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‹nsan›n yaflamdaki temel amac› nedir? sorusunu say›n Prof.Dr.

Üstün Dökmen “‹nsan›n yaflam›ndaki temel amaç yar›na kalmakt›r”

diye yan›tl›yor. Peki, yar›na kimler kalabilir; yar›na kalabilmek için

insan›n neye ihtiyac› vard›r? Bu soruyu da flöyle yan›tl›yor; “Yar›na

kalabilmek için insan›n temelde üç fleye ihtiyac› vard›r; varolmak,

geliflmek ve uzlaflmak.” 

Geliflen, gelifltiren insan erdemli, mutlu ve güçlüdür.Sevgiyle

yaklafl›r. Aksi ise korkuyu hakim k›lar insanda. Korku; daraltan,

kapayan, gizleyen, zarar veren enerjidir. Erdemli insan ise sevgiyle

karfl›s›ndakini açar, sahip olduklar›n› paylafl›r. Korkan ise sahip

olduklar›na s›ms›k› yap›fl›r, kurutur, zorbad›r, sald›r›r. Sebep; ya

geçmiflle ilgili piflmanl›klar, ya da gelece¤e iliflkin kayg›lar›d›r. Bu

kayg› veya piflmanl›klar bugünü kavramay› da engeller.

Herkes kendi davran›fl› ve yapt›¤› iflle etraf›nda kendi atmosferini

yarat›r. Birfleyleri de¤ifltirmek isteyenler önce kendisinden

bafllamal›d›r.

Meslek örgütlerinin en tepesindekilerin ad›nda ortak olan

Birlik'tir. Türk Tabipler Birli¤i, Barolar Birli¤i, Türk Diflhekimleri Birli¤i

gibi... Bu anlaml›d›r. Birlik; beraberli¤i, paylafl›m›, ortak amac› gös-

terir.

Zor ifltir birlik olmak. Anlay›fl›, dinlemeyi, anlamay› gerektirir.

Dinlemek zeka belirtisidir. “Açt›m a¤z›m›,yumdum gözümü” ders-

eniz etraf›n›z›, önünüzü göremezsiniz. Anlamak için dinlemelisiniz.

fiimdi ‹stanbul'da Meslek Sorunlar› Sempozyumunda diflhekim-

li¤inde ürün ve hizmet kalitesinden de bahsedece¤iz. Peki ya

iliflkilerimiz ve iletiflimimizin kalitesi...?  

‹LET‹fi‹M KAL‹TES‹

Merih BAYKARA
Ankara Diflhekimleri Odas› Baflkan›



KAPADOKYA
Kapadokya; antik dönemlerde Nevflehir, Kayseri, Ni¤de ve Aksaray illerini kapsayan bölgeye verilen genel isimdir. "Güzel Atlar
Ülkesi" anlam›na gelen Kapadokya terimi ilk olarak Persler taraf›ndan "Katpatuka" fleklinde kullan›lm›flt›r. Kapadokya volkanik
tüflerle kapl› vadilerde rüzgar ve erozyonun oluflturdu¤u "PER‹BACALARI" ad› verilen tabiat harikalar› ile dünya çap›nda üne
sahip bir bölgedir. Tarih öncesi devirlerden Selçuklu ve Osmanl› dönemlerine kadar birçok medeniyete evsahipli¤i yapm›fl
Kapadokya'da Erciyes ve Hasanda¤ gibi volkanik püskürmelerden rüzgar ve erozyon yoluyla oluflmufl peribacalar› ve derin
vadiler gibi do¤al güzelliklerin yan›s›ra, ma¤aralar, antik flehir harabeleri, eski kaleler, kayalara oyulmufl yeralt› flehirleri, kaya
kiliseleri, cami ve külliyeler, kervansaraylar, kütüphaneler, hamamlar gibi do¤al ve tarihsel turistik çekicilikler mevcuttur.
Sözkonusu do¤al ve tarihi zenginliklerin yan› s›ra Avanos çanak-çömlek atölyeleri ile yöredeki hal›- kilim atölyeleri ve onyx
(damarl› akik tafl›) iflçili¤i gibi yöresel el sanat› ürünleri de turistlerin ilgisini çekmektedir. Her y›l yaklafl›k 1.000.000 civar›nda
turist taraf›ndan ziyaret edilen Kapadokya'da son derece geliflmifl, modern turistik iflletmeler mevcuttur. 

EYLÜL SEMPOZYUMU
2 - 3 - 4  E y l ü l  2 0 0 5  K a p a d o k y a
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Ankara Diflhekimleri Odas› her zaman söyledi¤i ve verdi¤i sözün arkas›ndad›r.
Demokratik Kitle Örgütü sorumlulu¤unu tafl›yarak, meslektafllar›n›n istekleri
do¤rultusunda, mesle¤in onuru, mesle¤in yeri için görev bilinci tafl›maktad›r.
Ülke gerçekleri içinde, a¤›z-difl toplum sa¤l›¤› için de sorumluluklar›n›n bilin-
cinde ve sa¤duyuludur. Her zaman hakl›y›, haks›z› ay›rt etmifl, do¤ru bildi¤ini
ve gördü¤ünü söylemekten ne pahas›na olursa olsun çekinmemifltir. Ama her
zaman eme¤e ve düflünceye sayg›y› elden b›rakmam›flt›r. Bu anlay›fl›n “hakim
düflünce” olmas› için de elinden gelen özeni göstermifl; gerekti¤inde uyar›, ge-
rekti¤inde eylem sorumlulu¤unu; kimsenin, kimseye düflünce hegemonyas›
koyamayaca¤› görüflünü de her platformda dile getirmifltir. Bu düflünce ve ka-
rarl›l›k do¤rultusunda gerekti¤inde merkez örgütle dahi ters düflmeyi göze ala-
rak sektör için emek verenleri (TDB Merkez Yönetim Kurulu dahil olmak üze-
re) yeri geldi¤inde alk›fllamay›, yeri geldi¤inde elefltirmeyi görev bilmifltir. Bu
sözleri tüm Yönetim Kurulu Üyesi arkadafllar›m ad›na dile getirmekten onur
duyuyorum. Ve bu kararl› tutumumuzu görev süremizin sonuna dek sürdüre-
ce¤imizden kimsenin flüphesi olmas›n. 
‹ki nedenle bunlar› yazmak ihtiyac› hissettim de¤erli meslektafllar›m. 
Birincisi; Uzmanl›k Tüzü¤ü tart›flmalar›n›n yeniden gündeme getirilmeye çal›-
fl›ld›¤› flu günlerde baz› meslektafllar›m›z›n “Acaba ADO ne düflünüyor?” endi-

flesini hissetmeleri… ADO'nun görüflünde hiçbir de¤ifliklik yok de¤erli arkadafllar›m. Hala ilk gün söylediklerimizi söy-
lüyoruz, hala ilk günkü yapt›klar›m›z›n arkas›nday›z, gerekirse yine yapar›z. Bu geliflmeler üzerine, dergimizin sayfalar›
aras›nda Uzmanl›k Tüzü¤ü hakk›ndaki görüfllerimizi bir kez daha beyan etmek ihtiyac› hissettik. Bu düflüncelerimizin
aksine oluflacak, ülke gerçekleri ile ba¤daflmayan, Türk Diflhekimli¤ine darbe vurmaya neden olacak bir tüzük ortaya
sürülürse yine ilk davay› açan biz oluruz. 
‹kincisi ise; önümüzdeki günlerde toplanacak olan Meslek Sorunlar› Sempozyumu. TDB taraf›ndan MSS'nin ana gün-
dem konusu “Avrupa Birli¤i Sürecinde Diflhekimli¤i Hizmetleri” olarak belirlendi. Biz ADO olarak senede bir kez bu ka-
dar genifl bir kat›l›mla toplanan Diflhekimli¤i Meslek Örgütü'nün en üst düzey platformunun ana gündeminin bu olma-
d›¤›n› düflünüyoruz. Ülkemize ne getirece¤i ve neler götürece¤i, dahas› Avrupa Birli¤i Parlamentosu taraf›ndan kabul
görüp, görmeyece¤i henüz belli olmayan bir konunun diflhekimli¤inin acil gündemi olmas› gerekti¤ini düflünmüyoruz.
Bizlerin çok daha acil çözüm bekleyen ve kararl›l›k isteyen sorunlar› oldu¤unu düflünüyoruz. Bu düflüncemizi de bir
yaz› ile TDB'ye ve tüm odalara bildirdik. Ancak, ald›¤›m›z cevap bizi flok etti. Çözüm bekleyen ve tav›r konulmas› ge-
reken konular olarak belirledi¤imiz Özel Muayenehanelerden hizmet sat›n al›nmas›, Diflhekimli¤inde Uzmanl›k ve be-
lediye ortakl› semt poliklinikleri meseleleri TDB'ye göre daha önceki toplant›larda zaten yeterince tart›fl›lm›fl, ayr›ca, be-
lirlenen ana gündem konusu içinde bunlar zaten varm›fl, biz anlayamam›fl›z, bunlar› böyle yazmak kurumlar aras› ilifl-
kilere zarar verirmifl… Birlik Genel Sekreterimiz imzal› cevabi yaz› böyle diyor. (Belki de bunu da anlayamam›fl›zd›r, ya-
da yanl›fl anlam›fl›zd›r.)
De¤erli Meslektafllar›m biz, bu yaz›m›zda kurumlar aras› iliflkilere zarar verdi¤imizi düflünmüyoruz. TDB bizim çat› ör-
gütümüzdür. TDB'ye zarar vermek isteyenlere önce biz karfl› ç›kar›z, bundan önceki süreçte bu tavr›m›z› da gerekti-
¤inde koymufluzdur. Ama iyi yapt›¤› ifllerde alk›fllad›¤›m›z Merkez Yönetim Kurulunu uyarma ihtiyac› hissetti¤imizde
de, bizler gibi zaman›n›, eme¤ini hiç düflünmeksizin bu meslek örgütü üyelerinin aya¤›na seren, elden geldi¤ince öz-
veri ile çal›flan kiflilerin eme¤ine ve düflüncesine sayg› beklemek hakk›m›zd›r. Ayn› fikirde olmak zorunda de¤ilsiniz.
Sizlerin düflüncesine ve eme¤ine bizler sayg› duyuyoruz. As›l kurumsal iliflkileri zedeleyen bizlere ön yarg› ile yaklaflan
bu tutumdur. 
Daha önce de seçilmifl baflkanlardan güncel konularda dergimiz için görüfl istedi¤imizde baz› de¤erli baflkanlardan
buna benzer bir tav›r ile karfl›laflm›flt›k hat›rlars›n›z. Onlar› da hiç yorum katmadan dergimizde yay›nlam›flt›k. fiimdi de
fazla yorum yapmak istemiyorum. Ama lütfen bu önyarg›l› görüfl aç›s›ndan kurtulun ve bizlerin de sizler gibi bu mes-
le¤in Türkiye'mizde daha iyi yerlere gelmesi ve meslektafllar›m›z›n istekleri do¤rultusunda emek ve düflünce gücü sarf
etti¤imizi unutmay›n.
S a y g › l a r › m l a .

Ne Zaman Adam Oluruz? “Eline her çekiç alan, karfl›s›ndakileri çivi olarak görmekten vazgeçti¤inde”

Sami BALÇIK

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

Eme¤e, düflünceye sayg›, kurumlar aras› iliflkiler
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Her canl›, hayat›n önüne koydu¤u iniflli ç›k›fll› kulvarlar› geçmek

zorundad›r. Bu eylemini bilinçli veya bilinçsiz olarak ortaya koyar.

Eyleminin öncesinde mutlaka varoluflunun yarat›c› refleksleriyle

oluflturdu¤u planlar›n› haz›rlamak zorundad›r. Bu planlama da bi-

linçli veya bilinçsiz olarak gerçekleflebilir. Yani önce plan yapar

sonra bunu eyleme döker. Önce düflüncede tohum ekilir, bu to-

hum davran›flta yeflerir ve büyür. Ta ki hedefine var›ncaya kadar.

Özellikle insan için hedefe ulaflmak bir amaçt›r. ‹yi yap›lan

bir planlaman›n ve yol haritas›n›n ard›ndan hedef  her zaman tüm

berrakl›¤›yla kendini sunacakt›r. Genelde tüm yaflam›m›z için he-

pimizin son hedefi mutlu olmakt›r flüphesiz. Özelde ise mesle¤imi-

zin gereklerini yerine getirip maddi manevi tatmine ulaflmak. Bu

konuda istedi¤i hedefe ulaflm›fl olanlar lütfen elini kald›rs›n.

Eli havada olan meslektafl›m›z çok az gibi. Durmaks›z›n bu duru-

mun nedenlerini ortaya koymak aç›kças› art›k çok s›radan hale

geldi. Bunun yerine sorunun özünü düflünmeye davet etmek iste-

rim hepinizi. Çünkü bir yerlerde yanl›fl yap›l›yor olmal› ki mevcut

tablo her geçen gün kötüye gidiyor. ‹yiye giden fleyler de var mut-

laka. Fakat aksayan yönleri düzeltme iste¤imize engel de¤ildir.

Daha çok fley iyiye gidebilmeli.

fiimdi bu tabloya bir kez daha bakal›m. Bu ülkede 20.000 'e ya-

k›n diflhekimi var. Her y›l ortalama 1.000 diflhekimi ilave oluyor.

Bunlar›n çok büyük bölümü serbest olarak mesle¤ini icra ediyor.

Serbest diflhekimlerinin çok büyük bölümü baflka bir yerde çal›fl-

maks›z›n gelecek olan hastaya ba¤›ml› halde dolay›s›yla büyük bir

yükümlülük alt›nda tüm riskleri s›rtlayarak yaflam›n› sürdürüyor.

Küçük bir k›s›m diflhekimi kamu kurumlar›nda,özel iflletmelerde ve

üniversitelerde görev yap›yor. Buraya kadar her fley tamam. Bura-

dan sonras› biraz kar›fl›k. Tüm sorunlar› ortak olmas› gereken difl-

hekimleri bu noktada sorunlar ve çözümleri konusunda ayr›flmaya

bafll›yor. Elimizi vicdan›m›za koyup sesli düflünelim.

Bu güzel ülkenin a¤›z ve difl sa¤l›¤› pek o kadar  güzel de¤il.

Çok büyük bir k›sm›n›n sorunlar› devasa. Yani bugüne kadar kim-

se yap›lmas› gerekenleri tam yapamam›fl. Kimse üzerine al›nma-

s›n. Hep beraber düflünüyoruz. Devam edelim. Bu durumu gören

herkes san›r›m bu yorumu yapar ve bu noktaya ulafl›r. Hizmet ala-

bilen say›s› ise ayn› oranda düflük. Binlerce diflhekimi ister ka-

mu,üniversite ister özelde olsun durmaks›z›n ifl üretiyorlar. Ancak

ve ancak bu kadar insana ulaflabiliyorlar. Tart›flma yaratmamak

veya konudan uzaklaflmaya izin vermemek için bilerek rakamsal

veriler sunmuyorum.

HEDEF

M. Memduh MAZMANCI

Yönetim Kurulu Üyesi
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fiimdi bir tarafta bu kadar çok say›da diflhekimi çok çal›fl›yor bir taraf-

ta da hala sorunlar›n› çözememifl hizmet alan almayan kocaman bir kit-

le. Kitle bu kadar büyükse diflekimleri özellikle serbest çal›flanlar›n büyük

k›sm› neden bofl oturuyor? Hastal›k ve hasta çoksa, yeterli diflhekimi

varsa bu sorun neden bitmez?  Bitmez,bitemez. Çünkü…Bizleri sa¤l›k

camias› içinde düflünmek di¤er sa¤l›k çal›flanlar› için çok normal. Anor-

mal olan ise bizim mesleki dinamiklerimizin di¤er tüm sa¤l›k camias›n›n-

kilerle birebir örtüfltü¤ünü düflünmek. En büyük yan›lg› burada. Temelde

çok büyük farkl›l›klar›m›z var. Bu farkl›l›klar› tart›flmak bu yaz›n›n içeri¤ini

baflka türlü dolduracakt›r. K›saca bizim sorunlar›m›zla di¤er sa¤l›k çal›-

flanlar›n›n sorunlar› bu ölçüde örtüflmüyor. Mutlaka hepsinin sorunlar›na

duyarl›y›z. Onlar›n yard›mlar›na koflmaya haz›r›z. Ancak flu andaki durum

tespiti bunu gerektirir.

Bu yan›lg› çözüm aray›fllar›nda da bizi ç›kmazlara sokuyor. fiöyle

ki…Madem bu kadar hasta ve problem var o zaman biz daha çok istih-

dam yaratabilece¤imiz ifl alanlar› açal›m ve seri flekilde hizmet üretip so-

runu çözelim. Ama  “bir diflhekiminin en basit muayenesi bile uzunca va-

kit al›yor “ diye düflünen yok. “ En basit tedavi girifliminin hasta ve hekim

yönünden ne kadar zahmetli “ oldu¤unu düflünen de. Varsa öne ç›ks›n.

Varsa bugüne kadar neden sesini duyurmaz. 

Bu mant›kla çözüme ulaflmaya çal›fl›nca do¤al olarak performans,uz-

manl›k gibi konularda da istenen sonuca ulafl›lam›yor. Dejenerasyon de-

vam ederken önüne geleni kat›yor bünyesine. Ne yeni mezunu kal›yor ,

ne akademisyeni , ne kamu çal›flan› , ne serbest diflhekimi . Detertraj ,

subgingival küretaja terfi ederken tüm dolgular kuafajl› , tüm çekimler

komplikasyonlu oluyor. Tez zamanda büyük ve bol miktarda ifller bafla-

r›l›yor. Mutluluktan gözlerimiz yafll› izliyoruz. Ard›ndan  bu yo¤unluk için-

de çal›fl›p daha çok ekmek paras› kazanmaya çal›flan diflhekimlerini ha-

ta yapmaktan al›koyacak cezalar getiririz bu sorunlar daha da çözü-

lür.Malpraktis hepsini hizaya sokar olur biter. Bu çözümler ifle yaramaz-

sa o zaman hizmeti anlaflmal› yerlerden al›rs›n›z. Fakat fiyatlar ve stan-

dartlar sizin belirledikleriniz olur. Tafleronlar bulursunuz onlar›n önünü

açars›n›z her fley biter. Sizce biter mi? Bitti mi?

Gelin her fleyi basite indirgeyelim. Herkes kendi iflini güzelce yaps›n.

Bunun nas›l olaca¤›n› tart›flal›m. Bunun önünü açal›m. B›rakal›m detay-

lar›. Sistemin her yan› herkes taraf›ndan suistimal edilmeye haz›r ve edi-

liyor. Tam gün çal›fl›yorum diyenlerin kaç tanesi kaçak hekim olarak ça-

l›fl›yor?  Kurumundan ödeme alabilecek kaç hasta sahte fatura düzenle-

tiyor hekimine?  Bu sat›rlar› okuyan herkesin eminim bunlara bir cevab›

vard›r. Yani sorunun tüm muhataplar›n›n vebal alt›nda oldu¤u bir sistem-

de neden ›srar edelim? Nereyi yamalarsan›z di¤er taraftan sökülüyor.

Tüm bunlar› halletmek istiyorum diyenlerin önündeki yol durmadan

bulan›klafl›yor, daral›yor,  seçilmez hale geliyor. Hedef  tüm berrakl›¤›n›

yitiriyor.
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S
on bir y›ld›r özellikle An-

kara'da haks›z rekabeti

körükleyen ve meslektafl-

lar›m›z›n büyük tepkisine yok

açan Mahalli ‹dareler Birli¤i Semt

Poliklinikleri, Belediye'nin tafle-

ronlaflt›rma yolu ile ihaleye ç›kar-

d›¤› a¤›z difl sa¤l›¤› kurulufllar› ve

Belediye Ortakl› A¤›z Difl Sa¤l›¤›

Merkezleri ile ilgili olarak Ankara

Diflhekimleri Odas› ‹dare mahke-

meye dava açt› ve Anayasaya

ayk›r› kurulan bu kurulufllar ile il-

gili Say›fltay'a bildirimde bulun-

du. De¤iflik semtlerde faaliyete

bafllayan bu kurulufllar kanun ve

yönetmeliklerdeki mu¤lak ifade-

ler ve küçük tan›mlama hatalar›n-

dan istifade ederek kurulmufltu.

Ancak Dan›fltay 2. Mahkemesi-

nin benzer bir davada yürütmeyi

durdurma karar› vermesiyle bir-

likte konuyu inceleyen Hukuk

Kurulumuz ayn› uygulaman›n bu

kurulufllar için de geçerli oldu¤u

kanaatine vararak, afla¤›da örne-

¤ini verdi¤imiz Yürütmeyi Dur-

durma ve duruflma istemi ile ‹da-

ri mahkemeye baflvuruda bulun-

du. 

Örnek olarak Etimesgut Beledi-

yesinin konu al›nd›¤› dava dilek-

çesinde, “bu konuda sözleflme

yapma iflleminin yürütülmesinin

durdurulmas›na ve iptaline karar

verilmesi” istendi. Anayasan›n

128. maddesi uyar›nca; “Kamu

hizmetlerinin gerektirdi¤i aslî ve

sürekli görevler, memurlar ve di-

¤er kamu görevlileri eliyle görü-

lür, ibaresi gere¤ince belirtilen

anlaflmal› kurulufllarda çal›flan

hekimlerin kamu görevlisi olma-

d›¤› gibi, ço¤unun kay›tl› dahi ça-

l›flmad›¤›, tespit edildikten sonra

ekteki dava dilekçesi, Dan›fltay

5. Dairesi 2004/4439 E. say›l› ve

22.11.2004 günlü karar›n› emsal

göstererek, yürütmeyi durdurma

istemifltir. 

Hukuki sürece giren bu konuda

yarg›n›n adil karar verece¤ine

güvenimiz tamd›r. 

Bunun yan› s›ra, hukuk kurulu-

muz Ticaret  Mahkemesine 6762

Nolu Türk  Ticaret  Kanunu  Mad-

de  58/b'ye göre ticari amaçlarla

kurulan belediye ortakl› semt po-

likliniklerine ve vak›f poliklinikleri-

ne Haks›z  Rekabetin  meni da-

vas› açmak için haz›rl›klar›n› ta-

mamlamak üzeredir. 

Hukuk Kurulumuzun aç›klamas›

flu flekildedir: Kamuya  Yararl›

Vak›f  ve  Derneklerin (Belediye-

ler) 3065 No'lu  Kanunun vergi is-

tisnas›  getiren  ve  vergisel

avantaj  sa¤layan 17.  madde 1

ve  2. no'lu  bentleri hukuki  da-

M.‹.B. SEMT POL‹KL‹N‹KLER‹ VE
BELED‹YE ORTAKLI 

A⁄IZ-D‹fi SA⁄LI⁄I MERKEZLER‹ ‹Ç‹N

ADO ANAYASA’YA
AYKILIRILIK DAVASI AÇTI...
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yanak  al›narak  kurulan  sa¤l›k

hizmetleri  kurulufllar›n›n  hizmet

ve  fiillerinin  asl›nda  K.D.V.  Ka-

nununun  “Verginin  Konusunu

Teflkil  Eden  ‹fllemler” olan

Madde 1/ g ve  (h)  bentlerindeki

ifllemler  oldu¤u, ‹stisnan›n  17 /2

no'lu  “Sosyal amaçl›  istisnalar”

kapsam›na  girebilmesi  için

maddenin  son  k›sm›nda  aç›kla-

nan “...Ö¤renci  ve  yetifltirme

yurtlar›,  yafll›  ve  sakat  bak›m

ve  huzurevleri, paras›z  fukara

aflevleri, düflkünevleri ve  yetim-

haneleri” s›fatlar›n›  tafl›yan  kuru-

lufllar›  ifade  etmekteyken,  bu

istisnay›  kullanan  kurulufllar,

K.D.V  Kanununun  hiçbir  flekil-

de  istisna  kapsam›na  al›nama-

yacak (K.D.V. Kanunu  Madde 1

g/h   ile ......Bu  faaliyetlerin  ka-

nunlar›n  ve  resmi  makamlar›n

gösterdi¤i  gerek  üzerine  yap›l-

mas›, bunu  yapanlar›n  hukuki

26.05.2005 günü, Türkiye Büyük
Millet Meclisi taraf›ndan kabul
edilen, 5355 say›l› Mahalli ‹dare
Birlikleri Kanunu hükümleri ince-
lenmifltir. Kanun hükümlerine
göre Mahalli ‹dare Birlikleri, bir-
den fazla mahalli idare biriminin

bir araya gelerek  Belediye Ka-
nunu ile verilen bir veya birden
fazla görevin yerine getirilmesi
için Kanundaki usule göre olufl-
turulan kamu tüzel kiflileridir. Yi-
ne Kanunda yer ald›¤› üzere bu
Birlikler ancak tüzüklerinde yer

alan görevleri ve hizmetleri yapa-
bilecekleri gibi, personel çal›flt›r-

ma konusunda da Belediye Ka-
nunda yer alan hükümlere tabi
olacaklard›r. Bu kanunun Cum-
hurbaflkan› taraf›ndan onaylana-
rak yürürlü¤e konulmas› ile birlik-
te önceki düzenleme yürürlükten
kalkacakt›r.

Bilindi¤i üzere Belediye Kanunu
uyar›nca belde halk›na ücretli ya
da ücretsiz sa¤l›k hizmeti sun-
mak üzere, Belediyeler taraf›n-
dan sa¤l›k kurulufllar› aç›l›p iflleti-
lebilir. Sa¤l›k Bakanl›¤› Özel A¤›z
ve Difl Sa¤l›¤› Merkezleri Yönet-
meli¤i uyar›nca da Belediyeler
özel a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmeti
verecek merkezler açabilirler. Bu
durumda 5355 say›l› Kanun uya-
r›nca e¤er tüzüklerinde sa¤l›k
hizmeti vermek üzere sa¤l›k ku-
ruluflu açma yetkisi var ise Ma-
halli ‹dare Birlikleri de bu nitelik-
te kurulufl açabilirler. Ancak be-
lediyelerin tafleron arac›l›¤› ile bu

hizmeti veremeyeceklerine iliflkin
ulaflt›¤›m›z hukuksal yorum, be-
lirtti¤imiz Yasa hükümleri uyar›n-
ca Mahalli ‹dare Birlikleri için de
geçerli olacakt›r. Bu konuda per-
sonel istihdam›na iliflkin özel bir
düzenleme Kanunda olmad›¤›
için Belediye Kanunu uyar›nca
personel istihdam ederek bu
sa¤l›k hizmetini verme yetkisine
sahip olduklar› düflünülmelidir. 

Sonuç olarak Mahalli ‹dare Birlik-
leri'ne iliflkin yasa ve at›fta bulu-
nulan Belediye Yasas› hükümleri
uyar›nca Mahalli ‹dare Birlikleri
ad›na aç›lan a¤›z ve difl sa¤l›¤›
merkezlerinin özel kifli ve kuru-
lufllar taraf›ndan iflletilemeyece¤i,
burada görev yapan personelin
do¤rudan birlik personeli olmas›
gerekti¤i, aksi yönde uygulama-
lar›n tespiti halinde ortadan kald›-
r›lmas› için idari yarg›ya baflvura-
bilece¤imize karar verdik.

Av. Ziynet Özçelik

ADO Hukuk Dan›flman›

statü  ve  kiflilikleri,  Türk  tabi-

iyetinde  bulunup  bulunmama-

lar›, ikametgah  veya  iflyerlerinin

Türkiye'de  olup  olmamas›  ifl-

lemlerin mahiyetini  de¤ifltirmez

ve  vergilendirmeye  mani  teflkil

etmez.)  fleklinde  tan›mlanm›fl

hizmetler  kapsam›nda  olup

Haks›z  Rekabet  Yarat›c›  ve  pi-

yasay› bozucu  mahiyettedir. 

Haks›z  rekabetin  meni  gerekli-

dir. 

HUKUKSAL
GÖRÜfi



Yürütmeyi Durdurma ve Duruflma ‹stemlidir 
ANKARA  ‹DARE MAHKEMES‹ BAfiKANLI⁄I'NA

DAVACI : T.D.B. Ankara Diflhekimleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkanl›¤› 

VEK‹L‹ : Av. Ziynet Özçelik

Tunus Cad. 21/3 Kavakl›dere/Ankara.

DAVALI : Etimesgut Belediye Baflkanl›¤›- Ankara.

D. KONUSU : Etimesgut Belediyesine ait A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi'ndeki sa¤l›k hizmetinin tafleron arac›l›¤› ile 

gördürülmesi ifllemi ile bu konuda sözleflme yapma iflleminin yürütülmesinin durdurulmas›na ve 

iptaline karar verilmesi istemidir.

T. TAR‹H‹ : 10.05.2005

AÇIKLAMALAR : Etimesgut Belediyesi'nin açm›fl oldu¤u A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi'nde görülen sa¤l›k hizmetinin ta-

fleron firma arac›l›¤› ile gördürülmeye baflland›¤› ve firmalar ile sözleflme yap›ld›¤›n›, müvekkil Ankara Diflhekimleri Oda-

s›'na yap›lan bildirim ile 10.05.2005 tarihinde ö¤renmifl bulunmaktay›z. Belediyeye ait sa¤l›k merkezinde verilen sa¤l›k

hizmetinin tafleron arac›l›¤› ile gördürülmesi afla¤›da aç›klanacak olan nedenlerle hukuka ayk›r›d›r: 

5272 Say›l› Belediye Kanununun 3. maddesinde belirtildi¤i gibi; “Belediye : Belde sakinlerinin mahallî müflterek nitelikte-

ki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan, idarî ve malî özerkli-

¤e sahip kamu tüzel kiflisini” ifade eder. 

Ayn› Kanunun 14. maddesinde; mahallî müflterek nitelikte olmak flart›yla, sa¤l›kla ilgili her türlü tesis açma ve iflletme be-

lediyelerin görev ve sorumluluklar› aras›nda say›lm›flt›r.

Ayakta Teflhis ve Tedavi Yapan Özel Sa¤l›k Kurulufllar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 59. maddesi uyar›nca; “Baflta belediye-

ler olmak üzere kamu kurum ve kurulufllar›ndan, ilgili mevzuatta halka ayakta teflhis ve tedavi hizmeti sunmak üzere sa¤-

l›k kuruluflu açabileceklerine dair düzenleme yer alanlar, bu Yönetmelik kapsam›ndaki sa¤l›k kurulufllar›n› aç›p iflletebilir-

ler. Bu tür kurulufllar 9 uncu madde hükümlerine tabi tutulmazlar; fakat bu Yönetmelikte öngörülen her türlü flartlara uy-

mak zorundad›rlar.” 

Anayasan›n 128. maddesi uyar›nca; “Kamu hizmetlerinin gerektirdi¤i aslî ve sürekli görevler, memurlar ve di¤er kamu gö-

revlileri eliyle görülür, Memurlar›n ve di¤er kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmalar›, görev ve yetkileri, haklar› ve yüküm-

lülükleri, ayl›k ve ödenekleri ve di¤er özlük iflleri kanunla düzenlenir.”

Anayasan›n 128. maddesinde yer alan düzenleme;  kamu hizmetlerini yerine getiren çal›flanlar›n görevlerinin gerektirdi¤i

niteliklere uygun koflullarda çal›flmalar›n›, bu görevlerin gerektirdi¤i bilgiler ile donanmalar›n›, göreve al›nmada ve görev-

lerinin sona erdirilmesinde eflit olanaklara güvenli¤e sahip olmalar›n› ve bütün bunlar›n sonucunda kamu hizmetlerinin ni-

telikli bir biçimde verilmesini amaçlam›flt›r.

657 Say›l› Devlet Memurlar› Kanununda istihdam flekilleri, Anayasa'n›n 128. maddesine paralel olarak 4. Maddesinde dü-

zenlenmifltir. Buna göre “Kamu hizmetleri,memurlar, sözleflmeli personel, geçici personel ve iflçiler eliyle gördürülür.” Ya-

san›n 5. maddesinde ise dört istihdam flekli d›fl›nda personel çal›flt›r›lmas› yasaklanm›flt›r.

Belediye taraf›ndan aç›lan sa¤l›k kuruluflu kamu sa¤l›k kurulufludur. Kamu sa¤l›k kurulufllar›nda sa¤l›k hizmeti veren  sa¤-

l›k personelinin görevleri kamu hizmetlerinin gerektirdi¤i aslî ve sürekli görevlerdir. 

‹ptali istenen ifllem ile, kamu tüzel kiflisi olan belediyeye ait sa¤l›k kuruluflundaki asli ve sürekli kamu hizmetlerinin, kamu

sa¤l›k görevlileri ile sa¤lanmas› de¤il, bu hizmetin bir k›s›m tacirlerin iflçisi haline getirilecek sa¤l›k çal›flanlar›na gördürül-

mesi öngörülmüfltür. 

Anayasan›n 17. maddesi uyar›nca herkes , yaflama, maddi ve manevi varl›¤›n› koruma ve gelifltirme hakk›na sahiptir. Ana-

yasan›n 56. maddesi uyar›nca Devlet, herkesin hayat›n›, beden ve ruh sa¤l›¤› içinde sürdürmesini sa¤lamak amac›yla

sa¤l›k kurulufllar›n› tek elden planlay›p hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sa¤l›k

ve sosyal kurumlar›ndan yararlanarak, onlar› denetleyerek yerine getirir. 

Ö¤reti ve idari yarg› içtihatlar›ndaki ortak kabule göre, kamu hizmeti faaliyetleri toplumun genel ve ortak ihtiyaçlar›n›n tat-

minini sa¤lamaya dönük faaliyetler olarak ifade edilmektedir. Bir baflka deyiflle, Kamu hizmeti faaliyetleri, toplumun Dev-

let'ten hakl› beklentilerinin yine Devlet taraf›ndan ya da Devlet'in denetiminde sa¤lanmas›na yönelik faaliyetler bütünü-

dür, denilebilir. Genel sa¤l›k kollu¤u ise, en genel biçimi ile ve  k›saca  toplumun sa¤l›kl› ve dengeli bir ortamda yaflama
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hakk›n›n ihlal edilmesinin önlenmesi  amac›yla Devlet taraf›ndan yerine getirilen faaliyetler bütünüdür. 

Belirtilen düzenleme ve tan›mlamalar ›fl›¤›nda, kamu sa¤l›k kurumlar›nda verilen sa¤l›k hizmeti, bir kamu hizmetidir. Kamu

tüzel kiflisi olan belediyelerin, belde sakinlerinin müflterek ihtiyaçlar› karfl›lamak üzere sa¤l›k kuruluflu aç›p iflletebilece¤i

düzenlemesi ile de vurguland›¤› üzere, belediyeler taraf›ndan verilecek olan sa¤l›k hizmeti, kamu hizmetidir.

Her ne kadar Ayakta Teflhis ve Tedavi Yapan Özel Sa¤l›k Kurulufllar› Hakk›nda Yönetmeli¤in 59. maddesinde yer alan is-

tisna hükmü ile, Belediyelerin bu yönetmelikte say›lan sa¤l›k kurulufllar›n› açaca¤› ve bunlara sa¤l›k kuruluflu açmaya ve

iflletmeye yetkili kiflilerin düzenlendi¤i 9. madde hükümlerinin uygulanmayaca¤› düzenlenmifl ise de, maddenin devam›n-

da Belediyelerin, yönetmelikte belirtilen her türlü flarta uymak zorunda olduklar› düzenlenmifltir. 

2219 Say›l› Hususi Hastaneler Kanunu uyar›nca kurulan özel hastaneler d›fl›nda, 1219 say›l› Yasa ve buna ba¤l› alt düzen-

lemeler uyar›nca sa¤l›k kuruluflu açmak, tedavi edici sa¤l›k hizmetlerini vermek, münhas›ran t›p fakültesi diplomas› sahibi

olan hekimlere ve difl hekimlerine aittir. Bu alanda kurulacak olan tüzel kiflilerin ortaklar›n›n da hekim olmas› zorunludur. 

1219 say›l› Yasa ve T›bbi Deontoloji Tüzü¤ü uyar›nca, hekimlik mesle¤ine ve tedavi kurulufllar›na ticari bir görünüm ka-

zand›r›lamayaca¤› gibi, bir hekim kendi ad›na di¤er bir meslektafl›n› çal›flt›ramaz. Oysa iptali istenilen ifllem ve sözleflme-

ler, herhangi bir gerçek kifli  yada tüzel kifli taraf›ndan kurulacak arac› kurulufllar›n hekim çal›flt›rmas›na ve sa¤l›k alan›n-

da faaliyette bulunmas›na olanak tan›maktad›r. 

Bu ifllem ile bir anlamda kazanç amaçl› emek ticareti, insan ticareti yap›lmakta, hukuk d›fl› ödünç iflçi sa¤lanmaktad›r. Be-

lediye yapm›fl oldu¤u bu ifllem ile,  bu konudaki düzenlemelere ayk›r› olarak, ifli  sa¤l›k personelinin  hizmetini satmak olan

ticari firmalardan, sa¤l›k personelinin hizmetini sat›n alarak,  “insan ticareti suçunun” ifllenmesine zemin yaratmaktad›r.

Ayakta Teflhis ve Tedavi Yapan Özel Sa¤l›k Kurulufllar› Hakk›nda Yönetmelik, ayakta teflhis ve tedavi yapan sa¤l›k kuru-

lufllar›n›n aç›lmas›, çal›flmas› ve denetlenmesine iliflkin usul ve esaslar› düzenlemifltir. Özel dal merkezi durumundaki a¤›z

ve difl sa¤l›¤› merkezinde verilen sa¤l›k hizmetlerinin süreklilik gösterdi¤i aç›kt›r. Üç ayl›k ya da befl ayl›k sürelerle bu sa¤-

l›k kuruluflundaki hizmetlerin kesintiye u¤rat›lamayaca¤›, burada gerekli sa¤l›k hizmetleri verecek personelin bir süre s›n›-

r›na ba¤l› olmaks›z›n istihdam edilmesi gereklili¤i tart›fl›lamaz. Sa¤l›k çal›flanlar›n›n eme¤inin ticareti yolu ile nitelikli sa¤l›k

hizmeti verilemez. Bu durum, temel insan haklar› içinde yer alan sa¤l›k hakk›n›n ihlali sonucunu do¤urur ki bu Anayasa'ya

da ayk›r›d›r.

Nitekim 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 36. maddesinin “III- Sa¤l›k Hizmetleri Ve Yard›mc› Sa¤l›k Hizmetleri S›n›-

f›” bafll›kl› bendine  4924 say›l› Yasan›n 11. maddesi ile eklenen yasa hükmüne dayal› olarak, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan

haz›rlan›p 05.05.2004 gün ve 25453 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e konulan “Sa¤l›k ve Yard›mc› Sa¤l›k

Personeli Taraf›ndan Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Sat›n Alma Yoluyla Gördürülmesine ‹liflkin Esas ve Usuller”

isimli düzenleyici ifllem, bu iflleme dayal› olarak haz›rlanan Denizli Devlet Hastanesinde 7 adet Hekim ve 5 adet di¤er sa¤-

l›k personeli hizmetinin sat›n alma yolu ile gördürülmesine iliflkin 4 A¤ustos 2004 tarihinde yap›lacak olan ihale ifllem-

leri'nin iptali istemi ile aç›lan davada Dan›fltay 5. Dairesi 2004/4439 E. say›l› ve 22.11.2004 günlü karar› ile yasa hükmünün

Anayasa'n›n 128. ve 2. maddesine ayk›r› oldu¤u sav›n› ciddi bularak, iptali için Anayasa Mahkemesi'ne baflvurulmas›na

ve Anayasa Mahkemesi'nce verilecek karar üzerine yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmas›na karar

vermifltir.  ‹tiraz üzerine inceleme yapan Dan›fltay ‹dari Dava Daireleri Genel Kurulu 2005/120 ‹tiraz nolu karar› ile daval›

idarenin itiraz›n› reddetmifltir.

‹dari Yarg›lama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde yürütmenin durdurulmas› için; ifllemin aç›kça hukuka ayk›r› olmas› ve

uygulanmas› halinde telafisi imkans›z zarar do¤mas› flartlar›n›n birlikte aranmas› hükme ba¤lanm›flt›r. ‹ptali istenilen huku-

ka ayk›r› ifllemlerin uygulanmas› halinde giderilmesi olanaks›z zararlar do¤acakt›r. Bu nedenle savunma beklenmeksizin

yürütmenin durdurulmas›na karar verilmesini talep etmek gerekmifltir.

HUKUK‹ NEDENLER : Anayasa, ‹YUK, Ayakta Teflhis ve Tedavi Yapan Özel Sa¤l›k Kurulufllar› Hakk›nda Yönetmelik,

Belediye Kanunu, ilgili hukuksal mevzuat.

DEL‹LLER : Ekte sunulan belgeler ve her türlü hukuksal delil.

SONUÇ VE ‹STEM : Yukar›da aç›klanan ve resen tespit edilecek nedenler karfl›s›nda; Etimesgut Belediye'sine ait

A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi'ndeki sa¤l›k hizmetinin tafleron arac›l›¤› ile gördürülmesi iflleminin ve bu konuda yapt›¤› söz-

leflmenin yürütülmesinin durdurulmas›na ve iptaline, yarg›lama giderleri ile vekalet ücretinin daval› idareye yükletilmesine

karar verilmesini vekaleten sayg›lar›mla diler ve isterim. 16.05.2005
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B‹L‹MSEL GERÇEKLERE VE 
ÜLKE fiARTLARINA UYAN 

U Z M A N L I K

B‹L‹MSEL GERÇEKLERE VE 
ÜLKE fiARTLARINA UYAN 

U Z M A N L I K
Yaklafl›k 30 y›l uygulamada

kalan Tababet Uzmanl›k Tü-
zü¤ü'nün ihtiyaçlara cevap

vermekte yetersiz kalmas› gerekçe-
si ile haz›rlanan yeni Uzmanl›k Tüzü-
¤ü, bilindi¤i gibi 14,02,2002 tarihli
Resmi Gazetede yay›nland›ktan
yaklafl›k 1 ay sonra Bakanlar Kuru-
lunun imzas›ndan geçerek yürürlü¤e
girmiflti. Ancak,  baflta Türk Diflhe-
kimleri Birli¤i, Ankara Diflhekimleri
Odas› ve baz› meslektafllar›m›z›n
flahsi dava açarak tüzü¤ün pek çok
hükmünün iptali ve yürütmenin dur-
durulmas› isteminde bulunulmas›yla
T›pta Uzmanl›k Kurulunun oluflumu
ve görevleri ile ilgili 5. ve 6. madde-
lerin yürütülmesi Dan›fltay 8. Daire-
since durdurulmufltu. Son günlerde
Sa¤l›k Bakanl›¤› E¤itim Dairesinin
Tüzük ana çat›s›n› oluflturan mad-
deleri itibar› ile uygulanamaz hale
geldi¤inden yarg› kararlar› ›fl›¤›nda
yeni bir tüzük haz›rl›¤›na giriflti¤i bi-
linmektedir.
Haz›rlanan yeni tüzük, kurullar›m›z
taraf›ndan incelendi¤inde yarg› ka-
rarlar›na istinaden pek çok madde-
de de¤iflikliklerine gidildi¤i, ancak
yine de baz› konularda ülke gerçek-

lerine ve Dünya standartlar›na uyu-
lamad›¤› üzülerek gözlenmifltir.
Bu noktada Ankara Diflhekimleri
Odas› konu hakk›ndaki bafltan beri
söyleye geldi¤i görüfllerini bir kez
daha yineleme gere¤ini hissetmifltir. 

D‹fiHEK‹ML‹⁄‹NDE UZMANLIK
KONUSU GÖRÜfiÜLÜRKEN 
D‹KKAT ED‹LMES‹ GEREKEN
HUSUSLAR

1- Hangi dallar›n uzmanl›k olaca¤›
bir tak›m kurul ve komisyon ka-
rarlar› ile de¤il (E¤er örnek al›n›-
yorsa) Avrupa Birli¤i Ülkelerinde
oldu¤u gibi belirli kriterlere göre
belirlenmelidir (Liason Komite).
Bu kriterler uzmanl›k olarak belir-
lenen dal›n ülke gerçekleri ile
ba¤daflmas›n› sa¤lar. Bu kriter-
lere uyulmadan hal-i haz›rda ül-
kemizde uygulanan ve tepeden
inme yöntem ile haz›rlanan Uz-
manl›k Tüzü¤ünde belirtilen uz-
manl›k dallar› bizi rahats›z et-
mektedir. 2002 y›l›nda, Antal-
ya'da Meslek Sorunlar› Sempoz-
yumunda yap›lan çal›flmalar so-
nucunda al›nan kararlar› çok

sa¤l›kl› bir çal›flman›n ürünü ola-
rak benimsemiyoruz. 

2- Uzmanl›klar›n ülkemizde pratikte
uygulanabilirli¤i ve tedavi s›n›rla-
r› çok önemlidir. Sadece büyük
flehirler düflünülerek ülkemizde
s›n›rl› say›da bulunan doktoral›
diflhekimlerinin uzman say›larak,
genel diflhekimlerinin çal›flma ve
müdahale alan›na daralt›lmas›
kabul edilemez. 

3- Uygulamada do¤acak sorunlar
düflünülerek uzmanl›k unvan›
alan ve bunu kullanmak isteyen
diflhekimlerinin mezuniyet son-
ras› alm›fl olduklar› e¤itim, uz-
manl›k ve çal›flma alan› olarak
de¤erlendirilmelidir. Ancak bu
noktada, ülkemizde y›llard›r öz-
veri ile hizmet veren diflhekimle-
rinin 1219 say›l› yasa ile kendile-
rine verilen haklardan mahrum
edilmesi düflünülemez.

Tüm bu belirlenen kriterler ›fl›¤›nda,
ülke gerçeklerine uyan, uygulanabi-
lir, mesle¤imizin onur ve haysiyetini
koruyan, adil, dünya normlar›na uy-
gun, kabul edilebilir bir uygulamaya
prensip olarak “evet” diyoruz.
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Uzmanl›k konusu basit bir

konu de¤ildir. Hele AB süreci-

nin yafland›¤› bu günlerde, her

fleyin AB 'ye göre uyumland›¤›

süreçte kafam›z› kuma göme-

meyiz. Uzmanl›klar ülkelerin ih-

tiyaçlar› do¤rultusunda o ülke-

nin flartlar›n›n belirlemesiyle

oluflmal›d›r. Örne¤in ‹ngilte-

re'de dokuz dal uzmanl›k ola-

rak kabul edilirken ‹spanya'da

hiçbir dal uzmanl›k olarak ka-

bul edilmemifltir. Yani birtak›m

ülkelerde flu dallarda uzmanl›k

vard›, biz de onlar› kabul et-

meliyiz demek yanl›flt›r. AB'nin

böyle bir zorlamas› oldu¤unu

sanm›yorum.

Uzmanl›k ihtiyaca göre belir-

lenmelidir. Uzmanl›klar belirlen-

meden önce çal›flma protokolleri

ortaya konmal›d›r. Örne¤in; uz-

man, genel diflhekimli¤i de yapa-

cak m›, yoksa sadece kendi da-

l›nda m› faaliyet gösterecek?

Bence, birçok ülkede oldu¤u gibi

sadece kendi dal›nda çal›flmal›-

d›r. Bunu sadece fikir olarak söy-

lemiyorum. Ben çene cerrah›y›m

ve muayenehanemde sadece

cerrahiye yönelik aletler var. Ünit

bile koymad›m muayenehaneme.

Yani istesem de cerrahi d›fl›nda

bir fley yapamam. Bir dalda uz-

manl›¤› kabul ediyorsan›z sadece

o dalda çal›flmal›s›n›z diye

düflünüyorum.

Uzmanl›k öncesi çal›flma s›n›r-

lar› net olarak ortaya konmal›d›r.

Genel diflhekimli¤i s›n›rlar› al›nan

diploma ile kanunla belirtilmifltir.

Kanunun verdi¤i yetkileri yönet-

melilerle, tüzükle geri almak za-

ten mümkün de¤ildir. Bu konuda

yanl›fl korkular var. Uzmanl›k dal-

lar› belirlendi¤i zaman da genel

diflhekiminin s›n›rlar›na tecavüz

etmemeli, daraltmamal›d›r. Sade-

ce büyük flehirlerdeki duruma ba-

karak de¤il ülkenin genel duru-

muna göre uzmanl›klar belirlen-

melidir. Koruyucu hekimlik, ül-

kede diflhekimi da¤›l›m› den-

gesizli¤i gibi konular öncelikli

olarak halledilmelidir. 

GÖRÜfi

Dr. Aysu Tokatl› Tezer

Dr. Celal fiehlaver

Erhan Tüzgiray



MUTLU REKLAM girecek film



MUTLU REKLAM girecek film
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Sahte diflhekimlerine uygulanacak

olan cezan›n bundan 1 y›l önce art›-

r›lmas›n› sevinçle karfl›layan diflhe-

kimli¤i camias› bas›nda yer alan ce-

za indirimi haberleri ile aya¤a kalkt›.

Halen uygulamada olan 3 ila 5 y›l

hapis cezas› yerine bu cezan›n pa-

raya çevrilmesine olanak sa¤layan

hapis cezas›n›n 1 ila 3 y›la indirilme-

si fleklindeki kanun tasar›s›n›n mec-

liste görüflülmesinden 1 gün önce

29 Mart 2005 günü Türk Diflhekim-

leri Birli¤i Merkezinden TBMM'e bir

beyaz önlüklü yürüyüfl düzenledi.

Beyaz önlükleri ile yürüyüfle geçen

ve say›lar› 200'ün üzerinde olan difl-

hekimleri ve diflhekimli¤i fakülteleri

ö¤rencilerinden oluflmaktayd›. Dü-

zenli ve disiplinli flekilde, taflk›nl›kla-

ra kalk›flmadan yürüyen sa¤duyulu

grup  zaman zaman oynanmaya ça-

l›fl›lan oyunu alk›fllarla protesto etti.

Yol boyunca çevredeki vatandaflla-

ra bu eylemin amac›n› anlatan bildi-

riler da¤›tarak Yüksel Caddesine

kadar yürüyen grup, burada TDB

Genel Baflkan› Celal Korkut YILDI-

RIM'›n bas›n aç›klamas› için durdu. 

TDB Genel Baflkan› Celal Korkut

YILDIRIM bas›n aç›klamas›nda “Ül-

kemizde yaflanan sosyo ekonomik

s›k›nt›lar ile ahlaki çöküntülerin in-

sanlar› ticarette, sa¤l›k hizmetlerin-

de, üretimde, ithalatta, ihracatta,

bankac›l›kta yani yaflam›n tüm alan-

lar›nda bir sahtecili¤e itmifltir. Buna

engel olacak olan veya olanak tan›-

yacak olan hukuk sistemimizdir. Hu-

kuk sistemimizin eksikli¤i ve eskili-

¤ine uygulamadaki yetersizlikler de

eklenince ülkemiz hukuk d›fl› uygu-

lamalar›n, gayri meflru ifllerin ve ilifl-

kilerin cirit att›¤› ülke olmufltur. Sa¤-

l›k hizmetleri de bu durumdan nasi-

bini alm›flt›r. Ülkemizde yetkisi ve

ehliyeti olmayan, halk›m›z›n sa¤l›¤›-

na zarar veren binlerce sahte diflhe-

kimi bulunmaktad›r. Sahte diflheki-

mi sorunu'nun çözümü bizim için

halk sa¤l›¤›m›z›n korunmas› ve ayn›

zamanda mesle¤imizin kirletilmesi-

nin önlenmesi anlam›na gelmekte-

dir. “ dedi. 

Daha sonra güvenlik güçlerinin iste-

¤i üzerine beyaz önlüklerini ç›karan

diflhekimleri ve diflhekimli¤i fakülte-

si ö¤rencileri TBMM'e kadar yürü-

yüfllerini sürdürdü. Burada yeniden

bir bas›n aç›klamas› yapan TDB Ge-

nel Baflkan› Celal Korkut YILDIRIM

“Hükümetin Türk Ceza Kanununun

baz› maddelerinin de¤ifltirilmesine

yönelik haz›rlad›¤› kanun teklifi

TBMM adalet komisyonunda görü-

flülerek sahte diflhekimlerinin cezas›

1 y›ldan 3 y›la kadar hapis ve bin gü-

ne kadar adli para cezas›na hükm

olunur fleklinde de¤ifltirilmifltir. 

Yasa tasar›s› bu hafta içerisinde

TBMM genel kurulunda görüflüle-

cektir. TBMM Adalet Komisyonu

yetkilileri sahte diflhekimlerinin ce-

zalar›n›n düflürülme gerekçesini

“Suç olarak tan›mlanan fiiller ve

Beyaz Yürüyüfl 
AMACINA ULAfiTI



bunlar için öngörülen cezai müeyyi-

delerin orant›l› hale getirilmesi” ola-

rak ifade etmektedirler.

Bu aç›klama do¤ru ve samimi de¤il-

dir. Sahte diflhekimli¤i yapanlara

uygulanacak cezai yapt›r›mlarla ilgili

yap›lmak istenen de¤iflikli¤in gerek-

çesi hukuki de¤il siyasidir. “Kazanç

elde etmek amac› ile baflkas›na

ödünç para vermenin cezas› 2 y›l-

dan 5 y›la kadar hapis ”dir

(241.madde). Kazanç elde etmek

için insanlar›m›z›n difl sa¤l›¤›na ve

genel sa¤l›¤›na zarar verenlerin ce-

zas›; sa¤l›ks›z g›da üretenlere, ilaç

yapan ve satanlara ve tefecilere ve-

rilen cezadan daha az düzenlenmek

isteniyor. Ve bunun gerekçesi de

cezai müeyyidelerin eflit olmas› ola-

rak ifade ediliyor. Hükümetin bu dü-

zenlemesi siyasi bir karard›r. Ve id-

dia ediyoruz bunun arkas›nda halk›n

sa¤l›¤›na zarar veren de¤iflik s›fatlar

alt›nda çal›flan sahte diflhekimleri

bulunmaktad›r. Ülkemizin ekonomik

s›k›nt›lar›n›n temel nedeni, sahteciler

ve onlara gerekli cezai yapt›r›mlar›

uygulamay› engelleyenlerdir. Sahte-

cilik ve sahtekarl›k yaflam›n tüm

alanlar›ndan sökü-

lüp at›lmadan ça¤-

dafllaflmay› ve hu-

kuk devletini kur-

may› baflaramay›z.

D e m o k r a s i n i n

kökleflti¤i, huku-

kun üstünlü¤ünün

temel oldu¤u ülke-

lerin uygulamalar›

bizlere örnek ol-

mal›d›r. Bugün

Fransa'da yetkisi

olmadan diflhe-

kimli¤i yapanlar›n

hapis cezas› 5 y›ld›r. Ayn› flekilde

AB'nin di¤er ülkelerinde çok ciddi

yapt›r›mlar bu-

l u n m a k t a d › r .

Sa¤l›kl› birey ve

onlar›n olufltur-

du¤u toplumlar;

demokratik, sos-

yal ve ça¤dafl ül-

keler kurabilirler.

‹fade ve iletiflim

özgürlüklerini k›-

s›tlayarak halk›n

sa¤l›¤›na zarar verenleri cesaretlen-

direrek demokratik, ça¤dafl ve sos-

yal bir devlet infla edilemez. Sahte-

cileri koruyarak, halk›n sa¤l›¤›n› za-

rar verenlere flirin gözükerek Türki-

ye'yi kirlilikten kurtaramay›z. Sahte-

ciler her zaman “ak sayfalar›n” kirle-

ticileri olmufllard›r.” dedi

Burada da¤›lan grup, daha sonra

TDB ve Oda yöneticilerinin meclise

girmesi ile eyleme devam etti.

Komisyon üyeleri ve milletvekilleri

ile ayr› ayr› görüflen yöneticiler is-

teklerini dile getirdiler. Sa¤l›k Bakan›

Recep AKDA⁄ yöneticilerle meclis

kulisinde yapt›¤› görüflmede konuyu

defalarca dile getirdi¤ini ve sahte

diflhekimlerine uygulanan cezalar›n

art›r›lmas› gerekti¤ini, bizlerle ayn›

paralelde düflündü¤ünü söyledi.

TBMM'de  diflhekimi milletvekilleri;

Say›n Prof.Dr.Muzaffer GÜLYURT,

Say›n Bayram ÖZÇEL‹K, Say›n Or-

han Seyfi TERZ‹BAfiO⁄LU, Say›n

Halil AKYÜZ, Say›n Prof.Dr. Meh-

met NEfifiAR, Sa¤l›k, Aile, Çal›flma

ve Sosyal ‹fller Komisyonu Baflkan›

Say›n Cevdet  ERDÖL, Adalet

Komisyonu Baflkan› Say›n Köksal

TOPTAN ve son olarak AKP Grup

Baflkan Vekili Say›n Faruk ÇEL‹K ile

Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri

Genel Müdür Yard›mc›s› Yavuz

YEN‹DÜNYA'n›n da kat›ld›¤› toplan-

t›da görüflen  yöneticiler yasa tek-

lifinin geri çekilmesini istedi. Bu

görüflmenin ard›ndan bahsi geçen

düzenlemenin geri çekilece¤i

sözünü alan yöneticiler meclisten

ayr›ld›. 
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T›bbi Hizmetlerin Kötü Uygulanma-

s›ndan Do¤an Sorumluluk Kanunu

Tasar›s› haz›rland›. Amaç Kapsam

ve Tan›mlar bölümünde bu kanunun

amac›, sa¤l›k personelinin koruyu-

cu, teflhis, tedavi ve rehabilite edici

standart t›bbi uygulamay› yapma-

mas›, mesleki bilgi ve beceri eksikli-

¤i veya hastaya tedavi vermemesi

ile oluflan zararlar ile ilgili sorumlulu-

¤a iliflkin usul ve esaslar ile bu za-

rarlar› önleyici ve sa¤l›k hizmetlerini

gelifltirici mekanizmalar› düzenle-

mek olarak belirlendi. 

Temel anlamda bu kanunun ülke-

mizde flimdiye dek geç kalm›fl, erte-

lenmifl ve mutlaka yürürlü¤e girmesi

gereken bir kanun oldu¤unu düflü-

nüyoruz. Ancak Türk Diflhekimleri

Birli¤i'nin odam›zdan istedi¤i görüfl

ve de¤erlendirmelerde de belirtti¤i-

miz gibi kanun haz›rlan›rken gözden

kaçm›fl, yanl›fl de¤erlendirilmifl ve

mu¤lak ifadelerle geçifltirilmifl baz›

bölümlerinde gerekli düzeltmeler

yap›lmazsa kanun yürürlü¤e girdik-

ten sonra baz› s›k›nt›lar do¤uraca¤›

aflikard›r. 

Ankara Diflhekimleri Odas› Yönetim

Kurulu tasar›n›n incelenmesi için

Genel Sekreter Sami BALÇIK, Hu-

kuk Kurulu Üyelerinden Diflhekimi

‹shak Yavuz GÜNGÖR ve Yönetim

Kurulu Üyesi Memduh MAZMAN-

CI'y› görevlendirmifl, Yönetim Kuru-

luna bir rapor sunmalar›n› istemifltir.

Bu arkadafllar›m›z›n oluflturdu¤u ra-

por Yönetim Kurulumuzda görüflül-

müfl ve belirlenen noktalardaki çe-

kincelerin Türk Diflhekimleri Birli-

¤i'ne bildirilmesine karar vermifltir. 

K›sa ad›yla Malpraktis Kanunu ola-

rak an›lan kanun tasar›s› hakk›ndaki

Türk Diflhekimleri Birli¤i'ne bildirilen

de¤erlendirme raporunu üyelerimi-

zin de takdirine sunuyoruz. Tasar›-

n›n orijinal metnine Internet üzerin-

den mail grubumuza üye olarak

h t t p : / / h e a l t h . g r o u p s . y a -

h o o . c o m / g r o u p / a d o _ m a i l / f i l e s /

web adresinden ulaflabilirsiniz.

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI 

MALPRAKT‹S KANUNU 

DE⁄ERLEND‹RME 

KOM‹SYONU RAPORUDUR:

Öncelikle tan› ve tedavi protokolleri

tam olarak belirlenmeden böylesi bir

yasan›n yürürlü¤e girmesi do¤ru de-

¤ildir. Tan› ve tedavi protokolleri be-

lirlenmeden bu yasa uygulanamaz.

Uygulama flans› olmayan yasan›n

ka¤›t üzerinde varl›¤› bir fley ifade

etmeyece¤i için söz konusu yasan›n

bu flekliyle yürürlü¤e girmesine en-

gel olunmal›d›r.

Bunun yan› s›ra afla¤›da belirtti¤imiz

maddeler konusunda da yeniden

de¤erlendirme yap›larak uygulama-

da do¤acak s›k›nt›lar›n giderilmesi

gerekti¤ini düflünüyoruz. 

a- Madde 1 de tan›mlanan standart

t›bbi uygulama ibaresi 25. maddede

en üst seviyede t›bbi hizmet kalitesi

ibaresi ile çeliflmektedir.

b- Kapsam› belirleyen madde 2'nin

malpraktis
kanun tasar›s›
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rumluluklar›n› belirleyen madde 25'e

“Kusurlu hizmetin teflekkülünde rol-

leri varsa müfltereken sorumludur”

ilavesi gereklidir. (Örne¤in; laboratu-

arda kullan›lan teknik malzemelerin

optimal kullan›m flartlar›na haiz ol-

mamas› vb…) 

j- Madde 27 de sorumlulu¤u kald›-

ran durumlar içine tedavi esnas›nda

hastan›n hekimin çal›flmas›n› zorlafl-

t›ran tutum ve hareketler ile öngörü-

len tedavinin hasta taraf›ndan ka-

bullenmemesi de ilave edilmelidir.

(Örne¤in: madde ba¤›ml›s› ve psiko-

somatik hastalar›n gösterebilecek-

leri tepkileri ve ›srarla sabit protez

talep eden hastalarda yap›lan teda-

vilerin baflar›s›zl›¤› hali)

k- 5. bölüm olan, Üst Kurul, Kurullar

ve ‹dari ‹flleyifl k›sm›n›n, T›bbi Kötü

Uygulama Üst Kurulunun Madde

28/f bendine; “T›bbi hizmet veren

kurulufllar›n maliyet, verimlilik,  et-

kinlik ve kamu yarar› ölçülerinde hiz-

metlerini izlemek ve Bakanl›¤a ra-

porland›rmak” cümlesi ilave edile-

rek, sa¤l›k hizmet sunumlar›ndaki

kalite yükselmesi Bakanl›kça takip

edilmelidir. 

l- Madde 30 hakk›nda; “T›bbi kötü

hizmetlerin ö¤renilmesini takiben fli-

kayet süresi olan 1 y›ldan sonraki

her halde fiilen ifllenme tarihinden

itibaren 10 y›l içinde … “ maddesi

protetik hizmetler ve di¤er operatif

tedavilerde, sunulacak delillerin ve

gösterilecek operatif sahalar›n, za-

man içerisinde u¤rayaca¤› de¤iflim-

ler aç›s›ndan öngörülemeyecek ve

tasarlanamayacak kadar uzun bir

süreyi kapsamaktad›r. (de¤ifltirile-

meyecek, sabit bir kötü hizmet ka-

n›tlanmad›¤› sürece) flikayetin makul

bir süre ile s›n›rlanmas› gereklidir. 

m- Madde 30 hakk›nda, “Verilen

sa¤l›k hizmetleri sonucu, flikayetçi-

………difl teknisyeni, hemflire hem-

flire, ebe, çocuk geliflimci, protezci,

optisyen ve di¤er sa¤l›k personeli-

nin yetki s›n›rlar› içinde, do¤rudan

t›bbi amaçl› müdahale yada hekim

nezaretindeki teknik destek hizmet-

leri ve uygulamalar›…. fieklindeki

ilaveli de¤ifliklikle e¤itimsiz ve yetki-

siz kimselerin kaçak çal›flmalar› ka-

nunen meflrulaflt›r›lmam›fl olacakt›r. 

c- Madde 8 de belirtilen “Bakanl›k-

ça ç›kar›lacak yönetmelik” bu usul

ve esaslar› belirleyen kanunun için-

de yer almal›d›r. 

d- Madde 10 da belirlenen dosyala-

ma ve evrak saklama süresi olarak

belirlenen 20 y›ll›k süre pratik de¤il-

dir. Süre çok uzundur (10 y›l önerile-

bilir)

e- Madde 12 de geçen t›p bilimleri-

nin s›n›rlar› haricinde ibaresi mu¤lak

bir ifadedir. Daha net sunulmas› ge-

rekir.

f- Madde 21 de t›bbi raporu düzen-

leme yetkisi ve sorumlulu¤u tama-

men hekime b›rak›lmal›d›r. 

g- Hizmet bedelinin ödenmesini be-

lirleyen madde 23 e “Hastaya, ala-

ca¤› hizmetin bedeli ile ilgili bilgi ön-

ceden verilir. Sa¤l›k personeli, has-

taya gereksiz harcamalar yapt›ra-

maz” dan sonra “T›bbi prensip ve

kurallara ayk›r› veya aldat›c› türde

teflhis ve tedavi yapamaz, hastan›n

ekonomik gücünün yetemeyece¤ini

bildirdi¤i bir tedaviye hastay› yön-

lendiremez, gereksiz yere tedavi sü-

relerini uzatamaz” k›sm› ilave edil-

melidir. 

h- Medde 24 tamamen SDE'yi yok

sayan veya bunu Bakanl›¤›n kontro-

lü alt›na alan bir uygulamay› belirle-

mektedir, belirlenen befler y›ll›k dö-

nem çok uzundur. (2 veya 3 y›l öne-

rilebilir)

i- Sa¤l›k kurum ve kurulufllar›n›n so-
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nin estetik memnuniyetsizlikleri, t›b-

bi kötü uygulama olarak de¤erlendi-

rilmez” cümlesi ilave edilerek, ge-

reksiz flikayetler önlenmelidir.

n- Madde 31 hakk›nda; yerleflik ka-

y›tl› üye say›s› belirli s›n›r›n üstünde,

donan›m› yeterli, organlar› teflekkül

etmifl ve faal olan meslek odalar›n›n

bulundu¤u, e¤itim ile ilgili konufllan-

m›fl Yüksek Ö¤retim Kurumlar› bulu-

nan büyük ölçekli illerde; hastan›n ilk

flikayet merciinin Meslek Odas› ol-

mas›, ön soruflturmay› takiben, so-

ruflturma gereklili¤inde veya ön so-

ruflturma seviyesinde hastan›n talebi

üzerine soruflturma dosyas› kurallar

çerçevesinde tamamlanarak, kurul

veya üst kurula dosyan›n meslek

odas› taraf›ndan sevki, kurul ve üst

kurulun bir çok görevleri yan›nda fli-

kayet yüklenmeleri karfl›s›nda görev

yapamaz durumlara gelmelerini ön-

leyecektir. Nüfusu küçük illerde 31.

madde aynen uygulanabilir. 

o- Madde 31 de belirtilen uzlaflma

yolu ile tazmin çerçevesinde “suç

teflkili halinde keyfiyetin Cumhuriyet

Savc›l›¤›'na bildirilmesi zorunlulu¤u-

nu” belirtilen ibarede suçun tescili-

nin kim taraf›ndan ve ne flekilde ka-

rar verilece¤i konusu s›k›nt› yarat›r.

Suç teflkilini belirleyen unsurlar›n

aç›k olarak ifade edilmesi gerekir. 

p- Madde 37 de son f›krada belirti-

len meslek birliklerince verilen mes-

lekten men cezalar›n›n kamu kurum

ve kurulufllar›nca engel oluflturma-

mas› ciddi bir sak›nca do¤urur. 

s- 7. bölüm olan ceza hükümleri k›s-

m›na; Malpraktis Kanununu maddi

ç›kar amac›yla suiistimal etmek iste-

yebilecek kimseleri cayd›rmak üzere

“as›ls›z iddia ve iftiran›n tespiti halin-

de flikayetçi ile yanl›fl ve yetersiz bil-

gilerle flikayeti teflvik edenlerin ceza-

land›r›laca¤›na” dair (6 aydan 2 y›la

kadar hapis, para cezas› vb.) bir hü-

küm konularak bu tür art niyetli te-

flebbüsler önlenmelidir.

Bu  yaz›m›zda,  baz›  konular›n  alt›-
n›  çizmenin  gerekli  oldu¤unu,  tüm
meslektafllar›m›z›n da,  bu  konular›
bilmesi  ve  dikkat  etmesi  gereklili-
¤ini  vurgulamak  istiyoruz.
De¤erli  meslektafllar›m›z;
1- 1219  Nolu  Kanunla  diploma

alm›fl  ve  meslek  icras›nda
tam  yetkilendirilmifl  insanlars›-
n›z.  Alan›n›zla  ilgili  d›flardan
müdehale  ve  suçlamalar›  red-
dedin.

2- 3224  Nolu  Kanunla  Mesleki
konular›n›z,  tümüyle  meslek
odan›z›n  yetkisi  ve  hüvviyeti
ile  takip  edilmektedir. Buna
ba¤l›  olarak   serbest  meslek
faaliyetlerinizdeki  siciliniz de;
kanunen,  meslek  odan›z  tara-
f›ndan  tutulmaktad›r.

3- Hakk›n›zdaki  hasta  flikayetleri-
nin  as›l  incelenme  mercii
meslek  odan›zd›r. Alan›n›z  d›-
fl›ndaki  baflka  kurulufllar›n  tes-
bitlerini  ve  iddialar›n›  kanuni
yetkisizlikleri  ve  bilimsel  yeter-

sizlikleri  sebebiyle  reddedin.
4- Baflka  herhangi  bir  kuruluflun,

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  tedavi-
siyle  ilgili  tüm  kurum  ve  ku-
rulufllarla  birlikte  sizleri  temsil
etmektedir.

6- Mesleki  uygulamalar›n›zla  ilgili
tüm  araflt›rma  ve  soruflturma-
lar›n  en  üst  ve  yetkili  takip
mercii,  meslek  odan›zd›r. De-
mokratik  seçimlerle  asli  kad-
rolar›  teflkil  olunur.

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

8- Mesleki  konulardaki  sorunlar›-
n›z›n  incelenmesini,  savunul-
mas›n›  ve  çözümünü  her  za-
man  meslek  odan›z›n   temsi-
linde  ve  gücünde  aray›n.

9- Sizin  hakk›n›zdaki  herhangi  bir
“mesleki  son  karar›n”  meslek
odan›z  taraf›ndan  verilebilece-
¤ini,  bu  alana  herhangi  bir
kuruluflun,  hatta  yarg›n›n  dahi
müdehale  edemeyece¤ini  asla
unutmay›n.

10- Meslek  odan›z  taraf›ndan  ke-
sinlefltirilmifl  bir  karar›n  üzeri-
ne,  ancak  yarg›  devreye  gire-
bilir.

11- Meslek  odan›z›n  yürüttü¤ü  so-
ruflturmalar  hem  yetki,  hem
bilirkifli,  hem de  olay takibi ve
tetkiki  aç›s›ndan  'ihtisas  sevi-
yesinde  olmayan'  di¤er  tüm
kurulufllardan  daha  üstün, yet-
kin  ve  kanuni  geçerlili¤i  daha
fazlad›r. 

12- Meslek  odan›z›n  kusur  tesbit
edemedi¤i  bir  konuda,  baflka
bir  kuruluflun  kusur  isnad›,
yetki  afl›m›  ve  mesleki  özerk-
lik  ilkesinin  ihlâli  olaca¤›ndan
temyiz  makam›  o  karar›  boza-
cakt›r.

ADO Etik Komisyonu







Meslek örgütleri; kanunlar, yönet-
melikler ve tüzükler çerçevesi içe-
risinde üyelerinin menfaatlerini ko-
rumak, meslek faaliyetlerini kolay-
laflt›rmak, mesle¤in genel menfa-
atlere uygun olarak geliflmesini
sa¤lamak, meslek mensuplar›n›
birbirleri ve hastalar› ile olan iliflki-
lerinde dürüstlü¤ü ve güveni ha-
kim k›lmak üzere meslek disiplini
ve ahlak›n› korumak maksad› ile
kurulan tüzel kiflili¤e sahip kamu
kurumu niteli¤inde meslek kuru-
lufllar›d›r. (Türk Diflhekimleri Birli¤i
Kanunu; Madde 3)
Mevzuat›m›zda, odalar›n kurulufl
amac› bu s›n›rlar içerisinde belir-
lenmifl olup, serbest çal›flmakta
olan hekim meslektafllar›m›z›n,
hem yasal anlamda hem de kendi
menfaatleri aç›s›ndan, çal›flmakta
olduklar›  yerleflim biriminin ba¤l›
olduklar› Diflhekimleri Odas›na ka-
y›tlar› zorunludur. Kamuda çal›flan
meslektafllar›m›z›n ise odalara ka-
y›t zorunlulu¤u yoktur.
Yönetim Kurulumuz olarak  çal›fl-
malar›m›z, sadece üye hareketleri,
idari ifllemler ile s›n›rl› kalmay›p,
meslektafllar›m›zla odalar›n› tan›fl-
t›rmak, onlar›n sadece mesleki so-
runlar›n› paylaflmak de¤il, sosyal
anlamda  birlikteli¤i artt›rmak dü-
flüncesi içerisindeyiz. 
Sizlerle bir Diflhekimi arkadafl›m›-
z›n  yaflad›klar›n› paylaflmak isti-

Koray GÜNER

ADO Yönetim Kurulu Üyesi
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kara Diflhekimleri Odas›n›n Dergi-

sinden, Sosyal organizasyonlar›n-
dan, Bilimsel etkinliklerinden çok

etkilendi¤ini, bunu bir oda üyesi
olarak elde etmek istedi¤ini bize

dile getirdi. Bizim çal›flmalar›m›z›
taktir etti¤ini kendisini bizlere da-

ha yak›n hissetti¤ini samimiyetle
söyledi ve Odam›z üyesi olarak

mesle¤ini devam ettirmek istedi¤i-
ni bildirdi. Çal›flmalar›m›z›n, yani

Ankara Diflhekimleri Odas›n›n bu
flekilde ödüllendirilmesi, bizleri bu

meslek için, meslektafllar›m›z için
çabalar›m›zda daha da motive

edecekti. Ancak, ba¤l› oldu¤u
odadan kayd›n›n silinerek bize ak-

tar›lmas› gerekmekteydi. Kendisi
bu taleple odas›na baflvurmas›na

ra¤men, Ba¤l› bulundu¤u Oda
yetkilileri meslektafl›m›z›n hakl› ta-

lebine olumlu veya olumsuz hiçbir
cevap vermedi. Bu durumu Birli¤i-

mize dan›fl›p görüfl istedi¤imizde,
her ne kadar kamuda çal›flan mes-

lektafllar›m›z›n zorunlu olmamas›-
na ra¤men odalar›m›za üyeliklerini

destekliyor olmalar›na ra¤men,
kayd›n›n  bulundu¤u odada kal-

mas› tavsiye edildi. 
Bizlere göre ortada bir sorun var?

Kamuda çal›flan bir diflhekiminin
bulundu¤u yerleflim biriminin ba¤-

l› oldu¤u diflhekimleri odas›na ka-
y›t zorunlulu¤unun, sadece ser-

best olarak da mesle¤ini icra et-
mesi durumunda söz konusu ola-

bilece¤i, bizlere kay›t olmak ister-

yorum. Kendisi kamuda çal›flan bir
meslektafl›m›z. Ad› Nurcan Gü-
nayd›n. Batman Sason Sa¤l›k
Grup Baflkanl›¤›nda görev yap›-
yor. Meslektafl›m›z zorunlu olma-

mas›na ra¤men, bulundu¤u böl-
genin Diflhekimleri odas›na, mes-
le¤ine olan sevgisi ve ba¤l›l›¤›ndan
dolay› kay›t oluyor. Bulundu¤u
bölge insanlar›na, özellikle yat›l›

bölge okullar›ndaki ö¤rencilere,
difl sa¤l›¤› hakk›nda katk›da bu-
lunmak için çabalayan bu arkada-
fl›m›z, Sason Belediyesinin de
deste¤i ile birtak›m organizasyon-

lar bütününde faaliyet gösterirken,
eriflemedi¤i  tan›t›c› broflürler ve
e¤itici ajanlar, için bizlerden yar-
d›m istedi. Ama akl›m›za gelen bir
konu da vard›. Neden Ankara  Difl-

hekimleri Odas›?. Kendisinin ifa-
desi, ba¤l› oldu¤u Odan›n bu ça-
l›flmada, kendisine yeteri kadar
yard›mc› olmad›¤›yd›. Ne yapma-
l›yd›k? Ba¤l› oldu¤u oday› atlaya-

rak  bu talebe olumlu cevap ver-
mek mi gerekirdi. Hay›r! Kendisini
Türk Diflhekimleri Birli¤i'ne yön-
lendirdik. Ancak, “devaml›l›¤› ol-
mayan bir çal›flma” gerekçesi ile

bu talep yine reddedildi!!! Araflt›r-
d›k, bu çal›flma 3 y›ll›k bir plan
üzerine kurulmufl bir çal›flma idi.
Öyleyse red gerekçesi neydi? Ya-
p›lan, bir meslektafl›n mesle¤i için

çabalamas›nda, çorbadaki tuz pa-
y› m›? Bu etik de¤il miydi yoksa?
Etik olmak meslektafl›m›z›n iyi ni-
yetli çal›flmas›na katk›da bulun-
mak de¤il miydi? Talebini hemen

iflleme koyup, yönetim kurulumuz-
da görüfltük ve istedi¤i difl f›rças›
ve macunu sponsorlar arac›l›¤› ile
temin edip, bizleri ziyarete gelen

Say›n Sason Belediye Baflkan› ne-
zaretinde kendisine ulaflt›rd›k.
Akabinde, bu meslektafl›m›z An-

se seve seve kendisini üyemiz ola-

rak görmek istedi¤imiz yönünde

oldu. (Kanun No. 1219, birinci fa-

s›l, madde  15) Ancak Diflhekimi

Nurcan GÜNAYDIN'›n fiubat ay›n-

da yapt›¤› bu müracaata halen ya-

n›t gelmifl de¤ildir.

Burada baflka bir düflünce akl›m›-

za geldi. Yoksa, bu oda yöneticile-

rini rahats›z m› etmifltik. Yoksa, sa-

dece bir üyeden al›nacak olan y›ll›k

aidat›n hangi odan›n kasas›na gire-

ce¤i mi sorun olmufltu? Peki hiçbir

hizmet götürmedi¤in dahas› kös-

tek oldu¤un bir üyenin y›ll›k aidat›-

na el koymak hakk›n›z var m›yd›?

fiunu aç›kça söyleyelim; Bizim as-

la  bir oda yada kurumla bir yar›fl›-

m›z olamaz. Bizim görev tan›mla-

mam›zda böyle bir hüküm de yok.

Bizler mesle¤imiz ve meslektafl›-

m›z için görev yapan, mesle¤imizi

yüceltmek için çaba harcayan, Bir-

li¤imize ba¤l› odalar›n yöneticile-

rinden sadece bir kaç›y›z.

Birli¤imizden iste¤imiz, iki arada

bir derede kalan bu meslektafl›m›-

za hakl› talebinde yard›mc› olmas›.

Bu kadar gerilmifl bir ortamda bir-

lik ve beraberli¤e ihtiyac›m›z var-

ken bir tek üyenin dahi istifas›na

gönlümüz raz› de¤ildir. Üyeli¤ini

Ankara Diflhekimleri Odas› bünye-

sinde devam ettirmek arzusunda

olan arkadafl›m›z›n bu talebinin

reddine gerçekten anlam verebil-

mifl de¤iliz. 
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teknolojik ürünler

HP uzun süredir merakla beklenen ve hakk›nda flu ana kadar bas›na çok az bilgi ver-
ilen iPaq Messenger h6500 modelini, msmobiles.com ekibine 2005 Dünya 3GSM
Kongresinde inceleme flans› verdi. Boyutlar› ve içerisinde bar›nd›rd›¤› özelliklerin
zenginli¤i bak›m›ndan h6500 gerçekten ilgi çekici bir ürün.
GPS/GPRS/EDGE ve Bluetooth gibi kablosuz teknolojileri destekleyen cihazda ilk
göze çarpan fley neredeyse Pocket Pc lerde standart halini alan Wi-Fi deste¤inin
olmay›fl›. Fakat Wi-Fi ›n yoklu¤unu EDGE deste¤i ile kapat›yor çünkü EDGE ba¤lant›s›
130 kb/s gibi bir h›zda internet ba¤lant›s› sa¤layabiliyor. h6500 ayr›ca bünyesinde GPS
al›c›s› bulunduran ilk PDA olacak. NMEA standar›ndaki GPS modülü di¤er yaz›l›mlar
taraf›ndan seri port üzerinden ba¤lanan harici bir cihazm›flças›na kullan›labiliyor. Bu
flekilde ürüne özel yaz›l›m gelifltirme sorunu çözülmüfl oluyor ve piyasadaki bütün
yaz›l›mlarla uyumluluk sa¤lan›yor. Ayr›ca cihaz e¤er GPS sinyallerinin al›namad›¤› bir
bölgede ise bu sefer GSM baz istasyonlar›ndan kendisine en yak›n üç (3) tanesini
referans alarak konum tayini yapabiliyor.
Üzerinde SD SDIO ve mini-sd geniflleme yuvalar› bulunan h6500'e daha sonradan
SDIO Wi-Fi kart takmak ve kablosuz a¤lardan yarar-
lanmak mümkün. h6500 flu ana kadar dikey ve
yatayda eflit piksele sahip ekran kullanan ilk PDA,
ekran çözünürlü¤ü 240x240 tam kare. Bu çözünür-
lü¤ün standart d›fl› oluflu baz› program ve oyunlarda
sorun yaratacakt›r fakat ileriki zamanlarda
yaz›l›mlar›n uyumlu versiyonlar› gelecektir.
Boyut olarak günümüz smart phonelar›ndan sadece
biraz daha genifl olan h6500 11.4x7.1x1.6 cm boyut-
lar›nda, ince yap›s› ve küçüklü¤ü ile di¤er PDA lar-
dan tafl›nabilirlik olarak bir ad›m önde. h6500
Windows Mobile 2003 Second Edition iflletim siste-
mi ile geliyor ve 520 Mhz Intel xScale ifllemci içeriy-
or. Ayr›ca 1.3 mega piksel dijital kamera içeren bir
versiyonuda piyasaya ç›kacak. 
Fiyat›n›n 650$ civar› olmas› beklenen h6500
GSP/GPRS/EDGE a¤lar› ile uyumlu ve GPS içeren
oldukça küçük boyutlarda bir Pocket Pc Phone. Her
ne kadar Bluetooth ile kablosuz a¤ ba¤lant›s›
sa¤lasada Wi-Fi den mahrum olmas› tek eksi yönü.
Ayr›ca cihaz›n standart d›fl› olan ekran
çözünürlü¤üde yaz›l›m uyumlulu¤u bak›m›ndan kafada soru iflareti b›rak›yor fakat ufak boyutlar› ve GSM/GPRS/EDGE
a¤lar›nda çal›flmas›na ek olarak GPS deste¤i bu eksik yönünü hemen kapat›yor. Nisan ay›n›n ortalar›nda piyasaya
da¤›t›lmas› beklenen ürün için daha detayl› bilgiyi ancak ilk incelemeler yay›nland›ktan sonra bulabilece¤iz. fiimdilik bekle-
mekten baflka seçenek yok... 

HP'nin küçük ama bir o kadarda
ifllevsel yeni iletiflim cihaz›;
h6500 Messenger

JVC’den Kasetsiz Video Kamera
GZ - MC200 EVERIO (Yatay)

MPEG2 görüntü; AC-3 ses format›nda Microdrive ve SD; Compact Flash Haf›za
Kartlar›na kay›t eden Dijital Video Kamera • Lens : F1.8 • Optik Zoom : 10X • USB PC
Ba¤lant›s› : DVD Creation, VCD Creation, MPEG4-Email video klip çekimi, Digital Still
Capture, Web-Camera Fonksiyonu, Easy Printing özelli¤i • HG dijital foto¤raf çekimi :
1600X1200 piksel 
Dijital Zoom : 200X  • Haf›za kart› : 4 GB Microdrive • Audio Dubbing : PCM yada

WAV format›nda • Farkl› kalitelerde kay›t imkan› : 4 farkl› kalite (Ultra, Fine, Normal,
Eco) • Kolay seyredim için görüntülü bölmelere ay›rma : Evet • Yaz›l›m programlar› :
Digital Photo Navigator/ Imagemixer • Dijital efektler- Görüntü geçiflleri : Evet • AV /
S-Video ç›k›fllar› : Evet • Snapshot (Sabit Resim Alma) : Evet • Otomatik flash : Evet • Self-Timer : Evet
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Tabancayla Uygulanan Geçici 
Restorasyon ‹çin Kompozit

Protemp 3 Garant
Özellikleri:
- Geçici kuron-köprü, inley-onley 
yap›m›nda kullan›l›r.
- Kompozit esasl›d›r.
- Garant tabanca sistemiyle uygulan›r.
- Minimum polimerizasyon büzülmesi sayesinde mükemmel uyum
sa¤lar, difli ve difl etini korur.
- Cilalanabilir.
Uygulamas›:
- Kartuflun ilk kullan›m›nda, homojen kar›fl›m› garantilemek için
kar›flt›rma ucundan ç›kan bezelye büyüklü¤ündeki miktar at›l›r.
Kullan›lan ölçü kuru olmal›d›r. Ölçünün veya strip kuronun en alt
noktas›ndan yüzeye do¤ru doldurulur.
- Yaklafl›k bir dakika kadar süren jel faz›ndayken a¤›zdan güvenle ç›kar›labilir.
- Adeziv uygulamas› gerekmeden ak›flkan kompozitlerle flekil de¤ifliklikleri yap›labilir.

Granül Formunda Cam ‹yomer Siman

Ketac-Cem Easymix
Özellikleri:
- Kuron-köprü simantasyonunda, inley-onley simantasyonunda, pin ve vidalar›n simantasyonunda ve ortodontik uygu-
lamalarda kullan›l›r.
- Kaide materyali olarak kullan›l›r.
- Granül toz formu sayesinde kar›flt›rma ifllemi kolaylafl›rve homojen, kremsi
bir k›vam saglan›r.
- Granül yap›s› sayesinde kullan›mdan önce çalkalamaya gerek yoktur.
- Öbeklenme meydana gelmedi¤i için doz kafl›¤› her defas›nda ayn› miktar-
da tozla dolarak dozlamada hassasiyet sa¤lar.
- fiifleden ç›karma ve kar›flt›rma s›ras›nda toz oluflmaz.
- Flor salg›lar.
- Oldukça düflük film kal›nl›¤› vard›r. Bu sayede kuron ve köprülerin difle uyu-
mundaki baflar› artar.
- Radyoopakt›r.
Uygulamas›:
- Çal›flma süresi kar›flt›rma dahil 3:30 dk.
- Donma süresi: 3:30 dk.
- Toplam süre: 7:00 dk. 

Vita Easyshade
Bundan böyle protezler için renk seçmek
oldukça kolaylaflacak. Elektronik renk
seçici bu cihaz gece-gündüz her türlü ›fl›k
ortam›nda mesle¤imizin en büyük sorun-
lar›ndan birine çözüm olacak gibi.

Voco 
Futurabond NR

Nano ile güçlendirilmifl asitleme geretirmeyen üniversal bonding materyali

• Mine ve dentine mükemmel adezyon
• Dayan›kl› kenar bütünlü¤ü
• Neme dayan›kl›l›k
• Kolay ve h›zl› uygulama
• Tüm ›fl›kla sertleflen restoratifler, özellikle nano kompozitler için ideal bond-
ing materyali
• Nano partiküller süspansiyon içinde sabit kal›r, çalkalamak gerektirmez.
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2 - 1 0
Temmuz
2 0 0 5

Kat›l›m Ücreti 30 YTL’dir

Ankara Diflhekimleri Odas› ve Ankara Tenis Kulübü’nün ortak

organizasyonu ile 2-10 Temmuz 2005 tarihlerinde 

Ankara Tenis Kulüb’ünde Diflhekimlerine yönelik bir tenis tur-

nuvas› düzenlenecektir. 2 Temmuz Cumartesi günü saat

19.00’da tan›flma ve çiftler maçlar›yla start olacak

turnuvam›za tüm diflhekimlerini davet ediyoruz. Çok güzel bir

mekanda ailenizle güzel saatler geçirirken ayn› zamanda

meslektafllar›n›zla birlikte spor  yapabilece¤iniz turnuva 10

Temmuz Pazar günü final maçlar› ve kapan›fl kokteyli ile sona

erecektir. fiimdi tenis oynama zaman›.  

Difle-Difl 2005

Tenis Turnuvas›
Difle-Difl 2005 

Tenis Turnuvas›
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Sporun insan›n ruh ve beden sa¤-

l›¤› için ne kadar önemli oldu¤unu an-

latmaya san›r›m gerek yok. Onlarca

y›ld›r tüm doktorlar, spor yap›n diye

insanlar› uyar›yorlar. O halde hangi

sporu yapmal›y›z. Baz› sporlara bafl-

lamak için oldukça geç. Baz› sporlar›

yapmak için de koca bir tak›m kur-

mak gerekir, oysa tenis her yaflta

bafllanabilecek; e¤lenmek, sa¤l›kl›

yaflamak, heyecan duymak ve sosyal

olmak için ideal bir spor. Özellikle difl-

hekimlerinin meslekleri gere¤i karfl›-

laflt›¤› veya karfl›laflabilece¤i kas - is-

kelet sistemi rahats›zl›klar› göz önün-

de bulunduruldu¤unda, tenis öncelik-

le tavsiye edilebilecek bir spor.

Ankara'da yaflayanlar için tenis

deyince hiç kuflkusuz akla ilk gelen

Ankara Tenis Kulübü'dür. Bu çok

köklü kulübün Yönetim Kurulu Bafl-

kan› içimizden biri, bir diflhekimi, Doç.

Dr.Enis GÜRAY. Ben de sizler gibi

Say›n GÜRAY'› defalarca dinledi¤im

seminerlerinden iyi bir ortodontist

olarak tan›yordum. Onu dinledikten

sonra acaba farkl› bir gaksidemi yafl›-

yor diye düflündüm. San›r›m onun ge-

zegeninin günefl etraf›ndaki turu epey

uzun sürüyor. Çünkü yapt›¤› fleylere

24 saat yetmez. Öncelikle bir muaye-

nehanesi var, Çukurova Üniversite-

si'nde ö¤retim görevlisi, Türkiye'nin

dört bir taraf›nda seminerler veriyor,

bütün dünyada kullan›lan bir ortodon-

ti cihaz› icat ediyor, Türk Ortodonti

Derne¤i Baflkan Yard›mc›s›, bateri

çal›yor, motora biniyor, bütün bunla-

r›n yan› s›ra Ankara Tenis Kulübü Yö-

netim Kurulu Baflkan›.

Onunla söyleflimizi ATK'da yapt›k.

Yemyeflil bir bahçede, tenis oynayan-

lar› izlerken Say›n Güray bize kulübü

tan›tt›. Dinledikçe ATK'n›n sadece bir

tenis kulübü de¤il ayn› zamanda ger-

çekten iyi vakit geçirilebilecek bir

sosyal çevre oldu¤unu anl›yorsunuz.

Bu kulüp gerçekten çok güzel.

D.H. : Bize Ankara Tenis Kulübü-

nü biraz tan›t›r m›s›n›z?

E.G. : ATK, tenis sporunu ö¤ret-

mek, yaymak ve gelifltirmek amac›yla

1947 y›l›nda kurulmufl bir spor kulü-

büdür. 2 bin üyesi ile 57 y›ld›r Türk te-

nisine hizmet veren kulübümüzde 16

adet tenis kortu bulunmaktad›r. 20

dönüm arazi üzerine kurulmufl ve

yemyeflil bir atmosfere sahip olan ku-

lübün tesisleri içerisinde y›l›n 365 gü-

e¤lence, heyecan ve
sa¤l›kl› yaflam için tenis
e¤lence, heyecan ve
sa¤l›kl› yaflam için tenis

Röportaj: Dolunay HAMAMIZADE

ATK Baflkan› Diflhekimi 
Enis
Güray’la
söylefli



nü yaz k›fl demeden tenis oynama im-

kan› bulabilirsiniz. Tenis sporunun d›-

fl›nda ayr›ca kulübümüzde fitness ve

streching salonu da yer almaktad›r.

Bireysel çal›flmalar›n yap›ld›¤› bu sa-

londa, sa¤l›kl› yaflama yönelik çeflitli

fitness programlar› da düzenlenmek-

tedir. Haftan›n 7 günü aç›k olan salon,

sabah›n erken saatlerinden, akflam›n

geç saatlerine kadar üyelerimize hiz-

met vermektedir. ATK sadece spor

demek de¤ildir. ATK spor d›fl›nda sa-

natla da iç içedir. 2002 y›l›nda kurulan

ATK Sanat Galerisi'nde 15 günde bir

birbirinden de¤erli sanatç›lar› a¤›rl›yo-

ruz. Ayr›ca sanat kurslar›m›zla üyeleri-

miz ve kat›l›mc›lar sanatsal yöndeki

becerilerini gelifltirmeye  çal›flmakta-

d›rlar. Üyelerimizin güzel bir ortamda

sevdikleriyle iyi yemekler yiyebilmeleri

için 250 kifli oturma kapasiteli kapal›

restoran›m›zda, sabah›n erken saatle-

rinden, gecenin geç saatlerine kadar

leziz yemekler tadabilirsiniz. Kulübü-

müzde bulunan bezik, briç ve televiz-

yon salonunda kulüp üyelerimiz hem

spordan arta kalan bofl zamanlar›n›

de¤erlendiriyor, hem de salonumuzda

bulunan dev ekran televizyonumuzda

maçlar› daha keyifli izliyorlar.

D.H. : Kulübünüz tenis sporunu

gelifltirmek ve kitlelere sevdirmek için

nas›l çal›flmalar yap›yor?

E.G. : ATK kuruldu¤u ilk günden

bu yana çocuklar, gençler ve yetiflkin-

lere yönelik düzenlemifl oldu¤u tenis

okullar›yla, yetifltirmifl oldu¤u baflar›l›

performans tenisçi ve antrenörleriyle,

organizasyonunu üstlendi¤i ulusal ve

uluslar aras› tenis turnuvalar›yla, üye-

lerine yönelik sportif, kültürel ve sa-

natsal faaliyetleriyle, Tenis Federas-

yonuyla ortaklafla düzenlenmifl oldu-

¤u faaliyetleriyle, Türkiye'nin köklü ve

büyük tenis kulüplerinden birisi ol-

mufltur. Ayr›ca her y›l gelifltirdi¤i pro-

jelerle de “Tenisin Tek Adresi” olmaya

devam ediyor. Türkiye Tenis Federas-

yonu ile Ankara Tenis Kulübü, Ankara

‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü'nün iflbirli-

¤inde tenis sporunu çocuklara sevdi-

rerek, tabana yaymak ve gelece¤in

flampiyonlar› olabilecek yetenekleri

küçük yafllarda keflfederek tenis spo-

runu kazand›rmak amac› ile 2003 y›l›

Ocak ay›nda baflkentimizde yaklafl›k

25 ‹lkö¤retim okulunda “Okullarda

Tenis Projesini” bafllatt›lar. Bu proje

ile birçok okulu tenis sporu girmifl ve

her yafltan çocuk tenis ile tan›flt›r›l-

m›flt›r.  Di¤er bir projemiz ise Mamak

Projesi'dir.2001 y›l›nda önceki dönem

baflkan›m›z Nizameddin ‹ren taraf›n-

dan bafllat›lan proje ile Mamak'l› ço-

cuklar tenisle tan›flt›r›ld›. fiu anda pilot

bölge olan Gazeteci Tahsin Okulu ile

yürütülen proje 12 kifli ile baflland› ve

4 - 14 yafl aras› 150 oyuncu ile devam

ediyor. Mamak Projesi ile hem tenisi

daha farkl› kesimlere yaym›fl olduk

hem de hiç raket görmemifl çocuklara

bir gelecek sa¤lanm›fl oldu. 

D.H. : Tenisi kimler oynayabilir?

E.G. : Tenis 7'den 77'e her yaflta

yap›labilecek, dünyan›n en seçkin ve

en güzel sporlar›ndan biridir. Tenis

dede ile torunun, baba ile o¤lun, anne

ile k›z›n beraber yapabilece¤i enden

sporlar aras›nda yer al›r. Eskiden tenis

zengin sporu olarak an›l›rd›. Hem mal-

zemesi pahal› hem de tenis oynayabi-

lecek alan s›n›rl›yd›. Ancak bugün du-

rum tam tersi. Hem tenis malzemesi

ucuzlam›fl hem de tenis kotlar›n›n sa-

y›s› artm›flt›r. Türkiye'de de günden

güne daha genifl kitleler taraf›ndan

yap›lan tenis sporu art›k san›ld›¤›n›n

aksine daha kolay hale gelmifltir. Te-

nis sporunun di¤er bir güzel yan› da

hiçbir zaman bafllamak için geç kal-

m›fl olunmamas›d›r. Kaç yas›nda olur-

san›z olun tenise bafllayabilir ve ilerle-

yebilirsiniz.

D.H. : Neden bizim Grand Slam

oynayan bir oyuncumuz yok? Ne za-

man sporcular›m›z o düzeye gelecek?

E.G. : Türkiye'nin kendi içerisinde

bir geliflme var fakat dünya tenisi ile

karfl›laflt›rd›¤›m›zda tabi ki iyi durum-

da de¤iliz. Bat› ülkelerinde daha çok

insan tenis oynuyor ve daha çok en-

ternasyonal tenis turnuvalar›nda yer

al›yor. Türkiye'de ise sporcular›m›z

yurtd›fl›nda tenis turnuvas›na pek ka-

t›lam›yorlar. Son zamanlarda büyük

baflar› gösteren bayan oyuncumuz

‹pek fiENO⁄LU hariç. Bir ülkede her-
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hangi bir sporun geliflebilmesi için ba-

z› sorunlar›n afl›lmas› gerekiyor. Türki-

ye'de tenis sporunun da tak›ld›¤› bir-

çok engel var. Bunlar›n en bafl›nda

e¤itim sistemi gelmektedir. Tenisçinin

en verimli ve en çok uluslar aras› tur-

nuva oynayaca¤› dönemlerde bizim

sporcular›m›z üniversite s›nav› telafl›-

na düflmektedirler. Ülkemizde son y›l-

larda yap›lan yat›r›mlar ile tenis sporu-

na olan ilgi artt›. Bununla birlikte yurt-

d›fl›nda gördü¤ü ilgiyi yakalayabilmesi

bu sporun daha genifl kitleler taraf›n-

dan yap›lmas› ile mümkündür. Bu

noktada da kamu ve özel kurulufllar›n

her türlü destek ve iflbirli¤ine ihtiyaç

duyulmaktad›r. Özellikle devlet ve ba-

s›n deste¤i bir sporun yay›lmas›nda

çok önemli bir yer tutmakta. Türki-

ye'de tenis son zamanlarda daha çok

ilgi görmeye bafllad›. Aileler art›k daha

bilinçli. Her aile çocu¤unun küçük

yafllardan itibaren bir spor ile u¤rafl-

mas›n› istiyor. ATK'da yer alan tenis

okullar›nda tenisle tan›flan ve çok ba-

flar›l› olan oyuncular›m›z›n say›s› az

de¤il. 

D.H. : ATK uluslar aras› turnuvala-

ra da ev sahipli¤i yap›yor mu?

E.G. : Kulübümüzde 2000 y›l›ndan

bu yana ödüllü Uluslar aras› Bayanlar

ve Erkekler Tenis Turnuvalar› yap›l-

maktad›r. Bu turnuvalar sayesinde

hem üyelerimiz hem tenis severler bir-

çok baflar›l› dünya sporcusunu izleme

imkan› bulmaktad›rlar. Bu turnuvalara

çeflitli ülkelerden 100 civar›nda spor-

cu kat›lmakta ve bu sporcular›n ald›k-

lar› sonuçlar dünya s›ralamas›ndaki

yerlerini etkilemektedir. Di¤er bir ulus-

lar aras› turnuvam›z ise H‹T‹T CUP'd›r.

Avrupa Tenis Birli¤i (TE) kendisine üye

ülkelerde tenis sporunu gelifltirmek ve

gelece¤in tenisçilerini yetifltirmek

amac›yla 12, 14 ve 16 yafl kategorile-

rinde çeflitli turnuvalar düzenlemekte-

dir. 14 Yafl Hitit Kupas› bu çerçevede

ülkemizde düzenlenen dört turnuva-

dan biridir. Yeni organizasyon yap›s›

ilk kez 2003 y›l›nda düzenlenen bu

turnuvaya geleneksel olarak her y›l

Ankara Tenis Kulübü ev sahipli¤i yap-

maktad›r. 2005 y›l›nda gerçekleflecek

olan Hitit Cup, A¤ustos'un ilk hafta-

s›nda kulübümüzde bafllayacak.

D.H. : ATK'n›n sosyal faaliyetlerin-

den de biraz bahsedebilir misiniz? 

E.G. : ATK her ne kadar spor kulü-

bü olsa da, faaliyetlerle de ad›n› du-

yurmufl bir kulüptür. Her y›l Eylül ay›n-

da Ankara Tenis Kubülü'nün kurulufl

y›ldönümü kutlamalar› yap›lmaktad›r.

Bu kutlamalarda birçok sanatç› MER-

KEZ kortumuzda Ankara'l›lara müzik 

ziyafeti verirler. 3 gün süren flenlikleri-

mizde bu güne kadar MFÖ'den Ke-

nan DO⁄ULU'ya, Ifl›n KARACA'dan

Ferhat GÖÇER'e pek çok sanatç› ku-

rulufl etkinliklerimizde yer alm›fl ve

konserler vermifllerdir. Konserlerimi-

zin d›fl›nda yine kurulufl etkinlikleri

çerçevesinde turnuvalar›m›z da dü-

zenlenmektedir. Yaza Merhaba Gece-

leri, Yeni Üyelere “Hofl geldin” Partile-

ri, Latin Geceleri gibi birçok müzikli

aktivite gerçeklefltirilir. Bu etkinliklerin

yan›nda sportif veya kültürel geziler

düzenlenir. Bu gezilerde hem keyifli

bir tatil geçirilir hem de turnuvalarla

tenisten uzak kal›nmaz.

D.H. : Bu güzel söylefli ve konuk-

severli¤iniz için çok teflekkür ederim.

E.G. : Ben teflekkür ederim.
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TEN‹S OKULLARI
Ankara Tenis Kulübü üyelerine sa¤lad›¤›
sportif ve sosyal olanaklar›n›n yan›s›ra en
önemli kurulufl amac› olan Türk tenisinin
gelifltirilmesi ve bu sporun yayg›nlaflt›r›lma-
s› için y›llard›r çok büyük hizmetler veriyor.
Bu amaç çerçevesinde açt›¤› tenis okullar› 
büyük ilgi görmektedir. Bu okullar;
1-HAFTA ‹Ç‹ M‹N‹ TEN‹S OKULLARI
Krefl ve anaokullar›nda e¤itim gören 5-6
yafl aras› çocuklara yönelik düzenlenen bu
okullar›m›zda Çocuklara Uluslararas› Tenis
Federasyonu (ITF) taraf›ndan gelifltirilen Mi-
ni Tenis e¤itimi verilmektedir. 
2- ALT YAPI HAZIRLIK TEN‹S OKULLARI
Okul dönemlerinde hafta sonu ve okullar›n
kapand›¤› yaz aylar›nda hafta içi hergün ol-
mak üzere y›l boyu düzenledi¤imiz bu okul-
lar›m›z tenis sporunu ö¤renmek isteyen 6-
12 yafllar› aras›ndaki tüm çocuklara yönelik
olarak düzenlenmektedir. 
3-YAZ TEN‹S OKULLARI
Yaz tatili süresince 7 ve daha büyük yafllar-
daki çocuklara yönelik olarak düzenlen-
mektedir.. 
4- YET‹fiK‹NLER TEN‹S OKULLARI
Tenis sporunun her yaflta yap›labilmesi ve
bu  spora olan ilginin her geçen gün artma-
s› sebebi ile Yetiflkinlere  yönelik olarak y›l
içerisinde çeflitli dönemlerde  düzenlemek-
tedir. 
OKULLARDA TEN‹S PROJES‹ ;
Türkiye Tenis Federasyonu ile Ankara Tenis
Kulübü, Ankara ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü-
nün iflbirli¤inde  tenis sporunu çocuklara
sevdirerek, tabana yaymak ve gelece¤in
flampiyonlar› olabilecek yetenekleri küçük
yafllarda keflfederek tenis sporuna kazan-
d›rmak amac› ile 2003 y›l› Ocak ay›nda
baflkentimizde yaklafl›k 25  ‹lkö¤retim oku-
lunda  “Okullarda Tenis Projesini” bafllatt›-
lar.
SOSYAL FAAL‹YETLER
RESTORAN
250 kifli kapasiteli kapal› bölümü ve 300 ki-
fli kapasiteli bahçesiyle kulübümüz restora-
n› kulübümüz üye ve misafirlerine kesintisiz
hizmet vermektedir. 
SANAT GALER‹S‹
Lobide yer alan sanat galerimizde y›l bo-
yunca de¤erli sanatç›lar›n çeflitli eserleri
sergilenmektedir.
RES‹M-HEYKEL ATÖLYES‹
Sanat›n mutfa¤› olabilecek Resim-Heykel
Atölyemizde ise hocalar›m›z nezaretinde y›l
boyunca çeflitli kurslar düzenlenmektedir. 

ATK'n›n kuruluflu 1937 y›l›na kadar uzan›r.
O tarihte Beden Terbiyesi Genel Müdürlü¤ü
Bölge Baflkan› olan Kerim A.BÜKEY, Anka-
ra'da tenis faaliyetlerini planlamaya bafllar
ve 1938 y›l›nda mevcut 5 ve 6 no'lu kortlar
zemin k›rm›z› toprak ile yap›lm›fl bir biçimde
faaliyete geçer. Yiyecek, içecek ihtiyac›n›
karfl›lamak ve dinlemek amac› ile restoran›n
bulundu¤u yere iki bölüm olarak tahta bara-
ka infla edilir. Bu baraka daha sonra dört
bölüme ç›kar›lm›flt›r. 1947 y›l›na kadar Be-
den Terbiyesi Baflkanl›¤›'na ba¤l› olarak te-
nis faaliyetleri yürütülür. Kerim Bükey'in
Bölge baflkanl›¤›ndan ayr›lmas›ndan sonra,
kendi bünyesinde rahat çal›flmalar yapabil-
mek gayesi ile 11 Mart 1947 y›l›nda, 2908
say›l› yasa gere¤i spor kulübü olabilmek
için kurucular taraf›ndan gerekli müracaat
yap›l›r ve ANKARA TEN‹S KULÜBÜ ad›n›
al›r.
Ankara Tenis Kulübü Kurucular›
fiükrü SARAÇO⁄LU, Hasan SAKA, Feridun
Cemal ERK‹N,Cemal YEfi‹L, ‹zzettin ÇA⁄-
PAR, Bahattin KAROVA, Rahmi ÖREN, Re-
flit KAT‹PO⁄LU, Hasan ‹ST‹YANLI, Süreyya
GENCE, Orhan DEN‹Z; Hasan Kamil SPO-
REL, Vedat ABUT. Ankara Tenis Kulübü 19
May›s Stadyumu içerisinde 20 dönümlük
bir arazi üzerine kurulmufltur. Kulüpte 11
aç›k ve 5 kapal› kort olmak üzere toplam 16
kort mevcuttur.
Kortlar›n da¤›l›m›;
277 kifli seyirci kapasiteli 2 adet Kapal›
Hard kort • 1 adet kapal› Antuka kort • 2
adet kapal›  Hard kort • 1 adet 3000 kifli se-
yirci kapasiteli Merkez Kort (Antuka) • 8
adet aç›k Antuka kort  • 2 adet aç›k Hard
kort  
Türkiye'nin en çok kort kapasitesine sahip
kulüplerinden birisidir. Hem aç›k, hem de
kapal› kortlar›  olmas› dolay›s›yla kulübü-
müzde hava flartlar›na bak›lmaks›z›n y›l›n
365 günü tenis oynan›r. Tüm kapal› kortlar
ve befl tane aç›k kortumuzda  ayd›nlatma
sistemi mevcuttur. Ayr›ca tesislerimizde te-
nisin altyap› haz›rl›¤› için bir kondüsyon sa-
lonu mevcuttur. 
TURNUVALAR
Kulübümüz kortlar›nda, Kulüp üyelerine yö-
nelik olarak y›l içerisinde kurulufl turnuvala-
r›, bahar turnuvalar›, k›fl turnuvalar› ve sürp-
riz turnuvalar düzenlemektedir. Bunun d›-
fl›nda Türk Tenis federasyonun düzenledi¤i
yafl gruplar› puanl› klasman  turnuvalar› ile
Türkiye Veteran fiampiyonas› ve Uluslara-
ras› Turnuvalar düzenlenmektedir.
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‹ngiltere: 1948 den bu yana ço¤unlukla genel

vergilerden finanse edilen ve herkese sa¤l›k
hizmeti sa¤layan Ulusal Sa¤l›k Hizmeti (NHS)

vard›r. Primer medikal tedaviler yetiflkin ve ço-
cuklar için acil durumlarda ücretsizdir. Bütün

ulusa ait hasta kay›t sistemi vard›r. Özel dental
tedaviler için yap›lan harcamalar›n oran›na  ba-

k›ld›¤›nda %60'› hastan›n direkt olarak kendisi-
nin ödedi¤i, %40'n›n ise NHS taraf›ndan karfl›-

land›¤› görülmektedir.

‹sveç: Sa¤l›k hizmetleri de dahil olmak üzere

hükümetin birçok hizmeti belediyelere devre-
dilmifltir. Sa¤l›k hizmetlerinin ço¤u Ulusal Sos-

yal Sigorta sistemince sa¤lan›r.  Bu sigorta sis-
temi yerel sigorta bürolar› arac›l›¤› ile  bir hükü-

met flubesi gibi çal›fl›r. ‹sveç'te yaflayan herkes
16 yafl›na gelince bir sosyal sigorta bürosuna

kay›t yapt›r›r. Sa¤l›k hizmeti harcamalar›n›n
%85'i  diflhekimli¤i de dahil olmak üzere hükü-

met taraf›ndan karfl›lan›r. Bunun içindeki diflhe-
kimli¤inin pay› %8'dir.

Polonya: NFZ ile finanse edilen dental-medikal

hizmetlerin prensipleri ve uygulama alanlar›

uluslararas› sa¤l›k sigorta kanunu ile belirlenir.
Sigortalanan kifli fon baflkan›, Polonya hekim

ve diflhekimleri odalar›n›n görüflleri sonras›
sa¤l›k bakanl›¤›nca belirtilen dental materyal-

lerle diflhekimi taraf›ndan gerçeklefltirilecek ba-
sit dental tedavilerini yapt›rmaya hak kazan›r.

Hamile veya post-natal (do¤um sonras› 42
günlük) dönemdeki bayanlar›n yan›s›ra çocuk-

lar ve 18 yafl alt› gençlerin belirli dental ihtiyaç-
lar› gözönünde bulundurularak baz› ek dental

hizmetlerden yararlanma haklar› vard›r.

Hollanda: Hemen hemen bütün diflhekimleri
serbest çal›flmaktad›r.Nüfusun %69'u kamu

sa¤l›k sistemine kay›tl›d›r. Herhangi bir özel si-
gorta program›na kay›tl› olan yetiflkinler (18 yafl

ve üstü) koruyucu diflhekimli¤i tedavileri, mu-

ayene, plak kontrolü ve oral hijyen konular›nda

haklara sahiptir (standart tedavi paketi). Bu

tedavilerden faydalanabilmesi için y›lda en az

bir kere diflhekimine gitmesi gerekir. Di¤er te-

daviler ya ek sigortalar kapsam›ndad›r ya da

hastalar kendileri ödeme yapar. 18 yafl alt›nda-

kiler için restoratif diflhekimli¤i, endodonti, ko-

ruyucu diflhekimli¤i ve çekimi de içine alacak

flekilde daha genifltir.

Danimarka: Hükümet, diflhekimli¤i tedavileri-

nin bir k›sm›n› karfl›lar. Hastan›n ödedi¤i miktar

tedaviye göre de¤iflir, ancak genel olarak co-

¤unu hasta kendi öder. 18 yafl alt› gençler ve

çocuklar için tedaviler ücretsizdir ve genellikle

okul içindeki kliniklerde uygulan›r. 

Fransa: Oral sa¤l›k hizmetlerinin büyük ço¤un-

lu¤u serbest hekimler taraf›ndan sa¤lan›r. Tüm

vatandafllar›n sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma

hakk› vard›r. Sistem tüm ülkede ayn› flekilde or-

ganize olmufltur. Zorunlu sigorta ile diflhekimli-

¤i hizmetleri de dahil olmak üzere kendilerinin

ve bakmakla yükümlü olduklar›n›n tam ya da

yar›m devlet katk›s› sa¤lan›r. 19 yafl›na kadar

koruyucu tedavilerden her y›l yararlanabilirler.

Cerrahi, ortodonti, konservatif ve protez olmak

üzere belirlenmifl dört farkl› ücret tarifesi vard›r. 

Almanya: Hastal›k fonlar›ndan oluflan, sosyal

sigorta temeline dayal› köklü ve yerleflik bir

sa¤l›k hizmetleri sistemi vard›r. Bu kurumlar kar

amac› gütmez. Nüfusun %95' i fonlardan

birine üyedir. Radyogrfik inceleme, muayene,

tan›, dolgular, inleyler, oral cerrahi, koruyucu

tedaviler, periodontal ve endodontik tedavilerin

tamam› fonlardan karfl›lan›r. Kron-köprü gibi

tedavilerde hasta katk› pay› %50' dir. Çocuk-

lar›n ortodontik tedavilerinde bu oran % 80' dir.

BAZI AB ÜLKELER‹NDE 
SA⁄LIK S‹GORTA 
S‹STEMLER‹
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Gündem çok yo¤un, ülke-

mizde baz› kurumlar›n sta-

tü ve fiilleri ise tart›flma ko-

nusu oluyor. Türkiye'nin Avrupa

benzeri yap›land›r›lmas› öneriliyor.

Anayasa Mahkemesi'nin Meclis

hükmüyle kapat›labilece¤i ortaya

at›ld›. Anayasa'y› bile de¤ifltirme

yetkisi bulunan Meclis'in do¤ald›r

ki bu yetkisi de var.

fiimdi olay› biraz analiz edelim.

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanl› öz-

geçmifliyle, monarfli ve meflruti

monarfli safhalar›n› takiben, am-

peryalist tasfiye sürecini Kurtulufl

mücadelesiyle geri çevirip, Ba¤›m-

s›z Cumhuriyetini kurmufltur. Ta-

rihte bu tür bir örnekte bulunma-

maktad›r. 

Bu Cumhuriyetin ilk Anayasas›

muas›r medeniyetler ölçüsünde ve

devrimleri ›fl›¤›nda gerçeklefltir-

mifltir.  

Bu inflaat›n ana plan›d›r. Bu Ana-

yasay› kabul eden, Heyet-i Temsi-

liye menfleyli ilk T.B.M.M. yasama,

yürütme, yarg› yetkilerinin tümünü

kullanan bu günden farkl› bir yap›-

lanmad›r. 

Bu meclis, Avrupa ülkelerindeki

örneklerden de yararlanarak Türki-

ye Cumhuriyeti’nin ilk kanunlar›n›

kaleme alm›flt›r. Bu kanunlar ana

plan olan anayasaya tam uygunluk

göstermekteydi. Ana plan ise mu-

as›r medeniyet hedefine yönelik bir

projeydi. 

T.B.M.M ç›kard›¤› kurulufl kanun-

lar› ile süratle demokratik yap›lan-

ma yönünde ilerledi, kuvvetler ay-

r›l›¤› prensibi ve sistemi denetle-

yen kurumlar kurma yönünde ça-

l›flmalar›n› devam ettirdi. ‹lerleyen

y›llarda birçok kurum kanunlarla

kuruldu. Bu kurumlardan birisi de

Anaysa Mahkemesi'dir. 

Anayasa Mahkemesi, kurumsal

kimli¤i ile meclis taraf›ndan ç›kar›-

lan kanunlar›n denetimini yaparak,

kurumlar›n anayasaya ayk›r› fiileri-

nin hukuk yoluyla durdurulmas›n›

temin eder.

Bir benzetme ile yap› plan ve pro-

jesini kontrol edip onaylayan ve

denetleyen belediyeler gibi.

Bir binada palana ayk›r› tadilat ve-

ya flekil de¤ifltirmenin eski haline

getirilmesini talep edip yapt›rmak

belediyenin asl› vazifelerindendir.

Bunun önü al›nmazsa flehir yap›s›-

n› bozacak güvenliksiz çarp›k ya-

p›laflma ya da binay› çökertecek

kontrolsüzlükler meydana gelebilir.

Anayasaya ayk›r› kanunlarla, idari

uygulamalar muhalefet partisi ya-

da partileri taraf›ndan anayasa

mahkemesine, yürütmenin durdu-

rulmas› yada iptali ile ilgili baflvuru

sonucu, hukuki normlarda de¤er-

lendirme yaparak; anayasaya ayk›-

r›l›k tespit etti¤inde yürütme dur-

durma veya iptal karar› verir.

Avrupa da bu güç ve ölçüde kuru-

lufllara rastlanmamas›, ya da for-

mat›n Avrupa ‹nsan Haklar› Mah-

kemesi normlar›na getirilmifl olma-

s›, Türkiye'nin de h›zla bu yöne ge-

tirilme gereklili¤i baz› çevrelerce

s›kça tart›fl›lmakta.

Avrupa müktesebat› denilen süre-

cin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-

s›n› kevgire çeviren baz› çevrelerin

malumu, bu gidiflat›n frenlenmesi-

nin vakit kayb›ndan baflka bir fley

olmayaca¤›, bunun da Anayasa

Mahkemesi olaca¤› biliniyor. 

Anayasa Mahkemesinin süreci en-

gellememesinin tek yolu da,

Anayasay› tümüyle de¤ifltirmek

amac›yla referanduma gitmek. Bu

konuda iktidar›n hatta muhalefetin

toplumsal konsensüs yaratma

konusunda ciddi tereddütleri var.

Çözüm fren balatalar›n› sökmek.

Bunu yapma cesaretinde olanlar›n

ise tecrübeli, yolu iyi bilen bir

floföre ve hava flartlar›n›n hep iyi

olmas› mecburiyetine ihtiyac› var.

Arzu edilen ise, ekonomi denilen

arac›m›z›n, çekiciye ba¤l› gitmek

yerine vinçle çekici araç üzerinde

Avrupa Birli¤ine nakli.

Bu mümkün olamad›¤›na göre,

fren balatalar› sökülmüfl bir araç

flarampole yuvarlan›rsa parçalar›

da aç›k gözlerce ya¤malan›r. 

Haydi hay›rl›s› 

ANAYASA MAHKEMES‹
NE ‹fiE YARAR?

T.C

ANAYASA MAHKEMES‹

‹shak Yavuz Güngör
ADO Denetleme Kurulu Üyesi



1948 y›l›nda Makedonya Ohri’de do¤an Prof.
Dr. Cihat Çekiç ilk ve orta ö¤renimini Ankara
tamamlam›fl. 1972 y›l›nda Hacettepe Üniversi-
tesi Diflhekimli¤i Fakültesinden mezun olmufl
ve ayn› y›l Ardahan Devlet Hastanesine atan-
m›flt›r. 1975 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi Difl-
hekimli¤i Fakültesi Protetik Difl Tedavisi Anabi-
lim Dal›nda Doktora e¤itimine bafllam›fl ve
1979’da Bilim Doktoru ünvan›n› alm›flt›r. 1981
y›l›nda ö¤retim görevlili¤ine 1984’te yard›mc›
doçentli¤e yükseltilmifl. 1990 y›l›nda Doçent
olmufltur. 

Prof. Dr. Cihat Çekiç 2000 y›l›nda Milli Güven-
lik Konular›nda stratejik e¤itim veren Milli Gü-
venlik Akademisinden mezun olmufl ve Hacet-
tepe Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi’nde
Fakülte kurulu ve yönetim kurulu üyeli¤i  Döner
sermaye, sat›nalma müdürlü¤ü görevlerinde
bulunmufltur.

Ayr›ca, Devlet Planlama Teflkilat› 7. befl y›ll›k ve
8. befl y›ll›k Kalk›nma Planlar›n›n haz›rl›k çal›fl-
malar›nda ve Sa¤l›k Bakanl›¤›nca haz›rlanan
Sa¤l›k Reform Tasar›s›n›n 1991-93 y›llar›nda
yap›lan çal›flmalarda uzman olarak görev al-
m›flt›r. 09.03.2005 tarihinde Profesör ünvan›n›
alan hocam›z 07 Ocak 2005 tarihinden itibaren
Hacettepe Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi
E¤itim ve Biliflim Koordinatörlü¤ü görevini
yürütmekteydi. Prof. Dr. Cihat Çekiç evli ve iki
çocuk babas›yd›.

De¤erli Cihat Çekiç Sevenleri,

Duvar Takviminin (Saatli Maarif
Takvimi'nin) 11 May›s 2005 tarihli
yapra¤›na bakarken baz› fleyler
dikkatimi çekti. Hava güzel olma-
s›na ra¤men “f›rt›na” yaz›yordu.
Takvimin arka sayfas›nda (Sait Fa-
ik'den) bir fliir vard› ve flöyle biti-
yordu: 
“S›cak bir laf dinlemek isterken...
Yeis... Tam o saatlerde geliyor.
Yine baflka bir bilgi daha vard›: 95
y›l önce bugün Halley Kuyruklu y›l-
d›z› dünyaya yak›n mesafeden ge-
çip gitmiflti.
Takvimde yaz›lanlar do¤rulanm›flt›
sanki..
“F›rt›na” olmufltu aniden. “S›cak
bir laf dinlemek isterken ondan,
yeis vard›, keder vard›.” Ve “koca
bir y›ld›z kaym›flt›”.
Ama en önemlisi, takvim yapra¤›-
n›n ön yüzünde yaz›land› ve flöyle
diyordu:
“Her dostun ölümü kay›pt›r, ama
bu sevgiden kay›p anlam›na gel-
mez; sevgi ölümle eksilmez, artar,
büyür, yo¤unlafl›r, s›caklafl›r.” (‹l-
han Selçuk)
Ben bu duygularla, bana gerçek
dostlu¤u ve a¤abeyli¤i ö¤reten ve
yaflatan (Cihat) A¤abeyimin
an›s›na bu takvim yapra¤›n› hep
saklayaca¤›m.

Ruhu flad olsun.

Prof. Dr. Osman Taha KÖSEO⁄LU
Hacettepe Üniversitesi Diflhekimli¤i Fükültesi Dekan›

Prof. Dr. Cihat Çekiç
1948-2005

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
40



ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
41

hAbErLeR
hAbErLeR

hAbErLeRhAbErLeR

Reçetelere protokol numaras› koyma 
zorunlulu¤u getirildi.
191 say›l› Vergi  Usul Kanunu Genel Tebli¤i uyar›nca
özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi
veya buralarda çal›flan hekimlerce özel muayene ve
tedaviler için düzenlenecek reçetelerin kopyal› ve en az
üç örnek olmas› zorunlulu¤u getirilmifl, reçetelerde
bulunmas› gereken asgari bilgiler gösterilmiflti.
Maliye Bakanl›¤› 1 A¤ustos 2004 tarihinden itibaren
yukar›da ad› geçenler taraf›ndan düzenlenecek reçetel-
erde protokol numaralar›na yer verilmesini zorunlu
k›lm›flt›r. Reçete üzerinde protokol numaras›n›n yer
almamas› halinde bu belge hiç düzenlenmemifl
say›lacak ve Vergi Usul Kanununun 353/2 maddesine
göre özel usulsüzlük cezas› kesilece¤ini 29.07.2004
tarihli genel tebli¤ ile bildirmiflti. Maliye Denetimleri
s›ras›nda cezal› duruma düflmemeleri için özel çal›flan
meslektafllar›m›za bir kez daha hat›rlat›r›z.

Üyelerimizden Diflhekimi Haydar KARINLIO⁄LU'a
karfl› karfl›ya kald›¤› güç durumda MEDL‹NE deste¤i…
Meslektafl›m›z Odam›za yazd›¤› mektupta olay› anlat›.
'25 Mart 2005 günü daha önceden planlad›¤›m›z ve difl
çekimlerine bafllad›¤›m›z 55 yafl›ndaki bayan hastam
H.B. saat 15.00 de randevusu için muayenehaneme
geldi. Difl çekimi için 2 cc jetocaini lokal anestezik
olarak kulland›ktan sonraki geçen 5 dakika içinde has-
tada ani kalp çarp›nt›s› ve so¤uk terleme bafllad›.
Tansiyona bakt›¤›mda 18-11 oldu¤unu gördüm.
Hemen dil alt› dilatör verdim. 5 dakika geçmesine
ra¤men hastam›n seyrinde düzelme görmeyince 444
12 12 no lu numaradan üyesi oldu¤um ADO-Medline'i

arad›m. Hastan›n durumu ile ilgili bilgileri verdikten
sonra yaklafl›k 6 dakika içinde bir doktor 2 sa¤l›k per-
sonelinden oluflan ekip muayenehaneme geldi. Hasta
EKG cihaz›na ba¤land› ve M.I. oldu¤u tespit edildi.
Hastaya gerekli müdahale yap›ld› ve sedyeye al›narak
hastaneye kald›r›ld›. Hastam flu an sa¤l›kl› olarak
yaflam›na devam etmektedir ve bunda Medline'in
katk›s› büyüktür. Hiçbir meslektafl›m›n böyle bir durum-
la karfl› karfl›ya kalmamas›n› dilerim. Ama böyle bir
durumda Medline'in yan›m›zda olmas› çok önemli bir
faktör. Bu hizmeti bize sunan Ankara Diflhekimleri
Odas› Yönetimine çok teflekkür ederim. Hepinize
sa¤l›kl› günler dilerim.

Ak›ll› Kartlar›n›z› Odan›zdan Alabilirsiniz
Türk Diflhekimleri Birli¤i taraf›ndan haz›rlanan Ak›ll› Kart
ad› verilen yeni kimlik kartlar›n›n da¤›t›mlar›na baflland›.
Özellikle bundan sonra yap›lacak bilimsel etkinliklerde
SDE puanlar›n›n toplanmas› aç›s›ndan kolayl›k sa¤laya-
cak olan yeni kimlik kartlar›n›z› Odan›zdan alabilirsiniz.

Difl Koruma Günleri Haz›rl›klar›
Bafllad›
Bu y›l 07-26 Kas›m tarihleri aras›nda  6. s›
gerçeklefltirilecek olan 'Difl Koruma
Günleri' haz›rl›klar›na baflland›. 3 hafta
süresince kampanyaya randevu alarak
gelenlere ücretsiz muayene ve a¤›z-difl
sa¤l›¤› e¤itimi verilecek. Kampanyaya
kat›lan gönüllü diflhekimlerine fissür
örtücü kit, a¤›z bak›m broflürü, Colgate
difl macunu numuneleri ve kampanya
tan›t›m malzemeleri gönderilecektir.
Kampanyaya kat›lmak isteyen diflhekim-
lerinin TDB dergisi ile birlikte da¤›t›lan
formu doldurup posta, fax, web adresi
veya e-posta ile belirtilen adreslere
ulaflt›r›lmas› gerekiyor.

Hayat Kurtard›...

Diflhekimi Haydar KARINLIO⁄LU
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HAYAT ÖRGÜSÜNÜ SEVG‹YLE 
DOKUYALIM DO⁄RUYU, 
‹Y‹Y‹, GÜZEL‹...OKUYALIM

Odam›z Denetleme Kurulu üyesi ‹shak Ya-
vuz GÜNGÖR'ün sayg›de¤er annesi E¤itimci, fiair ve Yazar
Y›ld›z GÜNGÖR A¤›z-Difl sa¤l›¤› E¤itim Çal›flmas› yap›lan
okullara da¤›t›lmak üzere SEVG‹ YA⁄MURU ad›n› verdi¤i
eserinden 50 adet odam›za hediye etti. Milli E¤itim Bakanl›¤›
taraf›ndan Tavsiye Edilen Eserler listesinde de yer alan bu gü-
zel hediyesi ile anlaml› jesti için ve e¤itime verdi¤i gönüllü
destek için kendisine teflekkür ediyor, sayg›lar›m›z› sunuy-
oruz.

Ankara Diflhekimleri Odas› iletiflim grubuna 
üye oldunuz mu?
Üyeleri  ile iletiflim'e çok önem veren Ankara Diflhekimleri Odas›'n›n
kurdu¤u ve yönetti¤i mail grubu Tüm Türkiye'deki diflhekimleri tara-
f›ndan büyük ilgi görüyor. Internet üzerinden çok daha h›zl› ulaflabil-
di¤imiz üyelerimizi her türlü geliflmelerden haberdar etmek ve görüfl-
lerini almak amac›yla kurdu¤umuz grubumuzda üye say›s› 300'ün
üzerine ç›kt›.  Diflhekimli¤inde son kanun ve tüzüklerin tart›fl›ld›¤›,
üyelerimizin bilgilendirildi¤i, sosyal ve bilimsel aktivitelerin duyurul-
du¤u, samimi ve ciddi bir grup olma özelli¤ini ilk kuruldu¤u günden
bu yana sürdüren mail grubumuza üye olmak için ado_mail-subsc-
ribe@yahoogroups.com adresine bofl bir mail göndermek gerekiyor. 

TDB 12. Uluslararas›
Diflhekimli¤i Kongresi 
20-25 Haziran 2005 tarihleri
aras›nda ‹stanbul Lütfü
K›rdar Kongre Merkezinde
Yap›lacak

ANLATAB‹L‹RSEM
Hayat  yolu  dik bir yokuflu ç›k, ç›kabilirsen.

Ad›mlar›  çelik  halat; çek, çekebilirsen.

Dertler  derya, sab›r  fierbet; iç, içebilirsen.

Kentler  dolmufl, insan bir hofl; kofl, koflabilirsen.

‹yiye kötü  kar›flm›fl; seç, seçebilirsen.

Karmafl dolafl sorunlar›; çöz, çözebilirsen.

Dedikodu, yalan  dolan; kaç, kaçabilirsen.

Madde artm›fl, mana yitmifl; bul, bulabilirsen.

Bin bir  telafl, bitmez savafl; anlafl, anlaflabilirsen.

Gök maviyi, dost yeflili; koru, koruyabilirsen.

Ömür kumafl, ecel makas; biç, biçebilirsen

Dostlar bir bir  göçüp gitmifl; göç, göçebilirsen

Hayat buymufl, yaflam boflmufl; anlat, anlatabilirsen.

Bu zamanda  bu kafayla; yafla, yaflayabilirsen.

Ekim 2004-Ankara

Y›ld›z GÜNGÖR
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GAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹

Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i

Fakültesi 8. Mezunlar Günü Et-

kinlikleri Yap›ld›. Art›k gelenek-

sel hale gelen Mezunlar Günü

Etkinlikleri 28 May›s 2005 Cu-

martesi günü Gazi Üniversitesi

Diflhekimli¤i Fakültesi Konfe-

rans Salonunda yap›ld›. Saat

9.30 da Ö¤r. Gör Dr. Meryem

TORAMAN ALKURT'un "Rad-

yografide Anatomik Oluflumlar›n

De¤erlendirilmesi" konulu kon-

ferans› ile bafllayan bilimsel et-

kinlikler daha sonra Prof Dr.

Köksal BALOfi, Doç. Dr. Ayflen

BODUR ve Dt Burcu KARADU-

MAN'›n kat›ld›¤› "Hamilelik -

Emzirme Döneminde Diflhekim-

li¤i Uygulamalar› ve A¤›z Bak›-

m›" konulu panel ile devam etti.

11.30 da "Laser'in Endodonti ve

Konservatif Tedavide Kullan›m›"

konulu uygulamal› konferans›n

konuflmac›s› da Ö¤r. Gör.Dr.

Hacer DEN‹Z ARISU idi. 

Geleneksel etkinli¤in bir di¤er

geleneksel yan› Ankara Tava ‹k-

ram› k›sm›na geçildi¤inde y›llar-

d›r birbirini görmemifl

eski dostlar›n keyifli

muhabbeti tüm ortam›

sarm›flt›. 

Etkinli¤in ö¤leden

sonraki k›sm›nda Prof.

Dr. Cihan AKÇABOY

"Adesiv Köprüler" ko-

nusunda bir konfe-

rans sundu. 

Daha sonra Gazi Üni-

versitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri-

YAMAÇ'›n da kat›l›m›yla Plaket

Törenine geçildi. Tören, Prof. Dr.

Cihan AKÇABOY'un çok hofl bir

konuflmas› ve nostaljik sunusuy-

la bafllad›. Kendi deyimiyle "Ga-

zi Üniversitesi Diflhekimli¤i Fa-

kültesi'nin rahle-i tedris'inden

geçmifl herkesin ya arkadafl› ya-

da ö¤rencisi olmas› dolay›s› ile"

elbette ki fakülte'nin kuruluflun-

dan bu yana neler yafland›¤›n›

en iyi o anlatabilirdi. Ard›ndan

meslek yaflam›nda 25. y›l› dol-

duran meslektafllar›m›za yani

1980 y›l› mezunu diflhekimlerine

plaket verilmesi ve kep giyme-

siyle tören tamamland›. 

1998'den bu yana büyük emek

vererek bu geleneksel etkinlikle-

ri sürdüren Gazi Üniversitesi

Diflhekimli¤i Fakültesi Dekan›

Prof. Dr. Levent TANER'e ve her

fleyin aksaks›z yürümesi için bü-

yük özveri ile kofluflturan Dekan

Yard›mc›lar› Prof.Dr.Hüma

ÖMÜRLÜ ve Prof.Dr.Alev ALA-

ÇAM ile Fakülte Sekreteri Halit

Erdal MEM‹L‹O⁄LU’na 25. y›l›n›

dolduran meslektafllar›m›z ad›na

ADO Yay›n Kurulu olarak teflek-

kür ediyor, tüm arkadafllar›m›za

daha nice y›llara diyoruz.

GAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ 
8. MEZUNLAR GÜNÜ ETK‹NL‹KLER‹

YAPILDI



Befliktafl Kültür Merkezinin, Anatolia Gösteri Merkezinde düzen-
lemifl oldu¤u May›s ay› etkinlikleri çerçevesinde toplu bilet orga-
nizasyonu ile 05 05 2005 Perflembe günü Sezen AKSU konseri,
09 05 2005 pazartesi günü Cem YILMAZ gösterisi, 17 05 2005
Sal› günü de Demet AKBA⁄ - Y›lmaz ERDO⁄AN'›n son tiyatro
oyunlar› Haybeden Gerçeküstü Aflk'a bekledi¤imizden büyük bir
ilgi ile gittik.
Türkiye'nin dev sanatç›s› Sezen AKSU, konserinde muhteflem
bir performans gösterdi. An›lar›m›z› tazeleyen eski flark›lar› ya-
n›nda yeni flark›lar› ile haz›rlad›¤›n› repertuar›nda tamamen dolu
bir salonda seyircilerin kat›l›m›n›n da doru¤a ulaflt›¤› güzel bir
ambians yaflad›k.
Türkiye'de tek kiflilik gösteri bilincini tekrar yaflatan Cem YIL-
MAZ, esprileri ile günlük s›k›nt›lar›m›zdan uzaklaflmam›zda bü-
yük katk›s› oldu. Bu arada yeri gelmiflken belirtelim, umdu¤u-
muzdan çok daha büyük talep olan CMYLMZ gösterisine elimiz-
de olan biletlerin çok erken tükenmesi nedeniyle pek çok mes-
lektafl›m›z›n taleplerine cevap veremedik. Kendilerinden özür di-
liyoruz.
Güçlü bir kaleme sahip olan Y›lmaz ERDO⁄AN ve baflar›l› tiyat-
rocu Demet AKBA⁄'›n üstün performans›n›n birleflti¤i oyunda
kad›n erkek iliflkilerini traji-komik bir perspektiften inceledik.
Herkesin kendinden bir parçay› oyun içerisinde yaflad›¤›na ina-
n›yoruz.
Organizasyonlar sonras›nda Sosyal Organizasyonlar Komitemi-
ze teflekkürler ya¤d›. Sizlerin bu be¤enileri karfl›s›nda bundan bu
tip organizasyonlara devam etmek boynumuzun borcu oldu. Ye-
ni organizasyonlar›m›z› takip etmek için ado_mail@yahoogro-
ups.com e-posta adresli mail grubumuza üye olman›z
yeterlidir.

ADO

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI
TOPLU B‹LET ORGAN‹ZASYONLARI

DEVAM ED‹YOR
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Ankara Diflhekimleri Odas› 
E¤itim Seminerleri Program› 
devam ediyor.
Program çerçevesinde 17 Mart 2005 tarihinde VOCO firmas› sponsor-
lu¤unda Prof. Dr. Y›ld›r›m Hakan BA⁄Ifi 'Geliflmifl Kompozitler - Nano
Hibritler', 21 Nisan 2005 tarihinde 3M ESPE firmas› Sponsorlu¤unda
Prof. Dr. Sadullah ÜÇTAfiLI ‹ndirekt Veneer Uygulamalar›, 29 Nisan
2005 tarihinde Arsan Dental Sponsorlu¤unda Yrd.Doç.Dr.Türksel DÜL-
GERG‹L K›rsal Alan Diflhekimli¤i Uygulamalar› ve Minimal ‹nvaziv Tek-
nik, 6 May›s 2005  tarihinde de Yrd.Doç.Dr.Önder AYTAÇ Beden Dili
konusunda birer seminer vermifllerdir. Sponsorlar›m›za ve de¤erli hoca-
lar›m›za teflekkür ediyoruz. 
Önümüzdeki günlerin program› ise flöyledir. 
9 Haziran 2005
Konuflmac› :  Prof.Dr.Semih BERKSUN
Konu : Protetik Diflhekimli¤i'nde Temel Estetik Prensipleri
Sponsor : 3M ESPE Dental Ürünler
16 Haziran 2005
Konuflmac› : Prof. Dr. Nazmi ZENG‹N

Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi 
Konu : T›p ve Sanat
30 Haziran 2005 
Konuflmac› : Prof.Dr.Nejat ARPAK
Konu : Diflhekimli¤inde Antibiyotik Kullan›m› ve 

Antiseptik Gargaralar
Sponsor : Eczac›bafl› ‹laç
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Diflhekimi At›f Engin ÖZ  ve
Sultan ÖZ çiftinin 27.04.2005
tarihinde Ya¤›z Taylan ad›nda
o¤ullar› olmufltur.

HOfiGELD‹N BEBEK...

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

GEÇM‹fi OLSUN.....
• Diflhekimi Hurflide D‹R‹CAN’a 

• Diflhekimi Gürman SUNER’a 

• Dr.Diflhekimi U¤ur GÜLDEN'e 

• Diflhekimi Haluk ÇA⁄IRMAN’a 

• Diflhekimi Prof.Dr.Muzaffer TUNCER'e 

• Diflhekimi Kaz›m BEKTAfiER'e 

• ADO Onursal Baflkan› Orhan ÖZKAN'a 

• Diflhekimi Sevil ‹PL‹KÇ‹O⁄LU'na

• Diflhekimi Jale Ak›nc›’ya

rahats›zl›klar›ndan dolay›

fi‹FALAR D‹LER‹Z...

BAfiSA⁄LI⁄I...

- Diflhekimi Prof.Dr. Cihat ÇEK‹Ç,  

- Diflhekimi Hikmet GÜMÜLÜ,

- Diflhekimi M. Hadi AKINCI ve Eser

AKINCI'n›n o¤ullar› Mert AKINCI, 

vefat etmifllerdir.

Kaybettiklerimize Tanr›’dan rahmet,

yak›nlar›na sab›r dileriz...

MUTLULUKLARMUTLULUKLAR

• Diflhekimi Ayflenur KARATAfi ve Diflhekimi Zeki ERDO⁄AN 
23.04.2005 

• Diflhekimi Meliha KAYA ve Diflhekimi Hakk› YILDIZ 
20.05.2005                       tarihlerinde evlendiler...

Ömür boyu mutluluklar dileriz.
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bizden haberler.........................................................................

E¤itebilirler Rehabilitasyon ve E¤itim Vakf›

GALOfiLARINIZ ‹Ç‹N…

Zihin engelli gençlerimizin üretti¤i GALOfiLARI sat›n alarak onlara maddi ve manevi destekte

bulundu¤unuz gibi toplumsal bir görevi yerine getirmenin onurunu da yaflamak istemez misiniz?

O halde taleplerinizi bekliyoruz.

Size bir telefon kadar yak›n›z.

E¤itebilirler Rehabilitasyon ve E¤itim Vakf›
Adres: Yenimahalle Belediyesi Alt kat Yenimahalle 

Ankara 

Tel:343 29 66 

343 30 00 / 25 74
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Konakç› bir mikroorganizman›n kona¤a
girerek, ço¤almas›na infeksiyon denir. ‹n-
feksiyon hastal›klar› çeflitli organizmalar›n
neden oldu¤u, klinik seyri ve ayr›m› özgün
olan hastal›klar grubudur. Buna göre difl-
hekimli¤ini yak›ndan ilgilendiren ve risk
teflkil edecek sistemik infeksiyonlar› viral
ve bakteriyel olmak üzere iki bafll›k alt›n-
da incelemekte fayda vard›r.
V‹RAL ‹NFEKS‹YONLAR
‹nfluenza: Dünyada en büyük epidemilere
neden olan grip hastal›¤›n›n etkenidir. So-
lunum yolu damlac›k infeksiyonu ile bula-
fl›r. Hastal›k atefl, yorgunluk hissi, bafla¤-
r›s›, yayg›n kas a¤r›lar› ve kesik öksürük
ile karakterizedir. Bazen bo¤az a¤r›s›, h›-
r›lt›l› solunum ve burun ak›nt›s› görülebilir.
‹nfluenza virüslerinin A, B ve C olmak üze-
re üç antijenik tipi vard›r. En fazla antijenik
de¤iflime u¤rayan ve pandemilerden so-
rumlu olan tip influenza A'd›r. Korunmada
en etkili yöntem afl›lanma olup, s›kl›kla
“subunit“ (alt ünite) afl›s› kullan›lmaktad›r.  
Parainfluenza virüsleri, Sinsityal virüs,
Rhino virüsler, Adeno virüsler, Corona vi-
rüsler: ‹nfluenza d›fl›nda solunum yolu ile
bulaflan ve primer olarak alt ve üst solu-
num sisteminde hastal›k oluflturan di¤er
virüslerdir. Bu gruptaki virüslerin influenza
virüslerinden ayr›lan en önemli özelli¤i,
bebek ve çocuklarda ciddi alt solunum
yolu infeksiyonu oluflturmas›na karfl›n
eriflkinlerde sadece üst solunum yolu in-
feksiyonuna yani nezleye neden olmas›-
d›r. Öte yanda  bu virüslere karfl› korun-
mada herhangi bir afl› mevcut de¤ildir. 
Solunum yolu virüsleri d›fl›nda baz› virüs-
lerinde insandan insana bulaflma yolu
damlac›k infeksiyonu veya yak›n temas
olup, bu virüslerin ilk üreme yerleri solu-
num sistemi epitelyumudur. Buna göre il-
gili virüslerin de a¤›z veya bo¤az salg›la-
r›yla geçifl riski mevcuttur.
K›zam›k virüsü: Solunum yolu damlac›k
infeksiyonu ile bulaflan, atefl ve makülo-
papüler döküntü ile seyreden bir infeksi-
yonudur. K›zam›kta intra oral önemli bir

klinik bulgu da yanaktaki “Koplik” lekele-
ridir. (Resim 1) Virüs nadirde olsa subakut
sklerozan panensefalit, ensefalit ve ciddi
seyreden alt solunum yolu infeksiyonlar›-
na neden olabilir. K›zam›kta afl› ile korun-
ma mevcuttur.
K›zam›kç›k virüsü: Hafif seyreden, dü-
flük ateflin olufltu¤u, maküler döküntü ile
karakterize bir çocukluk ça¤› hastal›¤› et-
kenidir. Genellikle faranjit ve lenfadeno-
pati ile seyreder. Bu hastal›kta nadiren
postinfeksiyöz ensefalit ve artralji görüle-
bilir. Afl› ile korunma mevcuttur. K›zam›k-
ç›k virüsü teratojenik bir virüstür. Hamile-
lik s›ras›nda özellikle ilk trimesterde anne
k›zam›kç›k virüsü ile infekte olursa virüs
plasenta yolu ile fetüse geçerek kronik in-
feksiyon oluflturur ve bir çok anomalilere
neden olabilir.     
Kabakulak virüsü: Özellikle parotid ve
submandibüler bezlerin fliflmesi ile karak-
terize bir infeksiyon oluflturur. Solunum
yolu damlac›k infeksiyonu ile bulafl›r. En
önemli komplikasyonu aseptik menenjit-
tir. Ayr›ca adolesan ve eriflkinlerde orflit,
pankreretit, ooforit ve tiroidite yol açabilir.
Virüse karfl› canl› attenüe afl› mevcuttur. 
Suçiçe¤i virüsü: Herpesvirus ailesinde
yer al›r. Solunum yolu damlac›k infeksiyo-
nu ile bulaflma riski en fazla olan virüstür.
Hastal›k yüksek ateflle bafllar daha sonra
deride veziküler döküntülerle seyreder.
Ancak veziküller, püstüler safhadan son-
ra iz b›rakmadan kaybolurlar. Primer suçi-
çe¤i infeksiyonundan sonra virüs, trigemi-
nal ve dorsal ganglion hücrelerine yerle-
flebilir.  Bu latent virüsün baz› etkenler ile
aktive olmas› zona hastal›¤›na yol açar.
Hamileli¤in ilk dönemlerinde virusun fetü-
se geçifl riski düflükte olsa mümkündür.
Bu durum baz› anomalilerin yan› s›ra ölü
do¤um veya düflüklere yol açabilir. Virüse
karfl› canl› attenüe afl› mevcuttur. 
Herpes Simplex Virüsü: ‹ki farkl› antije-
nik yap›ya sahiptir. Genital veya oral in-
feksiyonlardan sorumludur. HSV-1 ço-
¤unlukla oral mukozadaki infeksiyondan,

(Resim 2) HSV-2 ise genital herpes lez-
yonlar›ndan sorumludur. HSV infeksiyon-
lar› ço¤unlukla asemptomatik seyreder.
Ço¤u eriflkinde HSV antikorlar› pozitif ola-
rak saptan›r. HSV infeksiyonun bulafl›,
mukozal lezyonla s›k› temas sonucu ol-
maktad›r. HSV oda s›cakl›¤›nda ve kuru
ortamda inaktive oldu¤u için hava ile ya-
y›lmaz. Etken vücuda ait mukozal yüzey-
lerden veya küçük deri çiziklerinden gire-
rek; ortamda üremeye bafllar. Mukokuta-
nöz herpesli olgularda kan yoluyla bulafl-
ma nadirdir. 
Sitomegalovirüs (CMV): Rezervuar ola-
rak sadece insan› kullanmakta ve kifliden
kifliye direkt ve indirekt yollarla kolayca
bulaflabilmektedir. Bulaflma; konjenital,
perinatal ve erken postnatal devreler de
dahil olmak üzere yaflam›n hemen her
döneminde görülebilmektedir. Epidemi-
yolojik çal›flmalar›n büyük bir k›sm›nda;
CMV infeksiyonunun bulaflmas›nda özel-
likle kalabal›k ortamlarda yaflayan çocuk-
larda horizontal yolun söz konusu oldu¤u,
eriflkinlerde ise seksüel temasla geçifl
yapt›¤› bulunmufltur. Bulaflma, tükürük ve
orofaringeal salg›lar gibi infekte vücut s›-
v›lar› ile yak›n temas sonucu olur. Aerosol
yol, bulaflmada önemli rol oynar. Hastane
personelinin CMV infeksiyonuna karfl› art-
m›fl bir riski bulundu¤u gösterilememifltir.
Bununla birlikte, özellikle çocuklara ve
ba¤›fl›kl›k sistemi bozuk olanlara sa¤l›k
hizmeti sunan hamile ve ba¤›fl›kl›k sistemi
problemli sa¤l›k çal›flanlar›n›n potansiyel
olarak CMV'ye maruz kalma riski içinde
bulundu¤u söylenebilir.
Epstein-Barr Virüsü (EBV): ‹ n f e k s i y ö z
Mononükleazisin etkenidir. ilk infeksiyon
genellikle asemptomatik olmakla birlikte,
çocuklukta hafif derecede nonspesifik bir
hastal›¤a yol açabilir. Eriflkinlerde görülen
semptomatik hastal›k atefl, halsizlik, ek-
südatif farenjit, tonsiller bölgede pseudo-
membranöz lezyonlar (Resim 3) ile lokal
veya genel lenfadenopatiye neden olur.
Virüs tükürük veya orofarengeal sekres-
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yonlara temas edenlere bulaflmaktad›r.
Latent dönemde EBV, primer olarak lenf
nodlar›nda bulunmakla birlikte, farengeal
epitelde de kolonize olup; burada sakl›
kalabilmektedir. 
H e p a t i t : Günümüz diflhekimli¤inde dik-
kat edilmesi gereken infeksiyöz hastal›k-
lar içinde hepatit infeksiyonlar› önemli bir
yer tutar.  Son 35 y›lda alt› hepatit virüsü
bulunmufltur. Bunlar A, B, C, D, E ve G
olarak adland›r›lmaktad›r. A, B, ve C difl-
hekimleri için yüksek risk oluflturur.
Hepatit A: Etkeni, bir RNA virüsüdür.
HAV karaci¤erde replike olur ve feçesle
yay›l›r. Bu nedenle fekal-oral yolla bulafl›r.
Hastal›k  geçirildikten sonra tafl›y›c›l›k
oluflmaz ve ömür boyu ba¤›fl›kl›k kazan›-
l›r. Hepatit A geçiren kiflinin kan›yla konta-
mine bir aletin perkutanöz temas›yla da
hastal›¤›n bulaflt›¤› görülmemifltir. 
Hepatit B: Etkeni bir DNA hepadnovirü-
südür. Is›ya dayan›kl› bu virüs 95ºC'da 5
dakikada ölür. Bu virüs çal›flma yüzeyle-
rinde e¤er önlem al›nmazsa bir hafta ka-
dar varl›¤›n› sürdürebilir. HBV geçifli ge-
nellikle parenteral yolla gerçekleflir, ancak
deri ve mukoza bariyerlerindeki çatlaklar-
dan perkütanöz yolla da geçifl olabilir.
Hepatit B tafl›y›c›s› bir bireyin kan› ile kon-
tamine aletin ele batmas› sonucu Hepatit
B geliflme flanss›zl›¤› 25-30%'dur. Tükü-
rük tek bafl›na bir problem de¤ildir. Fakat
tükürü¤ün genellikle kan veya kan ürünle-
ri içeren difl eti s›v›s›yla kontamine olma-
s›, potansiyel infektivitesini artt›r›r. Göze
s›çrayan kan›n ender de olsa infeksiyona
yol açabilece¤i söylenmektedir. Virüsün
inhalasyon veya aerosoller yoluyla geçti-
¤ine ait belirgin bir kan›t bulunamam›flt›r.
Hepatit B'de bulaflt›r›c›l›k, hastal›¤›n inkü-
basyon devrinin geç döneminden baflla-
yarak akut devrede de sürer. Fakat her
zaman akut hastal›k ortaya ç›kmayabilir,
bu nedenle HBV infeksiyonlar›n›n %50'si
subklinik olup infekte bireyler hastal›klar›-
n›n fark›nda de¤ildirler. 
Hepatit C: Etkeni bir RNA virüsü olup;
non-A, non-B hepatitinin primer nedeni-
dir. HCV'nin parenteral yolla geçmesine
karfl›n, seksüel yolla geçifli gözlenmez.
HCV'nin varl›¤›na birçok vücut s›v›s›nda
rastlan›r. Tükürükteki HCV oran› genellik-
le düflüktür ve hepatik fonksiyonla kore-
lasyon gösterir. ‹n vivo olarak tükürükle
HCV geçifli  dökümante edilmemesine
karfl›n; hayvan deneylerinde, tükürükle
bulafl› olabilece¤i gözlenmifltir. HCV ile
kontamine bir aletin ele batmas› sonras›
spesifik bir tedavi yöntemi yoktur, ancak
immünoglobulin veya k›sa süreli interfe-

ron tedavisi önerilebilir. Sa¤l›k personeli
aras›nda HCV insidans› %4.1'lere kadar
y ü k s e l e b i l m e k t e d i r .
‹nsan Ba¤›fl›kl›k Yetmezli¤i Virüsü:
HIV, RNA içeren bir Retroviridae üyesi-
dir. Virüs, Yard›mc› T lenfositlerdeki yü-
zeyel (Cluster of Differentiation-4) CD-4
molekülüne tutunur. Bununla birlikte
HIV, makrofajlar ve mikroglial hücreleri
de infekte edebilmektedir. Virüs hücre
içine girerek kona¤a kendi RNA's›n›n
DNA kopyas›n› yapt›r›r ve uzun y›llar (15-
17 y›l) boyunca çok düflük düzeyde rep-
likasyon h›z› ile varl›¤›n› sürdürebilir. Bu-
nunla birlikte, özellikle riskli yaflam süren
bireylerde, CD4+T lenfositlerde s›k anti-
jenik uyar›mlarla replikasyon h›zlanabil-
mektedir. Bunun sonucunda CD4+T len-
fositlerde say›sal ve fonksiyonel kay›plar
görülür ve hücresel immün cevapta
önemli bozukluklar ortaya ç›kar. Savun-
mas›z hale gelen konakç›da sa¤alt›m›
güç infeksiyonlar, lenfomalar ya da Ka-
posi sarkomu gibi neoplaziler belirmeye
bafllar. (Resim 4) Antiinfektif ve antine-
oplatik tedavi uygulanmayan hastalarda
ölüm kaç›n›lmaz olur. Virüsün temel bu-
lafl yollar›; infekte hasta kan› ile parente-
ral temas, mukozal kontakt ve bütünlü¤ü
bozulmufl deri temas›d›r. HIV di¤er vücut
s›v›lar›nda da infektif dozda bulunabil-
mektedir. Bu nedenle penetran cinsel te-
mas ve anne sütü ile de bulaflabilmekte-
dir. Tüm ürkütücü verilere ra¤men, ol-
dukça dayan›ks›z bir virüs olan ve örne-
¤in 56°C'de 10 dakikada ya da Hepatit B
virüsu için uygulanan dezenfektanlarla
kolayca inaktive edilebilen virüsün yay›l›-
m›, san›ld›¤› kadar kolay de¤ildir. Nite-
kim, kontamine i¤ne batmas› sonucunda
HIV bulaflma oran› %0.2- %0.5 aras›n-
dad›r. Kaynak olguda vireminin yüksek
olmas›, mesleki bulaflma derinli¤i, aletin
görülebilir kan içeriyor olmas›, ve kaynak
olguda uç klinik tablolar›n (AIDS gibi) bu-
lunmas› bulaflma olas›l›¤› artt›ran faktör-
lerdir. HIV, infekte anneden bebe¤ine ge-
çebilir. Burada risk oran› de¤iflken ol-
makla birlikte, %30 civar›ndad›r. 
HIV, cilde penetran bir yaralanma ile bu-
laflm›fl ise 24 saat, hatta hayvan deneyle-
rinde 36 saat süre ile ciltteki makrofajlar-
da tutuldu¤u rapor edilmifltir. Bu süre al-
t›n de¤erindedir ve sa¤l›k çal›flan› lehine
kullan›lmal›d›r. Bu k›sa süre içinde hemen
temas sonras› HIV profilaksisine bafllan-
mas› hayati önem tafl›maktad›r. Öncelikle
kan veya di¤er infekte s›v›larla temas edi-
len yara ve cilt bölgesi sabun ve su ile dik-
katlice y›kanmal›, mukoz membranlar su

ile temizlenmelidir. Antiseptik kullan›m›n›n
yarar› tart›flmal›d›r. Yaralanan kifliye en k›-
sa süre içinde ikili temel antiretroviral te-
davi bafllanmal›d›r: Antiretroviral tedavide
reverse transcriptase inhibitörü kombi-
nasyonu kullan›l›r. E¤er bulaflma riski faz-
la ise, bu temel tedaviye proteaz inhibitö-

Resim 1: Yanaktaki Koplik lekeleri

Resim 2: Herpes Labialis Simplex Tip-1
L e z y o n u

Resim 3: ‹nfeksiyöz Mononükleazisin intra oral
b u l g u s u

Resim 4: Kaposi sarkom



s›zl›k fleklinde bafllar ve bafll›ca belirtileri
lenfadenopati, deri ve müköz membran-
lardaki lezyonlard›r. Nemli lezyonlar yük-
sek miktarda spiroket içerdiklerinden çok
bulafl›c›d›rlar.  Geç dönem selim sifiliz,
hastal›¤a yakaland›ktan y›llar sonra ortaya
ç›kan granülomatöz (gom) dönemdir.
Gom oluflumu kemikleri de içine alacak
flekilde çevre dokular› tahrip eder. Ancak
yavafl seyreder. Vücuda asimetrik olarak
yay›lm›fl tek veya gruplar halinde sert ve
a¤r›s›z lezyonlard›r.  Tedavi edilmemifl
hastalar›n %10'luk bir bölümünde kardi-
yovasküler rahats›zl›klar ve %8'inde de
merkezi sinir sistemi flikayetleri görülür.
Baflta penisilin olmak üzere eritromisin,
tetrasiklinler gibi antibakteriyel ajanlarla
bugün frenginin tedavisi çok kolaylaflm›fl-
t›r. 
Metisiline Dirençli Staphylococcus Au-
reus (MRSA): S.aureus, yüzeyel deri ve
mukoza infeksiyonlar›na, abselere, pnö-
moni, gastroenterit, osteomyelit ve septi-
semi gibi sistemik komplikasyonlara ne-
den olabilen bir patojendir. MRSA, sa¤l›k
çal›flanlar›n›n birincil derecede özellikle el-
leriyle yay›labilen hastane infeksiyonu et-
kenlerinin bafl›nda gelmektedir. MRSA
kolonizasyonun yayg›n oldu¤u yerler bu-
run, derideki yaralard›r. Burunlar›nda
MRSA kolonizasyonu olanlarda stafilokok
infeksiyonlar›n›n yaklafl›k dört kat daha
çok görüldü¤ü saptanm›flt›r. MRSA ile in-
fekte hastalar›n difl tedavileri ile ilgili özel
öneriler henüz söz konusu de¤ildir. 
Legionella Pneumophilia: Lejyoner has-
tal›¤› olarak adland›r›lan atipik bir pnömo-
niye veya Pontiac atefli olarak adland›r›lan
bir so¤uk alg›nl›¤›na neden olur. Kontami-
ne sulardan oluflan aerosollerin solunma-
s› ya   da orofarenkse kolonize olmufl
bakterilerin aspirasyonuyla bulafl›r. Bu
bakterinin diflhekimli¤i yönünden önemi,
difl ünitinin su sistemlerinde yerleflebilme-
sidir. Buna göre teorik olarak difl tedavisi
s›ras›nda  bir infeksiyon riski vard›r ve difl-
hekimlerinde Legionella antikorlar›na da-
ha yüksek oranda rastland›¤›n› rapor edil-
mifltir. Öte yanda bu güne dek difl ünitle-
rindeki sular nedeniyle oluflmufl bir Lejyo-
ner hastal›¤› bildirilmemifltir.
Pseudomonas Aeruginosa: Ç e v r e m i z-
de toprak ve suda yayg›n olarak bulunan
bir potansiyel patojendir. Düflük besin
içerikli bir ortamda dahi üreyebilirler.
Özellikle fenol bazl› dezenfektanlara , an-
tibiyotik ve kemoterapötiklere dirençli
olanlar› vard›r. ‹ngiltere'de kanserli iki has-
tada difl ünitinin su sisteminden kaynak-
lanan P.aeruginosa ile oluflmufl a¤›z in-
feksiyonlar› rapor edilmifltir. 
Helicobacter Pylori: Gastrit ve duodenal

rü eklenir.

BAKTER‹YEL ‹NFEKS‹YONLAR:
Tüberküloz: Hastal›¤›n etkeni mycobacte-
rium tuberculozis'tir Bu basillerin s›¤›r ve
insan sufllar› olmak üzere iki önemli suflu
vard›r. Akci¤er tüberkülozu genellikle in-
san suflu bakterilerle meydana gelir. S›¤›r
tüberkülozunun yayg›n oldu¤u ülkelerde
bu ineklerden elde edilen sütlerin içirildi¤i
çocuklarda barsak, kemik ve eklem tü-
berkülozlar›na s›k rastlan›r. En fazla yaka-
lanan organ akci¤erler olmakla beraber
vücudun di¤er organlar›nda da örne¤in
lenf bezleri, böbrekler, dalak, karaci¤er,
deri, barsaklar, beyin ve meninkslerde  de
tüberküloz görülebilir. Enfekte dokuyu el-
divensiz palpe eden cerrah, patolog ve
diflhekimlerinde deri enfeksiyonlar› geli-
flebilir. (Resim 5)
S i f i l i z : Spiroketlerden Treponema Palli-
dum taraf›ndan oluflturulan spesifik bir in-
feksiyondur. ‹nfeksiyon tümüyle cinsel te-
mas vas›tas›yla bulafl›r. Ancak hastal›k,
oral lezyonlar› aktif olan sifilizli bireyi öp-
mekle veya kontamine i¤neler vas›tas›yla
da geçifl gösterebilir. Primer sifilizde
flankr, spiroketlerin bafllang›çtaki inokü-
lasyon bölgesinde geliflir. Tipik olarak pa-
pül fleklinde bafllar, (resim 6) daha sonra
sert kenarl› bir ülser halini al›r.  Hassast›r
ancak fliddetli a¤r› görülmez. Oral, flankra
daima anterior servikal lenf adenopati efl-
lik eder.  fiankr›n görülmesinden 2-8 haf-
ta sonra sekonder sifiliz genel bir rahat-

ülserlerin etkenidir.  Gastrik kanserle de
iliflkili oldu¤u ileri sürülmektedir. Tükürük
ve difl pla¤›nda da saptanm›flt›r. Kifliden
kifliye a¤›z yolundan bulaflt›¤› düflünül-
mektedir. Diflhekimleri için meslek riski
oluflturup oluflturmad›¤› yap›lan çal›flma-
lardaki çeliflik bulgular nedeniyle belirsiz-
d i r .
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Resim 5: Lupus Vulgaris (deri tüberkülozu)

Resim 6: Primer sifilizde flankr
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Nikel titanyum e¤elerin veya nikel

titanyum rotary instrumantasyonun

tan›t›m›, endodontiyi,  el instruman-

tasyonundan daha h›zl› ve daha kolay

hale getirmifl, tutarl› ve önceden tah-

min edilebilir bir kök kanal flekillendir-

mesi yap›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Rotary

tekni¤i, hekim için daha az yorucudur

ve e¤e dizayn›na ve crown-down pre-

parasyon tekni¤ine ba¤l› olarak hasta

için daha az postoperatif a¤r› olufltu-

rur. Bununla birlikte, rotary instru-

mantasyon her vaka için vazgeçilmez

de¤ildir. De¤iflken taperl› e¤elerin,

farkl› sistemlerin (hatta el aletleri de

içeren) ve her aletin veya tekni¤in

modifikasyonun kombine edildi¤i hib-

rid tekniklerin geliflimi rotary instru-

mantasyonun ilk y›llar›nda karfl›lafl›lan

endodontik problemlerin ço¤unu fark

edilir derecede azaltmaktad›r.

Nikel titanyum oldukça esnektir,

paslanmaz çelikten 5 kat daha esnek-

tir ve strese 10 kat daha dirençlidir.

Metal superelastik olup, flekil haf›za

özelli¤ine sahiptir. Araflt›r›c› çal›flma-

lar nikel titanyumun biouyumlu ve

antikoroziv oldu¤unu ve takip eden

sterilizasyon sonucunda zay›flamad›-

¤›n› göstermifltir. Bununla birlikte,

üretimi kolay de¤ildir. Bu alafl›m için

as›l ilgi çekici olan her iki kristale fa-

z›yla da bulunabilmesidir. Nikel titan-

yum e¤e, dinlenme an›nda yani kulla-

n›lmad›¤›nda, austenite faz›ndad›r.

Alafl›ma tork uyguland›¤›nda ve stres

alt›na girdi¤inde, martensite faz›na

dönüflür, bu, martensitik deformas-

yon olarak bilinir ve superelastikli¤i

olan bu alafl›mlar›n tipik özelli¤idir.

E¤e, transformasyonlar aras›nda inip

ç›karken, aletin k›r›lma ve daimi de-

formasyona u¤rama ihtimali artar. Bu

problem, sistemlerin kullan›m›n ve li-

mitasyonlar›n›n tam anlafl›lmas›yla,

tutarl› ve sabit rpm'de kullan›lmas›yla,

stressiz e¤elerin kullan›lmas›yla ve

e¤elerin zorlanarak de¤il de pasif ola-

rak direnç gösterene kadar itilmesiyle

afl›labilir. 

Hava türbinlü motorlar (Anthogyr

NiTi control, Dentsply-Maillefer; Si-

r o n i t i , Sirona), NiTi e¤e kullan›m

amaçlar›n› (sabit ve tutarl› rpm) yerine

getirirken, elektrikli motorlara dikkate

de¤er bir geçifl gözlenmektedir.

Elektrikli motorlar, daha istikrarl› bir

rpm sunar, hava türbinlerinden daha

ak›c›d›r ve daha sessizdir. Elektrikli

motorlar, popüler hale geldikçe, geli-

flimi devam etmektedir. fiimdilerde,

hekimler, tork kontrollü elektrikli mo-

tor (ATR Technika Vision, Dentsply;

Endo IT Professional, VDW; TCM

Endo III, Sybronendo) kullan›m›n› ter-

cih etmeye bafllam›fllard›r. Tork kont-

rollü elektrikli motorlar›n bir avantaj›

da, e¤e varolan limitlerinin üzerinde

çal›flmaya zorland›¤›nda e¤e otoma-

tik olarak ters çal›flacakt›r ve baz› mo-

torlarda, alet kendini kanal d›fl›na ç›-

karacakt›r. Hekim için durum oldukça

güvenlidir ve yararl›d›r. Tork kontrollü

motorlar›n geliflimi, farkl› e¤eler kont-

rangle handpiece ucuna tak›ld›¤› an-

da e¤eyi tan›yan ve gerekli tork ve h›z

ayarl› yapan noktaya olacakt›r. Rotary

e¤e üreten ço¤u firma, kendi sistem-

leriyle kullan›lan elektrikli motorlar

üretmifllerdir. Ayr›ca, tork kontrol ka-

biliyeti olan pili flarj edilebilen, tafl›na-

bilir, motorlarda üretilmifltir. Bu mo-

torlar›n avantaj›, tafl›nabilir olmalar›,

fakat en önemli dezavantajlar›, flarj

edilme ihtiyaçlar›n›n olmalar›d›r.

Bilindi¤i üzere, kanal flekillendir-

me için iki temel teknik vard›r. Step-

back ve crown-down. Step- back

preparasyon, koronal flaring ile kon-

servatif apikal preparasyon içermek-

tedir. Çal›flmalar step-back yöntemi-

nin tatmin edici oldu¤unu gösterse de

zaman al›c›d›r ve bu teknik prosedü-

ral hatalar oluflturdu¤undan hayal k›-

r›c›d›r. Tersine, crown-down metodu,

difl hekimleri aras›nda popularitesini

art›rmaktad›r. Metod, ilk önce koronal

üçlünün geniflletilmesiyle bafllar, api-

kal preparasyon ile sonlan›r. Crown-

down preparasyon, koronal dentinin

kolay kald›r›lmas›na izin vermesinden

dolay› ve çal›flma boyunun herhangi

bir temizleme ve flekillendirme s›ra-

s›nda korunmas›n› ve baflar›lmas›n›

sa¤lad›¤›ndan dolay› yararl› bir tek-

niktir.  Crown-down metodu, ister ro-

tary sistem kullan›ls›n ister el ile flekil-

lendirme yap›ls›n, ister paslanmaz çe-

lik e¤eler kullan›ls›n ister NiTi, daha

etkin biçimde, kanallar› flekillendirme-

ye olanak verir. Bununla birlikte, NiTi

e¤elerdeki stres limitlerine ve artt›r›l-

m›fl taper yap›s›na ba¤l› olarak tüm

NiTi rotary sistemlerin ana prensibi

crown-down preparasyondur. Step-

back ile hekim dar bir kanala 20 no.

veya 25 no. kanal aletini soktu¤unda

kanal içinde bir s›k›flma hisseder.

Çoklukla, s›k›flman›n apikal üçlüde ol-

du¤u düflünülür. Oysa, e¤e, kökün

koronal yar›s›nda kalm›flt›r. Crown-

down tekni¤i kullan›ld›¤›nda servikal

yap› elimine edilmifl ve koronal dentin
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pasif olarak daha büyük e¤elerle kal-

d›r›lm›fl olur. Böylece daha küçük

e¤elerin apikal üçlüye ulaflmas›  ko-

laylafl›p, kanal apikal üçlüsündeki

tactile duyu artar. E¤e koronal üçlüde

de¤il sadece apikla üçlüde  s›k›flm›fl

olur ve daha iyi proprioseptif özellik-

lere sahip olur.

Ek olarak, crown-down tekni¤i en-

dodontik irrigant olarak kullan›lan

sodyum hipokloritin etkinli¤inin art›fl›-

na neden olur. Bu yöntem sayesinde,

irrigant›n apikal bölgeye daha h›zl› ve

daha derin penetrasyonu sa¤lan›r.

Apikal üçlüde, sodyum hipokloritin

mevcudiyeti, antimikrobial etkinli¤inin

art›fl›na ve doku çözme özelli¤inin et-

kinleflmesine neden olacakt›r.

‹rrigant etkinli¤inin art›fl›, debrisin

koronal olarak haraket etmesini sa¤-

layan rotary e¤e dizayn›yla birleflti¤in-

de, daha az postoperatif rahats›zl›k

olacak gibi görünmektedir. Gelenek-

sel step-back tekni¤iyle, periapikal

olarak debrisin itilmesine neden olan

piston etkisi oluflturulmaktad›r. Ro-

tary instrumantasyon ve crown-down

tekni¤iyle doku ve debris apikal ola-

rak itilmekten çok, koronal olarak çe-

kilmektedir. 

Geleneksel olarak Gates-Glidden

frezler, peeso reamerlar, ve genifl

e¤eler bile kök kanal›n›n koronal k›s-

m›n›n geniflletmede kullan›lmaktad›r.

K-tip e¤eler, reamerlar ve hedström-

ler kanal›n gövdesini, K tip e¤eler ve-

ya reamerlar apikal preparasyon için

kullan›lmaktad›r.

Yeni teknoloji, NiTi rotary e¤elerin

kullan›m›, kök kanal›n›n tümü boyun-

ca geniflletmeyi iflaret eder. NiTi ro-

tary e¤elerin bu kabiliyeti aletin yap›-

s›ndan ve dizayn›ndan kaynaklan›r.

E¤e dizaynlar›n›n farkl›l›k gösterdi¤i

baz› özellikler, uç ve taper dizaynlar›,

radial alanlar, rake (kesme) aç›lar›, he-

lical aç›lar› ve sarmal (pitch) yap›s›d›r.

Uç dizayn› olarak iki tip göze çarp-

maktad›r. Rotary e¤elerdeki kesici

uçlar, çok agresiftirler. Kesici uçlar,

dar ve kalsifiye kanallara girme kabili-

yeti olsa da iki ciddi sak›nca  do¤urur-

lar. Birincisi, kazara kök d›fl›na e¤enin

ç›kmas›. Kesici olmayan bir uçla kök

d›fl›na ç›kmak, kök ucunda düzgün

bir yuvarlak oluflur ve bu, non-stan-

dardize bir gutta perkayla doldurula-

rak kolayl›kla giderilebilir. Bununla

birlikte, kesici uçlarla oluflan kök d›fl›-

na ç›kma, kök ucunun elips bir flekil

almas›na neden olur ve bu sorunu ta-

mir etmek ve doldurmak oldukça zor-

dur. ‹kincisi, kesici uçlu e¤elerin

transportasyon oluflturma olas›l›¤›

vard›r. fiu aç›kt›r ki e¤e, kök ucunda

uzun süre tutulmas›yla transportas-

yon oluflabilir. Teorik olarak, kesici

uç, kök ucuna gelindi¤inde hemen

geri çekilirse transportasyon olufltur-

maz. Fakat kaç hekim e¤eyi bir sani-

yeden az tutabilmektedir. Profile, GT

ve K3 kesici olmayan uç tafl›r. Üçüncü

jenerasyondan Protaper, Hero Sha-

per kesici uca sahiptir. 

E¤e dizayn›nda di¤er bir özellikte

taperdir ve sistem konseptleri ince-

lendi¤inde önemli bir yere sahiptir.

Kök kanal› flekillendirirken iki seçene-

¤e sahibiz. ‹lki,  ayn› taperl› farkl› api-

kal uç çaplara sahip e¤elerle kök ka-

nal›n› flekillendirmek. Buna örnek sa-

bit taperl› (.02) de¤iflken uç çaplar›na

sahip el e¤eleri verilebilir. Baflka bir

örnek .04 Profile ve Hero 642  sabit

taperl› fakat de¤iflken uç çapl› e¤eler-

dir. ‹kincisi, de¤iflken veya artan ta-

peri tercih eden ekoldür. Bu e¤eler,

apikal uç boyutlar› efl fakat  .04'den

.12' ye de¤iflen taperlara sahiptirler

(GT ve Quantec). De¤iflken veya ar-

tan taper›n arkas›ndaki fikir, birbirini

takibeden her e¤enin sadece kanal

duvar›n›n minimal yüzeyine temas et-

mektir. Böylece sürtünme direnci

azalacakt›r ve e¤enin çal›flmas›nda

daha az torka ihtiyaç duyacakt›r. Pro-

taper artan gövdesi üzerinde progra-

sif artan tapera sahiptir. Bunun avan-

taj› torsiyonel yüklemeyi azaltmas›d›r. 

Di¤er bir kritik dizayn özelli¤i de

radyal alan konseptidir. Radyal alan

(radial land), aksiyel olarak merkezi

aksdan, yivler aras›nda, mümkün ol-

du¤u kadar kesici kenardan uzak bir

yüzeydir. E¤eyi kanal›n merkezinde

tutan kesici olmayan uç ve radyal

alan kombinasyonudur (Profile). Rad-

yal alanlar›n de¤erlendirilmesindeki

di¤er bir yolda b›çak deste¤idir. Ço¤u

rotary e¤e kordaki materyalin kütle-

sinden dayan›kl›l›¤›n› al›r. Periferal da-

yan›kl›l›k radyal alanlar›n geniflli¤ini

artt›rarak bir e¤eye eklenebilir (K3). 

Rotary e¤eler ya tam radyal alan-

lara sahiptirler yada radyal alanlar gö-

mülüdür. Bununla birlikte hala en iyi

alan tipinin ne oldu¤u hakk›nda baz›

tart›flmalar vard›r. Tam alan olmas›n›

savunanlar e¤enin etkin olarak mer-

kezde kalmas›n› düflünürlerken gö-

mülü alanl› e¤eler daha az sürtünme

direnci gösterirler. 

Rake aç›lar› da önemlidir ve aletin

kesme etkinli¤ini etkiler. Rake aç›s›

aletin uzun aks›na dik olan kesitle ke-

sici yüzeyin oluflturdu¤u aç›d›r. Kesici

aç› ise, e¤enin kesici kenara dik kesil-

di¤indeki çap ile kesici kenar aras›n-

daki aç›d›r. Pozitif rake aç›s› nötral ra-

ke aç›lar›ndan daha etkin kesecektir.

Ço¤u konvansiyonel endodontik e¤e

negatif ve nötral rake aç›s› gösterir.

Negatif rake aç›s› daha az agresiftir

fakat e¤enin kesicili¤i gövde dizay-

n›yla de¤ifltirilebilir. Örne¤in, prota-

per, negatif rake aç›s›na sahiptir. Mo-

difiye K b›ça¤› ve prograsif taper› sa-

yesinde kesicili¤i etkindir. Bununla

birlikte ideal rake aç›s›n›n tam pozitif

de¤il çok az pozitif olmas› düflünül-

mektedir. Tam pozitif rake aç›s› den-

tinin delinmesine ve kaz›nmas›na se-

bep olacakt›r. Bu da k›r›lmalara se-

bep olabilir. K_ ve Hero Shaper hafif

pozitif rake aç›s›na sahip üçüncü je-

nerasyon e¤elerdir. 

Helikal yiv aç›lar› rotary e¤elerin

performans›n› art›ran di¤er bir özellik-

tir. Helikal aç› kesici kenarla e¤enin

uzun aks› aras›ndaki aç›d›r. Bu avan-

taj› tafl›yan ilk rotary e¤e GT dir. Ro-

tary e¤e kanalda iken dentinal debris-

lerin çabuk ve etkin bir biçimde uzak-

laflmas› arzu edilir. Sabit helikal yiv

aç›s›na sahip e¤eler debrisin özellikle

e¤enin koronal k›sm›nda birikmesine
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neden olur. Çal›flma boyunca ayn›

helikal aç› gösteren e¤eler vidalanma

kuvvetlerine karfl› daha flüphe uyan-

d›r›rlar. Yiv aç›s›n›n de¤iflken olmas›y-

la debris daha etkin uzaklaflt›r›l›r ve

e¤enin kanal içine vidalanma olas›l›¤›

azal›r. K3 ve Hero Shaper uçdan api-

kale artan helikal aç› gösterir. Bu di-

zayn sonucu, debris uzaklaflt›r›lmas›

üstün bir flekilde sa¤lan›r. RaCe e¤e-

si, çal›flma boyu boyunca spiral ve

nonspiral k›s›mlar kullan›lmas›yla ro-

tasyonel torku azaltan alternatif heli-

kal dizayn gelifltirmifltir. Bu dizayn

özelli¤i e¤enin kanal içine s›k›flma

olas›l›¤›n› azalt›r. 

‹ncelenecek son özellik sarmal ya-

p›s›d›r (pitch). Pitch uzunluk birimi ba-

fl›na spiral say›s›d›r. Sabit sarmal ve

sabit helikal aç› kanal›n içine s›k›flma-

y› sa¤lar. Sabit taperl› e¤eler kullan›l-

d›¤›nda bu rotary instrümantasyonda

özellikle belirgindir. Hero Shaper e¤e-

si, taper miktar› artt›kça azalan sar-

mal say›s› gösterir.

fiimdi çeflitli firmalar›n üretti¤i ro-

tary e¤eleri inceleyelim. (Tablo)

Dentsply Tulsa Dental,  Kuzey

Amerika'da bir seri e¤e pazarlar ve

üretir. Bunlar Profile, GT ve Protaper-

d›r. Alt›n Standard olarak kabul edilen

Profile kesici olmayan, üç radial alan-

l› ve sabit taperl› e¤elerdir. Ek olarak,

gövdesi üzerinde sabit sarmal yap›s›-

na sahiptir. GT, u-tip b›çakl› e¤edir

(Profile 'a benzer). Üç alanl› kesici ol-

mayan uca sahiptir. Bununla birlikte,

de¤iflken helikal aç›ya ve de¤iflken

sarmal yap›s›na sahiptir. Bu e¤e deb-

ris kald›r›lmas›nda büyük bir geliflim-

dir. Ek olarak, de¤iflken sarmall› yiv-

ler, gövdesinde reamer kadar etkin,

ucunda K-tip e¤e kadar dayan›kl› ol-

may› sa¤lam›flt›r. GT sistemi, kanal

preparasyonunda sabit apikal uçlu

de¤iflken taper kullan›r. Örn .10 taper

no 20, .08 taper no 20, .06 taper no

20, ve son olarak .04 no 20 çal›flma

boyunda.

Dentsply'in son halkas›, protaper

serisidir. Kesici uçlu, modifiye K-tip

b›ça¤a sahip ve prograsif taperl› 6

e¤eden oluflan ( üç shaping, üç finis-

hing) bir sistemdir. Bu dizayn h›zl› et-

kin kesmeye neden olur. Prograsif ta-

per, esnekli¤i art›r›r ve torsiyonel yük-

lenmeyi azalt›r. Baz› hekimler, sha-

ping e¤eleriyle girifli sa¤lay›p profile

ile bitirmeyi tercih etmektedirler.

FKG Dentaire, frez ve elmas frez

üreten bir firma olarak tan›nm›flt›r. .02

nikel titanyum rotary e¤e üreterek

bafllad›¤› e¤e dünyas›na üçüncü je-

nerasyon rotary e¤esi RaCe yi suna-

rak devam etmifltir. RaCe, alternatif

kesici kenarl› reamer anlam›na gelen

“reamer with alternating cutting ed-

ges” kelimelerinin bafl harfleridir. ‹ki

farkl› kesici kenar›n tek bir e¤ede bu-

lufltu¤u bir sistemdir. Bununla birlikte,

kesici gövdesi k›sad›r (8mm) ve alter-

natif spiral dizayn› vard›r. De¤iflken

sarmal› boyunca de¤iflken helikal aç›-

lara sahiptir.  Kanal içinde sürtünme

direncini azaltmak ve böylece torku

azaltmak için tasarlanm›fl e¤elerdir.

Dizayn özelliklerine ba¤l› olarak ve k›-

sa gövdesi 500 rpm'de çal›flmas›na

izin verir.

Farkl› tipte bir rotary e¤e de

Lightspeed firmas›ndan gelmifltir.

Lightspeed, U-tip b›çak dizayn›na sa-

hiptir ve GG freze benzeyen pilot ucu

vard›r. Di¤er rotary e¤e sistemleriyle

karfl›laflt›r›ld›¤›nda, lightspeed gövde

ve kesici b›ça¤›yla hemen fark edilir.

Lightspeed e¤e her zaman b›çaktan

daha küçük gövde çap›na sahiptir.

Ayr›ca, b›ça¤in en genifl k›sm›n›n uç-

ta olmas›yla da farkl›d›r. Küçük gövde

ve b›ça¤›n en genifl k›sm›n›n uçta ol-

mas› üstün bir tactile hassasiyeti sa¤-

lar. Lightspeed sistemi

20'den 100' e 22 e¤eden

oluflur. 1700-2000 rpm

h›zla kullan›l›r. 

Sybronendo, Kerr En-

do ve Analytic Endodon-

tics firmalar›n birleflme-

siyle do¤an bir flirkettir.

Analytic, y›llard›r, Quan-

tec serisini üretmifllerdir.

Bu e¤eler hala üretilmek-

tedirler ve klinisyenlere,

hem kesici uç, hem de

kesici olmayan uç flekliyle

sunulmaktad›r. Kesme et-

kinli¤ini art›ran positive

rake aç›s›na da sahiptir.

Quantec e¤e iki gömül-

müfl radial alan içeren iki

yivli e¤edir. Sybronendo 3. jeneras-

yon olarak K3'ü üretmifltir. K_ üç radi-

al alanl›, üç yivli, sabit tapera sahip

e¤elerdir. .02, .04 ve .06 taperlar›

mevcuttur. ‹ki radial alan› gömülü ve
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genifl, bir radial alan› dar ve tam olan

radial alan dizayn›na sahiptir. Helikal

aç›lar›  ve sarmal yap›s› de¤iflkendir.

Ek olarak K_ di¤er 3. jenerasyon e¤e-

ler gibi kesme etkinli¤i geliflmifltir. Bu-

nunla birlikte K3 bunu kontrol edilmifl

pozitif rake aç›s›yla baflarm›flt›r. 

Micro-mega, rotary e¤e dünyas›na

Hero 642 ve Hero Shaper sistemlerini

sunmufltur. Micro-mega, kolay, orta

ve zor kanal tipleri belirlemifl ve buna

göre, her iki rotary e¤e sistemiyle, az

say›da e¤e kullanarak kök kanal pre-

parasyonunu tamamlamay› düflün-

müfl. Hero 642, .06, .04, .02 taperl›,

sabit helikal aç› ve sabit sarmal sahip-

ken kesici uca ve pozitif rake aç›s›na

ba¤l› olarak agresif bir yap› gösterir.

Hero Shaper ise de¤iflken sarmal ya-

p›s› ve de¤iflken helikal aç›s›na ek ola-

rak kesici olmayan uca ve pozitif rake

aç›s›yla, e¤imli ve kalsifiye kanallarda

bile, sadece 4 e¤e ile geniflletmeyi

öneren 3. nesil bir rotary e¤edir.

Aç›k olarak, NiTi rotary instruman-

tasyon kök kanallar›n›n flekillendirme-

sinde bir ufuk açm›flt›r. Fakat NiTi ile

iliflkili limitlerin oldu¤u da fark edilme-

lidir. Örne¤in, NiTi e¤eler basamakla-

r›n ortadan kald›r›lmas› veya bypass

edilmesinde kullan›lamaz, halen ön-

ceden e¤im verilmifl paslanmaz e¤e-

lere basama¤›n düzlefltirilmesinde

gereksinim vard›r.

Bütün rotary instrumantasyon sis-

temlerinin bir ö¤renme süreci vard›r.

Hekim, herhangi bir sistemi klinik ola-

rak kullanmaya bafllamadan önce,

gerekli bilgi ve preklinik deneyimi

edinmelidir.

NiTi, paslanmaz çelikten daha pa-

hal›d›r,fakat rotary sistemlerinin ya-

rarlar› artan maliyeti daha kabul edile-

bilir hale getirir.

Son olarak bir paragraf da e¤enin

k›r›lmas› konusuna açal›m. NiTi rotary

e¤eler, rotary sistemlerin tüm pren-

sipleri yerine getirildi¤inde ve NiTi

alafl›m›n›n özellikleri bilinip, limitleri

zorlanmad›¤›nda paslanmaz çelikten

daha fazla k›r›lma göstermez. Ayr›ca

k›r›lman›n nedenlerinin bilinmesi de

önemlidir. Farkl› kanal anatomisi, alet

yorgunlu¤u ve uygunsuz kullan›m alet

k›r›lmas›n›n nedeni olabilir. Rotary

tekni¤inin kullan›m›nda kritik nokta-

lardan biri, her kanal›n›n kanal anato-

misinin anlafl›lmas›d›r. Örne¤in, Niti

e¤elerin kullan›m›ndan iki kanal›n bir-

leflti¤i veya kanal›n apikalde ayr›ld›¤›

kanal sistemlerinde veya 's' fleklinde

bir kanal oldu¤unda kaç›n›lmal›d›r.

Kullan›m esnas›nda, e¤enin gözlen-

mesi, metal yorgunlu¤u aç›s›ndan

önemlidir. Fazla kullan›m veya e¤enin

zedelenmesi aletin k›r›lmas›na sebep

olabilir.  NiTi e¤enin nas›l kullan›ld›¤›

ve nas›l bir kanal içinde kullan›ld›¤› bir

e¤enin kaç defa kullan›ld›¤› kadar

önemlidir. Örne¤in e¤imli ve kalsifiye

bir kanalda, düz bir kanala nazaran,

NiTi e¤e daha fazla strese u¤rayacak-

t›r. Ek olarak, bu e¤elerin, sabit h›zda

kullan›lmas› gerekti¤inden kullan›m›n

moniterize edilmesi  de önemlidir. 

Peki en iyi tasarlanm›fl ve üstün

e¤e hangisidir? Bu sizin ne arad›¤›n›-

za ba¤l›d›r. Çabuk kesen bir e¤e isti-

yorsan›z, Protaper ve Hero Shaper ih-

tiyaçlar›n›z› tam olarak karfl›layacak-

t›r. Bununla birlikte, h›zl› e¤enin limi-

tasyonlar›n› ve potansiyel komplikas-

yonlar› anlafl›lmal›d›r. Taper'›n prog-

rasif yap›s› k›r›lma riskini artt›r›yor gibi

görünmektedir. Ayr›ca radial alan ek-

sikli¤i ve kesici ucu olmas› da göz

önünde bulundurulmal›d›r. De¤iflken

taperl› bir seri ile kanallar›n›z› genifl-

letmek istiyorsan›z GT veya Quantec

ihtiyaçlar›n›z› karfl›lar. Daha güvenli

ve daha kesme etkinli¤i artm›fl olma-

s›n› istiyorsan›z K_ tercih edilebilir.

Bir rotary e¤e seçmeden önce, si-

ze söylece¤emiz en önemli fley onu

deneyin. Çekilmifl difller bu ifl için ha-

rikad›r. E¤enin dizayn›n› anlay›n ve

klinik deneyiminizle birlefltirin. Unut-

may›n ki daha tecrübeli hale geldikçe,

rotary e¤elerden beklentileriniz de¤i-

flecektir. 

Yaz›flma Adresi: 

Hacettepe Üniversitesi Diflhekimli¤i

Fakültesi Endodonti Anabilim Dal›, 

S›hh›ye, Ankara  
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Andreasen avulsiyon veya diflin total
dislokasyonu'nun (eksartikülasyon)
travmatik yaralanmalar›n % 16 s›nda
meydana geldi¤ini ve en çok 10 yafl
grubunda görüldü¤ünü bildirmifltir.
Araflt›r›c› bu durumu geliflen köklerde
periodontal ligamentin zay›f yap›da ol-
mas› nedeniyle, travma sonucu total
avulsiyonu engelleyememesi fleklinde
aç›klam›flt›r.
Bu tür yaralanmalarda çocu¤un ve veli-
sinin psikolojik durumu sorun yaratabi-
lir. Diflin saklanma flekli, travman›n üze-
rinden geçen zaman, kök geliflim evresi,
uygun endodontik ifllemler ve splintle-
me, tedavi prognozu üzerinde son dere-
ce etkili ve önemli konulard›r. Klinik ve
radyografik muayenede avulse diflin du-
rumu ve iliflkili kemik k›r›klar›n›n de¤er-
lendirilmesi gereklidir. Daimi dentisyon-
da % 0.5-16, süt dentisyonda % 7-13
oran›nda avulsiyon görülmektedir.
Avulse difllerin reimplantasyonundan
sonra, ideal olarak istenen gerçek peri-
odontal rejenerasyondur.
Reimplantasyonun baflar›s› üzerinde et-
kili faktörler; 

1. Periodontal ligament (PDL),
2. A¤›z d›fl›nda geçen süre,
3. Transportasyon koflullar›,
4. Splintleme,
5. Kök kanal tedavisinin yap›lma zama-

n›,
6. Kalsiyum hidroksit tedavisi,
7. Fluorid uygulamas›d›r.
Loe ve Waerhaug, ekstraoral periyodun
reimplantasyonun baflar›s›nda en
önemli faktör oldu¤unu bildirmifllerdir.
Çabuk reimplante edilen difller PDL ve
sementin daha fazla canl› kalabilmesi
flans›ndan dolay› daha iyi prognoz gös-
termektedir. Ço¤u kez en pratik ve en
baflar›l› reimplantasyon hasta velisinin
uygulayabilece¤i acil reimplantasyon-
dur. Zamana ba¤l› baflar› flöyle aç›klan-
m›flt›r:
1. 30 dakikadan önce reimplantasyon
% 90 baflar›
2. 30-90 dakika % 43 baflar›
3. 90 dakika > % 7 baflar› elde edilmek-
tedir.
Andreasen'e göre reimplante edilen difl-
lerin % 85 - 95 inde rezorpsiyon görül-
mektedir. Avulse difllerin reimplantasyo-
nu sonras› görülebilen rezorpsiyon tiple-
ri;
- Yüzeysel rezorpsiyon, 
- Enflamatuar rezorpsiyon,
- Replasman rezorpsiyonudur.
fiiddetli difl travmalar› veya avulse diflin
fizyolojik olmayan ortamda extraoral
olarak bekletilmesi, baflta sementob-
lastlar olmak üzere periodontal ligament
hücrelerinin geri dönüflümsüz  olarak
hasar›na neden olabilmektedir. Kök re-
zorpsiyonlar›n›n hücresel ve moleküler
seviyedeki nedeni tam olarak bilinme-
mektedir. Dokunun yaralanmas›n› taki-
ben meydana gelen enflamatuar reaksi-
yon osteoklastlar›n aktivasyonu ile bir-
likte sement ve kök dentini rezorbsiyo-

Avulse Difllerin Reimplantasyonunda
Mine Matriks Türevi (Emdogain®)
Etkinli¤inin De¤erlendirilmesi

Gü n ü müz diflhekimli¤i prati¤inde
her geçen gün daha genifl bir
yer alan dental travmalar›n özel-

likle geliflmifl toplumlarda çocuklar ve
gençlerin dental problemleri aras›nda
difl çürükleri ve periodontal hastal›klar-
dan bile fazla yer alabildi¤i öne sürül-
mektedir. Araflt›rmac›lar hastanelerde
total acil baflvurular›n % 46 s›n›n travma
nedeniyle oldu¤unu ve 0-3 yafl grubun-
da daha fazla görüldü¤ünü bildirmekte-
dirler.
Üst kesicilerin protruzyonu ile artan
overjet ve yetersiz dudak kapan›fl› trav-
matik yaralanmalarda önemli predispo-
zan faktörlerdir. Overjet artt›kça yaralan-
malar daha s›k ve fliddetli olmakta ve
daha çok say›da difl travmaya maruz
kalmaktad›r.
Travma etkisinde kalan difllerin, hasar›n
büyüklü¤üne ve yerine göre s›n›fland›r›l-
mas› yap›lm›flt›r. Bu konuda de¤iflik s›-
n›flamalar vard›r. Son y›llarda Dünya
Sa¤l›k Örgütü daha aç›klay›c› ve ulusla-
raras› onay alm›fl bir s›n›flama yapm›flt›r.
Bu s›n›flamaya göre;

Dt. Emel Olga Önay   • Doç. Dr. Mete Üngör
Baflkent Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi Endodonti Bilim Dal›

- Mine k›r›¤› Yaln›zca mineyi içeren çatlaklar ve k›r›klar

- Pulpay› içermeyen kron k›r›¤› Komplike olmayan mine dentin k›r›¤›

- Pulpay› içeren kron k›r›¤› Pulpan›n aç›ld›¤› mine dentin k›r›¤›

- Kök k›r›¤› Horizontal kök k›r›¤›, sement, dentin ve  
pulpay› içeren kök k›r›¤›

- Kron-kök k›r›¤› Mine, dentin, sementi içeren kök k›r›klar›  
(pulpa aç›lm›fl veya aç›lmam›fl olabilir)

- Difl luksasyonu Sadme, subluksasyon ve lateral luksasyon

- Intruzyon, Ekstruzyon Difl alveol içine do¤ru (intruzyon) veya 
soketten d›flar› do¤ru hareketlenmifltir  
(ekstrüzyon)

- Avulsiyon Diflin soketinden tamamen ç›kmas›d›r.

- Alveolar proçesin k›r›¤›
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nuna neden olur. fiiddetli bir hasar›n
varl›¤›nda ve komflu canl› sementob-
lastlar›n göç etmesiyle meydana gelebi-
lecek spontan bir iyileflmenin olmamas›
halinde bu durumu takiben ankiloz ve
replasman rezorpsiyonu  meydana gel-
mektedir. Sementin ve kök dentininin os-
teoklastlar taraf›ndan rezorbe edilmesi-
nin ard›ndan, osteoblastlar taraf›ndan
depo edilen alveolar kemik, yerine konur.
Bu difller genellikle kök rezorpsiyonunun
bafllamas›yla 3-7 y›l içerisinde kaybedilir. 
Kök rezorpsiyonu ile sonuçlanabilecek
ankiloz riskini azaltmak amac›yla birçok
tedavi seçene¤i önerilmifltir. Avulse difli
hemen yerine yerlefltirmek mümkün ola-
mad›¤›nda diflin transportasyon ve sak-
lanma koflullar› büyük önem tafl›r. Re-
implantasyon süresi uzad›¤›nda ve kuru-
ma meydana geldi¤inde genifl kök re-
zorpsiyonlar› görülmektedir. Kuru sakla-
ma fliddetli ankiloza neden olmaktad›r.
En kötü tafl›ma ortam› kuru bir ka¤›t
mendil, ya da gazl› bezdir. Musluk suyu-
na koymak, ya da hava ile kurutmak da
tavsiye edilmemektedir. Süt, serum fiz-
yolojik veya tükürük bu amaçla kulllan›la-
bilecek en uygun materyaller aras›nda
gösterilmektedir. Sütün vücut s›v›lar› ile
benzer osmolariteye sahip olmas›ndan
dolay› en uygun materyallerden biri oldu-
¤u bildirilmektedir. Son y›llarda avulse
difllerin hücre kültürü solusyonlar›nda
bekletilmeleri ile a¤›z d›fl› sürenin uzat›la-
bildi¤ini gösteren çal›flmalar vard›r. Bu
materyallere örnek olarak V i a s p a n ( D u-
Pont Pharmaceuticals, Wilmington, DE,
USA), Dentosafe (Medice, Iserlohn, Ger-
many), veya Hank's Balanced Salt So-
lution (HBSS) verilebilir. Alaçam ve arka-
dafllar›, ortodontik nedenle çekilmifl kü-
çük az› difllerin sa¤l›kl› periodontal liga-
ment hücrelerindeki laktat dehidrogenez
aktivitesi üzerinde ''Hank's balanced salt
solusyonu'' ve ''Custodiol'' (transplan-
tasyon solusyonu) kullanarak canl›l›¤›n
168 saate kadar devam edebildi¤ini gös-
t e r m i fl l e r d i r .
Di¤er bir yaklafl›m ise, mikroorganizma
say›s›n› azaltmak ve osteoklastik aktivite-
yi önlemek amac›yla, tetrasiklinin topikal
veya sistemik olarak kullan›lmas›d›r. Yine
enflamatuar reaksiyonun minimalize edil-
mesi amac›yla steroidlerin kullan›lmas›
da önerilmektedir.
Çocukluk veya ergenlik döneminde çene
gelifliminin devam etmesinden dolay›, bu
dönemde reimplante edilen diflte ankiloz
oluflursa o bölgede bulunan alveolar ke-
mikteki geliflim lokal olarak durur. Bu böl-
geye komflu olan alveolar kemik, gelifli-
mini sürdürece¤inden, ankiloze difl za-

manla infraoklüzyona geçiyor gibi görü-
lür. Bu olay›n fliddetini hastan›n reimplan-
tasyon zaman›ndaki yafl ve geliflim duru-
mu belirler. Bu durum estetik ve fonksi-
yonel problemlere neden olabilmektedir.
Diflin kayb›ndan sonra özellikle vertikal
yönde genifl kemik defekti oluflabilece-
¤inden daha sonra bir augmentasyon ifl-
lemine gerek duyulabilir. Bu nedenle ço-
cukluk ve ergenlik dönemi bafl›ndaki
hastalarda ankiloz oluflma ihtimali yük-
sek oldu¤unda reimplantasyon uygulan-
mas›ndan kaç›nmak gerekebilir.   
Diflin orjinal yap›s›n›n ve fonksiyonunun
tamiri birçok yöntemle mümkün iken ger-
çek periodontal rejenerasyon nadiren
oluflmaktad›r. Gerçek periodontal rejene-
rasyon; periodontal tedavi sonras› , alt›n-
daki dentin yüzeyine ba¤lanan yeni hüc-
resiz sement, yeni sement içinde sonla-
nan fonksiyonel olarak yönlendirilmifl kol-
lajen fibriller içeren yeni periodontal liga-
ment ve periodontal ligamente ba¤lanan
yeni alveolar kemikle sonuçlanan iyilefl-
meyle tan›mlan›r.

Periodontal ataflman aparat› sement,
periodontal kollajen fibriller ve alveolar
kemikten oluflan kompleks bir sistemdir.
Tüm bu dokular difl yap›s›n›n sadece
fonksiyonel de¤il ayn› zamanda geliflim-
sel parçalar›d›r. Farkl› oluflum aflamala-
r›ndaki difl kökleri, çeflitli ektopik konum-
lara transplante edildi¤inde geliflimin de-
vam etti¤i, sement, periodontal ligament

ve alveolar kemi¤in oluflumunun sürdü¤ü
gösterilmifltir. Periodontal rejenerasyonu
elde etmede alternatif bir yaklafl›m da
köklerin ve periodontal dokular›n geliflimi
esnas›nda görülen olaylar› taklit etmeye
çal›flmakt›r. Hertwig epitelyal kök k›n› mi-
ne organ›n›n apikal geliflimini sa¤lar. Kök
k›n› hücrelerininin kök geliflimi boyunca
mine matriks proteinlerini salg›lad›klar› ve
bu proteinlerin difl geliflimi s›ras›nda hüc-

resiz sement formasyonuyla ilgili oldukla-
r› yolunda çok say›da kan›t mevcuttur
(Resim 1).
Farkl› sement tiplerinin morfolojileri ve
da¤›l›mlar›ndaki büyük farkl›l›klar göz
önüne al›n›rsa oluflumlar›n›n da farkl› yol-
lardan bafllat›ld›¤›n› düflünmek mant›kl›
olur. Anatomik difl kökünü örten ve difli
alveolar kemi¤e ba¤layan periodontal li-
gament fibrillerinin ba¤land›¤› sement
dokusunun normal geliflimi, tamir ve reje-
nerasyonu hakk›nda bilgiler s›n›rl›d›r.
Primer aselüler sementin rejenerasyonu,
ligament fibrillerinin kök yüzeyine ba¤la-
nabilmesi için büyük önem tafl›r. Mine
matriks türevi (MMT) bu rejenerasyonu
desteklemektedir. 
Epitelyal kök k›n›ndaki mine ile iliflkili pro-
teinlerin hücresiz sement formasyonuyla
iliflkili oldu¤u öne sürülmüfltür. Mine mat-
riksinin temel proteinleri amelogeninler
olarak bilinmektedir. Hammarström ge-
liflmekte olan insan difl kökünün apikalin-
de amelogenin varl›¤›n› göstermifltir. Mi-
ne matriks proteininin kök yüzeylerine
geçici olarak birikiminin hücresiz semen-
tin yeniden oluflmas›nda önemli bir ad›m
oldu¤u ve periodontal ligament ve alve-
olar kemik formasyonunun hücresiz se-
ment formasyonuna ba¤l› oldu¤u öne sü-
rülmüfltür. Amelogeninler matriksin orga-
nik k›sm›n›n yaklafl›k % 90'n›n› oluflturur-
lar. Geri kalan % 10'luk k›sm›n› prolinden
zengin non-amelogeninler, enamelin, tuf-
telin, tuft protein, serum proteinleri ve en
az›ndan bir salya proteini oluflturur.
MMT'nin etkilenmifl kök yüzeylerine uy-

Resim 1: Kök k›n› hücrelerinin (mavi) mi-
ne matriks proteinlerini salg›lama safhas›
görülmektedir. Mineralize olan dentin yü-
zeyi üzerindeki protein matriks formas-
yonunu takiben, sementoblastlar (k›rm›z›)
kollajen fibrillerin tutunaca¤› sementi
(aç›k mavi) oluflturmaktad›r.

Resim 2: Emdogain® Gel ticari preparat›

Resim 3: Emdogain® Gel ticari
preparat›n›n içeri¤i: s›v› bir tafl›y›c›,
kurutulmufl mine matriks türevi, bir adet
kanül, 3.0 - mL'lik fl›r›ngadan oluflmak-
tad›r.
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gulanabilirli¤ini sa¤lamak için farkl› tafl›y›-
c›lar denenmifltir. Nötr olmayan bir pH'a
sahip olan ve matriksin kademeli olarak
çökelmesine izin verecek uygun bir s›v›
formülasyonu aranm›fl ve propylene gly-
col alginate'›n (PGA)  MMT için en uygun
tafl›y›c› oldu¤u bulunmufltur. 
Fabrikasyon olarak üretilen EMDOGAIN
Ë ( Biora AB, Malmö, Sweden ) rezorbe
olabilen, implante edilebilen bir materyal-
dir (Resim 2, 3). Geliflmekte olan embri-
yonal mineden ekstrakte edilen domuz
orjinli hidrofobik mine matriks proteinleri
içerir. Steril, liyofilize edilmifl formlarda
bulunur. Tafl›y›c› ise steril s›v› bir solüs-
yon halinde olan ve Emdogain'in kök yü-
zeylerine uygulanmas›n› kolaylaflt›rmak
için uygun viskozitede bulunan propilen
glikol aljinattan oluflur. 
Yap›lan çal›flmalar MMT'nin hidroksila-
patit, kollajen ve aç›¤a ç›km›fl kök yüze-
yince absorbe edildi¤ini göstermektedir.
Çözünmez küresel kompleksler olufltur-
du¤u  ve uygulanan kök yüzeyinde iki
hafta kadar tespit edilebilir miktarlarda
kald›¤› bulunmufltur. Bu süre periodontal
ligament hücrelerinin rekolonizasyonu
için yeterli bir period gibi görünmektedir. 
Kök yüzeyi boyunca epitelin apikal yön-
de göçü, normal periodontal yap›n›n ye-
niden kurulmas›n› engelleyen en önemli
etkenlerden biridir. Yap›lan birçok in vitro
çal›flmada, MMT'nin periodontal liga-
ment fibroblastlar›n›n büyümesini, ekst-
rasellüler matriks sentezini ve mineral no-
dül oluflumunu art›r›rken, epitel hücreleri-
nin büyümesini art›rmad›¤› gösterilmifltir.
MMT'nin etki mekanizmas›n› aç›klamak
için birçok çal›flma yap›lmaktad›r.
MMT'nin hücre proliferasyonu, diferansi-
yasyonu ve matriks sentezi için pozitif bir
çevre sa¤layan matriks artt›r›c› bir etken
olarak görev yapt›¤› öne sürülmüfltür.
Daha sonra bu hipotezden yola ç›k›larak
yap›lan bir çal›flmada MMT'nin PDL fib-
roblastlar›ndan proteoglikan ve hyaluro-
nan sentezini art›rd›¤› görülmüfltür.
Iqbal ve Bamaas'›n köpeklerde Emdoga-
in'in periodontal iyileflme üzerindeki etki-
sine dair yapt›klar› çal›flmada 15, 30, ve
60 dak. a¤›z d›fl›nda b›rak›lan difller ara-
s›nda yüzey ve enflamatuar rezorpsiyon
aç›s›ndan fark bulamazlarken, replasman
rezorpsiyonu, Emdogain ile tedavi edilen
difllerde 12 haftal›k kontrol periodunda, 8
haftaya göre belirgin olarak daha az bu-
lunmufltur. Avulse difllerin normal flartlar
alt›nda 7-10 gün splintlenmesinin gerek-
ti¤i, Emdogain'in rejeneratif etkisi aç›s›n-
dan kritik oldu¤u düflünülmesine ra¤-
men, çal›flmada splintlenen ve splintlen-
meyen gruplar aras›nda belirgin bir fark

bulunamam›flt›r. 
Periodonsiyum rejenerasyonunda uygun
pH'›n ve s›cakl¤›n da olumlu çevresel
flartlar aç›s›ndan Emdogain'in yan›nda
önemli faktörler oldu¤u ortaya konmufl-
tur. Bunlar›n yan› s›ra Emdogain  Bio-Oss
Ë gibi greft materyalleriyle sinerjezik etki
gösterirler . fiöyle ki greft materyalleri os-
teokondüktif ve osteoindüktif etki göste-
rir, bir yandan da Emdogain yeni sement
oluflumunu sa¤layarak , fonksiyonel
ataflman›n meydana gelmesini sa¤lar. 
Filippi ve arkadafllar›, travmaya ba¤l› an-
kiloze olmufl 16 diflin çekimleri sonras›,
difllere retrograd olarak titanyum postlar
yerlefltirdikten sonra kök yüzeylerine ve
soket bölgesine Emdogain uygulayarak
reimplante etmifllerdir. Araflt›rmac›lar or-
talama 15 ayl›k takip sürecinden sonra,
diflleri Periotest (mobilite) bulgular›, per-
küsyon sesi ve periapikal radyografilere
dayanarak de¤erlendirmifllerdir. Araflt›r-
mac›lar fliddetli olmayan birçok travma
vakas›nda Emdogain'in ankilozu önledi¤i
veya erteledi¤i yönünde bir sonuca var-
m › fl l a r d › r .
Hamamoto ve arkadafllar›n›n, 60 adet
rat'›n maxiller 2. molar difllerini çekerek
Emdogain'in etkisini ölçmek amac›yla
subkütanöz olarak reimplante ederek
yapt›klar› çal›flmada, transplantasyon es-
nas›nda bu materyalin uygulanmas›yla,
periodontal dokular›n tolere edebilece¤i
düzeyde ilave olarak aselüler sement ta-
bakas›n›n geliflmesini, periodontal liga-
ment ve alveoler kemi¤in stimülasyonu-
nu sa¤lad›¤› belirtilmifltir. Araflt›rmac›lar,
MMT'nin hem kök rezorpsiyonunun en-
gellenmesinde hem de rezorpsiyon kavi-
telerinin iyileflmesinde iliflkili oldu¤unu,
etkinin arkas›ndaki mekanizman›n bilin-
medi¤ini söylemifllerdir. MMT'nin varl›-
¤›nda PDL hücrelerinin geliflmesi, büyü-
me faktörlerine ba¤lanm›fl. Periodontal li-
gament hücrelerinin geliflmesini ve sen-
tezini sa¤layan MMT, ayn› zamanda al-
kalin fosfataz›n sal›n›m›n› da sa¤lar. Be-
ertsen ve arkadafllar›, alkalin fosfataz ile
aselüler sementin formasyonu aras›nda
yak›n bir iliflki kurmufllard›r. 
Alveolar kemi¤in formasyonu ile ilgili ola-
rak, in vitro çal›flmalar, MMT'nin erken
safhalarda osteoblastlar›n proliferasyo-
nunu stimüle etti¤ini, daha sonraki safha-
larda farkl›laflmalar›n› sa¤lad›¤›n› göster-
mifltir. MMT ayn› zamanda fare kafata-
s›ndan elde edilen primer osteoblast kül-
türlerinde kollagen 1, interleukin-6, pros-
toglandin G/H ve synthase 2 art›fl›nda et-
kilidir. Osteoblastik hücre kültürlerinde
gözlenen tüm etkiler, alveolar kemik reje-
nerasyonu ile iliflkilendirilebilir. Di¤er bir

yandan immunohistokimyasal çal›flma-
lar, kemi¤in flekillendi¤i bölgede MMT'ne
rastlayamam›fllard›r. Araflt›rmac›lar, kök
yüzeyine yak›n hücrelerin, transplantas-
yon esnas›nda uygulanan MMT'nin, tüm
periodontal dokular›n rejenerasyonunu
düzenlemesi sayesinde, canl›l›klar›n› ko-
ruyabildiklerini öne sürmektedirler. Arafl-
t›rmac›lar›n üzerinde durduklar› konu,
MMT'nin, kabul edilebilir düzeyde olan
extra-alveolar süreyi uzatabilece¤i ve
böylece reimplante edilen diflin progno-
zunun, ayn› zamanda travmatik olarak
periodontal ligamenti hasar görmüfl ve
çekilerek, extraoral olarak kombine edil-
mifl kanal tedavisi ile birlikte reimplante
edilen diflin prognozunun iyilefltirilebile-
ce¤idir .
Periodontal dokunun iyileflme süreci bi-
rincil olarak yaralanma bölgesindeki spe-
sifik hücrelerin proliferasyonuna ve mig-
rasyonuna ba¤l›d›r. Gingival fibroblast
(GF) ve epitelin, periodontal yaralanma
bölgesinde in vivo olarak inhibe edilme-
diklerinde, PDL hücrelerinin tekrar ço¤al-
malar›n›n inhibe edildi¤i belirtilmektedir.
Hoang ve arkadafllar›n›n in vitro çal›flma-
lar›nda MMT'nin, PDL hücreleri için etkili
bir stimülasyon sa¤lad›¤› gösterilmifltir.
MMT'nin bu etkisi trombosit büyüme
faktöründen daha fazlad›r. Trombosit tü-
revi büyüme faktörü ile birlikte MMT,
GF'lar üzerine de etkilidir. Ek olarak, ya-
ralanmadan sonraki erken dönemde gö-
rülen etki, MMT'nin PDL hücreleri üzerin-
deki kendi proliferatif etkisinden kaynak-
land›¤› öne sürülmektedir.
Petinaki ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›fl-
maya göre; domuz embriyosundan elde
edilen Emdogain'in, domuz ve insan ara-
s›ndaki yak›nl›¤a ra¤men primer protein
yap›lar› aras›ndaki farkl›l›k nedeniyle, im-
mun yan›t›n oluflmas› önlenemiyece¤ini
belirtmifllerdir. Lokal olarak uygulanan
materyalin oluflturdu¤u cevab›n yan› s›ra,
cerrahi bölgede bulunan antijen özelli¤in-
deki hücrelerin haz›r cevab›n›n ve bera-
berinde sistemik bir cevab›n da görülebi-
lece¤i ihtimalleri üzerinde durulmaktad›r..
Meydana gelen enflamatuar cevap, ma-
teryalin etkisini antagonize edebilmekte-
dir. Emdogain'in T lenfositleri üzerinde
yüzeysel olarak bir stimulan etkisinin ol-
du¤u gösterilmifltir. Emdogain'in ,  T-hel-
per hücreleri ve B hücreleri üzerinde sti-
mulan bir etkisinin olmad›¤› ve üstelik
lenfosit proliferasyonuna da ba¤l› olma-
d›¤›n› söyleyebilmektedirler.
Zetterstorm ve arkadafllar› Emdogain'in
MMT-antikorlar›n› indüklemedi¤ini rapor
etmifllerdir. Ayr›ca ayn› çal›flmada deri
cevab› da negatif olarak bulunmufltur. El-



de edilen sonuçlara göre, Emdogain'in
immunolojik reaksiyon aç›s›ndan güvenli
bir flekilde kullan›labilece¤ini belirtmifller-
d i r .
Nikolopoulos ve arkadafllar›n›n Emdoga-
in'in insanlar üzerindeki immunolojik etki-
sine dair yapt›klar› çal›flman›n bir y›l son-
raki sonuçlar›na göre, 10 adet hastada
belirgin olmayan immun sistem aktivas-
yonu tespit edilmifltir. Hem hücresel hem
de humoral immun cevab›n belirgin ola-
rak modifiye olmad›¤› bulunmufltur. Ayr›-
ca, lenfositlerin Emdogain'ne karfl› pos-
toperatif olarak 2 ve 12 ay içerisindeki et-
kisi de de¤erlendirilmifl, lenfositlerin se-
lektif olmayan mitojenler taraf›ndan sti-
müle edilebilmelerine ra¤men, Emdogain
varl›¤›nda belirgin olarak herhangi bir
spesifik lenfosit transformasyonuna rast-
lanmad›¤› belirtilmifltir.
‹mmunojenik potansiyelinin son derece
düflük oldu¤u ve klinik yan etkisinin bu-
lunmad›¤› tespit edilen Emdogain'in,
avulse difllerin reimplantasyonundaki et-
kisine dair k›sa dönemli çal›flmalar olum-
lu olarak bildirilmifltir.Uzun dönemdeki
etkisinin saptanabilmesi için daha kap-
saml› in vitro ve in vivo çal›flmalara ihti-
yaç duyulmaktad›r.
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Difllerin ç›kmadan önceki geliflmesi s›ras›nda
meydana gelen beslenme yetersizlikleri direkt ve-
ya endirekt olarak çürümeye olan yatk›nl›¤› difl

minesinin oluflumu, salya miktar› ve kalitesi, ve
immünolojik tepkiler arac›l›¤› ile etkilemektedir.
Epidemiolojik çal›flmalar yaflam›n birinci y›l› için-
deki hafif veya orta fliddetteki bir tek beslenme
yetersizli¤i vakas›n›n bile hem kal›c› hem de süt
difllerinde artan çürüme ile iliflkisi bulundu¤unu

saptam›flt›r.  Bu nedenle çocuklar›n yeterli miktar-
larda kalsiyum, fosfor, magnezyum, flüorür, eser
miktardaki mineraller, ve vitamin D gibi di¤er be-
sinlerden tüketmeleri önemlidir. Bu özellikle, esas
olarak kök ve mine mineralizasyonu  meydana
geldi¤i, do¤ufl ve üç yafl aras›ndaki zaman için

do¤rudur. 
DENTAL CARIES
Çürüme süreci, demineralizasyon ve reminerali-
zasyon  aras›nda de¤iflen dinamik bir dengedir.
Fermentleflen karbonhidrat içeren g›dalar›n al›n-
mas›ndan sonra girinti ve fissürlerde veya düz

sat›hlarda oluflan difl pla¤› karbonhidrat üreten
organik asitleri metabolize etmektedir. Organik
asitler plak pH'›n genelde nötr (yani, pH 7.0) olan
seviyesinden, “kritik pH” olarak adland›r›lan 5.7
seviyesinin alt›na düflmesine neden olduklar› za-
man difl minesinin demineralizasyonu oluflur.

Difl çürü¤ünün önlenmesi, difl rezistans›n› art›r-
mak (florlama) a¤›zdaki mikroorganizmalar›n azal-
t›lmas› veya bunlara müdahale edilmesi ve a¤›z-
daki ortam›n de¤ifltirilmesi ile mümkündür.
‹NSANLAR ÜZER‹NE YAPILAN ÇALIfiMALAR
1. Difl Pla¤› pH
Plak asidite çal›flmalar›, g›da al›m›n› takip eden
pH de¤iflikliklerinin göreceli g›da kariyojenetikli¤i-
ni ölçmekte kullan›labilecek önemli bir ölçek ol-
du¤una iflaret etmifllerdir. ‹nsan dental difl pla¤›
çal›flmalar› Çedar peyniri, ‹sviçre peyniri, Monte-
rey Jack, Mozarella, Brie ve Gouda gibi peynir

çeflitlerinin çok az yada hiç plak asidi üretmedik-
lerini göstermifltir . ‹nsanlara de¤iflik g›dalar veri-
lip, interproksimal plak pH'i telemetre ile ölçüldü-
¤ü zaman, bekletilmifl çedar peyniri ve ya¤› al›n-
m›fl süt haricinde hepsi plak pH'inin 4.0 civar›na
düflmesine neden olmufltur (yani difl çürü¤üne

sebep olabilecek pH seviyesi) .Baz› peynirlerin ki
bunlara bekletilmifl çedar, Monterey Jack ve ‹s-

viçre peyniride dahildir, hemen sükroz tüketimin-
den önce veya sonra tüketilirse plak pH'inde sük-
roz ile bafllat›lan azalmalar› ortadan kald›rd›¤›

gösterilmifltir. Plak pH'indeki de¤ifliklikleri incele-
yen bir araflt›rma, Amerikan ifllemden geçmifl
peynirinin yararl› etkilerini göstermifltir. ‹fllemden
geçmifl peynir sükrozdan önce (%10) veya tek
bafl›na yenirse, plak pH'i 5.7'nin alt›nda kalmak-
tad›r ve buda difl için emniyetli olan bir seviyedir. 

2. Deminerilizasyon / Reminerilizasyon  Çal›fl-
malar›
Bir çok araflt›rma, peynir ve süt gibi g›dalar›n difl-
te enamelin deminerilizasyonunu engelledi¤ini ve
reminerilizasyona uygun oldu¤unu öne sürmekte-
dir. Silva ve arkadafllar›, a¤›z içi sükroz al›m›n›

derhal takip eden 5 gram (g) bekletilmifl çedar
peyniri tüketimi (yani %10 Sükroz zorlamas›)de-
neysel enamel dilimlerinde ortalama olarak %71
oran›nda sükrozun neden oldu¤u deminerilizas-
yonu azaltm›flt›r. Buna benzer olarak peynir, ve
%26 kalsiyum ve %39 fosfor içeren bir süt ma-

mülü (inek sütünün kesilmifl suyundan ç›kar›lan)
Yeni Zelanda'da yürütülen in vivo a¤›z içi testler-
de düflük kariyojenik potansiyele sahip ürünler
olarak tan›mlanm›fllard›r. Tost edilmifl ekmek k›-
r›nt›lar›n›n difl minesini yumuflatan etkisi, peynirin
eklenmesi ile önemli ölçüde azalmaktad›r. Buna

benzer olarak whey (inek sütünün kesilmifl suyu)
mineralinin meyva suyuna eklenmesi, meyva su-
yunun mineyi yumuflat›c› etkisini azaltm›flt›r. In Si-
tu difl cürü¤ü modelinde ifllenmifl peynirin difl
minesi ve kök lezyonlar›nda deminerilizasyonu
engelleyip reminerilizasyonu iyilefltirdi¤i gösteril-

mifltir. Bu modelde, ifllenmifl peynir kök yüzeyle-
rinde difl çürü¤ü lezyonlar›n› %52 oran›nda azalt-
m›flt›r.
10 dene¤i içeren ve ‹srail'de yap›lan bir araflt›rma,
kat› peynir çi¤nemenin, daha önceden yumuflat›l-
m›fl difl minesi yüzeylerinin (kola türü bir içecek

ile) in stiu reminerilizasyonunu önemli ölçüde art-
t›rd›¤›n› ortaya koymufltur. Araflt›rmac›lar, peynir-
deki kalsiyum ve fosfat›n, reminerilizasyondan
k›smen sorumlu olabilecekleri hakk›nda spekü-
lasyon yapmaktad›rlar. Buna benzer olarak, Feat-
herstone ve Zero taraf›ndan gelifltirilen bir in situ

difl çürü¤ü modeli kullanarak, çedar peynirinin
eksikli¤inde mine deminerilizasyonunun olufltu¤u
görülmüfltür. Bunun aksine, peynirin varl›¤›nda
reminerilizasyona do¤ru önemli bir e¤ilim belirgin
olarak ortadad›r.
‹lk bafllarda yap›lan in vitro araflt›rmalarda, fer-

mante olabilen bir g›dan›n, difl minesinin demine-
ralize edebilme kabiliyetini, süt kat› maddelerinin
varl›¤›n›n azaltt›¤›n› göstermifltir. Buna ilaveten,
bütün olarak sunulan süt kat› g›da
maddeleri, ya¤› al›nm›fl kat› süt mad-
delerine göre deminerilizasyona karfl›

daha fazla koruma sa¤lamaktad›r, ve
bu büyük ihtimalle koruyucu etkisi ol-
du¤u gösterilen ya¤›n dahil edilme-
sinden kaynaklanmaktad›r. Di¤er in-
celemeler sütteki fosfoproteinlerin in
vitro olarak  asid dissolüsyonunu bas-

t›rd›¤›na iflaret etmektedir. Sütünde ayr›ca in vitro
mineyi remineralize etti¤i gösterilmifltir. Gedalia ve
ifl arkadafllar›, sütün (ve tükürü¤ün) daha önceden
yumuflam›fl olan difl yüzeylerinde reminalizasyonu
iyilefltirdi¤ini rapor etmifllerdir.

3. Epidemiolojik ve Klinik çal›flmalar
Epidemiolojik araflt›rmalar, peynir ve süt tüketimi-
ni, azalm›fl difl çürü¤ü olaylar› ile ba¤daflt›rmakta-
d›rlar. 1984 y›l›nda yay›nlanan bir epidemiolojik
çal›flma 23 çürü¤e meyili olan ve 19 hiç çürüksüz
‹ngiliz okul çocuklar›n›n diyetleri aras›nda tek

önemli farkl›l›¤›n, iki y›ll›k bir süre üzerinden sade-
ce ortalama peynir tüketimleri oldu¤unu keflfetti.
Çürü¤ü olmayan gruptaki çocuklar di¤erlerine
oranla iki kat› fazla peynir tüketiyordu (günde 8 g
ve 4 g olmak üzere).
Süt tüketimi, 14 yafl›ndaki Danimarkal› okul ço-

cuklar›nda düflük çürük seviyesi ile ba¤daflt›r›l-
m›flt›r. Forte North Teksas'da farkl› etnik geçmifl-
lere sahip okul öncesi çocuklar›n araflt›r›lmas›n-
da, özellikle siyah ve ‹spanyol kökenli çocuklarda,
süt tüketiminin artmas› (24 saatlik beslenme reji-
minin anlat›lmas› ile) ile ortalama çürük, ç›karma

veya dolgu miktar›n›n da azald›¤› gözlemlenmifl-
tir.
6 ile 11 yafl›ndaki ‹talyan çocuklar›n›n süt tüketim-
lerinin etkileri üzerinde çal›fl›ld›¤› zaman, sütün
flüorür kullanmayan, oral hijyeni zay›f olan ve ço-
¤unlukla günlük sukroz tüketim oran› yüksek olan

çocuklarda çürüklere karfl› koruma sa¤lad›¤› an-
lafl›lm›flt›r. 
Epidomiyolojik incelemeler, kök çürüklerine karfl›
peynirin koruyucu etkilerini desteklemektedir.
Kök çürükleri, Amerika'daki yafll› insanlar›n yakla-
fl›k üçte ikisini etkilemektedir. Bu toplulu¤un bü-

yüklü¤ünün artmakta oldu¤unu dikkate al›rsak,
bir ço¤u salya salg› bezlerinin fonksiyonunu bas-
t›ran reçeteli ilaçlar›n kullan›m› ile birlikte, kök çü-
rüklerinin gittikçe büyüyen bir sorun olmas›
Difl çürükleri, ve konumlar›na göre grupland›r›lan,
44 ve 64 yafllar› aras›nda 275 yetiflkinin g›da tü-

ketimi de¤erlendirildi¤i zaman, difl çürü¤ü olma-
yanlar›n difl çürü¤ü olanlara göre daha fazla pey-
nir, sütlü mamuller, meyve ve meyve sular› ile da-
ha az fleker ve niflasta tüketti¤i görülmüfltür. Di-
¤er bir araflt›rmada 47 ve 83 yafllar› aras›nda 141
yetiflkin içinde difl çürü¤ü ve diyet aras›ndaki ilifl-

ki incelenmifl ve difl çürükleri aç›s›ndan en alt
çeyrekte olanlar›n en üst çeyrekte olanlara göre
iki kat› daha fazla peynir tükettikleri görülmüfltür.
Araflt›rmac›lar difl çürü¤ü olmayan kiflilerin difl
çürü¤ünden çekenlere mukayese ile %50 daha
fazla peynir ve %25 daha fazla di¤er sütlü ma-

mullerden tükettiklerini rapor etmektedirler. Buna
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olabilecek bir karbonhidrat  (mesela meyve suyu)

tafl›yan biberonu emzik gibi kullanmalar›na izin

vermemizden kaynaklanmaktad›r (mesela uyur-

ken). Bu yolla süt tüketiminin bu duruma katk›da

bulundu¤una dair herhangi bir epidomiyolojik

araflt›rma mevcut de¤ildir. Laboratuar hayvan-

lar›nda tekrar tekrar yap›lan araflt›rmalar ki bun-

lara tükürük  yoklu¤undaki hayvanlarda dahildir,

inek sütü tüketiminin e¤er varsa bile difl çürükleri

üzerinde çok küçük bir etkisi oldu¤unu göster-

mektedir. Biberonlar›n içinde olanlardan baflka

a¤›zda bir biberon emzi¤inin varl›¤› ve kat› g›da

tüketimi gibi faktörlerde biberonlardan oluflan

çürüklere katk›da bulunabilirler. Bir biberon çok

etkili bir flekilde difl yüzeylerine tükürük  gelmesini

engelleyebilir, ve bu flekilde a¤›zda kalan herhan-

gi bir g›dan›n kariyojenetikli¤ini artt›r›r. 

Flouritlenmenin bir arac› olarak Süt

Her yafltaki insanda, flüoridin difl çürüklerinin en-

gellenmesine yard›m etti¤ine dair kesin kan›t var-

d›r. Bu nedenle, ülkenin bir çok yerinde toplum su

mevcutlar›na fluoit eklenir. Burada ilgimizi çeken

nokta sodyum flüoridin suya m› yoksa süte mi ek-

lendi¤inde daha etkili oldu¤udur. Süt fluoritlen-

mesinin bir arac› olarak ilgiyi, büyümekte olan

çocuklar›n evrensel içece¤i oldu¤u için çekmifltir,

süt büyümek ve geliflmek için gerekli besin mad-

delerini içerir ve özellikle çocuklar taraf›ndan ol-

mak üzere bir çok kifli taraf›ndan tüketilmektedir.

Marino klinik deneylerinde de gözden geçirildi¤i

gibi, geçti¤imiz 30 y›ll›k dönem flüoritlenmifl sütün

difl çürüklerine karfl› koruyucu etkilerini destek-

lemektedir. Yak›n zamanlarda, Pakhomon, Bulgar

çocuklar›n› içeren, toplum bazl› süt fluoritleme

projesinin çürük azalt›c› etkilerini tarif etmifltir. Ay-

r›ca, flüoritlenmifl sütün çürüklere karfl› koruyucu

potansiyeli laboratuar hayvanlar›nda ve de insan

dental enamelinin in vivo çal›flmalar›nda da gös-

terilmifltir. Laboratuar farelerinin otomatik bir bes-

leme makines› ile s›k s›k fluoritlenmifl sade süt,

flüoritlenmifl su  ve sade distile su ile beslendik-

leri bir araflt›rmada, en düflük çürük oranlar›

fluoritlenmifl süt içenlerde görülmüfltür.

çürükleri azaltt›¤›n› ve flüorür ve CPP-CP nin si-
nerjik olarak çürü¤ü azaltmakta beraber çal›flt›k-
lar›n› rapor etmifllerdir.
Süt proteinleri, çürü¤e neden olan bakterinin difl

yüzeylerine yap›flma kabiliyetini etkileyerek çü-
rüklere karfl› koruma oluflturuyor olabilir. Bilhassa
Kappa kazein olmak üzere süt proteinlerinin,
streptokokusun, diflin tükürük ile kapl› hidroksi-
patit yüzeylerine yap›flmas›n› azaltt›¤› gösterilmifl-
tir. Kappa kazein, süt ve süt proteini, ayr›ca  S.

mutanlar taraf›ndan üretilen ve difl kiri teflvik edi-
ci olan  glukosiloferaz enziminin faaliyetini yavafl-
latarak ve bu enzimin difl sat›hlar›na veya tükürük
ile kapl› hidroksiapatite yap›flma kabiliyetini etki-
leyerek çürüklere karfl› koruyor olabilir. 
Peynirdeki lipitler, mine yüzeylerinde koruyucu bir

tabaka oluflturarak, mine sat›hlar›n›n erimesini
önleyebilirler. Peynirdeki ya¤ asitlerinin bir anti-
bakteriyel etkisi, peynirin difl çürükleri üzerindeki
koruyucu etkisini aç›klayabilir.
Peynir ve sütün yüksek kalsiyum ve fosfor içerik-
leri, bu g›dalar›n antikariyojenik etkilerine katk›da

bulunuyor olabilir. Peynir difl pla¤›ndaki kalsiyum
ve fosfor içeriklerini artt›rarak ve böylece remine-
ralizasyonu mümkün kalarak koruyuculuk yap-
makta olabilir. Muhtelif  peynirlerden 5 g tüketen
kiflilerde (orta çedar, Cheshire, Danimarka mavi,
çift glouster, Edam, Gouda, Stilton, Wenysdale)

Difl pla¤› kalsiyumunda  önemli bir art›fl oldu¤u
fakat difl pla¤› fosforunda art›fl olmad›¤› rapor
edilmifltir. Bu bulgular tezin sahiplerini, yemekler-
den sonra peynir yemenin difl çürüklerinden koru-
yucu olabilece¤i yönünde öneriler getirmelerini
sa¤lam›flt›r.

Gedolia ve arkadafllar› taraf›ndan rapor edilen ça-
l›flmalarda asitli bir içecek ile önceden yumuflat›l-
m›fl olan mine sat›hlar›nda sert peynirin ve inek
sütünün remineralizasyon etkileri, yüzey enameli
taraf›ndan kalsiyum ve fosfat tuzlar›n›n al›nmas›na
ba¤lanarak rapor edilmifltir. Bu bulgular daha ön-

ceki in vitro ve in vivo deneylerden elde edilen ve
peynirin kalsiyum ve fosfor içeri¤inin bu g›dan›n
demineralizasyonu bast›ran etkisine katk›da bu-
lundu¤u ve remineralizasyonu teflvik edip bu fle-
kilde sukrozun kariyojenetikli¤ini azaltt›¤› yönün-
deki gözlemleri desteklemektedir.

Çikolatal› Süt
Kakao, süt ya¤›, ve kalsiyum ve fosfor gibi çikola-
tal› sütte bulunan unsurlar›n, tek bafl›na sukroz
veya patates cipsi, kurabiyeler ve kuru üzüm gibi
at›flt›r›lacak g›dalar›n difl çürüklerine yapt›klar›
katk›lardan daha az etkisi oldu¤u yönünde baz›

kan›tlar vard›r. Kakao tozunun antikariyojenik ol-
du¤u gösterilmifltir. 
Çikolatal› sütteki orta derecedeki sukrozun, süt-
teki laktoz ve meyvelerdeki früktozdan daha fazla
difl çürü¤üne yol açma ihtimali yoktur. Yukar›da
da tart›fl›ld›¤› gibi süte fleker kat›lmas› sonucu çü-

rüklere kat›l›m, suya fleker kat›lmas›n›n sonucun-
da olandan çok daha fazla olmayacakt›r. Çikola-
tal› sütün kariyojenetikli¤inin insanlarda daha is-
patlanmas› laz›md›r. Bununla birlikte çikolatal› süt
gibi s›v›lar karbonhidrat içeren kat›lara oranla a¤-
z› daha çabuk temizlemeye meyillidirler ve belki

de bu nedenle daha az oranda difl çürümelerine
neden olabilirler.
Biberon Çürükleri
‹nek sütünün biberon çürüklerine yol açt›¤› yanl›fl
bir inançt›r ve bundan kurtulmam›z laz›md›r.Üç
yafl›ndan önce biberon çürükleri yay›lmakta olan

bir çürük tipidir ve bu bebeklerin, içinde fermente

ilaveten çürü¤ü olmayan kifliler daha fazla oranda
lifli g›da, protein, kalsiyum, fosfor ve magnezyum
tüketmekte ve difl çürü¤ü olanlara mukayese ile
daha az fleker almaktad›rlar.

Peynirin bir koruyucu etkisi, 7 ile 9 yafllar› aras›n-
da 179 ‹srailli çocu¤un kat›ld›¤› bir klinik deneme-
de ortaya konmufltur. Bu iki y›ll›k klinik deney sü-
resince, sabah kahvalt›s›n› müteakip günde 5 g
Edam peyniri tüketen çocuklarda bu ilave peynir
miktar›n› almayan çocuklara mukayese ile difl çü-

rüklerinin önemli derecede azald›¤› gözlemlen-
mifltir .
Sütlü Mamuller Difl Çürü¤ü Formasyonunu
Nas›l Durdurmaktad›r?
Bir çok olas›l›k öne sürülmüfl olmas›na ra¤men
peynir ve sütün kariyostatik faaliyeti için sorumlu

olan mekanizmalar veya koruyucu faktörler bilin-
memektedir. Peynir, mesela alkalin tükürük ak›fl›-
n› teflvik etmekte ve difl pla¤› bakterisinin miktar›-
n› azaltmaktad›r. Mine demineralizasyonu tükürük
üretiminin stimüle edilmesi ile engellenebilir, çün-
kü bu difl pla¤› pH'›n› artt›r›r (Yani alkalikli¤ini art-

t›rarak) ve böylece a¤›z bofllu¤undaki fermente
olabilen karbonhidratlar temizlenir. Bununla bir-
likte, peynirin difl çürü¤ünü tükürük yoklu¤unda
da engelleyebilece¤i, tükürük üzerinde olan etki-
sinden baflka mekanizmalar› da olabilece¤ine
iflaret etmektedir.

Protein (kazein ve whey), lipitler, kalsiyum ve fos-
for gibi peynir ve sütün içindeki unsurlar, bu g›da-
lar›n a¤›z sa¤l›¤› üzerindeki yararl› etkilerinden
k›smen sorumlu olabilirler. Sütlü mamullerdeki
kazein ve Whey proteinleri mine demineralizasyo-
nunun azalmas›na katk›da bulunuyor olabilir. A¤›z

içi difl çürü¤ü modeli kullanarak Reynolds, kaze-
inin mine demineralizasyonunu önledi¤ini ve bu
etkinin kazeinin difl pla¤›na dahil olmas› ile ilgili
oldu¤unu buldu. Bununla birlikte, insanlarda mine
demineralizasyonu üzerine peynir parçalar›n›n et-
kisinin araflt›r›ld›¤› bir çal›flmada peynirde bulu-

nan suda çözünebilir proteinin minenin deminera-
lizasyondan korunmas› konusunda önemli bir rol
oynamad›¤› gözlemlendi. Peynir ve sütteki kazein
fosfopeptitleri, kalsiyum ve fosfat› difl pla¤› kon-
santre ederek bu g›dalar›n antikarsiyojenetikli¤in-
den sorumlu olabilirler. Peynirin difl pla¤› pH etki-

si k›smen peynir proteinlerinin proteolisisine, yani
kazeine atfedilmektedir. Reynolds ve arkadafllar›,
tüketimi üzerine proteolisis ile sal›nan peynire ait
kazein fosfopeptidleri, kazein fosfopeptidleri-kal-
siyum fosfat kompleksleri (CPP-CP) oluflturarak
kalsiyum fosfat›  stabilize ederler ve difl pla¤› ta-

raf›ndan kalsiyum ve fosfat al›nmas›n› h›zland›r›r-
lar. Fareler üzerinde yap›lan araflt›rmalar difl çü-
rükleri üzerinde CPP-CP etkilerini incelemifltir.
Hayvanlara sütlü g›dalar›n olmad›¤› kariyojenik bir
diyet sunulmufl ve buna ilaveten CPP-CP solüs-
yonu (%0.1, 0.2, 0.5 ve 1.0) günde iki defa olmak

üzere molar difllere tatbik edilmifltir. Kontrol grup-
lar›500 ppm flüorür solüsyonu veya bir kazein tü-
revi olan fosforilate olmayan peptitleri alm›fllard›r

( % 0 . 5 ,
w / v ) .
A r a fl t › r-

m a c › l a r
d o z a
ba¤l› bir
fl e k i l d e
C P P -
CP nin
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Bu yaz›y› bir sanat egitimcisi ola-
rak; anne-babalara ve siz ö¤retmen
arkadafllar›ma seslenmek üzere ya-
z›yorum. ‹stanbul Modern'de aç›lan
Fikret Mualla Retrospektifini (14 Ni-
san-31 Temmuz 2005), sergi   ka-
panmadan  gezmenizi öneririm.Lüt-
fen en az›ndan çocuklar›n›z/torunla-
r›n›z için bu geziye yeterli zaman›
ay›r›n›z.Onlarla resimlere iliflkin soh-
bet ediniz, sorular sorunuz ,onlar›n
soraca¤› sorulara da haz›r olunuz
yani dersinizi iyi çal›fl›n›z e¤er konu-
ya iliflkin bilgi sahibi degilseniz mü-
ze yetkililerinden bilgi almaktan ka-
ç›nmay›n›z.

Sanatç› ve yap›tlar› hakk›nda bil-
gi edinmek için; ‹stanbul Modern'in
titiz bir çal›flma ile haz›rlatt›¤› katalo-
¤u al›n›z ve bu katalo¤u evinizin,
okulunuzun kütüphanesinde çok
özel bir yere koyunuz ve en de¤erli
kitaplar›n›zdan biri olarak saklay›n›z.
Aradan geçecek 3-5 y›l sonra iste-
seniz  de bu katolo¤a ulaflman›z
imkans›z hale gelecektir. Nitekim
Vak›flar Bankas› 1995 yay›n› olan “
Nakkafl  Fikret Mualla”  yoklar liste-
sindedir.1980  y›l›nda  Cem Yay›ne-

vi  taraf›ndan yay›nlanan  Abidin Di-
no - Ara Güler 'in eseri olan “Fikret
Mualla” ve 1986 da Akbank'›n bir
kültür hizmeti olarak sunulan Taha
Toros'un “ Fikret Moualla”s› ise
çoktan antika kitaplar listesine gir-
mifltir. Bunlar› eski kitap satan yer-
lerde bulabilirseniz , flansl›s›n›z de-
mektir. 
Çocuklar›n Sanat Yap›tlar› ‹le
Karfl› Karfl›ya Gelmesinin Önemi:

Çocuklar nesneler aras› iliflkileri ;
do¤adan(gezi-gözlem yoluyla) oldu-
¤u kadar sanat yap›tlar›na bakarak
da ö¤renir. Onlar; rengi, çizgiyi, for-
mu, dokuyu, ritmi k›sacas› “görsel
düflünmeyi”sanat yap›tlar›n› inceler-
ken, fark›nda olmadan ö¤renerek,
davran›fla dönüfltürebilir. Biz sanat
e¤itimcileri, bu eylemi “ sanat yap›t-
lar› vas›tas› ile ö¤renme” diye adlan-
d›r›yoruz. Bakmak ve görmek ayr›
ayr› eylemlerdir. Görme özrü olma-
yan her insan çevresine bakabilir
ama her seyi göremez. Bakmak ayr›
bir fley, görmek ise apayr› birfleydir.
Yanl›fl anlafl›lmas›n, t›p aç›s›ndan
tüm insanlar belli bir seviyede göre-
bilir.Ben,bu biyolojik görme olay›n›
kastetmiyorum. Ben, çevreyi iyi alg›-
layarak, görsel iliflkileri yakalayan
görmeyi kastetiyorum. Benim kas-
tetti¤im görme olay›; sonradan ka-
zan›lan ve görme duyusunun güç-
lendirilmesi ile geliflen bir süreç-
tir.Bu süreç, imgelerin, alg›lar›n,
kavramlar›n zenginlefltirilmesi ile ge-

liflir ve bireydeki “yarat›c› düflünceyi
” bu görsel süreçler oluflturur.

Afl›k Veysel “Gurban olay›m bak-
t›¤›n› gören göze” derken, bu sözü,
kendi gözleri görmedi¤i için çift an-
laml› kullanm›fl olabilir ama bu söz,
biz sanat e¤itimcileri için çok fley
ifade eder. Bu sözden yola ç›karak,
k›sa bir süre düflünecek olursan›z,
çevrenizde baz› insanlar ile ayn› ye-
re bakt›¤›n›z halde baz› kiflilerin gör-
me eylemindeki eksikliklerini an›m-
sayabilirsiniz. Senelerdir ayn› yoldan
geçti¤i halde sokakta bulunan bir
a¤ac›n özelliklerini farketmeyen ve-
ya sizin çok yak›n dostunuz oldu¤u
halde göz  renginizin dahi fark›nda
olmayan arkadafllar›n›z vard›r. Ko-
nuya iliflkin olarak Anabilim Dal›nda

B‹R SANAT E⁄‹T‹MC‹S‹NDEN S‹ZE  MESAJIMIZ VAR; 

‹STABUL MODERN'de aç›lan 

F‹KRET MUALLA
RETROSPEKT‹F‹`ni KAÇIRMAYIN...

“Bir deli ressam olarak yaflad›; bir sanat y›ld›z› olarak öldü”. Taha TOROS

H.Yücel GEL
Sanat E¤itimcisi Hacettepe Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Fak.Emekli Ö¤retim Görevlisi

Fikret Mualla “Baloncu” (Ka¤›t üzerine

guafl) 1957
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yap›lan bir çal›flmay› da sizler ile
paylaflmak isterim. Yap›lan bir arafl-
t›rma sonucuna göre, foto¤raf maki-
nasi kullanmaya  bafllayan çocukla-
r›n , çevresindeki nesneleri daha iyi
görüp alg›lad›klar› farkedilmifltir.Bu-
nun nedeni, vizörden bakan çocuk-
lar›n bakt›klar› yeri vizörün s›n›rla-
mas›d›r. Dikkatlerini bu çerçeve içe-
risinde yo¤unlaflt›ran çocuklar gün-
lük yaflamlar›nda da çevresine bu
flekilde bakmay› al›flkanl›k haline
getirir. Çevrelerini bu yolla gören
çocuklar, ayr›nt›lar› daha iyi farkede-
rek di¤er çocuklardan  daha baflar›-
l›  olma flans›n› yakalar.Sizlerin de
bildi¤i gibi,yapt›¤› iflte ayr›nt›lar› gö-
rebilme yetisine ulaflm›fl cok az in-
san›m›z vard›r. Bu nedenle biz e¤i-
timciler, çocuklara belli al›flkanl›klar›
kazand›rmak, onlar›n görsel dünya-
s›n› gelifltirmek ad›na belirli e¤itim
durumlar› haz›rlar›z. Bu e¤itim du-
rumlar›ndan birisi de sergi  ve müze
gezmektir. Bu iflin davran›fla dönüfl-
mesi için yaln›z ö¤retmenlerin de¤il,
anne-babalar›n da  bu konu üzerin-
de durmas› gerekir.‹flte size güzel
bir f›rsat…Lütfen en k›sa zamanda
‹stanbul Modern'e gitmek için za-
man ay›r›n ama bu sergiyi benim ta-
birim ile rüzgar gibi gezmeyiniz, ya-
p›tlar›n her birine bakmak-görmek
üzere yeterli zaman› ay›r›n›z.Özellik-
le çocuklar›n›z ile gidiyorsan›z, “ço-
cuklar›n›z›n görsel dünyas›n›,bilgisi-
ni gelistirme ”ad›na onlarla çok

zevkli bir süreci,sohbeti yaflamak
üzere gidiniz.Bu aflamada  çocukla-
r›n›za, sanatç›m›zdan bahsetmek
gerekirse flunlar› söyleyebilirsiniz:

Fikret MUALLA  SAYGI (1903-
1967) Ö¤renimini Türkiye ve Alman-
ya'da tamamlayan sanatç›m›z, Ber-
lin Güzel Sanatlar Okulunu bitirir, k›-
sa bir süre Türkiye'de resim ö¤ret-
menli¤i de yapar. Yaflam›n›n büyük
bir k›sm›n› Avrupa flehirlerinde özel-
likle Paris'te geçirir, Avrupal›lar›n is-
mini zor telaffuz etmesi nedeniyle
Avrupal› sevenleri ona “Moualla
”olarak hitap eder, kendisi de ço¤u
resminin üzerine bu flekilde imza at-
m›flt›r. Baz› resimlerinde SAYGI so-
yad›na rastlan›r, bu isim  babas›n›n
ald›¤› bir soyad›d›r, ancak onu bu
soyad› ile tan›yan çok az insan var-
d›r. Soyad› ile ilgili olarak “peder öy-
le alm›flt›, ben de belki sayg›l› bir
adam olurum diye ald›m gitti” diye
bu soyad› hikayesine esprili bir aç›k-
lama getirir.

Gerçek dostlar›ndan biri olan Ta-
ha Toros haz›rlad›¤› kitapta onun ta-
n›t›m›n› flu iki cümle ile yapmaktad›r
; “Bir deli ressam olarak yaflad›; bir
sanat y›ld›z› olarak öldü…”  

O gerçekten bir deli miydi? Ben
bir sanat e¤itimcisi olarak bu soru-
ya“hay›r”diyorum. Bu durum baz›
sanat ö¤rencilerinde rastlan›lan tam
bir b›çak s›rt› “DEHA” durumunun

oldu¤unu gösterir. ‹flte bunun biraz
ötesi deliliktir. Onun saniyesi sani-
yesine uymayan davran›fllar› , yafla-
d›¤› ac›larla ilgilidir. Onu, f›rt›nada
azg›n dalgalar aras›nda kalm›fl bir
çocu¤a benzetmek, onun ruh halini
anlamam›za katk› saglayabilir.Kü-
çük yaflta sakat kalmas›, annesinin
ölümünden kendini sorumlu tutma-
s›, annesi yerine gelen üvey annesi-
nin onu iyi anl›yamamas› sonucu
girdi¤i bunal›mlar ve yar›n›n ona ne
getirece¤inin bilememenin verdi¤i
huzursuzluklar, korkular … Onu do-
¤al olarak bunal›mlara sokar. Üstelik
bu bunal›mlar yaflan›rken henüz 16
yafl›nda ak›l hastanesine gönderil-
mesi, yaflam›n›n ak›fl›n› de¤ifltiren
sonuçlar› do¤urur.O, özellikle baba-
s› ve üvey annesi taraf›ndan yanl›fl
yorumlanmay›p anlafl›labilseydi ,en
az›ndan  “polis fobisi” giderilebil-
seydi ve bu arada sanat›n ve sanat-
ç›n›n do¤as›n› bilen iyi bir psikiyatr
taraf›ndan incelenip tedavi edilebil-
seydi, ondaki coflku çok daha üret-
ken bir hale gelebilirdi diye düflünü-
yorum.

Çocuklar›n›z için Fikret Mualla 
resimlerinin önemi:

Çocuklar do¤al geliflimini belirli
evrelerden geçerek tamamlar. Ço-
cuklar bu evrelerden geçerken, ka-
ralama döneminden itibaren ister
flematik öncesi dönemde, ister fle-
matik dönemde çok severek ve hic-
bir kayg› duymadan, korkusuzca
yeni deneyimlere girmekten zevk
al›rlar. Resim dersleri onlar›n en sev-
di¤i derslerden biridir ve resim yap-
ma güdüsü  onlar›n do¤as›nda var-
d›r.10-12 yafl aras› çocuklar ise,yafl
gurubu özelli¤i ve okullarda karfl›la-
fl›lan problemler nedeniyle art›k re-
sim yapmaktan yeteri kadar zevk al-
mayabilir, bunun nedeni çocugunu-
zun “cocuksu gerçeklik dönemi”de-
di¤imiz sürece girmesidir. Bu sürec-
te ö¤retmen; onun duygular›n› anla-
y›p,ona ihtiyac› oldu¤u ortam› sa¤-
lay›p, onu yüreklendirmez ise, çocu-
¤unuz  art›k resim yapmaktan nefret
bile edebilir. Çocuk; bu süreçte, gir-

Mehmet Can A¤laç  “Baloncu”  (Ka¤›t üzerine pastel)   Yafl: 7
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resmi nas›l yapard›n? Sorusu yön-
lendirilerek, çocu¤un sanatsal yeni
bir deneyime girmesi sa¤lanabilinir.

Ben inan›yorum ki ,çocuklar›n›z
ile yapaca¤›n›z bu etkinlikten çok
mutlu olacak, bu gezi ile birlikte ço-
cu¤unuzda sanata karfl› bir ilgi
uyand›racak ve yaflam boyu onun
sanatla oldu¤u kadar sizinle de içsel
bir ba¤ kurmas›na olanak sa¤lam›fl
olacaks›n›z.Bu nedenle “Haydi diyo-
ruz en k›sa zamanda yolumuz ‹stan-
bul Modern'de kesiflsin” ve günün
an›s›na orada sat›lan Fikret Mualla
resimlerinin bulundu¤u objelerden
alal›m, daha sonra ise çocu¤umu-
zun yapaca¤› ilk sanat etkinli¤i so-
nucu ortaya ç›kacak yap›t› lütfen ofi-
simize/evimize asal›m.

Bu sergiyi; Türk sanatseverlere
arma¤an eden, Say›n Oya ve Bülent
ECZACIBAfiI baflta olmak üzere,
Say›n Emin Mahir Balc›o¤lu'na, Ku-
ratörler; Say›n  Ali Akay, Levent Ça-
l›ko¤lu, Haflim Nur Gürel' e,  spon-
sor olan “ET‹” ye ve  tüm sanat
dostlar›na  teflekkürlerimi sunuyor
ve iyiki vars›n›z,sa¤olun diyorum.

di¤i sanatsal deneyimlerde
do¤ada gördü¤ü gerçe¤i
yapmaya çal›fl›r, yapama-
y›nca kendini baflar›s›z bula-
rak bu iflten vazgeçer. Oysa
sanat e¤itimcisi, bu koflul-
lardaki çocu¤u, farkl› yollar
deneyerek tekrar kazanabi-
lir.Bu yollardan biri de, ço-
cu¤u Fikret Mualla, Eflref
Üren, Klee vb. sanatç›lar›n
yap›tlar› ile karfl› karfl›ya ge-
tirmektir. Fikret Mualla'n›n
hemen hemen tüm resimle-
ri, onun tarz›,  renkleri seçti-
¤i konular (sirkler, sokaklar,
baloncular), çocuklara çok
yak›n gelir ve onlar›n be¤e-
nisini kazan›r. Çocuklar  ge-
nelde Fikret Mualla'n›n re-
simlerine bakt›klar›nda, onu
kendilerinden biri olarak kabul
ederler.

‹flte bu ortamda, çocu¤a sevebi-
lece¤i sanatç›lar› tan›tmak; Çocu-
¤un kendini ifade etmede yeni yollar
denemesine, bu karmafl›k durumu
atlatmalar›na  ve  kendilerini yeniden
bulmalar›na olanak  sa¤lar.

Müzeyi gezmek icin ön haz›rl›k:
Çocuklar ile müze veya sergi

gezmek, belirli bir bilinç ve haz›rl›k
gerektirir.Önemli olan çocukta me-
rak uyand›rmakt›r. Çocuklar›n dik-
katini yap›tlar üzerinde toplamak
için önceden sergiye ait bildi¤imiz
bir yap›t seçilir ve bu yap›t› di¤er ya-
p›tlardan ay›ran birkaç özellik çocu-
¤a anlat›l›r ve sergide ipuçlar› verilen
yap›t›n bulunmas› istenir. Bunu bir
oyun fleklinde alg›layan çocuk, ya-
p›tlara daha dikkatli bakacak dolay›-
s›yla verilen ipuçlar›na göre resim
arayacakt›r. Bu  yolla araflt›rd›¤› ya-
p›tlar› belle¤inde daha kolay tutmay›
baflaracakt›r.

‹sterseniz bir örnek ile bu geziyi
nas›l yapabilece¤imizi, hangi bilgi
sunumlar› ve sorular ile onlar› yön-
lendirebilece¤imizi anlatal›m:

Fikret Mualla, Türkiye özlemi
içinde baz› resimler yapm›flt›r, ba-

loncu resimleri  de bunlardan baz›-
lar›d›r.Bu tema belki de ona bay-
ramlar›m›z› an›msat›r… Acaba ser-
gide kaç tane baloncu resmi var?
Balonlar›n rengi hep k›rm›z› m› yok-
sa baflka renkte balonlar da var m›?
Baloncular hep erkek mi yoksa ka-
d›n m›? Baloncular›n giysileri na-
s›l?Bu baloncu resimlerinin birbirin-
den fark› ne?‹çinde kücük  bir köpek
resmi bulunan baloncu resmini ba-
kal›m sergide bulabilecek misiniz?
gibi sorular ile çocuklar›n dikkati
yönlendirmifl olur. Çocuklar,serginin
bütününde ipuçlar› verilmifl resmi
ararken, do¤al olarak resimlere çok
dikkatli bakacaklar ve belleklerinde
bu resimler ile ilgili pekçok imge
oluflacakt›r.

E¤er çocu¤unuzun müzik dersle-
rine ve de¤iflik enstrümanlara veya
sirklere ilgisi var ise ona göre bir re-
sim  seçerek sorular oluflturman›z
gerekir. Tabii bu sorular çocu¤un
yafl gurubu özellikleri dikkate al›na-
rak haz›rlan›r. Birden fazla yap›t için
de bu oyun sürdürülebilinir.

Eve döndükten sonra çocu¤a en
çok hangi resmi be¤endi¤i sorula-
rak;sen sanatç›n›n yerinde olsan bu

Umut Nas “Baloncu” (Ka¤›t üzerine pastel)  Yafl: 9







yeni mezun hekimlerin ülke genelinde

istihdam›n›n düzenli bir flekilde sa¤lan-

mas›n›n teminidir. 

Nitelikli hekim olman›n iki yolu var

diyebiliriz. Ö¤rencilik döneminde kaza-

n›lan ve mezuniyet sonras› kazan›lmaya

çal›fl›lan. ‹lk s›ray› alan bireyin ö¤rencilik

döneminde kazanaca¤› nitelikler, tama-

men bireysel çabas›yla do¤ru orant›l›d›r.

En kaliteli ve ça¤dafl e¤itimin verildi¤i

bir fakülteden s›radan bir hekim olarak

mezun olmak gibi, orta düzeyde e¤itim

verilen bir fakülteden nitelikli bir hekim

olarak mezun olabilmek yine kiflisel ça-

ba ile iliflkilidir. Bu yollardan ikincisi ise

üniversite dönemini iyi de¤erlendireme-

yen bir Diflhekiminin mezuniyet sonras›

ald›¤› e¤itim seminerleri ve ürün temsil-

cilerinin güvenilir tavsiyeleridir. Kuflku-

suz e¤itim süreklidir ve hekim kendini

her daim yenilemelidir. Ancak bu nokta-

da üniversite döneminde oluflturulan alt

yap› yenilenmeyi yönlendiren ve h›zlan-

d›ran vazgeçilmez bir faktördür.

Memleketimizin kutsal olan bu her

kar›fl topra¤›na hizmet etmek her yurt-

tafl›n görevidir ancak biz sa¤l›k men-

suplar›n›n boyun borcudur. Bizler ken-

dimizi sürekli gelifltirmeli ve yenilemeli-

yiz. Bunun için de mezuniyeti beklemek

treni çoktan kaç›rmak anlam›na gelir.

Ö¤rencilik y›llar›na geri dönüp kaç›rd›k-

lar›n› telafi etmek isteyen birçok Diflhe-

kimi oldu¤undan eminim. Üniversite y›l-

lar›nda alacaklar›m›z› al›p mesle¤imize

yat›r›m›m›z› flimdiden yapal›m. Mezuni-

yet sonras› ne yapaca¤› konusunda ka-

fas› kar›flan arkadafllar›m›za naçizane

tavsiyem: Karfl›n›za bir Türkiye haritas›

al›n ve ona uzun, uzun bak›n. YAPACAK

ÇOK ‹fi‹M‹Z VAR…     

Biz Diflhekimli¤i ö¤rencileri,

ço¤umuz üniversite s›nav›na

girmeden önce seçece¤imiz

mesle¤in mezuniyet sonras› ulaflaca¤›

nokta konusunda do¤ru seçim yapan-

lardan›z.

Di¤er meslek gruplar›yla mukaye-

se edecek olursak, Diflhekimli¤i benim

gözümde; sa¤l›k mensubu olman›n ver-

di¤i sosyal statü ve toplumsal sorumlu-

lu¤un yan›nda mezuniyet sonras› çal›fl-

ma alternatiflerinin çeflitlili¤i ve ekono-

mik geri dönümün birleflti¤i, hastaya ve

hekime yenilikler sunan bir meslek dal›-

d›r.

Her an geliflen teknolojinin pratik uy-

gulamalara yans›mas›yla kendini sürekli

yenileyen Diflhekimli¤i alan›nda iyi bir

hekim olmak, geçmifle nazaran günü-

müzde daha fazla çal›flma ve özveri ge-

rektiriyor olmal›. Bununla paralel olarak

mesle¤imizdeki geliflmeler karfl›s›nda

hastalar›n talepleri ve beklentileri de ar-

t›yor ve çeflitlilik kazan›yor muhakkak.

Hastan›n sa¤l›¤›n›n iadesiyle yükümlü

hekimin yeni ve h›zla artan bir di¤er yü-

kümlülü¤ü de hastan›n kuvvetle muhte-

mel talebi olan esteti¤ini karfl›lamak.

Her meslek grubunda artan tale-

bin karfl›lanmas›, eleman ve donan›m

miktar›n›n artt›r›lmas›yla karfl›lan›yor.

Ancak bu noktada nitelikli eleman her

zaman ön kulvarda kendine sa¤lam bir

yer buluyor. S›kl›kla tart›flma konusu

olan Diflhekimli¤i Fakültelerinin say›s›-

n›n art›fl›, nitelikli Diflhekimleri yetifltiril-

di¤i sürece ülkemiz ve halk›m›z için ka-

liteli sa¤l›k hizmetinin sa¤lanmas›nda

önemli bir rol alabilir mi acab? Bence

burada en önemli nokta, Diflhekimli¤i

Fakültelerinin say›s›ndan ziyade da¤›l›-

m›n›n, nitelikli e¤itim verebilmesinin ve

Emre fiEKER
ADO Ö¤renci Kollar› 

Yönetim Kurulu Baflkan›
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NLP Nedir?
Neuro Lingvistik Programlama

yada k›saca NLP, düflünme, dil ve
davran›fl süreçlerini inceleyerek, he-
deflere eriflmek amac›yla onlar›n nas›l
en etkin kullan›laca¤›n› ö¤reten bir
çal›flma alan›d›r. NLP, her zaman is-
tedi¤iniz sonuçlara ulaflabilmek için
gereken mükemmelli¤i irdelemenize
ve yeniden oluflturman›za olanak
sa¤layan bir yöntemdir.

NEURO : Görme, duyma, tat ve
koku alma duyular›n›z› kullanarak, d›fl
dünya ile ilgili deneyimlerinizi bilinçli
yada bilinç alt› düflüncelere dönüfltü-
ren nörolojik süreçlerle ilgilidir. Bede-
ninizin ve zihninizin bir bütün olarak
iflleyiflini irdeler. NLP'nin en çok üze-
rinde durdu¤u konu, nörolojik süreç-
lerin etkinli¤ini art›rmak ve onu yöne-
tebilme becerisi kazanmakt›r.

LINGUISTIC : Dilin, deneyimleri-
ne anlam kazand›rmak ve bu dene-
yimleri kendinize yada baflkalar›na
iletmek için kullan›m›yla ilgilidir. Dili
kullanma biçiminiz, kimli¤inizin ve
düflünce biçiminizin d›fla vurumudur.

P R O G R A M L A M A : D e n e y i m l e r i
irdeleyerek oluflum basamaklar›n›
belirlemek, hedefe ulaflmak için onla-
r› yeniden düzenlemektir. Elde etti¤i-
niz sonuçlar ve onlar›n siz ve baflka-

lar› üzerindeki etkileri kiflisel prog-
ramlar›n›z›n ürünüdür. Her davran›fl
bir dizi düflünce ve tutum sonucu
oluflur. Bu diziyi belirleyerek davra-
n›fllar› kodlay›p, alt yap›lar›n› tan›ma-
n›z olas›d›r.

NLP, 1970'lerin bafllar›nda, o dö-
nemde California Üniversitesi'nde
psikoloji ö¤rencisi olan Richard
Bandler'in dilbilimi dal›nda yard›mc›
profesör olan John Grinder ile yapt›¤›
çal›flmalarla bafllad›. Birlikte üç kifliyi
model ald›lar: Gefltalt terapisinin ön-
deri, yenilikçi psikolog Fritz Perls; ai-

le terapisinin önde gelen uzman› Vir-
ginia Satir; son olarak da, fikirleri
Erickson hipnoterapisi ad› alt›nda
sürdürülen, dünyaca ünlü hipnotera-
pist Milton Erickson. Ayn› zamanda
baflka uzmanlar›n ve özellikle ‹ngiliz
yazar, antropolog ve sibernetik ve ile-
tiflim teorisi düflünürü Gregory Bate-
son'un içgörülerinden ve düflüncele-
rinden yararland›lar. ‹lk modelleri sö-
zel ve sözel olmayan iletiflim beceri-
leri üzerineydi. Sonuç olarak, hem bi-
reysel hem de profesyonel hayatta
kullan›labilecek çeflitli NLP teknikleri

1 - Vücudun senin. Onu sev yada nefret et. Hayat boyu seninle beraber ka-
lacak.

2 - Hayat denen ve yaflad›¤›n› sürece devam eden bir okula kaydoldun. Sü-
rekli dersler alacaks›n ve bunlar hiç bitmeyecek, her gün yeni fleyler ya-
flama f›rsat›n olacak. Baz›lar› senin kontrolünde baz›lar› da baflkalar›n›n.
Bu deneyleri ya seveceksin yada aptalca bulacaks›n, ama bunlar ola-
cak. 

3 - Hatalar yok. Yaln›zca dersler var. Büyümek, deneme ve yan›lma süreci-
dir. Baflar›s›zl›k yaln›zca  baflar›n›n alt basamaklar›d›r. Önceki baflar›s›z-
l›klar sonraki baflar›lar›n temsilcileridir.

4 - Dersler ö¤renilene kadar tekrar edilir. Dersler çeflitli flekillerde ö¤renile-
ne kadar sana sunulacakt›r. Derslerini tümüyle ö¤rendi¤inde ancak di-
¤erlerine bafllama hakk›n olacakt›r.

5 - Ö¤renmek asla bitmez. Hayat›n hiçbir bölümü derssiz olmaz, yaflad›¤›n
sürece ö¤renilecek dersler olacak.

6 - “Oras›” “buradan” daha iyi bir yer de¤ildir. Hayat›n›n her an›nda asl›nda
buradas›n. Buradan baflka her yer oras› olacakt›r ve her zaman oras› bu-
radan, daha iyi görünecektir. Fakat bu yan›lsamad›r. “Oras›” “buras›” ol-
du¤unda, yeniden baflka bir “oras›” olacak ve her zaman “oras›” “bura-
dan” çok daha iyi görünecektir. 

7 - Sensiz yada seninle. Baflkalar› senin aynand›r. Kendinde sevip yada
nefret etti¤in fleyler olmadan baflka insanlar› sevemez yada nefret ede-
mezsin.

8 - Hayatta ne yapt›¤›n tamamen sana ba¤l›d›r. ‹htiyac›n olan bütün kay-
naklara sahipsin. Onlarla ne yapaca¤›n tamamen senin sorumlulu¤un.
Seçim senin.

9 - 4 milyon y›ll›k bir biyolojik evrim sonucu mükemmel bir beyinle do¤dun.
Fakat sana bunu kullanma k›lavuzu verilmedi. NLP teknolojilerini ö¤-
renerek bu mükemmelli¤e ulaflabilme flans›n var.

10 - Bütün bunlar› unut gitsin.
Kaynak : John Seymore, NLP practitioner kurgu notlar›, 1997 England.

Ayflenur Erdo¤an
ADO Yay›n Kurulu Üyesi

NLP “NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING”
‹NSAN OLMA KURALLARI
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aç›lardan bakmay›, çözümler üretme-
yi, gerçe¤e yaklaflmay› hedeflemek-
t e d i r .

2 - Her Davran›fl›n Özünde Olum-
lu Bir Niyet Vard›r.

NLP davran›fllar›m›zla niyetlerimiz
aras›ndaki farka dikkat çekerek iyi
yada kötü olarak s›n›fland›r›lan her
davran›fl›n asl›nda bir nedenden kay-
nakland›¤›n› söylemektedir. (En az›l›
katillerin bile davran›fllar›n›n özünde
kendileri için iyi niyet vard›r)

Gerçekte herhangi bir fleyin arka-
s›ndaki olumlu nedeni nas›l bulabili-
riz?. ‹yi niyetle kötü niyet aras›ndaki
fark nas›l anlafl›l›r? Bunu anlaman›n
en basit yolu do¤ru cevabi alana ka-
dar soru sormaktad›r. Sorulardan ba-
z›lar› “Bu davran›flla ne yapmay›
amaçl›yorsun? Bu davran›fl sana ne
kazand›r›yor?” olabilir. Bu sorulara
verilen cevaplar niyetle davran›fllar
aras›ndaki fark› ortaya koyacakt›r.

De¤iflim ve geliflim bir niyet ifli de-
¤il, bir davran›fl ve disiplin iflidir ve
baflar›n›n, mutlulu¤un temelidir. 

3 - Her Deneyimin Bir Yap›s› Var-
d › r .

Yaflad›¤›n›z olay›n hepimiz için bir
anlam› vard›r ve olumsuz da olsa bir
tak›m duygu, düflünce ve hareketle-
rin toplam›ndan oluflmufltur. Dolay›-
s›yla her eylem ve düflünce bir dizi
sistemi ve yap›y› içermektedir.

Her olay›n, her deneyimin bir ya-
p›s› vard›r. E¤er sizin için de¤ifliklik ve
geliflim önemliyse, davran›fllar›n›z›
yada düflüncelerinizi de¤ifltirin: Birin-
den birinin de¤iflmesi di¤erini de de-
¤ i fl t i r e c e k t i r .

NLP ile de¤iflim an›nda olur ve ira-
de gerektirmez. Olmas›n› istedi¤iniz
gibi davranmaya bafllay›n ve bunu
devam ettirin. Davran›fl yada düflü-
nüfl tarz›n›z› de¤ifltirirseniz ortaya ko-
yaca¤›n›z performans da kendili¤in-
den de¤iflecektir.

4 - Zihin ve Vücut Ayn› Sistemin
P a r ç a l a r › d › r .

Düflüncelerimiz vücudumuzu ve
kaslar›m›z› etkiler. Ne düflünüyorsak
bilinçli yada bilinçsiz olarak bedeni-

o l u fl t u .
NLP, yarat›c› psikolojidir. Ayn› za-

manda “mükemmellik psikolojisi”dir.
NLP, mükemmellik k›tl›¤› çekilmeyen
ve e¤itimin, herkesin baflar›l› olmas›
için yard›m etmek anlam›na geldi¤i
bir dünya vizyonuna sahiptir. NLP,
inançlar› do¤ru ve yanl›fl olarak de¤il,
faydal› ve faydas›z olarak de¤erlendi-
r i r .

NLP'N‹N ‹LKELER‹
NLP di¤er disiplinler gibi baz› ilke-

ler, ön kabuller ve prensipler üzerine
kurulmufltur. Bu prensipler NLP'nin
özünü oluflturmaktad›r. NLP'nin daha
iyi anlafl›labilmesi için bunlar›n iyi bi-
linmesi gerekmektedir. Bu prensipler
ne do¤rudur ne de yanl›fl. Yaln›zca
NLP'ye özgü kabullerdir. Ve e¤er
bunlar do¤ru varsay›mlar olarak al›-
n›rsa kullanan bireylere son derece
faydal› olmaktad›rlar. Baz› NLP ilkele-
ri afla¤›da verilmifltir:

1 - Harita Bölgenin Kendisi De¤il-
d i r .

Zihinsel haritam›z dünyan›n ken-
disi de¤ildir. 

Ço¤u zaman insanlar›n bizi yanl›fl
de¤erlendirmesi haritayla bölgenin
kar›flmas›n›n sonucudur. Biz bir fley
söylerken insanlar›n baflka bir fley
anlamas› yine buna örnek verilebilir.
Baz› insanlar dünyay› oyun yeri ola-
rak alg›larken, baz›lar› savafl alan›,
baz›lar› cennet, baz›lar› cehennem
olarak görür; baz›lar› gelece¤i parlak
bulurken, baz›lar› karanl›k bulmakta-
d›r. Bunun nedeni ise ayn› yaflam›
herkesin farkl› haritalarla de¤erlendi-
rerek kendisine göre do¤ruyu olufl-
t u r m a s › n d a n d › r .

‹nsanlarla bu konuda tart›flmak
anlams›zd›r. Herkes kendi haritas›yla
do¤rular›n› ve inançlar›n› oluflturdu-
¤una göre herkes kendine göre do¤-
rudur. Gerçek ise baflkad›r. Her ken-
dine göre do¤ru olan gerçe¤i de yan-
s › t m a z .

NLP, de¤iflik ve geliflim sürecine
“Harita bölgenin kendisi de¤ildir” il-
kesini savunurken olaylara de¤iflik

mizde yans›t›r›z. Bilinçli davran›fllar›-
m›z›n oran› %10'dur. Bilinçsiz davra-
n›fllar›m›z ise %90 gibi yüksek bir
orana denk gelmektedir. Dolay›s›yla
zihnimizde ne düflünüyorsak vücu-
dumuz o konumu alacakt›r. Vücudu-
nuz ne durumdaysa, o an zihnimiz de
ayn› oranda hareket edecektir. 

Zihin ve vücut bir birbiriyle ahenk-
li çal›flt›¤›nda bireye güvenli iliflkiler
kurmada kiflisel bütünlük kazand›r-
m a k t a d › r .

E¤er ifl huzurumuzu sa¤larsak, bu
kendimizle olumlu iletiflim kurarak iç
uyum yaratt›¤›m›z anlam›na gelir. Fi-
ziksel uyumumuz ise vücut aç›s›ndan
sa¤l›kl› olacakt›r. Zihinsel ve fiziksel
uyum, bizi iç huzura ve sa¤l›kl› bir ya-
flama götürecektir.

5 - E¤er Birisi Bir fiey Yap›yorsa,
Herhangi Birisi de Onu Yapmay› Ö¤-
r e n e b i l i r .

Baflar› ve mutluluk kimsenin teke-
linde de¤ildir. ‹steyen ve karfl›l›¤›n›
ödeyen herkesin olabilir. Yetenek ve
di¤er imkanlar avantaj sa¤lamakla
beraber uzun dönemde süreklilik aç›-
s›ndan pek önem tafl›mayabilir.

NLP bize modelleme yaparak ba-
flar›ya ulaflabilece¤imizi, insanlar›n
ortaya koydu¤u sonuçlar› üretebile-
ce¤imizi ö¤retmektedir. 

6 - ‹nsanlar ‹htiyaç Duyduklar›
Kaynaklara Sahiptir.

NLP, kaynaklar› de¤iflik aç›dan
ele al›r. ‹ç sesler, duygular, düflünce-
ler, zihinsel ve fiziksel kaynaklard›r.
Paraya sahip olmak insana güç verir.
Güç, insan›n kendini zihninde olumlu
ve yeterli alg›lanmas›ndan baflka bir
fley de¤ildir. Dolay›s›yla güç, her in-
san›n içinde ses, görüntü ve duygu
olarak daha önceden vard›r. Fakat in-
sanlar ço¤u zaman iç görüntülerinin
esiri olur ve mükemmel biyolojik ve
psikolojik yap›s›na ra¤men kendini
yanl›fl alg›layarak zay›f bir davran›fl
biçimi gösterir.

NLP bu duygular›n fark›na var›p
olumlu kullanarak içinde bulundu¤u-
muz durumun k›sa ve çabuk yolla na-
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anki koflullara göre ortaya koymufl-
l a r d › r .

Bu nedenle insanlar› yarg›lama-
dan önce onlar› içinde bulunduklar›
koflullara göre de¤erlendirmek ge-
rekmektedir. Koflullar de¤iflirse ço¤u
zaman davran›fllar da de¤iflmektedir.
Gözard› edilmemesi gereken di¤er
bir nokta da, koflullar sabit kalsa bile
bireyleri bunlara karfl› bazen de¤iflik
davran›fllar ortaya koymas›d›r. Dola-
y›s›yla insan› anlamak, davran›fllar›n›
ve yapacaklar›n› kestirmek zordur.

9 - E¤er Yapt›¤›n Bir ‹fle Yaram›-
yorsa Baflka Bir fiey Yap.

NLP hiçbir zaman araçlar› amaç
haline getirmeyi vurgulamaz. Sonuca
gitmek için ilkeler do¤rultusunda ifle
yarayan herhangi bir durumun, dü-
flüncenin, davran›fl›n uygulanmas›n›
önerir. 

NLP'nin ön kabulleri ve prensiple-
ri, mükemmeli¤in, ustal›¤›n miras yo-
luyla insanlara geçmedi¤ini, motive
olman›n, kendine güvenmenin, yara-
t›c›l›¤›n, ustal›kla karar vermenin, so-
nuçlara ulaflabilmenin, güçlü ve ba-
flar›l› olman›n ö¤renilebilece¤ini an-
latmaktad›r. Konuflmay›, yürümeyi,
araba sürmeyi ve di¤er fleyleri ö¤ren-
di¤imiz gibi bunlar› da ö¤renmek
m ü m k ü n d ü r .

10 - Sezgilerinize Duyarl› Olun.
Ço¤unlukla içimizdeki baz› duy-

gular kavga halindedir ve genellikle
bu duygular›n ne olduklar›n›, bizi niçin
rahats›z ettiklerini kesin olarak bilme-
yiz. 

Bilinç alt›m›zdan gelen bu sinyal,
asl›nda içimizde yolunda gitmeyen,
de¤iflmek isteyen fleylerin varl›¤›n›n
fark›na varmam›z için bize bunu sem-
bollerle anlatmaya çal›flan iç uyar›lar-
dan baflka bir fley de¤ildir.

Bedeniniz ve içinizdeki de¤erlerle
hayat› beraber yaflayacaks›n›z, kendi
kendinizle zihinsel ve fiziksel uyuma
ihtiyac›n›z var. Kendinize ve içinizde
olup bitenlere, bir annenin çocu¤una
gösterdi¤i kadar duyarl› olman›z ge-
r e k i r .

11 - ‹çimizdeki Biz.

s›l de¤ifltirilece¤ini ö¤retir. Onun için
de iç ses, görüntü ve duygular kulla-
n›l›r. ‹ç görüntünüzü, iç sesinizi, iç
duygular›n›z› olmak istedi¤imiz gibi
yap›n, sonra ayn›s›n› d›fl dünyada ya-
p › n .

‹ç görüntü ses ve duygular› bilinç-
li olarak kullanmak ve bunlar›n fark›na
varmak insana güç ve beceri kazan-
d›racakt›r. Herkes bunlara sahiptir.
Önemli olan bunlar› etkin biçimde
k u l l a n m a k t › r .

7 - ‹letiflimin Anlam› Kar›fl›m›zda-
kine Yapt›¤›m›z Etki ve Ald›¤›m›z Ce-
v a p t › r .

Günümüzde insanlar›n en büyük
derdinin anlafl›lmak, anlayamamak
oldu¤unu söylemek mümkün. Ço¤u-
muz “Ben öyle dememifltim, beni
yanl›fl anlad›lar” yada “Acaba beni
do¤ru anlayabiler mi?” gibi kuflkular-
la iç içeyiz. NLP bu olaya daha de¤i-
flik aç›dan bakmaktad›r. NLP, her in-
san›n kendi iletifliminden kendini so-
rumlu tutar. Anlafl›lmamak karfl›m›z-
dakinin de¤iflik aç›dan bakmaktad›r.
NLP, her insan›n kendi ileflitiminden
kendini sorumlu tutar. Anlafl›lmamak
karfl›m›zdakinin de¤il, bizim kendi so-
r u n u m u z d u r .

E¤er kendimizi kendi söyledikleri-
mize odakl›yor ve karfl›m›zdakileri ih-
mal ediyorsak kendimiz söyler kendi-
miz dinleriz. Önemli olan bizim söyle-
yece¤imizin karfl›m›zdakinde uyand›-
raca¤› etkidir. Söylediklerimize do¤ru
cevap almak istiyorsak ne söyleyece-
¤imizi, nas›l söyleyece¤imizi ve karfl›-
m›zdakinin alg›s›n›, seviyesini bilmek
z o r u n d a y › z .

8 - ‹nsanlar Her Zaman Kendileri
‹çin Do¤ru Karar› Verirler.

NLP'nin di¤er ön kabullerinden
birisi, insanlar›n do¤ru da olsa yanl›fl
da olsa her zaman kendileri için do¤-
ru fleyi yapt›klar›n›, aksi takdirde on-
lar› yapmayacaklar›n› söylemektedir.

‹nsanlar›n ortaya koyduklar› o an-
ki bütün davran›fllar› kendileri için an-
laml›d›r. Aksi takdirde yapmazlar. Da-
ha sonra piflman bile olsalar, o an
kendileri için en uygun seçenekleri o

Seçeneklerin az, zaman›n k›s›tl›
oldu¤u, hatta sorunun ne oldu¤unu
tam anlam›yla kestiremedi¤iniz ve
buna ra¤men seçim yapmak zorunda
kald›¤›n›z güç durumlarla karfl›laflabi-
lirsiniz. Böyle durumlarda içinizdeki
bu erdem ve mentör size do¤ru yolu
g ö s t e r e c e k t i r .

Dolay›s›yla bilinç d›fl›n›zda oluflan
bu durumun fark›na var›p ça¤r›flt›r›c›-
lar kullanarak bu iç güç istenildi¤i öl-
çüde tekrar kullan›labilir.

NLP ‹LE;
• Sizi engelleyen fobilerinizi yenebi-

l i r s i n i z .
• Size zarar veren al›flkanl›klar›n›z›

d e ¤ i fl t i r e b i l i r s i n i z .
• Çeliflkilerinizi çözüme ulaflt›rabilir-

s i n i z .
• Kendinizi motive etme tekniklerini

ö ¤ r e n e b i l i r s i n i z .
• ‹flinizde ve hayat›n›z›n herhangi

bir alan›nda daha baflar›l› olabilir-
s i n i z .

• Çevrenizdeki insanlar› etkileyebilir
ve olaylar›n ak›fl›n› de¤ifltirebilirsi-
n i z .

• Yeni fleyler ö¤renme becerinizi
g e l i fl t i r e b i l i r s i n i z .

• Hedeflerinize daha çabuk ulaflabi-
l i r s i n i z .

• Kendinize ve baflkalar›na karfl›
duyarl› davranmak ve çevrenizde-
kilerin etkileyici ve anlafl›l›r bula-
ca¤› bir flekilde iletiflim kurabilirsi-
n i z .
NPL'nin özünü kavrad›¤›n›zda

onu yaflam›n›z›n her alan›nda kulla-
nabilirsiniz. Çünkü baflar›n›n ve mut-
lulu¤un spesifik bir düflünce parterni
ve yap›s› vard›r. Bu ise herkes taraf›n-
dan ö¤renebilir.

Zihninizi sizin için çal›flt›rmay› ö¤-
renin. Zihin - Beden Sisteminizin
kontrolünü elinize al›n.

KAYNAKLAR :
- Turgay Biçer - NLP, Kiflisel Liderlik
- Joseph O'Connor, Jan McDermott -

NPL'nin ‹lkeleri
- Nil Gün -NPL, Zihninizi Kullanma Klavuzu
- Sue Kn›ght - Uygulamalarla NLP.
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Bugün bizler için apaç›k olan gerçekler, eski zaman-
larda evrenin ak›l s›r ermeyen olgular› aras›nda idi.
Günlük yaflamdaki en basit bir olay bile evrenin
s›rlar› ile ilgili olarak yorumlan›yordu. Bu konuya
örnek olarak Asurlar›n M.Ö. 1000 y›llar›nda difl
a¤›r›s›na neden oldu¤u san›lan bir kurt için yazd›klar›
t›ls›ml› dizeleri gösterebiliriz. Bu dizeler evrenin
bafllang›c›n› araflt›rmakla bafllay›p, difl a¤r›s› için bir
tedavi yöntemi sal›k vermekte son bulur.

Evren, anu taraf›ndan
Yeryüzü evren taraf›ndan
Akarsular, yeryüzü taraf›ndan
Dereler, akarsular taraf›ndan
Batakl›klar, dereler taraf›ndan
Ve küçük kurt, batakl›klar taraf›ndan
Yarat›ld›ktan sonra 
Küçük kurt, a¤laya s›zlaya
Tanr› fiamafl’›n huzuruna vard›
Yafll› gözlerle dediki:
“Bana verece¤in besin ne ola? 
‹ncirli kay›s› senin ola
Bunlar ne ki benim için
‹ncirli kay›s› ha
B›rak da hiç olmazsa
Diflle difleti aras›na sokulay›m
Az› difllerinin içine yerlefleyim

Madem ki böyle dedin ey küçük kurt
Kahretsin seni toprak ana
O kudretli eliyle
(Difl a¤r›s›na karfl› t›ls›ml› dizeler)

Tedavisi mayalanm›fl arpa suyuna kar›flt›r›lm›fl ya¤, bu
dizeler 3 kez yinelenerek a¤r›yan diflin üzerine konula-
c a k .
Atalar›m›z içinde yaflad›klar› dünyan›n s›rr›n› ö¤renm-
eye can att›klar› halde bunun yöntemini keflfedeme-
m i fl l e r d i .
Anular fiamafllar gibi tanr›lar›n egemen güçler olufltur-
duklar› küçücük, garip ve aciz bir dünya varsay›m› ile
yafl›yorlard›. Böyle bir dünyada, insano¤lu önemli
olmas›na önemli, ama bafll›ca rolü üstlenmekten uzak
bir yaflam sürüyordu. Do¤ayla insan s›k› bir ba¤lant›
içindeydi. Difl a¤r›s›n›n mayalanm›fl arpa suyuyla

tedavisi en derin evrensel gizleri içeriyordu.
Günümüzde ise evreni anlamam›z› sa¤layan seçkin,
güçlü ve ad› bilim olan bir yöntem bulduk. Bilim, varl›¤›
öylesine eskilere uzanan ve öylesine engin bir evrenin
gizlerini önümüze serdi ki bunun karfl›s›nda
insano¤luna iliflkin sorunlar bile neredeyse önemini
yitirdi. Böylece Kosmos günlük yaflam›m›zla ilgisi
bulunmayan uzak, soyut bir kavram gibi görünüyordu.
Ne varki Bilim giderek evrenin insan› çoflkuya bo¤an bir
görkemi bulundu¤unu ve akl›n bu giz perdesinin arala-
maya yetebilece¤ini ortaya koymakla kalmam›fl.
‹nsano¤lunun gerçekten evrenin bir parças› oldu¤unu,
Ondan kaynaklanarak yine Onda son buldu¤unu
göstermifltir. En temelinden en önemsizine dek insana
iliflkin tüm olgular›, evrene ve onun kökenlerine
b a ¤ l a y a b i l i r i z .
Kaynak: Kosmos-Evrenin ve Yaflam›n S›rlar›, Prof. Dr.
Carl Segan “Alt›n Kitaplar”
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‹NTERNETTEN D‹fiE DOKUNUR YAZILAR...

D i fl k u r t l a r ›
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Pumay› bilirsiniz. Hani vahfli kedile-

rin uzak atalar›ndan.Yaklafl›k iki

metre uzunlu¤undaki benekli y›rt›c›.

Birçok özelli¤i ile ünlüdür bu orman-

lar›n harika kedisi. Ama en çok ta

h›zl› ve k›vrak koflusu ile tan›n›r Av›-

n›n pefline düfltü¤ü andan itibaren

giderek h›zlanan ve vücudunun tüm

eklem ve kaslar›n› ortaya koyan ha-

reketlerini seyretmek bir zevktir. Bu

ölüm koflusu bazen puman›n, bazen

ise hayati için koflan kurban›n zaferi

ile sonuçlan›r.

Peki bir puma av›n›n peflinden ne

kadar koflar? ‹flte ormanlar›n vahfli

avc›s›n› uygarl›klar›n kurucusu insa-

na örnek yapacak olan da puman›n

bu özelli¤idir. Puma av›n›n peflinden

sürdürdü¤ü "ölüm koflusunu" her

zaman av›n›n cüssesine göre ayar-

lar. Yani bir ceylan ele geçirmek için

kofltu¤u süre ile, bir tavflan›n peflin-

den geçirdi¤i süre asla ayn› de¤ildir.

Çünkü puma ak›ll› bir hayvand›r ve

koflarken harcad›¤› enerji miktar›,

avdan elde edece¤i potansiyel ener-

ji miktar›n› aflt›¤› anda puma kofl-

maktan vazgeçer. 

Yenilgiyi kabul edip baflka av arar.

Bu nedenle ceylan›n peflinden fazla,

tavflan›n peflinden çok daha az ko-

flar. ‹flte "aptal puma sendromu" bu-

nun tersini yapan insanlar›n ruh hali-

ni ifade etmek için, yani bir tavflan›n

peflinden y›llarca koflan, sonra da

yakalad›¤› av› bir ö¤ünde bitiren ak›l-

s›zlar için kullan›l›r. 

Baflar›n›n s›rr› pumal›ktan, yani har-

canan emek, ulafl›lan sonuç iliflkisin-

deki dengeyi iyi saptamaktan geçi-

yor. Simdi söyleyin bakal›m sizin y›l-

lard›r peflinde kofltu¤unuz tavflan

ne?

k › s a d a n  h i s s e

Akademik yaz›lar›n›z› nerde
yay›nlamal›s›n›z?
E¤er konuyu anlam›flsan›z ve ispatlayabiliyorsan›z matematik yay›nlar›na gönderin.

E¤er konuyu anlam›flsan›z fakat ispatlayam›yorsan›z fizik yay›nlar›na gönderin.

Konuyu anlamam›flsan›z fakat ispatlayabiliyorsan›z ekonomi yay›nlar›na gönderin.

Konuyu hem anlamam›fl hem de ispatlayamam›flsan›z psikoloj› yay›nlar›na gönderin.

E¤er çaban›z basit bir kavramdan önemli sonuçlar ç›karmak ise o zaman e¤itim yay›nlar›na

gönderin.

E¤er çaban›z önemli bir kavramdan basit bir sonuç ç›karmak ise o zaman metafizik yay›nlar›na

gönderin.

A k › l l ›  p u m a  t a k t i ¤ i

Baflar›n›n en baflar›l› formülü
Einstein‚in baflar›s›ndan kimsenin kuflkusu yoktur herhalde. Einstein'a baflar›y› formüle et demifller:

‹flte Einstein‚in formülü
A=x y z

A= baflar›, 
x= çal›flma, 

y= yerinde ve zaman›nda davranma, 
z= dinlenme ve e›lence; 

Ancak, muzip birileri bu formülü flöyle de›ifltirmifl...
A= baflar›, 

x= çok çal›fl›yormufl gibi görün, 
y= çeneni tut, sadece yapabildiklerini uzun uzun anlat

z= dinlenme ve e›lence'yi ihmal etme, çok para kazan›yorsun sans›nlar; 




