gir-
meden önce al›flkanl›k olarak veya geç
saatte al›nan içki, gece süresince prob-
lemlere neden olabilir. Alkolün ilk etkileri
geçtikten sonra, derin uyku devresi (REM)
di¤er uyku evrelerine de tesir ederek vü-
cudun ihtiyac› olan dinlenmeyi önler. Bu
durumda genellikle çok erken saatlerde
ve uykunuz bölünmüfl olarak uyan›rs›n›z.

7-) Ne kadar de¤il, Nas›l uyudu¤unuz
önemli;

Uyuyaca¤›n›z 6 saatlik iyi ve düzenli
bir uyku, kendinizi kesintilerle uyuyaca¤›-
n›z 8 saatlik bir uykudan daha fazla din-
lenmifl hissetmenizi sa¤lar. Uyku ihtiyac›-
n›z› tayin edin ve kesintisiz uyuyun.

8-) Planlar›, Problemleri erken saatler-
de halledin;

Yata¤a, ”bugün ne yapt›m, yar›n ne
yapaca¤›m?” gibi düflüncelerle girmeme-
lisiniz. Yapmak istedi¤iniz fleyleri liste ha-
line getirin. Böylece sürekli olarak kendi
kendinize hat›rlatmaktan kurtulmufl olur-
sunuz. Sizi rahats›z eden konular› ve
muhtemel çözümleri yaz›n. E¤er günlük
problemler sizi yata¤a kadar takip ediyor-
sa, kendi kendinize onlar› yar›n düflüne-
ce¤inizi telkin edin.

9-) Yata¤a mideniz çok dolu veya çok
aç girmeyin;

Geç vakitte yenen yemek, sindirim sis-
teminizin fazladan çal›flmas›na neden olur.
Bafllang›çta kendinizi uykunuz gelmifl gibi
hissetseniz bile, muhtemelen, bütün gece
sa¤a sola dönersiniz. E¤er rejim yap›yorsa-
n›z, yata¤a aç girmemeye dikkat edin.
Çünkü gece boyunca guruldayan bir mide,
di¤er fiziksel rahats›zl›klar gibi rahat bir uy-
ku uyuman›z› engeller. Bunun için uyuma-
dan önce kalorisi düflük yiyeceklerden az
miktarda yeme¤e çal›fl›n.

10-) Uyuma Kurallar›n›z› Düzenleyin;
Çok küçük çocuklar›n bile kolayca uy-

kuya dalmak için her gece tekrarlad›klar›
baz› davran›fllar vard›r; Dua etmek veya
k›sa bir hikaye okumak gibi... Kendinize
uygun bir al›flkanl›k edinin; hafif bir müzik
dinleyin veya çok heyecanl› olmayan bir
kitap okuyun. Yumuflak gerinme hareket-
leri veya ›l›k bir banyo kaslar›n›z›n gevfle-
mesini sa¤layabilir.

UYKU ORTAMI
Gürültüden Kaç›n›n;
Beyin, farkl› fliddetlerdeki seslere

farkl› tepkiler gösterir. Kad›nlar erkeklere
nazaran, gece oluflan gürültülere karfl›
daha duyarl›d›rlar ve çabuk uyan›rlar. 70
desibel üzerindeki her ses dalgas›, sinir
sistemi arac›l›¤› ile bütün vücut taraf›ndan
alg›lan›r. Ani oluflan gürültüler kan bas›n-
c›n›z› yükseltir ve kalbe kan gidiflini azal-
t›r. E¤er ses fliddeti artarsa, gözbebe¤iniz
daral›r/genifller, kar›n ve gö¤üs kaslar›n›z
s›k›fl›r ve kalp at›fl›n›z h›zlan›r.

Ortam› Serin Tutun;
Uyku ortam› için en ideal s›cakl›k yak-

lafl›k 16-20 C'dir. Serin bir odada örtüle-
rin alt›nda daha uzun süre kalabilirsiniz,
daha s›cak bir odada ise rahats›z olursu-
nuz. Taze hava, kiflisel bir istek olup, iyi
bir uyku için zorunlu de¤ildir.

Ifl›klar› Söndürün;
Baz› insanlar, tamamen karanl›k oda-

da uyurlar. E¤er karanl›k sizi rahats›z edi-
yorsa, sadece size gerekli olacak düzey-
de hafif ›fl›k veren gece lambalar› kullana-
bilirsiniz.

UYKU PROBLEMLER‹ 
DÜZENS‹ZL‹KLER‹

Uykusuzluk;
Uykusuzluk çekenler özellikle derin ve

dinlendirici uykuyu çok az bilirler. Uyku-
suzluk çeken bir çok kifli yatakta uykuya
dalmak için zaman harcar. Ancak uyku
laboratuarlar›nda, özellikle görünüflte uy-
kusuzluk problemleri olan kifliler üzerinde
yap›lan testlerde, kiflilerin uyku zamanla-
r›n›n normal oldu¤u görülmüfltür. Uyku
problemleri, bazen zihinsel problemlerin
bir sonucu olabilir. Tek bafl›na endifle ve-
ya duygusal bir sorun bile uyumaya engel
olabilir.

Uyku Süresince Nefes Darl›¤›;
Nefes alamama, uykusuzlu¤a, bafl

a¤r›s›na, kronik yorgunlu¤a, hatta ölüme

bile neden olabilir. Bu hastal›¤›n en belir-
gin özelli¤i, fliddetli ve yüksek sesle hor-
lama ve 20-80 saniye aras›nda de¤iflen
nefes alamama olarak ortaya ç›kar. Teda-
vi edilmedi¤i taktirde, özellikle yüksek
tansiyonlu kiflilerde ölümcül olabilir.
Tedavi olarak afl›r› kilolar›n at›lmas›, g›rt-
la¤›n arka k›sm›ndaki yumuflak dokunun
ameliyatla al›narak üst solunum yolunun
geniflletilmesi say›labilir.

Uyurgezerlik;
Milyonlarca insan gece yata¤›ndan

kalk›p bilinçsizce dolafl›r. Bütün erkek ve
kad›nlar›n %2,5'u, düzenli olarak, her
gece uykuda gezinirler. Uyurgezerlik
genellikle rüyas›z derin uyku s›ras›nda
kendini gösterir. Beynin uykuyu kontrol
eden bölümünde bilinmeyen bir nedenle
oluflan bozukluk, kiflide derin uyku halini
kiflide k›smi uyan›kl›k haline dönüfltürür.

Uyku Hastal›¤› “Narcolepsy” 
“Narcolepsy” beyinde uyku ve uyan-

ma olgular›n› kontrol eden mekanizman›n
ifllev görmesinden meydana gelen,
kal›t›msal bir rahats›zl›kt›r. Bu rahats›zl›¤›
olan kifliler, geceleri ne kadar uyurlarsa
uyusunlar, gündüzleri uyan›k kalmakta
güçlük çeker. Hastal›k zaman içinde
giderek ilerler, geceleri korkunç rüyalar
görüp etkisinde kalmaya ve hayallere yol
açar. Uyku s›ras›nda uyan›kl›ktan uyu-
maya geçifllerde ve uyand›ktan sonra,
dakikalarca hareket edemezler, bu duru-
ma, ”Uyku felci” ad› verilir. Bir çok kiflide
afl›r› duygusal heyecandan kaynaklanan
kaslar›n k›smi yada tamamen kramp
durumuna geçifl olarak tan›mlanan
“cataplexy”'den flikayet etmektedir. Uyku
al›flkanl›klar›n›n düzenli hale getirilmesi ve
gündüzleri yap›lacak k›sa flekerlemeler,
bu rahats›zl›¤›n tedavisinde yard›mc› olur-
lar.

YARDIMA ‹HT‹YACINIZ VAR MI?
Genelde kifliler uykusuzluk problem-

lerini ciddiye almazlar. E¤er kendinizi çok
yorgun hissediyor ve günlük faaliyet-
lerinizi yerine getiremiyorsunuz veya yor-
gunlu¤unuz 1-2 haftadan fazla sürüyorsa,
mutlaka doktorunuza görününüz. Daha
a¤›r durumlarda uyku uzmanlar›na bafl-
vurman›z do¤ru olacakt›r.

‹Y‹ UYKULAR..... 



Serbest  Çal›flan  Diflhekimleri
Komisyonu’muz  Bölge  temsilcisi  ve
sektör temsilcisi kat›l›mc› meslektafl-
lar›m›zla; tempolu bir  çal›flma sonun-
da 2 taslak yönetmelik haz›rlad›.

Bunlardan birincisi “A¤›z ve Difl
Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Serbest Muaye-
nehanelerden al›m›na yönelik”

‹kincisi “Asgari Ücret Yönetmeli¤i” 
Bu yönetmelikler Türk Diflhekim-

leri Birli¤i’miz taraf›ndan hükümetimi-
ze sunulup, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Maliye
Bakanl›¤› ve Çal›flma Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›’n›n ortaklafla yürütece¤i
çal›flmalarla resmilefltirilebilecek me-
tinler. 

Bu çal›flmalarla meclise getirile-
cek Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanu-
nu’nun Toplumumuzun a¤›z difl sa¤-
l›¤› alan› ile ilgili bofllu¤u tamamlana-
c a k t › .

Hastas›z gün kapatan muayene-
hanelerle, a¤›z sa¤l›¤› had safhada
bozuk, imkans›z kalm›fl toplumumu-
zun dertlerine deva olabilecek, Avru-
pa Toplulu¤u yolculu¤umuzda, onlar
bize hat›rlatmadan ak›l edebildi¤imiz,
büyük bir aflama  niteli¤indeydi.

Birinci yönetmelik olan, A¤›z Difl
Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Özelden Sat›na-
l›m›na dair yönetmelik, ‘Genel Sa¤l›k
Sigortas›’ Kanunu’nun mecliste ç›ka-
r›lmas› sonucu uygulamaya konabile-
ce¤inden, bu süreçte; bir çok safha-
n›n tamamlanmas›na ihtiyaç göster-
di¤inden, iyiniyet ve umutla bekleyifli-
mizi sürdürüyoruz.

Fakat, ikinci yönetmelik olan ‘As-
gari Ücret yönetmeli¤i’  öyle tepkiler
ald› ki, flafl›r›p kald›k.

1 - Maliye Bürokratlar›m›z›n
Tepkisi: Vergi adaletsizli¤i yarataca¤›
yönüyle (Sn.Defterdar ve Sn. Maliye
B a k a n › ’ m › z )

2 - Sn. Baflbakan’›m›z›n Ulusa
Seslenifl Konuflmas›nda: “Bizim için
4 öncelikli hedef var. Bunlardan ikin-

cisi Sa¤l›kta Dönüflüm, tüm vatan-
da¤lar›m›z›n sorunsuz, Sigortal› sa¤-
l›k hizmeti alabilmesi ve memnuniye-
ti, flikayetlerin takipçisi olaca¤›z” di-
y o r d u .

3 - Türk Diflhekimleri Birli-
¤i’nden baz› meslektafllar›m›z: “Ha-
z›rlanan yönetmeli¤in K.D.V. Kanunu-
na ayk›r›l›fl› yönüyle”

Bu tepkilerin ›fl›¤›nda, haz›rlad›¤›-
m›z Asgari Ücret Yönetmeli¤i’mizin
manas›n› aç›klayal›m.

“Bu yönetmelik ile ülkemizdeki
ekonomik flartlarla Asgari ücret aras›
uyuflmazl›klar› gidermek, Asgari üc-
retle kazan›lm›fl haklar› koruyarak; bu
geçifl sürecinde;  kay›t d›fl›l›k yoluyla
do¤an mali usulsüzlüklerden meslek-
tafllar›m›z› kurtarmak, Vergi Yüzsüzle-
ri s›fat›yla; metazori matrah art›r›m› ta-
lep edilen konumdan, amortisman ve
hekim geliri gibi biçok k›s›mdan nisbi
feragat ederek, hangi fedakârl›klarla
hizmet vermeye çal›flt›¤›m›z› kay›tlan-
d›rmak, Bütçe uygulama talimat›yla
yap›lan sa¤l›k yard›mlar›ndan serbest
muayenehanelerimizin üvey evlat
muamelesiyle, uzak tutulmas›n› orta-
dan kald›rmak, gelecekte kurulacak
olan genel ve özel sa¤l›k sigortalar›
için altyap› haz›rlamak hedeflenmek-
teydi” ‹flte bütün bu sebepler yönet-
meli¤imizin Amaç ve Genel Gerekçe
k›s›mlar›nda zikredilmiflti.

Hedefimiz, Asgari Ücretle Devleti-
mizin sa¤l›k yard›m› aras›nda bir orta-
lama yol bulmakt›. 

Bizler de bu yönetmeli¤in, gelirde
Hekimlik standartlar›n› sa¤lamayaca-
¤›n›, uzun süreler boyunca uygulan›r-
sa, amortisman kay›plar›m›zla mu-
ayenehanelerimizi afl›nd›rarak yok
edebilece¤ini ve K.D.V. Kanununa
uyumsuzlu¤unu biliyorduk.

Birinci k›sm›, Genel Sa¤l›k Sigor-
tas› uygulamas›na geçilinceye kadar,
bizler taraf›ndan fedakârl›kla göze al›-
n›p, kamu yarar›na üstlenilebilirdi. 

K.D.V. Kanununa uyumsuzluk ise,
bu kanunun ilgili maddesine ‘Sa¤l›k
Hizmetleri ‹stisnad›r’ fleklinde bir ila-

veyle Maliyemiz taraf›ndan kolayl›kla
halledilebilirdi. 

(Rusyadan bavul ticaretinde stok
aff›, ithalatta baz› ara mallar›nda güm-
rük indirimi, Vergi bar›fl›, Z›rai aflar,
mazot destekleri vs. bir çok konular-
la, serbest bölgelerde ihracat› teflvik
amac›yla de¤iflik alanlarda cesurca
vergisel istisnalar gibi)

Sn. Baflbakan’›m›z “Ulusa Sesle-
nifl Konuflmas›nda”  Sa¤l›k Hizmetle-
rinin ticari faaliyetler statüsünden bir
an evvel ç›kar›larak, Maliye bakan›m›-
z›n da; Sa¤l›¤› vergi toplanarak, top-
lumun can›n› ac›tacak üzecek ve ür-
kütecek konumdan ç›karmak için
gayretleri olurdu. 

Uygulama hiçte öyle olmuyor. Sn.
Baflbakan›m›z  “herkesin rahatl›kla
kaliteli, ay›r›ms›z sa¤l›k hizmeti alaca-
¤›ndan” bahsederken, Sn. Maliye Ba-
kan›m›z da “Sektörden beklenen ver-
gi gelirlerinden vazgeçemeyiz” diye-
biliyor. Belediyelere tan›nan vergi is-
tisnal› sa¤l›k kurulufllar›n› ise bizler
a n l a y a m › y o r u z .

A¤›z difl sa¤l›¤› hizmetlerinin yüz-
de kaç›n›n, özel muayenehanelerden
al›nma gerekliliflinden, G.S.S. Kanun-
lafl›rsa, gerekli iflletme donan›m› ve
hekim bafl›na düflecek hasta say›s›n-
dan ise hiçbirimizin haberi yok. 

Meslektafllar›m›z› s›k›flt›r›c›, k›s-
men ezici her türlü mali uygulama
sektöre reva görülüyor. “Kaz› yolar-
ken kollar›n› kopar›yor ve sakat b›ra-
k›yorlar.” Özel sektörün yerine kona-
bilecek baflka bir  enstrüman yok, far-
k›nda olarak ya da olmadan özel sek-
törü h›rpalayarak küçültüp, sa¤l›kta
aç›ktan atamalarla ve belediyelere
sa¤l›kta vergisel ayr›cal›klar tafl›yan
kurulufllar kurma hakk› tan›yarak, hiz-
metleri devletlefltirme yönünde h›zla
ilerleniyor. Gelece¤in nam›m›za ve
toplumumuza hay›rl› fleyler getirece-
¤ine tereddütlerimiz sürekli art›yor. 

Bizlerin önceli¤i, temsilini üstlen-
di¤imiz meslektafllar›m›zd›r. 

Uygulanan politikalar›n serbest
çal›flan meslektafllar›m›za yarataca¤›
riskleri de, her platforma tafl›mak ve
tart›flmak  niyetindeyiz.

S . O . S .S . O . S .
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‹. Yavuz GÜNGÖR
Denetleme Kurulu Üyesi
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Ama önce gezegenimizin 3/4 ünü vücudumuzun %65 ini kaplayan
suyun durumunu makro olarak görelim. 
Dünyam›z› çok h›zl› bir flekilde kirletti¤imiz için e¤er ayn› flekilde
devam edersek  bu yüzy›l›n ortas›nda 2 milyar insan susuzluk çe-
kecek. Günde 6000 çocuk kötü, sa¤l›ks›z  sulardan kullanmak zo-
runda kalarak öldü¤ü için ve her gün 274.000 insan›n daha temiz
ve sa¤l›kl› suya ihtiyac› oldu¤u için ve kaynaklar h›zla tükendi¤i için
su art›k eskisinden çok daha önemli ve daha da önemli olmaya
devam edecek.
Su biyokimyasal olarak incelendi¤inde onun sa¤l›k için yararl› olup
olmayaca¤› konusunda bir fikir sahibi olabiliyoruz. Ama bu yeterli
mi? Sa¤l›kl› olarak nitelendirdi¤imiz suyun acaba sa¤l›ks›z olmas›
ya da tam tersi mümkün mü? Sadece fiziksel olarak temiz dedi¤i-
miz su faydal› m› yoksa daha fazlas› gerçekten gerekli mi ve ge-
rekliyse bunlar ne olabilir? Evren Pisagorcular›n dedi¤i gibi mate-
matik ile aç›klanabiliyorsa su da var olan k›s›m nedir? Ve en önem-
lisi her etki bir tepki oluflturuyorsa ve yoktan var vardan da yok ol-
muyorsa su çevreden  gelen etkilere nas›l cevap veriyor? Bizim
sordu¤umuz bu sorular› Dr. Masaru Emoto'da sormufl ve yapt›¤›
ilginç deneyler va çal›flmalar sonunda çok de¤erli ve önemli neti-
celer varm›fl. 
Suyu dondurdu¤u ve kesitler al›p mikroskopta inceledi¤inde ayn›
suyun farkl› çevre flartlar› alt›nda farkl› yan›tlar verdi¤ini görmüfl ve
bize göstermifltir. 

Su dedi¤imiz zaman

oldukça s›radan ve

pek de fazla dikkatimizi

çekmeyen bir kavram

kafam›zda olufluyor.

Halbuki onu yak›ndan

inceledi¤imiz zaman

asl›nda ne denli ilginç

ve önemli bir fleyle

karfl› karfl›ya bulundu-

¤umuzu anlayabiliriz.

SU

Dr. Masaru Emoto

Haz›rlayan: Diflhekimi VECD‹ ALTINDAL



Önce normal musluk, nehir, baraj sular›ndan ald›¤› örneklerde incele-
melerde bulunmufltur
Daha sonra sular›n bulundu¤u ortamda çeflitli müzikler dinleterek ayn›
sular› tekrar incelemifltir.
Bundan sonra sular›n bulundu¤u kaplara üzerinde de¤iflik s›fatlar olan
etiketler yap›flt›rm›fl ve ilginç sonuçlar alm›flt›r.
Daha sonrada acaba manevi duygular›n, duan›n suyun üzerinde bir et-
kisi olup olamayaca¤›n› araflt›rm›flt›r.
Gördü¤ümüz üzere su fizik ve biyokimyasal olarak ayn› olsa da ge-
ometrik yap›s›nda çok büyük de¤ifliklikler gösterebilmektedir. Bu sade-
ce müzikle de¤il konuflmalar, duygular ve hatta dua ile çok h›zl› ve be-
lirgin olarak de¤iflebilmektedir. 
San›r›m bu araflt›rman›n sonuçlar›yla beraber suyun önemi daha da art-
m›flt›r. 
Vücudumuzun %65 inin sudan ibaret oldu¤unu hat›rlayacak olursak
kendimize ve baflkalar›na sa¤l›k vermek için çok basit ve etkili araçlara
sahip oldu¤umuzu görebiliriz. Olaya biraz daha yukar›dan bakt›¤›m›zda
da durum daha da de¤iflecektir. 3/4 ü sudan ibaret olan Dünyan›n yü-
zey k›sm›nda duygular›m›z, düflüncelerimiz, sözlerimiz de acaba bir
canl› olan Dünyan›n sa¤l›¤› etkileyebilir mi? 
E¤er Evet cevab›n› veriyorsak yapt›¤›m›z, üretti¤imiz her fleyin ne kadar
önemli oldu¤unu ve sadece kendimizin de¤il koca bir insanl›¤›n son y›l-
larda gittikçe artan bir flekilde karfl›laflt›¤› felaketlerin nas›l önlenebile-
ce¤ini belki de bulabiliriz.
Hepinize sa¤l›kl› y›llar diliyorum. 
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Kompozit restorasyonlar estetik

özelliklerinden dolay› özellikle anterior

difllerde  var olan aproksimal lezyon-

lar›n, erezyon, abrazyon ve köfle k›r›k-

lar›n restorasyonlar›nda kullan›lmak-

t a d › r .

Posterior difllerde kullan›m› daha

s›n›rl› oldu¤u gözükmektedir. Kom-

pozitlerin kendilerine has olan baz›

olumsuz özelliklerinden dolay› , poli-

merizasyon büzülmesinden kaynak-

lanan marginal kenar aç›kl›klar›n›n

kontrolünün zor olmas›, büyük kavi-

telerde oklüzal kuvvetlere karfl› daya-

n›kl› olmamas› ve afl›nmaya karfl› di-

rençsizliklerinden dolay›  kullan›m›

risk teflkil etmektedir. sadece küçük

lezyonlar›n restorasyonu ile s›n›rl› kal-

m a k t a d › r .

Kompozitlerin bir adheziv resto-

rasyon tipi oldu¤unu kabulunden yo-

la ç›karak  bu tür restorasyonlarda

baflar›  ancak çok iyi  adheziv ba¤lan-

t› sa¤land›¤› takdirde elde edilebile-

ce¤ini  unutmamak gerekir. 

Klinikte afla¤›daki durumlar söz-

konusu oldu¤unda kompozit resto-

rasyondan kaç›nmak gerekir.

1- Büyük  restorasyonlar:
Problem daha çok posterior kavi-

telerde ortaya ç›kmaktad›r. Özellikle

amalgam restorasyonlar›n kompozit

ile de¤ifltirilmesi söz konusu oldu-

¤unda, kavitenin retantif amaçl› amal-

gama göre dizayn edildi¤inden kom-

pozit dolgu oklüzal kuvvetlere karfl›

daha az dayan›kl› oldu¤undan karfl›t

difller taraf›ndan afl›nd›r›lmakla birlikte

adhezyonlar› zay›f kalmaktad›r. Res-

torasyon büyüdükçe polimerizasyon

büzülmesi o kadar fazla olur. Buda

daha fazla marginal aç›kl›k demektir.

Kompozitte meydana gelen  polime-

rizasyon büzülmesi, kompozitin kavi-

te duvar›ndan ayr›lmas› demektir.

Kompozitin asit ile pürüzlendirilmifl

mineye olan ba¤lant› kuvveti (ideal

flartlarda) kompozitin büzülme kuv-

vetinden daha fazlad›r. Ancak denti-

ne olan ba¤lant›s› zay›f oldu¤undan

dentin ile dolgu aras›nda oluflacak

aç›kl›k veya bofllu¤a s›v›lar›n dolmas›

sonucu ve çi¤neme bas›nc› etkisiyle

veya ›s› de¤iflikli¤i nedeniyle s›v›n›n

dentin tübüllerine do¤ru bask› yapa-

rak post operatif a¤r›lar›n ortaya ç›k-

mas›na neden olmaktad›r.

Marginal aç›kl›¤›n oluflmas›nda et-

kili faktörlerden biri de kompozit ile

difl dokusunun aras›ndaki ›s›sal gen-

leflme uyuflmazl›¤›d›r. Bu problemi en

aza indirgemek için kompozitin yap›-

s›ndaki doldurucu miktar› art›r›lsa da

yinede  tam baflar› elde edilmifl de¤il-

d i r .

Kompozit Restorasyonlarda
Klinik De¤erlendirmeler

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

Kompozit rezinler restoratif diflhekimli¤inde önemli bir kullan›m alan›
bulmufltur. Bu gün kullan›m yerine göre farkl› yap›da ve klinik performansta
bir çok kompozit üretilmektedir. Özelliklerini gelifltirmek amac›yla  sarf edilen
çabalar  oldukça fazlad›r. Ancak yukar›da belirtilen olumsuzluklar› göz
önünde bulundurulmal›d›r. Diflhekimleri  kulland›klar› kompozitin teknik özel-
liklerini çok iyi bilmelerinin gereklili¤inin yan›nda konu ile ilgili klinik
araflt›rmalar›n sonuçlar›n› sürekli izlemelidirler. 

Prof. Dr. 
Hiflam DEM‹RKÖPRÜLÜ
ADO Baflkan Vekili
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Yaz›flma Adresi:
e-mail: hisam@gazi.edu.tr

ya ba¤l› problemlerin ortaya ç›kma-

s› muhtemeldir. Bu problemler,

renklenme, çürükler ve hassasiyet

fleklinde kendini gösterebilmektedir.

Bazen kavite taban›n›n cam iyono-

mer simanla desteklenmesi önerilse

de siman›n zamanla çözünmesi

kompozitin desteksiz kalmas› sonu-

cu  k›r›lmalara yol açabilmektedir.

3- Kavite duvar›ndaki 
mine  azl›¤›:

Asit ile pürüzlendirilmifl minenin

kompozite olan ba¤lant›s› oldukça et-

kilidir. ‹deal flartlarda bu ba¤lant›n›n

bozulmas› oldukça zordur.  Lezyon

nedeniyle minenin afl›r› zarar görmesi

veya kötü k›r›lmalar sonucu bazen

kompozite ba¤lanacak mine miktar›

azalabilir. Böylece kompozite  ba¤la-

nacak dentin  miktar› artmaktad›r.

Daha önce bahsedildi¤i gibi kompo-

zitin özelliklerine ba¤l› olarak yine

marginal kenarlarda problemler olu-

flabilmektedir. ‹dealde kavite kenar›-

n›n tamam› mine s›n›rlar›nda bitirile-

rek iyi bir destek sa¤lanmal›d›r. Sade-

ce abrazyon veya erezyona ba¤l› res-

torasyonlarda dentine ba¤lanma

Büyük restorasyonlarda do¤al

karfl›t diflle kompozit aras›ndaki

kontak noktalar›nda ciddi afl›nmalar

meydana gelmektedir. Özellikle ok-

lüzal yükün yüksek oldu¤u posterior

bölgedeki restorasyonlarda afl›nma

daha fazlad›r. 

Kompozitler dayan›kl›l›klar›n› mi-

ne ile olan ba¤lant› kuvvetinden ileri

geldi¤ine göre bu ba¤lant›da mey-

dana gelebilecek kopmalar, oklüzal

yükler, kompozitin rahatl›kla k›r›lma-

s›na yol açacakt›r.

Yukar›da belirtilen nedenlerden

dolay›  marginal kenarlar› dentinde

biten ve posterior difllerdeki büyük

kompozit restorasyonlardan kaç›n-

mak gerekmektedir.

2- Derin gingival 

restorasyonlar.
Anterior veya posterior difllerde

proksimal  restorasyonlarda kavite

taban› subgingival bölgeye kadar

uzanarak kök dentininde yer alabil-

mektedir.  bu gibi durumlarda mar-

ginal adaptasyonu ve marginal s›z-

d›rmazl›¤›  elde edebilmek oldukça

zordur. Dolay›s›yla marginal s›z›nt›-

birinci planda olmaktad›r. Bunun ya-

n›nda bu tür restorasyonlar oklüzal

yük alt›nda olmad›¤›ndan  ba¤lant›

sorunu genellikle olmamaktad›r.

4- Tükrük temas›n›n  kontrol 

alt›na al›namamas›:
Asit ile pürüzlendirilmifl kavitenin

tükrük ile kontaminasyonu kompozit

ile kavite duvar›n›n adhezyonu  müm-

kün de¤ildir.  Ne olursa olsun tükrük

temas›n›n engellenmesi gerekmekte-

dir. Yada alternatif metodlar uygulan-

mal›d›r. Rubber dam veya medikal

yolla tükrük ak›fl›n› belirli bir süre için

azalt›lmal›d›r. 

5- Bruksizm veya diflleri 

s›kma al›flkanl›¤›
Difl g›c›rdatma veya  s›kma  prob-

lemi olan hastalarda özellikle oklüzal

konta¤› olan kompozitlerde afl›r› afl›n-

malar meydana geldi¤i gibi  insizal

kenar restorasyonlarda k›r›lmalar

meydana gelmektedir. Bu gibi du-

rumlarda hasta konu ile ilgili ayd›n-

lat›lmad›kça kompozit restorasyon

uygulamak endike de¤ildir.

Resim 1-A

Resim 2-A Resim 2-B Resim 2-C Resim 2-D
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4) Dil paravan›: Anterior bölgede dilin
difller aras›na girerek aç›k kapan›fla
neden olmas›n› önlemek/tedavi et-
mek amac›yla kullan›l›r. Klasik hawley
pla¤› tarz›nda tasarlan›r,ilaveten an-
terior bölgeye so¤uk akrilikten dil pa-
ravan› ilave edilir. Genellikle üst çe-
neye uygulan›r. Apareyin ön taraf›na
yap›lan ilave k›s›m parmak emmeyi
de engeller. 
5) Bruksizmin önlenmesi: Özellikle
stresin artt›¤› durumlarda bruksizmi
önleyici bir plak uygulan›r. Birçok tipi
vard›r. Ancak genel olarak hawley
pla¤› tarz›nda haz›rlanarak okluzal
bölge akrilikle düz bir yüzey haline
getirilir. Üst yada alt çeneye uygula-
nabilir. Genellikle gece uyumadan
önce tak›larak ertesi sabah ç›kar›l›r.
Bruksizme ba¤l› afl›nmalar› önleyebil-
mek amac›yla uygulan›r. Kullan›m sü-
resi genellikle 1 ayd›r.
6) Protez-Ortodonti ‹flbirli¤i: Son y›l-
larda önem kazanmaya bafllayan bir
konudur. Uygun olmayan difl/çene
konumlar›na ba¤l› olarak yap›lacak
protezin s›n›rlar› zorlan›yorsa öncelik-
le k›sa süreli bir ortodontik tedavi dü-
flünülebilir, daha sonra protez uygu-
lamas›na geçilir. Böylece hasta aç›-
s›ndan son derece fonksiyonel ve es-
tetik bir sonuç elde edilmifl olur. 

8) A¤›z solunumunun önlenmesi: Çe-
flitli etyolojik faktörlere ba¤l› olarak
geliflen a¤›z solunumu, çocuklarda
üst çene darl›¤›na ve buna ba¤l› ola-
rak difllerde çaprafl›kl›¤a neden ol-
maktad›r. Sürekli yap›lan a¤›z solu-
numu tespit edildi¤inde hasta velisi
bir KBB klini¤ine yönlendirilmelidir.
9) Konservatif tedavi: Süt difllerindeki
özellikle mesial ve distal kontakt nok-
talardaki çürükler tedavi edilmelidir.
Aksi takdirde komflu difller bu bofl-

lu¤a do¤ru hareket edebilir ve daimi
difl sürmesini engelleyebilir. Fissür
koruyucularla çürüklerin önlenmesi
de koruyucu ortodonti kapsam›nda
düflünülmelidir.
10) Kötü al›flkanl›klar›n elimine edil-
mesi: Parmak emme, t›rnak yeme,
sürekli yap›lan kalem ›s›rma, uzun sü-
reli biberon kullan›m› ve dudak ›s›rma
gibi al›flkanl›klar›n elimine edilmesi
konusunda hatan›n ve velilerin yön-
lendirilmesi, ileride oluflabilecek difl-
sel bozukluklar›n önlenmesi aç›s›n-
dan çok önemlidir.
(Ortodontik apareylerde tel bükümle-
ri için: http://www.dentistry.anka-
ra.edu.tr/yazi.php?yad=160)
akcam@dentistry.ankara.edu.tr

Ülkemizde yaklafl›k olarak 1000'den
az olan ortodonti uzman› say›s›, genç
bir nüfusa sahip olan ülkemizde orto-
dontik tedavi ihtiyac› olan birey say›-
s› gözönüne al›nd›¤›nda son derece
yetersiz kalmaktad›r.Ülkemizde orto-
dontist bafl›na düflen tedavi ihtiyac›
olan hasta say›s› 115,000'dir.Ayr›ca
Türkiye'de 9-14 yafl aras› çocuklar›n
% 83.1'inde ortodontik anomali ol-
du¤u bildirilmifltir. Bu durumda difl
hekimlerimize koruyucu ortodontik
önlemler konusunda önemli bir so-
rumluluk düflmektedir. Bu k›sa maka-
lede difl hekimlerinin uygulayabilece-
¤i basit ortodontik müdahalelerden
bahsedilecektir.
1) Yer Tutucular: Erken süt difli çe-
kimlerine ba¤l› olarak komflu difllerin
çekim bofllu¤una do¤ru devrilmesini
önlemek ve sürecek olan daimi diflle-
rin yerlerinin korunmas› amac›yla ya-
p›lmakta olan apareylerdir. Genellikle
süt V no.lu diflin erken çekimini taki-
ben yap›l›r. Yer tutucular›n 2 tipi var-
d›r,: Sabit ve Hareketli. Sabit yer tu-
tucular, kooperasyonu bozuk olan
çocuklarda uygulanmal›d›r. 1.molar
difle yap›lan bir banta lehimlenen yer
tutucu telinden oluflmaktad›r. Hare-
ketli yer tutucu ise, so¤uk akrilikten
haz›rlan›r ve C, adams yada damla
kroflelerle tutuculuk sa¤lan›r.
2) Difl sürmesinin rehberli¤i: Mini-
mum çaprafl›kl›klarda özellikle süt
kanin ve süt molar difllerin mesial
bölgelerinden bir separe yard›m›yla
yap›lan afl›nd›rmalar› içermektedir.
Ancak kar›fl›k difllenme döneminde
alt ön bölgede görülen çaprafl›kl›k
1.5 mm ise bunun fizyolojik oldu¤u
ve müdahale edilmemesi gerekti¤i
unutulmamal›d›r.
3) 20 yafl difllerinin kontrolü: Uygun
olmayan 20 yafl difli konumu sonu-
cunda erüpsiyon esnas›nda anterior
bölgeyi s›k›flt›rmas› sonucu ciddi
çaprafl›kl›klara neden olabilmektedir.
Bu durumda çekim önerilir.

Serbest Difl Hekimli¤inde 
Ortodontik Uygulamalar

Doç. Dr. M. Okan AKÇAM

A.Ü. Difl Hekimli¤i Fakültesi, Ortodanti A.B.D.
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Ö¤renci, okula ilk girdi¤i

andan itibaren kendini

bir B‹REY olarak görür.

Sorumluluklar›, kararlar›, fikri, kendi-
ne ait de¤erleri, de¤iflmezleri vard›r.

Tüm bu nitelikleri ö¤rencilik dönemi

boyunca çevresinde sürekli de¤iflen

insanlarla konuflarak, tart›flarak,

elefltirerek ve sorunlara alternatif

çözümler yaratarak kazan›r ve gelifl-
tirir. E¤itim hayat›na bu ayr›nt›lar›

ekleyen bir ö¤renci bir B‹REY olarak

mezun olur ve hedef ifl bulmaksa

hiç zorlanmaz. Bu niteliklerden yok-

sun kalan bir mezun ise iflsiz bile

olamaz. Çünkü iflsizli¤in “vas›fl› in-
sanlar›n ifl bulamamas›” olarak ta-

n›mlanmas› su götürmez bir gerçek-

tir.

Farkl› birçok bölümde üniversite

y›llar› ö¤rencilere bu nitelikleri ka-

zanmas› için uygun ortam› sa¤lar-
ken veya teflvik ederken Diflhekimli-

¤i Fakültelerinden bahsedecek olur-

sak ifller biraz kar›fl›yor.

Sizce Diflhekimli¤i Fakültesi ö¤-

rencilerinden kaç› iyi bir hekim ol-

man›n, sahip olunan bilgiler ve onla-
r› uygulamaktan baflka insan iliflkile-

ri konusunda yetkin olmay› gerektir-

di¤inin, hekimli¤in beraberinde ge-

tirdi¤i sayg›nl›¤›n ve toplum içindeki

ayr›cal›¤›n itibar ve kiflisel tatminden

çok a¤›r bir toplumsal sorumluluk
yükledi¤inin fark›nda olarak mezun

oluyor?  

Mevcut e¤itim sistemi ö¤rencile-

re bu nitelikleri kazand›rabilecek alt

yap›ya sahip mi veya ö¤rencilerin

kendilerini sosyal olarak gelifltirebil-
mesine imkan verebilecek durumda

m›?

Yo¤un e¤itim sistemi, ö¤rencile-

rin baflta kendilerine vakit ay›rma

konusunda olmak üzere çevrelerin-

deki di¤er insanlarla iletiflim kurabil-
mek için yeterli zaman ve enerjiyi

bencilce kullan›yor. A¤›r e¤itim müf-

redat›na  ek olarak sürekli kendini

tekrarlayan, her bölümün farkl› anla-

t›p tan›mlad›¤› konular ve terimler

aras›nda ortak bir kritere var›larak
azalt›labilecek ders say›lar› bile ö¤-

rencileri bir nebze rahatlataca¤›n›

düflünüyoruz.

Okul hayat›m›zda yeterince bofl

vaktimiz olursa onlar› iyi  de¤erlen-

direbilecek programl› ve düzenli ha-
yatlar yafl›yoruz. Bizler düzenli ha-

yatlar yafl›yoruz… Düzenli bir günü-

müz sabah›n erken saatlerinde bafl-

l›yor. Ne oldu¤unu anlayamadan ç›-

k›yoruz d›flar› 08:30 da amfi kap›s›

kapan›yor. Geç kalan›n hiç flans›
yok. Zaman›nda yetiflen de  SESL‹

yoklamada s›ras›n› bekliyor. Biten

ders ile beraber Amfiden ç›kmadan

bir sonraki dersin SESL‹ yoklamas›

bafll›yor. Belki bir saat ö¤le aras›

(preklinik ödevleri ve klinik stajlar›
tamamlamak için iyi bir f›rsat). Ezici

geçen laboratuar  ve klinik stajlar-

dan sonra bize kalan eklem ve bafl

a¤r›lar›na ek olarak kahvalt›dan ve

ö¤le yeme¤inden yoksun burkul-

mufl mide a¤r›lar›. Birden befle ka-

dar yo¤un teorik destekli pratik e¤i-
timimizde  atravmatik uygulamalara

çal›fl›rken travmatik hale dönen ha-

yatlar›m›z. Ders aralar›nda, ö¤le ara-

lar›nda, yurtlarda, evlerde, sokaklar-

da konuflulan hep ayn›; difller, difl-

ler, difller… Ço¤u zaman yataklar›na
yetiflemeden koltuklarda uyuyaka-

lan arkadafllar›m›zdan rüyas›nda bir

üst dört numaran›n kendisini kova-

lad›¤›n› veya kavga eden iki molar›

ay›rmaya çal›flt›¤›n› söyleyenler bile

var.  
Bizler sosyal yönden kendini ge-

lifltirebilen, entellektüel, araflt›rmac›,

yenilikçi, ça¤dafl üniversite ö¤renci-

leri olmak istiyoruz. Diflçi ve Diflhe-

kimi aras›ndaki fark› yaflamak istiyo-

ruz. Sa¤l›kl› bir toplumun  sa¤l›kl›,
genç B‹REYlerin yetiflmesiyle ger-

çekleflebilece¤ine inan›yoruz. Bizler

mesle¤imizi seviyoruz.

ÜN‹VERS‹TE  Y ILLARI
Üniversite y›llar› insan hayat›ndaki önemli bölümlerden birisidir.Bireyin

mezuniyet sonras› yaflam fleklini,iliflkilerini,beklentilerini ve de¤er yarg›lar›n›
flekillendiren bir dönemdir.Bu dönem dinamik bir süreçtir.‹lk y›llar genellik-
le karar verme-karar› uygulama-sonuçlar›na katlanma üçlemesinin sars›c›
etkileriyle geçer.

Emre fiEKER
ADO Ö¤renci Kollar› 

Yönetim Kurulu Baflkan›
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KOM‹SYONLAR  
O L U fi T U R U L D U
ADO Ö¤renci Kolu'nun

17.12.2004 tarihli Yönetim Kurulu
toplant›s›nda, ö¤renci kolu bünyesin-
de çal›flmak üzere 9 komisyon olufl-
turulmas›na karar verilmifltir. Her ko-
misyonun bir Baflkan, bir Raportör ve
üç Üye'den oluflan bir Komisyon Ku-
rulu oluflturmas›na  ve her komisyona
sorumlu bir ADO Ö¤renci Kolu Yöne-
tim Kurulu Üyesi atanmas›na karar
verilmifltir. Komisyonlar ADO Ö¤renci
Kolu Yönetim Kurulu taraf›ndan veri-
len bir görev ve komisyonlardan Yö-
netim Kurulu'na sunulan önergeler
do¤rultusunda çal›fl›rlar. Komisyon
isimleri ve k›saca amaçlar› afla¤›da
belirtildi¤i gibidir.

1.TADS (Toplum A¤›z Difl 
Sa¤l›¤› ) KOM‹SYONU:
Toplumsal sorumluluklar›n›n bilin-

cinde olan Diflhekimli¤i ö¤rencilerinin
mezuniyet öncesi halk›m›z›n genel
a¤›z-difl sa¤l›¤› durumunun saptan-
mas›, gerekli  yerlerde Oral Hijyen
E¤itimleri verilmesi, ADO ile ba¤lant›l›
sponsorlar veya Ö¤renci Kolunun
kendi imkanlar› ile karfl›lad›¤› temel
oral hijyen malzemelerinin da¤›t›m› ve
baflta ilkö¤retim dönemi çocuklar› ol-
mak üzere toplumun bilinçlendirilme-
si ve motive edilmesi görevini yerine
getirmek için gönüllü ö¤rencileri or-
ganize etmek.

2.B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER 
K O M ‹ S Y O N U :
Diflhekimli¤i ö¤rencilerinin ö¤re-

tim döneminde bilimsel ve teknolojik
geliflimlerden haberdar olmas›n›, ye-
nilikçi, araflt›rmac›  ö¤renci arkadafl-
lar›m›z›n üretti¤i projelerin ve araflt›r-
malar›n de¤erlendirilmesi için gerekli
ortam›n ve ba¤lant›lar›n sa¤lanmas›-
n›, baflta ulusal olmak üzere uluslar
aras› kongre, sempozyumlara ö¤ren-
ci kat›l›m›n›n sa¤lanmas›.

3.SOSYAL ve KÜLTÜREL ET-
K‹NL‹KLER  KOM‹SYONU:

Diflhekimli¤i ö¤rencilerinin yo¤un
ve a¤›r e¤itim-ö¤retim döneminde
sürekli eksikli¤ini hissettikleri  sosyal
hayatlar›n›n zenginlefltirilmesi ve An-
kara'daki tüm diflhekimli¤i ö¤rencile-
rinin tan›fl›p kaynaflmas›n›  çeflitli spor
aktiviteleriyle, kültürel  ve sanatsal fa-
aliyetlerle, geziler ve pikniklerle sa¤la-
yarak ö¤renci hayat›n›n renklenmesi-
ni,çeflitli anma ve kutlama törenlerinin
organize edilmesini sa¤lamak.

4.BASIN YAYIN ve HALKLA 
‹L‹fiK‹LER KOM‹SYONU:
Ankara ve Türkiye'deki Diflhekim-

li¤i Fakülteleri  ö¤rencileri aras›nda
ba¤lant› kurmak, ö¤rencilerin di¤er
meslek gruplar› ve üniversitelerin di-
¤er bölümleri ile iletiflim haline geç-
mesini  sa¤lamak, Ankara Diflhekim-
leri Odas› Dergisi arac›l›¤›yla  tüm Difl-
hekimleri ve Ö¤rencilere Ulaflarak
Diflhekimli¤i ö¤rencisinin hayat›n›
amfilerin ve kliniklerin d›fl›na tafl›mak,
Diflhekimli¤i Ö¤rencisinin vizyonunu
ve misyonunu  belirginlefltirmek.

5.Ö⁄RENC‹ HAKLARI 
KOM‹SYONU: 
Diflhekimli¤i ö¤rencilerinin ülke-

mizde üniversite  ö¤rencilerinin karfl›-
laflt›¤› genel problemlere ek olarak fa-
kültelerde karfl›laflt›¤› s›k›nt›lar, zor-
luklar karfl›s›nda ortak hareket edebil-
melerini sa¤lamak, ö¤rencili¤in getir-
di¤i hak ve sorumluluklar konusunda
ö¤rencileri bilinçlendirmek.

6.SERBEST D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ 
K O M ‹ S Y O N U :
Diflhekimli¤i ö¤rencilerinin bofl

vakitlerini de¤erlendirmesi ve serbest
diflhekimli¤i konusunda tecrübe edi-
nebilmesi için Ankara içindeki serbest
çal›flan diflhekimleri ile ADO arac›l›¤›
ile iletiflim kurmak. Serbest Diflhekim-
li¤inin ülkemizdeki durumu, karfl›laflt›-
¤› zorluklar, geçerli vergi sistemi, kre-
di-leasing imkanlar›, emeklilik ve ser-
best diflhekiminin toplum içindeki

statüsü konusunda ö¤rencilerin bilgi-
l e n d i r i l m e s i .

7.REKLAM SPONSOR 
F‹NANSMAN KOM‹SYONU:
Kongre ve sempozyumlara ö¤ren-

ci kat›l›m›n›n finanse edilmesi, difl
macunu difl f›rças› gibi temel oral hij-
yen ekipmanlar›n›n karfl›lanmas› bafl-
ta olmak üzere  Ö¤renci Kolunun ge-
nel olarak tüm komisyonlar ile ilgili gi-
derlerinin karfl›lanmas› için ADO ile
ba¤lant›l› da olarak çeflitli medikal flir-
ketler, ilaç firmalar›, difl depolar›n›n
yan›nda genel tüketim  giderleri ko-
nusunda sponsorlar bularak  indirimli
hizmetler sa¤lamak.

8.YURT DIfiI BA⁄LANTI 
K O M ‹ S Y O N U :
Ülkemizdeki Diflhekimli¤i Fakülte-

leri ö¤rencilerinin yurt d›fl›nda temsil
edilmesini sa¤lamak, dünyada  difl
hekimleri ö¤rencilerinin bulufltu¤u
topluluklara ve organizasyonlara ko-
lumuzu, amac›m›z› ve ö¤renci hayat›-
n› bildirerek ülkemiz diflhekimli¤inin
d›fla aç›lan penceresi görevini üstlen-
mek, yurt d›fl› e¤itim olanaklar› hak-
k›nda ö¤rencileri bilgilendirmek. Türk
diflhekimli¤i ö¤rencilerinin ça¤dafl,
yenilikçi ve  toplumcu bireyler oldu-
¤unu duyurmak.

9.WEB-‹LET‹fi‹M 
K O M S Y O N U :
Oluflturulan iletiflim gruplar› ve

web sayfalar›yla ö¤rencilerin sanal
ortamdaki gözü ve kula¤› olarak  h›zl›
ve kaliteli iletiflimi sa¤lamak,internet
ortam›nda ö¤renci kolumuzu temsil
etmek, Dünyada Diflhekimli¤i ile ilgili
geliflmeleri derleyip ö¤rencileri bilgi-
l e n d i r m e k

Oluflturulan komisyonlara üyelik-
ler devam etmektedir. ADO Ö¤renci
Kolu gücünü komisyonlar›ndan al›r
bu komisyonlar Ö¤renci Kolunun ar-
terleri niteli¤indedir. Tüm ö¤renci ar-
kadafllar›m›zdan komisyonlara kat›l-
malar›n› ve desteklerini bizden esir-
gememelerini diliyoruz.

ADO ö¤renci kollar›
k o m i s y o n l a r ›

k u r u l d u . . .
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Kendinize ait bir eviniz olsun ister misiniz? Ya da k›sa zamanda yeni bir ev alma-
y› düflünüyor musunuz? E¤er cevab›n›z evet ise Mortgage sistemi hakk›nda ki
bu yaz›m›z› okuman›z› tavsiye ediyoruz.

M o r t g a g e
sistemi nedir?

Abdullah Gürcan • abd@abdullahgurcan.com

Peki, nedir bu Mortgage sistemi ve ül-
kemize neler getirecek?
Mortgage sistemi kira öder gibi, ayl›k büt-
çenizi sarsmayacak rakamlarla ev sahibi
olman›n yollar›n› açan sistemdir. Mortga-
ge sistemi, ülkemizde ev sahibi olmay›
düflleyen milyonlarca insan›n hayalini kur-
du¤u konutu sat›n almas›n› sa¤layacak,
emlak piyasas›n› hareketlendirecek, infla-
at kalitelerini yükseltecektir. Ayr›ca ev sa-
hibi olmak için emekli olmay› bekleme
devri kapanacak, yerine genç yafllarda ev
sahibi olup, 30 y›l vade ile ev kredisi alma
dönemi ba¤layacakt›r.
Mortgage sistemi nas›l ifllemektedir?
Mortgage sisteminde, sat›n al›nmak iste-
nilen konutun bedeli uzmanlarca de¤er-
lendirilir, bu de¤erlendirmenin sonucunda
karar verilen kredi miktar›n› almak için be-
lirli bir peflinat yat›r›l›r, (bu genellikle konu-
tun sat›fl bedelinin %25'i olur) kalan mik-
tar Mortgage sa¤layan, yani kredi veren
kurulufla 15 ila 30 y›l aras›nda de¤iflen va-
delerde y›ll›k faizi ile geri ödenir. 
Mortgage sisteminden yararlanmak
için neler yapmam›z ve nelere dikkat
etmemiz gerekir?
Ad›m ad›m gidecek olursak;
1 . Öncelikle ödeyebilece¤imiz peflinat›

belirlemek olmal›d›r. Peflinat› mortga-
ge sisteminde ne kadar yüksek tutar-
sak ödenecek borç miktar› azal›r, va-
de düfler, faiz oran› için pazarl›k flan-
s›m›z artar. 

2 . Ayl›k – üç ayl›k – y›ll›k gibi çeflitli dö-
nemlerde ödeyebilece¤imiz en yük-
sek taksit miktar›n› belirlemektir. Bu
rakam› belirlerken gerçekçi olmak en
önemli noktad›r. Gerçekçi olmayan,
ödeyebilece¤imizden emin olmad›¤›-
m›z taksitler, geri dönülmesi çok zor
sonuçlar do¤urur ki yaz›m›z›n sonun-
da bu noktalara da ayr›ca de¤inece-

¤ i z .
3 . Evet, çeflitli hesaplar yap›p peflinat›-

m›z› ve taksitlerimizi belirledikten son-
ra, s›ra kredi verecek en uygun kuru-
luflu ve flartlar›n› bulmaya kal›yor. He-
nüz kimsenin sözünü etmedi¤i nokta:
Mortgage sisteminde tek bir ödeme
flekli, tek bir seçenek yok. Çok çeflitli
ödeme flekilleri, çok çeflitli seçenekler
mevcut. Örnek vermek gerekirse:

a . Kredi süresi boyunca sabit faiz oranl›
M o r t g a g e :
Ödeme süresi boyunca y›ll›k faiz oran›
sabitlenmifl mortgage seçene¤idir. 30
y›ll›k geri ödeme süresi boyunca y›ll›k
%7 faiz gibi. 

b . Kredi süresi boyunca De¤iflken faiz
o r a n l › :
30 y›ll›k geri ödeme süresi boyunca ilk
y›l %7, sonraki y›llarda enflasyon ora-
n›nda art›fl gibi. 

4 . Mortgage seçeneklerinden birisini
seçtikten sonra, s›ra kapan›fl masraf-
lar›n›n peflin ödenmesi ya da mortga-
ge ödemelerine dahil edilip edilme-
mesine karar vermeye gelir. Kapan›fl
masraflar› da nedir? Dedi¤inizi duyar
gibiyim. Kapan›fl masraflar›: Mortgage
alan kiflilerin alacaklar› kredinin hari-
cinde ödemek zorunda olduklar› ev
sigortas›, hayat sigortas›, eksper mas-
raf›, vergi ve harçlar gibi ek masraflar›
ifade eder. 

Söz kapan›fl masraflar›na gelmiflken, bu-
rada bir aç›klama yapmakta fayda var.
Bas›nda yer alan Mortgage sisteminin in-
flaat kalitesine, yap› sa¤laml›¤›na katk›da
bulunaca¤›n›, Türkiye’de yeni yap›lacak
ve mevcut inflaatlar›n mortgage sistemin-
den sonra daha iyi olaca¤› haberlerini
okumuflsunuzdur. Bunun nedeni Mortga-
ge sisteminde kredi veren kurulufllar›n,
kredi vadesi bitene kadar evinizi sigorta

ettirmenizi istemeleridir. Peki, sigorta
primlerinizi belirleyecek ölçüt nedir? El-
bette sat›n almay› dü¤ündü¤ünüz konu-
tun bina yafl›, deprem güvenilirlifli, Yap›
sa¤laml›¤› belgesinin olup olmamas›, evin
bulundu¤u bölgenin deprem riski gibi öl-
çütlerdir. 
Bütün bu ölçütlerde, ibre negatiflere kay-
d›kça, ödemeniz gereken y›ll›k prim mik-
tar› artacakt›r. Siz olsan›z hangisini tercih
edersiniz? Bina yafl› yüksek, deprem gü-
venilirli¤i – Yap› sa¤laml›¤› belgesi olma-
yan, depremde y›k›lma riski yüksek bir bi-
na yüzünden daha yüksek prim ödemeyi
mi, yoksa bütün bu ölçütlere uyan, sa¤-
lam bir binaya tafl›n›p daha düflük prim
ödemeyi mi? San›r›m 2. sini. E¤er ev al-
mak isteyecek herkes sizin gibi düflünür-
se ne olur? Yap›lar›m›z daha sa¤lam, da-
ha iyi yap›lm›fl binalar olur. Yoksa kimse
güvenilirli¤i olmayan ve yüksek prim öde-
yece¤i binalar› sat›n almak istemez.
Di¤er masraflara gelince, sat›n almak is-
tedi¤iniz ev öncelikle kredi veren kurulu-
flun ba¤l› oldu¤u bir eksper taraf›ndan de-
¤erlendirilir. Eksperin verece¤i rapor do¤-
rultusunda verilebilecek en yüksek kredi
rakam› belirlenir. Bu raporu haz›rlayacak
eksperlerin masraflar› sizin taraf›n›zdan
ödenecektir. 
Mortgage veren kurulufl sizden kredi va-
desi boyunca hayat sigortas› yapt›rman›z›
da isteyebilir. Bu durumda hayat sigorta-
s›n›n primlerini de masraflara eklemeniz
gerekir. 
Bütün bu masraflar›n üstüne bir de de¤i-
flecek olan konut sat›n alma kurallar›na
ba¤l› olarak ç›kacak masraflar› eklemek
gerekir. Konut sat›n alma kurallar›na k›sa-
ca de¤inecek olursak, flu anda her hangi
bir konut sat›n ald›¤›n›zda ödemeniz ge-
reken resmi vergiler tapuda belirtti¤iniz
rakamlar üzerinden hesaplanmaktad›r.
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Mortgage sistemine geçti¤imizde bu ra-
kamlar sat›n ald›¤›n›z evin gerçek de¤eri
üzerinden olacakt›r. Böylece nakit para
ödeyerek ev alma dönemi bir anlamda
kapanacak, her fley gerçek rakamlarla ifl-
lem görecektir. Bize bir katk› sa¤lamas›
mümkün mü? Söylemek zor ama kay›t d›-
fl› ekonomiyi kay›t alt›na almada önemli
bir ad›m say›labilir. 
Hemen belirtmekte fayda gördü¤üm
önemli bir nokta yurtd›fl›nda bu kapan›fl
masraflar›n›n da vadeye yay›labilece¤i,
tabir yerinde ise kredilendirilebilece¤idir.
Ancak unutmamak gerekir ki bu masraf-
lar›n geri ödemesinde de y›ll›k faiz oranla-
r›n›n geçerli olaca¤›d›r.
Mortgage sisteminin uzun vadede getire-
ce¤i yararlardan bir tanesi de kira fiyatla-
r›n› düflürmesidir. Zira imkan› olan herkes
kirada oturmak yerine mortgage sistemi
ile kira öder gibi kendi evine sahip olmak
i s t e r .
Bütün bunlar Mortgage sisteminin iyi ya
da cazip yanlar›, ancak unutulmamas› ge-
reken hayati bir tak›m konular da var tabii
ki. 
Öncelikle Mortgage sistemi bir mucize
de¤il. Herhangi bir borç yükü alt›na gir-
meden önce düflünülmesi gereken konu-
lar, yap›lmas› gereken hesaplar oldu¤u gi-
bi, mortgage sistemi de temelde bir borç
alma sistemidir. Bütün hesaplar›n gerçek-

çi yap›lmas› ve ödenilebilecek borç yükü-
nün alt›na ondan sonra girilmesi gerek-
mektedir. Mortgage sisteminin iflleyiflinin
kalbinde verilen borçlar›n karfl›l›¤› olarak,
sat›n al›nan konutlar›n kredi veren ad›na
ipotek ettirilece¤i ve borçlar›n› ödeyeme-
yen ev sahiplerinin, evlerinin borçlar� na
karfl›l›k olarak, aç›k artt›rma ile sat›laca¤›
unutulmamal›d›r. Bu yüzden e¤er:
• Ayl›k sabit bir geliriniz yoksa
• Sat›n almay› düflündü¤ünüz evin de-

¤eri ödeyebilece¤inizden çok daha
fazla ise

• Yap› sa¤laml›¤› belgesi, deprem gü-
venilirli¤i gibi sizin toplam masraflar›-
n›z› art›racak dezavantajlar› var ise
Mortgage yapt›rmadan önce çok iyi
düflününüz. 
E ¤ e r :

• Ayl›k sabit bir geliriniz var ise ya da
taksitlerinizi düzenli ödeyebilece¤inizi
d ü fl ü n ü y o r s a n › z

• Sat›n almak isteyece¤iniz evler için
alaca¤›n›z konut kredisinin taksitleri
flu anda ödemekte oldu¤unuz kiralara
denk veya yak›nsa

• Sat›n almak istedi¤iniz konutun yuka-
r›da de¤indi¤im avantajlar› dezavan-
tajlar›ndan daha fazla ise Mortgage
seçeneklerine bir göz atman›z› öneri-
r i z .

Türkiye’de henüz Mortgage sisteminin

altyap› çal›flmalar› tamamlanmad›, yasal
çal›flmalar devam ediyor. Bu yazd›klar›-
m›zdan hangileri Türkiye için de geçerli
olur flimdiden kestirmek zor. Ancak temel
olarak yurtd›fl›nda yukar›da anlat›ld›¤› gibi
u y g u l a n m a k t a d › r .
Mortgage sistemi ne zaman devreye gire-
c e k t i r ?
Mortgage sisteminin Türkiye'de 2006 y›l›-
n›n ba¤›nda devreye girmesi beklenilmek-
tedir. Yasal çal›flmalar›n bitirilmesi ile ilk
etapta Mortgage kurulufllar› oluflturula-
cak, bu kurulufllar daha sonra ev sat›n al-
mak isteyenlere çeflitli flartlarda ev kredi-
si sa¤layacaklard›r.
Yaz›m› bitirmeden önce sat›n almak iste-
di¤iniz konut için hesaplamalar›n›zda kul-
lanabilece¤iniz ve daha detayl› bilgileri
bulabilece¤iniz bir Internet adresi vermek
i s t i y o r u m .
Ev alma sistemi –  adresinde Mortgage
sistemi ile ilgili daha detayl› bilgiler bulabi-
lir, sitede yer alan Konut kredisi hesapla-
y›c›s›n› kullanarak çeflitli ödeme flekilleri
o l u fl t u r a b i l i r s i n i z .
Evet, konut kredisi almak zor ve hesapla-
r›n iyi yap›lmas› gereken bir süreçtir. Bu
süreç içerisinde aceleci davranmamak,
yanl›fl hesaplar yapmamak gerekir. 
Hepinize sa¤l›kla ve mutlulukla ömür bo-
yu oturabilece¤iniz kendinize ait s›cak bir
yuva dile¤i ile...
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‹pekböce¤i dut yapra¤›n› yiyerek ipe-
¤e dönüfltürür. Bu harikulade ifli, dut yap-
raks›z yapamaz. Fakat durum böyledir di-
ye, ipekböce¤ine duydu¤umuz hayranl›k,
yara al›r m› bundan? Ve çiçek özsular›
balda pay sahibi oldular diye, bir fley mi
eksilir ar›n›n sanat›ndan? 

‹flin ise asl› flu: Dut yapra¤›n›n s›rr›,
ipekböce¤inde yaflar, çiçek ise ayr›lmaz
bir parçad›r ar›dan...

KÜÇÜK D‹YE B‹R fiEY YOKTUR...
Bir m›h, bir nal kurtar›r; bir nal koca bir

a t › .
Koca gemi durmak için bir çapaya,

ilerlemek içinde küçük bir pervaneye
muhtaç. Küçümsendi¤i için, bina infla
edilirken, kumlar “ Biz yokuz!” dese, infla-
at hemen durur.

Küçük müjde böce¤i “bombus” bu-
gün serac›l›kta büyük hizmet veriyor. Ge-
lin böce¤i ise “Unlu bit” e çok etik bir ça-
redir. O kadar etkindir ki, bir portakal a¤a-
c›na befl tanesi yetiflir.

Bal toplayan böcekler aras›nda, k›rm›-
z› yoncay› üretebilen, yani poleni bir çi-
çekten öbür çiçe¤e tafl›yabilen tek böce-
¤in eflek ar›s› oldu¤u kimin akl›na gelir?

Küçüklük de¤il, görülen ifl önemli. 
Vücut denen fabrika, bir hipofiz gud-

desi çal›flmazsa çal›flmaz. 

Hardal tanesi büyüklü¤ündeki insan
belle¤i ise beyinden kopar›lsa, insan kor-
kunç bir karanl›k, hiçlik içerisine düfler. 

Vücuttaki trilyonlarca hücreye her an
oksijenin yetifltirilmesi gerek. Bu hayati
görevi, ancak mikroskopla görülebilen
kandaki alyuvarlar yapar. Akci¤erden ok-
sijeni al›r, kalbin pompalanmas› ile tüm
vücuda da¤›t›r, sonra da karbondioksiti
alarak tekrar akci¤erlere döner.

Ya akyuvarlar? Vücut kentine giren
mikroplara karfl› kahramanca savafl›r. 

Daha da küçük olan trombositler ise
kanamay› durdurur.

Büyük fleyler küçük fleyden güç al›r.
Denizde küçük damlalar›n direnifli olma-
sa, pervane nas›l gemiyi ilerletir.

Küçüklük, büyüklük ne? Bazen gemi
batar da küçük kay›k kurtar›r.

KARANLIKTA ‹NSAN 
T‹TREK B‹R MUM IfiI⁄I ARAR.
Sibirya’da sürgünde iken uyuz bir kö-

pekle, kanad› k›r›lm›fl bir kartal Dosto-
yevski’nin biricik dostlar›yd›. 

Bir fley bulunmad›¤›nda ya da az bu-
lundu¤unda k›ymeti daha çok anlafl›l›r.

Yoklu¤unda bir dilim ekmek, mahrum
kal›nd›¤›nda bir bardak su karanl›k ve ›s-
s›z  saatlerde de bir dost! 

Düflman›ndan kaç›p s›¤›nacak bir yer
bulamayan kimse, küçük bir tümse¤in hi-

mayesine girer. Öyle bir an gelir ki, flah›
bir piyon korur.

Bir zay›flat›lm›fl mikropla, güçlü kuduz
y e n i l i r .

4 fiubat 1982... Steven Callahan, ba-
linan›n çarpmas› sonucu yelkenlisi bat›n-
ca, lastik botuna atlayarak ölümden kur-
tulmufl, fakat k›sa bir süre sonra yiyece¤i
bitmiflti. Bir bal›k yakalayabilmesi onun
tek yaflama flans›yd›. Ancak 13 gün son-
ra yakalad›¤› bal›¤›, solungaçlar›na var›n-
caya dek ç›lg›n bir sevinçle yemiflti. Ge-
çirdi¤i serüveni sonradan anlat›rken, ya-
kalad›¤› bal›k için “ikinci annemdi benim!”
diyerek a¤lam›flt›.

Küçük fleylerin de¤eri, bir ihtiyaç ya
da bir tehlike an›nda daha iyi gözlenir.

Küba’da 1898 y›l›nda, meflhur doktor-
lardan William Gogas mecbur kal›nca, bir
kavanoz dolusu atefl böce¤inin ›fl›¤›ndan
yararlanarak bir askeri ameliyat etmiflti.

Avc›n›n tuza¤›na yakalanan aslan› ba-
k›n küçük bir fare kurtar›yor. Duygulu ba-
k›fllarla aslan süzerken onu, fare çoflkuyla
ipi habire kemiriyor.

Ödev, içinde bulundu¤umuz an›n biz-
den istedi¤i fleydir. 

Ne kadar küçük ve güçsüz olsak, yi-
ne de yapabilece¤imiz bir iyilik mutlaka
vard›r.
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Dezavantajlar› 3,4,8,9;
1.Klinik ve laboratuvar ifllemlerinin

karmafl›k olmas› ve fazla zaman al-
mas›,
2.Yap›mlar›n›n daha hassas çal›fl-

ma gerektirmesi,  
3.Maliyetinin klasik bölümlü protez-
lere oranla daha yüksek olmas›, 
4.Kron boyu k›sa difllerde  kullan›m

zorlu¤u,
5.Zamanla tutucular›n afl›nmas› ve

sürtünmesel direncin kayb› sonucu
tutuculu¤un azalmas›,
6. Onar›mlar› ve yeniden aktive edil-
melerinin konvansiyonel protezlere
göre daha titiz bir çal›flma gerektir-
mesi,
7.Hijyene dikkat edilmedi¤inde plak
birikimi sonucu gingivada enflamas-
yon oluflmas›.

Dikkat edilmesi gereken önemli

noktalardan biri de kullanaca¤›m›z
hassas tutucunun türüdür. Olgunun
özelli¤ine göre en uygun hassas tu-
tucu seçilmelidir. Hassas tutucu se-
çimini etkileyen faktörler flunlard›r;
*Olgunun difl veya difl+doku des-
tekli olmas›,
*Dayanak difllerin kemik deste¤i ve
da¤›l›m›,
*Dayanak difllerin kron boylar›,
*Diflsiz alan›n boyutlar›,
*Diflsiz alveoler kretlerin anatomik
flekilleri ve rezorpsiyon derecesi,
*Okluzyon,
*Hassas tutucunun ve yedek parça-
lar›n›n bulunabilirli¤i.

Hastalar›n protezlerinde arad›¤›
özellikler; fonksiyon, düzgün fonetik
ve iyi estetik görünümdür7. Bu kri-
terleri tafl›yan bir restorasyon yap-
mak  çok dikkatli ve titiz bir çal›flma
gerektirir. Bu sebeple tedavi sonra-
s›nda herhangi bir problemle karfl›-
laflmamak için  önceden hastadan
dikkatli bir anamnez almak, hasta
isteklerini göz önünde bulundurmak
ve buna  uygun bir planlama yap-
mak gerekir. Hassas tutuculu pro-
tezlerde karfl›lafl›lan bafll›ca prob-
lemler flunlard›r;

A) KUVVET ‹LET‹M‹ 
Baflar›y› etkileyen birçok faktör ol-

mas›na ra¤men hareketli protezler-
deki ana gereksinim stres kontrolü-
dür. Hassas ve yar› hassas tutucular
uygun planland›¤›nda, okluzal kuv-
vetleri destek yap›lara dengeli da¤›-
t›rlar3. Ancak  Kennedy S›n›f 1 ve 2
olgular›nda tutucular etraf›nda is-
tenmeyen stres birikimine ba¤l› ola-
rak dayanak difller üzerinde kantile-
ver etkisi görülebilir 2,5. Bu durum,
,kuvvetlerin difller ve dokular aras›n-
da uygun paylaflt›r›lmas›yla engelle-
nebilir. Stres kontrolü 2,3,5; 
*Dayanak difllerin splintlenmesiyle, 
*Protez kaidesinin stabilizasyonuy-
la,
*Protezin kaplad›¤› alan›n geniflletil-
mesiyle,
*Bir diflin eksik yerlefltirilmesi ve/ve-
ya bukko-lingual olarak dar difllerin
kullan›lmas›yla,

Dt. AYCAN SÖNMEZ  •  Doç. Dr. O. TU⁄RUL ALTAY
Baflkent Üniversitesi, Diflhekimli¤i Fakültesi

Protetik Difl Tedavisi AD

HASSAS TUTUCULU PROTEZLER
VE  KARfiILAfiILAN PROBLEMLER

Hareketli bölümlü protez endikas-
yonu olan hastalarda tedavi, çeflitli
metod ve materyaller 1/2 kullan›la-
rak yap›labilir 5.Günümüzde yayg›n
kullan›m alan› olan hassas tutuculu
protezler, negatif ve pozitif iki  ünite-
ye sahip olan ve bu parçalar›n duru-
ma göre dayanak difle veya iskelet
proteze tespit edildi¤i protez türü-
dür. Hassas tutucular  befl ana
grupta s›n›fland›r›l›rlar. Bunlar 8;
A-Kron içi hassas tutucular
B-Kron d›fl› hassas tutucular
C-Kök içi hassas tutucular
D-Barl› hassas tutucular
E-Yard›mc› hassas tutucular
Hassas tutuculu protezlerin  klasik
bölümlü protezler ile karfl›laflt›r›ld›-
¤›nda çeflitli avantaj ve dezavantaj-
lar› vard›r. 
Avantajlar› 2,5,8:

1.Daha estetik olmas›, 
2.Gelen kuvvetleri diflin uzun ekse-

nine parelel iletmesi, 
3.Serbest sonlu olgularda protezin

ön arka yöndeki hareketinin daha iyi
kontrol edilmesi, 
4.Paralel olmayan dayanak difllerle

s›n›rl› genifl boflluklar›n restorasyo-
nunda güvenle kullan›labilmesi,

5.Dayanak olarak kullan›lacak difl-
ler kuron ile restore edildi¤inden,
çürük riskinin azalmas›, 

6.Protezde krofleler bulunmad›-
¤›ndan parça say›s›n›n azalmas› ile
hastaya daha rahat bir kullan›m
sunmas›,

7.Aktivasyon ihtiyaçlar›n›n, kon-
vansiyonel protezlere k›yasla daha
geç oluflmas›.
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lenen girifl yoluna göre hassas tutu-
cular, kendilerine özel paralelometre
uçlar› ile yerlerine tesbit edilirler.
Hassas tutucular, planlamam›zda
varsa, krofle gelecek dayanak difl-
ler, rehber düzlemler ve doku un-
dercutlar› her zaman girifl yoluna
uygun olmal›d›r8 (Resim1). Protez
bu girifl yoluna göre tak›l›p ç›kart›l-
mal›d›r. Sadece hassas tutucular›n
paralel yerlefltirilmesi ve di¤er fak-
törlere dikkat edilmemesi sistemin
do¤ru çal›flmas›n› ve estetik
görünümünü engeller. Yap›lan temel
hata girifl yolunun belirlenmeden
restorasyonlar›n bitirilmesidir. Sabit
ve hareketli protezlerin birlikte kulla-
n›ld›¤› hassas tutuculu protezlerde
girifl yolu dikkate  al›nmaz ise tutu-
cular (hassas tutucular ve varsa kro-
fleler) uyumlu flekilde çal›flamaz.
Dayanak difller ve protez kaidesi ara
yüzeyinde  aç›kl›klar oluflur ve pro-
tez  yerine tam olarak yerleflemez.

*Tüberkül yüksekli¤i düflük difller
kullan›lmas›yla,
*Do¤ru hassas tutucu seçimiyle
sa¤lan›r.

B) MATERYALLER‹N FARKLI
F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER‹ 

Farkl› materyaller; metal destekli
porselenler, akril difller ve protez ka-
idesini oluflturan akrilik rezinlerdir.
Metal ataçman› örten ince bir akrilik
diflle metal destekli porselen kuro-
nun yan yana gelmesi sonucu renk
uyumsuzlu¤u oluflabilir 8,9. Elbette
protezdeki yapay akrilik difl ile por-
selen kuronun ›fl›¤› ayn› flekilde yan-
s›tmas› mümkün de¤ildir fakat,  ye-
terli kal›nl›ktaki materyallerle bu renk
uyuflmazl›¤› minimuma iner.
Sabit ve hareketli protezlerin kombi-
ne kullan›ld›¤› sistemlerde oluflan
bir di¤er problem de  zamanla az
da3 olsa akrilik diflin renginde olu-
flan matl›k ve de¤iflimdir. Porselen
kron ve akrilik diflte  zamanla oluflan
bu renk fark›n›n estetik görünümü
olumsuz yönde etkileyece¤i muhak-
kakt›r. ‹lerde oluflabilecek bu renk
farkl›l›¤›n›n materyal yap›s›ndan
kaynakland›¤› ve gerekti¤inde dü-
zeltilebilece¤i önceden hastaya  ifa-
de edilmelidir.

C) G‹R‹fi YOLU
Tasar›m›n di¤er bir temel unsuru da
girifl yoludur. Paralelometrede belir-

Sonuç olarak sistem gerekti¤i gibi
çal›flamad›¤›ndan hem estetik bir
görüntü oluflmaz hem de bu aç›kl›-
¤›n kapat›lmas› için proteze yap›lan
ilaveler sonucu protezin a¤›za girifl
yolu engellenir 9 (Resim 2).  

Ç) BOYUT
‹ki aç›dan de¤erlendirilmesi gereken
bu olgu, dayanak difllerin  yatay ve
dikey  mesafelerini ilgilendirir. Bura-
da önemli olan, hassas tutucular›n
ve üzerlerine gelecek olan metal ile
akrilik k›s›mlar için yeterli mesafe
sa¤lanmas› gereklili¤idir.
Vertikal yükseklik: Kullan›lacak has-
sas tutucunun çeflidini belirleyen en
önemli kriterlerden biridir. Yeterli
yükseklik, kullan›lacak hassas tutu-
cunun boyutu, plak kontrolü ve ya-
pay difllerin uygun yerleflimi için ge-
reklidir9. Dikey yönde bu mesafe en
az 5 mm olmal›d›r (Resim 3). Mesa-
fenin artmas›yla seçilecek hassas
tutucunun büyüklü¤ü de artmal›d›r.
Dayanak difl restorasyonlar›nda ve
yapay diflte yeterli alan bulunmama-
s› sonucu, seçilecek  hassas tutucu
da buna oranla  küçük olacak ve
protez için yeterli retansiyon sa¤la-
namayacakt›r9.
Bukko-lingual genifllik: Hassas tutu-
cular kret tepesi hizas›nda yerleflti-
rilmelidir. Yukar›da da belirtildi¤i gi-
bi tutucular›n üzerlerine gelen metal
ve akrilik parçalar belli bir kal›nl›k
oluflturur. Bu durum bukko- lingual
geniflli¤i dar olan özellikle ön bölge

Resim 1: Hassas tutucular doku undercutlar› ile de ayn› girifl yolunda olmal›d›rlar.

Resim 2: Hassas tutucular yanl›fl girifl yolu ile yerlefltirildi¤inde dayanak difl ve pro-
tez aras›nda meydana gelen aç›kl›k
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ta da karfl›m›za ç›kabilir. Bunun gi-
derilmesi için  kaide yenileme ve as-
tarlama ifllemi uygulan›r. Bu ifllemler
çok dikkatli ve titizlikle yap›lmal›d›r,
aksi halde sistemin çal›flmas›n› im-
kans›z hale getirecek konum de¤i-
flikli¤i meydana gelebilir. Kron içi
hassas tutucuda protez kaidesi ve
destek difller aras›ndaki iliflki net
olarak belirlendi¤i için hassas tutu-
cuda konum de¤iflikli¤i oluflmaz, bu
durum daha çok mentefle hareke-
tine izin veren kran d›fl› hassas tutu-
culu protezlerde meydana gelir. 8,9
Zaman›nda besleme yap›lmamas›
tutucular›n afl›nmas› sonucu tutucu-
lukta azalma meydana gelmesine,
diflsiz sonlanma olgular›nda siste-
min özellikle kron içi tutucu kullan›-
m›nda kantilever köprü gibi çal›flma-
s›na neden olacak ve dayanak difl-
lere zarar veren kuvvetler oluflacak-
t›r. Besleme ifllemi, protezi belli bir
süre kullan›ld›ktan sonra de¤il, gere-
kti¤inde protezi teslim seans›nda
veya kontrol randevular›nda yap›l-
mal›d›r. 

F) PROTEZ‹N KIRILMASI
En çok görülen k›r›lma flekli hassas
tutucuyu çevreleyen akrilik rezinin
k›r›lmas›d›r (Resim 5). Bu duruma
genellikle uygun boyutta hassas tu-
tucu kullan›lmamas› yol açar. Tamir

pozitif ünite de¤ifltirilebilir fakat bu
da oldukça zor  ve pahal› bir ifllem-
dir 8. Bu yüzden el beceresinden
nispeten yoksun hastalarda rotas-
yonel hareketlere izin veren,  daha
rahat yerleflim gösteren ve hijyenin
daha kolay sa¤land›¤› kron d›fl›
hassas tutucular tercih edilmelidir.

E) KA‹DE YEN‹LEME VE 
ASTARLAMA
Diflsiz bölgelerde oluflan kemik re-
zorpsiyonu sonucu hareketli protez-
ler ile doku aras›nda uyumsuzluk
oluflur5. Bu uyumsuzluk sadece re-
zorpsiyon sebebiyle de¤il akrilde
oluflan polimerizasyon büzülmesi
sonucu  protezi takaca¤›m›z seans-

restorasyonlar›nda  yaln›zca görü-
nüm olarak de¤il, k›r›lmalara direnç
aç›s›ndan da olumsuz sonuçlar
do¤uran ince fasetlere sebep olur.
Bunun giderilmesi için de tüm diflle-
rin bukkalde konumland›r›lmas› yine
estetik aç›dan sorun oluflturacakt›r.
Bunu engellemek ve  ön bölgede
düzgün dizilim sa¤lamak için okluz-
yonun müsait oldu¤u olgularda tu-
tucu çok az lingual veya palatinale
yerlefltirilmeli, daha dar ve küçük tu-
tucular kullan›larak bukkale yerleflti-
rilecek malzemelere yer sa¤lanmal›-
d›r.  (Resim 4).

D) HASTANIN PROTEZ‹ KULLA-
NAB‹LME YETENE⁄‹
Hassas tutuculu protez kullanacak
olan hastalar,  tak›p ç›karma ve pro-
tez temizli¤i konusunda bilgilendiril-
melidir4. Protez hasta  taraf›ndan
uygun girifl yolunda ve dikkatlice
yerlefltirilmelidir.Aksi halde protezde
çeflitli deformasyonlar oluflabilir.
Daha s›kl›kla kron içi hassas tutucu
kullan›ld›¤›nda  karfl›m›za ç›kan bir
kullan›m hatas› da hastan›n hareket-
li protezi takmadan yemek yemesi
sonucu g›da art›klar›n›n tutucular
içinde birikmesi ve buralar› t›kama-
s›d›r. Bunun sonucunda sistem4
fonksiyon göremez ve müdahale
gerekir. Kron içi tutucularda  negatif
ünitenin de¤ifltirilmesi mümkün ol-
mamaktad›r. Protez içinde kalan

Resim 3: Hassas tutucu yerlefltirilmesi için uygun olan mesafe en az 5mm olmal›d›r

Resim 4: Daha dar ve küçük tutucular kullan›larak ön bölgede bukkale yerlefltirilecek
malzemelere yer sa¤lanmal›d›r
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ifllemine geçilmeden önce k›r›lman›n
sebebi anlafl›lmal› ve sebep gideril-
meden tamire bafllanmamal›d›r6.
Dayan›kl›l›¤›n art›r›lmas› için oklüzal
ve lingual yüzeyler metalden haz›rla-
nabilir. Genifl yer kaplayan kron d›fl›
üniteler, daha az yer iflgal eden ve
daha küçük pozitif ünitelerle de¤iflti-
rilebilir. Di¤er bir k›r›lma ise ana
ba¤lay›c›da olufland›r ki bunun se-
bebi tasar›m ve döküm hatas›d›r.
Yap›lacak ifl ana ba¤lay›c›n›n uygun
konumda birlefltirilp lehimlenmesi
veya yeni bir ba¤lay›c› oluflturulma-

s›d›r. Di¤er bir k›r›k oluflumu ise çok
ender görülmekle beraber HBP’de
bulunan hassas tutucu parças›n›n
k›r›lmas›d›r. Böyle bir durumla karfl›-
lafl›ld›¤›nda, tutucu uygunsa a¤›z için-
de protez varken yeni tutucu ile de-
¤ifltirilmeli, de¤ilse  hareketli ünite ye-
niden yap›lmal›d›r 6.

G) S‹MANTASYON
En önemli ve telafisi çok zor aflama-
lardan biridir. Simantasyon s›ras›n-
da yap›lacak hata, tutucular›n birbi-
rine  kilitlenmesini ve sistemin çal›fl-
mas›n› engelleyecektir. Böyle prob-
lemlerle karfl›laflmamak için resto-
rasyonun sabit k›sm›n› oluflturan
üniteler hareketli k›s›mla a¤›z d›fl›n-

da birlefltirildikten sonra dayanak
difllere simante edilmelidir. Siman
uygun k›vamda olmal› ve tutucular
içlerine siman kaçmamas› için izole
edilmelidir (örn: vazelin). Dayanak
say›s› fazla ise simantasyonun iki
aflamada yap›lmas›, maniplasyonu
kolaylaflt›r›r. Siman›n tam olarak
sertleflmesini beklemeden, dayanak
difller üzerindeki kuronlar›da yerle-
rinden hareket ettirmeden HBP’i ye-
rinden ç›kart›p art›k simanlar› temiz-
ledikten sonra siman tam olarak
sertleflene kadar bir daha yerinden

ç›kartmamak üzere7  hasta a¤z›na
uygulan›r. Protezin hasta taraf›ndan
rahat tak›l›p ç›kart›lmas› için bukkal-
de hastan›n parma¤›n› yerlefltirebi-
lece¤i ç›k›nt›lar haz›rlamak  hastan›n
proteze uyumunu kolaylaflt›racakt›r.  

‹) TUTUCULU⁄UN AYARLANA-
B‹LMES‹, YEDEK PARÇALARIN
BULUNAB‹L‹RL‹⁄‹ VE TUTUCU-
NUN TAM‹R‹ 
Tutuculuktaki azalma ya tutucular›n
aktive edilmesiyle ya da parçalar›n
de¤ifltirilmesiyle giderilir1. Ayarlana-
bilir özellikteki tutucular›n aktive
edilmesi ile yeniden fonksiyon sa¤-
lanmas›, hekime kolayl›k sa¤lar. Ak-
si halde tutuculu¤un azald›¤› du-

rumlarda parçan›n de¤ifltirilmesi,
zaman, maliyet kayb› ve yedek par-
çan›n bulunamamas› gibi s›k›nt›lar›
da beraberinde getirir. Kullanaca¤›-
m›z hassas tutucuyu seçerken uzun
dönemde yedek parças›n›n buluna-
bilirlili¤ini, laboratuvar›m›z›n8 bu tu-
tucuyu tan›d›¤›n› ve bu tutucu ile il-
gili laboratuvar setine sahip oldu¤u-
nu bilmemiz, son olarak da muaye-
nehanemizde tamir parçalar›n› da
içeren özel klinik setine sahip olma-
m›z gerekmektedir.
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Resim 5: Hassas tutucu için yeterli mesafe olmad›¤›nda meydana gelen k›r›klar 
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Geçmiflten günümüze, oral kavite-

deki benign ve malign tümörlerin,

prekanseröz lezyonlar›n görülme

s›kl›klar› ve bu lezyonlar›n etiyopato-

genezinde rol oynayan faktörler

araflt›r›lm›fl ve halen araflt›r›lmakta-

d›r. Kimyasal kansorejenler, radyas-

yon enerjisi, kronik irritasyonlar ve

virüslerin  etiyopatogenezinde

önemli rol oynad›¤› düflünülmekte-

dir.

Virüsler, protein  veya protein+lipid

membranla çevrili nükleik asit yap›-

daki zorunlu hücre içi parazit olarak

tan›mlanan infeksiyon ajanlar›d›r.

Nükleik asit, virüse ait bilgileri içerir

ve genetik flifreyi tafl›r. ‹çerdikleri

nükleik asit çeflidine göre DNA veya

RNA virüsü olarak s›n›fland›r›l›rlar.

fiu ana kadar tan›mlanan virüslerin

büyük ço¤unlu¤u DNA virüsleridir.

Virüsler yap›sal olarak da iki gruba

ayr›l›rlar. Zarfs›z virüsler ; yaln›zca

nükleik asit ve onu paketleyen

“Kapsid” ad› verilen protein tabaka-

s›na sahiptirler. Papillomavirüsler,

Adenoviruslar zarfs›z virüs grubun-

dad›rlar. Di¤er grup olan zarfl› virüs-

ler ise; nükleik asit ve kapsidi saran

ve içerisinde viral glikoproteinlerin

bulundu¤u lipid membrana da  sa-

hiptirler. Herpes simplex virüs(HSV)

ve HIV ise bu grubun en çok tan›nan

virüsleridir.   

Bafl boyun bölgesindeki benign ve

malign lezyonlarla iliflkilendirilmifl vi-

rüslerden biriside papillomavirüs ai-

lesinden olan  Human Papilloma Vi-

rüsü (HPV)'dür. 

HUMAN PAP‹LLOMA V‹RÜSU :
HPV, el, ayak, oral, anal ve genital

bölgelerdeki müköz membranlarda

si¤illerin (warts) oluflumuna neden

olan bir DNA virüsüdür. HPV ;7200-

8000 kbp(kilobaz çifti) büyüklü¤ün-

de küçük epiteliotropik (epitelyum

hücrelerine yerleflen), zarfs›z bir vi-

rüstür. ‹nsanlarda 100'den fazla tipi

tan›mlanm›flt›r. 

Human papilloma virüsü seksüel te-

masla ,otoinokulasyonla ve anne-

den bebe¤e bulaflan bir virüstür. 

HPV'leri  enfekte ettikleri epitelyum

hücrelerin büyümesini kontrol eden

proteinler ihtiva ederler. Bu protein-

ler tümör supresor gen olarak bili-

nen retinoblastoma geni ve p53 ge-

ninin ifllevini bozarak hasarl› DNA'ya

sahip hücrelerin yok edilmesini en-

gel olurlar bunun sonucunda tümör

oluflumu görülür.

Oral mukozan›n çok katl› yass› epi-

telinin (squamoz epitel) benign lez-

yonlar›ndan olan; squamoz hücreli

papilloma, condyloma acuminatum,

verruca vulgaris, fokal epitelyal hi-

perplazide ve oral kanserlerden ver-

rukoz karsinomada ve squamoz

hücreli karsinomada HPV' nin izole

edildi¤i ve bu lezyonlar›n etiyoloji-

sinde bu virüsün rol oynad›¤› birçok

çal›flmada belirtilmifltir. Sadece yu-

muflak dokuda de¤il kemik içi (intra-

osseoz) odontojen kökenli lezyonla-

r›n gelifliminde de HPV etkisi olabi-

lece¤i araflt›r›lm›flt›r. Bu alandaki en

popüler ve en son çal›flmalar benign

epitelyal kökenli odontojenik bir tü-

mör olan ameloblastomay› da kap-

samaktad›r. Birçok çal›flmada ame-

loblastoma örneklerinde HPV pozi-

tifli¤i bildirilmifltir. 

Bir patolojik lezyonun etiyopatoge-

nezinde virüslerden flüphenildi¤inde

ç›kar›lan patolojik dokunun rutin his-

topatolojik incelemeleri yeterli de¤il-

dir. Bu lezyonlarda in-situ hybridiza-

tion, immünohistokimyasal yöntem-

ler ve PCR (Polymerase Chain Re-

action) gibi ileri moleküler biyolojik

yöntemlerin uygulanmas› gereklidir.

Son y›llarda virüslerin tümör patho-

genezindeki etkileri üzerine yap›lan

çal›flmalar›n artmas› ile çok yak›n bir

zamanda virüslerle iliflkili oldu¤u dü-

flünülen malign ve benign lezyonla-

r›n oluflumunun önlenmesi ve teda-

visi için moleküler biyolojik teknikler

ile elde edilen afl›lar›n kullan›m› gün-

deme gelecektir.

Oral Kavitede HPV ile ‹liflkili Be-
nign ve Malign Lezyonlar:

1- Squamoz Hücreli Papilloma

(Papillom):
A¤›z epitelinin benign bir tümörü-

dür. Yumuflak doku tümörleri içinde

ORAL KAV‹TE LEZYONLARI VE
HUMAN PAP‹LLOMA V‹RÜS ‹L‹fiK‹S‹

Dt. Mehmet ÇAKACI ,  Doç. Dr. Nuray ER
Hacettepe Üniversitesi, Difl Hekimli¤i Fakültesi, 
A¤›z, Difl, Çene Hastal›klar› ve Cerrahisi A.B.D
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lonoduler büyüme ile karakterize

nadir görülen bir hastal›kt›r. HPV'nin

etkisiyle epitelyal hücrelerin prolife-

rasyonu sonucu oluflan asempto-

matik, multiple, yumuflak, yuvarlak,

mukozadan hafifçe yükselmifl,

pembe renkte noduller fleklinde iz-

lenir. Genellikle çocuklarda ve

gençlerde görülür. Mukoza gerildi-

¤inde lezyonlar kaybolur. Birçok

araflt›r›c› taraf›ndan genetik  bir ge-

çifl olabilece¤i bildirilmifltir. Fokal

epitelyal hiperplazi örneklerinin

%80'inde HPV izole edilmifltir. 

Tedavisi; lezyon kendili¤inden geri-

leyebilir, iyileflmeyen lezyonlar cer-

rahi olarak eksize edilir. Lazer ve kri-

yoterapi de verilebilir. 

5- Verruköz Karsinoma : 

Verruköz karsinoma terimi ; oral ka-

vitede görülen Squamoz hücreli

karsinoman›n bir varyasyonu olarak

1948 y›l›nda Ackerman taraf›ndan

kullan›lm›flt›r, bu yüzden “Ackerman

Tümörü” olarak da bilinmektedir. 60

yafl üstü tütün çi¤neme hikayesi

olan hastalarda daha s›kl›kla görü-

lür. Oral kavite, dudak ve larynx gibi

çeflitli lokalizasyonlarda görülebilir.

Karakteristik klinik görünüm ve mik-

roskobisi ile Squamoz hücreli karsi-

nomaya benzer. Lokal invazyon

gösteren, ancak metastaz yapma-

yan bir Squamoz hücreli karsinoma 

3- Verruca vulgaris (oral warts) :

Verruca vulgaris, squamoz epitelin

s›k görülen bir lokal hiperplazisidir

ve nadiren a¤›z içinde görülür. Ver-

ruca vulgaris hastan›n di¤er deri

bölgeleri ve müköz membranlar›na

otoinokulasyonla buluflabilir. Lez-

yon tipik olarak kabar›k düzensiz

yüzeylidir ,beyaz parmak benzeri ç›-

k›nt›lar› vard›r. Genellikle 1 cm'den

küçük lezyonlar olarak görülür. Ext-

raoral olarak, duda¤›n vermillion s›-

n›r›nda, intraoral olarak, labial ve

bukkal mukozada ve atake gingiva-

da görülürler. (Resim 4, 5) Günümü-

ze kadar yap›lan çal›flmalarda, oral

verrukalar›n %75'inde HPV pozitifli-

¤i  bildirilmifltir.  

4- Focal Epitelyal 
Hiperplazi  (Heck's  Disease):

Fokal epitelyal hiperplazi, dil, labial

ve bukkal mukozada multiple papu-

en s›k görülen lezyondur (% 8). Her

1000 yetiflkinden 4'ünde bu lezyon

görülür. 

Klinik görünümü ;a¤r›s›z, s›kl›kla

sapl›, küçük parmak benzeri ç›k›nt›-

lar› nedeniyle düzensiz yüzeyli kar-

n›bahar görünümlü verrüköz büyü-

meler fleklindedir.  Genellikle 30-50

yafllar aras›nda, ortalama 35 yafl ci-

var›nda görülür ve her iki seks eflit

oranda etkilenir. Lezyonlar genellik-

le tektir, nadiren birden fazla lezyon

görülebilir. En s›k uvula ve palatinal

bölgede, daha sonra s›ras› ile dilde,

dudaklarda, bukkal mukozada ve

gingivada görülür. (Resim 1) Yap›lan

çal›flmalarda, oral squamoz hücreli

papillomalar›n % 40-50'sinde  HPV

pozitifli¤i gösterilmifltir.

2- Condyloma Acuminatum 
(Venereal wart):

Condyloma acuminatum,  genellikle

küçük, pembe veya kirli gri renkte,

iyi s›n›rl›, k›sa yüzey ç›k›nt›lar› olan

ekzofitik bir lezyondur.  Oral condy-

loma,  papillomaya göre daha az

s›kl›kta görülür. Seksuel temasla

bulaflan bir hastal›kt›r. Multiple lez-

yonlar oluflturabilir. Labial mukoza

en çok etkilenen yerdir. Di¤er etkile-

nen bölgeler dil, lingual frenulum,

gingiva ve yumuflak damakt›r.

Condyloma acuminatumun  %

85'inde HPV pozitifli¤i tesbit edil-

mifltir.(Resim 2 ,3 )

Resim 1 : Tedavisi; konvansiyonel olarak
cerrahi eksizyonu yap›labilece¤i gibi la-
zer cerrahisi veya kriyoterapi de uygula-
nabilir. Rekürrensi nadirdir.  

Resim 6  -  Resim 7 : Tedavisi;  lezyonun
genifl s›n›rlarla birlikte cerrahi eksizyonu-
dur. Radyoterapi, anaplastik transfor-
masyonla squamoz hücreli karsinomaya
dönüfle neden olabilece¤inden kontren-
dikedir ve önerilmez. 

Resim 4  -  Resim 5 : Tedavisi; lezyon ba-
zen kendili¤inden gerileyebilir, e¤er geri-
lemezse cerrahi olarak eksizyon, lazer uy-
gulamas›, kriyoterapi veya keratinolitik
ajanlar›n (salisilik asid ve laktik asid içerik-
li) topikal uygulamas› yap›labilir.  

Resim 2  -  Resim 3 : Tedavisi; yüksek
rekürrens riski nedeniyle lezyonun genifl
bir s›n›r ile eksizyonu gerekir. Lazer uy-
gulamas›, kriyoterapi, intralezyonel inter-
feron (antiviral ajan) injeksiyonu, topikal
olarak podophylin resin uygulamas› da
di¤er tedavi seçenekleridir..



ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
66

Kaynaklar : 

1- Yalt›r›k M, Özveren A, Alatl› C, Büyükak-

yüz N: Detection  of Human Papillomavi-

ruses in  bening, malignant and pre-can-

cerous lesion of oral mucosa by in-situ

hybridization. Turk  J Med Sci , 2001;31:

509-515. 

2- Prof. Dr. A. Tevfik Cengiz . T›p ve Diflhe-

kimli¤ine  Genel ve Özel Mikrobiyoloji .

Günefl Kitapevi . 2004.

varyasyonudur . Tüm oral squamoz

hücreli karsinomalar içinde %1-10

oran›nda  görülür. Klinik olarak be-

yaz keratotik yüzeyli pembe-k›rm›z›

papuller fleklindedir. (Resim 6,7 )

HPV verruköz karsinomalar›n 

% 37'sinde belirlenmifltir.

6- Squamoz hücreli karsinoma :

Squamoz hücreli karsinoma, squ-

amoz epitelin malign tümörüdür.

Oral kavitenin herhangi bir yerinde,

alt ve üst dudak, dil, a¤›z taban›,

gingiva, bukkal mukoza ve palede

oluflabilir. En s›k görüldü¤ü yer ise,

dilin posterior üçlüsünün lateral

marjini ve a¤›z taban›d›r. Klinik ola-

rak dört çefliti vard›r; ekzofitik (kitle

formasyonu), endofitik (ülsere), le-

ukoplakik (beyaz plaklar) ve eritrop-

lakik (k›rm›z› plaklar). Ekzofitik lez-

yonlar tipik olarak, irreguler ve pa-

pillomatöz yüzeye sahiptirler ve ge-

nellikle bu yüzey üzerinde ülseras-

yon izlenir. Endofitik lezyonlar ise,

k›rm›z› veya beyaz renkli mukoza ile

çevrili  mukozal ülserasyon görünü-

mündedir. (Resim 8-11) Leukoplakik

ve eritroplakik örnekler erken evre

lezyonlar›d›r, henüz kitle oluflumu ve

ülserasyonlar görülmez. Olgular›n

geç tesbiti nedeniyle klinik olarak

s›kl›kla endofitik (ülsere) tipe rastla-

n›r. Yap›lan çal›flmalarda squamoz

hücreli karsinomalar›n %46's›nda

HPV pozitifli¤i bildirilmifltir.

3- McCracken AW, Cawson AR. Clinical

and Oral Microbiology. Mcgraw-Hill Book 

Co. 1983.

4- Kojima A, Maeda H, Kurahashi N, Saka-

gami G, Kubo K. Human papillomavirus

in the normal oral cavity of  children in

Japan. Oral Oncol 2003; 39: 821-828

5- Ostwald C, Rutsatz K, Schweder J, Bar-

ten M. Human papillomavirus 6/11, 16

and 18 in oral carcinomas and benign

oral lesions. Med Microbiol Immunol

2003; 192: 145-148.

6- Syrjanen Stina. Human papillomavirus in-

fections and oral tumors. Med Microbiol 

Immunol 2003; 192: 123-128

7- Neville BW., Damm DD. Allen  CM. Oral

& Maxillofacial Pathology . 

W. B. Saunders Co. 2001

8- Shafer WG, Hine MK, Levy BM. A Text-

book of Oral Patholgy. 4th ed.,  W. B.

Saunders Co,1983.

9- Cawson RA, Binnie WH, Eveson JW. Co-

lor Atlas of Oral Disease : Clinical and 

Pathologic Correlations , 2nd ed.,

Mosby-Year Book, 1994. 

10- Wood K,  Norman, Goaz W. Paul. Diffe-

rential Diagnosis of  Oral and Maxillofaci-

al  Lesions. Mosby-Year Book , 1997 .

11- Langlais P. Robert, Miller S. Craig. Color

Atlas of Common Oral Diseases . 

Second  Edition. Williams& Wilkins. 1998.

12- Lars Sands,Per-Anders Larson, Bengt M

.Presence of Human Papillomaviruses in

Intraosseous Ameloblastoma. J Oral Ma-

xillofac Surg 2000;58:1129-1134

13- W.F van Heerden, E.J Rensburg, E.H.

Venter  Detection of human papil-

lomavirus DNA   in an ameloblastoma

using the in situ hybridization technique.

J Oral Pathol Med  1993;22:109-12 Resim 8

Resim 9

Resim 10

Resim 11

Resim 8 - Resim 9 - Resim 10 - 
Resim 11 : Tedavisi; klinik olarak 14 gün
içinde iyileflmeyen flüpheli mukozal ül-
serlerden biyopsi al›nmas› önerilir. Histo-
patolojik inceleme sonucu karsinoma ta-
n›s› al›nm›flsa radikal cerrahi ile kombine
radyoterapi-kemoterapi uygulamas› ge-
rekir.





ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
68

MATERYAL ve  METOD
Bu çal›flman›n materyalini, Tepe-

cik höyükten ele geçen ve 828 bi-
reyle temsil edilen bir ortaça¤ toplu-
munun diflleri oluflturmufltur. Tepe-
cik yerleflim yeri, Elaz›¤-Bingöl ka-
rayolu üzerinde Elaz›¤'dan 28 km
uzakl›kta yer al›r (Esin, 1979:67). Bir
höyük olan Tepecik'te, ortaça¤a ta-
rihlendirilen basit toprak mezarlara
gömülen iskeletler, bafllar› bat›
ayaklar› do¤u yönüne gelecek flekil-
de s›rtüstü gömülmüfllerdir.  Yüzün
baz› durumlarda yukar›ya, bazen de
güneye bakt›¤›, kollar›n ise bazen
yanlara do¤ru uzat›lm›fl oldu¤u sap-
tanm›flt›r (Esin, 1970: 152;). ‹skelet
buluntular›n›n çevresinde genelde
ölü hediyesine rastlanmam›flt›r
(Esin, 1970: 152;).  Tepecik mezarl›-
¤›ndan ele geçen seramik buluntu-
lar›ndan anlafl›ld›¤› kadar›yla mezar-
l›k 13-14.yüzy›la tarihlendirilmifltir
(Esin, 1984).

Paleodemografik de¤erlendirme
sonuçlar›na göre Tepecik toplumu,
275 erkek, 307 kad›n, 95 bebek,
116 çocuk, 33 yafl› ve cinsiyeti belir-
lenemeyen olmak üzere 828 bireyle
temsil edilmektedir (Sevim, 1993).
Ortalama yaflam süresi  40 y›l olarak
belirlenen bu toplumun  diflleri ma-
kalenin konusunu oluflturmufltur.
Difller toprak alt›nda en iyi korunabi-
len organlard›r. Ancak çok küçük

parçalar olmalar› nedeniyle mater-
yalin toplanmas› ve tafl›nmas› esna-
s›nda kolayca kaybolabilmektedir.
Bu nedenle geçmiflte yaflam›fl top-
lumlar›n difllerinde ölüm sonras› difl
kay›plar› çok say›da olabilmektedir.
Tepecik toplumunun difllerinde ya-
p›lan de¤erlendirmelere göre, altçe-
ne ve üstçeneye ait, kad›nlarda
1157, erkeklerde 894 diflin ölüm
sonras› kay›p difl oldu¤u saptan›r-
ken, toplam 3382 difl incelendi.
Bunlar, 120 kad›na ait 1392, 105 er-
ke¤e ait 1162 difl ve hangi bireye ait
oldu¤u saptanamayan 145 difl de
izole olarak de¤erlendirilmifltir.  Ço-
cuklarda 68 bireyde 323 daimi, 360
süt difli incelemeye tabi tutuldu.                                                           

BULGULAR
Difl Çürü¤ü: Difl çürüklerine

Paleolithic dönem avc›-toplay›c›
topluluklar›nda çok yüksek oranda
rastlan›lmamakla birlikte, Neolithic
dönemle birlikte yerleflik hayata ve
tar›ma geçildi¤i dönemde, karbon-
hidratça zengin tah›llar›n bol miktar-
da tüketilmesi sonucu çürük oran›n-
da yaklafl›k % 3'lük bir art›fl olmufl-
tur (Hilson,1990 ; Ortnar and Putsc-
har, 1985).  ‹nsanl›k tarihinde ilk difl
çürü¤ü Güney Afrikada bulunmufl
olan Hominoidlerde belirlenmifltir
(Brothwell, 1963:273).  

Tepecik populasyonunda difl çü-

rü¤ü s›kl›¤›n›n belirlenmesinde ölüm
öncesinde düflmüfl difller de hesaba
kat›lm›flt›r.  Herhangi bir toplumda
belirlenen ölüm öncesi difl kayb›n›n
temelde difl çürümesinden ileri gel-
di¤i kabul edilmektedir, böylece
ölüm öncesi kay›plar hesaba kat›la-
rak difl çürü¤ü oran› hesaplan›rken
"Hardwic" düzeltmesi yap›lmaktad›r
(Hardwic, 1960).  Bu çal›flmada da
hardwic düzeltmesi yap›larak çürük
oran› belirlendi.  

Yap›lan de¤erlendirmelerde Te-
pecik toplumunun çürük oran›,  ka-
d›nlarda % 11.6, erkeklerde % 10.2
olarak belirlenirken, her iki cinsiyet
birlikte de¤erlendirildi¤inde % 10.9
oan›nda çürük saptand›.  En çok çü-
rü¤ün kad›nlarda mandibulada M2,
maxillada ise M2 ve M3 lerde belir-
lenirken, erkeklerde mandibulada
M2  maxillada M1 de oldu¤u belir-
lendi.  Her iki cinsiyet birlikte de¤er-
lendirildi¤inde hem mandibulada
hem de maxillada M1,M2 ve M3'le-
rin di¤er difllere oranla daha çok çü-
rüdü¤ü gözlemlendi (Tablo 1).  Te-
pecik insanlar›n›n kesici (insisive)
difllerinde çürük say›s› son derece
az bulundu. 

Ayr›ca Tepecik çocuklar›n›n 360
süt diflinde yap›lan de¤erlendirmeye
göre; (5)  m1, (2)  m2, (2)  c , (2)  i1
ve (2)  i2 olmak üzere toplam 13 difl-
te (%3.6 oran›nda) çürük saptand›.

TEPEC‹K ORTAÇA⁄ TOPLUMUNDA 
MAKROSKOB‹K D‹fi PATOLOJ‹LER‹ 

Tarihi toplumlar›n difllerinin incelenmesiyle belirlenen çürük, afl›nma, ölüm öncesi difl kay›plar›, difl tafl›
ve hypoplasia gibi difl hastal›klar›n varl›¤›n› gösteren bulgular, bu toplumlar› oluflturan bireylerin sa¤l›k
durumu ve beslenme al›flkanl›¤›na iliflkin bilgiler vermekedir.  Bununla birlikte difllerin incelenmesiyle
toplumun biyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yap›s›na iliflkin baz› ipuçlar› da elde edilmektedir. Örne¤in
Eskimolarda ön kesici difllerle derinin ifllenmesi sonucu oluflan normalin d›fl›nda oluflan afl›nmalar ile pi-
po kullanma al›flkanl›¤›na ba¤l› olarak bir bireyin difllerinde bu al›flkanl›¤› gösteren izlerin kalmas› gibi
(Brothwell, 1981; Buikstra and Ubelaker,1994; Ortnar and Putschar, 1985).  Bu tür çal›flmalarla elde
edilecek sonuçlarla, difl hastal›klar›n›n tarihini ayd›nlat›lmas›n›n yan› s›ra, bu rahats›zl›klar›n günümüze
gelinceye kadar ne tarz bir de¤iflme gösterdi¤inin ortaya konulmas› amaçlanmaktad›r.

Prof. Dr. Ayla Sevim
Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi PALEO Antropoloji Anabilim Dal›
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Bununla birlikte çocuklarda ait ince-
lenen  323 daimi diflte herhangi bir
çürü¤e rastlanmad›.

Ölüm öncesi difl kay›plar›
(Premortem Difl Kay›plar›): Ge-
nellikle ilerlemifl çürük, belirgin afl›n-
ma ya da önemli periodontal rahat-
s›zl›klar›n, bir diflin yaflam s›ras›nda
düflmesine neden oldu¤u bilinmek-
tedir (Ortner ve Putschar, 1985). Te-
pecik kad›nlar›, ölüm öncesi difl ka-
y›plar› aç›s›ndan de¤erlendirildi¤in-
de, mandibulada I. Molarda daha
yo¤un, 2. molarda daha az olmak
üzere difl kay›plar›n›n bulundu¤u
görülürken, maxillada difl kay›plar›
s›ras›yla 1,2 ve 3. molarlarda sap-
tand›.  Bu toplumun erkeklerinde
ölüm öncesi difl kay›plar en çok üst
M1 ve M3'te belirlendi.  Toplumun
her iki cinsiyeti birlikte de¤erlendiril-
di¤inde en yo¤un premortem kay›p-
lar›n alt M1 ve M2, üst
M1,M2,M3'lerde oldu¤u saptand›.
Ölüm öncesi difl kay›plar› incelenir-
ken ölüm sonras› kaybolan difller de
hesaba kat›ld›.  Genel bir de¤erlen-
dirme yap›ld›¤›nda Kad›nlarda
%19.5, erkeklerde %18.8 oran›nda
ölüm öncesi kayb› mevcuttur.

Ölüm öncesi difl kay›plar›n›n di-
¤er bir nedeni olarak difleti çekilme-
si ve ya çene kemi¤inin alveolar bö-
lümündeki çekilmeler sorumlu tutul-
maktad›r (paleoantropoloji biliminde
alveol kayb› fleklinde tan›mlan›r).
Tepecik toplumunda alveol kayb›
Brothwell'e (1981) göre de¤erlendi-
rildi¤inde genellikle 20-30 yafllar›n-
daki bireylerde ya hiç yok ,ya da çok
az derecede iken,  30 yafl üstü bi-
reylerde orta veya ileri derecede ol-

du¤u gözlendi, 20 yafl›n alt›ndaki bi-
reylerde ise alveol kayb›na.

Mine Hypoplasias›: ‹nsanlafl-
ma sürecinde Neolithic döneme ge-
linceye kadar hypoplasiaya rastlan-
mazken, tar›m ve hayvanc›l›kla  u¤-
raflan toplumlarda daha çok, avc›l›k
ve toplay›c›larda ise daha az oldu¤u
belirtilmektedir (Clarke,1980, Hil-
son, 1986; Ortnar and Putschar,
1985).  Eskiden yaflam›fl hemen her
toplumda hypoplasia  çeflitli dere-
celerde ve farkl› s›kl›kta karfl›m›za
ç›kmaktad›r.

Yap›lan de¤erlendirmelerde Te-
pecik populasyonunda da çeflitli
derecelerde hypoplasia saptand›.
Populasyonda birey say›s›na göre
bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda %
50 az, %9 orta, %5 ileri derecede
hypoplasian›n varl›¤› belirlenirken,
kad›n, erkek ve çocuklar için yap›lan
de¤erlendirmelerde bu lezyon de¤i-
flik oranlarda bulundu.  68 bireyle
temsil edilen Tepecik çocuk diflle-
rinde %16.2 oran›nda,  kad›nlarda
% 30, erkeklerde % 23.82 oran›nda
hypoplasiaya rastland›.

Difltafl› (Calculus /Tartar):
Birey yaflarken ald›¤› besinler ve
a¤›z hijyenine ba¤l› olarak geliflen
bakterilerin difltafl› oluflumundan
sorumlu oldu¤u bilinmektedir.  Tar-
tar olarak da bilinen difltafl› bazen
difl tac›n› tamamen kaplayan ve ba-
zen de diflin mine tabakas›n› belirli
oranlarda kapatan ve periodontal
rahats›zl›¤›n oluflma nedenlerinden
biridir.  Tepecik toplumu, hem birey-
ler hem de difllere göre difltafl› aç›-
s›ndan de¤erlendirildi. Bireylere gö-
re difltafl› oran› oldukça yüksek bu-

lunurken, her bir difle göre yap›lan
de¤erlendirmede ayn› oranda de¤il-
dir.  Bu oluflumun Tepecik toplu-
munda daha çok kesici ve köpek-
diflleri etkiledi¤i gözlenmifltir.  Top-
lum genelinde bir de¤erlendirme ya-
p›ld›¤›nda ileri derecede difltafl› bu
toplumda % 13 oran›nda bulundu.   

Difleti ‹ltihaplar› (Apse): Ap-
se, periodontal rahats›zl›klar aras›n-
da çeneyi en çok etkileyen bir olu-
flumdur.  Birey hayattayken genel-
likle apsenin olufltu¤u difl düflerek
premortem kayba u¤ramaktad›r.
Ilerlemifl apselerde damaklar genel-
likle tahrip olmaktad›r.  Tepecik'te
eriflkin bireylerinin diflleri apse aç›-
s›ndan de¤erlendirildi¤inde, %2.7
oran›nda absenin varl›¤› saptand›.
Bu olgu Tepecik insanlar›n›n M1 ve
M2' difllerinin bulundu¤u bölgede
daha yo¤un olarak gözlenirken, mo-
lar difllerin premolar difllere göre da-
ha çok etkilendi¤i anlafl›lm›flt›r.  ‹n-
celenen toplumda 60 yafl›n üstün-
deki bireylerde bütün difllerin ölüm
öncesinde düfltü¤ü ve bütün diflleri-
ni ölümden önce kaybeden bireyler-
de alveollerin tamamen silindi¤i
gözlemlendi.                      

Difl Afl›nmas›: Afl›nma fizyolo-
jik bir fonksiyon olan çi¤neme sonu-
cunda alt ve üst çenedeki difllerin
birbirleriyle karfl›laflan yüzeylerinin
sürtünmesiyle ortaya ç›kar.  Ayr›ca
sert taneli g›dalar›n al›nmas›, difl g›-
c›rdatma, s›kma ve bazen de kültü-
rel etkenler difl afl›nmalar›na (abras-

Resim 1: üst çene difllerinde, çürük
ve difltafl›



ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
70

Resim 4: Süt difllerinde afl›nma

yon ve atrisyon) neden olabilmekte-
dirler.  Geçmiflte yaflam›fl toplumla-
r›n cocuklar›nda da zaman zaman
afl›nma ile karfl›lafl›lmaktad›r.  Bes-
lenmeye ve ya bir rahats›zl›¤a ba¤l›
olarak çocuklarda en erken 3-5 yafl-
lar›nda afl›nma görülürken, ilerleyen
yaflla birlikte artarak devam edebil-
mektedir.  

Tepecik toplumunda incelenen
68 çocu¤un 323 süt diflinin 27'sinde
1'den 4+'ya kadar derecelenen difl
afl›nmas› gözlemlendi. ‹leri derece-
de afl›nma  i1'de görülürken, 1. ve 2.
derecedeki afl›nmalar›n m1, m2'de
yo¤unlaflt›¤› anlafl›lmaktad›r.  Yetifl-
kin bireylere ait oldu¤u belirlenen
ancak yafl ve cinsiyetleri kesin ola-
rak saptanamayan bireylerinin diflle-
ri ise izole difller  fleklide ayr› bir de-
¤erlendirilmeye tabii tutuldu. Bu
kapsamda izole olarak tan›mlanan
145 diflin 71'inde çeflitli derecelerde
afl›nma saptand›

Yafl ve Cinsiyeti belirlenen birey-
lerdeki difl afl›nmalar› de¤erlendiril-
di¤inde; kad›nlarda 20-30 yafllar›n-
da daha çok 1. derecede afl›nma
saptan›rken, bunlarda ölüm öncesi
difl kayb› ve apsede oldu¤u gibi,
ilerleyen yaflla birlikte afl›nman›n de-
recesi de artmaktad›r.  Ancak özel-
likle 40 yafl üstü bireylerde, molar-
larda premortem kay›plar›n artma-
s›yla birlikte ön difllerdeki afl›nmada
da art›fl oldu¤u belirlendi. Toplumun
eriflkin bireylerinde, 7. dereceye va-
ran, afl›nma sadece bir bireyin birin-
ci küçük az› diflinde belirlenirken, di-
¤er bireylerde ençok 1 ila 5+ dere-

celeri aras›nda afl›nma vard›r.
Tepecik erkeklerinin difllerinde

en çok afl›nma daimi molarlarda  4
ile 5. derece aras›nda yo¤unlaflm›fl-
t›r. Kad›nlarda oldu¤u gibi daimi M1,
M2, M3'ler ölüm öncesinde kay›p
oldu¤u durumda di¤er difllerdeki
afl›nma derecesinde art›fl oldu¤u
gözlemlendi. Erkeklerde difl afl›n-
mas›n›n en fazla  4-5. derecede yo-
¤unlaflt›¤› görülmektedir. Bu top-
lumda kültürel afl›nmaya iliflkin her-
hangi bir bulguya rastlanmad›. 

Ayr›ca incelenen 225 maxilla ve
mandibulada, kad›nlarda %5.8, er-
keklerde % 6.7, her iki cinsiyet bir-
likte de¤erlendirildi¤inde % 6.2 ora-
n›nda üçüncü az› difllerinin (M3)
konjenital olarak bulunmad›¤› görül-
dü. Bilindi¤i gibi evrim sürecinde
baz› difller körelerek yok olmufltur
(P1 ve P2).  Son zamanlarda insan-

da yirmi yafl difli olarak da bilinen
M3'lerin çene içerisinde hiç bulun-
mamas› ve ya ç›k›fl aflamas›nda po-
zisyon sapmas› göstermesi bu difl-
lerin insan evriminde mikro evrim
sonucu tamamen yok olmaya do¤ru
bir e¤ilim gösterdi¤ini akla getir-
mektedir. 

TARTIfiMA
Bir ortaça¤ Toplumu olan Tepe-

cik toplumunun eriflkin bireylerin
difllerinde belirlenmifl olan; difl çürü-
¤ü, premortem difl kay›plar› ve difl
tafl› oranlar› baz› eski Anadolu  top-
lumlar›yla karfl›laflt›r›lm›flt›r Neolitik
döneme tarilendirilen Afl›kl› ve Ça-
yönü (Özbek,1987:1992) ile M.Ö. 6.
ve 5. yüzy›la tarilendirilen Klazome-
nai toplumlar›ndaki (Güleç,1989) difl

çürü¤ü oranlar› karfl›laflt›r›lan di¤er
toplumlardan daha düflük oldu¤u
görülmektedir.  Roma dönemine ta-
rihlendirilen Arslantepe toplumunda
difl  çürü¤ü oran› bu toplumlar içeri-
sinde en yüksek de¤ere sahiptir.
Arslantepe toplumundaki % 14'lük
difl çürü¤üne, yumuflak g›dalarla
beslenme ve iyi beslenen bir toplu-
luk oldu¤u gerekçe gösterilmektedir
(Uzel ve ark. 1987). Tepecik toplu-
muna bak›ld›¤›nda, ça¤dafl› Dilkaya
ile çürük oran› aç›s›ndan birbirlerine
yak›n de¤erler vermifltir ( Grafik 1). 

Tepecik çocuklar›n›n süt difllerin-
de % 3.6 oran›nda çürük hesapla-
n›rken, Çayönü'nde 1.7, (Özbek,
1987),  Panaztepe'de %  5.8 oran›n-
da (Güleç, 1989) difl çürü¤ü oldu¤u
belirlenmifltir.  Süt difllerinde belirle-
nen çürük oranlar›, islam dönemi
Panaztepeli çocuklar›n  Tepecik'te-
kilerden daha iyi bir beslenme rejimi
uygulad›klar› fleklinde bir de¤erlen-
dirme yap›labilir. Difl çürü¤ünün Ne-
olitik dönemden itibaren  h›zl› bir ar-
t›fl gösterdi¤i bilinmektedir (Hil-
son,1986:216). Bu bilgiden hareket-
le Anadolu'da farkl› toplumlar karfl›-
laflt›r›lm›flt›r. Ancak bu karfl›laflt›rma-
da difl çürü¤ü oranlar›nda toplumlar
aras›nda farkl›l›klar gözlenmekle bir-
likte, belirgin bir art›fl ve ya azalma
sözetmek mümkün de¤ildir. Halbuki
eski döenmlerden bafllayarak günü-
müze do¤ru gelindikçe çürükte bir
art›fl›n olmas› beklenmektedir.  Bu-
nun neden olarak flimdiye kadar
kronolojik bir s›ra içerisinde böyle
bir sonuç verebilecek düzeyde çok
say›da toplumlar üzerinde yeterli sa-
y›da çal›flma olmamas› gösterilebilir.  

Anadolu toplumlar› premortem
difl kayb› aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda
en yüksek de¤er Çayönü'nde görül-
mektedir (Grafik 1). Çayönü'lü in-
sanlarda ilerlemifl çürük, köke kadar

Resim 2: Afl›nma ve difltafl›

Resim 3: Altçene difllerinde
hypoplasia  
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afl›nma ve alveol kemi¤in eriyip afla-
¤›ya do¤ru çekilmesi premortem difl
kayb›ndan sorumlu tutulmaktad›r
(Özbek, 1987).  Benzer durum Te-
pecik için de geçerlidir, %19.2 ora-
n›ndaki premortem difl kayb› ile
Anadolu toplumlar› aras›nda ikinci
s›ray› al›rken, çayönü toplumundan
sonra, en yüksek de¤ere sahiptir.  

Difl tafl› aç›s›ndan de¤erlendirme
yap›ld›¤›nda Arslantepe toplumu
karfl›laflt›r›lan Anadolu toplumlar›
aras›nda en yüksek de¤ere sahiptir.
Demirça¤'›na tarihlendirilen Norflun-
tepe toplumu ise yaklafl›k % 77'lik
bir de¤erle ikinci s›rada yer almakta-
d›r.  Bu toplumlar›n difl çürü¤ü oran-
lar› da oldukça yüksek bir de¤er
verdi¤i hat›rlan›rsa difl tafl› ve çürük
aras›nda bir  iliflkinin varl›¤› ortaya
ç›kmakatad›r. Tepecik toplumunun
difl tafl› oluflumu di¤er populasyon-
lara oranla daha azd›r ve bu toplum-
da çi¤neme yüzeyini kaplayacak
derecede difl tafl› bulunmad›. 

Çayönünde difl çürü¤ü ve afl›n-
maya ba¤l› olarak difl absesinde bir
art›fl oldu¤u belirtilmektedir ve %
30.4 oran›nda difl absesi belirlen-
mifltir (Özbek,1987). Tepecik toplu-
munda ise premortem kay›p ve çü-
rü¤e göre abse oran› daha düflük
ç›km›flt›r. Eski Anadolu toplumlar›
difl afl›nmas› aç›s›ndan de¤erlendi-
rildi¤inde, Çayönünde ortalama 3,
Arslantepe 1, 2 ve 3, Panaztepe'de
ortalama 4. dereceye kadar afl›nma
belirlenmifltir. Tepecik toplumunda
1-6 aras›nda çeflitli derecelerde
afl›nma saptanm›fld›. Genç eriflkin-
lerde 1 ve 2. derece afl›nma gözle-
nirken ileri yafllara gelindikçe afl›n-
man›n derecesi artmaktad›r.  Bireyin
daimi molarlar› düfltükten sonra
hem koparma hem de çi¤neme iflle-
mini ön diflleriyle gerçeklefltirdi¤i
varsay›ld›¤›nda, ön difllerdeki ileri
derecede afl›nmalar›n varl›¤› do¤al-
d›r. Yafll› bireylerde premortem ka-
y›p olmayan difllerde köke kadar
afl›nmalar gözlenmifltir.  

Toplumlar Hypoplasia aç›s›ndan
de¤erlendirildi¤inde: Çayönünde %
18 oran›nda bu patoloji belirlenmifl-
tir. Çayönü'ndeki çocuk ölümlerinin

bir k›sm›na ateflli ishalin neden ol-
du¤u belirtilmektedir (Özbek, 1987).
Kronik bir yetersiz beslenme ya da
barsak enfeksiyonu baflta olmak
üzere bir çok fizyolojik rahats›zl›¤›n
hypoplasiaya yol açt›¤› hat›rlanacak
olursa (Ortna-Putschar), hypoplas-
ya oluflumu daha kolay anlafl›labilir.
Tepecik toplumunda hypoplasiaya
% 21.8 oran›nda rastlanm›flt›r. Te-
pecik bebek ve çocuklar›nda da 0-5
yafl aral›¤›nda ölüm oran› oldukça
yüksek oranda bulunmufltu (Sevim,
1993).  Ayr›ca bu yafl grubundaki
çocuklar›n kafataslar›nda yo¤un
olarak porotic yap›lar saptand›.  Po-
rotik yap›n›n oluflmas›n›n nedenle-
rinden birisi olarak akdeniz anemisi
sorumlu tutulmaktad›r. Böylece Te-
pecik çocuklar›nda da yayg›n bir
hastal›k olabilece¤i düflünülerek
hypolasia oluflumu de¤erlendirilme-
lidir.  

Sonuç olarak Tepecik toplumun-
da premortem kay›plar›n ve afl›nma-
n›n di¤er Anadolu toplumlar› aras›n-
da yüksek bir de¤er vermesi, rafine
g›dalardan daha çok sert taneli be-
sinlere yönelik bir beslenme rejimi-
nin uyguland›¤›n› düflündürmekte-
dir.  Alveol kayb› ve çürümenin de
ileri derecede afl›nmalardan kay-
nakland›¤› söylenebilir.  Toplumun
yaflad›¤› yer ve dönemde incelendi-
¤inde (13-14.yüzy›l), sürekli savaflla-
r›n yafland›¤› ve epidemik hastal›kla-
r›n bireyleri tehdit etti¤i bir dönem
karfl›m›za ç›kmaktad›r ve elde edilen
sonuçlar toplumun iyi ve dengeli be-
sin alamad›¤›n›n göstergesidir ve
beklentiler do¤rultusundad›r. 

Resim 5: Altçene difllerinin tamam› ölüm
öncesi düflmüfl ve Altçenenin kafatas›yla
birleflti¤i bölümde patoloji mevcut (kad›n
ve 50-60 yafl aras›)
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Spesifik sendromlar ve/veya cid-
di sistemik anomalilerle iliflkili, difl
say›s›n›, fleklini ve büyüklü¤ünü ilgi-
lendiren dental anomaliler, estetik
ve fonksiyonu büyük oranda etkile-
yen vakalard›r.(1) “Mikrodonti”, ge-
nellikle üst lateral veya yirmi yafl di-
flinde görüldü¤ü gibi tüm dentisyon-
da da görülebilen, afl›r› küçük difller
için kullan›lan bir terimdir.(1) Mikro-
donti prevalans› %1.5-%2 aras›nda
de¤iflir.(2) “Hipodonti” dört veya da-
ha fazla diflin eksikli¤i olarak tan›m-
lan›r.(3-5) Genel popülasyonda hi-
podonti prevalans› %1 olarak bu-
lunmufltur.(6) Bir baflka çal›flmada
hipodonti insidans› daimi difllerde
%3.5-%6.5, süt difllerinde %0.1-
%0.9 olarak bulunmufltur.(7) Hipo-
dontinin etyolojisinde genellikle kal›-
t›m olmakla birlikte, difl formasyonu
s›ras›nda çenelerin mekanik travma-
ya maruz kalmas›, enfeksiyon, si-
tostatik ve radyoterapi  de  etken

lar d›fl›nda hastan›n daimi difli yok-
tu. A¤›zda süt diflleri (55, 65, 75, 72,
71, 81, 82, 85)  mevcuttu. Yirmi yafl
diflleri d›fl›nda hastan›n 20 difli kon-
jenital olarak eksikti. Mevcut difller
belirgin derecede küçüktü. Süt difl-
lerinin ço¤unlu¤u mobildi. Hastan›n
israr› üzerine sadece süt molar difl-
ler çekildi. Estetik rehabilitasyonu
sa¤layabilmek ve daha sonra kay-
bedilecek süt difllerinin protetik ola-
rak kolayca yerine konulmas› ama-
c›yla overdenture yap›m›na karar
verildi.

Dönüflümsüz hidrokolloid ölçü
maddesiyle al›nan ölçülerle teflhis
modelleri elde edildi. Koping kronlar
haz›rlanmas› için tüm difller prepare
edilerek elastomerik ölçü maddesiy-
le son ölçü al›nd›. Sert alç›yla elde
edilen modeller üzerinde haz›rlanan
kopingler prova edilerek simante
edildi (Resim 3). Dönüflümsüz hidro-
kolloid ölçü maddesiyle al›nan ölçü-
den elde edilen çal›flma modelleri
üzerinde kaide plaklar› haz›rland›.
Uygun dikey boyut ve sentrik iliflki
flablonlara kaydedilerek yar› ayarla-
nabilir bir artikülatöre aktar›ld›. Ok-
luzyon akrilik difllerle oluflturuldu. Di-
key boyut, dudak deste¤i hasta a¤-
z›nda kontrol edilerek, protezler ›s›y-
la polimerize akrilik rezin ile bitirildi.
Hasta a¤z›nda son okluzal uyumla-
malar yap›ld›ktan sonra, hasta pro-
tezin kullan›m› ve bak›m› konusunda
bilgilendirildi. Hastan›n yeni görüntü-
sü ve çi¤neme fonksiyonundan
memnuniyeti al›nd› (Resim 4).

olabilir.(6) Hipodontinin efllik etti¤i
160'tan fazla sendrom vard›r.(6)
Bunlardan baz›lar›: ektodermal pla-
zi, Rieger sendromu ve incontinen-
tia pigmenti'dir. Bu vakalarda mik-
rodonti ve konik flekilli kronlar da
görülebilir.(6) Difl say›s›n›n yan› s›ra
difl sürmesi, okluzyon ve kraniofasi-
al parametreler de etkilenir. Hipo-
donti vakalar›nda dikey boyutun
azalmas›, düzensiz alveolar geliflim,
malokluzyon, çi¤neme fonksiyonun-
da kay›p ve estetik bozukluk görül-
mektedir.(6) 

Çal›flmada; hipodonti ve berabe-
rinde mikrodontisi olan bir hastan›n,
alt ve üst overdenture tam protez
ile, tedavisi anlat›lmaktad›r. 17 ya-
fl›ndaki erkek hastada difl sürme ek-
sikli¤inin yan› s›ra, çeneler kapat›ld›-
¤›nda içbükey bir profil de gözlen-
mekteydi (Resim 1). Ayn› zamanda
dikey boyut düflmüfltü. Sefalometrik
radyograf›n incelenmesi sonucunda
hastan›n dental ve iskeletsel malok-
luzyonu oldu¤u saptand› (Resim 2).
A¤›zda çürük mevcut de¤ildi, alt ve
üst çenelerde kanin ile birinci molar-

M‹KRODONT‹N‹N BERABER‹NDE
B‹R H‹PODONT‹ VAKASININ 
OVERDENTURE UYGULAMASI ‹LE
RESTORASYONU

Doç. Dr. Engin Kocabalkan, Dt. Nuran Özyemiflci
Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi

Protetik Difl Tedavisi Ana Bilim Dal› 

Resim 2. Çeneler kapal› iken a¤›z içi gö-
rünüm.

Resim 1. Çeneler kapal› pozisyonda çe-
kilen sefalometrik radyograf.
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Tart›flma
Diflhekimli¤inde hipodontinin te-

davisi; ortodontik tedavi, osseoin-
tegre implant'lar, sabit protezler,
hareketli bölümlü protezler, over-
denture'lar gibi çeflitli uygulamalarla
yap›labilmektedir. (1,8,9)

Bu vakada oldu¤u gibi difl eksik-
li¤i fazla oldu¤unda ortodontik teda-
viyle diflsiz alanlar›n kapat›lmas› im-
kans›zd›r.(9)  Osseointegre implant-
lar›n kemik geliflimini stimule edici
etkisi de¤erlendirilse de, bu vakada
hasta 17 yafl›ndad›r ve kemik gelifli-
mini tamamlam›flt›r.(1) Ayr›ca hasta-
n›n fazla say›da difl eksikli¤i oldu-
¤undan ( 17, 15, 14, 12, 11, 21, 22,
24, 25, 27, 37, 35, 34, 44, 45, 47)
ekonomik kriterler göz önünde bu-
lundurularak bu tedavi seçene¤i de
elenmifltir. Eksik difl say›s› daha az
oldu¤unda rezin ba¤l› veya köprü
gibi sabit protezler tercih edilebi-

Yap›lan son çal›flmalarda overden-
ture kullan›m›nda çürüklerin olufla-
bildi¤i ve destek difllerde periodon-
tal hastal›¤›n geliflti¤i bildirilmifl-
tir.(1,10) Overdenture kullanan has-
talarda, periodontal sa¤l›k chlorhe-
xidine solüsyonu uygulanmas› ve
geceleri protezlerin ç›kart›lmas›yla
büyük oranda sa¤lanmaktad›r. 
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lir.(8) Bu vakada  eksik difl say›s› 16
oldu¤undan ve daha sonra çekilebi-
lecek süt difllerinin (52,  51, 61, 62)
varl›¤›ndan dolay› sabit protez teda-
vi seçene¤i de elenmifltir. Hareketli
bölümlü protezler hipodonti görülen
hastalar›n görünüm ve fonksiyonla-
r›n› geçici olarak restore edebilir-
ler.(8)  Bu vakada difllerin kronlar›
konik ve k›sa oldu¤undan, uygun
boyut ve flekil elde edilebilmesi için,
restore edilerek optimum okluzyo-
nun sa¤lanmas› gerekiyordu, klas III
okluzyon ve düflmüfl vertical boyut
mevcuttu. Hareketli bölümlü protez
için destek difller kronla restore edil-
seydi  minor konnektörlerin olufltu-
raca¤› lateral kuvvetleri destekle-
mek ve estetik görünümü sa¤lamak
için bu difller afl›r› uzun olacakt›. 

Azalm›fl dikey boyut, klas III çene
iliflkisi, diflsiz alanlar›n korunabilme-
si, protez üzerinde de¤ifliklik ihtiyac›
ve genç yafl›n gerektirdi¤i estetik ih-
tiyaçlar de¤erlendirilerek overdentu-
re yap›m›na karar verildi. Çok say›da
difl eksikli¤i olan hastalarda over-
denture de¤ifliklik yap›labilen, eko-
nomik ve pratik bir tedavi seçene¤i-
dir.(1) Ayr›ca mevcut dokular› da ko-
ruyucu özelliktedir. Süt veya daimi
difllerin estetik görünümü bozdu¤u
ve dikey boyutun azald›¤› durumlar-
da overdenture protezlerin tedavi
seçene¤i oldu¤u bildirilmifltir.(10)

Resim 3. Difllere simante edilmifl
kopingler.

Resim 4. Yeni bir protezle yeni bir gülüfl.
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ENDOMÉTHASONE N
Difl hekimli¤inde kullan›l›r.
Bileflimi:
Hidro kortizon asetat 1.0 gr
Excipiens: Dijodotimol, Baryum sülfat, 
Çinko oksit, magnezyum stearat ad.100.0 gr
Endikasyonlar›:
Guttaperca kullan›larak sistematik kök kanal doldur-
ma uygulamalar›nda
Özellikleri:
Kök kanal pat'›n›n seçiminde dokular›n etken mad-
delere duyarl›l›¤›n› dikkate almak gerekir. Dolgu
maddesi haz›rland›ktan sonra kanala setleflme ve
büzülme e¤ilimi göstermeden doldurulmal›d›r.
Antiseptik ve iltihap önleyici etkisi dolgu yap›ld›ktan
sonra birkaç saat devam etmektedir.. 

ENDOMÉTHASONE IVORY

‹çeri¤i
Deksametazon 0.01 g
Hidrokortizon asetat     1.00 g
Paraformaldehit 2.20 g
Tatland›r›c› (timol iyodid, baryum sülfat, 100.0 g
zink oksit, magnezyum stearat)
Endikasyonlar›: kök kanallar›n›n dolgu ve kaplamas›nda.
Etkileri: Kanal doldurma uygulamalar›nda kesin ve et-
kin çözüm. Dolgu maddesi haz›rland›ktan sonra kanala
setleflme ve büzülme e¤ilimi göstermeden doldurulma-
l›d›r. Etken maddelerin antiseptik ve iltihaplanmay› ön-
leyici etkilerinden ötürü etkisi kanala yerlefltikten sonra
etkinlik yedi saat boyunca devam etmelidir. ENDO-
METHASONE  IVORY radyopakt›r,  kanala kolay nüfuz
edeir. ENDOMETHASONE  IVORY içerdi¤i etken mad-
delerden dolay› (paraformaldehit ve timol iyodid gibi)
tedavide etkin bir çözüm sa¤lar. 

Kullanma Talimat›:
‹fllem görecek olan difl pamuk rulo ya da su ile yaban-
c› maddelerden iyice ar›nd›r›lmal›d›r. Kanal bir antisep-
tik solüsyon ile y›kand›ktan sonra su ile y›kan›r, paper
point ile kurulan›r. Kanal›n haz›rlanmas› esnas›nda ge-
çerli olan vazeline benzer ak›c›l›k sa¤lanana kadar ka-
demeli olarak toz Eugenol e boflalt›l›r. Mükemmel so-
nuç elde etmek için tozdan 5 part ve s›v›dan 1 part 30
saniye boyun
s›v›dan 1 part 30 saniye boyunca kar›flt›r›l›r.
Lent›llo kullan›larak kök kanal doldurulur. 
Kullan›m ‹çin Özel Uyar› ve Önlemler
Di¤er kanal dolgular›ndaki gibi kanal tamamen temiz,
yabanc› maddelerden ar›nd›r›lm›fl, mikropsuz oldu¤u
halde dolgu yap›lmal›d›r.
Saklama Koflullar›:
25 derecenin alt›nda ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.
Sunumu: 14 ya da 42 gr toz içerikli flifle 

ENDOPEROX

Pulpas›z difl için dentin beyazlat›c›s›.
Formül: 100 mg'l›k üre hidrojen peroksit tabletleri.
Endikasyonlar›:
Pulpas›z difllerin beyazlat›lmas›nda (örne¤in, kan ile leke olufl-
mufl difller).
Özellikleri: Endoperox'un beyazlat›c› özelli¤inin esas sebebi
ortaya ç›kard›¤› oksijendir. 
Kullanma talimatlar›:
- Beyazlatma ifllemine bafllamadan önce, kanal›n sert bir ma-
cunla dolduruldu¤undan emin olun. Pulpa bölgesini temizle-
yin. Bir tablet Endoperox'u parçalay›n ve elde etti¤iniz tozu
ufak bir miktar gliserol ile kar›flt›rarak bir macun haz›rlay›n. El-
de etti¤iniz macun ile kavitenin yüzeyini ve kenarlar›n› dikkat-
lice kapat›n. Üzerini bir pamukla kaplay›n ve dolgu ile kapa-
t›n. Hasta ile 4-5 gün sonras› için ikinci bir randevu ayarlay›n.
E¤er yeterince beyaz ise doldurun. E¤er yeterince beyaz de-
¤ilse , dentine tamamen zarars›z olan bu ifllemi tekrarlay›n. Bu
preparat kesinlikle difl minesi üzerinde kullan›lmamal›d›r. 
Önemli not:
Endoperox, belirli organik maddelerle temasa geçti¤inde ya-
n›c› olabilir. Bu sebeple sadece su, alkol, eter veya gliserol ile
kar›flt›r›lmal›d›r. 
Saklama koflullar›:
Endoperox'u t›kaçla s›k›ca kapat›lm›fl bir fliflede muhafaza et-
meyiniz. (patlama tehlikesi).Endoperox'u ›s›, ›fl›k ve nemden
uzak tutun. Kullanmad›¤›n›z zamanlar plastik kapsülü dikkat-
lice kapat›n. 
Sunufl:
50 tablet içeren flifleler.

ENDOMÉTHASONE
Kök kanallar›n›n daimi kapat›lmas›nda.
Formül:
Hydrocortisone acetate 1.0 g.
Polyoxyméthyléne 2.2 g.
Excipients : thymol iodide, E 110, barium sulphate,
zinc oxide magnesium stearate q.s.ad. 100.0 g
Özellikleri:
Bir kanal pad›n›n seçiminde önemli baz› kriterler
vard›r. Öncelikle periapikal dokular›n pada karfl› to-
lerans›n›n mükemmel olmas› gerekir. ilaçlar›n neden
olaca¤› artritlerden kaç›n›lmal›d›r. Üstelik bu padlar,
y›llar boyunca resorbe olmay›p, kanal dolgusu gö-
revini baflar›yla sürdürmelidirler. Antiseptik etkileri-
ni, kanala yerlefltirildikten sonra birkaç saat sürdü-
rerek, pulpa extirpasyonundan sonra kalabilecek
organik kal›nt›lar›n sterilizasyonunu tamamlamal›-
d›rlar. Ancak bu etki pad sertlefltiksen sonra bitme-
lidir. Ayn› flart corticoid bilefliklerin antienflamatuar
etkisi içinde geçerlidir. Bu padlar sertlefltikten son-
ra resorbe veya putrefy olmamal›d›rlar. Di¤er çok
önemli bir gereksinim de padlar›n kanala kolayl›kla
yerlefltirilebilip, gerekirse kolayl›kla ç›kar›labilmeleri-
dir. Endomethasone, corticoidlerle birlikte decon-
gestan bileflikler ihtiva ederek, a¤r›l› periapikal re-
aksiyonlar›n say›s›n› ve önemini epeyce azal›r. En-
domethasone, yukar›daki tüm özellikleri k›vam› ve
antisaptik bileflikleri (ufak dozda paraformaldehyde
ve thymol iodide) sayesinde bünyesinde tafl›r. Anti-
septikler ve çorticoidsler sadece pad sertleflirken,
s›n›rl› bir süre için terapötik olarak aktiftirler. E¤er
kazalara bir miktar pad apex'ten yumuflak dokulara
taflarsa, pad tam sertleflmeden eugenol dokulara
s›zar.
Bu durumda, kanaldakinin tersine pad zamanla
resorbe olur.
Endikasyonlar›:
Kök kanal› dolgular›nda.
Kullan›l›fl›:
Eudomethasone tozunu, biraz endomethasone
likitle kar›flt›r›p, Lentuloya kolayl›kla tutunacak bir
kar›fl›m elde ediniz. En iyi sonucu, 7 k›s›m 1 k›s›m
likitle 40 saniye süresince kar›flt›rarak sa¤layabilir-
siniz.
Sunufl: 14 g.'l›k flifle.

O¤uzhan Caddesi No: 41/2 F›nd›kzade - ‹STANBUL

Tel: +90.212 635 89 16 - 631 77 08 - 631 76 89 • Faks: +90.212 635 89 22
http://www.niradental.com • E-mail: nira@niradental.com



TAVS‹YE
ED‹LEN

L‹STE SATIfi
F‹YATI

SA⁄LIK
PERSONEL‹

TAVS‹YE ED‹LEN
KRED‹L‹ F‹YATLAR

S A ⁄ L I K
P E R S O N E L ‹

TAVS‹YE ED‹LEN
PEfi‹N F‹YATLAR

F‹ESTA 1.4 ‹ BENZ‹NL‹ 25.342 23.750 YTL 22.150 YTL
F‹ESTA COMFORT OTOMAT‹K 28.305 26.250 YTL 24.950 YTL
F‹ESTA 1.6 GH‹A 29.100 26.950 YTL 25.700 YTL
F‹ESTA 1.4 TDC‹ D‹ESEL 29.607 27.450 YTL 26.150 YTL
FUSION 1.6 ‹ BENZ‹NL‹ 30.100 27.950 YTL 26.500 YTL
FUSION 1.4 TDC‹ D‹ESEL 31.500 29.500 YTL 27.950 YTL
FOCUS GOLD COLLECT‹ON 4K 32.475 30.150 YTL 28.750 YTL
FOCUS GOLD COLLECT‹ON 5K 31.780 29.550 YTL 28.050 YTL
FOCUS 1.6 ‹ 4K COLLECT‹ON 29.690 27.600 YTL 26.150 YTL
FOCUS 1.6 ‹ 5K COLLECT‹ON 31.180 28.050 YTL 26.600 YTL
MONDEO TREND 4K 2.0 ‹ 45.450 42.250 YTL 40.550 YTL
MONDEO TREND 4K 2.0 TDC‹ 51.295 47.750 YTL 46.000 YTL
MONDEO GHIA 4K 2.0 ‹ 53.050 50.000 YTL 47.750 YTL
MONDEO GHIA 4K 2.0 TDC‹ 58.850 54.700 YTL 53.000 YTL
MONDEO GHIA X 4K 2.0 ‹ 58.850 54.700 YTL 53.000 YTL
C.MAX TREND 1.6 BENZ‹NL‹ 35.540 32.950 YTL 31.500 YTL
C.MAX TREND D‹ESEL 1.6 41.300 38.200 YTL 36.700 YTL
C.MAX GH‹A TDC‹ 1.6 46.646 43.200 YTL 41.750 YTL
C.MAX GH‹A BENZ‹NL‹ 1.6 42.640 39.500 YTL 37.950 YTL

11-31-MART 2005 Tarihleri aras›nda Ford Otomotiv San. A.fi.’nin SA⁄LIK SEKTÖRÜ
ÇALIfiANLARINA Yönelik bir kampanyas›d›r. Araçlar›n s›n›rl› say›da olmas›ndan dolay› bayilere
baflvurulara göre teslimatlar yap›lacakt›r. Araçlar OPAK RENK için fiyatland›r›lm›flt›r.
K›ymetli siparifllerinizi bekler sayg›lar sunar›z. 

* Kampanyada istenen belgeler, (Herhangi
birisi geçerlidir.)
1) Çal›flt›klar› kurumdan görevli belgesi
2) Tabi olduklar› odalardan üyelik belgeleri
3) Sa¤l›k personeli kimlik kartlar›,

* N‹SAN ay›na teslim öngörülen araçlar için
afla¤›da kaparo bedelleri al›narak fiyatlar
SAB‹TLENECEKT‹R.
Focus Fiesta-Fus›on : 7,5 Milyar TL
Mondeo-Cmax : 10 Milyar TL

* Devletin yapaca¤› tüm vergi de¤ifliklikleri
taraf›n›za yans›t›lacakt›r.
* Tüm araçlardaki donan›m ve aksesuar
de¤iflikli¤ini Ford Otomotiv A.fi. sakl› tutar.
* Fiyatlar›m›za KDV+ÖTV, Trafik sigortas›,
tescil ve bandrol dahil olup Kasko masraflar›
dahil DE⁄‹LD‹R! 
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ADO ÜYELER‹NE 
ÖZEL B‹R MEKAN
ADO ÜYELER‹NE 
ÖZEL B‹R MEKAN

E M A Y B A R  &  R E S T A U R A N T

Karanfil Sokakta 45 araçl›k 
özel oto park›

çok alternatifli ve lezzetli bir menü
üst düzeyde hizmet kalitesi

zevkli bir dekorasyon
oldukça uygun fiyat politikas›

zengin bir bar ile  YEN‹ KEY‹F DURA⁄INIZ....

ADO Üyelerine Özel 100 YTL’ye kadar
%15 100 YTL’nin üstü için %20 indirim
sadece ADO kimlik kart›n› göstermeniz yeterli...

Karanfil Sok. 49/A K›z›lay - ANKARA
Tel: 0.312 418 51 51 - 425 95 93 - 425 84 45

www.emaybarrestaurant.com



A D O  ü y e l e

Çeflitli
Departmanlarda
ADO üyelerine
özel indirimler...

Tek kiflilik oda 50 YTL
Çift kiflilik oda 70 YTL

Üç kiflilik oda 90 YTL

ADO Üyelerine %15 indirim yap›yoruz...
Kütahya Yolu 14. Km Afyon
Tel: 0.272 251 50 50
www.orucoglu.com.tr

Restaurant, Konferans ve toplant›
salonlar› ADO üyelerinin hizmetindedir

Tel: 0.312 468 72 20 • www.guven.com.tr

0.312 232 07 91 
232 07 92
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ADO üyelerine 
özel indirimli fiyatlar



e r i n e  ö z e l
ADO üyelerine özel %20 indirim

Gökdere Sok. No: 10
Yukar› Ayranc› - ANKARA
Tel: 0312 467 84 79

Sö¤ütözü Kavfla¤› Varan arkas› Sö¤ütözü-ANKARA
Tel: 0.312 285 73 38 • 287 45 40 • 287 76 75

Gerede - Bolu - TÜRK‹YE
Tel: 0.374 311 40 80

Ankara Ofis Tel: 0.312 440 96 61
www.hotelesentepe.com
info@hotelesentepe.com

ADO üyelerine 

özel, büyük 

organizasyonlarda 

niflan ve dü¤ünlerde 

%20 indirim

ADO üyelerine özel
%20 indirim
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bucaks›z sulak alanlar›na giden göç-
men kufllar bu koridoru kulland›kla-
r›ndan, Dörtyol kufl severler için de
önemli bir gözlem yeridir. 
Tarihin ilk ça¤lar›ndan bu yana yerle-
flim alan› olan bu bereketli topraklar,
ören yerleri aç›s›ndan da zengindir.
Mezopotamya, M›s›r ve Anadolu ara-
s›nda geçifl noktas› oldu¤undan üze-
rinde bar›nd›rd›¤› milletlerin uygarl›k-
lar›n› günümüze tafl›m›flt›r. M.Ö.
333'te Deliçay (Pinaros) akarsuyunun
‹skenderun Körfezi'ne döküldü¤ü
yerde Makedonya Kral› Büyük ‹sken-
der ile Pers ‹mparatoru III. Darius, ‹s-
sos Savafllar›n› yapm›flt›r. (‹skende-
run Körfezi ad›n› bu savafllar›n galibi
‹skender'den alm›flt›r.) ‹ssos Savaflla-
r›n›n yap›ld›¤› yerler günümüzde de
gezilebilmektedir. 
Körfezdeki tüm hareketleri kontrol
edebilecek flekilde infla edilmifl Ce-
nevizlilerden kalma Cin Kule ve Pa-
yas Kalesi, yine kaleye bitiflik 16. yüz-
y›lda infla edilen Sokullu Külliyesi ge-
zilebilecek ören yerleridir. Karstik bir
ma¤ara olan Kap›l› Ma¤aras›n›n yük-
sekli¤i 50, geniflli¤i 60, uzunlu¤u ise
150 metreyi bulur. Sincan Ma¤ara-
s›nda ise halen faal olan sark›t ve di-
kitlerin oluflumu gözlemlenebilir. 
Bu yöre do¤a tutkunlar›na ve tracking
merakl›lar›na yaz k›fl bulunmaz f›rsat-
lar sunar. Yaz aylar›n›n s›cak ve nem-
li geçmesinden yayla turizmi çok ge-

sedebilirsiniz. Bahar, mart bafl›ndan
may›s sonuna kadar sürer. Portakal
çiçeklerinin görselli¤ine bir de özgün
kokusu eklendi¤inde bu güzelli¤i içi-
nize tam sindirebilmeniz için befl du-
yunuzun yetersiz kald›¤›n› düflünür-
sünüz. 
Dörtyol ve beldelerinde a¤›rl›kl› ola-
rak, evler portakal bahçelerinde müs-

takil olup, ülkemi-
zin temel sorunu
olan çarp›k kent-
leflmeden kaynak-
lanan beton y›¤›n›
rahats›zl›¤›n›, bu
yörede hisset-
mezsiniz. Sadece
Payas beldesin-
deki sanayileflme
yo¤unlu¤u, tar›m
alanlar›n›n verimli
kullan›m›n› ve ha-
vas›n› biraz etkile-
mifltir. Yeflilköy
beldesinde sanayi

yeflil dokuyu henüz bozmam›flt›r. Ye-
niyurt, küçük belde olmas›na ra¤men
sahil ›slah›n› önemsemifltir. Kuzuculu
ve Alt›nça¤ beldelerinde yo¤un a¤aç
türleri ve portakal bahçeleri içine giz-
lenen, evler dikkat çeker. Dümdüz
olan bölgede s›rt›n› Amanoslara yas-
lam›fl tek belde Karakesedir. 
Her y›l Orta Afrika'n›n ve Nil Vadisinin
sulak alanlar›ndan Sibarya'n›n uçsuz

Akdeniz'in kuzeydo¤u ucundan Ana-
dolu'ya saplanm›fl bir m›zra¤›n uç
noktas›nda, yeflilin her tonunu kendi-
ne giysi edinmifl Amanoslar ile mas-
mavi Akdeniz'in kucaklaflt›¤› toprak-
lar üzerinde flirin bir ilçedir Dörtyol.
Amanoslar bu bölgede bar›nd›rd›¤›
a¤aç türlerinin zenginli¤i aç›s›ndan
tabiat müzesi konumundad›r. Kay›n
ve gürgenler ise kuzey yar›kürenin en

güneyinde yer alan türlerinin son ör-
nekleridir. Düzlüklere inildi¤inde tu-
runçgiller a¤›rl›kl› olmak üzere a¤aç
türleri çok zengindir. Türlerinin en iyi
örneklerini sergileyen portakal a¤aç-
lar› ilçe ile bütünleflmifltir. Co¤rafi ko-
num, verimlilik ve su bollu¤undan,
bodur olan bir çok a¤aç türünün de-
vasa örne¤ini burada görmek müm-
kündür. 
Bahar› en etkili ve erken burada his-
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Tarihsel övünçlerinin canl› tutuldu-
¤undan halk›n›n Kuvay-i Milliye ruhu-
nu benimseme önceli¤inde hiç de te-
vazu göstermedi¤ini hissedersiniz.
Cumhuriyetin kurucu de¤erlerine tüm
zamanlarda çok önem vermifller-
dir.Hatta bu günlerde çok konuflulan
de¤iflim dönüflüm anlay›fllar›n›n;
Cumhuriyetin üstünde yükselen kuru-
cu de¤erlerinin gözden ç›kar›lmas›
de¤il, aksine onlar›n günümüz ruhuna
rengini veren büyük de¤erlerle yeni-
den yorumlanmas› ve güçlendirilmesi
anlam›na geldi¤ini düflünürler.
Ulu Önder Atatürk, ba¤›ms›zl›k tutku-
nu bu ilçeyi, bu ilçe de ulusal kurtar›-
c›s›n› çok sevmifltir. Hatay'›n Anava-
tan'a kat›lmas›n› sa¤layabilmek için
Büyük Önder'in en çok ziyaret etti¤i
ilçedir. Hatta k›z kardefli Makbule Ha-
n›m'› bu ilçeye yerlefltirmifltir. Makbu-
le Han›m, 1956 y›l›nda vefat edene
kadar yaz›n ‹stanbul'da k›fl›n ise çok
sevdi¤i Dörtyol halk› ile beraber kal-
m›flt›r. Halen An›tkabir Müzesinde
bulunan Atatürk'ün z›rhl› otomobili
Dörtyol Halk› taraf›ndan kendisine
hediye edilen Atatürk Evi'nin garaj›n-
dan götürülmüfltür. 
Adana - Hatay karayolunda Adana'ya
100 kilometre uzakl›kta bulunan bu il-
çede konaklamak için oteller mevcut
oldu¤u gibi geçen y›l hizmete aç›lan
52 yatakl› ö¤retmenevi de bulunmak-
t a d › r .

liflmifl olup 2262 metre yüksekli¤e
ulaflan Amanoslara serpifltirilmifl bir
çok yayla özellikle yaz aylar›nda çok
h a r e k e t l i d i r .
Genelkurmay Baflkanl›¤› Askeri Tarih
ve Stratejik Etüd Baflkanl›¤›n›n
29.Ocak.1992 tarih ve 3214 - 4 - 92
say›l› yaz›s› ile, arfliv uzmanlar›nca ya-
p›lan inceleme sonucunda “Birinci
Dünya Savafl›ndan sonra galip dev-
letlerin yurdumuzda ilk iflgal etti¤i
yerlerin Dörtyol ve ‹skenderun oldu-
¤u, düflmana karfl› ilk direnifl hareket-
lerinin de yine bu bölgede bafllad›¤›,
buna ba¤l› olarak ilk silahl› direnifl ha-
reketinin 19 Aral›k 1918 de Dörtyol il-
çesi Karakese köyünde gerçeklefltiril-
di¤i tespit edilmifltir.” Raporuyla, Bi-
rinci Dünya Savafl› sonras› yurdumu-
zun iflgalinde emperyalist güçlere
karfl› ilk kurflunun at›ld›¤›; milli müca-
dele ile egemenlik duygusunun, yani
ulus/millet olma k›v›lc›mlar›n›n baflla-
mas›n› sa¤layan bir ilçe olma onuru-
nun Dörtyol'a ait oldu¤u belgelenmifl-
tir. 
Tarihi miras›n› günümüze tafl›may›
baflaran Dörtyol halk›, iflgal güçlerine
karfl› ilk kurflunu s›kan, ne Ömer Ho-
cao¤lu Mehmet Çavuflu (Kara Meh-
met), ne de 1919 da ilk milli direnifli
bafllatarak Türkiye'nin en büyük Ku-
vay-i Milliye teflkilatlar›ndan birini ku-
ran Kara Hasan Pafla'y› hiç unutma-
m›flt›r. 
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