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Sempozyumlar güzeldir. Bilimselli¤i kadar dostlarla karfl›laflmak, yeni

yüzlerle tan›flmak...Hele baflka baflka illerden gelenler ayr› bir de¤erdir.

Ya yenilikler üzerine tart›fl›l›r, ya da eski günlerden konuflulur. Ama bu

son sempozyumda farkl› olarak neredeyse herkesin ortak sorusu ve ko-

nusu vard›. Ne olacak halimiz veya  M‹B ve belediye ortakl›¤› ad› alt›nda

aç›lan a¤›z-difl sa¤l›¤› polikliniklerinin olumsuz maddi, manevi etkisi.

Henüz ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n bu yerlerle ilgili “kamu kuruluflu de¤il,

özel polikliniklerdir” diyen genelgesi ç›kmam›flt›. Sorulara ve yak›nma-

lara hep ayn› yan›t› verdik. Hakl›y›z, er geç kazanaca¤›z. Adalet yasa-

lar karfl›s›nda herkesi ayn› hizaya getirecek. Sadece  adaletin  gecikmesinin adaletsizli¤in-

den korkuyorduk.

Son yaz›mda “Ç›kar ve zenginlik beklentileri, insan› insan yapan de¤erleri gözden

ç›kard›. Bu gün bile ayn› uyan›klar, ç›kar ve zenginlik beklentileri ile kendi meslektafllar›n›

gözden ç›kartabilmekte. 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”

demifltim.

Hakl›l›¤›m›z› biliyorduk, ancak yasal anlamda da kazanmadan olmuyordu. Yaklafl›k bir-

buçuk y›ld›r mücadele etti¤imiz bu konuda hakl›l›¤›m›z›n belgelenmesi meslek ve meslek-

tafllar›m›z›n onurunun korunmas› aç›s›ndan önemli bir geliflme oldu.

Oysa hepimiz sayg› duymaya, dürüst olmaya, adalet ve yasall›k ilkelerine uymaya

yemin ederek mezun olmufltuk. ‹nsan› insan, hekimi hekim yapan bu de¤erleri gözden

ç›kart›p mesle¤ine ve meslektafl›na ihanetin ne anlam› vard›?

Bir zamanlar ülkemizin ad›n› ticari indirim kampanyalar›na alet ederek “Türkiye için seve

seve indirim” yapanlar gibi, baz› s›fatlar arkas›na saklanarak seve seve etik indirimler yap-

maya de¤er miydi?

Aynen sevgili Sunay Ak›n’›n dedi¤i gibi...”1453 y›l›nda Fatih’i tafl›yan at ‹stanbul’a ilk

ad›m att›¤› yer olan surlarda y›llar sonra hemcinslerinin, eti için kaçak olarak kesilece¤ini

nereden bilebilirdi?”*

Eti için de¤il ama etik için kaçak kesime dur demezsek “Rüzgar, silmek için arar durur

nal izlerini...”* 

*Sunay Ak›n-‹stanbul’dan At›lan At

Merih BAYKARA
Ankara Diflhekimleri Odas› Baflkan›

AYNI H‹ZAYA GELMEK

Yeni Y›l›n›z Kutlu olsun...
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Merhabalar,

Emek ürün verince daha bir keyifli oluyor de¤il mi?
Biz de afla¤›da s›ralayaca¤›m birkaç yo¤un eme¤imizin karfl›l›¤›n› ald›k bu günlerde,
o yüzden daha mutluyuz. 

Ankara Diflhekimleri Odas› Türkiye’de bir ilk’e daha imza att›. Organizasyonuna
kat›ld›¤›m›z “Adli Diflhekimli¤i Sempozyumu” Avanos’ta yap›ld›. Birbirinden de¤erli
konuflmac›lar›n a¤›rland›¤› sempozyumda, çok genifl bir yelpazede adli diflhekimli¤i
de¤erlendirildi. Dergimizin sayfalar› aras›nda bu sempozyumun sonuç bildirgesini
bulabilirsiniz. Sempozyumun arkas›ndan gerek mektuplar›yla, e-mektuplar› ile, tele-
fonla ve bizzat odam›za gelen teflekkürler onca eme¤in yorgunlu¤unu unutturuverdi
gerçekten.

Expodental Ankara 2005 Bu y›l da Hilton Oteli salonlar›nda yap›ld›. Biliyorsunuz
Expodentaller 17 y›l önce Türkiye’de ilk kez Ankara Odas› taraf›ndan organize edil-
mifltir. Onursal Baflkan›m›z Orhan ÖZKAN ‹talya’da gördü¤ü bir diflhekimli¤i fuar›n›
Türkiye’ye nas›l tafl›d›¤›n› hep anlat›r. Bu y›l 17. Expodental’i yapmak bize k›smet
oldu. Her seferinde ç›tas›n› biraz daha yükse¤e koymaya çal›flt›¤›m›z bu sempozyu-

mumuzda ne hofl bir tesadüftür ki Say›n Orhan ÖZKAN’›n diflhekimli¤inde 50 y›l plake-
tini vermek de bize k›smet oldu. Dev ekranlarla toplant› salonundan stand alanlar›na naklen yay›n yap›lan seminerler, duvarlarla
bölünmemifl, genifl ve ferah sergi salonu, Toplant› salonlar›nda slaytlar› rahat görebilmek için dev plazma ekranlar daha neler
neler vard› bu y›l Expodental’de de¤iflik. 50. y›l plaketlerini ve Oda rozetlerini bu y›l Ö¤renci Kollar›ndaki arkadafllar›m›z takdim
etti. Yar›m as›rl›k bir farkla bir nevi kavu¤u devretmek gibiydi bu duygulu anlar. ‹flte bu organizasyonun kat›l›mc›lar›n›n da mem-
nuniyetlerini bildirerek bu a¤›r görevin üstesinden baflar› ile geldi¤imizi bize söylediklerinde yine unuttuk yorgunluklar›m›z›, keyfi-
ni sürdük mutlulu¤un. 

Ankara Diflhekimleri Odas› do¤ru bildi¤i çizgiden hiç flaflmad›. Zor da olsa güç de olsa hep do¤ru bildi¤ini söyledi, do¤ru bildi¤ini
yapt›. ‹flte Mahalli ‹dareler ve Belediyeler davas›. Öyle veya böyle kanuna ayk›r› flekilde aç›lan A¤›z Difl Sa¤l›¤› Poliklinikleri resmi
sa¤l›k kuruluflu de¤ildir dedik. ‹dari mahkemeden yürütmeyi durdurma karar› istemli dava açt›k. Mahkeme yürütmeyi durdur-
maya gerek görmedi. Esastan karara ba¤lanmas›n› istedi. Bu arada haks›z kazançlar birilerinin cebine doluyordu, y›lmad›k, ›srar-
la devam ettik. Önce TDB bizim davam›za müdahil olmaya karar verdi, yeni kurulan polikliniklere davalar› birlikte açt›k; fiimdi de
‹çiflleri Bakanl›¤› yay›nlad›¤› genelge ile “bu tür yerlerin aç›lmas› mümkün de¤ildir” dedi. Dava süreci devam ediyor, daha gide-
cek çok uzun bir yolumuz var.

Ve iflte “Özel muayenehanelerden hizmet sat›n al›nmas›”. Sektörün ç›k›fl› burada, tüm s›k›nt›lar›n çözümü burada, sistemi kur-
mak zor de¤il. Proje haz›r, uygulamak kolay, yeter ki birlik olal›m, birbirimize güvenelim diye çok uzun zamandan beri söylüyo-
ruz. Çünkü sistem zannedildi¤i kadar kar›fl›k de¤il. Çok basit bir otomasyon program› ile merkezi bir kontrol sistemi kurulacak,
burada kaçak ifllem, abart›l› fatura, fliflirilmifl fatura olmas›na da imkan olmayacak. Üstelik devletimiz de, hastalar›m›z da,
meslektafllar›m›z›n da karl› ç›kaca¤› bir uygulama olacak diyoruz.  Son Baflkanlar Konseyi toplant›s›nda al›nan karar gere¤i bu
konudaki eylem takvimi de yürümeye bafllad›. Her ne kadar bu konuda çok zaman yitirildiyse de zarar›n neresinden dönülse
kard›r deyip tüm meslektafllar›m›z›n elele ve gönül birli¤i ile bu mücadelede deste¤ine ihtiyac›m›z var. Baflkanlar konseyi karar-
lar›n› dergimiz sayfalar› aras›nda okuyabilirsiniz. Tüm siyasi birimler ile ve etkin makamlar ile görüflülecek bu kararl› uygulaman›n
hiç de zor olmad›¤› anlat›lacak. Buna ra¤men bu konuda olumlu bir karar ç›kmazsa eylem yapmaya kadar giden bir takvim
sunuldu bizlere. ‹kna turlar› bafllad›. Hem odalar ve hem de TDB kendi içinde takvimi uygulamaya bafllad›. Sizlerden de bu konu-
da çok büyük deste¤e ihtiyac›m›z var. 

Son olarak, yetkililerden bu konuda bir soruma cevap vermelerini istiyorum. Devletimizin Sa¤l›k Bütçesinin üç önemli aya¤›
vard›r. Genel Sa¤l›k Hizmetleri, ‹laç ve eczac›l›k hizmetleri, Diflhekimli¤i hizmetleri. Genel Sa¤l›k Hizmetlerini özel sektörden sat›n
al›yorsunuz (hastalar›n çok da memnun oldu¤unu ifade ediyorsunuz), ‹laç ve Eczac›l›k hizmetlerini de y›llard›r eczaneler vas›tas›
ile  sat›n al›yorsunuz; Peki devletin sa¤l›k bütçesinin sadece %6 s›n› teflkil eden difl tedavi hizmetlerini niçin özel sektöre
açm›yorsunuz? Kamu hastaneleri çok yeterli ve kaliteli hizmet veriyor da gerek mi görmüyorsunuz, yoksa halk›n a¤›z sa¤l›¤›n›
sa¤l›ktan saym›yor ve önemsemiyor musunuz?  Biri bize bunu izah etsin.

Yeni y›l›n yeniliklerinin hepinize iyi haberler, nefleli günler getirmesini diliyorum...

Sami BALÇIK

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

HASAT ZAMANI...



ET‹K MANZARALAR.............
Çok uzaklardan dünyaya bakt›¤›n›z› hayal edin. Havada as›l›

mavi boncuk, süzülürcesine sessizlik ve ahenk içinde döner. Ne
muhteflemdir kim bilir?  Ve keflke her fley o anda donup kalsa diye
isteriz. D›fl›nda böylesine bir düzen oluflturan yap›, içinde kar-
makar›fl›kt›r. Yaklaflt›kça gürültüsünü hissedersiniz. ‹çine girdi¤i
nizde art›k tüm olumsuz unsurlar sizi sarmalar.  Ayn› bizim gibi...

Anlatmak istediklerimizi baflka yerlerden  yans›tmak iste¤i son
dönemlerde al›flkanl›¤›m›z haline dönüfltü. Do¤rudan anlatt›¤›m›zda
kay›ts›z ve ilgisiz kal›nan konulara bu yöntemlerle dikkatleri çeke-
biliyoruz. Bu noktada yöntem çok önemli de¤il. Sonuç alabilecek-
sek her yöntem denenebilir. Elbette ki etik s›n›rlar içinde.

“Ahlak Türkçe’de çok eskiden beri kulan›lan  arapça bir sözcüktür. Ah-
lak ile ayn› kökten türeyen ''halk etmek'' yaratmak,  ''hulk'' ise yarad›l›fl

anlam›na gelmektedir. Buna göre ahlak, yarad›l›fltan gelen huy özellikleri biçiminde de¤erlendirilmifltir. Top-
lumu oluflturan bireylerin birbirinden çok farkl› özellikleri oldu¤u gözlemlenmifl ve bunlar ahlak ad› alt›nda ele
al›nm›fl, soyaçekimden gelen birtak›m davran›fllarda ahlak ya da onu bir göstergesi olarak benimsenmifltir.
Zamanla sözcü¤ün Türkçe’deki anlam yükü de¤ifliklik göstermifl ve ''bireyin sosyal de¤erleri'' anlam›nda
kullan›lm›flt›r. Baflka bir deyiflle ahlak, bir yandan kiflinin sonradan edindi¤i tutum ve davran›fllar için kulla-
n›l›rken, öte yandan toplumun benimsedi¤i de¤erler sisteminin de ad› olmufltur. ‹ngilizcedeki ''Ethics'' ve
''Morals'' sözcükleri ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda Türkçe’deki sözcü¤ün genifl bir anlam yüküne sahip oldu¤u gö-
rülmektedir. Böylece pekçok bat› dilinde ''moral'' ve ''etik'' olarak iki ayr› sözcükle ifade edilen  iki farkl› an-
lam› biz Türkçe’de yaln›z ''ahlak'' sözcü¤ü ile karfl›lamaya çal›flmaktay›z . Belkide bu nedenle genifl kap-
saml› bir tek sözcük yerine dilimize girmifl olan yabanc› karfl›l›klar› ayr› ayr› kullanmak daha do¤ru olacakt›r.
Türkçedeki “Töre” sözcü¤ü ise anlam› tam karfl›lamamaktad›r. Töre, Toplumsal Ahlak, Moral De¤erler anla-
m›ndad›r .  Eti¤in kökeni  Yunanca ''Ethos'' sözcü¤ündendir  ve ''Ahlak Kuram›'' ya da ''teorik ahlak'' anla-
m›na gelmektedir. ‹yonyal› filozoflardan bu yana, ''iyi'' ve ''do¤ru'' kavramlar›n›n ne oldu¤unu, ''mutlak iyi''
ve ''mutlak do¤ru'' olup olmad›¤›n› ve bunlara ulafl›l›p ulafl›lmayaca¤›n› araflt›ran bir felsefi çabad›r. Ayr›ca
etik, deontoloji ile de kar›flt›r›l›r.  Deontoloji yükümlülükler bilgisi anlam›na gelir. Günümüzde yo¤un olarak
t›pta kullan›lan bu terim, bir meslekte neyin yap›l›p neyin yap›lmayaca¤›n› söyleyen ve  mesle¤i uygularken
uyulmas› gereken yasal ve ahlaki yükümlülüklerdir. Görüldü¤ü gibi Ahlak üç ayr› anlam› içermektedir”.*

Tekrar yaz›n›n ilk paragraf›na dönersek; sonundaki “ayn› bizim gibi” benzetmesine. ‹lk izlenim
k›skan›lacak bir mesle¤e sahip oldu¤umuzdur. Mesle¤imiz tüm geliflmifl veya geri kalm›fl ülkelerde size
toplumsal sayg›nl›ktan, manevi tatmine; maddi olanaklardan, bilimsel ve teknolojik yetkinli¤e kadar dünya
nimetlerini sunan bir arac› olarak görülür.  Bu sebeple mensuplar›n›n tam bir doygunluk ve mutluluk hali
içinde huzurla bezenmifl sakin, bar›fl dolu bir hayat sürdükleri varsay›labilir.

Ama ...
Herkes biliyor ki bu mesle¤in mensuplar› hiçte öyle görüldü¤ü gibi bir yaflam sürmezler. Özellikle bu

ülkede . Bunun sorumlusunu aramak yerine çözüme kavuflturmak tam bir vatani görevdir. Herkes görev bil-
inci ve sorumlulu¤u içinde ciddi bir çal›flma disiplinine sahip olmal›d›r. Vatan›n bizden beklemekte oldu¤u
bize ait çözümlerle sonuca ulaflmak konusunda kim ne derse desin, tatmin edici bir seviyeye
ulafl›lamam›flt›r. B›rak›n sonuca ulaflmak için gayret etmeyi, her konuda büyük bir baflar›yla topluca geriye
do¤ru dev ad›mlar atmaktay›z. 

Bir bölümü çözümü kendi ekseninde bulabilmifl. Kanunlar› ve daha önemlisi meslektafllar› ile toplumu
hiçe sayarak kurumsal iflbirliklerini oluflturup sözüm ona meslek icra edip, soruna kökten çözüm bulacak.
Üç kurufla çal›flt›rd›¤› diflhekimine mi, ucuza yap›yor görünüp soydu¤u devlete ya da topluma m›, yo¤un
çal›flma ortam› içinde periflan olan hastalara m› ac›yaca¤›z bilemiyoruz. Neyse ki konu çözüme kavufluyor.
Ard›ndan sevk ve denetim sorunlar› da çözülürse bu ülkenin diflhekimleri daha verimli hizmet üretir hale
gelirken toplumda bundan olumlu yönde nasibini alacakt›r.

M. Memduh MAZMANCI
Yönetim Kurulu Üyesi



Bir di¤er grup ayr› bir
eksende çözümünü yaratm›fl.
Kapa¤› devlet kap›s›na at›nca
“ben her fleyi buradan çözer-
im. Tüm imkanlar benim için
seferber edilsin. Musluklar
bana do¤ru aç›ls›n, gerisi
sorun de¤il ” diyorlar. Kaçak
çal›flma, hem içeriyi hem
d›flar›y› ayarlayabilme imkan
aray›fl› içindeler. 

Mesle¤in d›fl›ndan olup,
diflhekimleri olmasa varl›k
sebebi ortadan kalkacak olan-
lara da söyleyecek çok fley
var. Toplu çal›flma birimleri
onlar›n da ilgisini çekiyor.
Çünkü toptan hizmet ve ürün transferi daha cazip. Finansal destek sa¤layan› bile var. Yaln›z onlar›n m› ?
Akl›n›za hayalinize gelmeyecek kifliler bu ortakl›klar›n içinde. Hepsi deflifre oluyorlar, olacaklar.

Di¤er oyun alan›nda dans edenler ise mesle¤in menfaatlerini korumaya soyunmufl olanlar ile izleyici olan-
lard›r. Bunlar bu amac›n ard›na saklan›p kendi çirkinliklerinin örtünmesi gayreti içindedirler. Ne yaparsan›z
sevmezler, zarar vermeye çal›fl›rlar. Yolu açars›n›z bu sefer ifl yapmazlar. Ne yapmak istediklerini kendileri
dahil hiç kimse bilemez. Peki hiç mi iyiler yok? Olmaz m›? Onlars›z denge olur mu? 

Sayd›¤›m›z hemen her grubun içinde isimsiz kahramanlar mevcut. Hatta bir k›sm› meslek d›fl›ndan.
Örne¤in, Ankara Üniversitesi Adli T›p Ana Bilim Dal› Bölümü içinden. Bölüm baflkan› Say›n Prof.Dr.Hamit
HANCI, bölüm üyelerinden Say›n Prof.Dr. Sema AKA, adli diflhekimlerinin öncüsü diyebilece¤imiz Diflheki-
mi Füsun YAfiAR sayabileceklerimizin bir k›sm›. Bir avuç bilim insan› öyle inan›lmaz bir performans sergili-
yorlar ki, izlerken bafl›n›z dönüyor , yoruluyorsunuz . Kendi yo¤un iflleri yetmezmifl gibi hem mesle¤imizi hem
de odam›z› kalk›nd›rmak ve yüceltmek için çaba harc›yorlar. Hem de imkans›zl›klar›n verdi¤i müthifl bask›lar
alt›ndayken. Onlar›n flahs›nda hepsinin önünde sayg› ile e¤iliyoruz. Adlar›n› bu sat›rlara hem madden hem
de manen s›¤d›ramayaca¤›m›z pek çok meslektafl›m›z›n ve di¤erlerinin de.

Hiç bahsi geçmeyen bir di¤er unsur toplum ve devlettir. Bu mesle¤in icrac›lar›na tamamen tav›r alm›fl
görüntüsü sergiliyorlar. Bu noktaya gelmelerinde mutlaka bizim hatalar›m›z›n pay› yüksek. Fakat döngüsel
olaylar› bafllatan diflhekimleri de¤ildir. Bu tutum diflhekimlerini zor duruma düflürdü¤ünden ola¤an
sonuçlar›n› izliyoruz. Aram›zdan kaç›m›z hastalar› taraf›ndan ama maddi ama di¤er konular yüzünden
ma¤dur edilmedi. Kaç›m›z muayene ücreti istedi¤inde as›k bir yüzle karfl›laflmad›. Hangimiz devletle karfl›
karfl›ya b›rak›lmad›. 

fiimdi; hangi gruptan olursan›z olun , hastan›z› muayene odan›za ald›¤›n›zda veya bir meslektafl›n›zla
hatta herhangi biriyle konuflurken “ET‹K” kelimesini a¤z›n›za alamazs›n›z, almamal›s›n›z. Öyle kolayca
söylenebilecek bir söz de¤ildir. A¤›rd›r. ET‹K;  ölçülere, sayfalara s›¤maz. ‹çinizde yeflerir, düflüncede de
hüküm sürer ve hayat›n içinde kendini ifade eder. Yaflam sanat›n›n en önemli unsurlar›ndan biridir.
Tutunaca¤›m›z ve asla vazgeçemeyece¤imiz birkaç fleyden biridir. Ama kimse korkmas›n. O;  ne yapsak yok
edemeyece¤imiz bir güçtür.

“Bütün geliflmeler basitten karmafl›¤a, somuttan soyuta, ba¤›ml›l›ktan ba¤›ms›zl›¤a, yerelden
evrensele do¤rudur. Ahlak gelifliminde de öyle. Ahlak gelifliminde en üst düzey ahlaki düflünceye evrensel
ilkelerin rehberlik etti¤i düzeydir bu, dolay›s›yla yetkin bir soyut düflünceye dayan›r. Ahlak›n bu en yüksek
düzeyinde temel ilke “yaflam›n de¤eri”dir ve bu de¤er bütün de¤erlerin önündedir.” **

* Sinan YURTTAGÜL
** Faik Acar

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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yo¤unlu¤u ile yerini telafla b›rakt›. Her

zaman oldu¤u gibi meslektafllar›m›z

kay›t iflini son saate b›rakm›fllard› ve

kay›t masas› h›zla çal›flmas›na

ra¤men yo¤unlu¤u eritemiyor, kuyruk

uzamaya bafll›yordu. ‹lk sunu’nun

bafllamas›na az bir zaman kala iste-

yen arkadafllar›n sunuyu izleyip kahve

aras›nda kay›tlar›n› yapt›rabilece¤i

anonsunu yapmak zorunda kald›k. 

10:30’de Dr. ‹lker CEBEC‹,

Muayenehane Prati¤inde Ay›r›c›

Tan›lar Üzerine Olgu Tart›flmalar›,

Radyolojik Yaklafl›mlar üzerine yapt›¤›

konuflmas› büyük be¤eni toplad› ve

bizlere bu sununun daha geniflletilmifl

Expodentallerin 17. sini bu y›l

25-27 Kas›m tarihleri aras›nda Hilton

Oteli Salonlar›nda gerçeklefltirildi. Her

y›l oldu¤u gibi bu y›l da ç›tay› yine bir

öncekinden biraz daha yükse¤e

koyan Expodental organizasyon

komitesi her yönü ile renkli ve keyifli

bir organizasyona daha imza att›. 

25 Kas›m Cuma günü sabah›n

erken saatlerinde bizlerde bafllayan

heyecan saat  9:30’da bafllayan kay›t

flekilde ADO E¤itim Seminerleri kap-

sam›nda da gerçeklefltirilmesi iste¤i

ya¤d›. Buradan hepinizin önünde

De¤erli Hocam›za bir kez daha

Odam›z Konferans salonunda ayn›

konuyu geniflleterek sunmas›n› diliyo-

ruz. Hemen ard›ndan yine muayene-

hane prati¤ine yönelik olarak Say›n

Prof. Dr. Nermin YAMALIK, De¤iflen

Kalite Kavram› ‹çinde Diflhekimi-

Hasta ‹liflkisinin Artan Önemi konulu

sunusu da çok büyük ilgi toplad›.

Say›n YAMALIK deneyimlerinden yola

ç›karak haz›rlad›¤› güzel sunusunu

Expodentalimiz için detayland›rm›flt›,

kendisine tekrar teflekkür ederiz. 

expodental
ankara 2005
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Bu arada, kurslar›m›z da ayr› bir

salonda devam ediyordu. Bu y›l üç

ayr› konuda düzenledi¤imiz kurslar›-

m›z büyük ilgi toplad›. Acil Müdahale

Kursu, ‹mplant Kursu ve Beyazlatma

Kursu’na daha önce kay›t yapt›rma-

d›¤› halde kat›lmak isteyen, ancak

kontenjan›n dolmas› nedeniyle kat›la-

mayan arkadafllar›m›z için maalesef

yap›labilecek fley yoktu. 

Sergi salonu da bu arada dolup

tafl›yor, kat›l›mc› firmalar ürünlerini

tan›tmak için ilginç hediyeler ve

numuneler haz›rlam›fllar, kat›l›mc›lara

da¤›t›yorlard›. Bu da elbette stand

salonuna ilgiyi artt›r›yor, yemek mola-

s› ile beraber sergi alan› t›kl›m t›kl›m

doluyordu. Elbette hem organizasyon

hem de kat›l›mc› firmalar için bu

durum memnuniyet vericiydi. 

Ö¤leden sonraki sunumlar

14:00’de Say›n Prof. Dr. Y›ld›r›m

Hakan BA⁄Ifi ile bafllad›. Konusu

Posterior Difllerde Kompozit

Uygulamalar› idi ve bu konuyu Say›n

hocam›zdan dinlemek hakikaten

keyifli idi. Özellikle bondinglerin tutun-

malar› ile ilgili verdi¤i saç örne¤i, saç›

k›smen az olan arkadafllar aras›nda

espri konusu oldu. Hemen ard›ndan

bir de¤erli hocam›z daha Say›n Prof.

Dr. Tayfun ALAÇAM, Konservatif

Endodontik Tekrarlayan Tedaviler

konusu ile bizlerle birlikte oldu. 

Kahve Aras›’ndan sonra günün

son program› 16:15’de ‹mplant

Destekli Protezler, Cerrahi Protetik

Planlama ve Komplikasyonlar gibi dev

bir konuyu birlikte sunan Say›n Prof.

Dr. Nejat Bora SAYAN ve Say›n Prof.

Dr. Ersan ERSOY’a aitti. Hem interak-

tif sunum aç›s›ndan hem de birbirin-

den de¤erli iki hocam›z› bir arada sah-

nede izlemek gerçekten keyifliydi. 

Bu arada key ped uygulamas› ilk

kez bir diflhekimli¤i sempozyumunda

uyguland›. Yeni bir uygulama olmas›

dolay›s› ile baz› aksakl›klar olsa da

hocalar›m›z ve kat›l›mc›lar›m›z bu

uygulamaya al›flt›kça çok daha keyifli

sunular izleyece¤imize eminiz. Bu

uygulaman›n da bafllat›c›s› olman›n

keyfini ve gururunu tafl›yoruz.

Saat 18:15 de Aç›l›fl Töreninde çok

de¤erli konuklar›m›z vard›. Baflkan›-

m›z Merih BAYKARA taraf›ndan aç›l›fl

konuflmas› yap›ld› ve gerekli mesajlar

verildi. Üniversite Dekanlar› ad›na söz

alan Ankara Üniversitesi Diflhekimli¤i

Fakültesi Dekan› Say›n Prof. Dr. Nejat

Bora SAYAN, Ankara ‹l Sa¤l›k

Müdürlü¤ü A¤›z Difl fiubesi Müdürü

Say›n Diflhekimi Aylin KULAN ve

komflu ülke Irak’tan gelen konuklar›-

m›z Kerkük Diflhekimleri Sendikas›

Baflkan›n›n konuflmalar›n›n ard›ndan

Aç›l›fl  Kokteyli için yan salona geçildi.

Burada keyifli sohbetler ve günün

yorumlar›, yar›n›n beklentileri konuflul-

du. Meslektafllar› bir araya getiren bu

tür kokteylleri Ankara Diflhekimleri

Odas› Yönetim Kurulu düzenlemek

için elinden gelen her türlü fedakarl›¤›

yap›yor. Çünkü s›cak sohbet ortam›

içinde sorunlar ve beklentiler daha

keyifli konufluluyor. Bu beklentiler

do¤rultusunda çal›flmalar› yönlendir-

mek gerekti¤ini düflünüyor. Çünkü,

odalar meslek kurulufllar›d›r ve asli

görevleri, meslek ve meslektafllar›n

sorunlar› ile ilgilenmektir.

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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‹kinci gün 26 Kas›m 2005

Cumartesi yine sabah kurslar ve

seminerler ayn› saatte bafllad›. Saat

09:15’de Periodontolojide Kombine

Tedavi Yaklafl›mlar› konusu ile Prof.

Dr. Murat AKKAYA söz ald›.

Muayenehane prati¤ine yönelik bu

sunumdan hemen sonra yine

Muayenehane Prati¤inde Cerrahi

Uygulamalar› konusu ile Doç. Dr.

Nuray ER söz ald›.

Sempozyumumuza kat›lanlar›n yo¤un

ilgisi ile karfl›lanan her iki sunum da

özellikle serbest çal›flan meslektaflla-

r›m›z taraf›ndan ilgi ile dinlendi. K›sa

bir kahve aras›’n›n ard›ndan hepimizin

zaman zaman zorland›¤› Hareketli

Bölümlü Protezlerde Planlama konu-

su ile Prof. Dr. Hüsnü YAVUZYIL-

MAZ’› dinledik. Konuya olan yo¤un

ilgi nedeni ile meslektafllar›m›z›n ard›

ard›na sorular› bu aflamada program›-

m›z› zaman aç›s›ndan zora soktu ve

programda daha önce sabah yer

alaca¤›n› duyurdu¤umuz  Prof. Dr. Gül

BALTACI’n›n Postür Bozukluklar›

konulu sunusu ö¤leden sonraya kald›.

Ö¤len yeme¤inin hemen ard›ndan söz

alan de¤erli hocam›z, engin hoflgörü-

sü ile harika bir sunum yaparak bizler

için çok önemli olan postür bozukluk-

lar› konusunu detaylar› ile anlatt›.

Kendisinden bir kez daha özür diler

teflekkür ederiz. 

O gün program›n sarkmas›ndan

dolay› yine engin hoflgörüsü ve müte-

vaz›l›¤› ile de¤erli hocam›z Prof. Dr.

Hamit HANCI s›ras›n› seve seve vere-

bilece¤ini belirterek bir anlamda bizle-

ri çok zor bir durumdan kurtard›.



Buradan kendisine bir kez daha

teflekkür ederiz. Say›n HANCI’n›n

sunusunu günün son program› yapa-

rak de¤ifltirdi¤imiz s›rada Bu kez

Pedodontide Travma konusu ile Prof.

Dr. Nil ALTAY vard›. Yine muayeneha-

nelere yönelik hofl bir sunu ile hoca-

m›z pek çok konuda bizi ayd›nlatt›.

Muayenehane Prati¤inde Ortodonti

konusu ile Doç Dr. Enis GÜRAY konu-

lar birbirinden çok kopmadan hofl bir

sunumla serbest çal›flan meslektafl-

larla interaktif bir sunum yapt›. 

Bu keyifli bilimsel sunumlar›n

ard›ndan Prof.Dr.Türev Berki ve

Prof.Dr.M.Tevfik Orbey’in birlikte sun-

duklar› Türkiye’nin Çok Sesli Müzik

Serüveni Üzerine Çeflitlemeler, konu-

ya ilgi duyanlar için bulunmaz bir

sunuydu. Expodental için özel olarak

haz›rlanm›fl bu sunumlar› için her iki

hocam›za da sonsuz teflekkürlerimizi

sunar›z. 

Ve iflte renkli kiflili¤i, mükemmel

sahne hakimiyeti ve derin bilgisi ile T›p

Fakültesi kökenli olmas›na ra¤men

her zaman bizden biri olarak

gördü¤ümüz ve her sempozyumda

birlikte olmaktan büyük keyif ald›¤›m›z

Prof. Dr. Hamit HANCI, Yeni Türk

Ceza Kanununda Diflhekiminin

Sorumluluklar› konusu ile yine stand

up tad›nda sunusu ile günün en iyi

konuflmac›lar›ndan biri olmay› baflar-

d›. Kendisine hem programdaki sark-

ma esnas›nda gösterdi¤i samimi ve

mütevaz› tavr› ve hem de güzel sunu-

mu için teflekkür ederiz. Bu gösterdi¤i

yak›nl›¤›n karfl›l›¤› olmasa da gala

yeme¤inde kendisine Ankara

Diflhekimleri Odas› Onur Rozeti taka-

rak teflekkürlerimizi sunduk. 

Saat 20,00 de Gala Yeme¤i yine

ayn› salonda haz›rlanm›flt›. Canl›

müzik eflli¤inde bafllayan yemek

Onursal Baflkan›m›z Say›n Orhan

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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ÖZKAN, Oda Baflkan›m›z Say›n Merih

BAYKARA ve Denetleme Kurulumuz

Baflkan› Say›n Prof. Dr. Hamit

BOSTANCI’n›n eflleri ile birlikte dans›

açmas›ndan sonra tam bir e¤lence

havas›na dönüfltü. Keyifli dakikalar

BEKO’nun organizasyonumuza hedi-

ye etti¤i elektrikli ev eflyalar› çekilifli ile

daha da renklendi. Gecenin ilerleyen

saatlerine kadar nefle ile süren organi-

zasyon orkestran›n çald›¤› birbirinden

güzel oyun havalar› ve halaylarla sona

erdi. 

27 Kas›m 2005 Pazar günü kurs-

larla birlikte  saat 10:00’da Say›n Doç.

Dr. Cemal TINAZ’›n Periapikal

Lezyonlar›n Endodontik Tedavisi

konulu sunusu ile bafllad›. Son y›llar›n

en gözde konular›ndan biri olan endo-

dontide apical lezyonlar konusunda

çok ilgi gören sunumun ard›ndan yine

ilgi çekici bir konu olan Ortodonti -

Protez ‹flbirli¤i konusunu da bizlere

Dr. Bark›n BAVBEK anlatt› Kahve

Aras›’n›n ard›ndan Organizasyonun
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son bilimsel sunusu olan Vital ve

Devital Difllerde A¤artma Teknikleri

konusu da Prof. Dr. Semiha Hülya

ERTEN taraf›ndan anlat›ld›. 

Birbirinden keyifli sunumlarla

Expodental Ankara 2005’in bilimsel

bölümü sona ermiflti. Yemek Aras›’n›n

ard›ndan Saat 14:00’de Kapan›fl

Töreni bafllad›. De¤erli meslektafl›m›z,

üyemiz, deneyimli spiker Diflhekimi

Selim MUTGAN taraf›ndan nefleli

esprili bir flekilde sunulan ve keyifle

izlenen; Meslekte 30, 40 ve 50. y›l›n›

tamamlayan meslektafllar›m›za An›

Plaketi, An› Çiçe¤i ve Odam›z›n Onur

Rozetleri sunulmas› töreni tam bir

duygu seli idi. Odam›z kay›tlar›nda

tespit etti¤imiz bu meslektafllar›m›z›n

baz›lar›na maalesef ulaflamam›flt›k.

Ama ulaflabildiklerimizden bizlerle

olmay› kabul eden a¤abeylerimize

keyifli birkaç saat yaflatmak için hiçbir

detay› kaç›rmamaya gayret etmiflti

Organizasyon Komitesi. Önce 30 y›l›n›

tamamlayan meslektafllar›m›za ödül-

leri ADO Gn.Sek. Sami BALÇIK ve

ADO Sayman› Emre Kanad ER tara-

f›ndan takdim edildi. 30 y›ll›k meslek-

tafllar ad›na söz alan Say›n Prof. Dr.

Onur fiENGÜN sevginin anlam› ve

de¤eri konulu konuflmas› ile alk›fl ald›.

Meslekte 40 y›l›n› dolduran meslek-

tafllar›m›z›n ödülleri ise ADO Yönetim

Kurulu Baflkan› Say›n Doç Dr Merih

BAYKARA ve Baflkan Vekili Say›n

Prof. Dr. Hiflam DEM‹RKÖPRÜLÜ

taraf›ndan sunuldu. 40 y›ll›k meslek-

tafllar ad›na da Say›n Prof. Dr. ‹lter

UZEL konufltu. K›sa süren konuflma-

s›nda bunca y›l›n deneyimli hocas›n›n

heyecan› gözlerden kaçmad›. 50 y›l›n›

tamamlam›fl meslektafllar›n ödülleri

ise organizasyon komitemizin de¤iflik

bir jesti ile bu sene Ö¤renci

Kollar›m›zda görevli arkadafllar›m›z

taraf›ndan verildi. Genç kardefllerimiz,

bir anlamda meslekte yar›m asr›
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tamamlam›fl duayenlerden, usta ç›rak

iliflkisindeki gibi el ald› da denilebilir,

ama 50 y›ll›k Diflhekimleri ad›na konu-

flan Onursal Baflkan›m›z Say›n Orhan

ÖZKAN’a göre genç meslektafllar›n

elini s›kmakla gençlik afl›s› yap›lm›fl.

Bu  anlaml› ve duygusal törende maa-

lesef flu anda aram›zda olmayan Eski

TDB Baflkan› Say›n Y›lmaz B‹LG‹N’i

de unutmam›flt› Organizasyon

Komitesi. Yazd›¤› çok duygusal bir

mektupla bu ödülü almak üzere Say›n

Orhan ÖZKAN’› vekil tayin etmiflti

sevgili efli. Heyecan›n› hiç gizlemeye

gerek duymadan gözyafllar› ve titrek

ellerle ald›¤› ödülün de¤erini de kürsü-

den anlatan Onursal Baflkan kadirfli-

nasl›k ve de¤erbilirlik üzerine baflla-

d›¤› konuflmas›n› kendi bafllatt›¤›

expodentallerin 17. incisinde alm›fl

oldu¤u bu ödüllerin kendisi için de

çok de¤erli oldu¤unu söyledi ve

Organizasyon Komitesine teflekkür

etti. 

Daha sonra kürsüye kapan›fl

konuflmas› için ça¤r›lan Kongre

Baflkan› ve Ankara Diflhekimleri Odas›

Yönetim Kurulu Baflkan› Doç Dr.

Merih BAYKARA Organizasyonda

Görevli olan tüm komisyonlar›n üyele-

rine, kongre’nin ilk gününden son

gününe kadar tüm zaman›n› ve

eme¤ini büyük bir özveriyle harcayan

görevli meslektafllar›m›za ve ö¤renci

kollar› görevlilerini sahneye davet

ederek, kat›l›mc› meslektafllara,

sunumlar› yapan hocalar›m›za, spon-

sorlar›m›z; BEKO; Radiodent,

Medline, Ali Raif ‹laç’a ve tüm eme¤i

geçenlere ayr› ayr› teflekkür ettikten

sonra organizasyonun bafltan sona

kusursuz olmas›nda en büyük role

sahip FLAP TOUR çal›flanlar›na

teflekkür etti. FLAP TOUR için haz›rla-

nan an› plaketi ve yönetim kurulumu-

zun teflekkürleri anlam›na gelen

çiçe¤imiz de FLAP TOUR organizas-

yon sorumlusu Atakan SOMYÜREK’e

sahneye ça¤r›larak takdim edildi. 

Törenin ard›ndan kapan›fl koktey-

linde art›k vedalaflma saati gelmiflti.

Birkaç yudum içecekle ›slat›lan

bo¤azlar ve aperatiflerle sakinlefltiri-

len midelerle herkes de¤erli flair ve

yazar Sunay AKIN’› dinlemeye haz›rla-

n›yordu. Saat 15.00 de Sevgili Sunay

AKIN tek kiflilik gösterisi için sahne-

deydi. De¤erli sanatç›’n›n izni ile salo-

nun kap›lar› izlemek isteyenlere aç›ld›

ve yaka kart› olup olmamas›na bak›l-

maks›z›n izlemek isteyenler salona

al›nd›. Say›n AKIN kalabal›k bir izleyici

toplulu¤una çok ama çok keyifli iki

saat yaflatt›. ‹lginç anlat›m tarz›, arafl-

t›rmac› ve merakl› yap›s›, sempatik

kiflili¤i, mütevazi tav›rlar› ile hepimizin

gönlünde taht kurmay› baflaran Sunay

AKIN’a sunumunun sonunda odam›z

an› plaketlerinin yan› s›ra oyuncak

müzesine götürmek üzere De¤erli

Üyemiz Yaflar BERBERO⁄LU’nun

organizasyonumuza getirdi¤i  47 y›ll›k

bir oyuncak tren hediye edildi. Eeee

“tereciye tere satmak” olmazd› elbet-

te; Türkiye’nin tek oyuncak müzesinin

sahibi de¤erli sanatç› bu oyunca¤›n

fleceresini okuyuverdi bize. Bir kez

daha bu sat›rlardan de¤erli Sanatç›

Sunay AKIN’a bizlerle beraber oldu¤u

için teflekkür ediyoruz ve Say›n

BAfiKAN’›n  kelimeleriyle

“BÖYLE KONGRE’N‹N BÖYLE

F‹NAL‹ OLUR” D‹YORUZ.

Eme¤i geçenlerin tümüne, 

tekrar tekrar teflekkür ediyoruz. 



ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
16

E X P O D E N T A L  2 0 0 5 ’ T E N  

Dr. Diflhekimi Ferit MÜFTÜ

Diflhekimi Nurcan

Diflhekimi Naim ULUSOYLAR

30

50
40

Meslekte 30 y›l›n› tamamlayan meslektafllar›m›z;

Diflhekimi Recep KARAPALANCI

Prof. Dr. Ertan Ramazan ERSÖZ

Diflhekimi Mesut ERDO⁄AN

Dr. Diflhekimi Habibe HÜRMEYDAN

Diflhekimi Zihni ARSLAN

Diflhekimi Ahmet TEKOL

Diflhekimi Hicri KÜÇÜKKEBAPÇI

Diflhekimi Ekrem GÜNER

Diflhekimi Remziye ÖZTOPRAK (DEM‹R)

Diflhekimi Halil Kamil KAHYAO⁄LU

Diflhekimi Ç›nar BAKIR

Prof. Dr. Onur fiENGÜN

Diflhekimi Perihan MISIRLIO⁄LU

Meslekte 50 y›l›n› tamamlayan meslektafllar›m›z;

Diflhekimi Orhan ÖZKAN

Diflhekimi Gündüz fiadan GÜLfiAR

Diflhekimi Nazif YURDAKUL

Diflhekimi Vural TAfiMAN

Diflhekimi Alp EV‹RGEN

Diflhekimi Nidai ERGUN

Meslekte 40 y›l›n› tamamlayan meslektafllar›m›z;

Prof. Dr. Köksal BALOfi

Dr. Diflhekimi Sema TORTOP

Dr. Diflhekimi Tankut BATURAY

Prof. DR. ‹lter UZEL

Diflhekimi Malkoç ELG‹N
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HAKSIZ 
UYGULAMAYA SON...

Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü 01.09.2005 tarih ve 8650-82252 say›l›

yaz›lar› ile tüm belediyelere önemli bir uyar› yaparak  “5393 say›l› kanunun
14/b maddesine göre belediye s›n›rlar› d›fl›nda sa¤l›k tesisi aç›l›p iflletemeye-

cektir” uyar›s›n› yapt›. Buna ra¤men ‹limizde belediye s›n›rlar› içinde olmad›¤›
halde faaliyetini sürdüren merkezler hakk›nda Ankara Diflhekimleri Odas›

savc›l›¤a suç duyurusunda bulundu. 
Hukuki süreci ‹dari Mahkemelerde devam eden belediyeler ile ilgili davada

son ve en önemli çarp›c› geliflme yine ‹çiflleri Bakanl›¤› Mahalli ‹dareler Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan yay›nlanan 24.11.2005 tarihli genelge ile yafland›. 81 il

valili¤ine gönderilen bu genelgede “ayr› bir tüzel kiflili¤i olan belediye flirket-
lerinin veya belediyenin ortak oldu¤u flirketlerin, belediyeye kanunla tan›nan

yetki ve imtiyazlar› belediye kamu tüzel kiflili¤ine ait belgeleri kullanmalar›
veya düzenledikleri belgelere bu tüzel kiflili¤e ait amblem, kafle veya

damgalar› vurmalar› ayr›ca kanunla belediyeye tan›nan sa¤l›k tesisi açma ve
iflletme yetkisinin üçüncü flah›slara ihaleli ya da ihalesiz devri mümkün

bulunmamaktad›r” denmektedir. Bununla birlikte ilimizde faaliyet gösteren
bu tür birimlerin Ankara Diflhekimleri Odas›’n›n açt›¤› davalarda da iddia

etti¤i gibi kanunen kamu kuruluflu niteli¤inde olmad›klar› kesinleflmifl oldu.
Dolay›s› ile faaliyetlerinin durdurulmas› yada a¤›z difl sa¤l›¤› hizmeti sunulan

özel sa¤l›k kurulufllar› hakk›nda yönetmelik hükümlerine tabi olmalar› gerek-
mektedir. 

‹lgili genelgenin odam›za tebli¤ini takiben Ankara Diflhekimleri Odas›; ilgili
ödeme kurulufllar›na ilimizdeki belediye poliklinikleri ad› alt›nda faaliyet

gösteren merkezlerin listesini göndermek suretiyle ödemelerin ilgili genelge
esaslar›na göre yap›lmas›n›, ilgili denetleme kurulufllar›na yazd›¤› yaz›da da

listedeki merkezlerin resmi statüsünün belirlenerek ruhsatland›rma ifllem-
lerinin yap›lmas›n› istedi. 
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Türk Diflhekimleri Birli¤i'nden al›nan ilgi yaz›da son zamanlarda baz› Belediyeler ve Mahalli ‹dare
Birliklerinin a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmetlerini yürüten birimlerini tamam›yla ya da k›smen özel flah›slara
kiralamak suretiyle bu hizmetleri gördürdü¤ü, özel flah›slar taraf›ndan donat›lan bu birimlerin hukuksal
temeli olmamas›na karfl›n belediye veya mahalli idare hizmet birli¤i sa¤l›k tesisi gibi nitelendirildi¤i ve
çal›flt›r›ld›¤› belirtilmektedir.

Bilindi¤i üzere 5393 say›l› Belediye Kanunu'nun belediyelerin görev ve sorumluluklar›n› düzenleyen
14/b maddesinde belediyelerin sa¤l›kla ilgili her türlü tesisi açabilece¤i ve iflletebilece¤i hüküm alt›na
al›nm›flt›r. 5216 say›l› Büyükflehir Belediye Kanunu'nun 7/n bendi ise Büyükflehir belediyelerinin gerek-
ti¤inde sa¤l›k, e¤itim ve kültür hizmetleri için bina tesisler yapmak, kamu kurum ve kurulufllar›na ait bu
hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bak›m›n›, onar›m›n› yapmak ve gerekli malzeme deste¤ini
sa¤layabilece¤ini düzenlemifltir. Öte yandan, yine 5393 say›l› belediye Kanununun 67.maddesi
belediyelerin ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen alt›nc› ay›n sonuna geçmemek üzere ihale
yoluyla üçüncü flah›slara gördürülebilece¤i hizmetler aras›nda "sa¤l›kla ilgili destek hizmetleri" ne de yer
verilmifltir. 5355 say›l› Mahalli ‹dare Birlikleri Kanununun 6.maddesinde ise birliklerin tüzüklerinde birli¤e
devredilmesi öngörülen mahalli müflterek nitelikteki hizmetlere iliflkin olarak üye mahalli idarelerin hak ve
yetkilerine sahip oldu¤u belirtilmifltir.

Yukar›da yer alan maddelerden de anlafl›laca¤› üzere, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belediyeler
her türlü sa¤l›k tesisini açabilece¤i ve iflletebilece¤i gibi sa¤l›k hizmetlerini ve sa¤l›kla ilgili destek hizmet-
lerini üçüncü flah›slara da gördürebileceklerdir.

Ancak uygulamada belediyeler ve mahalli idare birliklerinin sa¤l›k hizmetlerini yürütmek üzere flirket
kurduklar› veya kurulan flirketlere kat›ld›klar›; bu flirketlerin de çal›flmalar›nda ve müflterileriyle iliflkilerinde
belediye tüzel kiflili¤ine ait belgeleri kulland›klar› veya düzenledikleri belgelere belediyenin amblem, kafle
ve damgas›n› vurduklar› müflahede edilmifltir.

Belediyelerin kurduklar› ya da kurulufluna kat›ld›klar› söz konusu flirketler, bakanlar kurulu iznini
müteakip Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmakta olup, özel hukuk hükümlerine tabidirler.
Dolay›s›yla, ayr› bir tüzel kiflili¤i olan belediye flirketlerinin veya belediyenin ortak oldu¤u flirketlerin,
belediyeye kanunla tan›nan yetki ve imtiyazlar› belediye kamu tüzel kiflili¤ine ait belgeleri kullanmalar›
veya düzenledikleri belgelere bu tüzel kiflili¤e ait amblem, kafle veya damgalar› vurmalar› ayr›ca kanunla
belediyeye tan›nan sa¤l›k tesisi açma ve iflletme yetkisinin üçüncü flah›slara ihaleli yada ihalesiz devri
mümkün bulunmamaktad›r.

Bilgilerinizi ve gere¤inin buna göre ifas› için iliniz dahilindeki belediyelere duyurulmas›n› rica ederim.

Zekeriya fiARBAK
Bakan a.

Müsteflar Yard›mc›s› V.

T.C.
‹Ç‹fiLER‹ BAKANLI⁄I

Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü
Say›   : B050MAH0650002/12276-82807
Konu  : Belediye sa¤l›k hizmetleri

GENELGE
2005/121

24/11/2005



• Say›n AMBER buyrun 
söz sizde.
- Anayasa’n›n 128. maddesinde

ne diyor; Sa¤l›k hizmetleri, memurlar
ve kamu görevlileri eliyle ancak
yürütebilir ve tedavi edilebilir. fiimdi
belediyeler de resmi daire. Onlar›n
içinde de e¤er bir kamu görevi yap›-
lacak ise bu kamu görevini memur-
lar›n yapmas› gerekir. Ama 3 senedir
özellikle Ak Partisi’ne ba¤l› belediye-
lerin yapt›¤› bir uygulama var. 

Bunlar sa¤l›k kuruluflu oluflturu-
yor ve kendilerini hiç aray›p sorma-
yan tüzel kiflili¤e ait olmayan bir kifli-
ler bir firma kurup bu belediyelerle
anlaflarak sa¤l›k hizmetlerini sanki
belediye yürütüyormufl gibi 3 sene-
dir bu flekilde yürütmüfller.
Anlaflt›klar› kifliler ki bunlar daha çok
diflhekimleri özellikle bunun üzerine
daha çok e¤ilmifller. Neden bunlar›n
üzerine daha e¤ilmifller. Çünkü,
burada rant olay› di¤er kesimlere
göre daha fazla oldu¤u gibi kullan›-
lan malzemede t›bbi malzemede
son derece parasal aç›dan oldukça

pahal› olmas› geçerli bir sebep.
fiimdi tabii bütün bu çal›flmalar›n
içerisinde belediye ile bile sözleflme
yapmam›fl, kendileri memur olma-
d›klar› halde, sadece ve sadece o
flirkete ba¤l› olan kifliler çal›fl›yorlar.
Sanki belediyenin kendi sa¤l›k mer-
keziymifl gibi davranarak ki
ellerindeki belge bu sadece Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na uydurduklar› bir belge-
dir. Normalde öyle bir fley söz konu-
su de¤ildir. Orada gidiyorlar, tedavi
yap›yorlar, malzeme kullan›yorlar.
T›bbi alet, edavat al›yor ve bunlar›n
bütün paras›n› SSK, Ba¤-Kur,
Emekli Sand›¤›’ndan rahatl›kla çeke-
biliyorlar. Reçeteleri de resmi olarak
tasdik ediliyor. Bu asl›nda deminki
söyledi¤im Anayasa’n›n 128. mad-
desine göre, temel yasaya göre bu
bir suçtur. Yani bunu uygulamak bir
suçtur ki, bu suçu, bu belediyeler,
bu uygulamay› maalesef 3 senedir
yap›yorlar. Ve bunun alt›nda kimlerin
oldu¤u, nelerin yatt›¤›n› afla¤› yukar›
biz biliyoruz. Fakat tabi flu anda
aç›klamaya gerek duymuyorum.

Burada politikan›n ne kadar istismar
edildi¤ini anlatmak aç›s›ndan son
derece ilginç bir durum söz konusu-
dur. ‹flte bunu gördük, bunu
de¤erlendirdik. Son derece duyarl›
vatan›n› seven diflhekimi arkadaflla-
r›m›z di¤er bölümlerde oldu¤u gibi
orada da var tabi. Hem de fazlas›yla
var. ‹flte bizim onlarla yapt›¤›m›z
özellikle oda temsilcileri ile
yapt›¤›m›z temaslarla, oralardan
ald›¤›m›z bilgiler do¤rultusu içerisin-
de bu olay›n ne kadar sa¤l›ks›z ve
suç unsuru oldu¤unu belirleyerek
‹çiflleri Bakanl›¤›na soru önergesin-
de bulunduk. Yani bu olay son dere-
ce sak›ncal›d›r, tehlikelidir, suçtur.
E¤er buna sizde kat›lal›m diyorsan›z
siz de suç iflliyorsunuz, lütfen bunun
aç›klamas›n› yap›n. B›rak›n bütün bu
yap›lanlar› bunun d›fl›nda birde KDV
meselesi var. Yapt›klar› ifllemlerden
dolay› %18 KDV civar›nda KDV’de
al›yorlar. Bunlar flimdi bu KDV nere-
ye gidiyor. Nas›l bir girdi olarak gös-
teriliyor. Oda belli de¤il. fiimdi flu
anda Ankara’da saptad›¤›m›z 17

Anavatan Partisi Hatay Milletvekili Züheyir AMBER, 
İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye, MİB. ve Belediye

Ortaklığı diş polikliniklerin yasa dışı uygulamalar olduğunu, bunlara nasıl ve niçin
gözyumulduğuyla ilgili bir yazılı soru önergesi verdi.

MUHALEFETTEN TEPKİ...

Sayın Amber görüşlerini, 
Genel Sekreterimiz 
Sami Balçık ile paylaştı...
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tane buna benzer sa¤l›k kuruluflu
söz konusu, ‹flin kötüsü sa¤l›k kuru-
luflu diyelim ki A beldesinin beledi-
yesine ba¤l›d›r. Ama o kurulufl o
belde de yok, en az belki de 40 – 50
km uzakl›¤›nda olan baflka bir belde
de böyle bir sa¤l›k kuruluflu kurul-
mufl veya baflka bir belediyenin
mücavir alan›na tecavüz etmifl
durumda. ‹lgisi yok yani kendi bele-
diyesiyle bu sa¤l›k kuruluflunun neti-
cede bu herkesin gözü önünde 3
senedir yaflanmaktad›r. Ve maalesef
de kimseler bir fley yapmamaktad›r.
Ankara Diflhekimleri Odas›’n›n üç
y›ld›r yapt›klar› mücadele, hukuksal
savafllar›na ra¤men fazla ilerleyeme-
mifller. ‹flte biz bu do¤rultuda flimdi-
den sorumluluk bilinci içerisinde bu
olaya müdahale ettik. Bununla ilgili
detayl› bir soru önergesinde bulun-
duk. Bu soru önergemizi belediyele-
re ba¤l› oldu¤u için say›n ‹çiflleri
Bakan› Abdülkadir AKSU beye
yöneltildi. Çok çok enteresand›r, bu
önergeyi verdik, 2. gün bizim öner-
gemiz bas›na yans›d›. 3. gün ‹çiflleri
Bakanl›¤›’ndan Say›n Zekeriya
fiARBAK, Müsteflar Yrd. Taraf›ndan
bir genelge yay›nland› ve bunun bir
örne¤i de bize gönderildi. Bu genel-
gede böyle bir olay›n yanl›fll›¤› ve
durduruldu¤u do¤rultusundayd›. Bu
bizi çok mutlu etti. Böyle bir genel-
genin yani hatan›n neresinden olur-
sa olsun dönmek erdemdir. Bu
flekilde vas›fland›r›yoruz. Bu flekilde
de¤erlendiriyoruz. Erdem olarak
de¤erlendiriyoruz ama, gönül ister ki
bu yaln›z bir genelge içerisinde kal-
mas›n, bu genelge sa¤l›kl› bir flekilde
uygulans›n, ifllem yerine getirilsin ve
bu güne kadar aç›k olan kuruluflun
en k›sa sürede ifllerli¤ini sona erdiril-
mesidir. Bunu belediye baflkanlar›na
özellikle mesaj olarak iletmek istiyo-
rum ve kesinlikle, Türk Diflhekimleri
Birli¤i ve Ankara Diflhekimleri Odas›
ile birlikte bu konunun sonuna kadar
takipçisi olaca¤›m. Nerede  bu
duraksama, nerede bir ilgisizlik olur-
sa müdahale yapaca¤›m ve üzerine

de bütün gücümle  gitmeye çal›fla-
ca¤›m. E¤er ifller yerine getirilmese
ve ayn› sistem ayn› flekilde devam
ederse yaflama ve denetim konu-
sunda elimdeki yetkileri sonuna
kadar kullanaca¤›m› burada özellikle
ifade etmek istiyorum. Ve temel
hedefimiz halk›m›z›n huzuru, mutlu-
lu¤u eflit paylafl›m ve haks›zl›¤› önle-
mektir. E¤er bunlarsa bizim ana
hedeflerimiz, burada büyük bir hak-
s›zl›k söz konusudur. Eti¤i engelle-
yen bir olayd›r. Bu nedenle esas ana
hedefimizde bunu ve buna benzer
eflitsizlik ve yolsuzluklara karfl›
bütün gücümüzle mücadele ver-
mektir. ‹flte mücadele konular›nda
mücadele hedeflerimden biri, en
temel hedeflerimden biri flu anda
yapt›¤›m bu uygulamad›r ve tekrar
ifade ediyorum. Takipçisi olmaya
devam edece¤im. 

• Say›n Vekilim bizim açm›fl
oldu¤umuz davalarda, M.‹.B. A¤›z
ve Difl Sa¤l›¤› Merkezlerinin genellik-
le biz halk›m›z›n aya¤›na hizmet
götürdük. Bu iyi bir fleydir niye bize
engel oluyorsunuz diye duygusal bir
savunmaya geçiyorlar. Biz de diyo-
ruz ki bu hizmeti kendi özel muaye-
nehanelerinden vermek isteyen
17.000 tane özel diflhekimi muaye-
nehanesi var. Devlet, gelsin bu hiz-
meti en kaliteli flekliyle özel sektör-
den sat›n als›n. Fiyatlar konusunda
bir flekilde ortada buluflulur. Bütçe
Uygulama Talimat›nda belirtilen
fiyatlar›n üzerine küçük bir katk›
pay› bulunabilir. Ya da baflka
bir formül olabilir Ankara
Diflhekimleri Odas› ve Türk
Diflhekimleri Birli¤i’nin
haz›rlam›fl oldu¤u çok
detayl› raporlar ve
genifl projeler var.
Bu konu ile ilgili de
fikrinizi alabilir
miyim.?

- Evet sizin bu söylemifl oldukla-
r›n›z, Anayasa’n›n sosyal devlet ilke-
sine dayan›yor. fiimdi bir diflhekimi
kolay yetiflmiyor. Hem devletin difl-
hekimi için harcad›¤› paras›, hem de
diflhekiminin kendisinin ve ailesinin
onun yetiflmesi için harcad›¤› para.
fiuanda binlerce diflhekiminden
bahsediyoruz burada. E¤er biz kat-
k›lar›m›z› eflit paylafl›mc› düflünüyor
isek, bunun bu flekilde olmas› laz›m.
Sizin ifade etti¤iniz gibi yoksa böyle
gümrükten mal kaç›r›yormufl gibi
böyle örgütlenmelerle bir yere gide-
mezsiniz. Binlerce diflhekiminin hak-
k›n› yemifl oluyorsunuz. Bir türlü siz
hak yemifl konumdas›n›z yani. Bu
sosyal devlet dedi¤imiz devletin
anayasas› ve ilkelerine ters düflen
bir olayd›r. Biz niye bunun mücade-
lelerini veriyoruz. ‹flte bu haks›zl›kla-
r› ortadan kald›rmak için. Tabii ki
ben sizin söylediklerinizi destekliyo-
rum ve bütün kalbimle onun olmas›
için mücadelesini veriyorum. Her
zaman sizin hakl› oldu¤unuz yerde
sizin yan›n›zda olaca¤›m. 
• Teflekkürler

i, 

..
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FÜTURSUZLU⁄UN BÖYLES‹

Say›n  
Bülent ARINÇ
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Baflkan›

Bir üyemiz vas›tas› ile Odam›za ulaflan Yenikent Belediyesi A¤›z Difl Sa¤l›¤› Merkezi aç›l›fl davetiyesinde, saat 13.oo’de
yap›lacak aç›l›fla kat›laca¤›n›z› ö¤renmifl bulunuyoruz.

Bahsi geçen iflletme, ihale veya kiralama yolu ile belediyeye aitmifl gibi görünse de asl›nda bir flirket taraf›ndan aç›lm›fl olup,
Yenikent Belediyesi’nin fatura, mühür ve kaflelerini yetkisiz kullanmaktad›r. Konu hakk›nda Meclisinizde Milletvekili Züheyir
AMBER taraf›ndan da bir soru önergesi verimli, ayr›ca ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›n yay›nlad›¤› ekteki, 24.11.2005 tarih ve 2005/121
say›l› genelgesinde de “ayr› bir tüzel kiflili¤i olan belediye flirketlerinin veya belediyenin ortak oldu¤u flirketlerin, belediyeye
kanunla tan›nan yetki ve imtiyazlar› belediye kamu tüzel kiflili¤ine ait belgeleri kullanmalar› veya düzenledikleri belgelere bu
tüzel kiflili¤e ait amblem, kafle veya damgalar› vurmalar› ayr›ca kanunla belediyeye tan›nan sa¤l›k tesisi açma ve iflletme yetk-
isinin üçüncü flah›slara ihaleli ya da ihalesiz devri mümkün bulunmamaktad›r” denmektedir. Ayr›ca, bahsi geçen iflyerinin
Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü’nün, 01.09.2005 tarih ve 8650-82252 say›l› yaz›lar› ile “5393 say›l› kanunun 14/b maddesine
göre belediye s›n›rlar› d›fl›nda sa¤l›k tesisi aç›l›p iflletemeyecektir” ibaresi olmas›na ra¤men bu iflletme Yenikent Belediyesi
s›n›rlar› içinde de de¤ildir

Kanunlara ayk›r› olarak aç›lm›fl bu tür iflyerlerinin Odam›z taraf›ndan aç›lm›fl davalar› ‹dari Mahkeme’de devam etmektedir.
Bu ba¤lamda bunca kanun ve genelge ile s›n›rland›r›lm›fl olmas›na ra¤men kanunsuzlu¤a devam ederek hukuk devletine

meydan okuyan, belediyeye aitmifl gibi görünen bu iflyerlerinin aç›l›fl›nda bulunman›z kiflili¤iniz aç›s›ndan yak›fl›k almayaca¤›
gibi, olas› bir elefltiri ortam›nda kalmaman›z aç›s›ndan kamu – tüzel kiflili¤imizi kullanarak mevcut yasalar› ve genelgeleri
hat›rlatmak istedik.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan› Say›n Bülent ARINÇ duyarl› davrand›
ve aç›l›fla kat›lmad›...

‹çiflleri Bakanl›¤›n›n genelgesinin yay›nlanmas›ndan sonra en az›ndan belediye A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merkezlerinin

kendilerine bir çeki düzen verece¤ini düflünüyorduk. Ancak Yenikent Belediyesi, genelgede aç›kça belirtilmesine

ra¤men 15 Aral›kta aç›l›fl yapaca¤›n› ve aç›l›fla T.B.M.M. Baflkan› Say›n Bülent ARINÇ’›n kat›laca¤›n› da¤›tt›¤› dave-

tiyeler ve gönderdi¤i bir y›¤›n SMS ile duyuruyordu. 

Ankara Diflhekimleri Odas› kamu-tüzel kiflili¤ini kullanarak Say›n ARINÇ’a gönderdi¤i bir yaz› ile hukuk devletine

meydan okuyan ilgili Belediye’nin yasa tan›mazl›¤›n› bildirdi ve çeliflkiye dikkat çekti. 





“Adli Diflhekimli¤i” konulu

II. Kapodokya Adli Bilimler

Sempozyumu, 12–13 Kas›m

2005 tarihleri aras›nda ülke-

mizin do¤a harikas› Ava-

nos’ta düzenlenmifltir. Dü-

zenleme komitesi baflkanlar›;

Avanos Belediye Baflkan› Dr.

Mustafa Körükçü, Prof. Dr.

‹.Hamit Hanc›, Doç. Dr. Me-

rih Baykara, sempozyum

sekreterleri Dt. Z. Füsun Ya-

flar, Dt. Dolunay Hamamiza-

de, Avanos Belediye görevli-

leri Kadir Hakl› ve Murat Ke-

lefl’e organizasyonlar› ile bi-

limsel ve sosyal aç›dan renk-

li ve doyurucu bir program

gerçeklefltirdikleri için, afla¤›-

da bilimsel program özetinde

ismi geçen konuflmac›lara

de¤erli bilgilerini bizlerle pay-

laflt›klar› için ve tüm kat›l›m-

c›lara göstermifl olduklar› il-

giden dolay› teflekkür ederiz.

Sempozyuma kat›lama-

d›klar› halde göndermifl ol-

duklar› fakslar ile desteklerini

sa¤layan Sa¤l›k Bakanl›¤›

Müsteflar›  Prof. Dr. Necdet

Ünüvar, Gaziantep Valisi Sn.

M. Lütfullah Bilgin, Yarg›tay

Ceza Genel Kurulu Baflkan›

ve Yarg›tay Birinci Baflkan-

vekili Sn.Osman fiirin, Adalet

Bakanl›¤› Kanunlar Genel

Müdürlü¤ü Daire Baflkan›

Hakim Yüksel H›z, Ankara

Üniversitesi Difl Hek. Fak.

Dekan› Prof. Dr. Nejat Bora

Sayan, Türkiye Barolar Birli¤i

Baflkan› Av. Özdemir Özok,

‹sparta Diflhekimleri Odas›

baflkan›  Dt.Hüdayi Kartöz ve

Ankara Toprakl›k a¤›z ve difl

sa¤l›¤› merkezi bafltabibi  Dt.

A. Yavuz Ertürk’e teflekkür

ederiz.

Sosyal Program;

Birinci gün; K›rflehir gezi-

si, ikinci gün; Avanos ve pe-

ribacalar› gezisi isteyenler

için balon turu, Hac›bektafl

Veli gezisi gerçeklefltirildi.

Bilimsel Program;

Ankara Diflhekimleri Oda-

s› Baflkan› Doç. Dr. Merih

Baykara ve Avanos Belediye

Baflkan› Dr. Mustafa Körük-

çü’nün aç›l›fl konuflmalar›n›n

ard›ndan Prof. Dr. ‹.Hamit

Hanc›’n›n “Y›lan Hikayesi” ile

bafllayan sempozyum’un ilk

panelinde “Diflhekimli¤i fa-

kültelerinde adli t›p ve adli

diflhekimli¤i e¤itimi” konu-

sunda Prof. Dr. Sema Aka ile

Doç. Dr. Nevzat Alkan ko-

nufltular.

‹kinci panelde “Diflhekim-

li¤inde Malpraktis” konusun-

da Prof. Dr. Hamit Bostanc›,

Dt. Memduh Mazmanc›, Dt.

Dr. M.Ali K›l›çarslan, üçüncü

panelde “Fasial Rekonstrük-

siyon” konusunda Uzm. Dr.

Sadi Ça¤d›r, dördüncü pa-

nelde “Dentisyon: morfoloji

ve varyasyonlar” konusunda

Prof. Dr. Yaflar ‹flcan, “Den-

tal Sa¤l›k. eski ve yaflayan

insanlar› de¤erlendirme” ko-

nusunda Prof.Dr.Sema Aka,

beflinci panelde “Kimliklen-

dirmede yanak ve kulak izle-

ri” konusunda Raflit Poyraz

sunumlar›n› gerçeklefltirdiler.

Sempozyumun ikinci günün-

de  ilk panelde “Difl evrimi ve

difllerin antropolojik aç›dan

önemi” konusunda Prof. Dr.

Ayla Sevim, “Ortaça¤ kara-

gündüz insan difllerinin an-

tropolojik aç›dan analizi” ko-

nusunda Yard.Doç.Dr. P›nar

Gözlük K›rm›z›o¤lu  ikinci pa-

nelde “A¤›ziçi otopsisi” ko-

nusunda Prof. Dr. Ufuk Akül,

üçüncü panelde “Difllerden

kimliklendirme” konusunda

Doç. Dr. Yavuz Sinan Ayd›n-

tu¤ ve Dt. Dr. Serdar Sütçü,

dördüncü panelde “Difller-

den kimliklendirmede pratik

uygulamalar” konusunda

Dr.Hüseyin Afflin, beflinci pa-

nelde “Difllerden DNA analiz-

leri” konusunda Bio.Cüneyt

Elma, serbest bildiride ise

“Difllerden yafla ba¤l› kök

fleffafl›¤› tespiti” konusunda

Dt.Saadet Sa¤lam Atsü su-

numlar›n› gerçeklefltirdiler.

Tüm kat›l›mc›lara ve dü-

zenleyicilere tekrar teflekkür

ederiz. 

“ADL‹ D‹fiHEK‹ML‹⁄‹” KONULU 

II. KAPADOKYA ADL‹ B‹L‹MLER 

SEMPOZYUMU
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II. KAPADOKYA ADL‹ B‹L‹MLER 

SEMPOZYUMU 

SONUÇ B‹LD‹RGES‹

“ADL‹ D‹fi HEK‹ML‹⁄‹” KONULU 2. KAPADOKYA ADL‹ B‹L‹MLER
Sempozyumu 12-13 Kas›m 2005 tarihinde Avanos Belediyesi, Ankara
Diflhekimli¤i, Ankara Üniversitesi, Adli Bilimciler Derne¤i iflbirli¤inde
Avanos’ta Y›ltok Otel’de gerçeklefltirildi. Kay›tl› 150 kat›l›mc›n›n bulun-
du¤u kongrede diflhekimleri, adli t›p uzmanlar›, antropologlar ve adli

kolluktan kat›l›mc›lar oldu. 
Diflhekimli¤inde malpraktis, adli diflhekimli¤i alanlar›, felaket kurbanlar›n›n kimliklen-
dirilmesi timlerinde diflhekimlerinin rolü, dental antropoloji, ›s›r›k izleri, diflhekimli¤i
fakültelerinde adli diflhekimli¤i e¤itimi, difllerden kimliklendirme, difllerden DNA ana-
lizi gibi konular›n ifllendi¤i kongrede flu tavsiye kararlar› al›nd›.
1 ) Diflhekimli¤i Fakültelerinde verilen Adli T›p derslerinin ismi “Adli T›p ve Adli

Diflhekimli¤i” olarak de¤ifltirilmeli, dersler Adli T›p ve Diflhekimli¤i disiplinince
ortak verilmeli, süresi 1 tam y›l olmal›d›r.

2 ) Adli Diflhekimli¤i, doktora programlar›yla adli bilimler disiplini içinde hak etti¤i yeri
a l m a l › d › r .

3 ) DVI (Felaket Kurbanlar›n›n Kimliklendirilmesi) ekipleri kurulmal›, adli difl h e k i m l e r i-
nin bu ekiplerde görev almal›, bu konuda sürekli toplant› ve e¤itim çal›flmalar›
d ü z e n l e n m e l i d i r

4 ) Ante-mortem (ölüm öncesi) diflhekimi kay›tlar›n›n tutulmas› ve saklanmas› konu-
sunda çal›flmalar daha etkili olarak yürütülmelidir.  

5 ) Standart difl kay›t formlar› oluflturulmal›d›r.
6 ) Adli kolluk ve Hukukçularla ortak e¤itim ve bilgilendirme toplant›lar› gerçekleflti-

r i l m e l i d i r .
7 ) Ceza muhakemesinde beden muayenesi, genetik incelemeler ve fizik kimli¤in

tespiti yönetmeli¤inde geçen ›s›r›k izlerinin diflhekimlerince al›nmas› ve kurumla-
r›nca  arflivlendirilmesi hükmü uyar›nca, diflhekimli¤i kurumlar›nda çal›flmalar
bafllat›larak, alt yap› ve arfliv oluflturmal›d›r.

8 ) Antropoloji ve difl hekimlerinin ortak alan› olan dental antropoloji konusunda
çal›flmalar yap›larak, her iki disiplinin ortak terminoloji kullanmas› sa¤lanmal›d›r.

Kongre sonucunda,  2006’daki III. Kapadokya Adli Bilimler Sempozyumunun konu-
su “Adli Antropoloji” olarak belirlenmifl ve ayn› kurulufllarla ortak düzenlenmesi
temenni edilmifltir. 

Sayg›yla duyurulur
Avanos Belediye Baflkanl›¤› Ankara Diflhekimleri Odas› Ankara Üniversitesi 
T›p Fakültesi Adli T›p AD
Adli Bilimciler Derne¤i       
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hAbErLeRhAbErLeR
DEKANLAR ‹LE TOPLANTI... 

Türk Diflhekimleri Birli¤i’nin düzenledi¤i, TDB Merkez Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Diflhekimli¤i Fakültesi Dekanlar› Ortak Toplant›s›, 2-3 Aral›k 2005
tarihleri aras›nda Ankara’da gerçeklefltirildi. 17 Diflhekimli¤i Fakültesi’nin
dekanlar›n›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen toplant›da, diflhekimli¤i e¤itimi ve
sorunlar›n›n yan› s›ra güncel konular da ele al›nd›.

‹ki gün süren toplant›da, Diflhekimli¤i Fakültesi dekanlar› ve TDB Merkez
Yönetim Kurulu üyeleri, diflhekimli¤i e¤itiminin gelifltirilmesi konusunda kar-
fl›l›kl› görüfl al›flveriflinde bulundu.

Toplant›da gündem flu flekildeydi;
Diflhekimli¤i Hizmetlerinin D›flar›dan Sat›n Al›nmas› ‹le ‹lgili Sorunlar ve

Genel Sa¤l›k Sigortas› Tasar› Tasla¤›,
Diflhekimli¤inde Uzmanl›k ‹le ‹lgili Durum. 
Diflhekimli¤i Ö¤rencilerinin ‹fl Yaflam›nda Yaflad›klar› Sorunlar Hakk›nda

Bilgilendirilmesi (Etik ve Deontolojik Sorunlar, ‹dari, Mali ve Hukuki
Uygulamalar), 

Hasta Anamnez Kart› ve Onam›n›n Standardizasyonu,
Diflhekimli¤i E¤itimi ve Yeterlili¤i (Association for Dental Education in

Europa Report)
Özellikle serbest muayenehaneleri ilgilendiren hizmet sat›n al›nmas› ile

ilgili gündem maddesinde;  tüm çal›flmalar konusunda dekanlar›m›za bilgi verildi. Özelden hizmet al›m›n›n, alan›-
m›zla ilgili birçok sorunu beraberinde getirmesinin yan› s›ra olumluluklar› ifade edildi. Süreç içerisinde izlenecek
politikada birlikte olunmas› gerekti¤i konusunda  mutab›k kal›nd›.

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
30

E-BA⁄KUR FAAL‹YETE GEÇT‹...
Ba¤kur 2005 y›l›nda bafllat›lan internet, ATM ve telefon bankac›l›¤› yoluyla prim tahsilat› uygulamas›na geçis
çal›flmalar› kapsam›nda protokol yap›lan T. Halk Bankas›, T. Vak››flar Bankas›, Yap› ve Kredi Bankas› ve Asya Finans
Kurumu arac›l›¤›yla Ba¤kur Sigortal›lar›n› banka flubelerine gitmeden evlerinden, iflyerlerinden veya herhang ibir
internet eriflim noktas›ndan internet, ATM veya telefon bankac›l›¤› yoluyla primlerini ödeyebilmeleri imkan›
sa¤lam›flt›r.

SA⁄LAM D‹fi‹ ÇEKEN 
HEK‹ME HAP‹S CEZASI

YARGITAY, yanl›fll›kla hastas›n›n sa¤lam difllerini çeken hekiminin eylemini, "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu
yaralamaya sebebiyet" suçu olarak
de¤erlendirdi.

Bir hasta, çürük difli yerine iki sa¤lam diflini çeken hekime dava açt›. Mahkeme, hekime 'görevi ihmal' suçundan üç
ay hapis cezas› verdi, cezay› erteledi. Yarg›tay ise gelen dosyay› de¤erlendirerek doktorun eylemini, 3 aydan 30 aya
kadar hapis öngören "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya sebebiyet" suçu say›p mahkemenin karar›n›
bozdu.

BASINDAN



hAbErLeRhAbErLeR
ATA’YA SAYGI

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
31

ONURSAL BAfiKANIMIZ 
ODAMIZI Z‹YARET ETT‹

22 Kas›m Diflhekimleri Günü nedeniyle  Onursal
baflkan›m›z Say›n Orhan Özkan Yönetim Kurulu Toplant›m›za
konuk oldu. Keyifli bir sohbetle Diflhekimleri Birli¤inin Kurulufl
aflamas›nda ne s›k›nt›lar yafland›¤›n› anlatan Özkan Yönetim
Kurulumuzun baflar›l› çal›flmalar›n› övdü ve devam›n› diledi.

Her y›l 22 Kas›m’da içine alan 2 haftada düzenlenen difl koru-
ma günleri bu y›l da yap›ld›. Kampanyan›n bafllang›c›nda bir
bas›n toplant›s› düzenleyen Ankara Diflhekimleri Odas› toplumun
a¤›z difl sa¤l›¤› ortalamas› hakk›nda bilgi verdi. Bu y›l bölgemizde
Colgate’in sponsor oldu¤u kampanyaya 234 diflhekimi kat›ld›. 

D‹fi KORUMA GÜNLER‹ 

TDB Merkez Yönetim Kurulu 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere özel kurum ve iflyer-
lerine sözleflmeli çal›flan diflhekimlerinin ücretlerini belirledi. Buna göre y›l›n ilk alt› ay› için;

Tam gün çal›flanlarlarda 1937,50 YTL
Yar›m gün çal›flanlarda 1343,75 YTL
Saat ücreti ise 65,63 YTL olarak uygulanacak.

SÖZLEfiMEL‹ ÇALIfiAN
D‹fiHEK‹MLER‹N‹N ÜCRETLER‹...

22 Kas›m Diflhekimleri Günü nedeniyle  Ankara
Diflhekimleri Odas› An›tkabir'de Ata'ya sayg› töreni
düzenledi ve tören çerçevesinde Atatürk’ün mozolesine
çelenk konuldu. An›tkabir özel defterini de imzalayan
Odam›z Baflkan› Doç Dr. Merih BAYKARA “Ulu Önder’in
kurdu¤u Cumhuriyete sayg›s›zl›k edenlere ve Hukuk
Devletinin s›n›rlar› içinde hukuksuzlu¤a meydan veren-
lerin cezaland›r›lmamas›na karfl› öfkeliyiz” dedi. 



hAbErLeRhAbErLeR
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Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve 
Hacettepe Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakülteleri 
mezunlar› yemin ederek aram›za kat›ld›lar. 

Bu mutlu günlerinde, 
Ankara Diflhekimleri Odas› onlar› yaln›z b›rakmad›.



hAbErLeRhAbErLeR

GEÇM‹fi OLSUN.....

• Diflhekimi Ahmet ERTU⁄RUL 

By-pass ameliyat› olmufltur.

• Diflhekimi Ayfle KOÇO⁄LU TAN Trafik

kazas› geçirmifltir.

• Diflhekimi Fehmi KARATAfi’›n babas›
ameliyat olmufltur.

fi‹FALAR D‹LER‹Z...

BAfiSA⁄LI⁄I...

- Diflhekimi Eser C‹LASUN’un annesi 

- Diflhekimi Hasan Sami KAYA 

- Diflhekimi Erol Cabbar ZAR‹F

- Diflhekimi K›l›nç ASLAN'›n annesi

Vefat Etmifltir.

Kaybettiklerimize Tanr›’dan rahmet,

yak›nlar›na sab›r dileriz...
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E⁄‹T‹M ÇALIfiMALARI

Odam›z temsilcisi Ercan Sükut Özel Evrensel Kolejinde 400 Çocu¤a A¤›z Difl Sa¤l›¤› E¤itimi verdi.

Ankara ‹lker Lions Kulübü 8 Ekim Dünya Lions Günü münasebetiyle Attilla ‹lkö¤retim Okulunda A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›
E¤itim çal›flmas› yapmak üzere Ankara Diflhekimleri Odas›na baflvurdu. E¤itim komisyonumuz ortak organizasyonda
slaytlar ve filmler eflli¤inde çocuklara e¤lenceli hale getirerek bir e¤itim çal›flmas› gerçeklefltirdi. Erken yaflta difl f›rça-
lama al›flkanl›¤› kazanmalar›nda bir teflvik arac› olaca¤› düflüncesiyle ö¤rencilere Procter & Gamble firmas›ndan temin
edilen 600 adet difl macunu ve 460 adet difl f›rças› hediye etti. Yafl gruplar›na göre haz›rlanan program çerçevesinde
çal›flmalar 2 gün sürdü ve 988 ö¤renciye e¤itim verildi.
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hAbErLeRhAbErLeR
BAfiKANLAR KONSEY‹ TOPLANTISI 
Türk Diflhekimleri Birli¤i Baflkanlar Konseyi Toplant›s›, 11-12 Kas›m 2005 tarihlerinde, Safranbolu’da
gerçeklefltirildi. Oda yöneticilerinin kat›ld›¤› toplant›n›n gündeminde flu konular vard›;  
• Sa¤l›k hizmetlerinde tekelleflme ve izlenecek politikalar,
• A¤›z ve difl sa¤l›¤› ile ilgili hizmet sunumunda durum ve izlenecek politikalar,
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
• Sa¤l›k Kurulufllar› Ruhsatland›rma Yönetmeli¤i
• Mahalli ‹dareler ve Belediyelerin verdi¤i sa¤l›k hizmetleri    
• Yeni Türk Ceza Kanunu ve mesle¤imize etkileri,
• Bir diflhekimi ya da diflhekimli¤i alan›nda faaliyet gösteren

sa¤l›k kurum ve kurulufllar› taraf›ndan tasarlanacak web
sitesinde dikkat edilmesi gereken kurallar,

• Türk Diflhekimleri Birli¤i Tabela Standartlar›,
• Türk Diflhekimleri Birli¤i ve Diflhekimleri Odalar› Yönetim

ve Üye Takip Program›. 

Pek çok gündem konusuna zaman›n k›s›tl› olmas› nedeniyle
detayl› de¤inilemeyen toplant›da Ankara Diflhekimleri Odas›’n› Genel Sekreter Sami BALÇIK ve Sayman
Emre Kanad ER temsil etti. Toplant›da gündemde yer bulabilen konularda ve özellikle Mahalli ‹dareler ve
Belediyelerin verdi¤i sa¤l›k hizmetleri konusunda odam›z›n görüflleri aktar›ld›. 

GEN‹fiLET‹LM‹fi TEMS‹LC‹LER 
TOPLANTISI YAPILDI
15 Aral›k 2005, Perflembe günü ADO Konferans Salonunda geniflletilmifl temsilciler toplant›s› gerçek-
lefltirildi. Temsilcilerimizin yan› s›ra izlemek isteyen üyelerimize de aç›k olan toplant›da özellikle son
dönemde hepimizin sonucu merakla bekledi¤i Mahalli ‹dareler Birli¤i ve Belediye Ortakl› A¤›z Difl Sa¤l›¤›
Merkezleri davas›nda ilk günden bu yana al›nan yol, gelinen son durum birinci gündem maddesiydi. ADO
Genel Sekreteri Sami BALÇIK bu iflletmelerin kanunsuzluklar›, açt›¤›m›z davan›n yasal dayanaklar›,
‹çiflleri Bakanl›¤›n›n yay›nlad›¤› genelge ve genelgenin yay›nlanmas›n›n ard›ndan yaflanan geliflmeler
detaylar› ile anlatt›. Kalabal›k bir kat›l›m›n oldu¤u toplant›da bundan sonra yap›lacaklar ve birlikte hareket
etmemiz gereken konular hakk›nda da karfl›l›kl› fikir al›flverifli ve önerilerle devam etti. 
Toplant›n›n ikinci gündem konusu ise Özel Muayenehanelerden Hizmet Sat›n Al›nmas› idi. TDB nin ve
ADO’nun flu ana kadar yapt›klar›n›n anlat›ld›¤› gündem maddesinde bu konuda TDB taraf›ndan
haz›rlanan eylem takvimi hakk›nda temsilcilerimiz bilgilendirildi ve bölgelerinde ulaflabildikleri diflhekim-
lerini bilgilendirmeleri istendi. 
Temsilcilerimizin sorular›na süre elverdi¤ince yer vermeye çal›fl›lan toplant›da bundan sonra temsilciler
toplant›lar›n›n periyodik olarak yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.
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hAbErLeRhAbErLeR
TIBB‹ ATIK KOM‹SYONU TOPLANDI
Ankara T›bbi At›k Fiyat Tespit Komisyonu 12 Aral›k 2005 Pazartesi günü topland›. Ankara Diflhekimleri
Odas›’n› Baflkan Vekili Hiflam DEM‹RKÖPRÜLÜ’nün temsil etti¤i toplant›da t›bbi at›k toplama servis
bedelinin artt›r›lmamas›, 3.00 YTL olarak devam ettirilmesinin tavsiye edilmesi karar› al›nd›. Kesici, delici
t›bbi at›klar için de ayr›ca bir konteyn›r al›nmas› yerine tetra pak kutular›n›n kullan›lmas›n›n uygun oldu¤u
belirtildi. Belediyenin haz›rlayaca¤› bir tek tip sözleflmenin karfl›l›kl› olarak imzalanmas› ve bundan sonra
uygulamada farkl› taleplerle karfl›lafl›lmamas› için gerekli önlemlerin al›nmas› kararlaflt›r›ld›. 

REKLAM KURULU KARARLARINDA VAH‹M DURUM
2005 y›l›yla ilgili Reklam Kurulu kararlar›na iliflkin vahim durum özellikle son y›llarda artarak olufltu ve ben-
zeri vahametle devam ediyor. Tüm çabalar›m›za karfl›n 2005 de oransal olarak bak›ld›¤›nda % 30 lardan
% 26 civar›na düflürülebilmifl durumda.2004 y›l›na iliflkin raporlar› flöyleydi.
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› 2004 y›l› Faaliyet Raporunun, Reklam Kurulu çal›flmalar› bölümünde, verilen
cezalar›n;
-% 30'unun sa¤l›k alan›na iliflkin,
-% 10'unun da sa¤l›k alan›yla ilgili (kiflisel bak›m kozmetik yani genellikle "zay›flama"  ve "kellik" le ilgili)
konularda oldu¤unu görmekteyiz.
Sa¤l›k alan›nda reklam yasalarla aç›kça yasaklanm›fl oldu¤u için, bu kez de di¤er programlar›n içine
yerlefltirilerek yani k›saca ahlaki olmayan bir reklam yöntemi olarak tan›mlayabilece¤imiz  "örtülü reklam"
yöntemi kullan›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Yine Reklam Kurulunun 2004 y›l› Faaliyet Raporunun "örtülü reklam-
lar›n sektörel da¤›l›m›" bölümünde sa¤l›k alan›n›n maalesef % 31 ile ilk s›rada oldu¤unu görmekteyiz.
Alan›m›z›n ticarileflmesinin sonuçlar› ortada!...

ADO E¤itim Seminerleri devam ediyor. Odam›z
konferans salonunda yap›lan etkinlikler dizisi üyele-
rimizin büyük ilgisi ile devaml›l›¤›n› sürdürüyor.
22.09.2005 tarihinde Berk Gaz sponsorlu¤unda
“Tüm Yönleri ‹le Bilinçli Sedasyon” konusu
Prof.Dr.Halil KAYALIBAY taraf›ndan detayl› olarak
anlat›ld›. Program içeri¤inde Mrs April FAY, Mrs.
Celia ZIMMERMAN taraf›ndan Matrx N2O/O2 mik-
serlerinin de tan›t›m› yap›ld›. 06.10.2005 Perflembe
günü ise Prof.Dr.Semih BERKSUN “Protetik
Diflhekimli¤inde Temel Estetik Prensipleri” anlatt›
3M firmas› sponsorlu¤unda yap›lan organizasyonu
kalabal›k bir diflhekimi grubu izledi. 

27.10.2005 günü de yine 3M sponsorlu¤unda
Diflhekimi Ferhan KESK‹N E⁄‹LMEZ taraf›ndan
“Diflhekimli¤i Prati¤inde Cam Fiber Uygulamalar›”
anlat›ld›. Expodental Ankara 2005 nedeniyle Kas›m
ay›nda ara verilen E¤itim Seminerlerine

22.12.2005 günü “Çocuk Diflhekimli¤inde
Profilaktik Yaklafl›mlar” konusu Doç.Dr.Levent
ÖZER taraf›ndan anlat›ld›. ADO E¤itim Seminerleri
Yeni Y›lda da devam edecek. Ücretsiz olan semi-
nerlerin program› için http://www.ado.org.tr  adre-
sinden veya ado_mail@yahoogroups.com mail gru-
bundan bilgi edinebilirsiniz. 

E⁄‹T‹M SEM‹NERLER‹ DEVAM ED‹YOR
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Profesyonel Diflhekimli¤i 
Uygulamas›n›n
Rekabetçi Türleri
Diflhekimli¤i mesle¤i, Avrupa’da

farkl› bir çok flekilde uygulanmakta-
d›r.  Bu çeflitlilikte, diflhekiminin ne
tür bir diflhekimli¤i uygulamas›n›
seçti¤i önemli de¤ildir, önemli olan
diflhekimli¤i mesle¤inin en temel
ilkeleri olarak uygulama türünü
seçme, karar verme ve hastalar›n›n
menfaati ve refah› için kaliteli diflhe-
kimli¤i sunma özgürlüklerine sayg›
duyulmas›d›r ve bu haklar›n korun-
mas›d›r.

Bu diflhekimli¤i hizmetlerinin
farkl› uygulanma ortam›nda farkl›
Avrupa ülkelerinde diflhekimli¤i hiz-
meti veren serbest çal›flan diflhe-
kimleri ile ticari difl klinikleri aras›nda
büyümekte olan bir rekabet vard›r.

Rekabetçi ortam üzerine 
odaklanmak
Serbest çal›flan diflhekimleri ve

ticari diflhekimli¤i firmalar› aras›nda-
ki rekabet gelecekte de artmaya
devam edecektir. Serbest çal›flan
diflhekimleri, daha yüksek mali güce
sahip olan bu ticari diflhekimli¤i fir-
malar› taraf›ndan sa¤lanan daha
ucuz hizmetlere karfl› yar›flmak
zorunda kalacaklard›r. Avrupa’ daki
mal ve hizmetlerin  serbest dolafl›m›
ilkesine ba¤l› olarak diflhekimli¤i hiz-
metleri ortam›, bu ticari diflhekimli¤i
kliniklere kap›lar›n› tam olarak kapa-
tamaz. Ancak, Diflhekimleri  Birlikleri
kendi ülkelerinde, mesle¤in ekono-
mik ve ticari yönlerinden önce
sa¤l›¤a ve kaliteye öncelik tan›mal›
ve mesleki kriterlerin özgürlü¤ünü
k›s›tlamaya çal›flan her faaliyeti
engellemelidir (Teflhis ve Tedaviler -
Therapeutic).

Avantajlar› vurgulamak
Esas itibariyle difl tedavisinin

kalitesi, tedavi  eden diflhekiminin
serbest ya da ticari bir difl klini¤inde
hizmet veriyor olmas›na dayanma-
maktad›r. Sadece diflhekiminin,
meslekteki yete¤ine ve de kullan›lan
donan›mlara, aletlere ve materyalle-
re dayan›r. Gene de, teflhiste ve
tedavideki (therapeutic) kararlar›
almadaki ba¤›ms›zl›¤› hastan›n
sa¤l›¤› için çok önemlidir. 1999’ da
Bled’ deki ERO Genel Kurulu,
“Avrupa’da Liberal Diflhekimli¤i
Uygulamas›n›n ‹lkeleri” içerisinde
liberal diflhekimli¤i uygulamas›n›n
temel avantajlar› üzerinde çal›flt›lar.
Hastalar›n serbest çal›flan diflhekim-
leri taraf›ndan tedavi edilmesinin
nedenleri flunlard›r :

Özel muayenehanede çal›flan
ba¤›ms›z diflhekimleri, liberal mes-
leklerin bir üyesi olarak kendi mes-
leklerine özgü kiflisel, flahsi sorumlu-
luklar› ve ba¤›ms›z, nitelikli kalifiye
entellektüellerine ba¤l› olarak kendi
hastalar›n›n ve toplum genelinin
ortak  menfaati için en iyi sonucu
verecek flekilde hizmet vermektedir.

Genel olarak diflhekimli¤i
uygulamalar›, diflhekimli¤i yasa-
s›nda profesyonelli¤i, kaliteyi ve
hastayla güvenilir iliflkiyi sürdür-
meyi ve gelifltirmeyi sa¤layan
belirli taahhütlere tabidir.
Ba¤›ms›z çal›flan bir diflhekimi
için hastas›n›n menfaatlerini kendi
kazanç arzular›n›n üstünde tut-
mak etik bir yükümlülüktür.
Uzun y›llar sonras›nda hastas› ile
diflhekimi aras›nda direk, kiflisel
bir iliflkinin geliflme olas›l›¤› vard›r
ki bu tip bir iliflki bir çok çal›flan›
ve yüksek kadro hacmi olan ticari

flirketlerde kural olarak mümkün
de¤ildir.

Tedavi eden ba¤›ms›z diflhekimi

taraf›ndan bilimsel bir temelde

ba¤›ms›zca hareket etmek ve teda-

visini yaln›zca hastas›n›n menfaati

üzerine yöneltmek amac›yla kendi

kendine tanzim etti¤i bir yükümlü-

lü¤ü vard›r. Ticari flirketlerde yöneti-

min kar optimizasyonu amaçlar›n›n

olmas› flirkette çal›flan diflhekimleri

taraf›ndan verilen tedaviyi etkileme

tehlikesi vard›r. Tedavi sürelerince

veya daha sonras›nda komplikas-

yonlar ortaya ç›karsa yüksek kadro

hacmi olan ticari birimlerin tersine

sadece tek bir ilgili hekim vard›r.

Eflleflik (uygun) rekabetçi 
flartlar gelifltirmek 
Artan bu rekabetçi ortamda, ser-

best çal›flan diflhekimleri, hastalar›-

na kaliteli diflhekimli¤i hizmetleri

sa¤layarak Ba¤›ms›z Mesleki

Uygulaman›n avantajlar›n› göster-

melidir. Diflhekimli¤i hizmetlerinin

sunumunun bir yerde toplanmas› ve

de randevular›n programlamas›,

maliyet verimliligi ve tasarruflar›n

düzenlenmesi gibi alanlarda avantaj

sa¤layaca¤›ndan serbest diflhekim-

lerinin ve uzman diflhekimlerinin

daha genifl ortak yap›lara do¤ru bu

e¤ilimlerini art›rd›¤›na da dikkat

etmeliyiz. Bu tip uygulamalar kabul

edilebilir. Ancak, serbest diflhe-
kimli¤i uygulamalar›n› s›n›rland›r›-
c› ve ticari dental kliniklerin lehine
geliflen haks›z rekabet (yan›lt›c›
reklam, haks›z fiyat saptamas›, vb
gibi) engellenmelidir.

Avrupa’da Diflhekimli¤inin Gelece¤i...

ERO RAPORU ER O

ERO (FDI Avrupa Bölgesel Organizasyonu)’nun sermaye guruplar›n›n A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› alan›na yat›r›m
yapmas›n›n yarataca¤› sonuçlar›n ve ne yap›lmas› gerekti¤ini içeren raporu Türkiye’deki sorunun AB
ülkelerinde de yafland›¤›n› göstermektedir.
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Mesle¤imizin onurunu koru-

mak, toplum içerisinde hak etmifl

oldu¤u sayg›nl›¤› devam ettirebil-

mek ad›na zorlu bir dönemdeyiz.

Mesle¤imizin y›llardan beri süre

gelen sorunlar› k›smen bizlerin,

genelde ise kontrolümüz d›fl›ndaki

etkenlerle azalmay›p artmaktad›r.

Mesle¤imize gerekti¤i flekilde

sahip ç›kabiliyormuyuz? Birey ola-

rak ne kadar özveriliyiz.

Mesle¤imiz ad›na ne kadar etik

hareket ediyoruz? Bu sorular› sor-

man›n zaman› korkar›m geçti bile.

Hepimiz hayat›n bu zorlu günlerin-

de bir fleylerle u¤rafl›yoruz.

Ço¤umuz mesle¤ininde  madden

doyuma ulaflm›fl, zorlu bir e¤itimin

sonucunda gerçekten haket-

ti¤imize inand›¤›m›z refaha sahip

de¤iliz. Neden tatminsiziz? Mutlu

muyuz? Gelece¤e güvenle bakabi-

liyor muyuz?

Asl›nda bu sorular›n hepsinin

cevaplar› içerisinde genelde eko-

nomik kayg›lar bulunmaktad›r.

Genelde  mesle¤imizi serbest

olarak icra eden bir meslek guru-

buyuz. Do¤rudan  bu ekonomiden

bizler de etkileniyoruz ve bu düze-

ne ayak uydurma telafl› içerisinde-

y i z .

Haks›zl›klar, özellikle mesleki

haks›zl›klar bizleri derinden etkile-

m e k t e d i r .

Çözümü mesleki etik kurallar›-

m›zda de¤il, geçici gündelik

çözümlerde arar olmam›z. Sorun-

lar›m›z› daha da içinden ç›k›lmaz

hallere sokmaktad›r. Muayene-

hanelerimizden yeteri kadar verim

alamad›¤›m›z, giderlerimizin gün

geçtikçe artt›¤›, yasal ve mali

sorumluluklar›m›z› yerine getirmek

ad›na zorland›¤›m›z flu günlerde

önümüze ç›kan y›k›c› bir unsur

olan haks›z rekabet yaratan yeni

oluflumlar, bizleri daha da etkile-

m e k t e d i r .

Devlet sa¤l›k hizmetinin veril-

mesinde bir dönemdir özelden hiz-

met sat›n almakta. Devlet güven-

cesi alt›nda bulunan emekliler ve

çal›flanlar› anlaflmal› t›p merkezleri-

ne bafl vurduklar›nda, kat›l›m pay›

ödeyerek yada ödemeden hizmet

a l a b i l m e k t e d i r l e r .

Diflhekimli¤i d›fl›nda kalan di¤er

t›p dallar›n›n genelinde gerek tefl-

hise gerek tedaviye dayal› hizmet

verilebilinmektedir. Gazete sayfa-

lar›nda her gün tedavi ve teflhise

yönelik t›bbi uygulamalar› halka

duyurmaya çal›flan kurulufllar›n

ilanlar›n› görmekteyiz.

fiu an ‹stanbul da ki t›bbi

görüntüleme merkezlerinin say›s›

tüm Avrupadaki emsal merkezler-

den say›ca fazla oldu¤unu görüyo-

ruz. Tüp Bebek, Fizik Tedavi hiz-

metlerinin bile, özelden hizmet al›-

narak verildi¤ini gördü¤ümüz flu

günlerde a¤›z ve difl sa¤l›¤›n›n lüks

olarak görülüp, karfl›lanamayacak

bir mali yük olarak de¤erlendiril-

mesini anlayabilmifl de¤iliz.

‹nsan›m›z hayat›n›n her döne-

minde sa¤l›k ad›na da her hizmetin

en iyisine, en kalitelisine lay›kt›r.

Devletimizin sa¤l›k ad›na, hizmette

zorland›¤›, aciliyet öngören durum-

larda çareyi özel kurulufllardan

destek alarak çözümlemesi, insa-

n›m›za hak etti¤i takdirin gösterge-
sidir. Ama vücudun önemli bir par-

ças› olan, sadece kozmetik olarak

de¤erlendirilmemesi gereken A¤›z

ve difl sa¤l›¤› hizmetlerinin de
özelden al›nabilmesinin yolunun

aç›lmas›, hasta, devlet ve hekim

aras›ndaki saç aya¤›n›n menfaati-

ne geliflmeler olacakt›r.
Hastalar artan hizmet kalitesin-

den azami yararlanacak, devlet,

personel istihdam›nda, kurulufl alt

yap›s› ve organizasyonun kurulu-
munda ve iflletilmesinde gereken

mali ve idari külfetten kurtulacak,

önemli bir vergi geri dönüflümün-

den yaralanacak, hekim ise haks›z
rekabete yer vermeden, etik kural-

lar çerçevesinde, devlete olan

yükümlülüklerinde özenli,  hastala-

r›na karfl› hizmette kaliteyi her
geçen gün artt›racak özgüveni

sa¤layacak ekonomik doyuma

u l a fl a c a k t › r .

Bu proje Ankara Diflhekimleri
Odas› arac›l›¤›yla, gereken her

platformda defaten dile getirilme-

sine ra¤men, bir sonuca ulaflama-

m › fl t › r .
Topluluklar› yaratan bireylerdir,

bireyler topluluklar› temsil eder.Bu

temsiliyette yarat›lacak destek her

hakl› aray›fl ve çal›flmalar›m›zda
bizlerin elini kuvvetlendirecek,

mesle¤imizin sayg›nl›¤›n›n pekifl-

mesinde fayda sa¤layacakt›r.

Haks›zl›klara ödün vermeden,
meslek onurunun de¤erini incelt-

meden, toplum gözündeki say-

g›nl›¤›m›za lay›k mücadele için

meslek örgütlerimize sahip ç›kal›m
ve destek verelim.

Koray Güner
Yönetim Kurulu Üyesi

Meslek Onurumuzu Koruyal›m
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Bu  gün  birlikte  baz›  hayaller  kural›m
istedim  sizlerle,  ne de olsa  baz›  hayaller
gerçeklerin  anas›d›r.

Bir  flehir  hayal  ediyorum,  Baflkentimize
b e n z e y e n .

fiehirde,  A¤›z  difl  sa¤l›¤›  haftas›  sebe-
biyle  büyük  bir  fuar  organizasyonu
düzenlenmifl  olsun.  Hafta  bafllang›c›nda
meslek  odas›n›n  seçilmifl  üyeleri,
An›tkabir’i  ziyaret  ve  gerekli  merasimi
tamamlayarak, meslektafllar›na  çok  önce-
den  duyurular›n›  yapt›¤›  fuar  organizasyo-
nunu,  büyük  bir  otelde  düzenlemifl  olsun. 

Organizasyon  Komitesi  her fleyin
mükemmel  olabilmesi  ve  di¤er  illerden
gelecek  meslektafllar›n›n  azami  rahatl›k
içinde  kat›l›m›n›  temin  amac›yla  aylar
öncesinden,  iflini  gücünü  b›rakm›fl,  yani
geçim  kayna¤›  olan  muayenehanelerini
ask›ya  alm›fl,  büyük  bir  heyecan  ve  telafl
içinde  haz›rlanmakta. 

Bütün  mesleki  birimlerin ortak  bir  arzu-
su  var; Sa¤l›¤›n  önemli  unsurlar›ndan  biri-
sinin  A¤›z difl  sa¤l›¤›  oldu¤unun,  bu  konu-
lardaki  ihmallerin  ya da  uygulanacak  yan-
l›fl  politikalar›n  ciddi  sonuçlar›n›n  olabile-
ce¤inin  topluma  bir  flenlik  atmosferinde
anlat›rken,  mesleki  yeniliklerle  ve  mesleki
e¤itimlerle  hekimleri  bir  araya  getirebil-
mek.  

K›sacas›  görsel  ve  iflitsel  bir  flölen
y a r a t a b i l m e k . . .

Bu  haz›rl›k,  muayenehanelerindeki  kifli-
sel  menfaatlerinden  daha  yüksek  ve
erdemli  görünmüfltür  onlara,  her fley  için-
de  yetiflip  olgunlaflt›klar›  toplum  içindir.

Bu  flehir,  Ülkesinin  baflkentidir  ve  tüm
bürokrasi  bu  flehirdedir. Yani  ülkenin
Cumhurbaflkan›,  Baflbakan›, Bakanlar›, üst
düzey  Sa¤l›k  bürokratlar›, iktidar  veya
muhalefet  partilerinin  merkezleri,  büyük
tirajl›  medya  kurulufllar›n›n  merkezleri,
önemli  Diflhekimli¤i  Fakülteleri  bu  flehirde
k o n u fl l a n m › fl t › r .

K›sacas›  ülkenin  kaderi  büyük  oranda
bu  flehirde  yaz›l›rken;  bu  toplumun  a¤›z
difl  sa¤l›¤›  kaderi de;  imkanlar›  oran›nca
muayenehanesinde  ya da  kurumunda  çal›-
flan  diflhekimleri  taraf›ndan  yaz›lmaktad›r.

Bürokrasi  ve  ilgili  tüm  kesimler  bunun

fark›ndad›r  ve  bu  haftan›n  kutlanmas›n›n,
toplumsal  duyarl›l›klar›  motive  edece¤inin;
Medeniyetler  ittifak›na  kendimizi  namzet
gördü¤ümüz bir dönemde; Medeniyetimizin
göstergesi  olaca¤›n›n  idrâkindedirler.

Organizasyon,  devletin  tepesinden
taban›na  kutlama  mesajlar›  ile  aç›l›r.
Devletin  ileri  gelenleri  5-10 dakikal›¤›na
dahi  olsa  kat›larak,  toplumun  bu  konular-
daki  hassasiyetlerine  ortak  olundu¤u  gös-
terilecektir. Bas›n  oradad›r  ve  o haftan›n
önemini  topluma  duyurmak  yönüyle  görev
b i l i n c i n d e d i r .

Makam  veya  konum  mesuliyettir,  ülke
ancak  böyle  birlikte  tutulur,  tabiri  caizse
korunur. “Vatan›n  bölünmez  bütün-
lü¤ünü......” fleklinde  bafllayan  yemin  var
ya,  iflte  O.

Tüm  bunlar›n  yap›l›p  yap›lmamas›;  kay-
nak  ya da  finansman  sorunu  de¤ildir. Zihin
s o r u n u d u r .

A¤›z  Difl Sa¤l›¤›  konusunda; toplum
talepleri,  difl hekimlerine   iflyeri  ortamlar›n-
da  sürekli  iletilmektedir.  Bu  iletiler  meslek
odas›na  yans›makta,  orada  harmanlan-
makta  ve  seçilmifl  yetkin  kadrolar  arac›-
l›¤›yla  çözümleri  yönünde  analiz  ve  pro-
jeler  üretilmektedir. Bunlar›n  ise  Demokrasi
denilen  kavram›n  ayd›nl›¤›nda,  ülke  kade-
ri  yazanlara  aktar›lmas›  borcu  bu  ortam-
larda  gerçekleflir. Görmezden  ya da  duy-
mazdan  gelerek  bir  bak›ma  kaçak  güre-
flerek  tüm  faturay›  meslek  odas›na  ya da
difl hekimlerine  kesmek  ise  hayalimdeki
flehirde  ve  ülkede  asla  tercih  edilmeyen
bir  yoldur. Çünkü  bu  flehrin  ve  ülkenin
insanlar›  sorumluluklar›n›n  bilincindedir  ve
asla  kaytarmazlar.

Hayalimdeki  flehir,  gerçek  insanlar›n
ço¤unlukta  olduklar›  bir  ülkenin  baflkenti-
d i r .

Hayallerim  çok  uzak  ve  ulafl›lmaz m›
geldi  sizlere,  belki de  o kadar  uzakta
de¤illerdir, ne dersiniz? Bu s›ralad›klar›m›n
yar›s›ndan ço¤unu Ankara Diflhekimleri
Odas› gerçeklefltirmifltir. Kald› di¤er yar›s›
inan›yorum o da olacak.

Toplumlar  projektörle  ayd›nlat›lmaz; hal,
hareket,  görünüfl  ve  görüfllerle ayd›nlat›l›r.

HAYAL‹MDEK‹  fiEH‹R
‹shak Yavuz GÜNGÖR

ADO Denetleme Kurulu Üyesi





1. Vak›f kurma fikri nas›l
o l u fl t u ?

17 Temmuz 2004 tarihinde
hayat›m›z›n en büyük ac›s›n› yafla-
d›k. Sevgili o¤lumuz Efe’ci¤imizi
trafik canavar› yaflamdan kopart›p
ald›. Ac›n›n büyüklü¤ü malum içi-
miz yan›yordu. Çevremizi dostlar›-
m›z sarm›flt›. Bu gibi olaylarda ilk
günlerde insan bafl›na gelenin
büyüklü¤ünün sanki tam fark›na
varam›yor, o kalabal›k içerisinde
insan› ola¤an üstü bir sakinlik sar›-
yor. Halbuki o güne kadarki yafla-
m›mda,  yaflamam›n amac› olan,
hayat›m›n merkezini oluflturan, her
fleyiyle iftihar etti¤im,  en önemli
varl›¤›m elimden uçmufl gitmiflti.
Art›k hiçbir fley eskisi gibi olama-
yacak, hiçbir fleyden eskisi gibi tat
al›namayacakt›. Tabii bunu henüz
o günlerde  idrak etmemiz çok
zordu.  Yaflanan olay tabiata ayk›-
r› bir olayd›. Normalde çocuklar
anne babas›n› topra¤a vermesi
gerekirken, ben can›mdan bir par-
çay› topra¤a vermifltim. fiimdi
bana rüya gibi gelen o ac› ve çare-
sizlik dolu ilk günlerde en az›ndan
sevgili o¤lumun ad›n› yaflatma
arzusu duydum. O¤lumu kaybet-

mifltim. Ad› yaflamal›yd›.  
O güne kadar sadece gazete-

lerden okudu¤um, bafl›ma gelme-
sinden her zaman korktu¤um fley
benim bafl›ma gelmiflti.  O¤lumu
yaflatamam›flt›m, ama ad›n› yafla-
tacakt›m. Onun bu dünyadaki izi-
nin silinip yok olmas›na asla izin
vermeyecektim. 

Vak›f fikri o zaman olufltu.
Diflhekimli¤i e¤itimi alan,

imkanlar› k›s›tl› gençlere olanak
sa¤lamak, hem onun ad›n› yafla-
tacak, hem de bu gençlerin
yaflamlar› boyunca onu hay›rla
anmalar›n› sa¤layacakt›.   

Efe’ci¤im her zaman gurur
duydu¤um son derece iyi kalpli,
yumuflac›k,  yak›fl›kl›, sevgi dolu
bir gençti. K›sac›k ömrü hem
teniste, hem de derslerinde bafla-
r›larla doluydu. Çok çal›flkan ve
sorumluluk sahibiydi.  Yeditepe
Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakülte-
si’nde okuyordu. Fakültede
okudu¤u iki y›lda spordaki ve
derslerindeki baflar›lar›yla ö¤reni-
mini burslu olarak sürdürüyordu.
En büyük ideali iyi bir diflhekimi
olmak, sonra da ortodontist
olmakt›. ‹leride beraber çal›flmay›

hayal ediyorduk. Olmad›, olama-
d › …

2. Vak›f kuruluflu hangi afla-
malardan sonra gerçekleflti?

Vakf›m›z›n amaçlar› ve iflleyifli
kafam›zda olgunlaflt›ktan sonra
arkadafllar›m›zla birlikte önce
sadece “Efe Güray E¤itim Vakf›”
olarak  ifllemleri bafllatt›k. Vak›f
senedini haz›rlad›k ve gerekli olan
300.000YTL’yi Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü hesab›nda bloke ettir-
dik. Bu arada sevgili arkadafl›m
Nizameddin ‹ren devreye girdi.
Kendisi Ankara Tenis Kulübü’nün
o dönemki baflkan›, flövalye ruhlu,
hay›rsever bir ifladam›d›r. Kendi
gayretleriyle Mamak’da tenisçi
yetifltirmek üzere kortlar yapt›r-
m›fl, antrenörler istihdam etmifl,
maddi ve manevi gücüyle o böl-
gede yaflayan çocuklar› spora ve
topluma kazand›rmaya çal›flmak-
tayd›. En büyük arzusu o bölgede
büyük bir tesis yapt›r›p, deyim
yerindeyse bir tenisçi fabrikas›
kurmakt›. Efe’nin kayb› onu da
çok etkilemiflti. Hem Efe’yi hem
de bizleri çok seviyordu.
Vak›f›m›z›n hukuki ifllerini de zaten

Amac›m›z bursiyer ve gönüllülerinin 

s e v g i ba¤› ile kenetlendi¤i 

kocaman bir a i l e olmak. 

EFE GÜRAY VAKFI

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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tehdit yerine, o derste baflar›l› olmas› için
birlikte çaba gösterece¤iz. Kendi çocuk-
lar›m›za da böyle davranm›yor muyuz?  

Amac›m›z bursiyer ve gönüllülerinin
sevgi ba¤› ile kenetlendi¤i kocaman bir
aile olmak. 

Kimi gönüllümüz difl  laboratuar›n›
flimdiden ö¤rencilerimize açaca¤›n› taah-
hüt ederken, kimisi daha flimdiden onlar›n
tatillerini  düflünüyor. Örne¤in gönüllüleri-
miz içerisinde oteli, pansiyonu olan arka-
dafllar›m›z var. Ö¤rencilerimizi belirli
dönemlerde a¤›rlamay› daha flimdiden
kabul ettiler. Dönem dönem kullanma-
d›¤›m›z yazl›klar›m›z› neden çocuklar›m›za
ay›rmayal›m? Bizce e¤itim bursu demek
sadece onlara ö¤renimleri için maddi
destek sa¤lamak olmamal›d›r. Onlar›n
sosyal olarak da e¤itimlerini sürdürebile-
cekleri imkanlar› sa¤lamak, kendine
güvenen, girdi¤i ortamda konuflmas›yla,
durufluyla, kiflili¤iyle fark yaratabilecek
birer meslektafl›m›z olmalar› için çaba
harcamakt›r. 

5. Ö¤renci seçimini nas›l gerçek-
l e fl t i ?

Öncelikle dekanl›klardan yard›m iste-
dik. Kriterlerimize uygun çocuklar›n bafl-
vurular›n› bize ilettiler. Vakf›m›z›n burs
komitesi de adaylarla tek tek konuflarak
ö¤renci seçimini gerçeklefltirdiler. Uzak
illerdeki adaylar›m›z›n seçimini de o
flehirde yaflayan arkadafllar›m›z yapt›lar.
fiu anda 3 farkl› ilde çeflitli Diflhekimli¤i
Fakültelerinin 1. s›n›fta okuyan 20  bursi-
yerimizi seçmifl durumday›z. Ne yaz›k ki
ço¤unun ya annesi, ya babas›, ya da her
ikisi birden hayatta de¤iller. Onlar›n bafla-
r›lar› ve eksiksiz olarak mezuniyetleri bu
ifle gönül vermifl tüm vak›f ailemizin en
büyük arzusu.

6. Kaynaklar›n›z neler?
En önemli kayna¤›m›z bizlere kat›lm›fl

olan gönüllüler ordusu.  Yapt›¤›m›z iflin
do¤rulu¤una inanarak ciddi bir kaynak
oluflturdular. Bu deste¤in katlanarak arta-
ca¤›n› umuyoruz. 

Bunun yan› s›ra bilimsel ve sosyal
etkinlikler gerçeklefltirece¤iz. 

Diflhekimli¤inin her dal›nda yurt d›fl›n-
dan otoriteler davet ederek kurslar
düzenleyece¤iz. Bunlardan ilki ortodonti
alan›nda Nisan 2006’da ‹stanbul’da ger-
çekleflecek. ‹spanyol Dr. Domingo Martin
ve ‹talyan Dr. Renata Caconi, Roth
Felsefesi üzerine kurs verecekler.
Kendileri kursun gelirinin vakf›m›za
ba¤›fllanaca¤›n› ö¤renince, kurs ücretleri-
ni almayacaklar›n› bildirdiler. Yeri gelmifl-
ken Yeditepe Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi’nin konferans salonunu bedel-
siz olarak bize tahsis eden  Prof. Dr.

o yürütüyordu. Vakf›, Mamak’daki bu
çal›flmalar›yla birlefltirmek istedi¤ini belirt-
ti. Vakf›m›z için çok sevindirici bu gelifl-
meyi mutlulukla karfl›lad›k. Bizden haber-
siz olarak 200.000YTL daha vak›f hesab›-
na ilave edip vakf›m›z›n “Efe Güray E¤itim
ve Spor Vakf›” haline gelmesini sa¤lad›.
‹steseydi imkanlar›n› kendi ad›n›  yaflat-
mak u¤runa kullanabilirdi. Bu nedenlerle
onu “fiövalye Ruhlu” olarak niteledim. fiu
anda elimizde Mamak Belediyesinden
kiralanm›fl 17 dönüm arazimiz ve alt yap›
çal›flmalar› süren mükemmel bir projemiz
var. Tesis tamamland›¤›nda 3 kapal›, 3
aç›k kortu, 1 mini futbol sahas›, kafeterya-
s›, misafirhanesi ve konferans salonuyla
muhteflem bir tenis okulunu gençlerimize
ve tenis sporuna kazand›rm›fl olaca¤›z.
Orada yetiflecek sporcular›n her biri bizler
için birer Efe olacak.  

3. Vakf›n E¤itim k›sm›n›n iflleyifli
nas›l olacak?

Planlad›¤›m›z sistemde bursiyer ola-
rak seçti¤imiz ö¤rencinin diflhekimli¤i
e¤itimini tamamlayana  kadar maddi ve
manevi olarak desteklenmesini  hedefle-
dik.  Ö¤rencilerimize  di¤er vak›f veya yar-
d›m kurulufllar›na da  muhtaç olmadan
e¤itimlerini onurlu bir flekilde tamamlaya-
bilecekleri miktarda bir maddi deste¤i
sa¤lamay› amaçlad›k. Mütevelli heyetimiz
de bu miktar›n  ilk y›l için 200.00YTL
olmas› gerekti¤ine karar verdi.
Yuvalar›ndan ayr› düflmüfl bu  çocuklar›-
m›z›n manevi olarak da desteklemesinin
gerekli oldu¤unu düflünerek, seçece¤imiz
ö¤rencilere birer de “manevi aile” tayin
etmeyi uygun gördük.  Bu uygulaman›n
bizlere ö¤rencinin sosyal ve e¤itim haya-
t›n› denetleme olana¤› sa¤larken, ö¤ren-
cimize de bir “aidiyet duygusu”  kazand›-
raca¤›ndan, yaflam›ndaki önemli bir
bofllu¤u dolduraca¤›na inand›k.   

4. Ö¤renci seçim kriterleriniz neler?
Di¤er vak›flardan fark›n›z neler olacak?

Seçim için en önemli kriterlerimiz
adaylar›n, gerçekten ihtiyac› olan,
ça¤dafl, ayd›nl›k fikirli ve en önemlisi
Atatürk ilkelerine ba¤l› olmalar›yd›. Birçok
vak›f,  ö¤rencinin baflar› durumunu izle-
dikten sonra 2. y›ldan itibaren burs ver-
meye bafll›yor. Bizler için aday›n
Diflhekimli¤i Fakültesi’ni kazanm›fl olmas›
zaten baflar›l› oldu¤unu kan›tlamaktayd›.
Bu nedenle ilk y›ldan itibaren çocuklar›m›-
z› sahiplenip, mezun olana kadar vak›f
flemsiyemiz alt›nda tutmay› planlad›k.
Do¤al olarak e¤itim hayatlar›  süresince
derslerindeki baflar›lar›n› da izleyece¤iz.
Bursun devam›n›n kriteri belli bir not orta-
lamas›n› tutturmas› asla olmayacak. fiu
notun alt›nda al›rsan bursun kesilir gibi bir

Türker Sandall›’ya ve bu kursun organi-
zasyonunu üstlenen OTM firmas›n›n sahi-
bi sevgili arkadafl›m Doç. Dr. Murat
Demirhano¤lu’na  vakf›m›z ve ö¤rencileri-
miz ad›na flükranlar›m› sunar›m. 

Ayr›ca elimizde arkadafllar›m›zdan ve
gönüllü hocalar›m›zdan  oluflan önemli bir
konuflmac› portföyü var. Diflhekimleri
Odalar›na konu, konuflmac› ve uygun
tarihlerini bildirece¤iz. Onlar›n tercihlerine
göre Türkiye genelinde e¤itim toplant›lar›
düzenleyece¤iz. Planlad›¤›m›z bu sistem-
de konuflmac›lar›m›z tüm masraflar›n›
kendileri karfl›layacaklar, ancak odalar-
dan elde edilen gelir oran›nda belirli bir
pay talep edece¤iz. 

7. ‹lerisi için planlar›n›z neler?
Hedefimiz öncelikle  bu ifli yüz ak›yla

sürdürmektir. ‹flimizin gittikçe daha da
zorlaflaca¤›n›n bilinci içerisindeyiz.
Ö¤renci say›m›z› her y›l mümkün
oldu¤unca artt›rmak en büyük arzumuz.
Önümüzdeki y›llarda, yavafl yavafl ülke-
mizin tüm diflhekimli¤i fakültelerine ulafl-
may› hedefliyoruz,. 5. y›l›n sonunda 100-
150  ö¤renciye ulaflaca¤›m›z› düflünüyo-
ruz. Bu nedenle gelir getirici etkinliklerimi-
zi sürekli artt›rmak zorunday›z. 

8. Meslektafllar›n›zdan beklentiniz
n e l e r ?

Beklentilerimizi burada sadece ayda
flu kadar yard›m yapsalar ne iyi olur gibi
k›s›r bir cümleye s›¤d›rmak istemiyorum.
Tabi ki her kurufla ihtiyac›m›z var, damla-
lar göl oluyor. Ancak ufkumuz çok genifl.
‹leride belki de kendi yetifltirdi¤imiz
ö¤rencilerimizle az geliflmifl mahallelerde
sa¤l›k hizmeti verece¤iz. Kim bilir belki
çok büyüyüp özel bir fakülte haline gele-
ce¤iz. Hayallerimizin s›n›r› yok. Bunlar›
zaman içinde hep birlikte görece¤iz.
Öncelikli hedefimiz daha önce de söyle-
di¤im gibi yüz ak›yla sorumlulu¤unu üst-
lendi¤imiz ö¤rencilerimizin e¤itimlerini
tamamlamalar›. Ben buradan sadece
meslektafllar›m›n vak›f ailemize bir flekilde
kat›lmalar›n› dileyebilirim. Desteklerinin
fleklini ise onlar›n hayal gücü, imkanlar›
ve gönül zenginliklerine b›rakabilirim.
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Violight
Daha güvenli difl f›rçalama için.‹çinde UV

dezenfeksiyonu için bir lamba mev-
cut.Laboratuvar sonuçlar› % 99.9 bakteri elimi-
nasyonundan söz ediyor.Tek dokunuflla çal›fl-
maya bafllayan cihaz 10 dakika içinde
dezenfeksiyon ifllemini bitiriyor.Kendi kendine
kapan›yor.Elektrkli difl f›rças› uçlar› da ayn›
ifllemden geçirilebiliyor.Cihaz›n temizlenmesi
oldukça kolay.

fi›r›nga ›s›t›c›
Anestezi ve irrigasyon ajanlar› ile enjektörlerin

›s›t›lmas›n› sa¤layan bu cihaz oldukça faydal›. “Cool
Touch” teknolojisi ile konforlu bir kullan›m sunuyor.
Solusyonlar ›s›n›rken metal yüzeylerin afl›r› flekilde
yanmas›n› da engelliyor.

Dental 
i l k y a r d › m
seti

Muayenehaneler için özel
dizayn edilmifl  donan›ml› bir ilk
yard›m seti.Allerjik reaksiyon-
lar,kardiyak sorunlar , ast›m
komplikasyonlar› gibi zor anlar
yaflanmas›na neden olabilecek
rahats›zl›klarda yard›mc› olabile-
cek bir set.Yurt d›fl›nda boflalan
ilaç kutular› istendi¤inde özel ser-
vislerle de¤ifltiriliyor. Ne diyelim;
tez zamanda dar›s› bafl›m›za. 

Tetenal
Kapsül Formunda 1. ve 2. banyo solusyonu .

Bir kapsülü 100 ml suda eriterek haz›rlad›¤›n›z
banyo solüsyonunda 50 adet 3x4 cm filmi banyo
yapabilirsiniz. (ya da 900 ml suda 10 kapsül edi-
lerek 1 litre kullan›ma haz›r banyo suyu elde edile-
bilir.)
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Mobi blu
Dünyan›n en küçük mp3 çalar›. Yeni

bir led teknolojisi ile ekran görüntüsü daha
berrak ve net. USB 2.0 ba¤lant›s› ile bilgi-
sayar›n›za ba¤layabiliyorsunuz. Fm radyo
ve radyo kaydedici olarak da ifllev görü-
yor. Bir di¤er özelli¤i ses kay›t cihaz› ola-
rak kullan›labilmesi. Surro und ses sistemi-
ne sahip. Özellikleri internet üzerinden
yapaca¤›n›z güncellemelerle yenilenebili-
yor. ‹flte size boyundan büyük ifller becere-
bilen bir küçük dev.

Portatif dvd player
Her yerde e¤lenebilmenizi sa¤layacak bir dvd oynat›c›.

Genifl  likit kristal ekranl› tafl›nabilir özelli¤i oldukça pratik ve
keyifli. Uzaktan kumandas› mevcut araç içine yerlefltirilmesi
mümkün.

Sony Radio & 
CD Player  ZS-Y3
Bu bir yavaflça yere konmaya çal›flan bir ufo de¤il.Sony’den portatif e¤lence

için yarat›lm›fl bir cihaz.Güçlü bir radyo ve cd çalar.Mega Bass ile güçlendiril-
mifl.Uzaktan kumandas› mevcut. Muayene odalar›m›z için pratik bir çözüm. Kolayl›k
olsun diye cd’yi dikey olarak yerlefltirebildi¤iniz cihaz›n bir di¤er özelli¤i ise
görünümüde gizli.Sizce de gülen bir yüzü and›rm›yor mu?

H az › r l ay a n :  
M. Memduh 
M A Z M A N C I
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ile ilgili bir veya daha fazla iflare-
tin bulundu¤unu tesbit etmifller-
dir. Hastalar›n %26’s› bu iflaret-
lerin fark›nda iken %50’si fark›n-
da olmad›¤›n› ifade etmifltir. 

7 ile 18 yafl grubunda yap›lan
epidemiyolojik çal›flmalarda
semptomlar›n %20-%56 oranla-
r›nda, iflaretlerin ise %4 - %77
oranlar›nda bulundu¤u rapor
edilmifltir. Ayr›ca iflaret ve
semptomlarda, çocukluktan
genç yetiflkinli¤e ve orta yafla
do¤ru ilerleyen yaflla birlikte art›fl
oldu¤u belirtilmifltir (7).

TME rahats›zl›klar› eklem içi
(intrakapsüler) ve eklem d›fl›
(ekstrakapsüler) olmak üzere
bafll›ca iki grupta toplanabilir.
Eklem içi rahats›zl›klar›n bir
grubu olan iç yap› bozukluklar›
(Internal Derangements) artiküler
disk, mandibular kondil, artiküler
fossa ve eminens aras›ndaki
anormal pozisyonel ve fonksiyo-
nel iliflkiyi tan›mlayan; eklem
a¤r›s›, eklem sesleri, çene hare-
ketlerinde k›s›tlanma ve/veya
kilitlenme ile karakterize durum-
lard›r (1,8,9). 

TME iç yap› rahats›zl›klar›n-

Temporomandibular eklem
(TME), son derece karmafl›k bir
yap›ya sahip olan çi¤neme sis-
teminin önemli bir bölümünü
oluflturmaktad›r. TME, mandibu-
lan›n kondili ile, temporal
kemi¤in mandibular fossas› ara-
s›nda yer al›r. Bu iki kemik yap›
aras›nda yo¤un fibröz dokudan
oluflan ve eklem bofllu¤unu üst
ve alt olmak üzere iki bölüme
ay›ran artiküler disk bulunmakta-
d›r (1,2,3).

TME, vücuttaki eklemler ara-
s›nda, difllerin okluzal temaslar›
ile oluflan rijid bir kapan›fla sahip
tek eklemdir. Difllerle olan bu ilifl-
kisi temporomandibular eklem
rahats›zl›klar›n›n tedavisini klinik
diflhekimli¤i alan›na sokmaktad›r
(1).

Epidemiyolojik araflt›rmalar,
TME rahats›zl›klar›n›n klinik mua-
yene s›ras›nda saptanan bulgu-
lar› ve semptomlar›n›n, yetiflkin
populasyonun % 4-28’ini etkile-
di¤ini göstermektedir(4,5).
Solberg ve arkadafllar› (6) 18-25
yafl grubu hastalarda yap›lan kli-
nik muayene sonucunda hasta-
lar›n %76’s›nda TME rahats›zl›¤›

dan, disk-kondil iliflkisindeki
bozukluklar en s›k karfl›lafl›lan
klinik problemlerdendir. TM
Eklem diskinin kondile göre öne
konumland›¤› durumlar diskin
redüksiyonlu veya redüksiyon-
suz öne  yer de¤ifltirmesi olarak
adland›r›l›r. A¤›z açma ve kapa-
ma s›ras›ndaki ses (resiprokal
klik) redüksiyonlu disk yer
de¤ifltirmesinin, k›s›tl› hareket
ise redüksiyonsuz disk yer
de¤ifltirmesinin en belirgin klinik
bulgular›d›r (1,9). Diskin redüksi-
yonlu yer de¤ifltirdi¤i vakalarda
a¤›z kapal› pozisyonda iken öne
do¤ru yer de¤ifltirmifl olan disk
açma hareketinin belli bir nokta-
s›nda kondil taraf›ndan yakalan›r
ve maksimum a¤›z aç›kl›¤›na
ulaflt›¤› noktaya kadar bu iliflki
korunur. Kapama hareketinde
ise disk-kondil iliflkisi tekrar
bozulur ve disk önde kal›rken,
kondil hareketine devam ederek
posterior-superior yönde
konumlan›r (1,3,9,10). 

Diskin redüksiyonsuz öne yer
de¤ifltirmesi (closed-lock) disk-
kondil iliflkisinin daimi olarak
de¤iflti¤i durumdur. Disk kondile

TEMPOROMAND‹BULAR
EKLEM PROBLEMLER‹ ile
TEfiH‹S ve TEDAV‹
YÖNTEMLER‹NE GENEL BAKIfi

bilimsel
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öne yer de¤ifltirdi¤i vakalarda
öncelikle fonksiyon s›ras›nda
optimal disk-kondil-fossa iliflkisi-
ni yeniden oluflturmak için çaba
sarfedilmekte ve baz› tedavi
yöntemleri uygulanmaktad›r (12).
Tedavinin bafllang›c›nda mani-
pülasyon uygulamas› ile diskte
redüksiyonun sa¤lanmas› ve öne
konumland›r›c› splintle (anterior
repositioning splint) tedaviye
devam edilmesi ilk amaç olmal›-
d›r. Redüksiyonun sa¤lanama-
mas› halinde ise a¤r› kontrolü;
çene hareketlerindeki k›s›tlan-
man›n giderilmesi yani hastaya
normal yaflam tarz›n›n mümkün
olan en üst düzeyde yeniden
kazand›r›lmas› için çeflitli splint
tedavilerinden, atroskopi ve aç›k
eklem cerrahisine kadar uzanan
de¤iflik tedavi yöntemleri uygu-
lanmaktad›r. Bu yöntemlerin
tümü ile her klinik vakada bafla-
r›l› sonuçlar elde etmek güçtür
ayr›ca, çeflitli önemli komplikas-
yonlar da ortaya ç›kabilmektedir.
Bunlar, operasyon sonras› a¤r›,
enfeksiyon, fasiyal sinirin zarar
görmesi ve okluzal uyumsuzluk
gibi komplikasyonlard›r. Bu
nedenle diskin öne yer de¤ifltir-
di¤i vakalar›n tedavisinde invaziv
olmayan tedavi yöntemleri önce-
likli olarak düflünülmelidir
(1,3,12,16). 

Kaynaklar:
1. KAPLAN, A., ASSEL, L.A.:

Temporomandibular Disorders:

Diagnosis and Treatment, First ed., W.B.

Saunders Company, Philadelphia, 1991.

2. SARNAT, B.G., LASKIN, D.M.: The

Temporomandibular Joint: A Biological

Basis For Clinical Practice, Fourth ed.,

W.B. Saunders Company, Philadelphia,

1992.

3. OKESON, J.P.: Management of

Temporomandibular Disorders and

Occlusion, Second ed., The C.V. Mosby

Company, St. Louis, 1989.

göre genellikle öne ve mediale
yer de¤ifltirmifltir ve çene fonksi-
yonlar›n›n tüm aflamalar›nda
kondilin normal hareketlerini
engellemektedir. A¤›z açma
hareketi s›ras›nda yaln›zca rotas-
yon meydana gelmektedir
(11,12). 

TME rahats›zl›klar›n›n tan›s›n-
da, hasta hikayesi ile klinik ve
radyolojik muayene önemli bir
yer tutmaktad›r (9). TME diskin
durumu ve kondil bafl›na göre
pozisyonunu ortaya koymak için
çeflitli görüntüleme yöntemleri
kullan›lmaktad›r. Bunlar; atrogra-
fi, bilgisayarl› tomografi ve man-
yetik rezonans görüntülemedir
(MRG) (9). Bu yöntemlerden
MRG, kemik yap›lar›n görüntü-
lenmesinde yeterli olmayan
pahal› bir yöntem olmas›na
ra¤men iyonize radyasyon kul-
lanmamas›, non-invaziv bir yön-
tem olmas›, disk konumu ve
morfolojisine iliflkin çok de¤erli
bilgiler verebilmesi nedeni ile iç
yap› bozukluklar›n›n tan›s›nda
giderek artan bir önem kazan-
maktad›r (13,14,15).

Transkranial radyografi
tekni¤i, TME kemik yap›lar›n›n
görüntülenmesinde önemli bir
yard›mc›d›r. Ayn› zamanda
fossa-kondil aras› mesafenin
de¤erlendirilmesine de olanak
verir bu nedenle di¤er radyolojik
tetkikler aras›nda özel bir önemi
vard›r (1,11). 

TME diskinin redüksiyonsuz
öne yer de¤ifltirdi¤i vakalar›n
tedavisindeki amaçlar; disk-kon-
dil iliflkisini normale döndürmek,
buna ba¤l› olarak çene hareket-
lerindeki k›s›tl›l›k ve a¤r› flikayet-
lerini ortadan kald›rmak, böylece
hastaya normal fonksiyonlar›
tekrar kazand›rmakt›r. Bu
nedenle, diskin redüksiyonsuz
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varm›flt›r. Difller üzerindeki zay›flat›c›
etkileri olmas›na ra¤men yetersiz
koronal difl dokusu kald›¤›nda  yapay
bir kron için yer sa¤lamada post
endikasyonu kaç›n›lmazd›r. (8)

Endodontik tedavili bir diflin kuv-
vetlere karfl› dayan›m› direkt olarak
arta kalan dentin miktar› ile iliflkili
oldu¤undan postun çap› minimum,
dentin miktar› ise maksimumda tutul-
mal›d›r.(9,10)Post çap›n›n geniflle-
mesi preparasyon hacmini artt›ra-
ca¤›ndan daha zay›f duvarlar olufla-
cak, böylelikle k›r›lma riskini artt›ra-
c a k t › r . ( 1 1 )

Post bofllu¤u haz›rlanmas›yla
zay›flam›fl  endodontik tedavili bir
difle metal post uygulanmas› halinde
diflin dayan›kl›l›¤›nda art›fl yapmaz-
ken, bu bofllu¤un asitlenerek resin
kompozit ile postun uyguland›¤›
durumda dayan›kl›l›k gelifltirilmifl-
tir.(9)  Dentin ile efl de¤er elastiklik
modülüne sahip resinin  kökün güç-
lendirilmesi için dentine ba¤lanma-
s›yla kökün iç kal›nl›¤› artaca¤›ndan
k›r›lma rezistans›nda art›fl olur.(10)

Endodontik tedavili difller % 10
daha az kollejen ihtiva eder. Yine de
elastiklik modülü, sertlik ya da k›r›lma
dayan›m› gibi fiziksel özelliklerinde
eksiksiz bir kütle halinde iken önemli
de¤iflmeyle sonuçlanmaz. Farkl›
sebeplerle sert dokudaki kay›p, diflin
yük kapasitesindeki azalmaya öncü-
lük eder. (12)

Dentine Benzerlik
Baz› çal›flmac›lar, daha dar çapta

daha az difl dokusu kald›rma avanta-
j›ndan dolay› rijit sistemleri önerirken,
güncel görüfl postun yüke maruz kal-
mas›nda stresi köke indirgeyerek
iletmesi neticesi kökte k›r›k oluflma

Difl destekli sabit protezler,
mukoza destekli protezlere göre
biyomekanik ve fizyolojik avantajlara
sahiptir. Bu nedenle kron harabiyeti
afl›r› olsa bile mevcut diflten mümkün
oldu¤unca istifade edilmelidir.
Biyomekanik faktörlere dikkat edil-
di¤i takdirde, kökün sa¤laml›¤›n› ve
bütünlü¤ünü bozmayacak bir tutu-
culuk ile baflar›l› sonuçlar elde edile-
bilir. Kanallar› doldurulmufl bir difl
restorasyonunda kron tutuculu¤u
için bir posttan yararlan›lmas› yakla-
fl›k iki yüz y›l önce Fauchard taraf›n-
dan alt›n ve gümüflten yap›lm›fl post-
lar›n kullan›lmas›yla bafllam›flt›r. Post
ve korlar çok farkl› materyallerden
imal edilmifl ve de¤iflik renk, flekil ve
ebatta üretilmifltir. Üstün fiziksel
özelliklerinden dolay› post ve kor
yap›m›nda metaller yirminci yüzy›l›n
sonlar›na de¤in  seçim önceli¤ine
sahip restorasyon tipini oluflturmufl-
tur.  Estetik diflhekimli¤inde artan
talepler; difl renginde, metal içerme-
yen post ve kor sistemlerinin gelifli-
mine öncülük etmifltir. Döküm ya da
prefabrike metal postlara karfl› ilk
gerçekçi alternatif 1990 y›l›nda
Karbon Fiberler ile sa¤lanm›flt›r.
Karbon fiber postlar› kuartz, silika ve
cam fiber ile güçlendirilmifl materyal-
ler  izlemifltir. Kullan›ma haz›r olmala-
r›, zaman tasarrufu sa¤lamalar› ve difl
dostu olmalar› popülaritelerini artt›-
ran unsur olmufltur. (1,2,3,4,5,6,7) 

Diflin Durumu
Post-kor tedavilerine, pulpas›z

diflleri daha dayan›kl› k›lacak bir
metod gözü ile bak›lm›flt›r. Bununla
birlikte pek çok çal›flma; post uygu-
lamalar›n›n diflleri güçlendirmekten
ziyade onlar› zay›flatt›¤› sonucuna

riskini azaltan dentine yak›n elastiklik
molülüne sahip yap›lar› önermekte-
dir.(13) Neticede homojen bir difl
yap›s› elde etmek için dentine  ben-
zeyen elastiklik modülüne sahip fark-
l› materyaller kullan›lmal›d›r. (4) 

Stres 
Fiber postlar kanal içinde aktif

olarak yerleflmezler, kanal duvarlar›-
na resin simanlar ile pasif ba¤lan›rlar.
Böylece arda kalan kök dentininde
stres minimal olur ve restorasyon için
iyi bir prognoz sa¤lar.(3)
Yap›flt›r›labilen fiber postlar metal
postlar ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda art›k difl
dokusuna daha az stres iletir. Bunun
sebebi pasifli¤inin yan›nda paralel
fiber yap› boyunca stresin so¤urul-
mas› ve da¤›t›lmas›d›r. (3,14) Ancak
hiçbir post yükü kök uzunlu¤u
boyunca eflit flekilde da¤›tamaz.(11)
Döküm postlarda stres döküm
boyunca birikir. Bu da¤›l›m difl doku-
su ve destek dokular için avantajl›
olsa da apikal 1/3 ve koronal bölge
için dezavantajl› olabilir. Fiber postlar
için stres de¤erlerine bak›ld›¤›nda,
stresin servikal bölge ve bukkal
kemik boyunca birikti¤i görülür. (10)
Bu materyaller  kanal›n santral üçlü-
sünde dentin etraf›nda  kuvvet olufl-
t u r u r . ( 1 5 )

De Santis ve ark.lar› karbon fiber
postlar ile restore ettikleri diflleri pull-
out yöntemi ile analiz ettiklerinde
siman iç yüzeyindeki stres
da¤›l›m›n›n postun orta bölgesinde
minimum de¤ere yaklaflt›¤›n›, maksi-
mum de¤erlere ise alt ve üst bölge-
lerde ulaflt›¤›n› göstermifllerdir. (11)
Sonuçta fiber postlar yük alt›nda
bükülse bile post ve dentin aras›nda
stresleri da¤›t›r.(12)

Dt. Andaç Bark›n BAVBEK      Yrd. Doç. Dr. Turan KORKMAZ      Doç. Dr.  Caner YILMAZ*
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B A fi A R I S I Z L I K
Endodontik devaml›l›k sonras›

tüm blo¤un direnci yap›s›nda bulu-
nan en zay›f komponentin direnci ile
s›n›rland›r›l›r.(3)  Pek çok çal›flma
post-kor restorasyonlar›ndaki bafla-
r›s›zl›k oranlar›n›n vital difllerdeki res-
torasyonlarda daha fazla oldu¤unu
b e l i r t m i fl t i r . ( 1 6 )

Literatürde tüm post tiplerini kap-
sayan komplikasyonlar; post k›r›klar›,
retansiyon kayb› ,kron yada kök
k›r›klar›d›r.(17) Bir baflka çal›flmada
baflar›s›zl›k s›ralamas›nda ilk s›ran›n
kron ve post retansiyon kayb›,
sekonder çürükler ve kök k›r›klar›
oldu¤u; en az görülme s›kl›¤›n›n ise
post distorsiyonu ve post k›r›¤›
oldu¤u bildirilmifltir.(18)

Naumann ve arkadafllar› 115 adet
cam fiber ile güçlendirilmifl postlar ile
restore edilmifl difllerin 12  ve 24 ayl›k
takiplerinde baflar›s›zl›¤›n ilk 12 ayda
% 3.8 iken 24 ay›n sonunda % 12.8
olarak rapor etmifllerdir. Kök k›r›¤›
sadece iki vakada gözlenmifl olup ilk
y›l içinde vuku bulmufltur. Post k›r›¤›
ise 12 ay sonunda % 2.6 iken 24
ayl›k takip sonunda büyük bir t›rma-
n›flla % 9’ a yükselmifltir. (12)

‹nterinsizal yükleme yön-hacim-
h›z ile postlu difller üzerinde taklit
edildi¤inde metal postlara nazaran
fiber ile güçlendirilmifl postlar›n difl
yap›s›na daha az zarar verdi¤i sonu-
cuna var›lm›flt›r.(19)

Post K›r›¤›
Post ile restore edilmifl bir difl

strese maruz kald›¤›nda diflteki en
rijit parça mekanik stresi en fleksib›l
olana yöneltir. Bu da kök k›r›¤›, post
k›r›¤› yada postun ba¤lant› kopuk-
lu¤u ile sonuçlanabilir.(12) Elastiklik
modülü dentine eflit oldu¤u içindir ki
yüksek kuvvetlerde kökte k›r›lma
olmamaktad›r. Ancak etki postun
kendisinde gözlenebilir.(7,19) Postta
distorsiyon ve k›r›lma olmas›n›n
temel sebebi elastik limitin ve diren-
cin düflüklü¤üdür.(14)

Karbon fiber ile güçlendirilmifl
post ile titanyumdan elde edilen post
sistemi mukayese edildi¤inde tekrar-
layan yüklemede karbon fiber ile
güçlendirilmifl postlar›n daha yüksek
k›r›lma direncine sahip  oldu¤u görül-

müfltür.(14) Döküm postlar ise kar-
bon postlardan  daha yüksek k›r›lma
dayan›m› gösterir.(11)

Termal de¤iflikliklerin ve tekrarla-
yan yüklemelerin yan› s›ra postun
önceki simantasyonda kumlanmas›
gerek ba¤lant› dayan›m›nda gerek
postun  kendi içindeki dayan›mda
önemli düflüfle yol açar.(13)

Kök K›r›¤›  
Rijit metal postlar distorsiyona

u¤ramaks›z›n lateral kuvvetleri karfl›-
lay›p daha az rijit dentine stresi trans-
fer ederek kök k›r›¤›na neden olacak
bir potansiyel gösterir. Döküm metal
postlar ortalama % 2 ila 4 oran›nda
kök k›r›¤›na yol açmakta-
d›r.(11,12,17) (fiekil 1)

Post boyunun gere¤inden uzun
yada k›sa olmas› kök k›r›¤› oluflma
riskini artt›r›r.(14) Uzun postlar ile
yap›lan restorasyonlarda stres
da¤›l›m› daha iyi olmaktad›r.  Post
boyu klinik kron boyuna eflit
oldu¤unda baflar›s›zl›k % 2,5 iken
klinik kron boyunun dörtte birine
indi¤inde bu oran % 25 ç›kmakta-
d › r . ( 8 )

Post çap›n›n genifllemesi prepa-
rasyon hacmini artt›raca¤›ndan daha
zay›f duvarlar oluflacak, böylelikle
k›r›lma riskini artt›racakt›r.(11) Bir
post kuvvetleri kök içerisine do¤ru
yönlendirerek olas› bir kök k›r›¤›na
sebebiyet verebilir.Yapay kronun kor
marjininin apikaline uzanarak sa¤lam
difl dokusunu 3600 sarmas›na ‘FER-
RULE’ ad› verilir.(fiekil 2) Akkayan‘ ›n
belirtti¤ine göre 2.0 mm’lik ferrule
preparasyonu endodontik tedavili
diflin k›r›lma rezistans›n› 1.0 mm ve
1.5 mm ‘lik uzunluklara göre önemli
oranda  artt›r›r.(1,8) 

Polietilen dokuma fiberlerin  post-
kor restorasyonlarda küçük çapl›
kompozit  posta ilavesi  sonucu ver-
tikal kök k›r›¤› önemli ölçüde azal-

m›flt›r. Kanal yuvas›na uyumlu post-
lar ile polietilen dokuma fiber destek-
li kanaldan daha dar çapl› prefabrike
postlar aras›nda k›r›lma rezistans›
yönünden önemli bir fark bulunma-
m›flt›r. (9)

M i k r o s › z › n t ›
Apikal s›zd›rmazl›k için fiberle

güçlendirilmifl postlarda da en az›n-
dan 4 ila 5 mm gutta perkan›n t›kay›-
c›l›¤›  arzu edilir.(8)

Yapay bir kronun siman kayb›
fleksib›l post ile meydana gelebilir.
Ancak klinik olarak bak›ld›¤›nda bu
kay›p bafllang›ç aflamas›nda tespit
edilemez. Yine de kron marjini ve difl
yüzeyi aras›nda s›z›nt› meydana geti-
rerek  difl çürü¤ü ve  difl kayb›na
öncülük edecek potansiyeldedir.
Fiber postlar›n döküm postlardan
daha fleksib›l oldu¤u unutulmamal›-
d›r. (1)

Karbon fiber ve paslanmaz çelik
postlar resin siman ile difle yap›flt›r›l-
d›klar›nda mikros›z›nt› aç›s›ndan ara-
lar›nda önemli bir  fark bulunmazken,
cam iyonomer ve çinko fosfata göre
daha az s›z›nt› göstermifllerdir.(13)

Dentine ba¤lanabilen  resin siman
ile simante edilen postlar  dentine
ba¤lanamayan simanlara göre daha
az mikros›z›nt› gösterir.(11)

‹n vitro çal›flmalar fiber postlar›n
konvansiyonel postlar kadar güçlü
olmad›klar›n›, suda bekletilince ter-
mal de¤iflikliklerde ve tekrarlayan
yüklemelerde dayan›m›n›n önemli
oranda düfltü¤ünü belirtmifl.(8)

E S T E T ‹ K
Metal postlar,  tam-seramik res-

torasyonlar›n alt›nda ancak kor yüze-
yinin opak resin ile kaplanmas›ndan
sonra kullan›l›rlar. Yaratt›¤› estetik
duygu ise görecelidir. Krona gelen
›fl›nlar›n kor ve post yard›m›yla denti-
ne ve gingival dokulara yay›lmas›yla
müflterek estetik sa¤lanabilir.
Translüsent  üstyap›larda ideal post
rengi o diflin dentin rengidir. Renksel
devaml›k elde edildi¤inde,ne gingival
dokularda ne de diflte kararma göz-
lenir.  (3)  

fiekil 1 fiekil 2
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Karbon fiber postlarda karbonun
siyahl›¤› mevcuttur. (fiekil 3) Metal
ba¤l› porselenlerde yada tamam› ile
opak altyap›l› bir seramik kronda
endike olabilir.(3) Bununla birlikte
fiber postlar›n ilk jenerasyonlar› tam-
seramik ve kompozit restorasyonla-
r›n alt›nda maskelenme zorlu¤undan
ötürü genel kullan›m› s›n›rlanm›flt›r.(5)
Spektrofotometrik çal›flmalar koyu
renk opak postlar›n 2mm yi aflan
kal›nl›ktaki tam-seramik restorasyon-
lar alt›nda tamam› ile maskelendi¤ini
ispatlam›flt›r.(13) Ancak ideal bir res-
torasyonda estetik avantaj, kompo-
nentlerin fiziksel uyumlar›n› de¤ifltire-
rek sa¤lanmamal›d›r. Karbon fiber
postlar›n direkt restorasyonlar›n
estetik görünüfllerini tehlikeye atabi-
lece¤i anlafl›ld›ktan sonra karbon
yerine kuartz fiber kullan›lm›flt›r. Cam
ya da silikadan yap›lm›fl fiber postlar
beyaz ve translüsent olup yüksek
kozmetik beklentileri karfl›lamakta-
d›r.(fiekil 4)  Son y›llarda yeni kuartz
fiber post sistemleri ‘’Light ’’ olarak
kullan›ma sunulmufltur.(4,5,6,7,20)
(fiekil 5)  

Translüsent fiber postlar  kök
içine do¤ru ›fl›¤›n iletimine izin verir-
ler. Bu iletimin avantaj› resin siman›n
de¤iflim derecesini artt›rarak elastik
modülüs ve sertlik gibi mekanik özel-
liklerinin geliflmesini sa¤lamas›d›r.(4)

K O R
Cam iyonomer ve baz› kompozit

kor materyalleri florosilikat inorganik
yap› içerdi¤inden florit sal›n›m›
yaparlar. Bu sal›n›m befl y›ldan uzun
sürebilir. Cam iyonomer tabanl› kor
materyalleri gevrek malzemeler olup
oklüzal yükleri karfl›lamada aciz kal-
maktad›r. Bu materyaller ancak iste-
nilmeyen and›rkatlar›n kapat›lmas›n-
da kullan›l›r.(8)

Amalgam ve cam iyonomer kor
üst yap›lar›n kullan›m› yerini kompo-
zit rezinlere b›rakm›flt›r. Resin kor
yap›lar di¤erlerinden farkl› olarak
endodontik yap› ile post yap›n›n
kanalda tek yap› haline gelmesinde
ilk ba¤lant›d›r.(3,13)

Mikrohibritlerden ak›flkan formla-
ra kadar her tip kompozit gerek ›fl›kla
sertleflen gerekse kendi kendine
sertleflen özellikte kor yap›m›nda kul-
lan›l›r. Kor yap›m›nda en iyi perfor-
mans› gösterecek kompozit tipi
halen iflaret edilememifltir. Ancak tipi
ne olursa olsun unutulmamal›d›r ki;
rezin kor yap› içinde boflluk-kabarc›k
varl›¤› ve post ile aras›ndaki iç yüzey
boyunca boflluklar›n geliflimi fonksi-
yonel yüklenme alt›nda k›r›lma riski-
nin artt›ran negatif etkenlerdir. Bir
di¤er olumsuzluk da postun restora-
tif kron ile temas›d›r. Fiber ile güçlen-
dirilmifl postun koronal k›sm› her tür
restoratif kor materyali içine gömül-
melidir. (13,20) 

Resin ile güçlendirilmifl post ve
kor sistemlerinin çi¤neme kuvvetleri-
ne karfl› direnci morfolojik post ve
kor restorasyonlara göre daha
b ü y ü k t ü r . ( 9 )

R A D Y O G R A F ‹
21 çeflit fiber post incelendi¤inde

sadece iki tipin (Composipost ve
Snowpost) radyoopak oldu¤u göz-
lenmifltir. (fiekil-6) Snowpost
(Carbotech, Ganges, France)’ un
radyoopakl›¤› opak fiberlerin kullan›-
m›ndan elde edilirken, Composipost
(RTD, St Egeve, France) ’ da ise  post
yap›s› içine baryum-sülfat yada a¤›r
molekül a¤›rl›¤›na sahip elementlerin
ilavesiyle radyoopakl›k sa¤lan›r.

Ancak bu ilaveler epoksi matriks ile
karbon fiberlerin ba¤lant›y› düflürür-
ken, boflluk oluflumunu tetikler.
Composipostlar  imalalatç›  firman›n
bir di¤er ürünü olan ve  radyoopak
elementleri içermeyen kuartz fiber
postalardan (Aestheti-Plus, RTD, St
Egeve, France) daha zay›f oldu¤u
bulunmufltur. Silika fiber bazl›
Snowpostlar benzer flekil ve resin
matriksdeki  karbon fiber postlardan
ve Aestheti-Plus’ lardan daha zay›ft›r.
( 1 3 , 1 8 )

S ‹ M A N T A S Y O N
Postun kanala olan ba¤lant›s›n›n

devaml›l›¤›na tesir eden primer fak-
törler ‘basma dayan›m›, çekme
dayan›m› ve  siman›n yap›flma kalite-
sidir. Post siman› seçimindeki  di¤er
kriterler siman›n plastik deformasyon
potansiyeli, mikros›z›nt› ve s›v› emili-
m i d i r . ( 8 )

Çinko Fosfat siman›n fiber postla-
r›n simantasyonunda endike olmay›-
fl›n›n ana faktörleri; a¤›z içi s›v›larda
çözünmesi, özellikle asidik ortamda
ve de adezyondan yoksun olufludur.
( 8 )

Polikarboksilat siman a¤›z içi s›v›-
larda çözünürken dentine kimyasal
olarak ba¤lanabilir. En büyük deza-
vantaj› tekrarlayan yüklemeler sonu-
cu plastik deformasyona maruz kal-
mas›d›r. (8)

Cam iyonomer siman›n her ne
kadar flor sal›n›m› bilinse de dentinde
ki çürü¤e karfl› uzun dönem koruyu-
culu¤u hiçbir zaman kan›tlanama-
m›flt›r. Konvansiyonel cam iyono-
merlerin en büyük dezavantaj› yer-
lefltirme reaksiyonlar›d›r. Bu siman
maksimum mukavemetine ancak
birkaç günde ulaflabilir. Postun
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simante edildi¤i gün içinde döner
aletler ile kor flekillendirilmesi gerek-
ti¤inde siman›n pozisyonunu  boza-
rak olgunlaflmam›fl siman film taba-
kas›n› zay›flatabilir. (8)

Resin modifiye cam iyonomer
siman yavaflça su emen hidrofilik
resin içerir. Post siman› olarak kulla-
n›ld›¤› takdirde vertikal kök k›r›klara
bu özelliklerinden dolay› sebebiyet
verebilir.  (8)

Çinko Fosfat simanlar›n dentine,
mineye ya da serami¤e ba¤lanma
direnci s›f›rd›r. Resin siman›n ise
dentine 20 Mpa , mineye 25 Mpa
olup ciddi anlamda güçlü ve uzun
dönem baflar› için di¤erlerine göre
uzak ara tatminkard›r.(3)

Resin siman›n fiber postlara
ba¤lant›s›, zirkonyum dioksit postla-
ra göre daha üstün bulunmufltur. (7)

A D E Z Y O N
Pek çok 5. jenerasyon bonding

ajan›n içeri¤i kendi kendine sertleflen
resinlerle uyuflmaz. Tavsiye edilen 4.
jenerasyondur.(3) % 37’lik fosforik
asit uygulanmas›n›n ard›ndan kulla-
n›lan  4. jenerasyon adeziv sistemleri
di¤er sistemlere göre kök boyunca
say›ca çok ve  uzun resin tag’lere
sahip oldu¤u gösterilmifltir.(15)

Mikrof›rçalar›n(küçük, yuvarlak,
yumuflak,  süngerimsi f›rçalar) kulla-
n›m›  kök kanal›n›n uzunlu¤u boyun-
ca  ufak plastik f›rçalara göre daha
kesin bir bonding yüzeyi oluflturur.
Paper point kanal içindeki art›k
nemin al›nmas›n›n yan› s›ra post
bofllu¤unda göllenmifl ajanlar›n emi-
limini de sa¤lar.(13)

Post simantasyonunda fosforik
asit sonras› uygulanan bonding iflle-
mi, self-adhesive tekni¤e göre daha
güçlü bir ba¤lant› kurmufltur.(21)

Kendi kendine sertleflen kompo-
zitler  h›zl› olan  polimerizasyonunun
kontrol edilmesinin zorlu¤undan
ötürü, afl›r› geniflletilmifl kök kanal›na
yerlefltirilme esnas›nda problem ola-
bilir. Ifl›k ile sertleflen kompozitler,
postun kontrollüne ve yeterli zamana
izin vermesinden ötürü daha kulla-
n›fll›d›r. (10)

Tek kullan›ml›k metal çöpler ile
yap›lan enjeksiyon tekni¤inde kavite
içinde daha az boflluk ve kabarc›k
k a l m a k t a d › r . ( 1 5 )

Pek çok siman ile yap›lan çal›fl-
mada post materyallerine en iyi
ba¤lanma dayan›m›n› Panavia F
(Kuraray, Osaka, Japan) üstünlükle
göstermifltir. (13)

Günümüzde kompozit resin poli-
merizasyonunun  afl›r› uzun kanallar-
da daha s›hhatli olmas› için ›fl›n› ile-
ten özel plastik postlar(Luminex,
Dentatus,USA) üretilmifl olsa da
cam fiber gibi translüsent postlar
›fl›¤› iletebilirler.(10) En baflar›l› sonuç
translüsent bir post ile ›fl›kla sertle-
flen kompozit resin birlikteli¤i ile elde
edilmektedir.(15)Translüsent fiberler
apikal bölgede daha sa¤l›kl› rezin
polimerizasyonuna izin verir ve bu
post retansiyonunu artt›r›r.(22)

POST SÖKÜMÜ
Post k›r›lmalar› sonucu arta kalan

parçalar›n ç›kart›lmas› ikinci bir res-
torasyonun baflar›s› için gereklidir.
Ultrasonik aletler,(13) K›r›lm›fl fiber
postlar›n kanal içinden ç›kart›lmas›n-
da postun orta yerinden delik açan
özel flekilli reamerlar gelifltirilmifltir. 

RTD ad›yla piyasaya sunulmufl iki
adet frezden oluflmufl fiber postlar›
kanal içinden elimine etmek için
gelifltirilmifl sitemler bulunmaktad›r.
‹lk frez çok k›s›tl› çal›flma alan›na
sahip olup, fiber post yüzeyinde bir
delik haz›rlar. ‹kinci  frez aç›kl›¤› takip
ederek fiber boyunca ilerleyerek guta
perka görülene kadar devam edilir.
Bu ifllemin normal  elmas frezler ile
gerçeklefltirilebilece¤i savunulsa da
kontrolsüz olmaktad›r. Klinik tecrü-
beler fiber postun sökülmesinin,
metal postlara göre daha h›zl› ve
kolay oldu¤u yönündedir.(22)

GENEL TAVS‹YELER (7)
1. Koronal difl dokusu bir kor

yap›y› destekleyecek yeterli kalite ve
nicelikte olmad›¤›nda post yerlefltiril-
m e l i d i r .

2. Hasta bafl›nda tek seansta
estetik bir post kor yap›m›nda difl
rengindeki fiber postlar kullan›fll›d›r.

3 . Adeziv teknikler fiber postlar
ile birlikte kullan›ld›¤›nda tutuculu¤u
en üst s›n›ra tafl›d›¤› gibi difl dokusu-
nu da korur.

4 . Afl›r› difl dokusu kayb›nda
seramik postlar rijitli¤inden ötürü
stresi difl yap›s›na iletme e¤ilimi ile
kökte k›r›lma riskini artt›raca¤›ndan
k u l l a n › l m a m a l › d › r .

5 . Farkl› fiber tiplerinden yap›l-
m›fl postlar›n benzer bükülme daya-
n›m›n›n yan›nda, kuartz fiber ve di¤er
estetik fiber postlar eflit güven ile kul-
l a n › l › r .

6 . Küçük çapl› fiber postlar
k›r›lma riski olmaks›z›n iyi performans
g ö s t e r i l e r .

S O N U Ç
1. Rubber Dam ile izolasyonun

sa¤lanmas›n›n ard›ndan, ›s›t›lm›fl
aletler ya da dönen aletler yard›m› ile
kanal içindeki t›kay›c› dolgu madde-
si, apikalde s›zd›rmazl›¤› devam ettir-
tecek en az 4-5 mm‘ lik bölümü b›ra-
k›larak,  ç›kar›l›r ve  radyografik
ölçümler yap›l›r.(fiekil 7)

2. fiekillendirmeye sisteme ait
frezler ile küçük çaptan bafllanarak,
ideal genifllikte kanal içerisinde yuva
haz›rlan›r. (fiekil 8)

3. Frez çap›na uygun efl renkli
post,  kavite içine yerlefltirilerek tec-
rübe edilir. (fiekil 9-10)

4. Postun kronal k›sm›n›n prepa-
rasyon için uzun olaca¤› düflünül-
dü¤ünde a¤›z d›fl›nda elmas disk
yard›m›yla kesilir. Ard›ndan alkol ile
temizlenir.(Kesinlikle künt bir keski
k u l l a n › l m a z )

5. Kanal içerisine % 37 ’lik fosfo-
rik asit fl›r›nga edilerek 15 saniye
beklenir. Asidin uzaklaflt›r›lmas›nda
hava-su spreyi etkisiz kalaca¤›ndan,
distile su içerikli bir enjektör yard›-
m›yla en az›ndan 10 saniye tüm kavi-
te duvarlar› y›kan›r. Hava ile kurutul-
duktan sonra art›k nem paper-point
yard›m›yla elimine edilir.

6. Uygun bir adeziv sistem ima-
latç› firman›n tavsiyeleri do¤rultusun-
da tek yada çok aflamal› olacak
flekilde kaviteye uygulan›r.
Yap›flt›rma ajanlar›n›n küçük, yuvar-
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lak, yumuflak,  süngerimsi f›rçalar ile
uygulanmas› tavsiye edilir.  Art›k
ajanlar paper-point ile elimine edil-
dikten sonra hava s›k›larak;yüzeyin
parlak ve bir örnek oluflu sa¤lan›r.
(fiekil 11)

7 . Adeziv sistem uygulamalar›
post yüzeyine de tatbik edilerek
› fl › n l a n › r .

8 . Resin siman döner aletler
yard›m›yla kanal içerisine zerk edilir.
Resin simana bulanm›fl post vakit
kaybetmeden  hafif bir bas›nçla
yuvaya yerlefltirilir. Taflan siman›n
uzaklaflt›r›lmas›n›n ard›ndan polime-
rizasyon sa¤lan›r. (fiekil 12-13)

9 . Kor yap›s› mevcut yap›ya
uygun resin sistemler ile restore edi-
lerek bitirilir.(fiekil 14)  

1 0 . Kenar sonlanmas›  shoulder
yada champher olarak dizayn edil-
meli ve kronun ferrule etkisini artt›ra-
cak tedbirler al›nmal›d›r. (fiekil 14-15)
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1- Hizmet  sunumlar›n›n  bölge-
sel  da¤›l›m›n›n  dengelenerek
korunmas›,
Diflhekimli¤i  hizmetleri,  top-
lumumuzun  al›fl›lagelmifl  ihti-
yaçlar›na  binaen,  co¤rafi
da¤›l›mla  yerinden, ço¤unluk-
la da; Muayenehane  ve
Müflterek  muayenehanelerde
verilmektedir.
A¤›z  ve  difl  tedavisi  hizmet-
lerini  bölgesel  da¤›l›m  içinde
yürüten  diflhekimlerini,  hasta
yönelimine ve talebine  bak›l-
maks›z›n,    hastahane  türün-
de  büyük  çat›lar  alt›nda  top-
layabilmek  gerçekçi  ve
mümkün   de¤ildir.

2- Hizmet  sat›n al›nacak  ifllet-
melerin  rantabl  büyüklük
ölçe¤inin  belirlenmesi,  tercihi
ve  teflviki,
A¤›z  difl  tedavisi  sat›n al›na-
cak  iflletmelerin  seçiminde
büyüklük  ölçekleri  belirlenir-
ken,  bölgesel  da¤›l›m  denge-
leri,  ve  hizmete  ulafl›m
kolayl›¤›  gözard›  edilmeden,
hekim  bafl›na  düflen  hasta
say›s›  göz  önünde  tutularak;
ikinci  ünite  ve  hekim  istihda-
m›  ya da  üçüncü  ünite  ve
hekim  istihdam›  sa¤lanmal›-
d›r. Bu  büyüme  modeli, a¤›z
difl  tedavi  hizmetlerinde
varolan potansiyelden yararla-
narak, sektörel  kar›fl›kl›k  ve
hizmet  bozukluklar›  yaratma-
yacak sa¤l›kl›  büyüme  mode-
lidir.
Ankara  ili  merkez  olarak  bu
say›lar›n  üstünde istihdam
hedefleri  gerçekçi  de¤ildir.
Hekim  bafl›na  düflen  hasta
say›s›  3000’  in  üstündeki
beldeler  daha  büyük  iflletme
ölçeklerini  tafl›yabilir.

3- Emek, zaman,  maliyet  baz›n-
da  büyük  ve  küçük  iflletme-
ler  aras›ndaki  farklar,  
Hasta  hizmet  talebi  ile,
hekim  hizmet  sunumu  den-
gelenmemifl  büyük  iflletme-
ler, maliyetlerini  karfl›layabil-
mek  amac›yla  sistemi  zorla-
makta,  haks›z  rekabet  yara-
t›c›  teflebbüslerde  bulunmak-
ta,  tedavi  endikasyonlar›nda
sapmalar  yaratmaktad›r.  1-3
hekim  istihdam›n›  aflmam›fl
küçük  iflletmeler  merkezde
sistemle  uyumlu  çal›flabilir.
(Merkezde hekim bafl›na
düflen hasta say›s› 700 civa-
r›nda olup bir difl hekimli ifllet-
meleri faal  tutabilir.)

4- A¤›z  difl  tedavisi  hizmetleri
al›m›nda  hasta  talepleri

I-) Hastalar›n  bölgelerinde  difl
tedavisi  hizmetlerinin  al›m›n-
da  ‘kozmetik  sebeplerle’
di¤er hastalar  ile  karfl›laflma-
ma  ve  s›ra  beklememe  arzu-
su,  serbest  muayenehaneler-
den  hizmet  al›m›nda  tercih
sebebi  olmaktad›r.

II-) Büyük  iflletmelerdeki  büro-
kratik  t›kan›kl›klar,  ve  a¤›z
difl  sa¤l›¤›  gibi  ayn›  hekim
taraf›ndan  sürekli  takip
gerektiren  alan›m›zda,  sürek-
li  de¤iflik  hekimlerce  hizmet
sunumu  tedavi ve  protetik
hizmetlerde  takipsizlik  sonu-
cu  baflar›s›zl›k,  verimsizlik  ve
hasta  memnuniyetsizliklerine
sebep olmaktad›r.

III-) Büyük  iflletmelerde; basit
vakalarda  bile;  sistematik
tetkik  ve  tahlil  safhas›ndan,
tedavi  safhas›na  oldukça
uzun  süre  sonra  geçilebiliyor
olmas›,  hastalar  üzerinde  bu

kurulufllardan  hizmet  talebin-
de  isteksizlik  yaratmaktad›r.  

IV-) Teknik  detay  ve   hastan›n
endikasyona  iknas›na  dayal›,
afl›r›  toplumsal  fobiler  tafl›-
yan,   alanlarda  (diflhekimli¤i
hizmetleri  bu  guruptad›r)
hastane  düzeyindeki  büyük
iflletmelerde; yarat›lmas›
zorunlu  resmiyet  sebebiyle;
hasta-hekim  uyuflmas›  ger-
çeklefltirilemeyebilir.

5- A¤›z  Difl  Tedavisi  Hizmet-
lerinde  K‹T  teflekkülleri,
Mahalli  idareler  arac›l›¤›yla
Vak›f, Dernek, Sosyal  Amaçl›
kurulufllar›n  teflvikler  kullana-
rak  kuraca¤›  iflletmeler,
zamanla  as›l  hedeflerinden
uzaklaflarak  K‹T  teflekkülleri-
ne  dönüflece¤i  ve  sisteme
yük  olaca¤›  öngörülmektedir.

6- Büyük  Yat›r›mlar,
Büyük  yat›r›mlar›n, sisteme
entegre  olarak  mesleki  hiz-
met ve hasta  memnuniyeti
öncelikli  hedeften,  kontrol
edilemeyen  ticari  ve  politik
hedeflere  yönelmesi, bekle-
nebilir.

7- Difl  Protez  ve  Ortodonti
aparey  laboratuarlar›
Diflhekimlerinin  bölgesel
da¤›l›m›,  hizmetlere  ulafl›m›
kolaylaflt›ran  bir  etkiye
sahipken  diflhekimlerinin  hiz-
met  alaca¤›  difl  protez  labo-
ratuarlar›n›n  ise  teknolojik
yükselme,  hizmet  standardi-
zasyonu, maliyet  ekonomisi
ve  üretim  güvenli¤i  aç›s›n-
dan  bölge  baz›nda  baz›
merkezlerde  toplanmas›
yararl›d›r. 

D‹fi  TEDAV‹  H‹ZMETLER‹N‹N   
ÖZELDEN  SATIN ALIMINDA  HEDEFLER

SERBEST ÇALIfiAN D‹fiHEK‹MLER‹ KOM‹SYONU RAPORU
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Ö.G: Akademik hayat›n›z› bize
k›saca özetler misiniz.?

D.E: 1979 y›l›nda Gazi’nin eski
format› olan A.‹.T.‹.A. Diflhekimli¤i
Yüksek Okulu’ndan mezun oldum.
Üniversite 2. s›n›ftan beri özel ilgi
duydu¤um akl›mda olan fizyolojiyi
seçmek üzere birçok giriflim yap-
t›m,fakat netice alamad›m.
Askerlik döneminde mezun
oldu¤um Gazi Üniversitesinde
böyle bir program aç›ld›¤›n› duy-
dum bir arkadafl›mdan ve bunun
üzerine okuluma baflvurdum.
Program› kimsenin de henüz daha
bu konuya bir Angajman fleklinde
girmedi¤ini ö¤rendim. Baflvurumu
gerçeklefltirdim, s›nava girdim,
kazand›m. Baflkas› da yoktu fizyo-
lojiye baflvuran, büyük bir flans
oldu benim için. Diflhekimli¤i
fakültesine araflt›rma görevlisi ola-
rak atand›m. O s›rada art›k
Akademi Üniversiteye dönüflmek
fleklinde yeni bir yap›lanmaya gir-
miflti. Tam geçifl döneminde YÖK
yasas›ndan ötürü bir miktar atan-
mam gecikti ve bir müddet sonra
YÖK yasas›n›n getirisi olarak yak-
lafl›k 1 y›l yap›lanma devam etti ve
yeni bir yere görevlendirildim. O

da t›p fakültesi oldu. Yine
Akademik e¤itimli bir T›p Fakültesi
vard›, çok çekirdek haliyle, bu t›p
fakültesi üniversiteye dönüflümün-
den itibaren hem geliflme gösterdi
hem de YÖK’ün getirisi olarak,
YÖK’ün önerisi olarak temel t›p
bilimleri diflhekimli¤i, Eczac›l›k v.s.
bütün sa¤l›k birimleri baz›nda t›p
fakültesinde topland›. Bizi de o
zaman diflhekimli¤i kadrosuna
alm›fl olan yönetim, buraya görev-
lendirme fleklinde atad›. Hepimiz
ifllerimizi bu yap› alt›nda sürdür-
meye devam ettik,  bir müddet
sonra görevlendirme kadro geçifli
flekline dönüfltü. Kadro geçiflleri-
miz yap›ld› ve kadro araflt›rma
görevlisi baz›nda burda devam
ettik. Bir süre sonra da kadrolar›-
m›z tamamland›¤› için rahat bir
doktora süreci geçirdik. Çünkü o
zamanlar hepimiz geçifl aflamas›n›
yaflaman›n  s›k›nt›lar›n› çekiyor-
duk.  Doktoram›z bittikten sonra
tabii yine her zamanki gibi s›k›nt›l›
bir kadro dönemi geçirdik. Çünkü
kadro ilan› gerekiyordu, ilana bafl-
vuru gerekiyordu, yeniden her fley
yap›lanacakt›.  3 ay kadar kadro
s›k›nt›lar› yaflad›k, bu sürenin

sonunda atand›k böylelikle direkt
olarak Gazi Üniversitesi T›p
Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim
Dal›nda 1986’da ö¤retim görevli-
li¤ine atanm›fl oldum. Doktora
sonras› oldu¤u için k›sa süre
sonra Yrd. Doçent oldum,1988’de
Doçent oldum. Hemen akabinde
de ‹ngiltere’ye TÜB‹TAK araflt›rma
burslu olarak gittim. Epitelyal
growth faktör üzerinde
Manchester Üniversitesinde arafl-
t›rmalar yapt›m. Daha sonra
Türkiye’ye geldim. Çeflitli araflt›r-
malar›, çal›flmalar›, e¤itimleri
yürüttük ve Profesörlü¤üm 1993
y›l›nda doldu.1995’de kadro ola-
rak atanabildim. 1995’den bugüne
kadar da Profesör olarak görev
yap›yorum. Bu arada TÜB‹TAK
bursu yeniden kazand›m ‹sveç
enstitüsüne gittim. Amerika’ya git-
tim, araflt›rmalar› yürüttüm ve
dönüflümde 1993 sonu itibariyle
Ana Bilim Dal› baflkan› oldum.     

Ö.G: ‹deallerinizi gerçeklefltir-
m i fl s i n iz. Sizce Diflhekimli¤i
ö¤rencileri neden Temel T›pta
uzmanlaflmay› çok fazla tercih
etmiyorlar?

D.E: Diflhekimli¤i fakültesine
giren bir ö¤renci önce diflhekimi
olmak için girmifl oluyor. Bu
nedenden ötürü temel t›ptaki bir
branfl› do¤al olarak düflünmesi
çok geri planda kal›yor. Bu birinci
neden. ‹kinci neden Diflhekimlik-
lerinde temel t›p fazla desteklen-
miyor mu desem, ya da temel t›p
tam oturmufl vaziyette olmad›¤›
için, mesela bizim üniversitemizde
t›p fakültesi biriminden, diflhekim-
li¤i fakültesine temel t›p derslerini
vermeye gidiyorum. Orada ayr› bir
temel t›p bilimleri anabilim dal› var.
Ama sadece flu anda patoloji ola-
rak var, di¤er fizyoloji, histoloji hiç-
birisi yok, hepsi buradan gidiyor.
Haliyle böyle bir durumda da difl-
hekimli¤i ö¤rencisi temel birimler
derslerini ikinci planda görüyor.

GAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹ F‹ZYOLOJ‹ 
ANAB‹L‹M DALI BAfiKANI 
PROF. DR. DEN‹Z ERBAfi ‹LE SÖYLEfi‹

Röportaj: Dt. Özgenur Günefl
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Dolay›s›yla yanl›fl nerede, hata
nerede, hasta nerede bir anorma-
liteye sahip, bunu tespitin özü
temel bilimlerden geçiyor.
Fizyolojiyi bilmeksizin, tükürük
mekanizmas›n› bilmeksizin,
a¤›zdaki tükürük salg›s›n› tan›ma-
dan teflhis koymak, nedenlerini
tespit etmek zordur. Haliyle temel
t›p her zaman gereklidir ama
hekim baz›nda klinik bilgiler daha
ön planda oldu¤u için temel t›p
geri kalmaktad›r. Okurken de kli-
nik baz›nda da veya hekim olduk-
tan sonra da bu böyle olmufltur
maalesef.

Ö.G: Sizin diflhekimli¤i kökenli
olman›z,flu anda bu yönde çal›fl-
malar yapman›z› tetikliyor mu?
Diflhekimli¤i kimli¤inin sizi teflvik
etti¤i araflt›rmalar var m›? 

D.E: Benim bizzat diflhekim-
li¤ine yönelen bir araflt›rma yap-
m›fll›¤›m olmad›. Çünkü araflt›rma-
daki hedefim ve yöntemin daha
çok kalpteki ve di¤er dokulardaki
ifllemi reperfizyon dedi¤imiz, oksi-
jensiz veya kans›z kalma ve bunun
sonucunda da yeniden kanlanma
ve oksijenlenme olaylar›n›n orga-
nizmadaki çeflitli dokulara hasar-
lay›c› etkisini belirlemek oldu.
Makro olarak benim çal›flma ala-
n›m bu, mikro olarak da çal›flma
alan›m bunu kalpte uygulamak.
Hiç fark›na varmad›¤›m›z ama
hayat boyu süren, devaml› çal›flan
ve bitti¤i zamanda her fleyin bitti¤i
bir organ›m›z. Bu nedenle bunun
hiçbir zaman için bu flekil aksama-
ya u¤ramamas› laz›m. ‹skemi,
reperfüzyon durumuna dönmeme-
si laz›m. Ama maalesef çok defa
rastlanan bir durum. Bunu önle-
menin, meydana geldikten sonra-
da daha düzgün bir geri dönüflüm
sa¤lanman›n yollar›n› araflt›r›yo-
ruz. Bu nedenle de benim yönel-
di¤im hedef doku daha çok kalp,
genelde de di¤er dokular›n iskemi

Ö.G: Serbest çal›flan diflhekim-
leri özellikle temel t›p üzerindeki
bilgilerini ne derece gelifltirebili-
yorlar? Seminerlerimizde neden
sizler olmuyorsunuz, neden temel
t›p verilmiyor. Temel t›p m› bizi
önemsemiyor, biz mi?

D . E : Seminer programlar›nda
olmad›¤›n› bende biliyorum, far-
k›nday›m. Çünkü Klinik bilimler
a¤›rl›kl› olarak, kendi aralar›nda
seminer programlar›n› yürütüyor-
lar. Ne var ki temel bilimler örn;
Gazi Üniversitesi bünyesinde
zaten t›p fakültesi, o yüzden zaten
orada böyle bir seminer program›
yürütmek mümkün de¤il, ama ne
oluyor, araflt›rma yürütülüyor,
araflt›rmalarda da özellikle patolo-
ji, mikrobiyoloji Ana Bilim
Dallar›n’dan yararlan›l›yor. Araflt›r-
ma baz›nda klinikler, temel bilimler
olarak çok yararlan›yorlar ama
mesela fizyoloji olarak esas›nda
temel bilimlerden diflhekimli¤inin
yararlan›m› oldukça az bana göre.
Fakat en büyük eksik koordineli
bir seminerler program› yap›labil-
mesi olabilir. Kitap yay›nlanmas›
bir çözüm olabilir mi bilemiyorum.
Çünkü çok h›zl› bir geliflim söz
konusu. Kitap Türkçelefltirilmeye
bafllad›ktan sonraki aflamada
piyasaya ç›kt›¤›nda eskimifl bile
olabilir. Yabanc› kaynaklar› litera-
tür ve kitap olarak takip daha
büyük kolayl›k ama bunu da yap-
mak için yabanc› dil gerekiyor. Her
arkadafl›m›z›n yabanc› dile hakimi-
yeti bunu sa¤lamaya yetmedi¤i
için olsa gerek, takipte zorlan›yor
olabilirler. Ayr›ca diflhekimlerinde-
ki hedef olan hekimli¤e yönelme
baz›nda bunlar› bu kadar takip
etmeninde çok gerekli olup olma-
d›¤›n› kendi içlerinde tart›fl›yorlar-
d›r. Ne kadar bana fizyoloji gerek-
li? Fizyoloji tabi ki çok gerekli
de¤il, klinik bir hekim baz›nda.
Ama normali bilmeden, patolojiyi
bilmek de mümkün de¤il.

Birinci planda genel hedefindeki
diflhekimli¤i branfl derslerini görü-
yor. Sonra diflhekimli¤i bir uzman-
l›k dal›, yani bir hekimin özelleflmifl
formu gibi yetifliyor. Her ne kadar
doktora programlar› çok çeflitli ise
de diflhekimli¤i bir uzmanlaflm›fl
aland›r, branflt›r. Bunu düflünerek
ö¤renci arkadafllar temel t›bb›
biraz daha geri planda tutuyor
hedefine ba¤l› olarak. Bu nedenle
olsa gerek, diflhekimliklerinde
temel t›p biraz tercih d›fl› kal›yor.

Temel T›bb› tercih eden diflhe-
kimi örnekleri epeyce var, fakat
epeyce derken bunun miktar› say›
olarak belki çok ama diflhekimleri
aras›nda az. Yine ayn› oran t›p
doktorlar› aras›nda da geçerli,
onlarda temel t›bb› tercih etmiyor-
lar. Çünkü temel t›bb›n bir ekono-
mik getirisi yok, bu bir yaflam tarz›
olarak akademisyen olmay› gerek-
tiriyor. Bu da ekonomik geliflmeye,
kendi bafl›na bireysel bir iflyeri
açmaya izin vermiyor. Herhalde
bunlar› da düflünüyor olduklar›n-
dan genelde temel t›p bilimleri pek
tercih edilmiyor. Ama dedi¤imiz
gibi biliminde öncüsü bunlar.
Temel t›ptaki araflt›malard›r ki
esas klini¤e yönelik bilgileri ve
derin araflt›rma konular›n› olufltu-
ran ve kliniklerle temel t›p ne kadar
çok birlikte çal›flma yaparsa o
kadar daha güzel sonuçlar ve
araflt›rma bulgular› ortaya ç›k›yor.
Bunu da hepimiz yaflayarak gör-
dük zaten. Örne¤in, benim
Amerika’da gitti¤im yer kardiyoloji
klini¤inin araflt›rma laboratuar›n-
dayd›. Ama bu araflt›rma laboratu-
ar›, temel bilimler baz›nda yürütü-
len bir araflt›rma laboratuar›yd›,
yani sadece orada araflt›rmac›
olarak varlar. Ama klinik branfl
oraya araflt›rma projeleri haz›rlay›p
getiriyor ve onlar› güncellefltiriyor,
o projeleri faaliyete geçiriyor.
Sonuç olarak bence temel t›p ön
planda yerini alabilmesi gereken
bir branfl, ama do¤al olarak insan-
lar›n hekim olma amac›na yönel-
dikleri ortamda hekimlik formas-
yonundan sonra temel t›bb› tercih,
ikinci plana düflüyor.
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reperfüzyon hasarlar›. Haliyle a¤›z
içi mekanizmalarda bunu az çal›fl-
t›m veya bana bir proje önerisi
geldi¤i zaman çal›flt›m. Bu meyan-
da da bizim yapt›¤›m›z çal›flmalar
daha a¤›rl›kl› olarak a¤›z cerrahi-
sinde olmufltur. A¤›z cerrahisinde
de yara iyileflmesi, alveolit veya
alveol iyileflmesi (Sekonder iyilefl-
me). Bunlar›n nas›l meydana
geldi¤i ve burada meydana gelen
mekanizmalarda bizim baz› kul-
land›¤›m›z parametrelerin etkisini
ölçümlemeyi biz projelerimizde,
araflt›rmalar›m›zda kulland›k. Yine
buna paralel olarak son zamanlar-
da benim nitrik oksit  konusu ilgili
alan›m oluflmufltu. Bu ilgi alan›m›n
bu yara iyileflmelerindeki etkisini
araflt›rd›k son zamanlarda ve iyi-

leflmeyi art›rd›¤› yönünde bulgula-
r›m›z oldu. Son çal›flmalar›m›zda
da bir implant ve eno etkileflimi
üzerine e¤ildik ve bunun üzerinde
de çal›flmalar devam ediyor. Ço¤u
çal›flmalara göre,benim mesela 49
adet  yay›n›m var. Bu yay›nlar›n
herhalde %10 kadar› diflhekim-
li¤ine aittir, belki daha az›.
Dolay›s›yla bunlar içindeki say›
olarak düflündü¤ümüzde az, genel
t›p içinde. Ama yinede diflhekim-
li¤inde yaklafl›k 6-7 yay›n›m varsa
bu da tabi güzel bir orand›r. Bunu
tabi ki a¤›z  patolojisi veya mikro-
biyolojisi ile ilgili olan çal›flmalar
daha çok yerine getirebiliyorlar.

Ö.G: Diflhekimi meslektafllar›-
m›za söyleyebilecekleriniz, öneri-
leriniz nelerdir? 

D.E: Fizyoloji hakikaten hekim-
li¤in temeli. Yani burada benim
vurgulamak istedi¤im özellik

bu,temel t›p da hekimlikteki temel.
Fizyoloji bir mekanizmay› aç›kla-
d›¤› için, organizmada çal›flan
dokular›n çal›flma mekanizmalar›n›
aç›klad›¤› için, normal fizyolojiden
sapma patolojidir, hastal›kt›r.
Bunun normalinin bilinmesi gerek-
lidir ki, patoloji olan durumda
hekim teflhisini koysun, tedavisini
ona göre yaps›n. Onun için temel
bilimlerin ö¤renilmesi çok önemli-
dir. Tabii ki Fizyolojinin de ö¤renil-
mesi çok önemlidir. Bu meyanda
temel t›p okunurken yeterince ve
gere¤ince önemin verilmesi
gereklidir. Ama, hekimlik e¤itimi
baz›nda ö¤renci arkadafllar›n
bunun gere¤ini yerine getireme-
di¤ini düflünüyorum. O da kendile-
rinden kaynaklanm›yor, e¤itimin
mecburiyetlerinden kaynaklan›yor.
Sizde biliyorsunuz protez ve teda-
vi çok zamanlar›n› al›yor, ödevler
olarak ve yap›lmas› gerekenler
olarak tabi ki zaman al›nd›¤› için
e¤itim baz›nda teorik e¤itimi gör-
dükleri bu temel t›p döneminde
biraz daha temel t›p dersleri geri
planda kal›yor. Bunu olabildi¤ince
çok ö¤renmek, onlara çok büyük
fayda sa¤lar. Benim gözlemlerime
göre temel t›bba diflhekimliklerin-
de asl›nda iyi önem veriliyor.
Mesela anatomi; osteololoji, genel
anatomi olarak okunuyor ve ayr›ca
bafl, boyun anatomisi olarak oku-
nuyor. Bu anatomi baz›nda böy-
leyken, Fizyoloji baz›nda da genel
fizyoloji ve sonraki y›l oral fizyoloji
olarak gösteriliyor. Temel bilimler
fena de¤il, temsili olarak ama
yinede ders say›s› olarak yetersiz.
Haftada iki saat fizyoloji dersinin
bir saati pratik, bir saati teorik ola-
rak veriliyor ve prati¤i uygulamak
da çok mümkün olmuyor. Sonuçta
teorik veriliyor ama bir sömestr
veriliyor. Örne¤in T›p fakültesinde-
ki ders saati olarak düflünül-
dü¤ünde fizyolojiyi biz bu sene
148 saate indirdik. Diflhekimli¤i
fakültesinde toplam dönem 2 ve 3
olarak hesap edilecek olursa bu
112 saat oluyor ki bunun yar›s›
pratik görülüyor. Tabii pratikleri
hakkaniyetli yapamad›¤›m›z ger-
çek. Çünkü ö¤renci arkadafllar,
laboratuar T›p Fakültesinde

oldu¤u için buraya geliyorlar,
dolay›s›yla s›k›nt› yafl›yoruz.
Çünkü onlarla burada  tam  anla-
m›yla bir pratik  ders yaflayam›-
yoruz. Art› teorik baz›nda bu 56
saate düflmüfl oluyor. T›p fakülte-
sinde fizyoloji yaln›z teorik olarak
148 saat, haliyle bu aradaki bir
farkt›r. Bence bu fark›n kapanmas›
laz›m.

Bir dönem biz yeni kurulufl afla-
mas›nda Gazi Üniversitesi olarak
bunu vermeye gayret ettik. Dönem
2 Temel t›p derslerini diflhekimli¤i
ve t›p ö¤rencilerine ayn› derslikte
ayn› anda beraber verdik, ancak
orada da flu s›k›nt› oldu,
Diflhekimli¤i ö¤rencileri temel t›p
derslerini burada beraberce gör-
dükten sonra h›zla buradan ç›k›p
kendi fakültelerine protez ve teda-
vi derslerine yetiflmek zorunda
kald›lar. Hem T›p dersleri ayn› ola-
cak, hem de üstüne ek olarak bu
dersleri görecekler, bunu yürüte-
medik. Ö¤renci arkadafllar›m›za
da zor oldu bu, mümkün olmaktan
ç›kt›. Bizim aç›m›zdan kolayd› ama
ö¤renci buna yetiflmekte çok zor-
lan›nca haliyle bu b›rak›ld› ve tek-
rar eskiye dönüldü. Yani
Diflhekimlerine temel T›p ayr›ca
verilmeye baflland›. Onu yürütebil-
sek ve yürütebilecek ortamlar›
sa¤lasak bana göre çok daha iyi
olur. Örne¤in Amerika’da diflhe-
kimli¤ini bilmiyorum ama benim
gözlemledi¤im T›p e¤itiminde
temel bilimler ayr› bir bölüm, 4 y›l
okuyorlar, onun üzerine klinik
bilimler kuruluyor. Herhalde
Diflhekimli¤i de böyle ortak 4 y›l
temel bilimler okunduktan sonra
üzerine klinik bilimler al›n›yor.
Temel bilimler formasyonu bu 4
y›lda al›n›yor ve onun sonucu iste-
yen diflhekimli¤ine, veya genel t›p
okullar›na gidebiliyor genel çerçe-
ve böyle. Temel bilimleri gerçek-
ten laboratuar›yla, teori¤iyle bence
diflhekimli¤i ö¤rencilerine tam
verebilmenin flartlar›n› oluflturmal›-
y›z diye düflünüyorum. Ben
diflhekimi oldum, pek çok eksi¤im
oldu¤unu düflünerek oldum. Ama
bunda kendi hatalar›m da var,
e¤itimden gelen eksiklikler de var.
Kendi hatlar›m, temel bilimlerdeki
bilgileri yenilenmemifl olmamdan
kaynaklan›yordu. Genel anlamda



okumaya pek vakit bulamad›¤›m
için temel bilimlerdeki bilgileri
yenileyemedim. Halbuki hedefim-
de yer ald›¤› için sürekli yenile-
mem gerekiyordu. Ama genel
anlamda da bir eksiklik söz konu-
su.

Örne¤in bir acil yard›m çok
büyük bir eksiklik olarak karfl›ma
ç›kt›. fiimdi tabii çok daha iyi
e¤itim al›yor ö¤renci arkadafllar.
Benim dönemim için bu çok
büyük bir eksiklikti. Bafl›ma böyle
bir fley gelirse ne yapabilece¤im
konusunda kendimi yetersiz his-
setmifltim.

Ö . G : Vicdanen de böyle bir
sorumlulu¤u tafl›yoruz.

D . E : Evet, hekim olarak bu
sorumlulu¤umuz var. Son zaman-
larda güzel geliflmeler var zanne-
diyorum bu yönde. Diflhekim-
li¤inde acil ilk yard›m seminerine
bende kat›ld›m ve ö¤rencilere bu
bilgilerin veriliyor olmas›ndan son
derece mutlu oldum. Ben temel
bilimci olarak yine söylemem
gerekirse, tabii ki temel t›p bilimle-
rinden de hekimli¤e haz›rl›k baz›n-
da yine de yeterince temel t›p for-
masyonunu almad›¤›m› da söyle-
yebilirim.

Ö.G: Temel t›p formasyonunun
yetersizli¤i muayenehane hekimini
ne yönde, yada hangi  durumlarda
etkiliyor.

D . E : Muayenehanede art›k
hasta ve doktor olarak bir iletiflim
var. Bu meyanda temel bilimler
ihtiyac› klinikte pek karfl›m›za ç›k-
m›yor gibi görünse de özellikle fiz-
yoloji baflta olmak üzere hekim
arkadafllar›n temel t›p bilgileri ile
çok daha düzgün tan›, teflhis
koyabilecekleri kesin. Mesela bir
tükürük azl›¤›n›n  mekanizmas›n›,
tamam siz tükürük az der, teflhisi
xerestomia olarak koyars›n›z ama
mekanizmas›n› fizyoloji aç›klaya-
cakt›r. Ve bugün neredeyse,
kanda bulunan bulgular›n hemen
hepsi tükürükte var. Yani noninva-
ziv olarak belki kan almadan tükü-
rük numunelerinde, kanda bak›lan
her parametre bak›l›r hale gelecek.
Bu kadar da büyük geliflme var.
Tükürük, kan›n tamamiyle bir yan-
s›mas› sanki. Steroid hormonlar
flimdi tükürükte var olarak göste-

rildi. Bunlar yeni bulgular ve temel
t›p taraf›ndan anlat›l›yor. Temel t›p
ö¤reniliyor mu, yeterince ö¤retili-
yor mu, ve klinikte de bunun geti-
risi karfl›n›za ç›k›yor mu. Bu tabi
ayr›ca bir soru iflareti olarak kala-
bilir. Ne var ki bunu bilmenin yara-
r› klinikte ve olaylar› aç›klamakta
bir flekilde karfl›n›za ç›kacakt›r.

Ö.G: Diflhekimleri olarak fizyo-
lojiyi tam olarak alm›fl olsak, klinik-
te de karfl›laflt›¤›m›z durumlar› fiz-
yolojik olarak düflünme kapasite-
sine sahip olaca¤›z ve tabii ki bize
getirisi çok fazla olacak. Bizler de
galiba ço¤umuz bu yönde çok
fazla kiflisel çaba  göstermiyoruz.
Baflka bilmedi¤imiz yeni geliflme-
ler var m› oral fizyoloji ile ilgili?

D . E : fiimdi nitrik oksit son
zamanlarda üzerine e¤ildi¤im
konulardan birisi. Nitrik oksit de
yine tükürükte var ve tükürükteki
etkileri araflt›r›lmaya baflland›.
Mesela biz bu flekilde nitrik oksit
etkilerini ortaya koyduysak, bir
baflkas› taraf›ndan da mutlaka
daha de¤iflik aç›lardan ele al›nan
nitrik oksit etkileri ortaya konuyor-
dur, ben yönelmedi¤im için çok
büyük detay vermeyece¤im bu
konuda ama haliyle her gün  difl-
hekimli¤inde de büyük bir güncel-
leme ve bu güncellemenin özünde
fizyoloji temelli bilgiler yat›yor.
Mesela bir steroid hormonu benim
alan›m de¤il diye düflünür bir difl-
hekimi ö¤rencisi ama bir bak›yor-
sunuz tükrükte var. Niçin var,
neden art›yor, neden eksiliyor

bunlar› sorgulamak diflhekimleri-
nin görevi. Çünkü a¤›z içindeyiz.
Yine bunun benzeri bir çok para-
metre daha tükürükte yer al›yor,
sorgulamak da yine diflhekiminin
görevi. Çünkü, tükürük bir yerde
transelüler dedi¤imiz s›v› baz›nda-
d›r. Tükürük yap›l›r, a¤›za ak›t›l›r,
temizler a¤›z›, tekrar mideye,
ba¤›rsaklara gider ve tekrar geri
emilir. Biz makro olarak diflhekim-
li¤inde böyle görürüz, bir sirkülas-
yon var ama bu sirkülasyonda
neler var? Tükürükle d›flar› veril-
mifl maddeler, antikorlar var. Bun-
lar›n hepsi yeniden GIS’den emili-
yor, kana geçiyor, tekrar tükürük
oluyor, müthifl bir döngü var ve
bunu diflhekimlerinin bilmesinde
ve analiz etmesinde temel t›bb›n
rolü çok büyük. Çünkü buradan
gelen mesela a¤›z yoluyla al›nan
nitrat ve nitrit mideden emildikten
sonra nitrik oksite dönüflüyor ve
etkilerini bafllat›yor. Ama ilk plan-
da a¤›zda, nitrat nitrite dönüflüyor.
Bu da yine tükürü¤ün faaliyetleri
aras›nda yer al›yor, nitrat› nitrit
yapan yine tükrük. Haliyle tükü-
rü¤ün önemi çok büyük ve bu
tükürük kandaki plazman›n bir
yans›mas›.       

Ö.G: Ve bütün bunlar da ger-
çekten bizler için önemli.
Verdi¤iniz bilgiler ve ay›rd›¤›n›z
zaman için çok teflekkür ediyoruz. 
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DÜZENLEYENLER
1. Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p Anabilim Dal›,
2. Adli Bilimciler Derne¤i.

DÜZENLEME KOM‹TES‹
Prof. Dr. ‹. Hamit HANCI, Ankara Üniversitesi, T›p Fakültesi, Adli T›p A.D. Baflkan›,
Prof. Dr. P. Sema AKA, Ankara Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi, Protetik Difl Tedavisi A.D.
ve T›p Fakültes, 
Adli T›p A.D., Adli Diflhekimli¤i ve Yeniden Yüzlendirme Birimi Ö¤retim Üyesi
Dt. Z. Füsun YAfiAR, Ankara Üniversitesi, T›p Fakültesi Adli T›p A.D. Adli Diflhekimli¤i Birimi

KURS
Tarihi : 30 Ocak - 4 fiubat 2006
Yeri : Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p Anabilim Dal› Dershanesi
Süresi : 60 Saat
Kat›l›mc› Say›s›: 30 Kat›l›mc› ile s›n›rl›d›r.
Ücreti : 350 YTL
Not: Adli Diflhekimli¤i Kursuna kat›lan diflhekimlerine, II Adli Diflhekimli¤i Kursunun 04.02.2006
Cumartesi tarihli program›na al›nan; Ölü mask› haz›rlama, ›s›r›k izi foto¤raflama, foto¤raflar›n bil-
gisayara aktar›m›, model kopyalama ve bilgisayarda ›s›r›k izi ile model karfl›laflt›rma protik uygu-
lamas› oturumlar›na kat›lma hakk› tan›nm›flt›r. Baflvuruda bulunmak isteyenlerin en k›sa zaman-
da afla¤›da verilen iletiflim adresini aramalar› ve kay›t olmalar› gerekmektedir.

ADL‹ D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ KURSU II (SERT‹F‹KALI)

30 Ocak 2006 Pazartesi
ADL‹ B‹L‹MLER 

SORUMLULUKLAR 
ve YASALAR

31 Ocak 2006 Sal› OLAY YER‹, ADL‹ TIP ve
K‹ML‹KLEND‹RME

01 fiubat 2006 Çarflamba
IV. ADL‹ D‹fiHEK‹ML‹⁄‹, ADL‹

ANTROPOLOJ‹ ve 
K‹ML‹KLEND‹RME

02 fiubat 2006 Perflembe
ADL‹ D‹fiHEK‹ML‹⁄‹, D‹fiLERDEN

K‹ML‹KLEND‹RME, TOKS‹KOLOJ‹K
‹NCELEMELER DNA ANAL‹ZLER‹ ve

RAPOR YAZIM KURALLARI

03 fiubat 2006 Cuma
12.30-13.10

ADL‹ PS‹K‹YATR‹
DE⁄ERLEND‹RME SINAVI

04 fiubat 2006
Cumartesi

16.00-17.00

YÜZ YAPISINDAN
K‹ML‹KLEND‹RME
SERT‹F‹KA TÖREN‹
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A D O  ü y e l e r i n e  ö z e l . . .

LEZZET B‹Z‹M ‹fi‹M‹Z.
Ankaral›’lar›n Çankaya’daki yeni lezzet mekan›....

Pazar günleri aç›k büfe köy kahvalt›s›
Y›lbafl› ve özel günleriniz Kaburga ve Hindi Dolma
sipariflleriniz al›n›r.

A D O ÜYELER‹NE %15 

i N d ‹ r ‹ M

w w w . t a v a c i a n k a r a . c o m
Y›ld›z Son durak  Ukrayna Cad. 
No: 9 Çankaya • Tel: 0.312 490 85 85

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, labora-

tuar, hastane ve kliniklerde hijyenik

olmas›, kolay temizlenebilmesi, leke

tutmamas› sebebi ile giderek artan

bir ivmeyle alternatiflerine tercih edi-

lir 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 görünümü-

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

nilemeler 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 

çizgilere dönüfltürür.

MERMA‹D
KL‹N‹K TEZGAH ve DOLAPLARINDA
H‹JYEN‹K ve ESTET‹K ÖZEL K‹MYASAL YAPI

Yalç›n fi‹MfiEK
Tel: 0.212 321 32 00 (pbx)

GSM: 0.532 321 39 17
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Ankara Diflhekimleri Odas› üyeleri için, üye kimlik kart›n›
gösterdikleri takdirde Hizmetler ve sa¤lanan kolayl›klar
flunlard›r; 
K›s›rl›k tetkik ve teflhis araflt›rmas› : 
Muayene (kad›n ve erkek), spermiogram, ultrason
eflli¤inde rahim filmi, gerekli olan kan tahlilleri ücretsiz
olarak yap›lacakt›r.
Tüp bebek/Mikroenjeksiyon tedavileri %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 uygulanacakt›r.

Kaptanpafla Sokak No : 17
GOP - ANKARA
Tel : +90 312 448 22 21 • 437 28 28
Email :info@maya.gen.tr 
Web : http://www.maya.gen.tr 

ADO Üyelerine %5 indirim...

Güvenlik Cad. 62/1
A.Ayranc›-ANKARA

Tel: (0312) 428 11 18
(0532) 347 61 52

http://www.bumerangoto.com
http://www.bumerangrentacar.com

rent a car

Tunal› Hilmi Cad. 73/8 06680 Kavakl›dere/ANKARA

Tel: (0312) 426 09 00 Faks: 426 48 00

URL: http://www.arber.com.tr e-mail:

esat@arber.com.tr 

Bumerang Rent a car



Son yaz›m› New York yar›fl›nda kofl-

mak istiyorum diye bitirmifltim. Bu sene
19 Mart  Cumartesi günü çok so¤uk bir
havada kofltu¤um Nem York-Brooklyn
yar›maratonunu 2.08.42 de tamamlad›m.
Saat fark›ndan az etkilenmek için yar›fl-
tan üç gün önce gitti¤im New York’ta,

akflamlar› erken yat›p sabah saat 5.30’da
Manhattan’da mazgallardan duman
ç›karken, sar› taksiler ve evsizlerin aras›n-
da 5.caddede yapt›¤›m antreman koflu-
lar› akl›mda kalan en güzel yar›fl an›lar›
a r a s › n d a .

Döndükten sonra antremanlara
devam ettim. Ancak yar›maraton yar›flla-
r› beni eskisi kadar heyecanland›rm›yor-
du. Yeni aray›fllar›m k›sa sürede sonuç-
land› ve Türkiye’nin en yüksek noktas›na,
5165 metreye, A¤r› da¤›na ç›kmaya karar

verdim. Ö¤rendi¤im kadar› ile formda ve
güçlü olmak yeterliydi ve da¤c›l›k e¤itimi
almadanda bu ifl yap›labiliyordu. T›rman-
mak için en uygun ay A¤ustos’tu ve
benim haz›rlanmak için yaklafl›k 3 ay›m
vard›. Koflarken idare ediyordum ama t›r-

man›rken beni zorlayacak fazla kilolar›m
oldu¤u için antreman program›n› az daha
art›r›p diyetisyen deste¤i ile 10 kilo ver-
d i m .

Explorer adl› seyahat flirketinin bu
tür turlar› düzenledi¤ini ö¤renip 7-13

A¤ustos tarihleri aras›ndaki t›rman›fl pro-
gram›na dahil oldum. S›ra uygun k›yafet
vs. al›flverifline ve en önemlisi Nil’e
A¤r›’ya t›rmanaca¤›m haberini vermeye
gelmiflti. Gitmeme yaklafl›k bir hafta vard›
ve ‹ran’l› bir da¤c›n›n A¤r›’ya t›rman›rken

öldü¤ü haberi gazetelerdeydi. Bu olay-
dan sonra Nil’e A¤r›’y› anlatmam zor oldu
ama art›k O’nu eskisi kadar flafl›rta-
mad›¤›m› fark ettim. 

Seyahat Ankara-Van uçuflu ile baflla-
d›. Van havaalan›nda karfl›land›m. ‹ki

‹srailli ve bir Türk daha olmak üzere top-
lam dört kifli minibüs ile Do¤ubeyaz›t’a
otele gittik. Otelde toplam› 25 kifli olan
Avusturya’l›, Alman ve ‹talyan da¤c›lar

vard›. 15 kiflilik Yunan’l› da¤c› grubunda
bize kat›laca¤›n› ancak baz› sorunlardan
dolay› henüz otele gelemediklerini ö¤ren-
dim. Gece geç saatlerde geldiler. Genç,

yafll›, bayan, erkek çok e¤lenceli hofl bir
gruptu. Yaklafl›k 50 kiflilik grup ertesi
sabah beraberce ana kamp yeri olan
3100m kamp›na gitmek üzere haz›rlan-
d›k. Fakat Kültür Bakanl›¤› ve
Jandarma’n›n gayretleri ile Yunan’l› gru-

bun da¤a, hatta otelden ç›kmas› yasak-
land›. Gerekçe, grubun zirvede Yunan
bayra¤› açacaklar› duyumunun al›nm›fl
olmas›yd›. (Tercümede  yard›mc›
oldu¤um ve Yunanl› grup ile k›sa sürede
yak›nlaflt›¤›m için tüm resmi belgelerden

bilgim oluyordu ve herfley gerçekten
flaka gibiydi.) Bayrak açma olay› benim-
de orada ö¤rendi¤ime göre bu iflin kura-
l›yd› ve bunda al›nacak bir fley yoktu.
Hatta Yunan’l› da¤c›lar›n (Aralar›nda
geçen y›l Everest’e ç›kan, birkaç tanesi

7000m üzerinde birçok da¤a ç›km›fl olan
ciddi da¤c›lar vard›) Yunanistan’da Türk
da¤c›lar› ile zirve yap›p Türk bayra¤› ile
çektirdikleri resimleri vard›.

Ancak sonuç olarak ertesi sabah biz
Yunan’l› da¤c›lar› otelde b›rak›p minibüs

ile yola ç›kt›k. ‹ki adet Jandarma kontro-
lünden geçtik. Son kontrolde aram›za
Yunanl› kar›flm›fl olabilece¤i endiflesi ile
araçlardan indirilip tek tek kimlik kontrol-
lerimizde yap›ld›. Daha sonra araçlar›n
gidebilece¤i yere kadar gidip eflyalar›m›z

ile indik. S›rt›m›zda küçük s›rt çantalar› ile
eflyalar›n ve yiyecek içece¤in yüklendi¤i
kat›rlar önde biz arkada yola ç›kt›k. ‹ki
saatlik bir yürüyüflten sonra, ifli tam bil-
medi¤im ve çok ifltahl› oldu¤umdan,
neredeyse kat›rlardan önce kampa gir-

dim. (Sonra ö¤rendim ki kural yavafl ve
ayn› tempoda yürümekmifl.)

Ben ö¤le yeme¤imi bitirip çad›r›ma
yerleflti¤imde grup henüz ana kampa
gelmiflti. Gruptaki benden baflka tek Türk
olan ‹hsan ile ayn› çad›ra yerlefltik. Da¤›n

bafl›nda ‹hsan gibi hem da¤c›l›k tecrübe-
si olan hem de her konuda yard›mc›
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Zirve t›rman›fl›nda Lior’la 

yemek molas›nda.



olmaya haz›r biriyle karfl›laflmak benim
için büyük flanst›. Rehberler ve di¤er
da¤c›lar ile yapt›¤›m konuflmalardan
anlad›m ki da¤c›l›k kariyerine 5000m
üzeri t›rman›flla bafllayacak tan›d›klar› tek
sporcu bendim.

Hava çok s›cakt› ve gölge yok gibiy-
di. Rehberler bu yüksekli¤e al›flmak için
hareket etmemizi ve yukar› k›sa t›rman›fl-
lar yapmam›z› söylediler. ‹flin t›rmanma
k›sm› tamamd› ama beni en çok etkileyen
ve flafl›rtan fley kampta tuvalet ve el dahil

y›kanma düzene¤inin olmamas›yd›. Su
sadece içmek içindi ve bizlere kaynat›l›p
veriliyordu. Kimi zaman s›cak su içmek
zorunda kal›yorduk. Önce ‘Böyle rezalet
olur mu?’ diyecek oldum ancak sonra
anlad›m ki dünyan›n her yerinde bu ifl

böyle ve benden baflka kimsenin proble-
mi yok.

Güneflten etkilenmemek için yüksek
faktörlü korunma ya¤lar› sürüyor ve o
s›cakta t›rmanma postallar› ile yürüyor-
duk. Çok fazla su içmeli ve bol kalorili

yiyecekler tüketmeliydik. Akflam ahç›m›-
z›n yapt›¤› çok güzel yemekler sonras›
›slak mendiller ile olabildi¤ince temizlenip
erkenden yatt›k. Saat 20.00 gibi bafllayan
ya¤mur daha sonra f›rt›naya döndü.
fiimflekler çak›yor ve ya¤murun fliddeti

her saat daha da art›yordu. Baz› çad›rlar
su almaya ve kaz›klardan gevflemeye
bafllad›. Rehberler ellerinde çekiç
ya¤mur durana kadar d›flar›da çad›rlar›
sa¤lamlaflt›rd›lar. 

Sabah erkenden uyand›k. Hava çok

güzel ve güneflliydi. Kahvalt› sonras› s›rt
çantalar›m›z ile yaklafl›k 3.5 saat t›rman›fl
sonras› 4200m kamp›na gidecektik.
T›rman›fl kolay bafllad› ancak yükseldik-
çe hem hava so¤uyor hemde yükseklik
nedeni ile meydana gelen halsizlik grubu

y a v a fl l a t › y o r d u .
Yine orada ö¤rendim ki yükseklikten

kaynaklanan, halsizlik, ifltahs›zl›k ve
fliddetli bafl a¤r›s› ile görünen bir hastal›k
var ve iyileflmenin tek çaresi afla¤› inmek.
Yolda birçok rahats›zlanan olmas›na

ra¤men firesiz 4200m ye geldik. Yaklafl›k
bir saat bu yükseklikte kald›ktan sonra
(dinlenerek de¤il k›sa t›rman›fllar yaparak)
akflam yatmak için 3100m ye ana kampa
inecektik. 4200m de bizim d›fl›m›zda
ertesi gün zirve yapacak olan baflka

gruplarda vard›. 4200m ye ç›karken
yolda tan›flt›¤›m bir Amerikal› da¤c›,
kendi zirve program›n›nda bizim gibi
Perflembe oldu¤unu ancak hava duru-

munu ö¤rendikten sonra bir gün önceye
Çarflamba’ya çekti¤ini söyledi. Bizim
rehberlere durumu aktard›m ancak hava
durumunun iyi oldu¤unu ve Perflembe
t›rman›fl›nda problem beklemediklerini
söylediler. 

Vücudun yüksekli¤e uyum sa¤laya-
bilmesi için ç›k›p inmek tekrar ç›kmak
gerekiyormufl. Rehberlere kendimi iyi
hissetti¤imi ve 3100m ye inmeden baflka
bir grupla Çarflamba günü zirve yapmak
istedi¤imi söyledim ancak cevap olum-

suzdu. Sonuç olarak yaklafl›k 2.5 saatlik
inifl sonras› tekrar 3100m ye geldik ve
akflam yeme¤i sonras› oldukça yorgun

çad›rlara çekildik. Ertesi günkü program
tekrar 4200m t›rman›fl› ve akflam oradaki

kampta yatmakt›. Bu arada Yunanl› gru-
bunda aram›za kat›laca¤› haberi hepimizi
sevindirdi. Onlar›n dezavantaj› ertesi
sabah direkt 4200m t›rman›fl› ve sonras›
zirve yapacak olmalar›yd›. Zamanlar› kal-
mad›¤›ndan gerekti¤i gibi aklimatizasyon

y a p a m a y a c a k l a r d › .
Ertesi sabah uyand›k, hava çok

güzeldi ve kahvalt› sonras› tüm grup
4200m ye ç›kmaya bafllad›k. Problemsiz
ç›kt›k, çad›rlara yerlefltik. Ben yine
‹hsan’la kal›yorum. Akflam yeme¤i

18.00’de, 19.00’da yatak. 00.30’da uya-

n›p kahvalt› sonras› 01.00’de zirve t›rma-
n›fl›na bafllayaca¤›z.  Yine orada ö¤ren-
dimki tüm zirve t›rman›fllar› sabaha karfl›
bafll›yor ve ç›kma inme ö¤lene kadar bit-
mek zorunda, aksi halde ö¤lene do¤ru
hava bozdu¤u için inifl zor ve tehlikeli

oluyormufl. 
Akflam erkenden yatmak gerekiyor-

du. O saatte uyumak zor ama maksat
dinlenmek. Her yar›fl öncesi oldu¤u gibi
içime giyece¤im t-shirtü haz›rlad›m.
Murat’›n bana zirve için ald›¤›, sporda

idolüm Lance Armstrong’un son Fransa
bisiklet turunda giydi¤i Discovery forma-
s›. Formada kalbimin üzerine kimin için
zirve yapaca¤›m› yazd›m, giydim ve bafl-
lad›m beklemeye. Saat 20.00 gibi
ya¤mur bafllad›, gittikçe artt›, flimflek f›r-

t›na devam ediyor. Hiç durmad›. Çad›r

çok su ald› ve tulumun içi bile ›sland›.
Saat 00.30’da t›rman›fl›n 1 saat ertelen-
di¤i, saat 01.30’da yine 1 saat ertelendi¤i

saat 03.00’de t›rman›fl›n iptal edildi¤i ve
normal saatte kahvalt› sonras› ana
kampa inilece¤i anons edildi. Çok üzül-
d ü m .

Saat 7.00 gibi ya¤mur f›rt›na dindi,
çad›rlardan ç›kt›k bir fleyler yedik ama

herkes çok üzgündü. Çünkü baflka zirve
yapma günümüz yoktu ve tüm haz›rl›klar
bofla gitmiflti. Yine orada ö¤rendim ki
insanlar Everest veya o seviyedeki
da¤lara t›rmanmak için aylarca in ç›k
haz›rlan›r ve t›rman›fl yapacaklar› tek gün
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hava bozarsa ‘seneye’ der inerlermifl.
Saat 10.30 gibiydi, Yunanl›lar arala-

r›ndan befl en iyiyi seçtiler (biri geçen y›l
Evereste ç›kan, bir gece önce an›lar›n›
dinledi¤im Georgios’tu). Ç›kacak olanlar
çok büyük bir ciddiyetle giyindi, haz›rlan-
d›lar. Bafl rehber Ercüment’le konufltular,
riski ald›klar›n›, olmayan yerden döne-

ceklerini söyleyip, rehberle beraber tüm
grubun alk›fllar› ile t›rman›fla bafllad›lar.
Oldukça duygulu bir and›.

K›sa bir süre sonra bende haz›rlan-
maya bafllad›m. Lior’a sordum, (‹srail’li
da¤c›) önce ‘gelmem, söz veriyorum

seneye gelip seninle zirve yapaca¤›m’
dedi ama sonra ikna oldu, ayn› flekilde
‹hsan’la konufltum O da ‘var›m’ dedi.
Son olarak Bar›fl’la (rehber) konufltum,
‘olmayan yerden döneriz’ dedim ve
sa¤olsun ‘geliyorum’ dedi, haz›rlanmaya

gitti. Ancak hava gittikçe bozuyor ve ben
sab›rs›zlan›yordum. Ben Lior ile ç›kmaya
bafllad›m. Bar›fl ve ‹hsan bize daha sonra
kat›lacaklard›. Art›k Yunanl›lar› göremi-
yordum ama karda b›rakt›klar› izlerden
do¤ru yolda gidebiliyordum. Benden çok

daha tecrübeli olan Lior (Klimanjero,
Mont Blanc vs t›rmanm›fl) yavafl hareket
etmem ve çok su içmem, az konuflmam
gibi konularda beni uyar›yordu. 4600m
civar›nda Bar›fl’la ‹hsan’da bize kat›ld›.
Art›k Bar›fl’›n liderli¤inde t›rman›yorduk.

Sis art›yor, hava gittikçe so¤uyordu.
Hissedilen ›s›n›n -27°C civar›nda
oldu¤unu söylediler. Rüzgar çok artt› ve
bir ara karda sert e¤imde ayakta durmak
zor hale geldi. Mola verdik, bir fleyler
yemeye çal›flt›k. El parmaklar›m uzun

zamand›r hissizdi ama geri döneriz kor-

kusundan Bar›fl’a birfley söylemiyordum.
fiartlar›n çok sertleflmesi üzerine Bar›fl

bu t›rman›fl›n art›k k›fl t›rman›fl› gibi
oldu¤unu (ben ne demek oldu¤unu bilmi-
yorum ama anlad›m ki zor demek istiyor)
ve dönmemiz gerekti¤ini söyledi. 

‹hsan ‘dönelim’ dedi, Lior ne konufl-
tu¤umuzun fark›nda de¤il, ben ‘devam

edelim’ diyorum. Sonuçta ‹hsan’da ‘biraz
daha’ dedi ve t›rman›fla devam etmeye
bafllad›k. Bu arada ‹hsan Bar›fl’a el par-
maklar›n›n hissizleflti¤ini, Bar›fl’da çok
önemli olmad›¤›n›, dolafl›m›n etkilen-
di¤ini, batonlar› b›rak›rsak geçece¤ini

söyledi. Bizde batonlar› dönüflte almak
üzere rüzgardan uçmas›nlar diye üzerle-
rini tafllarla örtüp b›rakt›k. Gerçektende
k›sa bir süre sonra benimde parmaklar›m
normal hale geri döndü.

Bir ara hava açar gibi oldu, zirveyi

gördük, Yunanl›lar zirvedeydi. Sonra
hava yine kapad›. Arada, gerçekten çok
tehlikeli, ayak kayarsa dönüflü olmayan
yerlerden ba¤lanmadan geçtik. Zirveye
yak›n yerde dönüfle geçen Yunanl›larla
karfl›laflt›k, kucaklaflt›k, birbirlerimize

flans diledik. Ve sonunda zirve.
Anlat›lacak gibi de¤il, müthifl bir duygu.
Yan›mda götürdü¤üm özel baz› fleyleri
zirvede kara gömdükten sonra içi bofla-
lan su flifleme zirveden, en tepeden buz-
lar› doldurdum, hem kendim hemde

getirmeye söz verdi¤im arkadafllar›m
için. Zirvede fazla oyalanamad›k. Çünkü
hava hep daha kötüye gidiyordu. Birkaç
foto¤raf sonras› inifle bafllad›k. Bar›fl,
sürekli zirve sonras› konsantrasyon
bozuldu¤u için iniflin çok tehlikeli

oldu¤unu ve çok dikkat etmemiz gerek-

ti¤ini söylüyordu. Kampa inene kadar
tehlikeli olmayan yerlerde dört kere düfl-
tüm. Ama iyiydim.

4200m kamp›na geldi¤imizde kimse
kalmam›flt›. Bize iki çad›r ve yiyecek bir
fleyler b›rak›p ana kampa inmifllerdi. Lior
iyi de¤ildi, hiçbirfley yiyip içmiyor ve çok
üflüyordu. Bende üflüyordum. ‹hsan’la
Bar›fl iyilerdi. Lior ile beraber k›yafetlerle

tulumlara girdik. Akflama o flartlarda
‹hsan ile Bar›fl çok güzel yemekler haz›r-
lay›p çad›ra getirdiler. Lior daha iyiydi,
benim de üflümem geçmiflti ama d›flar›
ç›kacak halim yoktu. Sabah erken
kalkt›k. Çay ve kahvalt› sonras› çad›rlar›

toplay›p eflyalar› indirmek için at› ve bize
yard›mc› olacak olan Ferit’i beklemeye
bafllad›k. Onlar geldikten sonra eflyalar›
yükledik ve iyi hava flartlar›nda ana
kampa indik. Ana kampta fazla oyalan-
madan minibüsün bizleri bekleyece¤i

bafllang›ç yerine yürüdük. Minibüse
bindi¤imizde ilk ifl aynaya  bakt›k. Çünkü
dört günden beri hiç t›rafl olmam›fl ve
aynaya bakmam›flt›k. Sonra do¤ru otele
ve dufla. Arkas›ndan akflam yeme¤i ve
A¤r› Da¤› an›s›na küçük bir ödül töreni.

Grubun büyük ço¤unlu¤unda zirve yapa-
mad›klar› için hakl› olarak hafif bir buruk-
luk vard› ama yine de beraber hofl bir
akflam geçirdik.

Ertesi gün minibüsle Van’a gittik.
Hepimiz Van’›n meflhur kahvalt› soka¤›n›

duymufltuk. Do¤ru  o soka¤a gittik ve
müthifl bir kahvalt› yapt›k. Sonra uçak ile
Ankara’ya döndük. ‹hsan’la yine görüfl-
mek dile¤i ile Ankara’da ayr›ld›k. Akflam
üstü arad›¤›mda zehirlenmifl hasta yat›-
yordu. Benden farkl› ne yedi acaba diye

düflündüm ama sabaha karfl› bende has-
taland›m. Pazar günü kolumda serum
evde yat›yordum. Sonuç olarak ben bu
ifli sevdim. Gelecek y›l bir mani olmazsa
Eylül ay›nda üç haftal›k bir turla Everest’e
5565m ana kamp›na gidiyorum. Herfley

yolunda giderse biraz daha yükse¤i
d e n e y e b i l i r i m .

Bir söz: Bugüne dek yapt›¤›m baz›
fleyler için piflman oldum ama yapma-
d›¤›m herfley için piflman›m. (Anonim)

Bir söz daha: Bize zevk veren,

yemeklerin bollu¤u de¤il lezzetidir, yafla-
m›n da uzunlu¤u de¤il güzelli¤idir.
( E p i k u r o s )

Son söz: ‹stersen yapars›n.      

A⁄RI DA⁄I YAZ EKSPED‹SYONUA⁄RI DA⁄I YAZ EKSPED‹SYONUA⁄RI DA⁄I YAZ EKSPED‹SYONU

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
70

‹hsan, ben ve Lior zirvede
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fiimdilerde Y Kufla¤› denen
bir kavram var. Bu kuflak, geç-
mifl nesillerin aksine hayata bafl-
lamak için acele etmiyor.
Ailelerinden ald›klar› harçl›klarla
geçiniyor. Bir yere, bir ifle, bir
kariyere ba¤lanam›yor. Çok de¤il
bundan 2 kuflak öncesi insanlar
yirmili yafllarda anne-baba olu-
yorlard›. Kira, yemek, hayat mas-
raflar› aras›nda orta yafll› kabul
ediliyorlard›. 80’li-90’l› y›llarda bu
yafllar iyi bir okuldan mezun olup
kariyer peflinde koflmak zama-
n›yd›. Vakti zaman›nda ise hayat-
tan beklentiler karn›n› doyurup
bir ulusun vatandafl› olabilmekti.
100 sene öncesinin ba¤›ms›zl›k
savafllar› s›ras›nda zaman içinde
neler bekler olmufluz. De¤iflim
bizi daha huzurlu belki de huzur-
suz k›lm›fl. 1988’de  prozac icat
oldu. Art›k s›rt›m›z yere gelmez.

Günümüzde teknoloji b›rak›n
baba ile çocu¤u neredeyse iki
kardefl aras›nda bile jenerasyon
fark› yaratabilecek kadar h›zl›
ilerliyor. Annelerimiz telefon için
s›raya yaz›l›rken, ç o c u k l a r › m › z
hap kadar telefonlar›yla “Slm,
mms ile eminemi gönder bye”
fleklinde haberlefliyorlar.

Kad›nlarda de¤iflimden nasi-
bini al›yor. Vazgeçilmez dizi
“Alt›n K›zlar”›n yerini günümüz
kad›nlar›n›n idol dizisi “Sex and
the city” ald›. De¤iflimi siz takdir
edin art›k. Yüzy›l›n bafl›nda
fliflman kad›nlar güzellik timsaliy-
di. fiiflmanl›k kad›nlar›n iyi bir ev
kad›n› ve anne olduklar›n›n gös-
tergesiydi.  50’li y›llarda kad›nlar
Marilyn Monroe ve Grace Kelly
gibi bal›k etli vücutlara sahip
olmak istiyorlard›. 60’larla birlikte
kad›nlar incelmeye bafllad›. 15
yafl›nda bir kuaför olan Leslie
Hornby, Mary Quants’›n mini
etekleri ve Twiggy lakab›yla pod-
yumlardaki yerini ald›. Art›k
kad›nlar›n tek bir hedefi vard›.
Daha zay›f olmak. 90’l› y›llar
genç ve afl›r› zay›f mankenlerin
zaferine tan›kl›k etti. ‹nsanlar o
güne de¤in duymad›klar›  buli-
mia, anorexia nevroza gibi has-
tal›k isimleri duymaya bafllad›lar.
Bu yeni süper zay›f modellerin
ikonu “Kate Moss” oldu.

‹nsanlar kahve içmeden uya-
nam›yor art›k. 1909 y›l›nda haz›r
kahve icat edildi¤inde bu kolay-
l›k birden bire hayat›m›za giriver-
di. 1903 y›l›nda Amerika’da
St.Lou›s fuar›nda insanlar ham-

burgerle tan›flt›. 1955’te Ray
Kroc dünyan›n en popüler köfte-
ekme¤ini yapt›, Mc Donald’s
imparatorlu¤unu kurdu. Yüzy›l›n
bafllar›nda insanlar evlerinde
bütün ailenin bir araya geldi¤i
saatler süren sa¤l›kl› yemekler
yerlerdi. Micro dalga f›r›nlar,
dondurulmufl g›dalarla yemekler
h›zland›, bir süredir a¤z›m›za
dolanan ilerde haplarla beslene-
ce¤iz kehaneti çok uzak olmasa
gerek.

Herkes s›k›l›yor. Beklemek
ölümcül bir hastal›km›fl gibi her-
kesin kaçt›¤› bir durum oldu. Bir
masal›n, bir filmin, bir dizinin
sonunu beklemek ancak “aziz ve
azizelere” ait bir kavram olarak
bellendi. Amerika’da “30 saniye-
de karfl› tarafa meram›n›z› nas›l
anlat›rs›n›z” kitaplar› en çok
satanlar listesine girdi.  Kimsenin
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de¤il külkedisinin ayakkab›s›n›n
tekini buluflunu, Pamuk pren-
ses’in uykudan uyan›fl›n› bekle-
mek, birbirlerini dinleyecek 1
dakikalar› bile kalmad›. Bu arada
prensesler de uykudan uyand›.
1981 y›l›nda Prens Charles ile
evlenerek, ‹ngiltere prensesi olan
Diana Spencer’in hiç mutlu
olmad›¤› ancak ölümüyle gün
yüzüne ç›kt›. Prenseslerin son-
suz bir mutluluk çemberi içinde
yaflad›¤›, yaflland›¤› yalan› tarih
oldu.

Y›l 1969. ‹nsano¤lu ilk kez
ayda. Tüm dünya nefeslerini
tutarak ekranlar› bafl›nda Neil
Amstrong’un a¤›r çekim hare-
ketlerini izledi. O günden sonra
ad›mlar hiç o kadar a¤›r olmad›.
1979 y›l›nda hayatlara devrim
yapan bir alet girdi. Yürüyen
adam-walkman adl› bu muci-
zevi aletle insanlar daha çok
tek bafllar›na yürüyüfle ç›kar
oldular. Çok de¤il birkaç sene
önce hayat›m›za giren 10.000
adet flark›y› belle¤inde tutan
I-pod’lar›yla yürüyüfle ç›kanlar
art›k geri gelmiyor.

fiöhret olmak eskiden bir
süreç meselesiyken art›k an
meselesi oldu. Yüzy›l›m›zda
herkes Andy Warhol’un öngör-
dü¤ü gibi ”15 dakikal›¤›na
flöhret” olman›n tad›n› ç›kar›-
yor. Popüler kültürün yaratt›¤›
balon ünlüler 15 dakikal›k
flöhretleriyle birbirine caka sat›-
yor. Yine de kimse Elizabeth
Taylor, Rita Hayworth, Türkan
fioray gibi olam›yor.

Uzun süre erkekler a¤lamaz
yalan›yla kand›r›ld›¤›n› düflünen
erkekler kana kana a¤lamaya
b a fl l a d › l a r . Kad›nlar erkekler-
den rol çalarken ve günden
güne erkeksileflirlerken, erkek-
lerde kad›nlar›n tuvalet masala-
r›n› fethetmekte gecikmedi.
Çok geçmeden bak›ml›, kentli
bu yeni erkek tipinin terminolo-
jisi olufltu. M e t r o s e k s ü e l
sözcü¤ü hayat›m›za girdi.
Yüzlerine kremlerini sürüp
bebek arabalar›yla erkek
erke¤e yürüyüfle ç›kan erkek-
lerden kad›nlar hiç flikayetçi
olmad›.

Yüzy›l›n bafl›nda dünya
henüz masumiyetini kaybetme-
miflti. Erkekler kad›nlar›n elleri-

ni tutmaya çekinir, kad›nlarsa
gözlerini kaç›r›rlard›. Sevgilileri
cepheye savaflmaya giden
kad›nlar sab›rl›yd›. Dönmeme
ihtimali olsa bile beklenirdi. Bu
yüzden 1. Dünya Savafl› son-
ras›ndaki kufla¤a “ümit
kufla¤›” dendi. K a d › n- er k e k
iliflkileri 2. Dünya savafl› sonra-
s› de¤iflmeye bafllad›. Baz›
i d o l l e r i n ( E l v i s Presley ve
James Dean), Hollywood film-
lerinin, çiçek çocuklar›n etki-
siyle romantik aflklar tarih
oldu. Rüzgar gibi geçti filmin-
deki Scarlett O’Hara ve Rhett
Butler’›n aflk› flimdinin rüzgar
gibi geçen aflklar›n›n yan›nda
anlafl›lmaz bir ironi olarak
kald›.

De¤iflim hiç durmayacak.
‹nsan evriminden gelen gene-
tik kodlamas›yla kendisini,
çevresini, toplumunu ve dün-
yay› de¤ifltirmeye devam ede-
cek. Kendi s›n›rlar›n› zorlaya-
cak. Kendisine evrende tahsis
edilen tek evinin, dünyan›n
s›n›rlar›n› zorlayacak. Bilinen
tek ak›ll› organizma olarak
de¤ifltirebildikçe kendine
güveni artacak. Belki de
evrende de¤ifltirilemez kuralla-
r›n oldu¤unu unutacak.
Sadece A.B.D. ‘ de havada bir
noktadan di¤erine gitmekte
olan uçak say›s› dakikada
20.000 iken atmosferin
›s›nmamas›n›n mucize ola-
ca¤›n› bilecek ama bu tatl›
düzeni de¤ifltirmeye yanaflma-
yacak. Kolomb gibi haftalarca
süren bir gemi yolculu¤uyla
yeni k›taya gitmeye raz› olma-
yacak. ‹nsan do¤an›n kurallar›-
n›n kendi kurallar› kadar h›zla
de¤iflmeyece¤ini bir gün
ö¤renecek. Umut edelim bu ifl
iflten geçmeden olsun.
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1) KIfiIN MUTLAKA KIfi LAST‹⁄‹
KULLANILMALI, GEREKT‹⁄‹NDE
VE TALEP ED‹LD‹⁄‹NDE KAR
Z‹NC‹R‹ TAKILMALI:
K›fl›n kar ya¤masa , yolda buz olma-
sa,  araç 4x4 ve hatta ABS / ASR /
ESP’li bile olsa , 7°C’›n  alt›ndaki
s›cakl›klarda mutlaka  k›fl lasti¤i kul-
lan›lmal›d›r. 
Bunun nedeni sadece k›fl lastikleri-
nin özel profillerinin olmas› de¤ildir.               
Yaz lastiklerinin malzemesi 7°C’›n
alt›ndaki s›cakl›klarda sertleflti¤i için
yola tutunmas› azalmaktad›r. K›fl
lastiklerinin ise üretildikleri Silica
esasl› malzeme daha yumuflakt›r ve
7°C’›n  alt›ndaki so¤uk hava flart-
lar›nda kuru asfalt, buz veya karda
tutunmay› art›rmaktad›r.  
K›fl lasti¤inin  yetersiz kald›¤› karl›
veya buzlu yollarda riske girmeden,
trafik yetkililerinin talebi durumunda
araç üreticisinin tan›mlad›¤› teker-
leklere (yaz lasti¤i kullan›l›yorsa ter-
cihen dört tekerle¤e de) kar zinciri
tak›lmal›d›r.
Yaz lasti¤i ile kar veya buz üzerinde
araç kullanmak isteyen (özellikle
4x4)  araç sahiplerine (k›fl lasti¤i
veya zincir takmak d›fl›nda)  tavsiye-
miz  bundan vazgeçmeleri, kendile-
rinin ve baflkalar›n›n can ve mal
güvenli¤ini tehlikeye sokmamalar›-
d›r.  

2)  KIfi LAST‹⁄‹ R‹SK YÖNET‹M‹
‹KEN, KAR Z‹NC‹R‹ KR‹Z
YÖNET‹M‹ D‹R.

“Risk” meydana gelebilecek zararl›
bir olay›n sonuçlar› ve oluflma olas›-
l›¤›n›n bileflkesidir. “Risk Yönetimi”

ise en genifl anlam› ile riskin deneti-
mi ve yönetimi anlam›na gelir.
“Kriz”, ivedi tepki gösterilmesini
gerektiren; risk yönetimi, kriz öngör-
me ve önleme mekanizmalar›n›n
yetersiz kald›¤› gerilim yaratan bir
durumdur. “Kriz yönetimi” de önle-
nemeyen krizin denetim alt›na al›na-
bilmesi için yönetimidir.

K›fl›n s›cakl›¤›n 7°C’›n alt›nda
geçti¤i yerlerde dolaflan araçlara ve
özellikle  (ambulans, itfaiye, beledi-
ye, polis, okul servisi, taksi gibi)
görev araçlar›na  kar ya¤madan,
yollar buz tutmadan, henüz k›fl›n
bafl›nda iken k›fl lasti¤i tak›lmas› ve
araçta “k›fl donan›m›” (Kar zinciri,
takoz, don önleyici s›v› vs) n›n
bulundurulmas› “risk yönetimi” iken,
en son çare olan “kar zinciri” nin
tak›lmas› ise “kriz yönetimi” dir.
‹stanbul’un  “Kriz Yönetim Merkezi”
durumundaki “Afet Koordinasyon
Merkezi” nin (AKOM) kar ya¤d›ktan
sonra yaz lasti¤i olan araçlara kar
zinciri tak›lmas›n› istemesi “kriz
yönetimi” gere¤i do¤rudur. Ancak
‹stanbul’daki görev araçlar›n›n ve
özellikle köprüleri kullanacak tüm
araçlar›n bu kriz oluflmadan “risk
yönetimi” gere¤i k›fl lasti¤i takmala-
r›n›n desteklenmesi en do¤rusudur.
‹stanbul Valili¤i’nin 7 fiubat 2005
tarihli “Zincirli veya kar lasti¤i olma-
yan araçlar›n trafikte seyirlerine izin
verilmeyece¤i” aç›klamas› bu
do¤rultuda al›nm›fl olumlu bir karar-
d›r.

3)  B‹R LAST‹⁄‹N KIfi LAST‹⁄‹
OLDU⁄U NASIL ANLAfiILIR?

K›fl lasti¤i ile ilgili uluslararas› ASTM
flartlar›n› sa¤layan lastikler yukarda-

ki sembolü kullanabilirler.  “Bu sem-
bolü tafl›yan lastikler k›fl lasti¤idir”
diyebiliriz.
ASTM standartlar›na göre bir
lasti¤in “k›fl lasti¤i” olabilmesi için
belirli test flartlar›n› yerine getirmesi
gerekmektedir. Buna göre aday las-
tikle k›fl flartlar›n› temsil eden  kay-
gan bir yolda yap›lan ABS’li tam fren
sonundaki fren ivmesinin, “referans
lasti¤in” fren ivmesinden en az %7
daha fazla olmas› gerekmektedir. 

“Dört Mevsim Lasti¤i “ (M+S) ‘in
ancak yukardaki sembolü tafl›yorsa
k›fl lasti¤i olarak de¤erlendirilebile-
ce¤i, öte yandan M+S lastiklerinin
yaz›n iyi bir yaz lasti¤i, k›fl›n  da iyi
bir k›fl lasti¤i görevini göremeyece¤i
mutlaka bilinmelidir.

4)  KIfi LAST‹⁄‹ ‹LE KIfiIN DAHA
KISA FREN MESAFES‹ :

50 km/h h›zda ve kar üzerinde yap›-
lan  fren testlerinde durma mesafe-
si; k›fl  lastikleri ile 35 m yaz lastikle-
ri ile 43 m ölçülmüfltür.

30 km/h h›zda ve buz üzerinde
yap›lan fren testlerinde durma
mesafesi; k›fl  lastikleri ile 57 m yaz
lastikleri ile 68 m ölçülmüfltür.

5)   4x4 ARAÇLAR DA KIfi LAST‹⁄‹
TAKMALI:

K›fl lastikleriyle donat›lm›fl  önden
çekiflli bir arac›n, yaz lastikleriyle
donat›lm›fl dört tekerden çekiflli
(4x4)  bir araca göre daha güvenli
oldu¤unu herhalde pek az›m›z bili-
yordur. 
Bunun çok basit bir nedeni vard›r:
Fren s›ras›nda tüm araçlar dört

“KIfi LAST‹⁄‹ R‹SK
YÖNET‹M‹ ‹KEN KAR
Z‹NC‹R‹ KR‹Z YÖNET‹M‹D‹R”
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tekerlekten fren yapmaktad›r, yani
araçlar eflittir.
Yaz lastikleri ile donat›lm›fl önden
çekifl veya arkadan itiflli bir araç kal-
k›fl yapamad›¤› için yard›ms›z hare-
ket edememekte, hareket etse bile
fren s›ras›nda araç duramamaktad›r.
Yaz lastikleriyle donat›lm›fl dört
tekerden çekiflli (4x4) bir araç ise
rahatl›kla kalk›fl yapabilmekte, fakat
fren s›ras›nda durma mesafesi afl›r›
uzamaktad›r yani  “gitti¤i gibi dur-
mamaktad›r”. 
Öte yandan k›fl lastikleriyle donat›l-
m›fl önden çekiflli veya arkadan itifl-
li bir araç  daha k›sa mesafede
durabilmektedir yani “gitti¤inden
daha iyi durmaktad›r “.
Avusturya Otomobil Kurumu
ÖAMTC’nin 80 km/h ve kar üzerin-
de 4x4 bir araçla yapt›¤› fren testle-
ri sonunda durma mesafeleri; k›fl
lasti¤i ile 67m, dört mevsim lasti¤i
ile 82m ve yaz lasti¤i ile 108m
Ölçülmüfltür. 

6) KIfi LAST‹⁄‹ DÖRT TEKER-
LE⁄E TAKILMALI: 

K›fl lasti¤i ülkemizde k›fl›n so¤uk
geçti¤i illerimizde özellikle taksi ve
otobüs gibi araçlarda kullan›lmakta-
d›r. Ancak yetersiz bilgi veya ekono-
mik gerekçelerle bu lastikler sadece
çekiflin oldu¤u dingilin lastiklerinde
kullan›lmaktad›r. 
Yani araç arkadan itiflli ise k›fl lastik-
leri sadece arka tekerleklere, araç
önden çekiflli ise de sadece ön
tekerleklere tak›lmaktad›r.
Tek dingilde k›fl lasti¤i tak›lmas›
kuru ve kaygan yollarda riskler tafl›-
maktad›r.
Önde ve arkada farkl› özelliklerde
lastiklerin kullan›lmas› arac›n kuru
ve kaygan yollardaki çekifl ve fren
dengelerini bozmaktad›r: 
- Önde yaz lasti¤i, arkada k›fl lastik-
lerinin tak›l› oldu¤u arkadan itiflli bir
araç kuru yolda arkadan kayma
e¤ilimi gösterirken, kaygan yolda

ise önden kaymakta ve direksiyon
hakimiyetini kaybetmektedir.
- Önde k›fl lasti¤i, arkada yaz lastik-
lerinin tak›l› oldu¤u önden çekiflli bir
araç kuru yolda önden kayma
e¤ilimi gösterirken, kaygan yolda da
arkadan kaymakta ve araç savrul-
maktad›r.
Yaz lastikli bir araçta tek dingilde
zincir tak›lmas› da karl› yollarda
yukardaki riskleri tafl›maktad›r.
Örne¤in önden çekiflli ve yaz lastik-
leri tak›l› bir tafl›t›n ön tekerleklerine
zincir tak›ld›¤›nda yokufl afla¤› inifl-
lerde frene bas›ld›¤›nda ( araç ABS’li
bile olsa) arka tekerlekler kilitlenebil-
mekte ve araç arkadan savrulmak-
tad›r. Bu arac›n k›fl lastiklerinin
olmas› bu riski azaltmaktad›r.

7)    LAST‹KLER ‹Ç‹N   4 X 4 X 4
KURALI:  

4 X 4 X 4: 
Dört lasti¤in dördü de ayn› marka/
model ve afl›nma oran›nda  olmal›-
d›r. 
4 X 4 X 4: 

Dört lasti¤in dördü de 4 y›ldan yafll›
olmamal›d›r.
4 X 4 X 4: 

Dört lasti¤in profil derinli¤i 4 mm
den az olmamal›d›r.

KIfi DONANIMI:       K›fl lasti¤i veya  Dört mevsim lasti¤i , Kar zinciri,
Takoz, Don önleyici s›v› vs.
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Royal Otel    ANKARA
Baflvuru: Prof. Dr. Orhan Güven
tmebasvuru@gmail.com

Ana  Bafll›klar
TME in anatomisine bir bak›fl
TME de görüntüleme teknikleri
TME problemlerinde araflt›rma amaçl› tan› ölçütleri
TME internal problemleri
TME internal problemlerinde protetik yaklafl›mlar
TME internal problemlerinde ortodontik yaklafl›mlar
TME internal problemlerinde non-invaziv ve invaziv cer-
rahi tedaviler
TME internal problemlerinde atroskopik teflhis ve tedavi yöntemleri
TME de periartiküler problemler
Çocukta ve eriflkinde TME travmalar› ve tedavileri
TME dislokasyonlar› ve cerrahi tedavileri
Ankiloz ve artiritis gibi TME in ileri derece bozukluklar› ve cerrahi tedavileri

23 ARALIK 2005
Ö⁄R. GÖR. DR. HACER DEN‹Z ARISU 
(GAZ‹ ÜN‹V. D‹fiHEK. FAK.)
ENDODONT‹K TEDAV‹LERDE LAZER KULLANIMI

27 OCAK 2006
Ö⁄R. GÖR. DR. BA⁄DAGÜL H. KIVANÇ
(GAZ‹ ÜN‹V. D‹fiHEK. FAK.)
AfiIRI HARAB‹YET GÖSTEREN KÖK KANAL
TEDAV‹L‹ D‹fiLER‹N ESTET‹K POSTLARLA
RESTORASYONU

24 fiUBAT 2006
DR. ÖZGÜR UZUN 
(HAVA KUVVETLER‹ KOMUTANLI⁄I)
MODERN D‹fiHEK‹ML‹⁄‹NDE KULLANILAN
GÖRÜNTÜLEME S‹STEMLER‹

24 MART 2006
DT. ZEL‹HA YILMAZ
(HACETTEPE ÜN‹V. D‹fiHEK. FAK.)
TEK SEANSTA KÖK KANAL TEDAV‹S‹

21 N‹SAN 2006
DT. ATA ÇA⁄LAYAN
(ANKARA ÜN‹V. D‹fiHEK. FAK.)
ENDODONT‹K CERRAH‹

26 MAYIS 2006
DT. KAR‹YE DEM‹RKAYA
(GÜLHANE ASKER‹ TIP AKADEM‹S‹)
PULPADA DOPPLER UYGULAMALARI

14 / 4 / 2006

TÜRK ENDODONT‹ DERNE⁄‹ - ANKARA
2005-2006
KONFERANS PROGRAMI

SEMPOZYUM 
TEMPOROMAND‹BULAR EKLEM        
PROBLEMLER‹ VE ÇÖZÜMLER





‹flyerinde Baflar›l› Olman›n Yollar›
‹fi HAYATINDA NASIL Z‹RVEYE ÇIKILIR ‹fiTE S‹ZE YARDIMCI OLACAK B‹R FORMÜL

Buna göre Sihirli Formül

B‹R fiAKA

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
80

@NETTEN 
TAKILANLAR

Hep kendi kendime sormuflumdur ‹spanya ligindeki maçlar› izlerken neden bu Deportivo'nun sahas›nda kale arkas›nda hep
bir Türk bayra¤› as›l› diye. Sonunda ö¤rendim ve çok hofluma gitti. Deportivo La Coruna´n›n kale arkas›ndaki Türk bayra¤›n›n
anlam› fluymufl: Deportivo La Coruna eskiden Türklerin orada yaflad›¤› rivayet edilen Galesia bölgesinin tak›m›ym›fl.
Deportivo'lu taraftarlar ile Celta Vigo´lu taraftarlar birbirlerini hiç sevmiyorlarm›fl. Afla¤› yukar› 20 y›l önce Celtal›'lar bu nedenle
Deportivo'lulara Türk demeye bafllam›fllar, ama hakaret anlam›nda. Aksine Deportivo'lu taraftarlar bunu hiç hakaret diye alg›la-
mam›fllar. Hatta kendi deyimleri ile ´Türk gibi güçlü´ görünmekten çok hofllanm›fllar. ‹flte bu yüzden her maçlar›nda en az 1 Türk
bayra¤› aç›yorlarm›fl. Deportivo maç›na denk gelirseniz dikkat edin, yüzde yüz görürsünüz.
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ULUS
Atatürk Bulvar› Ulus ‹fl Han› E-402
Tel : (0.312) 309 74 20 - 309 74 21

BEfiEVLER
M. Fevzi Çakmak Caddesi No: 45/4
Tel : (0.312) 222 96 65 - 222 80 42
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