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..... Zavall› Anadolu, befl cepheye, durup dinlenmeden kan ve can pompal›yordu. O

kadar ki dört y›l süren savafl›n sonuna do¤ru, yafl› kaç olursa olsun, kilosu 45'i geçen

her genç cepheye sürülecektir.

..... Osmanl› ‹mparatorlu¤u, 17. yüzy›ldan beri h›zla gerileyerek sonunda yar› sömür-

ge olmufl, süslü bir operet imparatorlu¤una dönüflmüfltür. Savafltan iyice tükenmifl ola-

rak ç›kar. Süsü de dökülmüfltür. Pantürkizm Hazar k›y›lar›nda, Panislamizm Arabistan

çöllerinde ölmüfl, elde yaln›z bitkin ve yoksul Anadolu kalm›flt›r.

..... Türlü ayr›l›kç› dernekler kurulur. Baz› ayd›nlar birdenbire Kürt, Çerkez ya da

Arap olduklar›n› an›msarlar. Baz› ümitsiz ayd›nlar da, ‹ngiliz, Frans›z veya Amerikan

mandas›n› ya da himayesini arayan ak›mlar aras›nda bocalamaktad›r.

..... ‹ngiltere Karadeniz Ordusu Komutan› General Milne, Londra'ya flu mesaj› yollar:”IV. Mehmet, ‹ngiliz-

lerin Türkiye'de idareyi mümkün oldu¤u kadar süratle ellerine almas›n› istiyor.

..... Damat Ferit, Amiral Calthorpe'a flöyle diyecektir: “Padiflah›n ve benim yegane ümidimiz, Allah'tan

sonra ‹ngiltere'dir”.

..... Son dönem Osmanl› ayd›nlar›n›n kifliliksizli¤inin, teslimiyetçili¤inin ve Bat› karfl›s›nda duydu¤u afla¤›-

l›k duygusunun mükemmel bir örne¤i olan Ali Kemal Londra Konferans› öncesinde flöyle yazacakt›r: “Avru-

pa ile bafla ç›kmay›, yüzy›llardan beri Asya'n›n hangi kavmi baflarabildi ki biz baflarabilelim?”

..... Elde avuçta hiçbir fley yokken, emperyalizme, galip devletlere, Yunan ordusuna, Ermenilere, Pontus

çetelerine karfl› silahl› mücadeleye giriflmeyi ç›lg›nl›k sayanlar çoktur. Silahs›zland›r›lm›fl Türk ordusunun bu

tarihteki gücü, o da ka¤›t üzerinde, 35-40 bin kiflidir. Oysa Türkiye'deki silahl› iflgalcilerin say›s› giderek

400.000 kifliyi bulacakt›r. Yoksul, bitik Anadolu, 400.000 iflgalciyi ve onbinlerce silahl›-silahs›z haini yenme-

yi baflaracakt›r.

..... Milli Mücadele iflte bu mucizenin, bu onurlu, güzel ç›lg›nl›¤›n ad›d›r.

..... Esaslar› Erzurum ve Sivas kongreleri ile Ankara'da oluflturulup belirlenmifl olan Milli Ant'›  (Misak-›

Milli'yi) kabul ve ilan eder. Milli Ant'›n özü fludur:

“Bölünmez, ba¤›ms›z, hür ve ça¤dafl bir Türkiye”

Say›n Turgut Özakman'›n elli küsür y›ll›k bilgi ve belge toplama sonucu ortaya ç›kard›¤› , gerçek olgu ve

olaylar›n roman› “fiu Ç›lg›n Türkler” den al›nt›larla bafllad›m. Gerek bizim gibi orta yafllardakilerin, gerek bu

ülkenin gelece¤i olan gençlerimizin yeterince bilmedi¤i ve hissedemedi¤i Milli Mücadele'yi gerekti¤i gibi an-

latan ve hissettiren bu eserin okunmas› ve okutulmas› bir görevdir. Tarihin tekrarlanmamas› için ders al›n-

mal›d›r. Bugün de, yar›n da...

* * * * *
Ortaça¤›n karanl›klar›ndan sonra Yeniden do¤ufl denilen dönemde ve Ayd›nlanma ça¤›nda bile zamanla

düflünenler, ayd›n kafalar kenara itildi. Ç›kar ve zenginlik beklentileri, insan› insan yapan de¤erleri gözden

ç›kard›. Bugün bile ayn› uyan›klar ç›kar ve zenginlik beklentileri ile kendi meslektafllar›n› gözden ç›karabil-

mekte. Karfl›lar›nda mücadele edenleri bir avuç olarak görüyorlar. Ancak hareket etmeleri gerekenler uyusa

da mücadelelerinden vazgeçmeyenler var. 

Kiflisel ç›karlar› hesaplayanlar evrensel  de¤erlerin öncelik kazanaca¤›n› hesaplayam›yorlar. Aborjinler üç

rakam biliyorlarm›fl; 1, 2 ve çok. Bildi¤iniz kadar üretebilirsiniz...

Merih BAYKARA
Ankara Diflhekimleri Odas› Baflkan›

fiU ÇILGIN TÜRKLER VE B‹Z‹M ABORJ‹NLER
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Merhabalar…

Odam›z neler yap›yor diye merak ediyor musunuz?

Etmiyorsan›z da ben anlatay›m.

Öncelikle yarg›ya intikal etmesi dolay›s› ile çok detay›na girmeden

Mahalli ‹dareler Birli¤i veya Belediye A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi ad›

alt›nda faaliyet gösteren, tafleronlar taraf›ndan iflletilen polikliniklere kar-

fl› bafllatm›fl oldu¤umuz mücadele devam ediyor. Anayasam›zda kamu

hizmetinin, kamu görevlileri taraf›ndan verilebilece¤i çok aç›k flekilde

yaz›l› iken bu merkezlerde çal›flan meslektafllar›m›z kamu personeli

olmad›¤› halde çal›flmaya devam etmektedirler. Amaç halka hizmettir,

yasalar bir kere delinmekle bir fley olmaz mant›¤›na hukuk adamlar›m›z›n

ne diyece¤ini biz de sizler kadar merak ediyoruz.

Sadece bilimsel de¤il sosyal organizasyonlarla da kalitesini ve seçkinli¤ini her zaman ortaya koyan Ankara

Diflhekimleri Odas› yaz aylar›nda da bofl durmad›. Ankara Tenis Kulübü ile ortak organize etti¤imiz “Difle Difl

2005 Tenis Turnuvas›” son derece e¤lenceli ve keyifli dakikalar›yla geride kald›. Dile¤imiz bu organizasyonla-

r›n geleneksel hale dönüflmesi. 

Dört odan›n ortak organizasyonu olan Eylül Sempozyumumuz Kapadokya Peri Tower Otel'de yap›ld›. Bu ke-

yifli organizasyonda büyük eme¤i geçen ARBER TUR‹ZM ve konferanslar› ile katk› veren tüm hocalar›m›za te-

flekkürü borç biliriz.

Bu y›l yine Hilton Oteli Salonlar›nda yapaca¤›m›z Expodental Ankara 2005 haz›rl›klar› son derece h›zl› bir fle-

kilde devam ediyor. Konferans konular› ve konuflmac›lar› titizlikle araflt›r›larak tespit edilen kongremizde ç›ta-

y› hep biraz daha yükse¤e koymay› görev biliyoruz. Paramedikal olarak Sunay AKIN, Türev BERK‹ ve Tevfik

ORBEY'in kat›laca¤› kongrede hiçbir aksakl›k olmamas› için elimizden geleni yap›yoruz. 

Yaz tatili nedeniyle ara verdi¤imiz E¤itim Seminerlerimiz Eylül ay› ile birlikte yeniden bafllad›. Sponsorlar›m›z›n

deste¤i ile bu seminerlerimiz devam edecek. TDB taraf›ndan SDE puan› ile kredilendirilen ücretsiz seminerle-

rimizin program›ndan haberdar olmak için web sitemizi ve mail gruplar›m›z› takip edin. 

Son olarak uzun zamandan beri emek verdi¤imiz web sitemizin yeni yüzü çok yak›nda sizlerle bulufluyor. Bel-

ki de dergimiz elinize ulaflt›¤›nda yükleme ifllemlerimiz de tamamlanm›fl olacak. ”Bir diflhekimi web sitesinde

neler ister?” sorusundan hareketle bafllad›¤›m›z haz›rl›k çal›flmalar›m›z sonland›, yükleme ifllemlerimiz baflla-

d›. Sizlere daha kolay ve h›zl› ulaflmay› hedefledi¤imiz portal›m›z al›flkanl›¤›n›z olacak.

Daha büyük hedeflerle, daha yo¤un bir çal›flma temposuna girdi¤imiz flu günlerde ayd›nl›k ve mutlu yar›nlar

diliyorum.

Sami BALÇIK

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

‹ZLEMEYE DEVAM...





Methiye Han›m, çok uzun zamand›r al›fl›k oldu¤u flekilde güne keyifsiz baflla-
d›.Geceleri bir türlü yakas›n› b›rakmayan huzursuzluk, uykusuz kalmas›na neden
oluyordu.”Yine bafllad›k” diye hay›fland›.Kalk,çocuklar› okula gönder,eflini u¤ur-
la,kahvalt› yap ve muayenehanenin yolunu tut.Bu son k›s›m hakikaten keyifsiz ol-
maya bafllam›flt›.

Son y›llarda yo¤un istek ve çabalar›na ra¤men bir türlü istedi¤i ekonomik sevi-
yeye ulaflamam›flt›.Bu durum hem performans›n› ve çal›flma disiplinini hem de ya-
flant›s›n› derinden sarsmaya bafllam›flt›. Moralsizlik hastalar›na olan duyarl›l›¤›n›
afl›nd›r›yordu. Mezun olurken etti¤i yemin tutunaca¤› en güçlü dald›. O da olmasa
zaten herfley sarpa sarard›.

Muayenehanesinde rutin bir gün daha bafllam›flt›. Sekreteri ile birlikte sohbet
ediyorlard›. Telefon dahi çalm›yordu.”Nerede o eski günler? Ben böyle verimsiz bir
flekilde oturay›m diye mi mezun oldum? Devlet ve ailem bunun için mi bunca fe-
dakarl›¤a katland›lar? Ne millete ne devlete ne de kendime faydal› olamayacaksam ben burada ne yap›yo-
rum?” diye düflünürken kap› zili her ikisini de uyand›rd›. fiaflk›nl›k içinde koflturdular. Gözleri kan çana¤›na
dönmüfl orta yafll› iyi giyimli bir beyefendi h›fl›mla içeri dald›. “Birkaç sokak ötede diflçiyim diye geçinen bir
hay›rs›z diflimi çekti ama inan ki ac›dan ölece¤imi sand›m han›m k›z›m. Ne olur beni bu ›zd›raptan kurtar”
dedi. Muayenesini yapt›. Tutmam›fl bir anesteziden sonra enfekte bir diflin yar›m yamalak sökülmeye ça-
l›fl›ld›¤›n› farketti fakat bunu hastayla paylaflman›n do¤ru olmayaca¤›n› düflünüp sorunu ortadan kald›rmaya
koyuldu. K›sa bir zaman sonra hasta rahatlam›flt›. Teflekkür fasl›ndan sonra hastann ücret sormas›na hem
flafl›rm›fl hem de çok mutlu olmufltu. ‹çinden “ bu seferlik ücret almayal›m senden beyamca “ deyivermek
geçti. Bunu yürekten istiyordu. Avuçlar›n› s›karak talep etti¤i ücreti söyleyiverdi. K›zard›, utand› ve hiç geç-
meyecek gibi donup kalan saniyeleri saymaya bafllad›. Ancak eflde¤er bir tedaviden t›p hekimlerinin ald›¤›
ücreti düflününce rahatlayabildi. Hasta önce flöyle bir süzdü kendisini.”Çok demedin mi k›z›m? Biraz ikram
yapsayd›n bari” dedi. ‹kram yap›ld›. Masan›n üzerine ç›kar›lan kredi kart›n› görünce bo¤az› dü¤ümlendi.” K›-
z›m ben SSK'l›y›m. Sizde geçer mi?” diye sorunca bu iflin uzayaca¤›n› hemen anlad›. ”Amcac›¤›m bizde
hasta ayr›m› yoktur.Kap›m›z› her çalan›n tedavisini yapmak boynumuzun borcudur. Ama size kesece¤im fa-
turan›n tam karfl›l›¤› ödenemedi¤inden zarar görürüz. Bu sebeple bu sefer sizden para almayal›m. Baflka se-
fer helallefliriz” diyerek kendini odas›na att›.

Ç›ld›rmak üzereydi. Kime derdini anlataca¤›n› bilemedi. Bir anda meslek örgütü geldi akl›na. Herkesin so-
runlar›n›n ortak oldu¤u ve birlikte çözüm bulabilecekleri bir örgüt olmas› gerekirken flimdiye dek bu yap›sal
sorunlar›n üstesinden gelebildiklerini görmemiflti. Hepsi gönüllü çal›flan bu meslektafllar› neler yap›yordu
acaba? Muhtemelen çay, kahve içip bofl lak›rd›larla zaman geçiriyorlard›. Bir baflka grup ise bunlara karfl›
devaml› muhalefette olmal›yd›. Karfl›l›kl› olarak didiflip duruyorlard› herhalde. Gere¤i yoksa bu örgüt kapat›l-
sayd›. Zaten kimseye faydalar› da olmuyordu. Bir de kimseye belli etmeden iflini yürütenler vard›. Yani de-
rindeki diflhekimleri. O kadar derindeydiler ki anaerob aktivasyona bafllam›fllard› herhalde. ‹flin kötüsü bu-
nun fark›nda bile olmad›klar›ndan yaflamlar›ndan mutluydular. Ama birgün gemi batarsa hiçbir yere gideme-
yeceklerini birilerinin onlara anlatmas› gerekiyordu. Tek düflünceleri para olan bunlar hem mesle¤in sayg›n-
l›¤›n› yok ediyorlard› hem de her dönemde ve her kesimde bar›nm›fl olan zararl› zihniyetin devaml›l›¤›n› sür-
dürmekteydiler. Bunu önlemenin bir çaresini bulmak gerekiyordu.

Mesle¤e at›ld›¤›ndan beri tek silah› flifa da¤›tan nas›rlaflm›fl parmaklar› olmufltu. Baflka hiçbir fleyin
gerekli olmad›¤›na inananlardand›. E¤er bu yönde düflünürseniz mesle¤i hakk›yla yapabilirdiniz. Sizi ne
yapaca¤›n›z reklamlar, ne derin ba¤lant›lar kurarak çekmeye çal›flt›¤›n›z hastalar bir yere getirebilirdi. Ne de
son model teknoloji. Bunlar tamamen iflin ayr›nt›lar›yd› Sahip olman›z gereken en önemli fley bu ayd›nl›k bi-
linç haliydi.

Her fleye ra¤men kendisi gibi ç›rp›nan meslektafllar›n›n varl›¤›n› hissetti. Yüre¤i tekrar umutla dolmufltu.
Yüzündeki ma¤rur ifade çelikleflecekti.

NOT : Yukar›da anlat›lanlar›n gerçek hayat ve kiflilerle hiçbir ilgisi yoktur. Tamamen hayal ürünüdür.

M. Memduh MAZMANCI
Yönetim Kurulu Üyesi
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Ö . G : Son zamanlarda t›bbi
uygulamalarla ilgili gerek medya-
dan tan›k oldu¤umuz kadar›yla,
gerek meslektafllar›m›zdan, çev-
remizden duydu¤umuz kadar›yla
hekimlere aç›lan davalar›n say›-
s›nda büyük art›fl oldu. Bunlar›n
bir k›sm› komplikasyon sonucu
hekime aç›lan dava, bir k›sm›
malpraktis nedeniyle, Yeni
TCK'da da baz› maddelerin bu
ayr›m› tam olarak kesin hatlar›yla
ortaya koymad›¤›n› görüyoruz.
Bu mu¤lak ifadelerin hekimleri
zor durumda b›rakabilece¤ini
düflünüyoruz. Bizler bu durum-
dan nas›l etkilenece¤iz, neler
yapmam›z gerekecek?

H.H: Öncelikle hekimlerin t›p
hukukunu art›k daha iyi bilmeleri
gerekiyor. Yani bundan sonra biz
bu ifllerle u¤rafl›yoruz. Bizi ilgi-
lendirmez veya bilmiyorduk di-
yemeyecekler. Ceza Kanununu
da de¤il sadece, ceza mahke-
mesi kanununu, t›bbi deontoloji
tüzü¤ünü, hasta haklar› tüzü¤ü-
nü, ilgili bütün mevzuat› çok iyi
bilmeleri gerekiyor. Çünkü Türk
Ceza Kanunu'nun 4.maddesi
flöyle diyor; Kanunu bilmemek

mazeret de¤ildir, yani hakim ve-
ya savc› karfl›s›na ç›kt›¤›nda ben
yapm›fl oldu¤um eylemin hukuka
ayk›r› oldu¤unu bilmiyordum gibi
bir savunmada bulunmas› hiçbir
zaman hekimi sorumluluktan
kurtarmayacak. O yüzden bunu
iyi bilmesi, ö¤renmesi gereki-
yor.Burada tabi ki Diflhekimleri
odalar›na çok önemli görevler
düflüyor. Diflhekimlerinin yasal
sorumluluklar› ile ilgili bir seri e¤i-
tim düzenlemesi gerekiyor, çün-
kü diflhekimlerinin  fakültelerde
ald›klar› bir hukuk formasyonu
yok, diflhekimi olay› bilmiyor.Biz
gerçi iki y›ld›r Ankara Üniversite-
si Diflhekimli¤i Fakültesinde bu
yönde bir e¤itim veriyoruz ama
genelde bu yönde  bir e¤itim
yok. Dolay›s›yla bir diflhekimi
al›pta bir kitab›, yasay› okudu-
¤unda bunu tam olarak anlama-
yabilir. O yüzden böyle k›sa sü-
reli seminerler, e¤itim pro¤ram-
lar› düzenleyerek en az›ndan ana
hatlar›yla sorumluluk alanlar›n›
diflhekimlerine, kendi üyelerine
aktarmas› gerekiyor.

Ö.G: Ayn› flekilde hukukçula-
r›n da sa¤l›kla ilgili, t›bbi uygula-

Son y›llarda yanl›fl t›bbi uygula-

ma iddias›yla hekimler aleyhi-

ne aç›lan davalar›n say›s›nda

büyük art›fllar söz konusu.

Art›k t›bbi giriflim sonucu mey-

dana gelen istenmeyen sonuç-

larda giriflimin Hekimli¤in kötü

uygulanmas› (Malpraktis) m›

yoksa Hukukun ‹zin Verdi¤i

Risk (Komplikasyon) mi oldu¤u

ay›rt edilmelidir.

Bu ay›r›m› yapabilmek için t›b-

bi giriflimlerin standartlar›n›n

belirlenmesi gerekmektedir.

Gerek hekim, gerek hasta hak-

lar›n›n korunmas› bu alandaki

yasal düzenlemelerin tüm ke-

simlerce bilinmesine ba¤l›d›r.

Unutulmamal›d›r ki yasal dü-

zenlemelerin bilinmemesi he-

kimi sorumluluktan kurtarma-

maktad›r.

Türk Ceza Kanununun 4. mad-

desine göre “Ceza Kanunlar›n›

Bilmemek Mazeret De¤ildir.”

MALPRAKT‹S M‹, 
KOMPL‹KASYON MU? 
Yeni TCK üzerine Prof. Dr. Hamit Hanc› ile söylefli...

Röportaj: Dt. Özgenur Günefl
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malarla ilgili bilgilerinin de genifl-
letilmesi gerekir mi?

H.H: Hukukçular düne kadar
bunu bilmiyorlard›. Sa¤l›k alan›n›
bilmiyorlard›, bunu bilmeleri
mümkün de¤il, sa¤l›k teknik bir
konu. Yaln›z son y›llarda flöyle
bir trend var, diflhekimlerinden
ve hekimlerden fakülteyi bitirdik-
ten sonra hukuk okuyanlar var.
Esas bu kifliler hem teknik k›sm›
bildikleri için, hem de hukuku bil-
dikleri için gerçek anlamda ola-
y›n üzerine gidebilecekler.

fiuan 40'a yak›n hekim arka-
dafl›m›z ayn› zamanda hukuk
mezunu ve t›p hukuku üzerinde
uzmanlaflacaklar, bu alanlara
bakacaklar.

Ö . G : T›bbi uygulamalarda
Madde 91 de de oldu¤u gibi hu-
kuku geçerli r›zadan anlafl›lmas›
ve hekimin yapmas› gerekenler
nelerdir.

H.H: R›zan›n geçerli olmas›n›n
ilk flart› kiflinin ayd›nlat›lmas›d›r.
Hasta ayd›nlat›lmadan al›nan r›-
zalar geçersizdir. Ayd›nlatma
olay›nda da kifliye yap›lacak
operasyon, giriflim, bunun yan
etkileri, olas› komplikasyon-
lar,kullan›lacak ilaçlar ve bunlar›n
yan etkileriyle ilgili bilgi verilme-
li,ondan sonra r›zas›n›n al›nmas›
gereklidir. 1219 say›l› tababet
fluabat› sanat›na dair kanun
var.Bu kanunda r›za ile ilgili k›s›m
da belirtilmifl, basit müdahaleler
de hastan›n hekime baflvurma-
s›yla r›za gösterdi¤i kabul edil-
mifltir. Ancak büyük cerrahi giri-
flimlerde yaz›l› r›za flart› var. Do-
lay›s›yla basit bir dolguda, bir difl
çekiminde yaz›l› r›zaya gerek
yok. Tabi r›zay› veren kiflinin de
akl›n›n bafl›nda olmas› gerekir.

Bir ak›l hastas›, alkol, uyuflturcu
etkisinde kalm›fl hastan›n veya
bir çocu¤un r›zas› geçerli de¤il,
böyle bir durumda onun vasisi-
nin veya velisinin r›zas›n› almas›
gerekiyor.

Ö.G: Hekimin taksirli olarak
hastan›n yaralanmas›na yada
ölümüne yol açmas›, malpraktis
durumunda verilecek cezalar ar-
t›r›ld›. Diflhekimleri bu durumdan
nas›l etkilenecek. Eski ceza ka-
nunu ile yeni ceza kanunu ara-
s›ndaki en büyük fark nedir?

H . H : Malpraktis durumunda
verilecek cezalar›n üst s›n›rlar›
art›r›ld›. Eskiden 5 y›ld› ve cezai
infaz kanununa göre 5 y›la kadar
cezalar›n tecil etme olas›l›¤› var-
d›. fiimdi üst s›n›r 5 y›l artt›, bi-
linçli taksir ve olas› kast diye ye-
ni terimler getirildi, burada verile-
cek cezalar›n yüzde elliye kadar
art›r›lma durumu var. Dolay›s›yla
bir diflhekimi bilinçli taksir veya
olas› kast sonucu 9-10 y›la kadar
hapis cezas›na çarpt›r›labilir ve
indirimler olsa bile bu indirimler
belli bir orana kadar indirilebile-
ce¤i için hapis cezas› ile karfl›-
laflma riski var. Eski ceza kanunu

ile yeni ceza kanunu aras›ndaki
en önemli fark› bu olarak görüyo-
rum.

Ö.G. Ayn› flekilde diflhekimle-
rinin karfl›laflabilece¤i tazminat
cezalar› da art›r›ld›.

H . H : Evet, geçenlerde bir
Yarg›tay karar› vard›, hatta onun-
la ilgili bas›na bilgi verdik, resmi
kurumda çal›flan hekimler için
tazminat, ifl verene aç›l›r.Baflka
bir kiflinin yan›nda çal›flan hekim
için özel hastane, Üniversite ve-
ya Sa¤l›k bakanl›¤› tazminat› ça-
l›flt›rana, ifl verene aç›l›yordu.
Ondan sonra iflveren kusur ora-
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n›nda hekimden bunu talep edi-
yordu. fiimdi Yarg›tay karar›na
direkt hekime de aç›labilece¤i
fleklinde kararlar ç›kt›. Bu da,
resmi çal›flan veya baflkas›n›n
yan›nda çal›flan hekimleri, özel
hastanede, üniversitede veya
sa¤l›k bakanl›¤›nda çal›flan heki-
mi oldukça zorlayacak.

Ö.G: Diflhekimlerinin Adli ko-
nulardaki görevleriyle ilgili gelifl-
meler var m›?

H.H: Beden Muayenesi ve vü-
cuttan örnek almak gibi bir yeni
yönetmelik oluflturuldu. Ben de
bu yönetmelik haz›rlan›rken ko-
misyon baflkanl›¤›n› yapt›m. Ce-
za mahkemesi kanununa göre
bu yönetmelik oluflturuluyordu.
Burada ilk kez adli diflhekimli¤i
konuldu. Difl izi diye bir kavram
oluflturuldu, sadece parmak izi

yetmez denildi, dudak izi ve difl
izi kavramlar› ortaya ç›kt› ve difl
izini sadece diflhekimlerinin al-
mas›  fleklinde bir karar verildi.
‹lk kez adli
k o n u l a r d a
d i fl h e k i m i n i n
görevi de ta-
n›mlanm›fl ol-
du. Bu da ye-
ni ve olumlu
bir geliflme.
Onun d›fl›nda
Avanos da
12-13 Kas›m
t a r i h l e r i n d e
Ankara Difl-
h e k i m l e r i
Odas›, Ankara
Üniversitesi Diflhekimli¤i  Fakül-
tesi ve Avanos Belediyesinin
destekleriyle  adli diflhekimli¤i

sempozyumu yap›yoruz, diflhe-
kimi arkadafllar› orada görmek
istiyoruz.

Ayr›ca Anabilim Dal›m›z'da
Türkiye de ilk kez Adli Diflhekim-
li¤i sertifikas› program› uygula-
d›k. Amac›m›z Adli Diflhekimli¤i-
nin de bir doktora program› flek-
linde yerleflmesi, çünkü spesifik
bir alan. Yeni TCK'da da bir çok
de¤ifliklikler var, yeni CMK'ya
göre art›k bilirkiflilik flartlar› da
çok a¤›rlaflt›. Yeni bir sistem gel-
di.Amerikan filmlerinde izledi¤i-
miz gibi avukatlar taraf›ndan di-

rekt sorguya çekileceksiniz ki
buna çapraz sorgu deniliyor. Bu
sadece s›rf diflhekimleri için de-
¤il, hekimleri, emniyet mensup-
lar›, yani bilirkiflilik yapabilenler
için geçerli ve özel bir sistem. Bu
çapraz sorguya karfl›da hekimle-
rimizin e¤itim almas› gerekiyor.
Bilirkiflilik yapacak kiflilerin ve bi-
lirkiflilik müessesesinin de daha
resmilefltirilmesi ve adli diflhe-
kimli¤i doktora programlar›n›n
konulmas› gerekiyor. Böyle bir
doktora program›n›n çok yararl›
olaca¤›n› düflünüyoruz.





Yeni Türk Ceza Kanunu Resmi ga-

zetede yay›nlanarak yürürlü¤e gir-

di. Çok yak›nda baflka Kanunlar›n

da yürürlü¤e girece¤i düflünülerek

bu ceza kanunun ilgili maddeleri

hakk›nda bilgi sahibi olmak gerek-

ti¤ini düflünerek, Kanunun sa¤l›k

ile ilgili maddelerini sizler için özet-

ledik.

MADDE 83 - KASTEN 
ÖLDÜRMEN‹N ‹HMAL‹ 
DAVRANIfiLA ‹fiLENMES‹
(1) Kiflinin yükümlü oldu¤u belli bir

icrai davran›fl› gerçeklefltirmemesi

dolay›s›yla meydana gelen ölüm

neticesinden sorumlu tutulabilme-

si için, bu neticenin oluflumuna

sebebiyet veren yükümlülük ihma-

linin icrai davran›fla eflde¤er olma-

s› gerekir.

(2) ‹hmali ve icrai davran›fl›n eflde-

¤er kabul edilebilmesi için, kiflinin;

a) Belli bir icrai davran›flta bulun-

mak hususunda kanuni düzenle-

melerden veya sözleflmeden kay-

naklanan bir yükümlülü¤ünün bu-

lunmas›,

b) Önceden gerçeklefltirdi¤i dav-

ran›fl›n baflkalar›n›n hayat› ile ilgili

olarak tehlikeli bir durum olufltur-

mas›, gerekir.

(3) Belli bir yükümlülü¤ün ihmali ile

ölüme neden olan kifli hakk›nda,

temel ceza olarak, a¤›rlaflt›r›lm›fl

müebbet hapis cezas› yerine yirmi

y›ldan yirmibefl y›la kadar, müeb-

bet hapis cezas› yerine onbefl y›l-

dan yirmi y›la kadar, di¤er hallerde

ise on y›ldan onbefl y›la kadar ha-

pis cezas›na hükmolunabilece¤i

gibi, cezada indirim de yap›lmaya-

bilir. 

MADDE 85
TAKS‹RLE ÖLDÜRME
(1) Taksirle bir insan›n ölümüne

neden olan kifli, (DE⁄‹fi‹K: “ibare”,

31/03/2005 - 5328/3 mad.) iki y›l-

dan alt› y›la kadar hapis cezas› ile

cezaland›r›l›r.

(2) Fiil, birden fazla insan›n ölümü-

ne ya da bir veya birden fazla kifli-

nin ölümü ile birlikte bir veya bir-

den fazla kiflinin yaralanmas›na

neden olmufl ise, kifli (DE⁄‹fi‹K:

“ibare”, 31/03/2005 - 5328/3

mad.) iki y›ldan onbefl y›la kadar

hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.

MADDE 89
TAKS‹RLE YARALAMA
(1) Taksirle baflkas›n›n vücuduna

ac› veren veya sa¤l›¤›n›n ya da al-

g›lama yetene¤inin bozulmas›na

neden olan kifli, üç aydan bir y›la

kadar hapis veya adli para cezas›

ile cezaland›r›l›r.

(2) Taksirle yaralama fiili, ma¤du-

run;

a) Duyular›ndan veya organlar›n-

dan birinin ifllevinin sürekli za-

y›flamas›na,

b) Vücudunda kemik k›r›lmas›na,

c) Konuflmas›nda sürekli zorlu¤a,

d) Yüzünde sabit ize,

e) Yaflam›n› tehlikeye sokan bir

duruma,

f) Gebe bir kad›n›n çocu¤unun

vaktinden önce do¤mas›na,

Neden olmuflsa, birinci f›kraya gö-

re belirlenen ceza, yar›s› oran›nda

art›r›l›r.

(3) Taksirle yaralama fiili, ma¤du-

run;

a) ‹yileflmesi olana¤› bulunmayan

bir hastal›¤a veya bitkisel haya-

ta girmesine,

b) Duyular›ndan veya organlar›n-

dan birinin ifllevinin yitirilmesi-

ne,

c) Konuflma ya da çocuk yapma

yeteneklerinin kaybolmas›na,

d) Yüzünün sürekli de¤iflikli¤ine,

e) Gebe bir kad›n›n çocu¤unun

düflmesine,

Neden olmuflsa, birinci f›kraya gö-

re belirlenen ceza, bir kat art›r›-

l›r.

(4) Fiilin birden fazla kiflinin yara-

lanmas›na neden olmas› halinde,

alt› aydan üç y›la kadar hapis ce-

zas›na hükmolunur.

(5) Bilinçli taksir hali hariç olmak

üzere, bu maddenin kapsam›na

giren suçlar›n soruflturulmas› ve

kovuflturulmas› flikayete ba¤l›d›r. 

MADDE 90
‹NSAN ÜZER‹NDE DENEY
(1) ‹nsan üzerinde bilimsel bir de-

ney yapan kifli, bir y›ldan üç y›la

kadar hapis cezas› ile cezaland›r›-

l›r.

yeni TCK içinde
S A ⁄ L I K
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(2) ‹nsan üzerinde yap›lan r›zaya

dayal› bilimsel deneyin ceza so-
rumlulu¤unu gerektirmemesi için;

a) Deneyle ilgili olarak yetkili kurul
veya makamlardan gerekli iznin

al›nm›fl olmas›,
b) Deneyin öncelikle insan d›fl›

deney ortam›nda veya yeterli
say›da hayvan üzerinde yap›l-

m›fl olmas›,
c) ‹nsan d›fl› deney ortam›nda ve-

ya hayvanlar üzerinde yap›lan
deneyler sonucunda ulafl›lan

bilimsel verilerin, var›lmak iste-
nen hedefe ulaflmak aç›s›ndan

bunlar›n insan üzerinde de ya-
p›lmas›n› gerekli k›lmas›,

d) Deneyin, insan sa¤l›¤› üzerinde
öngörülebilir zararl› ve kal›c› bir

etki b›rakmamas›,
e) Deney s›ras›nda kifliye insan

onuruyla ba¤daflmayacak öl-
çüde ac› verici yöntemlerin uy-

gulanmamas›,
f) Deneyle var›lmak istenen ama-

c›n, bunun kifliye yükledi¤i kül-
fete ve kiflinin sa¤l›¤› üzerinde-

ki tehlikeye göre daha a¤›r bas-
mas›,

g) Deneyin mahiyet ve sonuçlar›
hakk›nda yeterli bilgilendirme-

ye dayal› olarak aç›klanan r›za-
n›n yaz›l› olmas› ve herhangi bir

menfaat teminine ba¤l› bulun-
mamas›, 

gerekir.
(DE⁄‹fi‹K: “üçüncü f›kra”,

31/03/2005 - 5328/7 mad.) 3) Ço-
cuklar üzerinde bilimsel deneyin

ceza sorumlulu¤unu gerektirme-
mesi için ikinci f›krada aranan ko-

flullar›n yan› s›ra;
a) Yap›lan deneyler sonucunda

ulafl›lan bilimsel verilerin, var›l-
mak istenen hedefe ulaflmak

aç›s›ndan bunlar›n çocuklar
üzerinde de yap›lmas›n› gerekli

k›lmas›,

b) R›za aç›klama yetene¤ine sa-
hip çocu¤un kendi r›zas›n›n ya-

n› s›ra ana ve babas›n›n veya

vasisinin yaz›l› muvafakatinin

de al›nmas›,
c) Deneyle ilgili izin verecek yetki-

li kurullarda çocuk sa¤l›¤› ve

hastal›klar› uzman›n›n bulun-
mas›, gerekir.

(4) Hasta olan insan üzerinde r›za

olmaks›z›n tedavi amaçl› deneme-
de bulunan kifli, bir y›la kadar ha-

pis cezas› ile cezaland›r›l›r. Ancak,

bilinen t›bbi müdahale yöntemleri-
nin uygulanmas›n›n sonuç verme-

yece¤inin anlafl›lmas› üzerine, kifli

üzerinde yap›lan r›zaya dayal› bi-
limsel yöntemlere uygun tedavi

amaçl› deneme, ceza sorumlulu-

¤unu gerektirmez. Aç›klanan r›za-
n›n, denemenin mahiyet ve sonuç-

lar› hakk›nda yeterli bilgilendirme-

ye dayal› olarak yaz›l› olmas› ve te-

davinin uzman hekim taraf›ndan
bir hastane ortam›nda yap›lmas›

gerekir.

(5) Birinci f›krada tan›mlanan su-
çun ifllenmesi sonucunda ma¤du-

run yaralanmas› veya ölmesi halin-

de, kasten yaralama veya kasten
öldürme suçuna iliflkin hükümler

uygulan›r.

(6) Bu maddede tan›mlanan suçla-
r›n bir tüzel kiflinin faaliyeti çerçe-

vesinde ifllenmesi halinde, tüzel

kifli hakk›nda bunlara özgü güven-
lik tedbirlerine hükmolunur. 

MADDE 91 - ORGAN VEYA 
DOKU T‹CARET‹
(1) Hukuken geçerli r›zaya dayal›

olmaks›z›n, kifliden organ alan
kimse, befl y›ldan dokuz y›la kadar

hapis cezas› ile cezaland›r›l›r. Su-

çun konusunun doku olmas› halin-

de, iki y›ldan befl y›la kadar hapis

cezas›na hükmolunur.

(2) Hukuka ayk›r› olarak, ölüden

organ veya doku alan kimse, bir

y›la kadar hapis cezas› ile cezalan-

d›r›l›r.

(3) Organ veya doku sat›n alan,

satan, sat›lmas›na arac›l›k eden ki-

fli hakk›nda, birinci f›krada belirti-

len cezalara hükmolunur.

(4) Bir ve üçüncü f›kralarda tan›m-

lanan suçlar›n bir örgütün faaliyeti

çerçevesinde ifllenmesi halinde,

sekiz y›ldan onbefl y›la kadar ha-

pis ve onbin güne kadar adli para

cezas›na hükmolunur.

5) Hukuka ayk›r› yollarla elde edil-

mifl olan organ veya dokuyu sak-

layan, nakleden veya afl›layan kifli,

iki y›ldan befl y›la kadar hapis ce-

zas› ile cezaland›r›l›r.

(6) Belli bir ç›kar karfl›l›¤›nda organ

veya doku teminine yönelik olarak

ilan veya reklam veren veya yay›n-

layan kifli, bir y›la kadar hapis ce-

zas› ile cezaland›r›l›r.

(7) Bu maddede tan›mlanan suçla-

r›n bir tüzel kiflinin faaliyeti çerçe-

vesinde ifllenmesi halinde, tüzel

kifli hakk›nda bunlara özgü güven-

lik tedbirlerine hükmolunur.

(8) Birinci f›krada tan›mlanan su-

çun ifllenmesi sonucunda ma¤du-

run ölmesi halinde, kasten öldür-

me suçuna iliflkin hükümler uygu-

lan›r. 

MADDE 92

ZORUNLULUK HAL‹

(1) Organ veya dokular›n› satan ki-

flinin içinde bulundu¤u sosyal ve

ekonomik koflullar göz önünde

bulundurularak, hakk›nda verile-

cek cezada indirim yap›labilece¤i

gibi, ceza vermekten de vaz-

geçilebilir. 
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3224 No'lu  Türk Diflhekimleri

Birli¤i  Kanunu;  mesleki  kimli¤i-
mizi  tan›mlayan  ve  mesle¤i-
mizle  ilgili  Özel  hukuk  hüküm-
lerini  ortaya  koyan  bir  kanun-
dur.
Hukuku,  Özel  ve  Genel  Hukuk

olarak  iki  bafll›k  alt›nda  incele-
yebiliriz.  Meslek  Odalar›  ve
Birlikleri,  Federasyon  ve  Kon-
federasyonlar›  ölçülerinde  yap›-
land›r›lan  meslek  örgütleri  ve

bir  bak›ma  sivil  toplum  örgüt-
lerinde,  üye  say›lar›  ve  kapsa-
d›¤›  alanlar  itibar›yla,  ihtiyaçla-
ra  göre  bu  yap›land›rmalara
gidilmektedir.

Biz  Türk  Diflhekimleri; Bölge
Odalar›  ve  ba¤l›  bulunduklar›
Türk  Diflhekimleri  Birli¤i  fleklin-
de  kanunla  yap›land›r›lm›fl  bu-
lunmaktay›z. Bütün  bu  yap›lar

demokrasi  içinde  seçilmifl  üye-
lerle  temsil  edilmektedir.
Kanun  gücüyle  bu  yap›lanma-
lar  Özel  Hukuk  oluflturmakta,
üyelerinin  meslek  disiplini  ve

ahlâk›n›  tesis  ve  teminle  so-
rumlu  bulunmaktad›r.
Genel  Hukuk  ise  T.C. Adalet
Bakanl›¤›na  ba¤l›  Mahkemeler
ve  verdikleri  karara  taraflar›n

itiraz  makam›  olan  Yüksek
Mahkemeler ( Yarg›tay, Dan›fl-
tay, Anayasa Mahkemesi )  tara-

f›ndan  sa¤lanmakta, vatandafl›n
hak  ve  özgürlüklerinin  aranma-
s›  konumunda  günümüzde  Av-
rupa  ‹nsan  Haklar›  Mahkemesi
de  hak  arama  mercii  olarak
gündemdedir.  Ba¤›ms›z  bir

devlet  için  yurt  d›fl›  bir  hukuk
kurumunun  kararlar›na  uyma
sorumlulu¤u ça¤›m›zda   art›k
evrensel  bir  zorunluluk  olmufl-
tur.
Genel  Hukukta  her  karar  'yar-
g›  yolu  aç›k  olmak  üzere'  ve-

rilmektedir.  Bunun  manas›;
yüksek  mahkemelerin  hüküm-
lerinin  dahi  kesin  olamayabile-
ce¤i,  Hukuk  devletinin  bireyi
ma¤dur  etmeme  gayretlerinin
ve  hak  arama  yollar›n›n  her

zaman  aç›k  tutulmas›n›n  bir
gere¤i,  hukuk  devletinde  birey-
lerin  anayasal  haklar›  ihlal  edi-
lerek, ma¤duriyetleri  artt›r›larak
yap›lacak  uygulamalar›n  ço¤al-
mas›n›n,  rejimleri  antidemokra-

tik  ve  oligarflik  sapmalarla  sü-
ratle  ça¤  ve  dünya  d›fl›na  ite-
bilme, yaln›z  b›rakma  tehtididir.
Genel  Hukuktaki  bu  özellik,
bazen  özel  hukukta  karfl›l›¤›n›
bulamamakta,  demokratik  ya-

p›lanman›n,  bireyin  hak,  özgür-
lük  ve  sorumluluklar›n›n  temsi-
linin  ayr›lmaz  unsurlar›  ve  ça-
¤›m›zda  öncüleri  olma  sorum-

HUKUK  DEVLET‹NDE  
HAK  VE  ADALET  
KAVRAMLARI
‹shak Yavuz Güngör
ADO Denetleme Kurulu Üyesi

lulu¤u  tafl›yan  meslek  örgütle-
ri  ve  sivil  toplum  kurulufllar›n›n
kanunlar›nda,  genel  hukukun
bu  evrensel  normlar›  d›fl›nda
özel  hukuk  hükümleri  ve  ka-
nun  maddeleri  bulunmaktad›r.
Bir  örnekle  3224  No'lu  Türk
Diflhekimleri  Birli¤i  Kanu-
nu'nun,  meslek  disiplinini  tesis
amac›yla  oluflturulmufl,  Birlik
Yüksek  Disiplin  Kurulunun  gö-
revlerini  tan›mlayan  Madde
33'ün  c) bendinde  “...Oda  Di-
siplin  Kurulu karar›nda  israr
ederse,  Birlik  Yüksek  Disiplin
Kurulunun  verece¤i  karar  ke-
sindir.”  K›sm›,  Genel  Hukuk
normlar›n›n  d›fl›nda  olup,  Ge-
nel  Hukukta;  Mahkeme,  Yük-
sek  Mahkemenin  karar›  karfl›-
s›nda,  kendi  karar›nda  israr
ederse;  konunun  Genel  Kurula
havale  edilmesi,  Genel  Kurul
karar›nda  bile  yarg›  yolunun
aç›k  olmas›  kaidesi  vard›r.Bu
sebeple Özel  Hukuktaki  bu  tür
hükümlerle  bireyin  hak  arama
yolu  t›kanm›flt›r.  
De¤iflen  ve  geliflen  flartlar  ge-
re¤i,  bu  tür  t›kay›c›  hükümlerin
de¤ifltirilmemesinin,  kurumsal
otoriteyi  artt›rmak  yerine  y›pra-
tabilece¤i  kanaatindeyim.
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Oda baflkan›m›z Merih BAY-
KARA, May›s ay›n›n sonunda,

“Ankara Tenis Kulübünde bir tur-
nuva yapal›m” önerisini ortaya
att›¤›nda hepimizin kafas›nda
sürüyle soru iflareti oluflmufltu.

Yeterli kat›l›m› sa¤layabilir mi-
yiz?, Temmuz ay›nda Ankara' da
kaç kifli olur?, Oda bütçesine
yük olmadan maddi olarak alt›n-

dan kalkabilir miyiz? gibi. Say›n
baflkan baflarabilece¤imiz konu-
sunda her zaman oldu¤u gibi bi-
zi yüreklendirdi. Hepimiz spon-

sor aray›fl›, tenis oynayan diflhe-
kimlerine ulaflma çabas›, duyuru,
afifl bas›m› konular›nda çal›flma-

ya bafllad›k. Sonuçta 2-10 Tem-
muz tarihlerinde umdu¤umuz-

dan çok daha güzel bir turnuva
geçirdik.

2 Temmuz cumartesi günü
aç›l›fl kokteyli ile turnuvam›z bafl-

lad›. Turnuvayla birlikte kritikler-
de. Her oyuncu kiminle oynaya-
ca¤›n›, rakibinin kuvvetli ve zay›f
yönlerini ö¤renmeye çal›fl›yordu

Turnuva' da  sadece oyuncu ol-
mak de¤il, izleyici olmak da çok
zevkliydi. Ankara' n›n en güzel
bahçelerinden birinde bir fleyler

yiyip içerken, tan›d›¤›n›z insanla-
r›n tenis maçlar›n› izlemek çok
keyifliydi. Bir masadaki oyuncu-
nun yan masadaki di¤er oyuncu-

nun taraftarlar›yla komik ve e¤-
lenceli söz düellosu en az maçlar
kadar ilgi çekiciydi.

Grup maçlar›ndan sonra tek

maçl›k eliminasyon turlar› baflla-
d›. Maçlar art›k çok daha çekifl-

meliydi. Ruhsan SENCER- Ayça
ARMAN maç› 3 saatten fazla
sürdü. Tüm oyuncular rakiplerini
yenerek  elerken, Enis GÜRAY

tenis dünyas›na sakatla ve ele
yöntemini arma¤an etti. ‹ki raki-
bini sakatlayarak finale yükseldi.
(Haks›zl›k etmeyelim zaten final

oynamas› beklenen bir oyuncuy-
du) Turnuvan›n sürprizi Hiflam
DEM‹RKÖPRÜLÜ  hocam›zd›.
Tenise daha çok yeni bafllamas›-

na ra¤men h›rs› ve oyunu b›rak-
may›fl› ile hepimizi gururland›rd›.
Tenise bafllaman›n yafl› yok, ge-
lecek sene olmasa bile 2007' de

rakiplerinin bafl› cidden dertte. 
Bayanlar finali, iki güzel sar›-

fl›n han›m›n heyecanl› maç›na
sahne oldu. Gülen taraf Ayça

ARMAN' d› . (Di¤er finalist sevgi-
li hocam›z Berrin DAYANGAÇ
sadece konservatif difl tedavisini
de¤il, formda kalman›n yollar›n›

B‹R TURNUVANIN 
ARDINDAN

Dolunay Hamam›zade
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da biz diflhekimleriyle paylaflma-
s› gerekir.)

Çiftler finalistleri Ayça AR-
MAN- Kenan ARAZ/ Berrin DA-

YANGAÇ- Bülent DAYANGAÇ
d›. Çekiflmeli maç›n sonunda bi-
rincilik kupas›na A.ARMAN- K.
ARAZ çifti ulaflt›. Böylelikle Ayça

ARMAN ve Berrin DAYANGAÇ
çifte kupa sahibi oldular.

Kapan›fl maç› Erkekler finaliy-
di. Enis GÜRAY  ve Hakan AKIN-

CIBAY aras›nda oynand›.  Sert
ve isabetli servisleriyle Hakan
AKINCIBAY turnuvan›n birincisi
oldu. Kupa töreni ve kapan›fl

kokteylinin ard›ndan Difle-
Difl'2005 sona erdi. 

Turnuva da eme¤i geçen bafl-
ta yönetim kurulu baflkan› say›n

Enis GÜRAY' olmak üzere tüm
Ankara Tenis Kulübü ailesine
çok teflekkür ederiz. Kusursuz
bir ev sahipli¤i yapt›lar. Ayr›ca

tüm sponsorlar›m›za , bizi hiç
yaln›z b›rakmayan Radiodent ,
Beko, Renault Mais, Garanti
Bankas›  ve Coco Cola' ya da,

onlar olmasayd› bu organizas-
yon bu kadar güzel olmazd›.
Hollywood filmlerinin sonunda
özel teflekkür diye bir bölüm

olur. Turnuvan›n özel teflekkü-
rünü yönetim kurulu arkadafl›m
say›n Emre ER hak ediyor. Orga-
nizasyonun bafl›ndan sonuna

kadar her dakika ordayd› ve en
küçük ayr›nt›larla bile ilgilendi.
Organizasyondan f›rsat bulup
oynad›¤› maçlar›nda da çok ba-

flar›l›yd›. 
Bu sat›rlar›n yazar› da turnu-

vada ilk sekize girmek hedefine
baflar›yla ulaflt›. (Bayanlarda sa-

dece sekiz oyuncunun olmas›
hedefine ulaflt›¤› gerçe¤ini de-
¤ifltirmez) 

Biz bu turnuvada çok güzel

vakit geçirdik. Sadece oyuncu-

lar de¤il izleyiciler de

büyük keyif ald›lar. Bu
ve buna benzer turnu-
valar›  Ankara Diflhe-
kimleri Odas›n›n gele-

nek haline getirmesini
umuyoruz. Bunun için
siz üyelerimizin deste-
¤ine  her zaman ihtiya-

c›m›z var. Difle- Difl'
2006' da görüflmek
üzere.....  

Turnuva sonuçlar› 

Tek Erkekler Birincisi 
Hakan Ak›nc›bay
‹kincisi
Enis Güray

Tek Bayanlar Birincisi
Ayça Arman
‹kincisi 
Berrin Dayangaç

Çiftler Birincisi
Ayça Arman - Kenan Araz
‹kincisi 
Berrin Dayangaç
Bülent Dayangaç
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Cumhuriyet Savc›l›¤› Odam›z›n Belediye ortakl› A¤›z Difl Sa¤l›-
¤› Merkezleri ve Mahalli ‹dareler Birli¤i A¤›z Difl Sa¤l›¤› Merkezleri
ile mücadelesi sürüyor. 

Etimesgut Belediyesinin tafleron'a devretti¤i A¤›z Difl Sa¤l›¤›
Merkezi hakk›nda yürütmeyi durdurma istemi ile aç›lan emsal da-
va idari yarg›da devam ederken, Alt›nova Belediye Baflkanl›¤›na
statülerinin belirlenebilmesi amac›yla 02.02.2005 tarih ve
157/2005 say›l› resmi yaz›m›za yan›t vermemesi üzerine yapt›¤›m›z
suç duyurusu ile, Cumhuriyet Savc›l›¤› ilgili Belediye yetkilileri hak-
k›nda soruflturma bafllatt›. 

Belediyenin yan›t vermedi¤i yada veremedi¤i sorular flunlard›:
1- Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan Alt›nova Belediyesi Demet

Hastanesinin Belediye ait resmi hastane oldu¤u bildirilmifltir. An-
cak, bu hastanede tedavi gören bir kifliye kesilen faturada ise
A.D.T. Sa¤l›k Hizmetleri, ‹nflaat, G›da, Turizm, Temizlik, ‹thalat ve
‹hracat San ve Tic. Ltd. ismi yer alm›flt›r. Belediyeniz Hastanesi ile
bu flirket aras›nda nas›l bir hukuksal iliflki bulunmaktad›r. 

2- Ankara Ticaret Odas›'ndan al›nan bilgilere göre an›lan flir-
ketin ço¤unluk hisseye sahip olan hissedar› Dr. ................. d›r. Bu
hekim ile Hastaneniz aras›nda hangi statü kapsam›nda bir iliflki
bulunmaktad›r. 

3- Belediyeniz Hastanesi bünyesinde bulunan difl klini¤inde
çal›flan diflhekimlerinin isimleri ile hangi statü kapsam›nda çal›flt›k-
lar›n›n bilgisi gerekmektedir.

Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan aç›lan soruflturma sürdürül-
mektedir. 

Ba¤-Kur Sa¤l›k Si-
gortas› Yard›mlar› Yö-
netmeli¤i Çal›flma ve

Sosyal Güvenlik Bakan-
l›¤› taraf›ndan haz›rlana-

rak 3.8.2005 Resmi Gaze-
te'de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi. 

Yönetmeli¤e göre sa¤l›k hizmeti al›-
nabilecek kurulufllar 6. maddede; “Sa¤-
l›k Bakanl›¤›, mahalli idareler, üniversite-
ler ve kamu iktisadi teflebbüslerine ait
sa¤l›k tesisleri ile di¤er sa¤l›k tesislerin-
den sat›n al›nmak suretiyle yürütülür.
Sa¤l›k hizmetinin hangi sa¤l›k kurum ve
kurulufllar›ndan sat›n al›naca¤› ve buna
iliflkin usul ve esaslar Kurumca tespit
edilir. Ancak sa¤l›k sigortas› uygulamas›
yap›lan mahalde resmi sa¤l›k kurum ve
kurulufllar›n›n bulunmamas› veya bu ku-
rum ve kurulufllardan yeterli hizmet al›-
namamas› halinde, di¤er sa¤l›k kurum
ve kurulufllar›ndan sa¤l›k hizmeti sat›n
al›nabilir. Sa¤l›k hizmetinin yürütülmesi
ile ilgili esaslar, hizmet sat›n al›nacak
müessese ile Kurum aras›nda yap›lacak
bir protokolle düzenlenir.Ancak, Kurum-

la protokolü bulunmayan resmi sa¤l›k
kurum ve kurulufllar›nda Ba¤-Kur sa¤l›k
karnesi/kart› ile muayene ve tedavi gö-
renlere Sa¤l›k Bakanl›¤›na Ba¤l› Yatakl›
Tedavi Kurumlar›nda Yap›lacak Muaye-
ne - Tetkik - Tahlil - Müdahale - Ameliyat
ve Tedavilere ait Fiyat Tarifesi (Mali Y›l
Bütçe Uygulama Talimat› Resmi Sa¤l›k
Kurumlar› Fiyat Tarifesi) üzerinden he-
saplanmak suretiyle Kurumca belirlene-
cek esaslar dahilinde ödeme yap›l›r. Fi-
yat tarifesini aflan k›sm› Kurumca öden-
mez.” fleklinde aç›klanm›fl

7ç maddede acil durumlar için de
“Sa¤l›k sigortas› yard›mlar›ndan faydala-
nan sigortal› ve hak sahiplerinin özel bir
sa¤l›k kurumunda yat›r›larak tedavi alt›-
na al›nmalar› halinde, vakan›n aciliyeti
raporla belgelenmek ve bu rapor Kurum
taraf›ndan kabul olunmak flart›yla, bu
sa¤l›k kurumlar›nda yap›lan tedavi gider-
leri Sa¤l›k Bakanl›¤›na Ba¤l› Yatakl› Te-
davi Kurumlar›nda Yap›lacak Muayene -
Tetkik - Tahlil - Müdahale - Ameliyat ve
Tedavilere ait Fiyat Tarifesi üzerinden
(Mali Y›l Bütçe Uygulama Talimat› Resmi

Sa¤l›k Kurumlar› Fiyat Tarifesi) hesaplan-
mak suretiyle ödenir.T›bben naklinde
mahzur bulunmayan hastalar, hizmet sa-
t›n al›nan kurumlara nakledilir.” deniliyor.

Difl hastal›klar›n›n tedavileri hakk›nda
da 21. madde aç›klama getiriyor.

Madde 21 - Difl tedavisi, difl ve çene-
ye t›bbi ve cerrahi müdahale, difl çekimi,
difl ve çene radyografisi al›m›, difl dolgu-
su, difl protezi ve benzeri hallerdir. Sa¤l›k
sigortas› yard›mlar›ndan yararlananlar›n
difl tedavilerine iliflkin tedavi bedelleri
Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Kurumlar› Muaye-
ne-Tetkik-Tahlil-Müdahale-Ameliyat ve
Tedavilere ait Fiyat Tarifesi (Mali Y›l Bütçe
Uygulama Talimat› Difl Tedavileri Fiyat Ta-
rifesi) esas al›narak estetik nedenlerle
yapt›r›lan protez bedelleri hariç ödenir.

‹lgililer, baflvurulan resmi sa¤l›k kuru-
mundan, difl tabibince tedavi edilecek
diflleri belirten, 90 gün içinde yer bulun-
mad›¤›n› veya teknik nedenlerle tedavi-
nin mümkün olmad›¤›n› tespit eden ve
bafltabiplikçe onaylanan rapor üzerine,
özel sa¤l›k kurumu ve kurulufllar›na sevk
edilebilirler.

Türk Diflhekimleri Vakf› Ola¤anüstü Ge-
nel Kurulu 16 Temmuz 2005 tarihinde Anka-
ra'da yap›ld›.

Önceki Dönem Vak›f Baflkan› Salih
GÜL'ün aç›l›fl konuflmas›'n›n ard›ndan Ata-
türk, Silah Arkadafllar› ve Kurucu üyeler için
bir dakikal›k sayg› duruflu yap›ld›. Divan

baflkanl›¤›na Suat SEM‹Z, katip üyeliklere Fehmi KARATAfi
ve Remzi ÖZKAN oybirli¤i ile seçildi.

Gündeme uygun olarak Çal›flma, Mali Denetleme Kurulu
Raporlar› Denetçi Remzi ÖZKAN, Mali Rapor Genel Sekreter
Ak›n ARKÜN taraf›ndan okundu ve raporlar hakk›nda görüfl
bildiren olmad›. 

Yeni dönemde Vakf›n Baflkanl›¤› görevini ‹zmir Diflhekim-
leri Odas› Baflkan› Turgan Ülker yürütecek. Yönetim ve De-
netleme Kurulu üyeliklerine afla¤›da ismi yaz›l› arkadafllar›m›z
oy birli¤i ile seçildi.

Yeni görevlerinde tüm arkadafllar›m›za baflar›lar diliyoruz.

Denetleme Kurulu
Mahmut CÖMERT
Ümit GÜNEYSU
Tar›k TUNÇEL

Yöne tim Kurulu
Turgan ÜLKER
Ak›n ARKÜN
Mehmet GÖZCÜ
Hasan YAMAN
Ufuk ARALP
Zihni HOfiKAR
Korkmaz TUZCUO⁄LU
Nurkan GÜNTEL
Arif PINAR

hAbErLeR
BELED‹YE ORTAKLI
KL‹N‹KLERLE ‹LG‹L‹ DAVA

hAbErLeR

BA⁄-KURLU TEDAV‹LER‹
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TÜRK D‹fiHEK‹MLER‹ VAKFI
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hAbErLeRhAbErLeR

Türk Diflhekimleri
Birli¤i fiükran Atamer -

fi‹MfiEK ve Yegane GÜVEN
taraf›ndan haz›rlanan “Hangi Hastada Hangi
‹laç Hangi Test” isimli kitab›n bas›m›n›
üstlenerek diflhekimlerinin be¤enisine
sunmufltur. 77 problem, vaka ve çözüm öner-
ilerinin yer ald›¤› kitap'dan meslektafllar›m›z›n
çok yararlanaca¤›n› düflünüyoruz. Sat›fl
bedeli 20,00 YTL olan kitap için de¤erli
yazarlara ve Türk Diflhekimleri Birli¤i'ne
teflekkürü borç biliriz.

HANG‹ HASTADA 
HANG‹ ‹LAÇ, HANG‹ TEST

Kars Defterdarl›¤› Asgari Ücret
Tarifesi alt›nda fatura düzenlenmesinin yasaya ayk›r›
oldu¤unu belirterek, bundan böyle yap›lan kontrollerde
ba¤l› bulundu¤u mesleki teflekküllerce saptanan asgari
ücret tarifesinin alt›nda serbest meslek makbuzu
düzenleyen diflhekimlerinin Katma De¤er Vergisi
Kanunu'nun 27/5'inci maddesi gere¤ince eksik hesa-
planan verginin, vergi z›ya› cezal› olarak al›nmas› için
ilgililer hakk›nda vergi incelemesi bafllat›laca¤›na dikkat
çekti.

ASGAR‹ ÜCRET‹N 
ALTINDA ÇALIfiMAK 
KDV KANUNUNA DA
AYKIRI Sa¤l›k Bakanl›¤› ‹laç Eczac›l›k

Genel Müdürlü¤ü yay›nlad›¤› 3 genelgede
afla¤›daki kontrole tabi ilaçlarda kapsam de¤iflikli¤i
yapm›flt›r.

1- Vermidon-K tablet (10 mg kodein fosfat)
Normal Reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar kap-
sam›na al›nm›flt›r.

2- Kontrole tabi madde içeren suppozituarlar
Normal Reçete ile verilecek izlemeye tabi ilaçlar lis-
tesinden ç›kar›lm›flt›r.

‹LAÇ ECZACILIK GENEL
MÜDÜRLÜ⁄ÜNDEN
GENELGE... 

K›r›kkalede sahte diflhekimi bask›n›,
K›r›kkalede ‹l Temsilcisi Engin CEBEC‹-

O⁄LU taraf›ndan 29/6/2005 tarihinde yap›-
lan bask›nla bir sahte diflhekimi hastaya di-

flini çekmek üzere lokal anestezi yaparken tes-
pit edildi. Koltukta oturan hastan›n yan› s›ra bekleme

salonunda 2-3 hastan›n daha bulundu¤u ve kay›tlarda muaye-
nehane sahibi olarak görünen diflhekiminin iflyerinde bulunma-
d›¤› tutanakta belirtildi. Haz›rlanan tutanak gerekli ifllem yap›l-
mak üzere Cumhuriyet Savc›l›¤›na bildirildi. 

SAHTE D‹fiHEK‹M‹NE BASKINAnkara Diflhekimleri
Odas› son dönemlerde çok

say›da gelen ihbarlar üzerine
Odam›za ve Sa¤l›k Müdürlü¤ü A¤›z Difl Sa¤l›¤›
fiubesine kay›t olmaks›z›n, kaçak çal›flan
diflhekimlerini tespit ederek gerekli yasal ifllem-
leri yapmaya bafllad›. Yönetim Kurulu taraf›ndan
yap›lan aç›klamada “Haks›z rekabeti had safha-
da yaflad›¤›m›z bu günlerde yasal s›n›rlar içinde
çal›flan üyelerimizin haklar›n› sonuna kadar koru-
maya kararl›y›z” denildi. 

KAÇAK ÇALIfiAN 
D‹fiHEK‹MLER‹

Türk Diflhekimleri Birli¤i “Bir diflhekimi yada
diflhekimli¤i alan›nda faaliyet gösteren sa¤l›k
kurum ve kurulufllar› taraf›ndan tasarlanacak Web
sitesinde dikkat edilmesi gereken kurallar”
hakk›nda bir yönetmelik haz›rlamaktad›r. Odam›z›n
da görüfllerinin istendi¤i bu yönetmeli¤in bir an
önce yürürlü¤e girmesini diliyoruz.

D‹fiHEK‹MLER‹NE A‹T WEB
S‹TES‹NDE D‹KKAT
ED‹LMES‹ GEREKEN
KURALLAR...



hAbErLeRhAbErLeR
Sa¤l›k Bakanl›¤› ‹laç Eczac›l›k Genel Müdürlü¤ü, ‹l Sa¤l›k Müdürlüklerine 19 Temmuz tarihinde gönder-

di¤i genelge ile Okunaks›z Yaz›lan Reçeteler konusunda dikkat çekmifltir. Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflar› Prof.
Dr. Necdet ÜNÜVAR imzas›yla yay›nlanan genelgenin k›salt›lm›fl metni flu flekildedir. 

Yanl›fl okunan reçeteler, sonu ölüme kadar varabilen hatal› ilaç verilmesine, vatandafllar›m›z›n
hastal›klar›n›n iyileflmemesine, yeni rahats›zl›klar ortaya ç›kmas›na, yanl›fl verilen ilaçlar nedeniyle ilaç israf›na,

di¤er bir deyiflle ak›lc› olmayan ilaç kullan›m›na neden olmakta ve ayr›ca okunamad›¤› için vatandafllar›m›z›n, hekimlerimizin,
eczac›lar›m›z›n ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n zaman kayb›na, hukuk ve ceza davalar›na maruz kalmalar›na neden olmaktad›r. 

6197 say›l› Eczac›lar ve Eczaneler hakk›ndaki kanun'un 25 ve 27'inci maddelerine de bu konuyla ilgili yasal sorumluluk aç›kça
ifade edilmifltir. 

Bu çerçevede, ilinizde faaliyet gösteren hekimlerin reçetelerini okunakl› yazmalar› konusunda uyar›lmalar›n› ve takibinin
yap›lmas›n› önemle rica ederim.

‹LAÇ ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜ⁄ÜNDEN ÖNEML‹ UYARI...

Bu konuda TDB Avukat› Mustafa
Güler’in aç›klamas› flu flekilde: “flirket

biçiminde örgütlenmifl olsun veya bireysel hizmet
sunumu niteli¤inde muayene çal›flt›rs›n, a¤›z ve difl
sa¤l›¤› hizmeti sunan bütün kurum ve kurulufllar tek bir
iflçi dahi çal›flt›rsalar ifl yasas› kapsam›nda olmalar›
sebebiyle iflçi sa¤›l›¤› ve iflgüvenli¤i önlemlerini uyulup
uyulmad›¤› bak›m›ndan Çal›flma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›, dolay›s›yla difl müfettiflleri taraf›ndan
denetlenmesinde Hukuka ayk›r›l›k bulunmamaktad›r.

ÇALIfiMA BAKANLI⁄I
MÜFETT‹fiLER‹N‹N 
MUAYENELER‹ DENETLEME
YETK‹S‹ VAR MI?

2005 Y›l› Meslek Sorunlar›
Sempozyumu 20-21-22 Haziran

Tarihlerinde ‹stanbul'da yap›ld›.
Lütfü K›rdar Kongre Merkezi

Salonlar›nda yap›lan toplant›larda tüm
Odalar›n Yöneticileri, TDB Merkez Yürütme Kurulu
üyeleri ve davetliler kat›ld›. Toplant›lar›n ilk iki gününde
Özel Muayenehanelerden Hizmet Sat›n Al›nmas›,
Genel Sa¤l›k Sigortas› Sistemi ve finansman›
görüflüldü. Hemen tüm oda yöneticilerinin söz alarak
görüfl belirtti¤i toplant›larda Odam›z›n görüfllerini
Baflkan›m›z Merih BAYKARA ve Gn. Sek. Sami
BALÇIK aktard›. 

‹kinci gün serbest gündemde söz alan Odam›z
Baflkan› Merih BAYKARA, daha önceki Baflkanlar
Konseyi toplant›lar›nda da özellikle belirtildi¤i halde
Belediye Ortakl› veya Mahalli ‹dareler Birli¤i A¤›z Difl
Sa¤l›¤› Merkezlerinin yasalara ayk›r› flekilde aç›ld›¤›n›,

iflletilmeye devam edildi¤ini belirtti. Bu durumun aç›kça
yasalar› ihlal etti¤ini, camiam›z›n bu konuda yeterli
a¤›rl›¤› koyamad›¤›na iflaret eden BAYKARA, sözlerine
flöyle devam etti. “Bu konuda tek mücadeleyi sadece
bizim sorunumuzmufl gibi bir tek Ankara Diflhekimleri
Odas› vermektedir. Bugün a¤›rl›kl› olarak Ankara'da
aç›lan bu merkezler çok k›sa zamanda tüm ülke
sath›nda yay›lacakt›r. O zaman bu kanunsuz ve usulsüz
uygulamay› engellemek mümkün olmayacakt›r. Bu
iflletmeler sadece haks›z rekabet yapmakla kalmay›p,
ayn› zamanda devleti de hortumlaman›n arac› olarak
kullan›lmaktad›r. Bu konuda baflta TDB olmak üzere
tüm yerel meslek kurulufllar› aya¤a kalkmak, bu ciddi
s›k›nt›n›n giderilmesinde el birli¤i ile hareket etmek
zorundad›r” dedi. 

Tekelleflmeye engel olma konusunda görüfl alan
Ankara Difl Hekimleri Odas› Genel Sekreteri Sami
Balç›k ”E¤er önerdi¤imiz fiyat listesi kabul görürse ve

MESLEK SORUNLARI 
SEMPOZYUMU ‹STANBUL’DA
YAPILDI...

Difl Protez teknisyenli¤i Meslek E¤itimi
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanan bir

genelgeyle illerde a¤›z difl sa¤l›¤› flube müdür-
lü¤ü taraf›ndan baflkanl›¤› yap›lacak komisyonlar vas›tas›yla
s›nav açmas›n›n ve s›navda baflar›l› olacak adaylara yeterlilik
belgesi vermekle yetkilendirdi. Genelgeye göre Komisyonda
Ankara Diflhekimleri Odas›n›nda temsilcisinin bulunmas›
gerekiyor.

D‹fi PROTEZ TEKN‹SYENL‹⁄‹
MESLEK E⁄‹T‹M KOM‹SYONU
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hAbErLeRhAbErLeR
GSS (Genel Sa¤l›k Sigortas›) özel diflhekimi muayene-
hanelerinden de hizmet sat›n alacaksa sermaye güçleri sek-
töre egemen olamayacakt›r. Baflka bir ç›k›fl aramaya gerek
yoktur. Çözüm özel muayenehanelerden hizmet sat›n
al›nmas›d›r.” dedi. “Hükümetin TDB'nin önerdi¤i fiyata itiraz›
veya reddi halinde ne yapaca¤›z?'fleklinde bir soru ile sem-
pozyum yöneticisine soru yönelterek konuflmas›na devam
eden Sami Balç›k; 'Bütçe Uygulama talimat› üzerinden özel
muayenehanelerin hizmet vermesi mümkün de¤ildir. Birkaç
hekimin bir araya gelerek poliklinik tarz›nda yerler kurarak
maliyeti düflürmesi de çok pratik bir çözüm de¤ildir.
Sonuçta bir ortakl›kt›r. Ortak ifli yürütmek herkesin harc›
de¤ildir.' dedi. Bu gidiflat sadece diflhekimli¤inde de¤il tüm
sa¤l›k sektöründe tekelleflmeye ve sermaye güçlerinin ege-
menli¤ine do¤ru gitmektedir dedi.

Sempozyumun üçüncü günü Kopenhag Üniversitesin-

den Dr. Claus MUNCK'un konuflmas› ile bafllad›. Avrupa

Birli¤i ülkelerinde diflhekimli¤i uygulamalar› konusunda bilgi

veren Dr. MUNCK 78/686/EEC say›l› yönerge ile Avrupa

birli¤inin diflhekimli¤i konusunda kriterlerini yerlefltirdi¤ini,

ancak AB Mevzuat›n›n›n tamam›n› anlaman›n güç oldu¤unu

zaten ço¤u kiflinin de bunlar› çok önemsemedi¤inden bah-

setti. E¤er Türkiye AB üyesi olacaksa son derece kapsaml›
bir sürecin bafllamas› gerekti¤ini, çünkü AB'nin aday ülkenin

mevzuat›n› detayl› flekilde tarad›¤›n›, ve AB ülkelerindeki

mevzuata uyumlu olmas›n› gözetti¤ini belirtti. AB'nin zaman

zaman çok de¤iflik kararlar verebildi¤ini belirten MUNCK

örnek olarak Avusturya'y› göstererek; tam üyelikten sonra

diflhekimli¤i ile ilgili 5 y›ll›k bir uyum süreci tan›nd›¤›n› , bu

süre içinde serbest dolafl›m hakk›ndan faydaland›r›lmad›¤›n›

söyledi.

03-04 Eylül 2005 tarihinde odam›z konferans salonunda Uzman Psikiyatrist Tahir Özakkafl taraf›ndan
diflhekimli¤inde hipnoz konusunda bir konferans düzenlendi. Derinlefltirme teknikleri uygulamalar› - Akut ve
kronik a¤r› kontrolu - Yayg›n anksiyete bozuklu¤unda hipnoterapinin kullan›m› - Sigara b›rak›lmas›nda ve
Obesite tedavisinde hipnoterapi olarak belirlenmifl ve konu bafll›klar› teorik ve pratik olarak anlat›larak vaka

sunumu yap›ld›. Ankara Hipnoz Derne¤i ve Ankara Diflhekimleri Odas›n›n ortak çal›flmas› olan konferans ilgi ile
izlendi. Kat›l›mc›lar 2 gün süren konferansta uygulamal› e¤itimlerden çok yararland›klar›n› belirttiler. 

D‹fiHEK‹ML‹⁄‹NDE H‹PNOZ KONFERANSI YAPILDI...

Avanos Belediyesi, Ankara Difl Hekimleri Odas›, Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p A.D. ve 
Adli Bilimciler Derne¤i taraf›ndan düzenlenen sempozyum Avanos’ta yap›lacak sempozyum ile ilgili detay-

lar› ve bilimsel programlar› dergimizin 61. sayfas›nda bulabilirsiniz...

ADL‹ D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ SEMPOZYUMU 
12-13 KASIM’DA AVANOS’TA
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GEÇM‹fi OLSUN.....

• Diflhekimi Haluk HAT‹PO⁄LU’na           

• Prof.Dr. Ferda TAfiAR’a

• Diflhekimi Koray Güner’in annesine  

rahats›zl›klar›ndan dolay›

fi‹FALAR D‹LER‹Z...

BAfiSA⁄LI⁄I...
- Diflhekimi Delil BAYRAKTARO⁄LU 

- Diflhekimi Hikmet GÜMÜLÜ

- Diflhekimi Burhan ULUDA⁄’›n annesi

- Diflhekimi Mehmet YILDIRIM'›n babas›

- Diflhekimi Murat ÖZLER'in annesi 

- Diflhekimi Funda ERSÖZ'ün babas› 

- Diflhekimi Kemal ÖZTÜRK’ün annesi

- Diflhekimi Cengiz TAMTUNALI’n›n kay›npederi

Vefat Etmifltir.

Kaybettiklerimize Tanr›’dan rahmet,

yak›nlar›na sab›r dileriz...
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T›bbi At›klar›n Kontrolü Yönetmeli-
¤i 22 Temmuz 2005 tarih ve 25883
say›l› resmi gazetede yay›nlanarak yü-
rürlü¤e girdi. Yönetmelikte Diflhekim-
li¤i muayenehaneleri Küçük Miktarda
At›k Üreten Sa¤l›k Kurulufllar› kapsa-
m›nda de¤erlendirildi. Yay›nlanmas›
itibari ile yürürlü¤e giren Yönetmeli¤in
makul ve ülke koflullar›na uygun flekil-
de yürütülmesi amac›yla Ankara Difl-
hekimleri Odas› Yönetim Kurulu, Bü-
yükflehir Belediyesi ile görüflerek uy-
gulamada prensip olarak birlikte hare-
ket etme karar› ald›. T›bbi At›k Yönet-
meli¤inin uygulanmas› ile ilgili prose-
dür çok yak›nda üyelerimize duyuru-
l a c a k t › r .

Yönetmeli¤in tamam›n› okumak
için Ankara Diflhekimleri Odas› mail
grubu ana sayfas› veya Odam›z›n
Web sayfas›n›n yönetmelikler bölü-
münü ziyaret ediniz. Yönetmeli¤in
diflhekimli¤ini ilgilendiren bölümleri flu
fl e k i l d e d i r .

N O T : Diflheklimli¤i muayenehane-
leri EK-1 (c) maddesinde yer almakta-
d › r .

Ambalaj at›klar›
Madde 12- EK-2'de B grubu alt›n-

da yer alan ka¤›t, karton, plastik ve
metal ambalaj at›klar›, kontamine ol-
mamalar› flart›yla di¤er at›klardan ayr›
olarak mavi renkli plastik torbalarda
toplan›rlar. Serum ve ilaç flifleleri gibi
cam ambalaj at›klar› ise yine kontami-
ne olmamalar› flart›yla cam ambalaj
kumbaralar›nda, kumbara olmamas›
halinde ise di¤er ambalaj at›klar› ile
birlikte mavi renkli plastik torbalarda
toplan›rlar. Kullan›lm›fl serum flifleleri
ayr› toplanmadan önce, uçlar›ndaki
lastik, hortum, i¤ne gibi hasta ile te-
mas eden kontamine olmufl materyal-
lerden ayr›l›r. Kontamine materyaller
di¤er t›bbi at›klar ile birlikte 13 üncü
maddede belirtilen esaslara göre top-
l a n › r .

T›bbi at›klar
Madde 13- EK-2'de C, D ve E

gruplar› alt›nda yer alan t›bbi at›klar,
baflta doktor, hemflire, ebe, veteriner,
diflhekimi, laboratuvar teknik eleman›
olmak üzere ilgili sa¤l›k personeli tara-
f›ndan oluflumlar› s›ras›nda kayna¤›n-
da di¤er at›klar ile kar›flt›r›lmadan ayr›
olarak biriktirilir. Toplama ekipman›,
at›¤›n niteli¤ine uygun ve at›¤›n olufl-
tu¤u kayna¤a en yak›n noktada bulu-
nur. T›bbi at›klar hiçbir suretle evsel
at›klar, ambalaj at›klar› ve tehlikeli
at›klar ile kar›flt›r›lmaz.

T›bbi at›klar›n toplanmas›nda; y›r-
t›lmaya, delinmeye, patlamaya ve ta-
fl›maya dayan›kl›; orijinal orta yo¤un-
luklu polietilen hammaddeden s›zd›r-
maz, çift taban dikiflli ve körüksüz ola-
rak üretilen, çift kat kal›nl›¤› 100 mik-
ron olan, en az 10 kilogram kald›rma
kapasiteli, üzerinde görülebilecek bü-
yüklükte ve her iki yüzünde “Uluslara-
ras› Biyotehlike” amblemi ile “D‹KKAT
TIBB‹ ATIK” ibaresini tafl›yan k›rm›z›
renkli plastik torbalar kullan›l›r. Torba-
lar en fazla _ oran›nda doldurulur,
a¤›zlar› s›k›ca ba¤lan›r ve gerekli gö-
rüldü¤ü hallerde her bir torba yine ay-
n› özelliklere sahip di¤er bir torbaya
konularak kesin s›zd›rmazl›k sa¤lan›r.
Bu torbalar hiçbir flekilde geri kazan›l-
maz ve tekrar kullan›lmaz. T›bbi at›k
torbalar›n›n içeri¤i hiçbir suretle s›k›fl-
t›r›lmaz, torbas›ndan ç›kar›lmaz, bo-
flalt›lmaz ve baflka bir kaba aktar›l-
m a z .

T›bbi at›klar›n bas›nçl› buhar ile
sterilizasyon ifllemine tabi tutulmas›
durumunda at›klar otoklav torbalar› ile
otoklavlanabilir kesici-delici t›bbi at›k
kaplar›na konulurlar. Otoklav torbala-
r›n›n yukar›da belirtilen teknik özellik-
lerin yan› s›ra 1400C'a kadar nemli-
bas›nçl› ›s›ya dayan›kl› ve buhar geçir-
genli¤ine haiz olmas› zorunludur.

S›v› t›bbi at›klar da uygun emici
maddeler ile yo¤unlaflt›r›larak yukar›-
da belirtilen torbalara konulur.

Kesici ve delici özelli¤i olan at›klar
di¤er t›bbi at›klardan ayr› olarak delin-
meye, y›rt›lmaya, k›r›lmaya ve patla-
maya dayan›kl›, su geçirmez ve s›zd›r-

maz, aç›lmas› ve kar›flt›r›lmas› müm-
kün olmayan, üzerinde “Uluslararas›
Biyotehlike” amblemi ile “D‹KKAT!
KES‹C‹ ve DEL‹C‹ TIBB‹ ATIK” ibaresi
tafl›yan plastik veya ayn› özelliklere
sahip lamine kartondan yap›lm›fl kutu
veya konteynerler içinde toplan›r. Bu
biriktirme kaplar›, en fazla _ oran›nda
doldurulur, a¤›zlar› kapat›l›r ve k›rm›z›
plastik torbalara konur. Kesici-delici
at›k kaplar› dolduktan sonra kesinlikle
s›k›flt›r›lmaz, aç›lmaz, boflalt›lmaz ve
geri kazan›lmaz.

T›bbi at›k torbalar› ve kesici-delici
at›k kaplar› _ oran›nda dolduklar›nda
derhal yenileri ile de¤ifltirilirler. Yeni
torba ve kaplar›n kullan›ma haz›r ola-
rak at›¤›n kayna¤›nda veya en yak›-
n›nda bulundurulmas› sa¤lan›r.

Madde 17- EK-1 c'de belirtilen
ünitelerde oluflan t›bbi at›klar, di¤er
at›klardan ayr› olarak 13 üncü madde-
de özellikleri belirtilen t›bbi at›k torba-
lar› ve kesici-delici at›k kaplar› ile top-
lan›rlar ve 22 nci maddede aç›kland›-
¤› flekilde geçici depolan›rlar.

Madde 22- EK-1 c'de belirtilen
ünitelerde oluflan ve t›bbi at›k torbala-
r› ile kesici-delici at›k kaplar› ile topla-
nan t›bbi at›klar, teknik özellikleri 16
nc› maddede belirtilen tafl›ma araçlar›
ile en yak›nda bulunan geçici at›k de-
posuna veya konteynerine götürülür.
Böyle bir imkan›n olmamas› halinde
üretilen t›bbi at›klar›n ilgili belediyenin
t›bbi at›k toplama ve tafl›ma arac› ta-
raf›ndan al›nmas› sa¤lan›r. Bu durum-
da t›bbi at›klar güvenli bir flekilde mu-
hafaza edilir ve gerekirse ikinci bir t›b-
bi at›k torbas›n›n içine konulur. At›klar,
t›bbi at›k toplama arac› gelmeden ön-
ce kesinlikle d›flar›ya b›rak›lmaz, evsel
at›klar ile kar›flt›r›lmaz ve evsel at›kla-
r›n topland›¤› konteynerlere konul-
m a z .

Bu sa¤l›k kurulufllar›, ilgili merciler-
den çal›flma izni almadan önce, at›k-
lar›n›n geçici depolanmas› konusunda
en yak›nda bulunan geçici at›k depo-
su veya konteynerin ait oldu¤u sa¤l›k
kuruluflu ya da at›klar›n›n toplanmas›
konusunda ilgi belediye ile anlaflma
yapmak ve bu anlaflmay› valili¤e ibraz
etmekle yükümlüdür.

T›bbi At›k Yönetmeli¤i



Say›n Dr. Akda¤, 2002 y›l›nda
TTB Büyük Kongresinde iki ayr›
listede Yüksek Onur Kurulu Üye-
li¤i için yar›flt›k sizinle, halen se-
çildi¤im kurulda görevimi hekim-
ler için, hekimlik mesle¤i için
onurla sürdürüyorum, siz de bu
meslek için en yetkili mevkii olan
Sa¤l›k Bakanl›¤›n› kendi bildi¤iniz
do¤rularla yürütüyorsunuz.

Eski y›llarda gazetelerde he-
kimler için her gün çok say›da te-
flekkür ilanlar›,sa¤l›¤›na kavuflan
vatandafllar›n bir çok meslektafl›-
m›za yazd›¤› flükran ilanlar› ç›kar-
d›. fiimdi ise yetkililerin bu yüce
mesle¤e karfl› halk›n güven duy-
gusunu y›kan, ç›karc› ve suç iflle-
yen hekim modelini tan›mlayan
demeçleri bu nostaljik ilanlar›n
yerini ald›.

Uzun zamandan beri hekimle-
re karfl› yürütülen ço¤unlu¤u
haks›z,insafs›z ve sistemli kam-
panyalara, sizin de bugünkü ga-
zetede “b›çak paras› alan hekim-
ler” konusunda çorbada tuzunuz
olsun kabilinden röportaj›n›z›
okudum. Üzüldüm.

Varoldu¤u kesinlikle yads›na-
maz bu sorunun çözümü keflke
sizin önerdi¤iniz falan no'lu tele-
fona bildirmekle çözülebilseydi,
bu sorunun çözümünü halk›n he-
kimleri ihbar ederek çözme ko-
layc›l›¤› yerine,bu konuda sözü
olanlar›, çözüm üretenleri, mes-
lek örgütümüzü, k›demli meslek-
dafllar›m›z› bir kez dinleyerek,zo-
ru ama do¤ruyu seçerek çözme-
ye çal›flsayd›n›z,en az›ndan bir
gayretinizi görseydik. 

Bana diyebilirsiniz ki; “ne ya-

pay›m elimdeki en iyi mal bu, üs-
telik iyi de ifl yap›yor,sat›fllar iyi,
tezgahta “b›çak paras›” sergile-
mek ve satmak temiz ifl”.

Ben de size diyorum ki; “eli-
mizde baflka mallar var,tezgahta
yerlerini bekliyor, hepsi olgun ve
sat›l›rsa iyi ifl yapar, gerçi sat›fl
garantisi yok ama tezgah alt›nda
tutarsan›z çürüyüp gidecek”

‹flte sat›fla sunabilece¤iniz “iyi
hekimlik” firmas›n›n ürünlerinden
baz›lar› :

• malpraktis yasas›
• mesleki sorumluluk sigortas›
• bozuk performans sisteminin

düzeltilmesi
• alt yap›s› tam olan fakülteler-

de t›p e¤itimi
• koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin

yayg›nlaflt›r›lmas›
• pratisyen hekimli¤e önem ve-

rilmesi
• t›pta uzmanl›k tüzü¤ü

Say›n Bakan, bu ülkede maç
izlemek için yurt d›fl›na gidenden
ç›k›fl harc› al›nmay›p bilimsel bir
amaçla yurt d›fl›na ç›kan hekim-
den bu harç al›nd›kça, Milli tak›m
direktörü hayati hiçbir sorumlulu-
¤u olmayan ifli karfl›l›¤› ayda 110
milyar al›p, bir hekim evini, çolu-
¤unu çocu¤unu geçindirmek için
ayda 7-8 resmi nöbeti d›fl›nda bir
o kadar da, özel kuruluflta hayati
sorumluluk tafl›yarak iflini yapma
karfl›l›¤› optimal geçimini sa¤l›ya-
cak 2-3 milyar› bir araya getirebi-
liyorsa, asl›nda sizin de yapacak
çok fazla bir fleyiniz yok.

Belki merak edersiniz diye

söylüyorum, 5 y›ldan beri Yüksek
Onur Kurulunda b›çak paras› ne-
deniyle önümüze hiç dosya gel-
medi. Bu flikayetlerin baflhekim-
lerin gerekti¤inde ilgiliye karfl›
kullanmak üzere sömenlerin al-
t›nda tutuldu¤unu,veya bir etkin
siyasetçinin ricas›yla buradan
çöp kovas›na gitti¤ini siz en iyi
bilenlerdensiniz. Ne dersiniz, ifle
bu flikayetler ciddiye al›narak
bafllanabilir mi,ama öyle bas›n
önünde veya gizli kameralarla
de¤il, fleffaf ve adil bir sorufltur-
mayla! Sözlerimi 1993 y›l›nda ‹s-
tanbul Tabip Odas›nda görevliy-
ken kulland›¤›m›z bir duyuruyla
noktal›yorum. Sayg› ve baflar› di-
leklerimle.
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Dr.Faik Çelik
‹st.Göztepe E. ve 
A. Hastanesi 
4. Cerrahi Klinik fiefi

YORULDUK !...
6 y›ll›k t›p e¤itimi,
2 y›l mecburi hizmet,
4 y›l yo¤un ihtisas program›,
‹zinsiz ve ücretsiz nöbetler ile
Her gün eklenerek artan ge-
çim s›k›nt›s›

SADECE B‹L‹NS‹K ‹STED‹K !

Türkiye'nin dört bir yan›na
da¤›lm›fl, hayal k›r›kl›¤›yla
dolu tüm hekimler ad›na (‹s-
tanbul Tabip Odas›-1993)

Sa¤l›k Bakan›’na
Aç›k Mektup...
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teknolojik ürünler

Dvd üzerine direkt kay›t yapabilen kamer-
alara bir yenisi eklendi.Hem (-) hem de (+)
dvd üzerine kay›t yapabilen bu kameran›n
lensi Carl Zeiss markas› tafl›yor.  2.5 inç-
lik dokunmatik LCD ekrana sahip bu
cihaz estetik görünüflü ile de ön plana
ç›kmakta 

DCR-DVD 7  
Dvd Handycam

Amerika Avrupa ve Uzakdo¤u dan sonra bizim de hayat›m›za girmeye bafllad›. Sistem k›saca
flöyle çal›fl›yor. Dünya ekseninde yerlefltirilmifl olan GPS uydular›ndan al›nan sinyaller ile GPS
cihazlar› dünya üzerindeki konumunuzu belirliyor ve içerisine yüklenmifl olan harita üzerinden si-
zin o onda nerede oldu¤unuzu tespit edip daha sonra gitmek istedi¤iniz yeri seçiyorsunuz. Son-
ra GPS cihaz›ndan gelen uyar›lar ile (Görsel ve ifletsel) yolunuzu kaybetmeden ve kimseden yol
yard›m› almadan seçmifl oldu¤unuz yerleflim yerine ulafl›yorsunuz. Tabi ifl burada bitmiyor ulafl-
m›fl oldu¤unuz yerde size en yak›n otel,yemek yiyece¤iniz lokanta görece¤iniz müze e¤lenmek is-
teyece¤iniz bar benzin alaca¤›n›z servis istasyonu seçeneklerini size en yak›n›ndan bafllayarak bi-
rer birer ekrana yans›t›yor sizin sadece cihaz›n tufllar›na dokunman›z yeterli. Bu seçenekleri size
seyir halindeyken de her an sunmas›n›n yan›nda yine GPS uydular›ndan ald›¤› sinyaller ile seyir
h›z›n›z›, ortalama h›z›n›z›,yapm›fl oldu¤unuz en yüksek h›z›,seyahat toplam sürenizi mola süreleri-
nizi ve buna benzer birçok özelli¤ide cihazla birlikte sahip oluyorsunuz.Uydulardan al›nan hizmet
ücretsiz siz sadece Cihaza ve software lerine para ödüyorsunuz.

Ulaflabilece¤iniz adresler
www.garmin.com
www.tomtom.com
www.navman.com
www.baytekin.com.tr (Garmin-Türkiye flu anda haritalar› deneme aflamas›nda)
www.navturk.com (Biliflim-Cebit tan›t›m›n›n ard›ndan Ford bayilerinde sat›fla sunulacak)

Yüzy›l›m›z›n onemli buluflu olan GPS (Global Positioning System)

Sony VRDVC20 
Direkt kay›t cihaz›
Kolayca film DVD' si haz›rlayabilme im-

kan› sunan oldukça kullan›fll› bir cihaz.

Do¤rudan kamera veya video kaydedi-

ciye ba¤lanarak süratle dvd kay›t yapa-

biliyor.Ayr›ca Sony kameralarda bulu-

nan i. Link (Firewire) giriflini destekledi-

¤inden görüntü kayb› olmaks›z›n çok

güzel dvd'ler haz›rlayabilirsiniz.



dental ürünler
Haz›rlayan: M. Memduh MAZMANCI

Adx-4000 rvg
Kablosuz olarak kullan›labilen röntgen, LCD ekran ve rvg
ayn› cihazda bulufluyor.128 MB bellek ile resimler depolan-
abiliyor.Bu da yaklafl›k 300 dijital resim demek oluyor.ürün
ile birlikte verilen USB kablo ile çekilen tüm filmler h›zl› bir
flekilde bilgisayara da aktar›labiliyor.Windows 2000 ve XP
iflletim sistemlerine uyumlu ve herhangi bir program gerek-
tirmiyor.Beraberinde gelen yaz›l›m ile resimler ifllenip
üzerinde istenilen de¤ifliklikler yap›labiliyor.Güçlü Li-Polimer
flarj edilebilir pil ile 3oo röntgene kadar çekim yap›labiliy-
or.A¤›tl›¤› 1.8 kg. olan cihaz rahatl›kla elde  kablosuz olarak
kullan›labiliyor.

Dr. Walser 
Matrix Sistemi
Matrix aleti ve band› kullanmadan,
kolayca tak›l›p ç›kar›larak uygulanabilen
matrix sistemi.Matrix a¤›zda iken hasta
a¤z›n› kapatabiliyor.Sterilizatör ve
otoklavda steril edilebilen sistemin
kenarlar› rulo pamuk tutucu olarak kul-
lan›labilmekte.

Floss 
key chains

Art›k kimsenin bahanesi kalma-
d›.Anahtarl›k fleklinde difl ipi de
üretildi.Bu günleri de görecektik
demek ki.15 metre uzunlu¤unda
hofl meyve kokulu anahtarl›k
fleklindeki kutusu mumlu difl ipi
ihtiva etmekte.Herkese önere-
bilece¤imiz kullan›fll› bir ürün.

Vibraject
Gate Control Theory sistemi üzerine infla edilmifl a¤r›s›z
anestezi imkan› sa¤layan enjektör oldukça iddial›. Kon-
vansiyonel fl›r›nga üzerine monte edilmifl titreflimli uç ve
pilli bir motora sahip. ‹¤nenin  sinir sonlanmalar›na uygu-
lad›¤› yüksek frekansl› stimülayonlar beyne giden a¤r›
hissinin iletimini bloke ederek ifllev görüyor. Oldukça ko-
lay uygulanabilir oluflu büyük avantaj.
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Mesle¤imizde önemli öncelik-

lerin birisi de, mesleki yat›r›mlar›-

m›zd›r. Bu yat›r›mlar›m›z›n; ülke

gerçekleri, bölge gerçekleri, finan-

sal geri dönüflüm mant›¤›, sunulan

hizmet arz›n›n talep edilebilirli¤i,

hekimlik nosyonunun resmi ve

gayr› resmi yükümlülükleri, toplu-

mumuzun verilen hizmetin gerekli-

li¤ini alg›lama kültürü; fleklinde

oluflturulabilecek ana bafll›klar› al-

t›nda inceleyerek böyle karmafl›k

bir konuyu do¤ru anlayabilmek,

imkanlar›m›za göre yat›r›mlar›m›z›

do¤ru yönlendirmek aç›s›ndan

bizlere yard›mc› olacakt›r.

a) Ülke gerçekleri; Ülkemiz ikti-

sadi yönden kalk›nmaya çal›flan,

ithalat ve d›fl patentli imalat yönte-

miyle sanayileflme modellerini be-

nimsemifl, toplumsal öncelikler

olarak ta; Sa¤l›k, sosyal güvenlik,

düzgün beslenme, kültürel tefleb-

büsler, gibi alanlar› büyük ölçüde

ihmal ederek; Popülist lüks tüke-

tim, amac› aflar tarzda son model

ve marka tüketme tutkusu, ege-

men olmaya bafllam›flt›r.

Alan›m›z, kozmetik aç›klar› ka-

patmak veya kaybedilme noktas›-

na kadar ihmal edilmifl ve a¤r› be-

lirtisi ile kifliyi çaresiz b›rakan olu-

flumlar› a¤›zdan uzaklaflt›rmak

amac› aral›¤›nda s›k›flm›fl kalm›fl-

t›r.

Çünkü toplumumuz evindeki

bir beyaz eflyay›, mobilyalar›n›,

cep telefonunu, arabas›n›n mode-

line de¤ifltirme zorunlulu¤u ile

yönlenmek ve yönlendirilmek du-

rumundad›r.

En sona b›rak›lan a¤›z ve difl

sa¤l›¤› hizmetleri ise hiçbir tüketim

talebinde görülemeyecek ölçüde

pazarl›kla ucuza temin edilebile-

cek zannedilen bir hizmet türü ola-

rak alg›lanlaya bafllanm›flt›r. (Bu-

nun teflekkülünde asgari ücrete

uyulmamas› ve diplomas›z sahte-

cilerin son olarak ta kamu-özel

melezi Vak›fDernek gibi kuruluflla-

r›n sa¤l›k birimlerinin uygulad›¤›

maliyet alt› fiyatland›rmalar›n ciddi

bir katk›s› oldu¤u inkâr edilemez.)

b) Bölge gerçekleri; Ü l k e m i z

kalk›n›rken gelir da¤›l›m› dengele-

rine dikkat edillmemifl, bölgeler

aras› farkl›l›klar oluflmufltur, bu

yolla da her bölgenin ekonomisiy-

le ve kültür seviyesiyle oranl› arz

talep dengelerinin teflekkül etti¤i;

genellikle de hizmet arz›n›n kalite-

sini ve niteli¤ini yükseltmek yerine,

sürümün artt›rlmas› amac›na yö-

nelik tekdüze, dar kalplar çerçeve-

sinde, hekimin yönlendiricili¤inden

çok toplumun taleplerini karfl›lama

a¤›rl›¤› tafl›yan hizmetler ön plana

ç›km›flt›r.

Bir örnekle; Hastam›z a¤›z içe-

risi bulgularda, iltihabi kök art›kla-

r›, tedavi gereksinimli difller tafl›-

yan a¤›z› için bizden difl tafl› te-

mizli¤i ya da ön difllerinin estetik

restorasyonunu talep edebilmek-

tedir.

c) Finansal geri dönüflüm man-

t›¤›; Bir muayenehane veya a¤›z

difl sa¤l›¤› merkezi tarande çok bi-

rimli bir merkez ya da difl hastaha-

nesi gibi komplex bir oluflum için

yat›r›m›n geri dönüflümü bazen

rantabl, bazen verimsiz, bazen de

imkâns›z olmaktad›r. Düzgün ve

istikrârl› bir ekonomide sistem ta-

raf›ndan tafl›nmas› güç görünen

bir yap› ve istihdam bile zaman

içerisinde kendine uygun bir yer

edinebilir. Belirli bir süre içinde de

finansal geri dönüflümü gerçek-

lefltirebilir. Düzenli sa¤l›k politika-

lar›, toplumun a¤›z ve difl sa¤l›¤›

alan›nda bilinçlendirilmesi (genel

veya özel sa¤l›k sigortalar› v.b.),

kurulacak bütün sa¤l›k birimlerinin

büyümesi, hizmet kalitesini artt›r-

mas›, istihdam yaratmas› sonucu-

nu do¤uracakt›r.

Ülkemizde istikrarl› ekonomik

yap›, düzenli sa¤l›k politikalar›,

a¤›z difl sa¤l›¤› bilincine sahip bir

toplum yap›s› kavramlar›nda hiçbi-

risi tam kafl›l›¤›n› bulamamakta;

sistemler kiflileri tafl›mak yerine ki-

fliler sistemleri tafl›mak zorunda

kalmaktad›r.

Daha de¤iflik bir tan›mlamayla

sistemlerin dinamikleri yerlerini ki-

flisel kabiliyetlere terketmifl, has-

talar problemlerini yard›mc› ele-

manlarla, sekreterlerle paylaflmak

ya da çok ileri teknolojik cihazlar›n

cazibesine kap›lmak yerine, kendi-

sinde güven tesis edebilmifl heki-

MESLEK‹ 
YATIRIMLARIMIZIN 
B‹L‹NÇL‹ YÖNET‹M‹

‹. Yavuz GÜNGÖR
ADO Denetleme Kurulu Üyesi
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t›rmaya çal›fl›rken talebi artt›rama-

m›fl olmak sistemin finansal aç›-

s›ndan iflletilebilirli¤ini imkans›z-

laflt›rmaktad›r.

e) Hekimlik nasyonunun resmi

ve gayr› resmi yükledi¤i yükümlü-

lükler; Talep art›fl› ancak süreklilik,

güvenilirlik, hizmet kalitesinin top-

lum taraf›ndan alg›lanmas› ve bun-

dan do¤acak istem birikimi olabi-

lece¤ini; Reklam, sak›ncal› yönlen-

dirme (kamu sigorta kaynaklar›n›n

ayr›cal›kl› baz› kurulufllara aktar›-

m›), dayatma, kiflisel ayr›cal›k ve

rekabet yaratacak enstrümanlar›n

kullan›lmaya çal›fl›lmas›n›n mesle-

ki eti¤i zedeleyerek tubbi deonto-

loji nizamnamesi aç›s›ndan cezai

yapt›r›mlar getirece¤i hemde top-

lumumuzun mesle¤imize bak›fl› ve

alg›lay›fl› aç›s›ndan çirkin manza-

ralara yol açaca¤› asla unutulma-

mal›d›r. Mesleki yat›r›mlar›n ak›lc›

yönlendirilifli ve yönetimi hekimi ve

kurumlar› daha sonra do¤abilecek

bu rikslerden uzak tutacakt›r.

f) Toplumumuzun verilen hiz-

metin gereklili¤ini alg›lama kültürü;

Toplumumuzda tüketim kül-

türünün yönlediriliflindeki hatalar,

ülkede uygulanan sa¤l›k poli-

tikalar›n›n altyalp›s›zl›¤›, politik

e¤imlerle kuflat›lm›fll›¤›, kurumsal

birimler aras›nda iletiflim kopuk-

lu¤u tafl›mas›; sistemi toplekün

düzeltici çal›flmalar›n siyasi istirar-

s›zl›klar nedeniyle güdük kalmas›

gibi sebeplerle hiçbir zaman net

miyle direkt görüflmeyi ve sorunla-

r›n› birebir çözmeyi talep eder ol-

mufltur.

Bir çok diflhekiminin teflhis ve

tedavi planlamas›n› paylaflarak

yürütme çabas› hasta ve hekimler

aç›s›ndan zaman ve konsantras-

yon kay›plar›na yol açmakta, kü-

çük ölçüde olsa da yaflanan bü-

rokratik t›kan›kl›klar ve anlaflmaz-

l›klar hastalar› bu sistemlerden so-

¤utmaktad›r. Sistemlerin görsel

çekicilikleri kiflisel fedakârl›k, anla-

y›fl ve baflar›larla desteklenmedik-

çe kümülatif baflar› elde edileme-

mektedir.

Ülkemizin flu anki yap›s› iyice

analiz edilmeden yap›lacak yat›-

r›mlar, finansal geri dönüflüm

mant›¤› aç›s›ndan rantbl olmak

üzere bir yana, iflletme güçlükle-

riyle karfl› karfl›ya kalmaktad›r. Ül-

kemiz için rantbl iflletme büyük-

lükleri, bireysel muayenehane ya-

da sabit kadrolu en fazla üç he-

kimli müflterek muayenehane an-

lay›fl› çerçevesini aflmamak, bu-

nun üstündeki yat›r›mlar›n büyük

iflletme riskleri tafl›¤›n› unutmamak

gerekmektedir.

d) Sunulan hizmet arz›n›n talip

edilebilirli¤i; Kurulan sa¤›k birimi-

nin yat›r›m ölçe¤inin büyütülmesi,

bir muayenehane hekimi içintesbit

edilmifl asgari ücret tarifesinin

böyle bir kuruluflun giderlerini kar-

fl›layabilmek aç›s›ndan yetersizli¤i

göz önüne al›nd›¤›nda ister iste-

mez fiyatlar›n daha yüksek tutul-

mas› gibi bir gereklili¤i gündeme

getirmekte, ayn› zamanda hizmet

karfl›l›¤› ücret uygulamalar›nda

gösterilebilecek esnekli¤i de orta-

dan kald›rmaktad›r. Hizmet arz›n›

personel ve yat›r›m ço¤altarak art-

bir sonuca ulaflamamakta; tek-

nokrat kadrolar›n oluflturdu¤u ger-

çekçi sa¤l›k politikalar›, “siyaseten

ucuz pirim bekleyen politikalar›

taraf›ndan deforme edilerek”

kiflisel ve gurupsal ç›kar aray›fl-

lar›na hizmet eder tarzda uy-

gulan›lmaya çal›fl›lmas›; hizmeti

alan ile hizmeti veren kesimler

aras›nda huzursuzluklara yol aç-

makta, toplum bilinci sürekli

de¤ifltirilen gündemlerle zihinsel

bulan›kl›klar içinde yüzerken; top-

lumumuzun a¤›z ve difl sa¤l›¤›

gereklili¤ini yeterince alg›lay›p

talep edebilecek kültürü

tafl›mas›n› beklemek, biraz hayali

bir kavram olarak önümüzde dur-

maktad›r.

Sa¤l›k politikalar›n›n ciddi, el-

zem ve gündem oldu¤u anlafl›l›p,

toplumsal talep ve bask›, fleklinde

ortaya ç›klad›kça, hastan›n heki-

mini seçme özgürlü¤ü tam tan›n-

mas›, toplumumuz aç›s›ndan ciddi

önem tafl›maktad›r.

Not: Tüm bu konular›n ister

özel teflebbüs, ister kamu-özel

melezi vak›f dernek statüü kuru-

lufllar, isterse kamu teflebbülerinin

kuraca¤› sa¤l›k iflletmeleri için dik-

kate al›nmas›, kamu kaynaklar›n›n

istaf› ve yanl›fl yat›r›mlar›n ise,

ileride yarataca¤› sorumluluklar›n

da özellikle bilinmesi kamu men-

faatinedir.
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Sa¤l›k Kurulufllar› Ruhsatland›rma Yönet-
meli¤i Tasla¤› yay›nland›. Haz›rlanan tas-
lak Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n Web sayfas›nda
görüfle sunuldu, Ayr›ca konu ile ilgili mes-
lek kurulufllar›na da de¤erlendirilmek
üzere gönderildi. Odam›z da ekte yay›n-
lad›¤›m›z görüfllerini Bakanl›¤a sunulmak
üzere Türk Diflhekimleri Birli¤ine gönder-
di. 
Bas›n›n medyatik buldu¤u için üzerine
gitti¤i “Muayenehanede Mescit” konusu
d›fl›nda çok daha önemli kavram karga-
flalar› yaflanan taslakta gerekli de¤ifliklik
yap›lmazsa bu hali ile Ülkemizde uygu-
lanmas› pek mümkün görülmüyor. fiu
anda ruhsat alm›fl, faaliyet gösteren mu-
ayenehane ve sa¤l›k iflletmelerinin pek
ço¤unun yönetmelikte öngörülen koflul-
lar› yerine getirebilmek için ya yüklü bir
tadilat yapt›rmas› yada bir baflka adrese
tafl›nmas› gerekecek. 
Ayr›ca statü anlam›nda müflterek muaye-
nehane olgusu kald›r›lmaya gayret edil-
mektedir. Günümüz koflullar›nda bir mu-
ayenehanenin masraflar›n› azaltmak
amac›yla uygulamaya konmufl ve hiçbir
sorun oluflturmayan Müflterek muayene-
haneleri yönetmelik poliklinik olmak yada
ayr›lmak üzere zorluyor. Tasla¤›n tama-
m›n› ado_mail-owner@yahoogro-
ups.com iletiflim e-posta adresimizde ve
Ankara Diflhekimleri Odas› iletiflim grubu-
muzda bulabilirsiniz.
Ruhsatland›rma Yönetmelik Tasla¤›na
iliflkin Odam›z›n Görüflleri flu flekildedir..
GENEL DE⁄ERLEND‹RME:
Yönetmelikte belirgin flekilde göze çar-
pan nokta tüm sa¤l›k kurulufllar›n›n (res-
mi ve özel) tek elden kontrolünün sa¤lan-
mas› iste¤i olarak belirlenmesidir. Bunun
genel anlamda do¤ru oldu¤unu düflün-
mekle beraber tüm yurt geneline da¤›l-
m›fl olan resmi ve özel kurulufllar›n dene-
timini ‹l sa¤l›k müdürlükleri vas›tas› ile ve

ruhsat komisyonu ile
yap›labilmesi çok zor
g ö r ü n m e k t e d i r .
Yönetmeli¤in daha çok
poliklinik ve merkez sta-
tüsündeki yerler düflü-
nülerek haz›rland›¤› ve
muayenehanelerin sa-
dece kavram olarak
geçmesi ve pek çok fi-
ziki koflullar›n belirlen-
memifl olmas› uygula-
mada farkl›l›k yaratacak
ve yanl›fl uygulamalara

neden olacakt›r. 
Ruhsat komisyonlar›n›n içinde mutlaka
oda temsilcilerinin bulunmas› gereklili¤i
aç›kt›r. Ancak sadece “sa¤l›k kurulufllar›
alan›nda faaliyet gösteren derneklerden
bir  temsilci” ibaresi ile geçifltirilmifl tem-
silci uygulamas›, kimlerin camiam›z› tem-
sil etmeye yetkili oldu¤u sorusunu ortaya
getirecektir. Bu ibare ›srarla Oda Temsil-
cisi olarak de¤ifltirilmelidir.
Müflterek muayenehaneler ve mali yap›s›
flirket taraf›ndan sa¤lanan muayeneha-
neler bu koflullar alt›nda kapanmak zo-
runda kalacaklar yada statü de¤iflikli¤ine
gitmek zorunda kalacaklard›r. Bu durum
pek çok meslektafl›m›z› güç durumda b›-
r a k a c a k t › r .
Pek çok maddede geçen Bakanl›kça dü-
zenlenecek yönergeler ve ek yönetmelik
çal›flmalar›nda TDB nin bir temsilcisinin
mutlaka kat›larak meslektafllar›m›z› ve
odalar›m›z› çok olumsuz etkileyebilecek
konularda ayd›nlat›c› bilgileri sunmal›d›r.
Bunlar›n d›fl›nda;
Bina durumunu belirleyen 11 inci madde-
de muayenehanelerin durumu hiç aç›k-
lanmam›fl. Bu durumu fiziki flart aranma-
mas› olarak de¤erlendirmek mümkün de-
¤ildir. Bu konunun aç›kl›¤a kavuflturul-
mas› gerekmektedir. Ayr›ca, son f›krada
belirtilen “uygunluk belgesi “ile ilgili aç›k-
lama 26. maddenin ikinci f›kras›nda “Mu-
ayenehanelere uygunluk belgesi ve bafl-
tabiplik belgesi düzenlenmez.”  ‹baresi
bu maddenin poliklinikler için düzenlen-
mifl bir madde oldu¤unu düflündürmek-
tedir. Ancak genel olarak birinci basamak
sa¤l›k kuruluflu denilmesi kavram kar›fl›k-
l›¤› oluflturmaktad›r.
Ayr›ca muayenehanelere uygunluk bel-
gesi düzenlenmemesi kanaatimizce yan-
l›fl bir uygulama olur. Muayenehane stan-
dardizasyonu esnas›nda yaflad›¤›m›z
zorluklarla ile yine karfl›laflmak, tüm sek-

törde s›k›nt› yarat›r. Muayenehanelere
(hem hekim hem de çal›flan yard›mc› per-
sonel için) en az›ndan çal›flma izin belge-
si düzenlenmelidir. 
Madde 32  Birinci f›krada “Birinci basa-
mak sa¤l›k kurulufllar›nda;  tam gün çal›-
flan uzman tabip/tabip/difl tabip olan bir
bafltabip bulunur.” ‹baresi ile kastedilen
poliklinikler oldu¤u halde ifade muayene-
haneleri de kapsamaktad›r. Kavram kar›-
fl›kl›¤›na yol açmamak aç›s›ndan düzeltil-
mesinde fayda vard›r.
A¤›z ve Difl Hastal›klar› Hastanesi kurulu-
flu ile ilgili Madde 86'da gerekli alt flartla-
r›n aras›na yerlefltirilen cerrahi ve tedavi
odas› tam olarak ameliyathane kavram›n›
karfl›lamamaktad›r. Bu yüzden e f›kras›
olarak ameliyathane eklenmesini öneririz.
Tutulmas› gereken kay›tlar tan›mlan›rken
genel bir tabir olan sa¤l›k kurulufllar› ola-
rak belirtilmifltir. ‹stenen belgelerin tama-
m› muayenehanelerde tutulmas› müm-
kün müdür? Yada bir baflka deyiflle bir
hastanede tutulan kay›tlar›n aynen mu-
ayenehane veya polikliniklerde tutulabil-
mesi pratikte sa¤lanabilir mi? Bu konuda
muayenehanelere ayr› statü sa¤lanabilir
mi? Evrak›n saklanmas› gereken süre
olarak belirtilen 20 y›l çok uzun bir süre
olup, pratikte uygulanmas› pek mümkün
g ö r ü n m e m e k t e d i r .
Broflür yolu ile tan›t›m› serbest b›rakan bu
madde daha detayl› yaz›larak tam anla-
m›yla müsaade edilen tan›t›m vesikas›n›
tan›mlamal›d›r. 
Denetim yetkisi olan kifli ve kurumlar› ta-
n›mlarken ad› geçen sa¤l›k denetmenleri
deyimi ile ne kastedilmektedir. Müdürlük
ad›na görev yapacak olan sa¤l›k denet-
menleri kavram›n›n içinde meslek odas›
temsilcileri de eklenebilir mi? Bu sa¤la-
namazsa odalar›n zaten yar›m olan dene-
tim yetkisi tamamen elinden al›nm›fl ol-
maktad›r. Bu da odalar›n yapt›r›m güçle-
rini fazlas›yla etkilemektedir.
25 ve 26 ›nc› maddelerin yürürlü¤e 1 y›l
sonra girmesi ile amaçlanan bu süre zar-
f›nda hiç sa¤l›k kuruluflu aç›lamamas› an-
lam›na gelmeyecektir elbette. Bu süre
zarf›nda aç›lacak olan sa¤l›k kurulufllar›-
n›n kay›tlar› nas›l yap›lacakt›r.  Burada
oluflacak boflluk 118. inci maddede yü-
rürlükten kald›r›lan yönetmelik ile yap›la-
bilir mi? Ancak, bu madde sadece eski
sa¤l›k kurulufllar›n›n standardizasyonu
için bir süre müsaade anlam›nda yerleflti-
rildiyse bu da aç›kça belirtilmelidir.

Ruhsat Yönetmeli¤i Tasla¤›
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Di¤er mükellef gruplar›nda ol-

du¤u gibi, vergi idaresinin uygu-

lamalar› içinde yer alan vergi de-

netimleri kapsam›nda serbest

meslek faaliyeti icra eden difl he-

kimleri de bulunmaktad›r. Yayg›n

ve etkin vergi denetimi olarak

adland›r›lan ve “Yoklama” mües-

sesesi olarak  Vergi Usul Kanu-

nunun 7'nci k›s›m 1'inci bölü-

münde (V.U.K.md.127-133) yer

alan düzenlemelerin bilinmesi,

mükelleflerin hak ve ödevleri aç›-

s›ndan önemli olmaktad›r.

Bu yaz›da, Vergi Usul Kanu-

nunda düzenlenen ve vergi de-

netimi genel tan›m› içinde yer

alan, “Yoklama”, “Vergi ‹ncele-

mesi” ve “Arama (Aramal› Vergi

‹ncelemesi)” hakk›nda k›saca bil-

gi verilerek, yayg›n ve etkin vergi

denetimi kapsam›ndaki “Yokla-

ma” müessesesi anlat›m konusu

edilecektir.

VERG‹ DENET‹M‹
Vergi idaresi, mükelleflerin

iradeleri d›fl›nda, gerçeklefltirdi¤i

vergi denetimleri yoluyla da bilgi

edinmektedir. Vergi denetimine

iliflkin esaslar, Vergi Usul Kanu-

nunda düzenlenmifl olup, bu de-

netimler “Yoklama”, “Vergi ‹nce-

lemesi” ve özel bir vergi incele-

mesi türü olarak da adland›r›lan

“Arama” olmak üzere, üç ana fle-

kilde gerçeklefltirilmektedir.

Yoklama, mükellefleri ve mü-

kellefiyetle ilgili maddi olaylar›,

kay›tlar› ve konular› araflt›rarak

tespit etmeye dönük bir vergi

denetim türüdür. Vergi inceleme-

si ise, ödenmesi gereken vergile-

rin do¤rulu¤unu araflt›rmaya,

tespit ve temin etmeye yönelik

denetim türüdür. Özel bir vergi

inceleme türü olan arama, vergi

incelemesine yetkili olanlar›n lü-

zum görmesi ve gerekçeli bir ya-

z› ile arama karar› vermeye yetki-

li sulh yarg›c›ndan bunu talep et-

mesi sonucu, verilen karar üzeri-

ne yap›lan aramada tutanak dü-

zenlenerek ele geçirilen defter ve

belgelerden de yararlan›larak,

vergi incelemesinin yap›lmas›d›r.

Vergi incelemesinde, mükel-

leflerin ödemeleri gereken vergi-

nin do¤rulu¤u araflt›r›l›p, bunun

tespit edilmesine ve sa¤lanmas›-

na yönelik ifllemler kapsan›rken,

yoklamada yaln›zca tespite yö-

nelik faaliyeti ifade eden, s›n›rl›

bir denetim söz konusudur. Ara-

ma yap›lmas›na yönelik yarg›ç

karar›nda, arama yap›lacak ma-

hallin (ev, iflyeri, vas›ta, üst ara-

mas›, depo gibi) aç›kça belirtil-

mifl olmas› gerekmekte olup, ka-

rarda yer almayan mahallin aran-

mas› mümkün de¤ildir. Arama

karar› olmaks›z›n, hiçbir flekilde

mükelleflerin buna yönelik bir

muameleye maruz tutulmamas›

gerekir.

Vergi incelemesi yapmaya

yetkili olanlar, Vergi Usul Kanu-

nunun 135'inci maddesinde sa-

y›lm›flt›r. Madde hükmünde; 

“ Vergi incelemesi; Hesap Uz-

manlar›, Hesap Uzman Yard›m-

c›lar›, ‹lin en büyük Mal Memuru,

Vergi Denetmenleri, Vergi Denet-

men Yard›mc›lar› veya Vergi Da-

iresi Müdürleri taraf›ndan yap›l›r.

Maliye Müfettiflleri, Maliye

Müfettifl Muavinleri, Gelirler

Kontrolörleri ve Stajyer Gelirler

Kontrolörleri, Gelirler Genel Mü-

dürlü¤ünün merkez ve taflra tefl-

kilat›nda müdür kadrolar›nda gö-

rev yapanlar her hal ve takdirde

vergi inceleme yetkisini haizdir-

ler.”

fieklinde vergi incelemesi

yapmaya yetkililer say›larak, yine

Kanunun 128'inci maddesinde

ise yoklamaya yetkililer;

“ Yoklama; 

1. Vergi Dairesi Müdürleri,

YAYGIN VE ETK‹N 
VERG‹ DENET‹M‹ OLARAK 
YOKLAMA MÜESSESES‹
Alptekin YÜCEBAfi
Gelirler Baflkontrolörü



2. Yoklama Memurlar›,

3. Yetkili makamlar taraf›ndan

yoklama ifli ile görevlendirilen-

ler,

4. Vergi incelemesine yetkili

olanlar, 

taraf›ndan yap›l›r.”

fieklinde belirtilmifltir.

Görüldü¤ü üzere kanun hük-

mü ile vergi incelemesi yapmaya

yetkililer, ayn› zamanda yoklama

yapma yetkisine de haiz iken,

yoklamaya yetkililerden yaln›z

vergi dairesi müdürlerine vergi

incelemesi yapma yetkisi veril-

mifltir.

YOKLAMA ‹fiLEM‹
Yoklamaya yetkililerin di¤er

mükellef gruplar›nda oldu¤u gibi,

serbest meslek faaliyeti icra

eden difl hekimlerine yönelik ola-

rak gerçeklefltirdikleri yoklama

faaliyetlerinde, mükellefiyetle ilgi-

li maddi olaylar›, kay›tlar› ve mev-

zular› ( ‹fl yerinin kira olup olma-

d›¤›, kira tutar›, çal›flan personel

say›s› ve ücreti gibi) araflt›r›p tes-

pit etmelerinin yan› s›ra, vergi ka-

nunlar›n›n uygulanmas› ile ilgili

olarak;

1. Serbest meslek kazanç defte-

rinin ifl yerinde bulunup bulun-

mad›¤›,

2. Serbest meslek kazanç defte-

rinin tasdikli olup olmad›¤›,

3. Serbest meslek kazanç defte-

rine usulüne uygun kay›t yap›-

l›p yap›lmad›¤›,

4. Düzenlenmesi gerekli belgele-

rin (serbest meslek makbuzu,

gider pusulas› gibi) belgelerin

usulüne göre düzenlenip dü-

zenlenmedi¤i veya kullan›l›p

kullan›lmad›¤›,

5. ‹fl yerinde faturas›z mal bulu-

nup bulunmad›¤›,

6. Levha (vergi levhas›) asma ve-

ya kullanma zorunlulu¤una

uyulup uyulmad›¤›,

7. Kanuni defter ve belgeler d›-

fl›nda vergi kayb›n›n bulundu-

¤una emare teflkil eden def-

ter, belge ve delillerin tespiti

halinde bunlar›n al›nmas›,

8. Özel yetki verilmifl olmas› flar-

t›yla, iflletmenin günlük has›la-

t›n›n tespit edilmesi,

Yetkilerine sahip olarak, yok-

lamalar›n› gerçeklefltirirler.

Yoklama, mükellef nezdinde

her zaman yap›labilir ve yokla-

man›n yap›laca¤› önceden ilgiliye

haber verilmez. Yoklamaya yetki-

lilerin elinde, yoklama yetkilerini

gösteren foto¤rafl› resmi bir vesi-

ka bulunur ve yoklamay› yapan-

lar, kendilerinden sorulmasa dahi

nezdinde yoklama yap›lana, bu

vesikay› göstermek zorundad›r-

lar.

Yoklama sonuçlar› tutanak

mahiyetinde olan yoklama fifline

veya Maliye Bakanl›¤›nca belirle-

nen denetim tutana¤›na geçirilir.

En az iki nüsha düzenlenen bu fifl

veya tutanak, nezdinde yoklama

yap›lana veya yetkili adam›na im-

zalat›l›r. Bunlar olmaz veya imza-

dan imtina ederlerse, durum fifl

veya tutana¤a yaz›larak, polis,

jandarma, muhtar veya ihtiyar

meclisi üyelerinden birine imza-

lat›l›r. Yoklama fifli ve tutana¤›n›n

birinci nüshas›, yoklama yap›lan

flah›s veya yetkili adam›na b›rak›-

l›r. Ancak bunlar›n bulunmamas›

halinde, vergi idaresi taraf›ndan

yedi gün içinde bilinen adrese

posta ile gönderilir.

DE⁄ERLEND‹RME
SONUÇ
Yayg›n ve etkin vergi denetimi

olarak da adland›r›lan yoklama

faaliyeti ile vergi idaresinin, gerek

vergilendirmeye iliflkin sa¤l›kl›

veri toplama imkan› elde etmesi,

gerekse mükellef-idare iliflkilerini

art›r›p gelifltirmesinin yan› s›ra,

bu faaliyetin vergi uygulamalar›

ve mevzuata iliflkin mükellefleri

bilgilendiren ve oluflacak hata ve

eksiklikleri en aza indirerek önle-

yen sonuçlar do¤urdu¤u muhak-

kakt›r.

Yayg›n ve etkin vergi denetimi

çerçevesinde gerçeklefltirilen

yoklama ifllemlerinde, ifl yeri sa-

hiplerinin gerekli hassasiyet içeri-

sinde, yetkili personele her türlü

yard›m ve kolayl›¤› gösterecekle-

ri kuflkusuzdur. Yoklama yetkili-

lerin ise, ifl yeri sahiplerinden ka-

nuni defter ve belgeler ile ifllet-

meyle ilgili di¤er özel kay›tlara

yönelik tutulan, defter ve belge-

lerin ibraz›n› istemeleri görevleri

gere¤idir. Ancak, bunlar›n her-

hangi bir nedenle ibraz edilme-

mesi halinde ise, durumun tuta-

na¤a geçirilmesi d›fl›nda, daya-

naks›z olarak arama mahiyetinde

bir faaliyet içine girmeleri veya

yasalar›n verdi¤i yetki s›n›rlar›

afl›larak, idari nezaket d›fl›nda bir

tav›r ve davran›fl sergilemeleri

düflünülemez.

Gerek mükelleflerin, gerekse

idarenin (vergi uygulay›c›lar›n›n),

kanunlarla kendilerine verilen

görev, yetki, sorumluluk ve yasal

s›n›rlar çerçevesinde hareket et-

me zorunluluklar›n›n, hukuk dev-

leti olman›n do¤al bir sonucu ol-

du¤u göz ard› edilmemelidir.
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(Bu görüntüler 22-29 May›s 2005 tarihleri aras›nda
Macaristan'›n Debrecen flehrinde düzenlenen 14. Avrupa
S›cak Hava Balon fiampiyonas›'nda, bir uçan balonun
sepetinde, tozlu, toprakl› bol sivrisinekli tarlalarda ya da
arac›n direksiyonunda gördüklerimden küçücük bir seç-
medir.)

Avrupa'n›n dört bir yan›ndan seksenbir yar›flmac›n›n
kat›ld›¤› flampiyonada, Türkiye ad›na yar›flan balon pilotu
‹smail Keremo¤lu'nun ekibinde yer al›yordum.

‹çinde balonumuzun sepeti, ku¤ulu - masmavi kubbe-
si, kubbenin içine hava üfleyip flifliren fan motoru, dolan
havay› ›s›t›p balonu yükselten “burner”› ve propan tüple-

Bir gün, bir yatakta, üç befl nefes daha kalm›flken almam gereken,
sadece ve sadece e¤ri difller, bembeyaz braketler, titanyum alafl›ml› teller de¤ildi
gözlerimin önünden geçmek üzere olan film fleridinde görmek isteyece¤im kareler.

- Geliyorum!...

dedim
ve as›p koca asma kiliti muayenehanemin kap›s›na, düfltüm yollara;
gözlerim yukarda, ipi kopmufl mavi bir uçan balon aray›fl›nda...

düfl hekimi yalç›n ergir     
http://www.ergir.com

UÇAN BALONUN 
PEfi‹NDE & SEPET‹NDE
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ri olan minibüsümüzle, termosumuzda kahvemizle
düflmüfltük yollara;

dere tepe düz gidip, varm›flt›k Macar Ovalar›'na.

Ve bafllam›flt›, her sabah 03:30'da kalk›p brifinge
kat›lmalar,

di¤er seksen yar›flmac›yla birlikte, belirlenen kal-
k›fl noktalar›na gitmeler,

günefl do¤arken balonu kurup sihirli bir hal›day-
m›flças›na dünya üzerinde uçmalar,

inen balonu toplay›p propan tüplerini doldurma-
lar,

ayn› koflturmay› ikindi vakti yeniden yaflamalar,
gece yata¤a varamadan uyuyakal›p, ertesi sabah

yeniden 03:30'da kireç gibi suratlarla uyanmalar...

Bir düfl görüyorduk;
üzerinde ku¤u resmi olan, masmavi bir uçan ba-

lonumuz vard›.

O kadar kocamand› ki,
balonun ipinden tutarken, kendimizi göklerde bu-

luyorduk.

Rüya iflte;
ama çevremizde onlarca rengarenk balon daha

uçuyordu.

Ku¤u resimli masmavi uçan balonda bayra¤›m›z
dalgalan›rken,

di¤er seksen balonla, bulutlar› deliyor,
bir günefle, bir aya uçuyor;

sonra da yorgun ellerimiz mavi boyanm›fl,
k›rm›z› gelincikli dünyam›za geri dönüyorduk.

Derken flampiyona bitiyor; bayrakl›
minibüsümüzle kendimizi yeniden da¤larda, ül-
keleraras›, nehirleraras› yollarda buluyorduk.

Yüksek teknolojiyle donanm›fl kurtlar sofras›nda
amatör flartlar›m›zla elli sekizinci olarak flam-
piyonay› bitiriyor,

dünyan›n en güzel, en insan dolu, en k›skan›lan,
en çekinilen,

parasal olarak olmasa da
en zengin, en bolluk ülkesine geri dönüyorduk...







ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
44

(8,9). Bu da aletin temas etti¤i yüzeyler-
de istenmeyen kuvvet da¤›l›mlar›na se-
bep olmakta ve kök kanal› içinde alet
kendisini sürekli olarak düz tutuma e¤i-
limi sergilemektedir (10). Bunun sonu-
cunda da apikal bölüm e¤imin oldu¤u
tarafa do¤ru kanal›n d›fl taraf›ndan afl›r›
prepare olurken kanal girifli de furkas-
yon bölgesine do¤ru özellikle çok köklü
molar difllerde yer de¤ifltirmektedir. El-
bette bu saptama palatinal köklerde ol-
du¤u gibi sadece bir yönde e¤rilik var-
ken geçerlidir. Oysa bir çok kök kanal›
uzay›n her yönünde e¤rilik göstermekte-
dir (11). Kanal›n e¤imi ve e¤im fliddeti
e¤elerin güvenli kullan›mlar›  bak›m›n-
dan önem arz etmektedir (12,13).  Son
zamanlarda mikrokomputerize tomog-
rafi kök kanal morfolojisini inceleyebil-
mek için çok kullan›fll› bir yöntem ol-
mufltur (14-16). Ayn› zamanda bu yön-
tem geniflletme yöntemlerinin kök kanal
anatomisine olan etkilerini de ortaya ç›-
karabilmektedir. Ama yine de bu gelifl-
mifl görüntüleme yöntemleri klinik uygu-
lamalara adapte edilememektedir. An-
cak yak›n gelecekte bunlar› da klinikleri-
mizde kullanmak mümkün olabilecektir. 

Klinik uygulamalar s›ras›nda klinik
radyografilerle tam olarak izleyemedi¤i-
miz di¤er bir anatomik saha da apikal
bölgedir. Dönen aletlerin bu bölgedeki
etkileri daha yak›ndan incelenmelidir.
Uç taraflar› keskin elle kullan›lan veya
dönen e¤eler bu bölgede apikal zip ve-
ya perforasyonlara sebep olabilecekler-
dir (17). Muhtemel kanal transportasyo-
nu sonucunda zip perforasyonu basa-
mak oluflumu strip perforasyonu veya
afl›r› geniflletmeyle kanallar›n incelmesi
gibi sonuçlar ortaya ç›kabilmektedir
(18). Bunun sonucunda geniflletilmifl
kök kanal›nda hiç dokunulmam›fl kanal
duvarlar› ve bol miktarda debris bulun-
mas› normaldir. Prensip olarak kanal
transportasyonu uygun olmayan bir ka-
nal temizli¤i, iyileflmeyen apikal lezyon,
incelmifl kanal duvarlar›yla birlikte perfo-
rasyonlar ve muhtemel vertikal k›r›klarla

r›n› oluflturan dentin duvarlar›n›n girintili
ç›k›nt›l› yap›lar› buralarda doku art›lar›na
enfekte vakalarda da mikro organizma
kümeleflmelerine sebep olabilir(3-4).
Kök dentinin kanalc›klar› içerisinde üre-
me flans› bulmufl olan mikroorganizma-
lar›n ancak dentinin kaz›narak uzaklaflt›-
r›lmas› mümkün olmaktad›r. Bu nedenle
flimdiki stratejilerimize ve bilgilerimize
göre kök kanallar› geniflletilmelidir. Bu-
nunla birlikte kök kanal› yolu ile periapi-
kal iltihab›n direnaj› söz konusu ise yine
kanallar› geniflletmek direnaj› kolaylaflt›-
racakt›r. Etkin bir dezenfeksiyon ve her-
metik bir t›kama için yine yeterli bir ge-
niflletme gereklidir. Ayr›ca diflin final
restorasyonu için kök kanal›ndan fayda-
lan›lacaksa kanallar›n uygun bir çapta
geniflletilmesi kaç›n›lmazd›r.  

En uygun kök kanal› geniflletme yön-
temi hangisidir? Hangi tekni¤in en uy-
gun oldu¤unda karar vermeden önce
geniflletme tekniklerini gözden geçir-
mekte fayda oldu¤u düflünülebilir. Kök
kanalar›n› temel olarak iki teknikte ge-
niflletilir. Apikalden bafllayan geniflletme
teknikleri ve koronalden bafllayan genifl-
letme teknikleri. Standardize genifllet-
me, Step-back, balansl› kuvvet uygula-
ma, ilerleyen flekilde geniflletme teknik-
lerini apikal geniflletmenin öncelikle ya-
p›ld›¤› teknikler olarak say›labilir. 

Step-down, crown-down, double-
flare, gibi teknikler de koronal genifllet-
menin öncelikle yap›ld›¤› tekniklerdir (5).

Anatomik zorluklar ve bafllang›çta
yap›lan ifllemsel hatalar yüzünden kanal
a¤›zlar› ve kanala girifl yollar› gözden ka-
çabilir (6). Hatta düzensiz kanal yap›lar›,
aksesuvar kanallar ve apikal deltalafl-
malar mekanik preparasyonu en çok
zorlaflt›ran kavramlard›r. Daha ötesi ka-
nal›n e¤imli k›vr›ml› olmas› geniflletme
s›ras›nda asimetrik materyal uzaklaflt›r-
mas›na de¤iflik derecelerde kanal›n ori-
jinal fleklilinden sapmalara neden olabi-
lecektir (7). Kök kanallar›n›n bir ço¤u e¤-
ri olarak yap›lanm›flken kanal e¤eleri ise
düz metal bir telden imal edilmifllerdir

K›saca endodontik tedavi has-
tan›n fonksiyon ve esteti¤inin
sa¤lanmas›nda do¤al diflinin

korunabilmesi için nekrotik yada vital
pulpan›n tedavisi olarak tarif edilebilir.
Tedavinin baflar›s› bir çok faktöre ba¤l›
olmas›na ra¤men belki de en önemli ba-
samak kök kanal›n›n geniflletilmesidir.
Preparasyon temel say›l›r çünkü meka-
nik temizlik, ilaç yerlefltirme bofllu¤un
oluflturulmas› ve kök kanal flekline uy-
gun bir t›kaman›n sa¤lanmas› gibi birbi-
rini izleyen ifllemleri kök kanal›n›n genifl-
letilmesi belirler. Ancak ne yaz›k ki kök
kanal›n›n geniflletilmesi kök kanal ana-
tomisindeki de¤iflkenlikler(1), hekim ye-
tersizlikleri ve radyografiden her ayr›nt›-
n›n görünememesi(2) gibi faktörlerden
olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Bu
nedenle kök kanal›n›n geniflletilmesi sa-
dece gerekli de¤il bilakis zorunluluktur
ve ihtiyaçt›r.

Kök kanal›n›n flekillendirilmesinde
üç ana konunun önemli rol oynad›¤› dü-
flünülmektedir:
• Uygulama hatalar› olmadan ana ka-

nallar›n bulunmas›, girifli ve geniflle-
tilmesi

• fiekillendirme ifllemleri boyunca kul-
lan›lacak olan  uygun çal›flma uzun-
lu¤unun belirlenmesi ve ifllemler so-
nuna kadar korunmas›

• Yeterli bir dezenfeksiyon ve uygun
bir t›kama için diflin flekline uyan ge-
niflletme çap›n›n seçimi.
Bu yaz›n›n amac› günümüz strateji-

lerini anatomik yap›lar ve teknik uygula-
malarla birlikte yukar›daki konular› ele
alarak aç›klamaya çal›flmakt›r.

Kök kanallar›n›n 
Geniflletilmesi

Kök kanallar› gerçekten geniflletil-
melidir? Kök kanallar›n›n orijinal flekille-
rinin korunmas› daha mant›kl› de¤il mi-
dir? Kök kanallar›n› geniflletmekle diflle-
ri çi¤neme kuvvetlerine karfl› direncini
düflürmüfl olmuyor muyuz? Bu sorular›n
cevab› evet olabilir. Ancak kök kanalla-

KÖK KANAL S‹STEM‹N‹N HAZIRLANMASINDA 
GÜNÜMÜZDEK‹ ZORLUKLAR VE YEN‹ F‹K‹RLER

Doç. Dr. A. Cemal T›naz

Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi 
Difl Hastal›klar› ve tedavisi Anabilim Dal›
Ö¤retim Üyesi
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sonuçlanacakt›r. Apikal perforasyon
dentin talafllar›yla kanal›n t›kanmas› ve
afl›r› kanall›n geniflletilmesi gibi baz› pre-
parasyon hatalar›na da dikkat çekmek
gerekir (19,20). Yüksek preparasyon ha-
talar› ve bunun sonucunda ortaya ç›ka-
bilecek klinik olumsuzluklar dikkate al›n-
d›¤›nda; kök kanallar›n› geniflleterek te-
mizlenmesini öneren teknik yerine kanal
içeriklerinin eritilmesiyle geniflletmeden
temizleyen tekni¤in tercih edilmesi gere-
kiyormufl gibi görünmektedir (21). Ancak
ne yaz›k ki bu metotla test edilen difllerin
sadece %21'inin yeteri kadar temizlene-
bildi¤i yap›lan bir çal›flmayla ortaya ç›ka-
r›lm›flt›r (22). Bu yöntemin uygulanabil-
mesi için yeniden gözden geçirilmeli ve
modifikasyonlar yap›lmal›d›r.

Günümüzde kök kanallar›n›n geniflle-
tilerek temizlenmesi kabul görmüfl bir
uygulamad›r. fiimdilik en uygun yolun da
crown-down tekni¤i ile koronal k›sm›n
öncelikle geniflletildi¤i tekniktir. Bu tek-
nik için bir çok firma taraf›ndan Nikel-Ti-
tanyum(NiTi) metalinden imal edilmifl
motor gücü ile kullan›lan e¤eler güncelli-
¤ini korumaktad›r.

Kök kanallar›n›n dönen bir enstrü-
manla geniflletilmesi yeni bir fikir de¤il-
dir. Y›llar önce giromatic gibi paslanmaz
çelik e¤eleri kullanarak kanal geniflletme
teknikleri denenmifl ancak paslanmaz
çeli¤in metalurijik yetersizlikleri yüzün-
den fazla taraftar bulmam›flt›r. Özellikle
NiTi alafl›m›n›n icad› ve koronalden bafl-
layan geniflletme tekniklerinin keflfi ve
h›z-tork kontrollü elektrik motorlar›n›n
kullan›ma girmesi dönen entrümanlarla
geniflletme fikrini yeniden canland›rm›fl-
t›r. 

E¤elerin ç›k›fl fikri özellikle e¤ri kanal-
larda k›sa zamanda zahmetsizce kanal
preparasyonu yapmak olmufltur. Sonra-
lar› e¤ri kanallarda tüm kök kanal duvar-
lar›ndan eflit miktarlarda afl›nd›rma ya-
parak kanal›n orijinal fleklinden bir sap-
ma olmadan preparasyon yapma ihtiya-
c› ortaya ç›km›flt›r.

Piyasaya ç›kan ilk NiTi sistemlerin ilk
incelendi¤i özellikleri kesme etkinlikleri
ve zaman tasarrufu olmufltur. Çal›flmalar
dönen NiTi sistemlerle elle kullan›lan
paslanmaz çelikleri karfl›laflt›rm›fl kesme
etkinlikleri aç›s›ndan ve zaman tasarrufu
aç›s›ndan bir avantaj sa¤lamad›klar›n›
göstermifltir (23-27).

Günümüzde yap›lan deneysel incele-
melerde ise yeni sistemlerin zaman ta-
sarrufundan çok operasyon öncesi ve
sonras› görüntüler çak›flt›r›larak kök ka-
nal›n›n orijinalden ne kadar sapma gös-
terdi¤i tespit edilmeye çal›fl›lmaktad›r
(28). Ancak yine yöntemde üç boyutlu
bir objenin sadece iki boyutu incelen-
mekte ve yan›lsamalara sebep olunmak-

tad›r. Fikir olarak kök kanallar›n›n orta
noktalar› hesaplan›p operasyon öncesi
ve sonras› sapmalara göre transportas-
yon miktarlar› inceleme alt›na al›nabilir
ve ç›kan sonuca göre yeniden genifllet-
meler yap›labilir. 

Kanal anatomisiyle ilgili çal›flmalar-
dan elde etti¤imiz verilere göre kök ka-
nal› ne kadar e¤ri ise transportasyon da
o kadar fliddetli olmaktad›r. Di¤er yan-
dan kök anatomisinin preparasyon za-
man›na bir etkisinin olmad›¤› savunul-
maktad›r (29).

Bundan baflka preparasyon hatala-
r›ndan kaç›nmak için seçilen yollardan
biri de aktif olarak kesmeyen uç flekille-
ridir (30). Örne¤in Quantec SC ve LX
Profile ve Ligthspeed sisteme göre daha
fazla uç keskinli¤ine sahiptir. Bundan
baflka ileri araflt›rma sonuçlar›na göre
.04 taperdan daha küçük aç›ya sahip
olan Hero 642 ve hiç taper aç›s› olmayan
Ligthspeed sistemlerde uygun kullan›l-
d›klar›nda büyük taper aç›l› e¤eler gibi
sonuçlar verebilmektedirler (31). Kanal
transportasyonunun yönü elbette kanal
e¤imiyle ve geometrisiyle iliflkilidir, bu
de¤iflim 0.01-0.15 mm aras›nda olabilir.
‹lk yap›lan çal›flma sonuçlar›na göre kes-
me etkinlikleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda NiTi
e¤eler paslanmaz çeliklere göre çok üs-
tün bulunmufllard› (32). Baz› araflt›r›c›lar-
da plastik bloklarda yapt›klar› inceleme-
lerde K3, Hero 642 ve FlexMaster'›n
paslanmaz çeliklere göre daha fazla ka-
nal ortas›nda kald›klar›n› bulmufllard›r
(33).

Protaper marka enstrümanlar plastik
bloklarda GT rotary, Quantec ve ProFile
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda  daha k›sa zaman-
da herhangi bir sapmaya sebep olma-
dan fakat daha fazla madde kayb›na se-
bep olarak geniflletme yapabilmektedir-
ler (34). Bununla birlikte plastik bloklar
de¤iflik markadaki e¤e sistemlerini kar-
fl›laflt›rma imkan› verebilmektedirler. An-
cak kök kanal yap›lar› ve sertlikleri do¤al
difle oranla farkl›l›k gösterece¤i unutul-
mamal›d›r. Ancak çekilmifl difller üzerin-
de kesitli çal›flmalara bak›ld›¤›nda plas-
tik bloklarla yap›lan çal›flmalar tam ola-
rak örtüflmektedir. 

Üç boyutlu inceleme olan microCT
metodu ç›kana kadar bu çal›flmalar ge-
çerlili¤ini korumaktayd›. Prepare edilen
kanal yüzey miktar› her ne kadar kullan›-
lan kanal e¤esi tipi ile ilgili bulunmam›fl-
sa da kanal anatomisi yüzey miktar›n›
önemli bir biçimde etkilemektedir. Bu-
nunla beraber kanal anatomisi enstrü-
man ucu flekli preparasyon verimi için
önemli bir faktör olarak tan›mlanm›flt›r.
Uç k›sm› keskin olarak flekillendirilmifl
e¤eler ani k›vr›m gösteren kök kanalla-
r›nda yüksek oranda zip perforasyonlar›-

na yatk›nl›k oldu¤una dikkat çekilmekte-
dir (30). Enstrüman›n flaft fleklinin an-
laml› bir fark yaratmad›¤› vurgulanmas›-
na ra¤men ince ve esnek flaftlar kanal
transportasyonuna sebep olmadan da-
ha genifl apikal flekil vermesine izin ver-
mektedir (35). 

Di¤er yandan kesme flekillerine bak-
t›¤›m›zda markalar aras›nda önemli bir
farkl›l›k göze çarpmamakta son zaman-
larda U flekilli kesme b›çaklar› üçgen fle-
killi olanlara göre daha aktif kesi sa¤la-
makta oldu¤u vurgulanmaktad›r. Her
marka için bu konuda çok az yap›lm›fl
deney ve sonucu olmas›na ra¤men kes-
me etkinli¤i aletin merkezde kalma kabi-
liyetini olumsuz yönde etkilemiyormufl
gibi görünmektedir (36,37). Eldeki bilgi-
lere göre zip perforasyondan kaç›nmak
için daha aktif kesme b›çaklar› ile apikal
foramende daha dikkatli olunmas› ge-
rekti¤i sonucuna var›labilir. Bundan bafl-
ka ProTaper gibi aktif kesme etkinli¤i
olan e¤elerde apikal zip perforasyonla-
r›ndan kaç›nmak için afla¤› yukar› hare-
ket yap›lmamal›d›r, bu hareket daha çok
U kesitli kesme b›çaklar›nda sahip olan
ProFile ve Lightspeed gibi markalar için
tavsiye edilmektedir.

NiTi'lerin güvenli klinik kullan›mlar›
için enstrüman›n temel k›r›lma mekaniz-
malar›n› ve kök kanal›n›n anatomisiyle
olan iliflkileri anlamak gerekli olabilir. Ro-
tary enstrüman kullan›l›rken iki belirgin
flekilde k›r›lma meydana gelmektedir:
torsiyon ve fleksiyon (38). Torsiyon k›r›l-
mas› alet kanal içinde dönerken uç k›s-
m›n›n biri yere s›k›fl›p kilitlenmesi ve tor-
kun etkisiyle üst k›sm›n dönmeye devam
ederek uç k›sm›n ayr›lmas›yla meydana
gelir. Bu k›r›lma flekli ayn› zamanda ka-
nal›n çap›yla uyum göstermeyen yerde
dönme hareketi ile de meydana gelebilir.
Fleksiyon k›r›lmas› ise metalin k›r›lma
noktas›na kadar tekrarlayan kuvvetlerin
uygulanmas›yla meydana gelir. Paslan-
maz çelikle karfl›laflt›r›l›nca NiTi bu tür k›-
r›lmalara karfl› kesinlikle daha dirençlidir. 

Kök kanal›n›n k›vr›m aç›s› artt›kça
kullanma ömrü azalmaktad›r (39-40). Ay-
n› biçimde daha fazla ve daha fliddetli
ani k›vr›mlar enstrüman üzerinde daha
fazla geri dönme kuvveti uygulayacakt›r
(9). Sonuç olarak daha fliddetli k›vr›ma
sahip olan kanallar göreceli olarak daha
az k›vr›ma sahip olan kanallara göre da-
ha fazla kanal transportasyonuna sebep
olabilecektir (24). 

Geniflletme s›ras›nda oluflan tork
kuvvetleri kanal duvar› ile e¤e aras›ndaki
temas alan›n›n belki de en önemli faktör-
lerinden biri olan boyutudur. Bu boyut ve
sürtünme kullan›lan e¤enin taper çeflitli-
li¤i ve s›ral› enstrüman serisiyle etkilen-
mektedir. Crown-down tekni¤i step
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¤i kök kanal›n› ideal bir flekilde geniflle-
tememekte ve dolayas›yle temizleyeme-
mektedir.

Çal›flma Uzunlu¤unun Tespiti
ve Korunmas›

Bu konu apikalden madde tafl›rma
bak›m›ndan önem arz etmektedir. Yap›-
lan bir çal›flmada Lightspeed ve Profile
e¤e sistemlerinin elle kullan›lan K-tipi
e¤eye göre daha az apikal taflmaya se-
bep oldu¤u bulunmufltur (47). Apikal
debris, dentin talafllar› veya mikroorga-
nizma itilmesi periapikal dokularda iyi-
leflmenin gecikmesine hatta engellen-
mesine yada akut alevlenmelere sebep
olabilir (48). Araflt›r›c›lar radyografik
apeksten 0-2 mm k›sa yap›lan dolgula-
r›n taflk›n yap›lan dolgulara göre uzun
dönemde apikal periodontitis geliflmesi
aç›s›ndan daha baflar›l› oldu¤u bulun-
mufltur (49). 

Genel olarak kabul edilmifl kural flu-
dur: Vital vakalarda 2-3 mm k›sa nekro-
tik vakalarda da 0-2 mm k›sa terminal
noktan›n belirlenmesi gerekir (49). Ni-
Ti'ler için mikroCT taramalar› ve histolo-
jik çal›flmalar klasik apikal daralman›n
%50 vakada olmad›¤›n› göstermektedir
(50). NiTi'ler için apikal stop yapmak ye-
rine uç k›s›mlar›n›n modifikasyonlar› ve
düz aç›l› imal edilmeleri apikal stop
oluflturmada yeterli olacakt›r. Ayr›ca ak-
tif kesme ucuna sahip olan e¤eler k›v-
r›ml› kanallar›n apikal k›s›mda transpor-
tasyona sebep olmamak için çal›flt›r›l-
mamal›d›r. Tüm bu konular›n klinik or-
tamda kullan›labilmesi için gerçekçi bir
çal›flma uzunlu¤u tespit edilmeli ve so-
nuna  kadar bu uzunluk muhafaza edil-
melidir. Bunun için en emin yol da yeni
nesil bir apeks bulucu kullanmakt›r (51).
Kanala giriflte koronal engellerin bafllan-
g›çta kald›r›lmas› çal›flma uzunlu¤unun
de¤iflimini engelleyebilir. E¤elerin sürek-
li temizlenmesi gerçeklefltirildi¤i taktirde
çal›flma boyu kayb› rotary sistemlerde
nadiren görülmektedir.

Apikal Genifllik
Klasik bakteriyolojik çal›flmalar kök

kanal sisteminde bulunan bakterilerin
kök kanal›n›n geniflletilmesiyle önemli
bir derecede düfltü¤ü gösterilmifltir (52).
NiTilerle elle kullan›lan e¤eler bakteriyo-
lojik incelemelerde her ikisinin de eflit
miktarda düflüfle neden oldu¤u gözlen-
mifltir (52). ‹lk seansta geniflletmeyle
bakteri say›s›n›n büyük bir k›sm› kaybol-
makta takip eden seanslarda düflüfl ge-
niflletmeyle devam etmektedir.

‹rrigasyon elbette geniflletmenin ay-
r›lmaz bir parças›d›r. Ancak radyo opak-

back tekni¤ine göre apikal s›k›flmalar
sonucunda ortaya ç›kacak k›r›lmalar›
azaltacakt›r (41). Uygun preklinik e¤itim
ve difl hekiminin tecrübesi alet s›k›flma-
lar›nda önemli bir faktör oldu¤u sonucu-
na var›lm›flt›r (41). Alet s›k›flmalar›n› en-
gellemek için üreticiler uygulaman›n çok
hafif bas›nçla yap›lmas›n› önermektedir-
ler. Düflük klinisyen e¤itimi ve deneyimi
alet k›r›lmalar› için en önemli risk faktö-
rüdür. Son zamanlarda yap›lan bir invit-
ro çal›flmada  ProFile, Protaper ve K3
Endo sistemleri çekilmifl difllerde karfl›-
laflt›r›lm›fl ve k›r›lmaya karfl› dirençleri
aç›s›ndan sistemler aras›nda önemli bir
fark bulunmam›flt›r (42). Klinisyenler ifle
bafllamadan önce mutlaka invitro olarak
ve çeflitli e¤elerle çal›flmalar yapmalar›
yolunda uyar›lmal›d›rlar. Yine de klinis-
yenlere klinik olarak yanl›fll›klardan ka-
ç›nmak için kurslara kat›lmalar›, üretici-
lerin önerilerine uymalar› ve çekilmifl
difller üzerinde çal›flmalar yapmalar› yö-
nünde uyar›larda bulunulmal›d›r. 

Bir çok rotary enstrüman crown-
down tekni¤ine göre dizayn edildi¤i için
kal›n e¤elerin s›ralaman›n önünde yer al-
mas› dolay›s›yla kanal içinde s›k›flmas›
söz konusudur. Bu yaklafl›m kanal için-
de sürtünme kuvvetlerinde art›fla sebep
olacakt›r (26). 

Klinisyen dönme h›z›n› baz› s›n›rlar
dahilinde seçebilir. Ancak bu e¤eleme
verimini art›rmaktan çok k›r›lma olas›l›¤›
bak›m›ndan önemlidir (43). Genellikle
rotary enstrümanlar devaml› sabit h›z
kullan›lsalar da h›z ayarlamas› e¤eleme
ifllemleri için kullan›labilir. Rotary enstrü-
mantasyon da hiç dokunulmadan kal-
m›fl kanal duvarlar› b›rakarak kesiti oval
yada yuvarlak e¤eleme yapabilir. Teorik
olarak enine kesiti tam yuvarlak olma-
yan girintili ç›k›nt›l› kanal dönüfl hareket-
leriyle daha etkili bir preparasyon yara-
tabilir, ne yaz›k ki, çevresel e¤eleme ha-
reketleri enstrümante edilmifl kanal du-
var say›s›n› artt›rmamaktad›r, üstelik ka-
nal transportasyonu ve tehlikeli alanlar›n
incelmesin yol açmaktad›r (44). 

Sürtünme azalt›c› irrigasyon ajanlar›
veya kayganlaflt›r›c›lar kullanmak NiTi
enstrümantasyonlar için tavsiye edil-
mektedir (45). Ancak kullan›m s›n›rland›-
r›lmal›d›r; afl›r› kullan›mlar› dentin demi-
nerilizasyonuna sebep olaca¤› için za-
ten transporte olacak kanal›n fliddetini
art›rabilir (46).

Özetle bir çok rotary NiTi sistemler
için transportasyon miktar› 150 mikronu
geçmemektedir, büyük preparasyon ha-
talar› nadirdir ve bu sistemlerin kök ka-
nal›n›n geniflletilmesinde güvenli oldu¤u
söylenebilir. Bunula beraber unutulma-
mal›d›r ki henüz hiç bir geniflletme tekni-

laflt›r›lm›fl bir irrigasyonla yap›lan bir ça-
l›flmada i¤nenin ancak 1 mm ilersine ka-
dar tafl›ma yap›labilmektedir (53). Bu
nedenle rekapitülasyon ifllemleriyle irri-
gasyonun tüm kanal boyunca yay›lmas›-
na önem verilmelidir. Baflka bir de¤iflle
kanal›n çap› ve k›vr›ml›k derecesi irriga-
n›n aktivitesi üzerinde rol oynamaktad›r
(54).

Sonuç
Sonuç olarak kök kanal tedavisinin

as›l amac› sistemi mikro organizmalar-
dan ar›nd›rarak apikal bölgede iyileflme
yapmaksa bunu yaparken kök kanal du-
varlar›ndan her yerden eflit miktarda
yonga kald›rarak geniflletme yapmak
gerekti¤i söylenebilir. Baflka bir de¤iflle
kanal transportasyonuna sebep olma-
dan kanal geniflletilmelidir. Yap›lan ça-
l›flmalarda kanal transporte oldu¤unda
s›v› ak›fl› s›z›nt› olabilmektedir. Dolay›-
s›yla NiTi sistemler elle geniflletilen sis-
temlere göre daha az s›z›nt›ya neden
olabilecektir. Bu nedenle NiTi sistemler
ayn› zamanda daha uygun dolgu yap-
maya izin vermeleri bak›m›ndan ve irri-
gasyonun daha etkin kullan›labilirlili¤in-
den dolay› kullan›fll› gibi görünmektedir.
Klinik uygulamalar›n h›z›n›n art›r›lmas›
konusuna gelince genel görüfl NiTi sis-
temlerin elle geniflletme tekniklerine gö-
re daha h›zl› oldu¤udur (55). 

NiTi sistemlerin klinik kullan›mlar›n-
dan önce mutlaka üretici firma dokü-
manlar› incelenmeli ve çekilmifl difller
üzerinde sistemler iyice ö¤renilmelidir.

Sonuç olarak Rotary NiTi e¤eler En-
dodontik tedavide vazgeçilmez bir alet
gibi görünmektedir. Bundan sonra yap›-
lacak olan çal›flma sonuçlar› da bu öne-
rimizi desteklermifl gibi görünmektedir.
Bununla birlikte NiTi e¤elerin klinik ba-
flar›y› artt›rd›¤›n› gösteren çal›flmalara
henüz rastlanamamaktad›r.
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MERMA‹D plastik matrisli komposit mal-

zeme gerek kullan›m kolayl›klar›, gerek renk

zenginli¤i ve gerekse termoform (Is› ile flekil

verilebilmesi) özelli¤i sebebiyle son zaman-

larda günlük yaflant›m›za h›zl› bir flekilde

girmifltir. Sadece banyo ve mutfaklarda de-

¤il, ayn› zamanlarda fastfoodlarda, bankalarda, laboratuar,

hastane ve kliniklerde hijyenik olma-

s›, kolay temizlenebilmesi, leke tut-

mamas› sebebi ile giderek artan bir

ivmeyle alternatiflerine tercih edilir

hale gelmifltir.

MERMA‹D yanmaz ve alevlen-

mez. Ancak direkt alev gören ürün

yüzeyi 0.5 mm. kadar beyazlafl›r. Za-

man içinde d›fl etkilere maruz kalan

ürün z›mparalanarak ilk günkü görünümünü

kazan›r. Ürün masif oldu¤undan bu tip yeni-

lemeler bir çok defa tatbik edilebilir. 

MERMA‹D yüzüyinde bakteri ve mantar

üremez ve bunlar› bünyesinde bar›nd›rmaz. 

Bu özelliklerinin yan› s›ra tümüyle yerli

üretim olmas› nedeniyle fiyat› daha uygundur

ve genifl renk yelpazesine sahiptir.

Yüzüylerde pürüzlüzlü¤ü sa¤layan homo-

jen yap›s› ile hijyenik ve estetiktir. Fiziksel ve

kimyasal darbelere karfl› dayan›kl› olup kolay

ifllenerek en zor detaylar› bile ça¤dafl çiz-

gilere dönüfltürür.

MERMA‹D
KL‹N‹K TEZGAH ve DOLAPLARINDA
H‹JYEN‹K ve ESTET‹K ÖZEL K‹MYASAL YAPI
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Dental ‹mplantolojide Güncel Kavramlar ve 
Cerrahi Öncesi Planlaman›n Önemi

Doç. Dr. C. Bahad›r Giray

Hacettepe Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi
A¤›z-Difl-Çene hastal›klar› ve Cerrahisi A.B.D
Ö¤retim üyesi

risine yerlefltirilen biyolojik uyumlu-
lu¤u yüksek, uzun soluklu biyofonk-
siyonel  apereyler olarak tan›mlan›r-
lar. 

-Fonksiyonel bir üstyap›ya ka-
vuflturulamayan implantlar baflar›s›z
implantlard›r. Baflar›l› bir implant te-
davisi için en önemli basamak dik-
katli bir tedavi planlamas› yapmak-
t›r.

-Günümüzde dental implant uy-
gulamalar› ile ilgili her düzeyde he-
kimler, hastalar ve teknisyenler için
yayg›n uygulamal› e¤itim program-
lar› verilmekte do¤ru implant uygu-
lamas›n›n yararlar› ve önemi vurgu-
lanmaktad›r.

Bu kavramlar  çerçevesinde bu-
gün hastalar için dental implant en-
dikasyonlar›n›n varl›¤› ve/veya yok-
lu¤u tart›fl›lmamaktad›r. Her hastaya
dental implant tedavisi endikedir.
Bu bak›fl aç›s› ile sadece implant
cerrahisinin kontraendike oldu¤u
durumlar tart›fl›lmal› ve de¤erlendi-
rilmelidir. Çok özel koflullar d›fl›nda,
farkl› teknikler kullan›larak makul bir
zaman sürecinde her hasta potensi-
yel bir dental implant tedavisi aday›-
d›r.

‹mplant›n flekli, yerlefltirilmesini
izleyen  dönemde kadar zaman
sonra osseointegre olaca¤›n› ve
uzun dönem yükleme durumunda
osseo-integrasyonun nas›l sürdürü-
lece¤ini de belirleyen bir unsurdur.

Bu bilgiler çercevesinde cerrahi
ifllem s›ras›nda ve sonras›nda
önemle üzerinde durulmas› gerekli
temel kurallar dört ana bafll›kta top-
lanabilir. 
1- Atravmatik cerrahi uygulama

Dental implantoloji son y›llarda
oral rehabilitasyonda önemini h›zla
artt›ran multidisipliner bir tedavi se-
çene¤idir. Tüm dünyada oldu¤u gibi
ülkemizde de son y›llarda hem he-
kimler hem de hastalar için dental
tedavi seçenekleri içerisinde ilk s›ra-
larda yerini alm›flt›r. Bu geliflmenin
temel unsurlar›ndan birisi de dental
implant sektöründeki h›zl› teknolojik
geliflmedir. Bu sektörde elde edilen
yüz güldürücü sonuçlar bilimsel bul-
gularla desteklenmifl, bu nedenlede
hem uygulay›c›lar›n hem de tedavi
edilen hastalar›n dikkatini çekmifltir.

Güncel kavramlar
-Dental implant uygulamalar› bi-

limin, tan› ve tedavi planlamas›-
n›n,cerrahi giriflimin ve protetik res-
torasyonun içiçe geçti¤i multidisipli-
ner bir tedavi protokoludür.

-Bu tedavideki temel amaç farkl›
nedenlerle kaybedilmifl veya kaybe-
dilmekte olan do¤al difllerin neden
oldu¤u fonksiyon, estetik kay›plar›
do¤ala en yak›n biçimde restore
edebilmektir.

-Bu tedavi protokolu içerisinde
göz ard› edilmemesi gereken en
önemli nokta implant uygulamas›n›n
sa¤l›kl›, estetik ve fonksiyon gören
bir üst yap› (protetik restorasyon) ile
sonuçlanmas› gerçe¤idir. Bu ne-
denle güncel uygulama prensibi
protez yönlendirmeli implant cerra-
hisi olmal›d›r.

-Bu noktadan hareket ile dental
implant güncel anlamda, kaybedilen
do¤al difllerin yerlerini alan; sabit
ve/veya hareketli protezlere destek
sa¤lamak amac› ile kemik doku içe-

2- Tam Uyum (anatomik redüksi-
yon);implant ostetomi alan›n›n
implant ile s›k› uyumu

3- Primer Stabilite (stabil fiksas-
yon); implant yerlefltilmesinin he-
men sonras›nda ilk stabilizasyo-
nu

4- ‹yileflme döneminde uygun peri-
odda yükleme; yeterli ve gerçek
kemik- implant ba¤lant›s›n›n
oluflma süreci.

Hastan›n de¤erlendirilmesi
‹mplant cerrahisi öncesinde has-

taya iliflkin tüm verilerin de¤erlendi-
rilmesi ve buna iliflkin planlama bü-
yük önem tafl›r. ‹mplant destekli
protetik rehabilitasyon kavram› mül-
tidisipliner bir yaklafl›m gerektirir, bu
nedenle de tedavi öncesi ve sonras›
ifllemler belli bir sistematik içinde
gerçeklefltirilmelidir. 

Tedavi planlamas› yapmadan
önce dikkat edilmesi gereken temel
noktalar, implant uygulamas› ile el-
de  edilecek yarar ve risklerin belir-
lenmesine dayan›r. Bu  amaçla has-
tan›n beklentileri, genel sistemik du-
rumu, oral hijyenin profili, yafl, eko-
nomik koflullar›, tedavi süresi ve
sosyal durumu gözden geçirilmeli-
dir. Dental implant tedavisi do¤as›
gere¤i pahal› bir tedavidir. Uygun
koflullarda çal›fl›lmad›¤›nda hem
hasta hemde hekim için istenmeyen
ve telafisi mümkün olmayan bir çok
sorun ortaya ç›kar. Hekimin  bilgi ve
becerisi  de implant tedavisinin  te-
mel  prensipleri kadar önemlidir.
Bafllang›çta kolay vakkalardan zora
do¤ru uygulama en do¤ru hareket
olacakt›r.
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Mukozan›n kal›nl›¤›n›n de¤erlen-
dirirlmesi implant cerrahisi öncesin-
de önemli bir basamakt›r. Kal›n bir
yumuflak doku örtüsü klinik de¤er-
lenlendirme s›ras›nda  kretin bukko-
lingual  kemik kal›nl›¤›n›n belirlen-
mesinde yan›lt›c› olabilir. Bu da imp-
lant seçimi s›ras›nda yanl›fll›klara
neden olarak cerrahi s›ras›nda oste-
otomi bölgesinin zarar görmesi ile
sonuçlan›r.

Mukozan›n kal›nl›¤›n›n ölçülme-
sinde basit bir klinik yöntem sorun-
lar›n çözümü için yeterli olacakt›r.
‹nce bir i¤ne ve stopper yard›m› ile
implant bölgesinin bukkal ve lingual
yönlerinden kemik temas› al›narak
yap›lan ölçümle diagnostik modeller
karfl›laflt›r›larak ve çak›flt›r›larak bo-
yutlar belirlenir.

Bu aflamada diagnostik modeller
üzerinde belirlenen implant bölgele-

Bu anatomik kr›terler çerceve-
sinde hasta de¤erlendirmesinin te-
mel amac› difl kayb› nedeni ile  eksi-
len yada tamamen ortadan kalkan
fonksiyonlar›n ve esteti¤in hastaya
tekrar kazand›r›lmas›d›r. Bu nedenle
hastada dental implant uygulamas›-
n›n ve sonuçlar›n›n getirece¤i yarar
ve risklerin belirlenmesi gereklidir. 

Hastan›n beklentileri, oral hijye-
nin profili sosyal ve ekonomik du-
rum, genel sistemik durum ve yafl
dikkate al›nmal›d›r. Bu de¤erlendir-
me çercevesinde hekimin dental
implant uygulamalar› konusundaki
bilgi ve deneyimide önemli yer tutar.
Yukar›daki veriler do¤rultusunda
restorasyonun sabit veya implant
destekli mi planlanmas› gerekti¤i
belirlenmelidir. Hastan›n beklentileri
bu noktada önem tafl›r. 

Oral hijyen profili dental implant-
lar›n bak›m  ve idamesinde önemli-
dir. Kötü a¤›z hijyeni baflar›s›zl›¤a
neden olan önemli faktörlerden biri-
sidir.  Klinik muayene s›ras›nda imp-
lant cerrahisi planlanan bölgenin ke-
mik özellikleri  kadar mukozal  özel-
liklerininde de¤erlendirilmesi önem-
lidir. Sa¤l›kl› ve keratinize mukoza
implant yumuflak doku iliflkisinin ve
postoperatif dönemde ortaya ç›k-
mas› muhtemel komplikasyonlar›n
önlenmesinde önem tafl›r. 

rinin kemik doku nitelik ve niceli¤i-
nin de incelenmesi yap›lmal›d›r.
Radyolojik olarak elde edilecek olan
kemik ölçümleri ile klinik ve diag-
nostik modeller toplu olarak de¤er-
lendirilmelidir.

Radyolojik incelemeler kemi¤in
hem yo¤unlu¤u hemde  ölçümleri-
nin yap›lmas› yönünden  dental imp-
lant uygulamas› için önemli kriterdir.
Konvensiyonel radyolojik inceleme
tek boyutlu olmakla birlikte vertikal
yükseklik  ölçümü için gereklidir.

Konvensiyonel (klasik) radyog-
raflar›n içinde panoromik mandibula
grafileri  bu ifllem için yeterli araçlar-
d›r. Alveoler kret yüksekli¤i, anato-
mik oluflumlarla  implant iliflkilerinin
düzenlenmesi, kemik densitesinin
incelenmesine olanak tan›r. Ancak
bu tip radyolojik ölçümlerde filme
yans›yan görüntünün büyümesi
(magnifikasyon) kaç›n›lmaz bir yan›l-
samad›r. Bu nedenle konvensiyonel
radyolojik inceleme s›ras›nda film
çekimi öncesi ince bir akrilik plakla
a¤›za yerlefltirilen 5mm lik bilyalar
vertikal ölçümlerde hata pay›n› mini-
mumda tutacakt›r. Röntgen üzerin-
den elde edilen verilerle gerçek bil-
ya çap› basit bir do¤ru orant› ile he-

Hipertrofik mukoza                                      

Hiperatrofi

Kötü hijyen profili

Panoromik radyografi ile anatomik
oluflumlar  aras› mesafelerin tayini.
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saplanarak  gerçek kemik boyutlar›
belirlenebilir. Bu yöntem geliflmifl
radyolojik incelemeler kadar bire bir
ölçüm vermesede komplike olma-
yan vakkalar›n planlamalar›nda ye-
terlidir.

Radyolojik ölçümlerin de de¤er-
lendirilmesini izleyen  süreçte tüm
veriler toplanarak implant seçimi ya-
p›lmal›d›r. ‹mplantlar çeflitli uzunluk-
larda  ve farkl› geniflliklerde olabile-
ce¤inden  yukar›da elde edilen ma-
tematik de¤erlerine göre seçilmeli-
dir. Kemik yüksekli¤i ve bukkolingu-
al genifllik oran›nda klinik ve radyo-
lojik veriler örtüfltürülerek implant
seçimi yap›lmal›d›r. Bu esnada imp-
lant do¤al difl  aras›ndaki iliflkilerde
belirlenmeli buna  göre de cerrahi
rehberlik için stend haz›rl›¤› yap›l-
mal›d›r.

Cerrahi stenler cerrahi s›ras›nda-
ki rehberlik için gereklidir. Diagnos-
tik modellerde belirlenen implant
konumlar›  ve çene iliflkilerine sad›k
kal›narak haz›rlan›rlar. Stendler fark-
l› biçim ve flekillerde olabilirleri
önemli olan nokta do¤ru rehberlik
yapabilmeleridir. Özellikle anterior
difl eksikliklerinde implant konumla-
r› estetik yönden son derece önem-
lidir.

Cerrahi aflamada implant estetik
uygulamalar için implant komflu difl-
lerin servikal bölgelerinden geçen
do¤runun lingualinde olmal› ve
mümküm oldu¤unca derine yerleflti-
rilmelidir. ‹mplant komflu difllerle
eflit uzakl›kta olmal› dental papil ko-
runmal›d›r. Bu ifllem üst yap›da es-
tetik için  en önemli kurald›r.(Resim
3,5 ve 6 )

Posterior diflsizlik ve tek difl ek-
sikliklerinde ise implantlar protetik
planlamaya ve karfl› dentisyona uy-
gun konumda yerlefltirilmelidir. ‹mp-
lant-do¤al dentisyon ve implant-
implant aras› uzakl›klar protetik res-
torasyonu desteklemeli ve kuvvet
da¤›l›m› prensiplerine uygun olmal›-
d›rlar.(Resim 1,2 ve 4).

Baflar›l› bir dental implant reha-
bilitasyonu için; 

Sa¤l›kl› bir medikal hikaye, do¤ru
klinik ve radyolojik planlama, uygun
form ve yüzey özelliklerine sahip
implant seçimi yap›lmal›d›r. Bu ko-
flullar› gözeterek; prensiplere dayal›
atravmatik cerrahi eflli¤inde, üstyap›
restorasyonuna olanak verecek ko-
numda yerlefltirilmifl, gerçek osse-
ointegrasyon gösteren implant ve
biyomekanik prensiplere sad›k bir
protetik restorasyon mutlaka gerek-
lidir.

Farkl› cerrahi stendler ve cerrahi
s›ras›nda kullan›m›

Resim 5

Resim 6

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Resim 1
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Hareketli protezlerin sabit pro-
tezlere göre avantajlar›  ise;
1- implant say›s› daha azd›r
2- yumuflak ve sert doku eksiklerini

yerine koyar
3- daha az klinik ve teknik çaba ge-

rektirir
4- daha ekonomiktir
5- tamiri kolayd›r
6- daha hijyeniktir.

Bir implant  üstü protezde,  sabit
yada hareketli olmas›na karar ver-
mek için baz› önemli faktörleri göz
önünde tutmak gerekir. Bu  faktör-
ler;

a- hastan›n beklentisi:  hastalar›n
ço¤u vücutlar› ile bir bütün olarak
kabul ettikleri için ve protezi tak›p
ç›karmak istemedikleri için her za-
man sabit tedavileri tercih etmekte-
dirler.bu arzular› yerine getirilmedi¤i
takdirde psikolojik  olarak baflar›s›z-
l›k söz konusu olacakt›r.hareketli
protez yap›m› bir zorunluluk ise   de-
tayl› aç›klamalar ve onam al›nd›ktan
sonra yap›lmal›d›r.

b- vertikal boyut: implant üstü
hareketli protez yapmak için alve-
oler kemik seviyesi ile oklüzal plan

‹mplant üstü total protezler ile
daha iyi retansiyon ve stabilite sa¤-
land›¤› için  günümüzde artan bir
flekilde klasik tam protezlere alter-
natif bir tedavi flekli olarak  tercih
edilmektedirler.

Özellikle alt çenelerde alveoler
kret rezorbsiyonuna ba¤l› olarak
klasik protezle elde edilemeyen tat-
min edici tutuculuk ve stabilite,
implant üstü protezlerle  rahatl›kla
sa¤land›¤› gibi  destek dokular›n da-
ha iyi korunmas›da söz konusudur.

Genel olarak implant üstü pro-
tezlerin klasik tam protezlere göre
avantajlar› ;
1- daha iyi tutuculuk
2- daha iyi stabilite
3- daha iyi çi¤neme performans›
4- daha iyi estetik
5- daha küçük boyutta protez
6- daha iyi yumuflak doku deste¤i

olarak s›ralayabilirz.
Tam diflsizlik vakalar›nda temel

olarak üç de¤iflik  implant  üstü res-
torasyon uygulanmaktad›r
1- Sabit protez uygulamalar›
2- Hibrit protez uygulamalar›
3- Hareketli protez uygulamalar›.

‹mplant Üstü Hareketli Protezler

Prof. Dr. Hiflam Demirköprülü

Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi
Protetik Difl Tedavisi A.D. Ö¤retim Üyesi

Ball attachment

Bar attachment

Bar attachment üst yap›

Magnetik attachment



ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
55

aras›ndaki mesafe en az 15mm ol-
mal›d›r. (flekil 1).  Bu mesafenin al-
t›ndaki  ölçümlerde hareketli protez
yapmak yerine sabit metal destekli
implant üstü protez yapmaktan da-
ha kolayd›r.

c- uzun vadede bak›m devaml›l›-
¤›: implant üstü  tamp rotezler  kul-
lan›mlar› süresince  devaml› bak›m
ve bozulan ünitelerinin zaman za-
man de¤ifltirilmesi gerekmektedir.
‹mplant üstü tam protezlerde en çok
O - ring yada klips de¤iflimi ve bes-
leme ifllemi  gerekmektedir.  

d- yapay difllerde afl›nma, klasik
protezlere nazaran daha fazla  oldu-
¤u için  s›k s›k vertikal boyut kontrol
edilmeli ve  maksimum 7. senede
de¤ifltirilmelidir.

implant ile üst yap› aras›nda
ba¤lant› türleri genellikle  üç flekilde
olmaktad›r.
1- barl›  attachmentler
2- ball attachmentler
3- m›knat›sl› ba¤lant›lar

Barl› attachmentler: iki yada da-
ha fazla implant alt yap›y› birbirine
ba¤layan ünitelerdir.

‹plantlar›n birbirine ba¤lanmas›y-
la daha fazla dayan›kl›l›k sa¤lamak-
tad›rlar.

Bar›n uygulanmas›nda dikkat
edilecek hususlar:
a- iki implant veya implantlar ara-

s›nda  düz olmal› ve alveoler kre-
te uygun olarak kretin tepesinde
olmal›d›r.

b- Kretle bar aras›nda  1-2 mm me-
safe olmal›d›r.

c- Bar›n uygulanabilmesi için  kret
tepesi ile oklüzal plan aras›ndaki
mesafe en az  15 mm olmal›d›r.

d- Bar oklüzal plana paralel seyret-

Vaka 1a Vaka 1f

Vaka 1b Vaka 1g

Vaka 1c Vaka 1h

Vaka 1d Vaka 1›

Vaka 1e Vaka 1i

fiekil 1: Minimum aral›k 15mm olmal›d›r.
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meli yada implantlarla dik aç› ile
birleflmelidir.

e- ‹mplantlar aras› mesafe çok fazla
olmal›d›r. (maksimum kaninler
aras›) fiekil 2

f- Birbirine paralel olmayan imp-
lantlar›n varl›¤›nda vida ile ba¤la-
nan türde barlar kullan›lmal›d›r

g- Bar mutlaka pasif bir flekilde yer-
lefltirilmelidir.
Ball attachmentler barl› attach-

mentlere nazaran uygulanmalar›n›n
daha kolay olmas›, fazladan labora-
tuar ifllemleri gerekmemeleri. daha
az yer kaplamalar›, daha hijyenik ol-
malar›, vertikal yüksekli¤in bar yap›-
m›na izin vermedi¤i durumlarda ay-
r›ca implantlar aras›ndaki mesafenin
fazla oldu¤u durumlarda  endikas-
yon bulan bir ba¤lant› türüdür.

Tüm implant sistemlerinde ball
attachment   üst yap›  seçene¤i
mevcuttur. Kimi sistemlerde O-ring
fleklinde ba¤lant›l› attachmentler ki-
mi sistemde de klips taz›nda ba¤-
lant›lar kullan›ma sunulmaktad›r.(re-
sim). O-ring sistemlerinde  lastik bir
halka metal korumal› bir bir y›v içeri-
sine yerlefltirilmifltir. Lastik elastiki-
yetini kaybetti¤inde yenisi ile de¤ifl-
tirme imkan›na sahiptir. Klips türle-
rinde ise  kullan›ma ba¤l› olarak tu-
tuculu¤unda azalma meydana gel-
di¤inde özel anahtar› ile tekrar akti-
ve edilmektedirler. 

Klinik uygulama:
altçenede iki implant destekli 

1- implant üzerindeki mukoza  kal-
d›r›l›r. Mukoza kal›nl›¤›na uygun
iyileflme vidalar› yerlefltirilir.

2- Yaklafl›k  4-7 gün sonra iyilefl-
me bafll›klar› ç›kar›l›r ve ball at-
tachmentler  implanta ba¤lan›r.

3- Kullan›lan sisteme göre ya di-
rekt yada transfer bafll›¤› ball
attachmentin üzerine yerlefltiril-
dikten sonra alginat ile ölçü al›-
n›r ve kiflisel ölçü kafl›¤› haz›rla-
n›r.

4- Transfer bafll›klar› tekrar  a¤za
yerlefltirildikten sonra  orta k›-
vamda elastomerik ölçü mad-
desi ile fonksiyonel ölçü al›n›r.

5- Ball attachment a¤›zdan ç›kar›-
l›r.  ‹mplant analo¤una ba¤lan-
d›ktan sonra ölçü içerisindeki
negatif bofllu¤una yerlefltirilir ve
master model elde edilir.

6- Model üzerinde ball attach-
mentin  klipsi veya O-ringi yer-
lefltirilir. (klipslerin birbirilerine
paralel ve ayn› düzlemde olma-
lar›na dikkat edilir)

7- Metal iskelet alt yap› dökümü
yap›l›r.

8- Klasik total yap›m›nda oldu¤u
gibi belirli vertikal boyutta ka-
pan›fl al›n›r.

9- Difl dizimi yap›l›r
10- Akril tepimi.
11- Klipslerin proteze ba¤lanmas›

ya direkt olarak muflada  klips
ile birlikte akril tepimi yap›l›r ya-
da tam protez bitirildikten son-
ra .. ball attachmentin geldi¤i
yerlerdeki 

12- akrilden klipslere yer açacak
flekilde  boflalt›l›r ve uyumland›-
r›ld›ktan sonra a¤›zda sertleflen
akrilik ile fiksasyon sa¤lan›r.

13- Protez a¤›zdan ç›kar›l›r. Taflan
akrilikler möllenir, kontrol edilir
ve hastan›n a¤z›na tak›l›r.

14- Tam protezlerdeki gibi bileteral
balansl› oklüzyon   türü hare-
ketli imlant üstü protezler için
de geçerlidir. Gerekli oklüzal
uyumlamalar yap›ld›ktan sonra.
Hasta gönderilir

15- 3. ve 15. günlerde oklüzyon
tekrar gözden geçirilir. Uygula-
nan implant sistemine göre 10-
30 N/cm bir yükle ball attac-
menler s›k›l›r.

Kaynaklar :
1- Overdenture Made Easy., Harold W. Pre-

iskel., Quintessence Book, london.1996.

2- Dental Implant Prosthetics.

Carl.E.Misch., Elsevier Mosby Pub.,

2005.

Vaka 1k

Vaka 1L

Vaka 1m

fiekil 2

Çeflitli ball attachment türleri
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Ankara, Antalya, Isparta ve
Kayseri Diflhekimleri Odalar›n›n bir-
likte organize etti¤i Eylül Sempoz-
yumu 2-3-4 Eylül tarihlerinde Nev-
flehir Peri Tower Oteli'nde yap›ld›.
Her dakikas› keyif ve nefle içinde
geçen sempozyum gerek bilimsel
k›sm›ndaki doyuruculuk, gerek
sosyal ve kültürel organizasyonla-
r›ndaki profesyonellik ile kat›l›mc›-
lar taraf›ndan be¤enisini toplad›.
Mart ay›nda dillerden düflmeyecek
bir Bahar Sempozyumunu (Rixos
Otel-Antalya) birlikte ve çok baflar›-
l› bir flekilde organize eden Ankara,
Antalya, Isparta Odalar›, bu kez
aralar›na ev sahibi Kayseri Odas›n›
da alarak organizasyon tecrübele-
rini çok keyifli bir sempozyuma da-
ha yans›tt›. 

Bu güzel organizasyonu dakika
dakika yeniden yaflayal›m sizlerle
birlikte.

Genel Organizasyonu ARBER
TUR‹ZM taraf›ndan yap›lan sem-
pozyumun Ankara aya¤›, 2 Eylül
Cuma günü sabah Odam›z hizmet
binas› önünde toplanarak bafllad›.
Ankara'dan kay›t yapt›ran kat›l›m-
c›lar›n bir araya gelmesi ile otobü-
sümüz 08.30 da hareket etti. Sa-
bah kahvalt›s› için bir, ö¤le yeme¤i
için bir mola ve bir de Tuz Gölü'nün
yan›ndan geçerken 'hiç tuz gölü-
nün üzerinde yürüdünüz mü?' mo-

las› d›fl›nda yol boyunca Sevgili
Hocam›z Prof. Dr. Hamit HAN-
CI'n›n yönetti¤i soru cevap oyunu,
Bahar Sempozyumunda kald›¤›m›z
yerden devam etti. Keyifli bir yol-
culuk sonras›nda 15.00 sular›nda
otelimize ulaflt›k. Peri Tower Otel,
Nevflehir'in Nar Beldesi yak›nlar›n-
da, özgün mimarisi ile dikkat çe-
ken, çok büyük olmayan ama sa-
mimi ve s›cak bir ortam sunan, 4
y›ld›zl› bir otel. Otelde her fleyi biz-
ler için haz›rlam›fl olan ARBER TU-
R‹ZM stand›nda gerekli kay›t form-
lar› doldurulduktan sonra k›sa bir
dinlenme için odalar›m›za çekildik. 

Saat 17.00 de bafllayan hofl
geldiniz kokteyli, Ankara'dan ve
Ankara d›fl›ndan gelen diflhekimleri
ile Nevflehirli meslektafllar›n› bulufl-
turdu. Bu arada aç›lan standlar her
sempozyum ve kongrede oldu¤u
gibi ortam› hareketlendirdi. Çalan
kampana sesi kat›l›mc›lar› seminer
salonuna davet ediyordu. Bahar
Sempozyumunda oldu¤u gibi Eylül
Sempozyumunun da sunuculu¤u-
nu üstlenen Yönetim Kurulu Üye-
miz Dolunay HAMAM‹ZADE aç›l›fl
anonsunun ard›ndan aç›l›fl konufl-
mas›n› yapmak üzere ev sahibi
Kayseri Odas›n›n Baflkan› Tülay
TACETT‹NO⁄LU'nu sahneye da-
vet etti. Çok k›sa bir hofl geldiniz

GÜZEL ATLAR ÜLKES‹
(KAPADOKYA) 
EYLÜL SEMPOZYUMU

GÜZEL ATLAR ÜLKES‹
(KAPADOKYA) 
EYLÜL SEMPOZYUMU



ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
59

konuflmas› ile etkinli¤in bilimsel
bölümünü açt›¤›n› ve bu organizas-
yonun geleneksel ve düzenli hale
getirilmesini arzu etti¤ini söyleyen
baflkan, keyifli dakikalar dile¤i ile
konuflmas›n› bitirdi.

Sempozyumun  ilk konuflmac›-
s›, Prof Dr. Hiflam DEM‹RKÖPRÜ-
LÜ '‹mplantüstü hareketli protezler'
konusunu ifllerken, olay›n gereksiz
detaylar› yerine klinikteki baflar›l› ve
baflar›s›z vakalar›n slaytlar› ve anla-
fl›l›r anlat›m›yla kat›l›mc›lar› etkiledi.
Konuflmas›n›n ard›ndan gelen so-
rular› da yan›tlayan de¤erli Baflkan
Vekilimize kongreye kat›l›m plaketi
ve Güzel Atlar Ülkesini sembolize
eden an› flildini Kayseri Oda Bafl-
kan› Tülay TACETT‹NO⁄LU sundu. 

Günün tek bilimsel etkinli¤i bit-
tikten sonra Nevflehirli meslektafl-
lar›m›zla ve di¤er kat›l›mc› diflhe-
kimleri ile ülkemizdeki diflhekimli¤i
sektörünün s›k›nt›lar›, yeni ç›kan
kanun ve yönetmelikler, onlar›n ya-
flad›klar› s›k›nt›lar ve yasalar çerçe-
vesinde neler yap›labilece¤i üzeri-
ne ayaküstü sohbetler devam etti.
Bu arada akflamki sosyal organi-
zasyonun anonslar› yap›ld›. 

Akflam Uranos Restaurant'da
Yöresel Türk Gecesi yap›lacakt›.
Saat 20.00 de otobüslerimiz otelin
önünde bizi bekleyecekti. Organi-
zasyonun yap›laca¤› mekan kaya-
lar›n içine oyulmufl ama son dere-
ce lüks, iyi organize edilmifl bir e¤-
lence yeriydi. Daha çok turistler
için program yapan yörelerimizden
ezgiler ve sembolik oyunlar sunan
halk oyunlar› ekipleri geceyi renkli
hale getirirken, bir de sürpriz vard›
bu gecede. Kat›l›mc›lar›m›zdan fiu-
le BULUT arkadafl›m›z›n do¤um
gününü kutlad›k hep birlikte. Ken-
disine bir kez daha mutluluk dolu
uzun bir ömür diliyoruz.

Birinci günü keyifle tamamlar-

ken çok güzel bir sempozyum ola-
ca¤›ndan hepimiz emindik. 

Ertesi gün, yani sempozyumun
ikinci günü, ilk bilimsel etkinlik sa-
bah 10.00 da idi. Kahvalt›n›n ard›n-
dan Doç Dr. Engin BULUT'un kon-
ferans›n›n yap›laca¤› salona kofltuk
hemen. 'Diflhekimli¤inde ‹nfeksi-
yöz Hastal›klar' konusununun anla-
t›ld›¤› mükemmel sunu, hasta a¤-
z›nda çal›fl›rken karfl› karfl›ya kala-
bilece¤imiz tehlikelerin ve korunma
yollar›n› anlat›yordu. Sevgili hoca-
m›z›n ak›c› anlat›m›, konuya haki-
miyeti, özet ve net anlat›m›, zaman
zaman soru cevap fleklinde inte-
raktif hale dönüfltürdü¤ü konufl-
mas›, hem çok önemli riskleri yeni-
den hat›rlamam›z› sa¤lad›, hem de
bilgilerimizi s›nama f›rsat› verdi.
Say›n BULUT Kat›l›m plaketini ve
an› flildini Malatya Diflhekimleri
Odas› Baflkan› Agah ALTINSU-
YU'nun elinden ald›.

Günün ikinci konferans›'n›n ko-
nuflmac›s› De¤erli Hocam›z Prof.
Dr. Hamit BOSTANCI çok önemli
bir konuya de¤indi. Konferans›n
konu bafll›¤› 'Boyutlar ve Estetik'
idi. Zaman zaman muayenehanede
karfl›laflt›¤›m›z, hastalar›m›z›n este-
tik beklentilerinin ifllendi¤i konufl-
mada, hastam›z ile ilk karfl›laflt›¤›-
m›zda sordu¤umuz 'sebeb-i ziya-
retiniz nedir?' sorusu ile bafllayan
tedavi ve estetik müdahale süreci-
nin bizler için hem ne kadar zor,
hem ne kadar kolay oldu¤unu an-
latan hocam›z, çok k›ymetli mu-
ayenehane deneyimlerini aktard›
bizlere. Sevgili hocam›z›n bu de-
¤erli bilgilerini aktard›¤› güzel kon-
ferans›n›n kat›l›m plaketi ve an› flil-
di Mu¤la Diflhekimleri Odas› Bafl-
kan Vekili Erkim ERO⁄LU taraf›n-
dan sunuldu.

15 dakikal›k kahve aras›ndan
sonra etkinli¤in son konferans› için
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Sempozyumun bilimsel bölü-
münün kapan›fl seremonisinde s›-
rayla Malatya Diflhekimleri Odas›
Baflkan› Agah ALTINSUYU, Kayse-
ri Odas›n›n Baflkan› Tülay TACET-
T‹NO⁄LU, Ankara Odas›n›n Bafl-
kan› Merih BAYKARA, Antalya
Odas›n›n Baflkan› Rukselan SELEK
birer konuflma yaparak kat›l›mc›la-
ra ve organizasyonu gerçeklefltiren
ARBER TUR‹ZM'e teflekkür ettiler.
Baflka organizasyonlarda birlikte
olmak dilekleri ile sempozyumun
bilimsel bölümü sona erdi.

Ama elbette ki sempozyum bit-
memiflti. Sosyal program devam
edecekti. Ö¤le yeme¤inin ard›ndan
tur otobüslerimiz otelimizin önünde
haz›rd›. Bizlerin bulundu¤u otobüs-
teki rehberimiz Murat D‹NÇ ve di-
¤er otobüsün rehberi Basri Kansav
ARSLAN eflli¤inde saat 14.30 da
otobüslerimiz ilk dura¤› olan Orta-
hisar'a do¤ru hareket etti. Ortahi-
sar'da yol üstünde gördü¤ümüz
Uçhisar Kalesinden bafllamak üze-
re aile peribacas›ndan (üç güzel-
ler), yolun devam›nda Turasan fia-
rap Fabrikas›nda flarap tad›m›, As-
mal› Konak dizisinin çekimlerinin
yap›ld›¤› kona¤›, oradan Devrent
Vadisini gezdik. Rehberimizin gös-
terdi¤i deve, Napolyon'un fiapkas›
ve Dua Eden Meryem ad› verilen
peribacalar› gerçekten çok ilginçti.
Tekrar otobüslere dolufltuk ve Gö-
reme Aç›khava Müzesine do¤ru
hareket ettik. Yol boyunca rehber-
lerimiz bize Hititler ve Asurlulardan
bu yana yörenin tarihini k›saca an-
latt›. Bölgenin çok önemli aç›khava
müzelerinden biri olan, Göreme
Aç›khava Müzesi gerçekten çok et-
kileyici idi. Yaklafl›k 1,5 saat süren
bu müze ziyaretimiz elbette ki bir
toplu foto¤raf ile sona ermeliydi.
Küçük flakalar, güzel f›kralar, sa-
taflmalar ve kahkahalarla yeniden

kampanalar çal›nd›. Ankara Üniver-
sitesi Adli T›p Anabilim Dal› Baflka-
n› Prof. Dr. Hamit HANCI de¤erli
bilgileri yan›s›ra hofl esprileri, güzel
jestleri, etkili ses tonlamas› ile nefis
bir dia gösterisi ve harikulade me-
lodilerle süsledi¤i konuflmas› ile yi-
ne hepimizi kendisine hayran b›-
rakt›. Konu bafll›¤› 'Y›lan Hikayesi'
idi. T›bb›n tüm dallar›ndaki logolar-
da kullan›lan y›lan sembolünün ne-
reden geldi¤i, y›lan›n bilinmeyen
özellikleri ve mitolojideki yerinin
anlat›ld›¤› bu sunuya 'hem görsel,
hem de iflitsel bir flölendi' desek
yeterli olmaz ama, yalan da olmaz.
Sunusunun içinde Anadolu'da y›-
lan üzerine söylenmifl özdeyifller
bölümünde hocam›z›n daha önce
hiç duymad›¤›m›z atasözleri ara-
s›nda sayd›¤› biri var ki, tüm salonu
kahkahalara bo¤du. 'K›smetsiz ha-
c›y› deve üstünde y›lan sokarm›fl'
De¤erli hocam›za bu keyifli dakika-
lar› bizlere yaflatt›¤› için sonsuz te-
flekkürler sunuyoruz. Prof. Dr. Ha-
mit HANCI'n›n kat›l›m plaketini ve
an› flildini Antalya Odas› Baflkan›
Rukselan SELEK takdim etti.

S›ra Sempozyumun bilimsel bö-
lümünün kapan›fl törenine gelmiflti.
Ankara, Antalya, Kayseri Oda bafl-
kanlar› ve konu¤umuz Malatya
Odas› Baflkan› ile aram›zda bulu-
nan Avanos Belediye Baflkan› Dr
Mustafa KÖRÜKÇÜ kapan›fl sere-
monisi için sahneye davet edildi.
K›sa bir konuflma yapan KÖRÜK-
ÇÜ ayn› bu sempozyumda oldu¤u
gibi 11-12 Kas›m Tarihinde yap›la-
cak olan Adli Diflhekimli¤i Kongre-
sinin de ayn› flekilde baflar›l› bir or-
ganizasyon olaca¤›ndan emin ol-
du¤unu, daha kalabal›k bir kat›l›m-
c› grubuna da hizmet verebilecek-
lerinin alt›n› çizerek 'Türk diflhekim-
lerini Avanos'a davet ediyorum'
dedi. 
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dikten sonra yine bölgenin en
önemli yeralt› flehri olan Kaymakl›
Yeralt› fiehri'ne gittik. Rehberleri-
miz eflli¤inde yaklafl›k bir saat sü-
ren yeralt› flehri gezisi inan›lmazd›.
Bundan y›llarca önce insanlar›n ya-
flamlar›n› sürdürebilmek, uluslar›n›
devam ettirebilmek ad›na çektikleri
eziyetleri, çabalar›, sefaleti aç›kça
hissettik. Bu inan›lmaz yap›lar› gör-
dükten sonra yaflad›¤›m›z flu gün-
lerde küçük mutsuzluklar›m›z hepi-
mize çok anlams›z geldi. Ayr›ca, bu
mistik yap› ve inan›lmaz kültür mo-
zai¤inin ülkemiz topraklar›nda ol-
mas› dolay›s› ile bunu dünyaya aç-
mak, tan›tmak ve ülkemizin turizm
gelirlerinin flimdikinin 3-5 kat› ol-
mas›n› sa¤lamak niçin zor olsun,
biz kültür turizmini yeterince iyi ya-
pam›yoruz yorumlar› ile süre giden
uzunca bir sohbet ortam› açt› bize.
Buradan Güvercinlik Vadisine ha-
reket ettik. K›sa bir foto¤raf çekme
molas›ndan sonra onyx tafllar›n›n
ve di¤er de¤erli tak›lar›n yap›ld›¤›
atölyelerin ve sat›fl ma¤azalar›n›n
oldu¤u bir merkezi ziyaret ettik. 

Yemek vakti gelmiflti. Yöresel
tatlar›n sunuldu¤u Avanos Sar›ka-
ya Restaurant bizi a¤›rlad› bu kez.
Mercimek çorbas›, past›rmal› kuru-
fasulye, testi kebab› ve pilav, mey-
ve ve tatl›dan oluflan muhteflem
mönü, midelerimize bayram ettirdi
do¤rusu. Bu keyifli yeme¤in üzeri-

otobüslerimize bindik ve Göreme
Vadisine do¤ru yola ç›kt›k. Burada
otobüslerden iner inmez foto¤raf
makinelerinin deklanflörleri çal›fl-
maya bafllad›. Muhteflem bir man-
zara bizleri etkisi alt›na alm›flt›.
Ama akflam karanl›¤› da yavafl ya-
vafl etraf›m›z› sarmaya bafllam›flt›. 

Otele geri döndü¤ümüzde ak-
flam yeme¤i servisi bafllam›flt›. He-
men akflam yemekleri yenildi ve bu
kez milli maç heyecan› bafllad›.
Basketbol Milli Tak›m›m›z, 12 Dev
Adam'›n Efes Pilsen Turnuvas›nda-
ki ‹talya galibiyeti ve fiampiyonlu¤u
haberi tüm kafileyi sevindirdi.  Özel
iste¤imizle otelimizin lobisine ku-
rulmufl olan dev ekranda bu kez
Türkiye - Danimarka milli futbol
maç›n› seyredecektik. Tribünlere
yerlefltik ve heyecanla maç›m›z›
seyretmeye bafllad›k. Milli Tak›m›-
m›z›n gol att›¤› dakikalardaki coflku
ve tezahüratlar gerçekten görülme-
ye de¤erdi. Maalesef maç› kazana-
mad›k, berabere bitti, ama keyifli
bir maç seyrettik kelimeleri ile bafl-
layarak, tüm futbol merakl›lar›n›n
yapt›¤› gibi oynanan oyun üzerine
yorumlar›m›z› yapmay› ihmal etme-
dik. 

Sempozyumun üçüncü günü
sadece sosyal programa ayr›lm›flt›.
Sabah 9,30 da yine otobüslerimiz
otelin önünde bizi bekliyordu. Bu
kez ilk hedef Uçhisard›. Oray› gez-



ne tüm grup bir arada bir foto¤raf
çektirip an›lar›m›za bir güzel sayfa
daha katt›k. Son dura¤›m›z, S›rça
El Sanatlar› Merkeziydi. Burada
topraktan bafllayan süreçte ustala-
r›n elinde hayat bulan çamurun na-
s›l bir sanat eserine dönüfltü¤ünü
g›ptayla ve hayretle izledik. Bu ara-
da kafilemizden Canan BAYKARA
da ustan›n ›srar› ile bir denemede
bulundu. Arkadafl›m›z›n ilk kez de-
nedi¤i bu ustal›k isteyen el sanat›n-
da çok becerili oldu¤unu söyleme-
den geçmeyelim.  

Eh art›k ayr›l›k vakti gelmiflti...
Bir organizasyonu daha baflar› ile
sonuçland›rman›n gururu bizlerin,
bu keyifli organizasyonlar› ne za-
man tekrarl›yoruz sorusu kat›l›mc›
meslektafllar›m›z›n gözlerinden
okunuyordu. K›sa bir zaman da ol-
sa kaynaflarak güzel ve kalabal›k
bir aileymiflçesine tatil keyfi yafla-
yan çocuklar›m›z, efllerimiz ve biz-
ler iyi dileklerle vedalafl›p ayr›ld›k.
Otobüslerimiz Ankara'ya do¤ru ha-
reket ederken Hamit HANCI Hoca-
m›z›n soru cevap oyunu bafllam›flt›
bile. 

Bu organizasyonda bizlerle be-
raber olarak k›ymetli zaman›n› ve
de¤erli bilgilerini paylaflan birbirin-
den de¤erli hocalar›m›z Hiflam DE-
M‹RKÖPRÜLÜ, Ömer Engin BU-
LUT, Hamit BOSTANCI, Hamit
HANCI'ya, organizasyonu kusur-
suz bir flekilde yöneten ARBER
TUR‹ZM'e ve tüm çal›flanlar›na, ay-
r›ca bölgenin en iyi rehberleri ilan
etti¤imiz Murat D‹NÇ ve Basri Kan-
sav ARSLAN'a ve eme¤i geçen
herkese sonsuz teflekkürler eder-
iz...

Ankara Diflhekimleri Odas›n›n
da organizasyonda görev ald›¤›
11-12 Kas›m Adli Diflhekimli¤i
Sempozyumunda buluflmak üzere.

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
60



Avanos Belediyesi, Ankara Difl Hekim-
leri Odas›, Ankara Üniversitesi T›p Fa-
kültesi Adli T›p A.D. ve Adli Bilimciler
Derne¤i'nin ortaklafla organize etti¤i
Adli Diflhekimli¤i Sempozyumu 12-13
Kas›m tarihlerinde Avanosta yap›lacak. 
Düzenleme Komitesi Baflkanl›klar›n› Dr.
Mustafa KÖRÜKÇÜ (Avanos Belediye
Baflkan›) Prof. Dr. ‹. Hamit HANCI (Adli
Bilimciler Derne¤i Baflkan›), Doç. Dr.
Merih BAYKARA (Ankara Difl Hekimleri
Odas› Baflkan›) n›n yapt›¤› Sempozyu-
mun Bilimsel program› ve Organizasyo-
nun detaylar› flu flekildedir.  Kongre
Sekreteri: Dt. Z. Füsun Yaflar:  Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p A.D
Adli Difl Hekimli¤i ve Yeniden Yüzlen-
dirme Birimi

Sempozyum Kat›l›m Ücreti: 125 YTL

Hesap Numaras›:
Halk Bankas› 07000006
Tel: 0.312 319 15 14

B‹L‹MSEL PROGRAM
12.11.2005 Cumartesi
12.00-12.30 Aç›l›fl
12.30-13.30 Y›lan Hikayesi
Prof. Dr. ‹. Hamit HANCI

13.30-14.30 Diflhekimli¤i 
Fakültelerinde 
Adli T›p  E¤itimi Paneli

OTURUM BAfiKANI:
Prof. Dr. Hamit BOSTANCI
KONUfiMACILAR:
Prof. Dr. P. Sema AKA
Doç. Dr. Nevzat ALKAN
14.30-15.00 KAHVE MOLASI

15.00- 16.00 Diflhekimli¤inde 
M a l p r a k t i s

OTURUM BAfiKANI:
Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK 
KONUfiMACILAR:
Prof. Dr. Hamit BOSTANCI
Dt. Memduh MAZMANCI
Dt. Dr.M. Ali KILIÇARSLAN

16.00-16.30 Fasial 
Rekonstrüksiyon 
(Yeniden Yüzlendirme) 
(Hindistan ‹zlenimleri )

OTURUM BAfiKANI:
Doç. Dr. Nevzat ALKAN

KONUfiMACI:
Uzm. Dr. Sadi ÇA⁄DI
16.30-17.00 KAHVE MOLASI

17.00- 17.30 A¤›ziçi Otopsisi 
OTURUM BAfiKANI:
Prof. Dr. ‹. Hamit HANCI
KONUfiMACI:
Prof. Dr. Ufuk fiAKÜL

17.30-18.00 Araflt›rmada 
Disiplinleraras› 
Kooperasyon 
Dental Sa¤l›k: 
Eski ve Yaflayan 
‹nsanlar› 
De¤erlendirme

Prof. Dr. P. S. AKA ve 
Prof. Dr. M. Y. ‹fiCAN 
OTURUM BAfiKANI:
Prof. Dr. ‹. Hamit HANCI  
KONUfiMACI:
Prof. Dr. P. Sema AKA

18.00-18.30 Araflt›rmada 
Disiplinleraras› 
Kooperasyon
Dentisyon: Morfoloji ve 
Varyasyonlar

Prof. Dr. M. Y. ‹fiCAN ve 
Prof. Dr. P. S. AKA
OTURUM BAfiKANI:
Prof. Dr. ‹. Hamit HANCI
KONUfiMACI:
Prof. Dr. Yaflar ‹fiCAN
13.11.2005 Pazar

08.30-09.30 Difl Evrimi ve Difllerin 
Antropolojik Aç›dan 
Önemi Ortaça¤ 
Karagündüz ‹nsan 
Difllerinin Antropolojik 
Aç›dan Analizi

OTURUM BAfiKANI:
Prof. Dr. Hiflam DEM‹RKÖPRÜLÜ
KONUfiMACILAR:
Prof. Dr. Ayla SEV‹M
Yar. Doç. Dr. P›nar GÜZLÜK 

KIRMIZIO⁄LU 
Ö¤r. Gör. Ayhan Y‹⁄‹T

09.30-10.10 Difllerden 
Kimliklendirme

OTURUM BAfiKANI:
Doç. Dr. Merih BAYKARA

ADL‹ D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ SEMPOZYUMU
(AVANOS) 12-13 KASIM

ADL‹ D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ SEMPOZYUMU
(AVANOS) 12-13 KASIM
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KONUfiMACILAR:
Doç Dr. Yavuz Sinan AYDINTU⁄
Dt. Dr. Serdar Sütcü
10.10-10.30 KAHVE MOLASI

10.30-11.10 Difllerden 
Kimliklendirmede 
Pratik Uygulamalar

OTURUM BAfiKANI:
Dt. Memduh MAZMANCI
KONUfiMACI:
Phd. Dr. Hüseyin AFfi‹N

11.00-12.40 Difllerden DNA 
Analizleri, 
Kimliklendirmede 
Yanak ve Kulak ‹zleri

OTURUM BAfiKANI:
Prof. Dr. Ayla SEV‹M 
KONUfiMACILAR:
Bio. Cüneyt ELMA
Raflit POYRAZ
12.40-12.50 KAHVE MOLASI

12.50-13.30 Serbest Bildiriler
13.30 Kapan›fl
Dr. Mustafa KÖRÜKÇÜ
Avanos Belediye Baflkan›

SOSYAL PROGRAM
Afl›k Pafla
Deliklitafl
Cacabey Medresesi
Hac›bektafl
Ahi Evran
Özkonak Yer alt› fiehri
Göreme
Çanak Çömlek Atelyeleri
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22-09-2005 Perflembe 19:00 - 21:30

Tüm Yönleri ile Bilinçli Sedasyon
Prof. Dr. Halil Kayal›bay

Sponsor : BerkBS

PROGRAM:

19:00 - 19:45   Dünden Bugüne N2O • Bilinçli Sedasyon

•Matrx Sedasyon Cihazlar›

20:00 - 20:40 Bilinçli Sedasyonda Uluslararas› Standartlar 

• Uygulama Prensipleri • Titrasyon Teknikleri

• Kontraendikasyon • Bilinçli Sedasyon Kay›tlar›

Tan›t›m : 20:40 - 21:15 Matrix N2O/O2 mikserleri

Mrs April FAY• Mrs. Celia ZIMMERMAN

SERG‹LENECEK ÜRÜNLER

Analog Mikser • Dijital Mikser • Analog N›sbi Analjezik

Mikser • Temizleme Sistemleri • Burundan Solunum

Bafll›klar› • Mobil Ayaklar • Sarf Malzemeleri

Ankara Diflhekimleri Odas›

Ziya Gökalp Cad.68/21 Kat: 5 Kurtulufl - Ankara

E¤itim Seminerleri Eylül - Ekim Programlar›

06-10-2005 Perflembe 19:00 - 21:30

Protetik Diflhekimli¤i'nde 
Temel Estetik Prensipleri

Prof. Dr. Semih Berksun

Sponsor : 3M ESPE Dental Ürünler

PROGRAM:

19:00 Protetik Diflhekimli¤i’nde Temel Estetik Prensipleri  

20.15 Daimi Simantasyon Materyalleri

3M ESPE 

Konuflmac›s›: Dt. Nilgün Barut

20:30 Hediye çekilifli

27-10-2005 Perflembe 19:00 - 21:30

Diflhekimli¤i Prati¤inde Cam Fiber
Uygulamalar›

Dt. Ferhan Keskin E¤ilmez

Sponsor : 3M ESPE Dental Ürünler

PROGRAM:

19:00 Diflhekimli¤i Prati¤inde Cam Fiber Uygulamalar›  

20.00 Cam Fiber Uygulamalar›nda kullan›labilecek 3M

ESPE Ürünleri

Konuflmac›s›: Dt. Nilgün Barut 

20:20 Hediye çekilifli

Sunum sonunda yap›lacak çekilifli ile belirlenecek 1  diflhekimimize Filtek
Supreme Universal Restoratif Ekonomik Set verilecektir. Ayr›ca

kat›l›mc›lara sertifikalar› adreslerine postalanacakt›r.
Kat›l›m ücretsizdir.Kat›l›mc› say›m›z 60 kifliyle s›n›rl› oldu¤u için lütfen
(312)466 44 35 no'lu telefondan hafta içi saat 18.00'e kadar fiebnem

Çavuflo¤lu'na kay›t yapt›r›n›z.

YEN‹
K‹TAPLAR

YEN‹
K‹TAPLAR

Düfl Hekimi 5
Diflhekimi Yalç›n Ergir’in Kitaplar dizisi “DÜfi HEK‹M‹ 5” 

MALPRAKT‹S
Prof. Dr. Hamit Hanc›’n›n T›bbi Giriflimler

Nedeniyle Hekimin Ceza ve Tazminat

Sorumlulu¤u’nu anlatan Malpraktis...

HANG‹ HASTADA, HANG‹
‹LAÇ, HANG‹ TEST?

fiükran Ataner fiimflek ve Yegane Güven taraf›ndan

haz›rlanan TDB yay›nlar›...









Günay - Diflhekimi
Memduh
MAZMANCI'n›n
Bedi isimli bebe¤i
olmufltur.

HOfiGELD‹N BEBEK...

Diflhekimi Haydar
Sinan-Burcu ÇEL‹K
çiftinin 23.06.2005
tarihinde Beren
isminde bir k›z
çocuklar› olmufltur.

Diflhekimi Eda
Üstünel MATUR-
Cemal MATUR çif-
tinin 11.06.2005 tari-
hinde Zeynep
isminde bir k›z
çocuklar› olmufltur.

Nilgün- Diflhekimi Erdal
KORKMAZER'in Aygün
Emre isimli bebe¤i
olmufltur.

sa¤l›kl›, mutlu ve 
baflar›l› bir yaflam dileriz...
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A D O  ü y e l e r i n e  ö z e l . .
Hacettepe

nezih
Kebap - Yuvalama

ADO üyelerine %5 indirim...

Tel: 0.312 310 23 52

305 41 84

305 41 85

Maya Tüp bebek ve Kad›n sa¤l›¤›  Merkezi olarak ‹nfertilite (K›s›rl›k), jine-
koloji, menapoz, gebelik konular›nda hizmet vermekteyiz. Difl Hekimleri
Odas› üyeleri için, üye kimlik kart›n› gösterdikleri takdirde afla¤›da yaz›l›
olan hizmetler   ile ilgili olarak yard›mc› olmak istiyoruz. Hizmetler ve sa¤-
lanan kolayl›klar afla¤›da belirtilmifltir.  
K›s›rl›k tetkik ve teflhis araflt›rmas› : 
Muayene (kad›n ve erkek), spermiogram, ultrason eflli¤inde rahim filmi, ge-
rekli olan kan tahlilleri ücretsiz olarak yap›lacakt›r.

Tüp bebek/Mikroenjeksiyon tedavi-
leri %30 indirimli uygulanacakt›r.
Genel kad›n hastal›klar› muayene ve
takipleri ücretsiz olarak yap›lacak ve
gerekli olan tahliller ise tabipler birli¤i
fiyat› üzerinden % 50 indirimli uy-
gulanacakt›r. 

Maya Tüp bebek ve 
Kad›n sa¤l›¤›  
Merkezi

ADO üyelerine %20 ve bakmakla yükümlü olduklar›
kiflilere tüm sa¤l›k hizmetlerinde TTB Asgari Ücret
Tarifesi ile belirlenen ücretlerden % 20 indirim...
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ylül geldi. ‹lkokul hayat bil-
gisi kitaplar›na göre son-

bahar›n ilk ay› Eylül. (Ha-
yat Bilgisi...ne güzel bir

ders ad›. Keflke tüm ö¤retmenler bu
derste sadece kitab›n sunduklar›n›

de¤il, hayat›n bilgisini ö¤retseler) 
Sonbahar ço¤u insanda hüznü

ça¤r›flt›r›r. Oysa do¤an›n en renkli ol-
du¤u mevsim sonbahard›r. Ankara

gibi bir sürü güzel park›n oldu¤u bir
flehirde yafl›yorsan›z bilirsiniz. Parklar

en güzel halini Eylül ay›nda al›r. Eylül
ay› 12 ay içinde en k›r›lgan›, en zarifi,

en a¤›rbafll›s›d›r. Ad› hep romantizm-
le birlikte an›l›r. Bütün renklerinde sa-

r›yla sarmafl dolafl bir k›rm›z› hakim-
dir. Parklarda birbirinin ayn› renk iki

yaprak bulmak neredeyse imkans›z-
d›r.

Asl›nda her ay›n kendine özgü bir
tavr› var. Aral›k kasvetli, nisan cive-

lek, eylül melankolik.Sonbahar›n bu
ilk ay› bize biraz da sorumluluklar›m›-

z› hat›rlat›yor galiba. Yaz›n a¤ustos
böce¤i gibi gezilmifl, yenilmifl, içilmifl,

geç yat›lm›fl, terlik-flort ikilisiyle öz-
gürce yaflanm›flken, yaz biterken he-

pimizi bir düflünce al›r. Çocu¤un oku-
lu aç›lacak, araban›n bak›m› yap›la-

cak kombiye gaz al›nacak. Önce
ayaklar›n özgürlü¤ü son bulur. fi›p›d›k

terlikten, kösele ayakkab›ya oradan

Dolunay HAMAMIZADE
ADO Yönetim Kurulu Üyesi

da çizmeye giderek yaklafl›k 9 ay sü-

ren bir esaret dönemi bafllar. Sonra
balkon sefalar› biter, camlar kapat›l›r,

insanlar›n iç mekan hayat› bafllar.
Trafik yo¤unlafl›r, hemen hepimizin

vakti biraz daha azal›rken, sorumlu-
luklar›m›z artar, günler k›sal›r, geceler

uzar. Do¤a k›fl uykusuna yatmaya
haz›rlan›r. Tüm insanlar› bir hüzün ve

melankoli havas› sarmalar. Buna da
sonbahar depresyonu denir. Bu yüz-

dendir ki di¤er mevsimlere ait birkaç
tane flark› varken sonbahara ait düzi-

nelerce flark›, fliir vard›r. Sanatç›lar
genel olarak çok güzel, mutlu olaylar-

la ilgili üretim yapamazlar. Genellikle
yar›m kalan aflklar, kaybedilen sevgi-

liler, çekilen ac› ve hüzün daha büyük
bir esin kayna¤›d›r. Teoman ALPAY

gibi, 
“Bütün kufllar vefas›z mevsim ar-

t›k sonbahar,, diyerek kufllara sitem
edilir. Sezen AKSU gibi 

“Al›r gider  beni sar› rüzgarlar›yla
sonbahar

Gelir an›lardan bir davet çocuklu-
¤um canlan›r, diyerek,

Sonbahar rüzgarlar›yla çocuklu¤a
dönülür.       

Ya da Teoman gibi,
“Güzel bir rüyada 

Sanki sevdiklerim hayattalarken
hala 

Akflama do¤ru azal›rsa ya¤mur
K›z kulesi ve adalar

Ah burda olsan çok güzel hala
‹stanbul'da sonbahar,

denilerek sevgiliye davete sonba-
har bahane edilir.

Sonbahar bizim nesil için en çok
siyah önlük olmufltur, daha sonra da

lacivert ceket, gri etek. Hem tatilin
bitmesinin hüznünün, hem okula ve

arkadafllar›na kavuflman›n sevincinin

bir arada yafland›¤› kar›fl›k bir mev-

simdir. K›rtasiye dükkanlar›n›n ziyare-

ti, yeni aç›lan kurflun kalemin kokusu,

her zaman büyük bir özenle bafllan›-

lan defterlerdir. O y›l dersine girecek

hocalar›n tav›rlar›n› üst s›n›flardan ö¤-

renme telafl›d›r. ”Matematikçi kimse-

nin gözünün yafl›na bakmazm›fl, co¤-

rafyac› evde kald›¤› için k›zlara tak›k-

m›fl, ‹ngilizceci her hafta pop quiz ya-

parm›fl,, geyikleri döner bütün okul-

da.

Ailenle oturup o senenin harçl›k

pazarl›¤›n› yapt›¤›n ve ebeveynlerin-

den o y›l bafllayaca¤›n s›n›f›n,e¤iti-

minde ne kadar önemli oldu¤u ve

çok çal›flman gerekti¤i konusunda

uzun bir konuflma dinledi¤in ayd›r

eylül ay›. Konuflma afla¤› yukar› her

sene ayn›d›r, ama hiçbir çocuk sor-

maz, hangi sene en önemli ya da

önemsiz olan hangisi diye. fiimdi ö¤-

rendik ki asl›nda yaflad›¤›n her sene

çok önemli. Yaflama dair önemsiz

hiçbir fley yok.

Sonbahar kentin yeniden yaflama-

ya bafllamas›d›r. S›cak mevsimin ora-

ya buraya da¤›tt›¤› flehir insanlar› de-

nize dönmüfl yüzlerini birbirlerine çe-

virmeye bafllarlar. Önümüzdeki y›l›n

planlar› yap›l›r, flehir yeniden bir ara-

ya gelir.

Sonbahar geliyor, tüm asaleti ve

ciddiyetiyle. Yepyeni filmler, tiyatro

oyunlar›, sergiler, konserler, nice et-

kinlikler bizleri bekliyor. Pazar yerleri

ve dükkanlar bereketleniyor, vitrinler

de¤ifliyor, ticaret canlan›yor, yeni fut-

bol sezonu aç›l›yor.

Ankara'da bir kez daha sonbahar

oluyor.

Şarkıların Mevsimi
......SONBAHAR

E
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Pers imparatorunun baflveziri Buzur Mehir taraf›ndan 1400 y›l önce

tasarlanan tavla oyunu; dünyan›n en populer oyunlar›ndan biridir. Za-

man kavram›ndan al›nan ilhamla tasarlanan oyunun zamana böylesine

direnmesi son derece etkileyici. Senenin birli¤i olarak tavla bir tanedir.

4 köflesi 4 mevsimi, tavlan›n içindeki karfl›l›kl› 6'flar hane 12 ay›, pulla-

r›n toplam› ay›n 30 gününü, siyah-beyaz pullar gece ve gündüzü, karfl›-

l›kl› 12'fler hane günün 24 saatini simgeler..

Eski zamanlarda Hint ‹mparatoru, satranç oyununu Pers imparato-

runa, yan›nda bir mektup ile hediye olarak göndermifltir. Mektubunda oyunla ilgili hiç bir aç›klama yapmazken flöy-

le bir mesaj yazm›flt›r.

Kim daha çok düflünüyor, Kim daha iyi biliyor, Kim daha ileriyi görüyorsa O kazan›r. ‹flte hayat budur...

Pers ‹mparatoru dönemin en alim veziri olan

Buzur Mehir ile bu Mesaj› paylaflarak, ondan

oyunu çözmesi ve kendisinin de karfl›l›k olarak

Hint ‹mparatoruna hediye edilmek üzere baflka

bir oyun icat etmesini ister. Vezir haftalarca ça-

l›flt›ktan sonra gönderilen satranc›n her tafl ha-

reketini ve oyunu çözer daha sonra da on günde tavlay› icad eder ve imparatora sunar. Hint ‹mparatoruna tavla

oyunuyla birlikte gönderilmek üzere flöyle bir mesaj haz›rlan›r. Evet, Kim daha çok düflünüyor, Kim daha iyi biliyor,

Kim daha ileriyi görüyorsa O kazan›r.

AMA B‹RAZ DA fiANSTIR. ‹flte hayat budur...

S a t r a n ç  v e  t a v l a n › n  h i k a y e s i

Günlerden bir gün, köylerden
birinde, adam›n birinin efle¤i, ku-
yunun birine düflmüfl. Niye düfler,
nas›l düfler sormay›n.

Eflek bu. Düflmüfl iflte. Belki
kör bir kuyuydu, a¤z› tahtayla ka-
pat›lm›flt› belki, üzerine de toprak
dökülmüfltü.

Zamanla tahta çürüdü, zay›fla-
d›, toprakta biten otlar› yemek iste-
yen efle¤in a¤›rl›¤›n› çekemedi ve
güm.

Hayvanc›k saatlerce ac› içinde
k›vrand›, ba¤›rd› kendi dilinde.

Sesini duyan sahibi gelip bakt›
ki vaziyet kötü. Zavall› efle¤i ku-
yunun dibinde melul mahzun bak›-

n›yor. Üstelik yaralanm›fl?
Karfl›laflt›¤› bu durumda kendini

efle¤i kadar zavall› hisseden
adamca¤›z köylüleri yard›ma ça-
¤›rd›.

Ne yapsak, ne etsek, nas›l ç›-
karsak sorular› havada kald›.

Sonunda karar verildi ki kurtar-
mak için çal›flmaya de¤mez.

Tek çare, kuyuyu toprakla ört-
mek. Ellerine ald›klar› küreklerle et-
raftan kuyunun içine toprak att›lar.

Zavall› hayvan, üzerine gelen
topraklar›, her seferinde silkinerek
dibe döktü.

Ayaklar›n›n alt›na ald›¤› toprak
sayesinde her an biraz daha yük-

seldi ve sonunda yukar›ya kadar
ç›km›fl oldu.

Köylüler a¤z› aç›k bakakald›.

* * *

Hayat, bazen bizim de üzerimi-
ze aban›r. Ne bazeni, ço¤u zaman.

Toz toprakla örtmeye çal›flanlar
çok olur.

Bunlarla bafl etmenin tek yolu,
yak›n›p s›zlanmak de¤il, düflünüp
silkinmek ve kurtulmak, ayd›nl›¤a
ad›m atmakt›r.

Kör kuyuda olsak
bile...................

k › s a d a n  h i s s e

E fl e k
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YeNi WeB SaYfaM›Z
Ankara Diflhekimleri Odas› web
sayfas› ara yüzünü de¤ifltirdi.
Yaklafl›k alt› ayd›r üzerinde çal›flt›-
¤›m›z, dahi iyi, daha görsel, daha
pratik ve daha dolu diye kendimi-
ze hedef çizdi¤imiz sayfam›z niha-
yet sizlerin be¤enisine sunuldu.
Bu sayfam›zda daha planlad›¤›m›z
nice hedefler var. Teknolojinin bi-
ze sundu¤u imkanlardan sonuna
kadar yararland›¤›m›z› düflünüyo-
ruz. Sizlerin de önerileri do¤rultu-
sunda bu sayfay› daha da gelifltir-
memiz mümkün. Sayfan›n dinami-
¤ini faaliyete geçirdi¤imiz flu an-
dan itibaren yapmay› düflündü¤ü-
müz pek çok fley daha var. Bek-
lentileri fazlas› ile karfl›layacak çok
kullan›fll› bir sayfa yapmay› hedef-
liyoruz. 

Ana menülerimiz aras›nda halen
çal›flmalar› devam eden baz› bu-
tonlar var. Bunlar› da çok k›sa bir
zaman içinde size sunaca¤›z. Bu-
radan Türk Diflhekimli¤indeki en
son yönetsel de¤ifliklikleri, yorum-
lar›m›z›, yeni ç›kan ürünleri, mater-
yalleri, üretilen son teknikleri, ki-
taplar›, an›nda izleyebileceksiniz.
Ayr›ca baz› haberleri sesli, baz›
haberleri görüntülü izleme imkan›-
n›z olacak. Zaman zaman size bu-
radan naklen yay›n yapaca¤›z.
Odam›z›n sosyal ve kültürel etkin-
liklerini, bilimsel organizasyonlar›,
seminer ve sempozyumlar› online
izleme imkan› sunaca¤›z. Forum

sayfas›na girebilmek için biz de¤i-
flik bir teknik uygulad›k. Ankara
Diflhekimleri Odas› üyeleri kiflisel
bilgilerini do¤rulayarak (dip. no vs)
flifrelerini hemen alabilirler. Üye-
miz olmayan kullan›c›lar ise baz›
bilgileri kendisi girmek zorunda-
d›r. ADO Forum üyeleri istedikleri
her konuda kendileri sayfa açabi-
lirler. Önümüzdeki günlerde kon-
sültasyon sayfam›z da faaliyete
geçecek. Nedir konsültasyon say-
fas›? Her branfltan gönüllü ö¤re-
tim üyesi büyüklerimiz sizlerden
gelecek sorular› online bekleye-
cekler. Sizler ister görüntü ile, is-
ter sözlü olarak tereddütlerinizi ve
sorular›n›z› sorabileceksiniz. Sa-
dece hocam›z ve sizin aras›nda
kalmas›n› da tercih edebilirsiniz.
‹sterseniz di¤er üyelerle de payla-
flabilirsiniz. Bu ister bir protez
planlamas› olur, ister bir tedavi
olur yada isterseniz bir a¤›z lezyo-
nu. Bu sayede hem mezuniyet
sonras› e¤itiminiz hem de hocala-
r›m›z ile irtibat›n›z›n devam etme-
sini sa¤layacakt›r. 

Bunlar›n d›fl›nda da anketlerimiz
ile sizlerin e¤ilimi ve bak›fl aç›lar›-
n›z› güncel olarak almay› hedefli-
yoruz. Kendisine dergi ulaflmayan
meslektafllar›m›z web portal›m›z-
dan dergimizi okuma imkan›na
sahip olacaklar. Sanal fuar size
yeni malzemeleri tan›tacak, bu
malzemeleri temin etmenizi sa¤la-

yacak linkleri verecek. E-Ee¤itim
en yeni makaleleri, hatta demo
çal›flmalar›, bilimsel seminer ve
sempozyumlar› size ulaflt›racak.
Diflhekimli¤i d›fl›ndaki güncel
olaylar› ve haberleri ntvmsnbc
sayfas›ndan ald›¤›m›z link ile say-
fam›zdan izleyebilirsiniz. Haberin
detay›n› okumak için üzerine t›k-
lamak yeterli olacak.

Sizlere her zaman daha iyiyi, daha
güzeli, daha do¤ruyu ulaflt›rmay›
hedefledi¤imizi biliyorsunuz. Bu
do¤rultuda sizlerin yönlendir-
mesine her zaman ihtiyac›m›z var.
E¤er, "flu da olsayd› iyi olurdu"
diyorsan›z bize yaz›n. 
info@ado.org.tr adresinde bek-
liyoruz.

Bu sayfan›n yap›lmas›nda eme¤i
geçen sayfay› düzenleyen ve
sorunsuz çal›flmas›n› sa¤layan
de¤erli iki insan Murathan Koçan
ve Serkan Dede'ye ve tüm ar-
kadafllar›m›za sonsuz teflekkür-
lerimizi sunar›z.

www.ado.org.tr
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