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De¤erli meslektafl›m›z Sema han›m bir yurt d›fl› gezisinde alm›fl oldu¤u

fincan› gösteriyordu. Bir diflhekimi için gurur verici fleyler yaz›yordu

üzerinde. “Dünyan›n en yarat›c› mesle¤i...”

14. yüzy›lda berberler, Kanuni döneminde kahvehanelerin bir

köflesinde yer kapm›fllar, berberli¤in yan›nda hem diflçi, hem cerrahl›k

yapmaya bafllam›fllard›. Difl çekme konusunda bilgi sahibi olanlara

saray›n baflhekimi taraf›ndan izin belgesi verilirdi. Dükkan sahibi

olmayanlar köflebafllar›nda, cami avlular›nda zab›taya yakalanmadan

ifllerini yapmaya çal›fl›rlard›.  Günümüzde yetkisi olanlar s›k› denetimde, yetkisi olmayan-

lar serbest çal›fl›yorlar ya o ayr› konu.

O fincana bakt›¤›m›zda mesle¤in nerelere geldi¤ini, diflhekiminin ne oldu¤unu

hat›rl›yorsunuz. Dünyan›n en yarat›c› mesle¤inin özellikleri tek tek yaz›yor. Hekimlik,

Estetik, Sab›r, Sezgi, Nezaket, Hijyen, Ö¤renme, Dayanma gücü, Halkla iliflkiler, Psikoloji,

Sorgulama, Rehberlik...

Sonunda flöyle diyor; S‹Z BU N‹TEL‹KLERE SAH‹PS‹N‹Z VE ÇOK ÖZELS‹N‹Z.

‹lk t›p fakültesinin kurulmas›ndan sonra maarif naz›r› Emrullah Efendi’nin iste¤i üzerine

1908 de ilk diflçilik mektebinin aç›lmas›nda kurucular› Cemal Topuzlu ve Dr. Halit fiazi

Kösemihal’den bu yana bu niteliklere sahip ve çok özel insanlarla bu meslek bu günlere

geldi.

Bizler de çok özel insanlar›z. Kendimize hak etti¤imiz de¤eri vermeliyiz. E¤er kendimize

gerekli sayg›y› göstermezsek, kendi hayat›m›z› de¤il çevremizdekilerin beklentileri do¤rul-

tusunda yaflar›z. 

Sizlerin güveni ve oylar›n›zla geldi¤imiz görev süremiz doluyor. Bu süre içerisinde bizler

önce kendimize, meslektafllar›m›za ve mesle¤imize  sayg› ve güven duyduk. Siz bu nite-

liklere sahip ve çok özel insanlarla beraber birfleyler yapt›k. Bu dayan›flma ve güvenle de

daha çok fleyler yapaca¤›m›za inan›yoruz.

Sonsuz sevgi ve sayg›lar›m›zla...

Merih BAYKARA
Ankara Diflhekimleri Odas› Baflkan›

ÇOK ÖZELS‹N‹Z...



TDB
ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI

11.OLA⁄AN GENEL KURUL
ÇA⁄RISI

Say›n Üyemiz;

11.Ola¤an Genel Kurulumuz, 22 – 23 Nisan 2006 tarihlerinde Ziya Gökalp Cad. No: 68/21
Kolej/ANKARA adresindeki Odam›z adresinde 09.oo – 17.oo saatleri aras›nda yap›lacakt›r.

Kay›tl› üye say›m›z 2100’e yaklaflm›flt›r. Önceki y›llardaki örneklerini dikkate alarak
ço¤unlu¤un sa¤lanamayaca¤› düflüncesi ile gereksiz yere salon kiras› vermemek için ilk
toplant›m›z›n adresini Odam›zda ilan ediyoruz.

Bu nedenlerle;

‹kinci toplant›m›z, 29 – 30 Nisan 2006 Cumartesi – Pazar günleri Ankara Ticaret Odas›
Konferans Salonu’nda 09.oo – 17.oo saatleri aras›nda gazetede ilan etti¤imiz afla¤›daki
GÜNDEM ile yap›lacakt›r.

Ankara Diflhekimleri Odas›
Yönetim Kurulu

GÜNDEM

• Aç›l›fl ve sayg› duruflu

• Genel Kurul Divan Seçimi (Bir Baflkan, Bir Baflkan Vekili, ‹ki Üye)

• Çal›flma Raporu’nun okunmas›

• Sayman Raporu’nun ve gelecek dönem bütçesinin okunmas›

• Denetleme Kurulu Raporu’nun okunmas›

• Raporlar üzerinde görüflmeler ve ibralar›

• Oda için gerekli tafl›nmazlar›n al›n›p sat›labilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

• Genel Kurul’da karara ba¤lanacak öneriler

• Dilekler

• Seçimler (30 Nisan 2006 Pazar Günü Saat 09.oo – 17.oo Aras›ndad›r.)
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De¤erli Meslektafllar›m.

2004 y›l›n›n Nisan ay›nda yapt›¤›m›z Genel Kurul’un ard›ndan 2 y›ll›k
hizmet süremizin sonuna geldik. Çok dinamik ve yo¤un bir dönemde
bize verdi¤iniz görevi yerine getirmeye çal›flt›k. 

Bu sat›rlarda, biz flöyle çok çal›flt›k, böyle ifller yapt›k diye anlatmaya-
ca¤›m. Neler yapt›¤›m›z› hepiniz gördünüz izlediniz. Burada uzun
uzun bahsetmeye gerek yok. Merak eden arkadafllar›m›z çal›flma
raporumuzu al›p okusunlar. Ama yapacaklar›m›z bitmedi, planlar›m›z
ve vizyonumuz devam ediyor. Ç›tay› çok yüksek bir yere koyduk. Onu
oradan al›p daha yükse¤e tafl›mak gerekir.

Ama sizlere Ankara Diflhekimleri Odas›’n› nas›l yönetti¤imizi yazaca¤›m.
‹lkelerimiz vard›, ilkelerimiz için yola ç›km›flt›k. 
Vizyonu olan, dünyan›n en yarat›c› mesle¤ine sahip olan üyelerimize, “siz her fleyin en iyisine lay›ks›n›z”
dedik ve hep o do¤rultuda çal›flt›k. 
Do¤ru bildi¤imizi hep söyledik. Hala da söylüyoruz. 
Haks›zl›¤a karfl› en yüksek sesle biz ba¤›rd›k. ‹yi yapan› do¤ru yapan› alk›fllad›k, taltif ettik. Yönetim
Kurulu olarak tek yürek olduk. Uyumlu ve güzel bir ekip çal›flmas› içinde iki y›l›n sonuna bir bütün olarak
geldik. Parçalanmad›k, bölünmedik. 
Zincirin baz› halkalar› kopup yere düfltü ama biz Ankara Diflhekimleri Odas› bayra¤›n› yere düflürmedik.
Hatta büyüttük bayra¤›m›z›. 
“Oda benim için ne yapt›” diyen herkesi odaya ça¤›rd›k. Beraber çal›flt›k. Fikir ürettik, tart›flt›k, politikala-
r›m›z› taban›m›zla birlikte ürettik. Biz onlar›n sesi olduk. 
Cep telefonlar›m›z dahil tüm telefonlar›m›z› üyelerimize da¤›tt›k, bize istedikleri an ulaflabilsinler diye.
‹nternet sitesi, mail gruplar›, cep mesajlar› ile iletiflim ça¤›n›n tüm imkanlar›n› sizlere ulaflmay› baflarabil-
mek ad›na kulland›k. 
En küçük bir flikayette bile sonuna kadar, düzeltene kadar takip ettik. 
Y›lda bir aidat almaktan baflka hiçbir fley yapmayan insanlar olmad›k.
Aln›m›z›n ak›yla 2 sene sonunda gö¤sümüzü gere gere bunlar› söyleyebilmek kolay olmad›. 
Ama baflard›k.

“Neler yapmad›k bu vatan için / kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik” demifl flair. 

Bize verilen görevin sorumlulu¤unu lay›k›yla tafl›d›¤›ma inan›yorum. Elefltirileri dinledik, alk›fllar› duyduk,
gördük. fiimdi Genel Kurul zaman› bizi iki y›l boyunca yönetecek kiflileri seçece¤iz. Unutmay›n, toplum-
lar lay›k oldu¤u flekilde yönetilirler. Nutuklara bakmay›n, gördüklerinizi de¤erlendirin diyece¤im. Bu yaz›-
n›n bir veda yaz›s› olup olmad›¤›na da siz karar vereceksiniz. 

Sevgi ve sayg›lar›mla

Sami BALÇIK

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

‹K‹ YILIN SONUNDA...



Nisan’da Marmaris’te buluflal›m!..

ORGANİZASYON KOMİTESİ
Balıkesir Dişhekimleri Odası • İzmir Dişhekimleri Odası • Manisa Dişhekimleri Odası

Muğla Dişhekimleri Odası • Uşak Dişhekimleri Odası
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Prof. Dr. Murat Türkün • Prof. Banu Önal • Dr. Övül Kümbüloğlu

Dt Yiğit Hepşenol • Dt Sercan Akyalçın



Bizler bu çat›n›n iflçileriyiz. Fark›m›z sözleflmelerimiz olmaks›z›n gönüllü ve

beklenti içinde olmadan çal›flmak. Daha do¤rusu beklentilerimiz var. Baflar›l›

olmak ve mesle¤imizi daha yukar›lara tafl›yabilmek.

Bu amaç etraf›nda toplanmaya çal›flan bir grup diflhekimiyiz. Gücümüz ve

imkânlar›m›z ölçüsünde hedeflerimizi gerçeklefltirdik. ‹lk hedefimiz tamamen

kopmufl olan iletiflim kanallar›n› aktive etmek oldu. Böylelikle meslektafllar›m›z›n

sesini daha iyi duyacakt›k. Bu, ayr›ca bize daha çabuk ve rahat organize ola-

bilme imkân› tan›d›. Hiçbir zaman diflhekimlerinin ilgisizli¤inden yak›nmad›k.

Çünkü böyle bir sorumlulu¤u al›yorsan›z görevleriniz aras›nda ilgiyi artt›rmak

olmal›yd›. Bu asla bir bahane olmamal›yd›. Gördük ki bu sayede herkesin ilgisi

art›yor. Bir arada olma duygusunu güçlendiriyor ve yaln›zl›k hissini ortadan

kald›r›yor. Herkes gördü ki dayan›flma ruhunun ötesinde hiçbir fley önemli

de¤il. Gerisi kolay. Sorunlar ortak ve herkes ayn› sorunlarla bo¤ufluyor. Böylelikle isteyenler seslerini duyur-

maya bafllad›lar. Bu seslerin miktar› ve fliddeti artt›kça meslektafllar›m›z aras›nda kayda de¤er say›da ve

nitelikte fikirlerin oldu¤u ortaya ç›kt›. Ve bunlar en büyük kazan›mlar›m›z oldu. Bu yaklafl›m› görenler

cesaretlendiler ve ciddiye al›nacak performanslar sergilediler. Meslek örgütü ile onun varolufl sebebi olan

meslektafllar› aras›ndaki iletiflim ve ba¤ güçlendi. Bu ba¤ art›k bir gönül ba¤›d›r. Sars›lmayacak bir niteli¤e

bürünmüfltür.

Oluflan bu karfl›l›kl› güven ortam›n›n gere¤ini yerine getirmek esas oldu¤undan, hizmetlerimizin profilini

genifllettik ve gelifltirdik. Sosyal, bilimsel, idari ve hukuki giriflimlerimiz artmaya ve güçlenmeye bafllad›.

Bunu yapmak zorunlulu¤u vard›. Diflhekimlerinin ilgisizli¤inden yak›nma lüksümüz yoktu. Sadece meslek-

tafl›m›za de¤il toplumun ulaflabildi¤imiz her kesimine yüzlerimizin dönük olmas› gerekiyordu. Bunu da büyük

ölçüde baflard›k. Odam›z toplumun di¤er unsurlar› nezdinde hakketti¤i sayg›y› ve ilgiyi bulmaktad›r ve bu

süreç h›zlanarak devam etmektedir.

Bir taraftan a¤›r ekonomik koflullar hepimizi can›m›zdan bezdirirken kendisinden beklentileri yükselmifl

olan meslek örgütümüzün sorumluluklar› da artmaktayd›. Bu konuda her zaman gayretli olduk. Sorunlar ve

çözümleri belliydi. Gücümüz ve yetkilerimiz ölçüsünde y›lmadan sorunlar›n üzerine yürüdük. Kendi çap›m›z›

aflacak ölçüde olumlu sonuçlar ald›k. Y›llard›r savundu¤umuz her fleyin günü geldikçe gerçekleflti¤ini

görmek kendi ad›m›za sevindirici olmakla beraber hepimiz ad›na üzücü ve y›k›c› oldu. Dün

savunduklar›m›z›n arkas›nda cesaretle durmaya devam ettik, edece¤iz. Sorunlar› yaflad›kça uyanmak ve

son dakika çözüm üretmek yerine zaman›nda öngörerek çal›flmalar›m›za devam ettik. Tüm bunlar› kay›tlara

geçirdik. 

Bir gün farkl› di¤er gün farkl› söylemler peflinde olmad›k. Yani rüzgâr gülleri gibi olmad›k. Yönümüz en

bafl›ndan beri belliydi. Bu flekilde olmazsa savrulur ve döner durursunuz. Ne yapt›¤›n›z da, ne dedi¤inizde

anlafl›lmaz. Anlafl›lma kayg›n›z olmasa bile bu tutumunuz sizi sonuca ulaflt›rmaz. Bu yetmezmifl gibi rüzgâr›n

esti¤i yönü taklit etmek ve ona uymak zorunda kal›rs›n›z. Kendi kiflili¤inizi ortaya koyamazs›n›z. Hiçbir fley

yapmad›¤›n›z anlafl›ld›¤›nda bu sefer baflkalar›n›n yapt›klar› ve baflard›klar›ndan kendinize pay ç›kar›r ve

baflar›n›n unsurlar›ndan biri oldu¤unuzu ›srarla, panikle ispatlamaya koyulursunuz. Bunu da kimseye anlata-

mazs›n›z. Ortaya ç›kan tablo tek kelime ile trajikomiktir.

Her fleye ra¤men umut verici geliflmeler yafl›yoruz. Sorun hepimizin durufl sorunudur. Kendimizi hangi

seviyede ve sistemin neresinde gördü¤ümüzdür. Bu sorunu kendi ad›m›za, ülkemiz ad›na, insanl›k ad›na

hep beraber aflmak boynumuzun borcu olmal›d›r..

Ve nihayetinde bu sat›rlara kadar okumay› sürdürdüysen sevgili meslektafl›m, bilmelisin ki bizim de sana

bir minnet ve flükran borcumuz vard›r. 
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BAfiARMAK ‹Ç‹N. . . . . . . . . . . . .

M. Memduh MAZMANCI
Yönetim Kurulu Üyesi
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Ankara Diflhekimleri Odas›’n›n organizasyonu

olarak fiubat ay›nda Bahar Sempozyumunda

sunulan Kuvva-i Milliye Destan› adl› fliir-dia-

müzik gösterisi yo¤un istek üzerine Ankara’da

da tekrar edildi. Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i

Fakültesi Konferans salonunda yap›lan göste-

riyi meslektafllar›n yan› s›ra vatandafllar da ilgi

gösterdi. Kalabal›k bir izleyici kitlesinin nefes-

lerini tutarak izledi¤i sunumda ulusal duygular

doru¤a ulaflt›. Naz›m Hikmet’in ayn› adl› ese-

rinden uyarlanarak haz›rlanan gösteri Milli

Mücadele y›llar›n›n a¤›r koflullar›n› ve Kurtulufl

Savafl›’n›n ne zorluklarla kazan›ld›¤›n› anlat›-

yor. Prof. Dr. Hamit HANCI n›n önderli¤inde

haz›rlanan gösteride Say›n HANCI d›fl›nda

Dr.fiebnem GÜLEN, Diflhekimi Dolunay

HAMAM‹ZADE, Diflhekimi Selim MUTGAN,

Diflhekimi Nihat YALÇIN fliirleri seslendirirken

Diflhekimi Sami BALÇIK gitarla Anadolu

Ezgilerini seslendiriyor. Dia gösterisi ve teknik

destekte Diflhekimi Memduh MAZMANCI’n›n

DÖRTNALA GEL‹P 

UZAK ASYA’DAN

AKDEN‹Z’E B‹R 

KISRAK BAfiI G‹B‹ UZANAN

B U  M E M L E K E T  B ‹ Z ‹ M

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹



görev ald›¤› sunumda fliirin özellikle

son bölümünde Türk Ordular›n›n

‹zmir’e girifli canland›r›l›rken coflku-

ya tüm salon kat›l›yor. 

5 Nisan 2005 günü Gazi Üniversite-

si Diflhekimli¤i Fakültesinin katk›lar›

ile yap›lan gösteride bir konuflma

yapan Dekan Gökhan ALPARSLAN

bu duygusal sunum için Ankara

Diflhekimleri Odas›na teflekkür

ederek Ülkemiz tarihinde hiç unu-

tulmamas› gereken çok önemli bir

dönem olan Milli Mücadele

Y›llar›n›n bu tür sunumlarla s›k s›k

gündeme getirilmesi gerekti¤ini

belirtti. Bu etkinli¤in ayn› zamanda

Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i

Fakültesi sosyo-kültürel etkinlikle-

rin ilki oldu¤unu, bundan sonrada

baflka etkinliklerle devam edecek-

lerini belirtti. 

Gösteriyi izleyen Eski Genelkurmay

Baflkan› Necip TORUMTAY,

Ankara Diflhekimleri Odas› Onursal

Baflkan› Orhan ÖZKAN, duayen

Meslektafllardan Cemal MER‹Ç,

Metin KÜRÜM, Fakülte Ö¤retim

Görevlileri, meslektafllar›m›z ve

di¤er izleyiciler sunum sonras›nda

be¤enilerini belirterek Ankara

Diflhekimleri Odas› Baflkan› Merih

BAYKARA’ya, Dekan Prof.

Dr.Gökhan ALPARSLAN’a, Prof.

Dr. Hamit HANCI ve grubun tüm

üyelerine teflekkür ettiler.
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Art›k hastane infeksiyonlar›, sa¤l›k hiz-
metleri infeksiyonlar› olarak an›lmaya
baflland›. Difl hekimli¤inde, özellikle
muayenehane, klinik hekimli¤inde kon-
taminasyonlar sonucu hastadan hasta-
ya infeksiyon tafl›nmas› riski oldukça
fazla. Difl hekimli¤inde de bu bazda
seminer programlar›n›n, e¤itimlerin,
hatta Türkçe kaynaklar›n olmamas› bu
riski daha da art›r›yor. 

Bir de tabi teknisyenlerin, hatta difl heki-

mi olmayanlar›n bu mesle¤e meraklar›

da bu infeksiyonlar›n yay›lmas›nda

büyük bir kaynak oluflturuyor. Belki

böyle derneklerin alt›nda bizim birlikte

çal›flmam›z toplumda da bir bilinç gelifl-

tirir, böylece o kesimlere tedavi amaçl›

giden hasta say›m›zda adli önlemler

olmadan büyük bir düflüfl olabilir diye

umuyorum. Bu da olay›n baflka bir tara-

f›. Özellikle halk›n, hastalar›n bunu duy-

mas› bence önemli. Hastane infeksiyon-

lar›n›n, sa¤l›k hizmetleri ile ilgili infeksi-

yonlar deyimine dönüflmesinde biz

Hacettepe Üniversitesi Difl Hekimli¤i

Fakültesi olarak katk›m›z oldu¤una ina-

n›yoruz. 2004 y›l›nda Ankara Bilkent

Üniversitesi kongre merkezinde yap›lan

kongreye Prof.Dr.Rahime Nohutçu
hocam›zla kat›ld›¤›m›zda difl hekimi ola-

rak sadece bizim bulunuyor olmam›z

oradaki doktorlar taraf›ndan oldukça ilgi

çekmiflti. Zaten hastane infeksiyonlar›n-

da difl hekimlerinin yeri ve konumu aç›-

s›ndan ilk olarak da orada bir giriflim

yap›ld›. Daha sonra 2005 y›l› nisan ay›n-

da Samsun’da yap›lan kongre bizim aç›-

m›zdan çok özeldi. Burada hemen

Prof. Dr. Osman Taha Köseo¤lu
Hacettepe Üniversitesi 
Diflhekimli¤i Fakültesi Dekan›
Biz de Hastane ‹nfeksiyonlar› ve
Kontrolü Derne¤inin çal›flma grubu 
içerisinde yer al›yoruz ve bu kat›l›m›m›z-
dan dolay› da son derece memnunuz.
H‹KON’un özellikle bu seneki kongre-
sinde difl hekimli¤ine çok genifl yer ay›r-
mas› bir yerde bir yerde difl hekimli¤inin
ki ad› üzerinde, hekimlik, t›ptan ayr›lmaz
bir flekilde de¤erlendirilmesi, dolay›s›yla
da bu konudaki öneminin de vurgulan-
mas› bizim için çok sevindirici. Özellikle
son dönemlerde difl hekimli¤inde gerek
hepatit gerek A‹DS  yönünde  çok gün-
cel konular ifllenmekte. Bunun haricinde
özellikle muayenehane yönetiminde
infeksiyon kontrolünün nas›l olmas›
gerekti¤i çok ciddiye al›nmas› gereken
bir konu, dolay›s›yla bu kongreye san›-
yorum kat›l›m›n çok yüksek olmas› hepi-
miz aç›s›ndan çok önemli. Bizim arzu-
muz difl hekimi olan bütün meslektaflla-
r›m›z›n bu kongreye kat›lmas›d›r.
Bilgilerin tazelenmesi, son güncel gelifl-
melerin aktar›lmas› ve taraflar›ndan
ö¤renilmesi aç›s›ndan çok önemli.
Bunun için biz bütün difl hekimi meslek-
tafllar›m›z› bu kongreye bekliyoruz.

Doç.Dr. Atilla Ataç
H.Ü. Diflhekimli¤i Fakültesi Klinik
Hizmetler Koordinatörü

hemen her ana bilim dal›m›zdan birer

hemflire ve sa¤l›k yard›mc›s› ve de

Hacettepe Difl Hekimli¤i Fakültesinin

‹nfeksiyon Kontrol Komisyonu üyeleri,

üniversitemizin ödene¤iyle görevli ola-

rak oraya gönderildiler ve bu Türkiye’de

bir ilkti. 6-9 Nisan 2006 tarihinde yap›la-

cak olan kongreye de yine 30 kiflilik bir

Hemflire-yard›mc› sa¤l›k personeli ve

ö¤retim üyesi görevli olarak gidecek ki

ödenekler yine sponsorlar taraf›ndan

de¤il, tamamen Hacettepe Üniversitesi

taraf›ndan karfl›lanacak.

Sa¤l›k hizmetleri ile ilgili infeksiyonlar

art›k günümüzde yads›nmaz bir gerçek

Ve bu infeksiyonlar hep yatan hastaya

yönelik düflünülüyordu, ancak difl

hekimli¤inde de kontaminasyonlar

sonucu hastadan hastaya infeksiyonun

tafl›nmas› günümüzün bir gerçe¤i.Bu y›l

hastane infeksiyonlar› kontrol derne¤i

haz›rlam›fl oldu¤u kongrede biz difl

hekimlerine genifl yer ay›rd›. Bu tabi ki

daha önceki y›llarda yapt›¤›m›z bir tak›m

giriflimler, kat›l›mlar sonucu oldu. Bunun

yan› s›ra as›l önemli olan, bu dernek,

kendi birimi alt›nda difl hekimlerine

yönelik bir alt çal›flma grubu oluflturu-

yor, yani bu y›lki kongre bizler için bir

bafllang›ç olacak. Bu alt çal›flma komis-

yonunun  önemi hem hastane format›na

ba¤l› fakültelerden, üniversite hastane-

lerinden, özel hastanelerden, hem de

serbest çal›flan diflhekimlerden olufltu-

rulacak olmas›. Bizler art›k baflka yerler-

den fikir almak durumunda kalmaya-

ca¤›z, fikir verme durumuna geldik. Bu

alt komisyon kurulaca¤› zaman biz

duyurular›m›z›  yapaca¤›z ve komisyo-

nun genifl bir platformda kurulmas›na

yard›mc› olaca¤›z. Sadece H.Ü. Difl

Hekimli¤inde s›n›rl› kalmayaca¤›z, biz

bu ifle ön ayak olduk ama bu komisyo-

nu olufltururken bütün difl hekimlerine

hitap eden bir komisyon olmas›n› istiyo-

ruz ki amac›m›za ulaflal›m, bu infeksi-

yonlardan kurtulal›m.

Haz›rlayan: Dt.Özgenur Günefl

HaStAnE ENFEKS‹YONLARI
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hekimleri de dahil, bu
yönde bir bilinç olufltur-
mak, bunlarla ilgili e¤itim
programlar›, seminerler
düzenlemek, dergi ç›kart-
mak, kitap basmak yer
al›yor ki flu an bunlar›n
hepsini yap›yoruz. Bizler
bu aflamada difl hekimle-
ri ile olan iliflkilerimizi tek-
rar gözden geçirdik,
çünkü diflhekimli¤i de insan sa¤l›¤›n›n
bir parças›. Hacettepe Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi bu konuda çok
büyük bir ad›m att›. Diflhekimi arkadafl-
lar›m›z›n da bu konuda ayr› bir dernek
kurmas› yerine ayn› derne¤in çat›s› alt›n-
da birleflmesi çok daha mant›kl›, çünkü
hepimizin ortak bir tek amac› var, o da
insan sa¤l›¤›na hizmet etmek. Zaten
art›k hastane infeksiyonlar› terimi de
ortadan kalkt›, sa¤l›k hizmetleri ile ilgili
infeksiyonlar diyoruz biz buna, böyle
bak›ld›¤› zaman difl hekimli¤i de otoma-
tik olarak bu hizmetin içerisinde yer al›-
yor. Bir bütün olarak hepimiz tepeden
t›rna¤a insan sa¤l›¤›na hizmet veriyoruz.
Bu hizmetlerin verilifli s›ras›nda da has-
talar›m›z sa¤l›k hizmetleri ile ilgili infeksi-
yonlara maruz kalmas›nlar diye organize
oluyoruz. E¤itim toplant›lar›, konferans-
lar, kongreler düzenliyoruz. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda da difl hekimli¤i insan
sa¤l›¤›n›n önemli bir parças›d›r, ayr› bir
organizasyon yerinesa¤l›k hizmetleri
infeksiyonlar› ile u¤raflan bu derne¤in
çat›s› alt›nda birleflmek çok daha uygun
olacakt›r diye karar verdik, difl hekimi
arkadafllar›m›zla da oturduk, konufltuk
ve yönetim kurulu karar›yla Türk
Hastane ‹nfeksiyonlar› ve Kontrolü
Derne¤inin difl hekimi çal›flma grubunu
oluflturduk. Tabi ki derne¤in bu çal›flma
grubundan bir tak›m beklentileri var. Bir
kere öncelikle diflhekimli¤i uygulamala-
r›n› kabul eden sa¤l›kla ilgili infeksiyon-
lar problemlere yol açan ana hedef ola-
rak belirlendi. Bunun için bizim yürüt-
tü¤ümüz çabalar ortak hale gelecek. Bu
ne demek; e¤itim programlar›na mutla-
ka difl hekimli¤i ile ilgili konular dahil
edilecek. Örne¤in Ankara’da 6-9 Nisan
2006 tarihinde yap›lacak olan kongrede
ilk defa bu y›l, iki yar›m günü kapsaya-
cak flekilde, difl hekimli¤i ile ilgili bölüm-
ler oluflturuldu ve ben çok yararl› geçe-

Prof.Dr. Serhat Ünal
H.Ü. T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar›
Anabilim Dal› Baflkan›
Hastane infeksiyonlar›, sa¤l›k hizmeti
veren kifliler için bir tür iflin komplikas-
yonu ve mani olma çabas› içinde olun-
mas› gereken bir durum. Malesef 
hastane infeksiyonlar› nedeniyle hasta-
lar hayatlar›n› kaybediyorlar. 
Örne¤in, appendix ameliyat› için hasta-
neye yatan bir hasta, bu flikayetinden
kurtuluyor ama o s›rada oluflan bir infek-
siyondan hayat›n› kaybediyor, bu önem-
li bir konu. Hastane infeksiyonlar›, mor-
taliteye neden oluyor, hastal›klara
neden oluyor, ve tabi birde bofla giden
paralara neden oluyor. Örne¤in
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi ‹ç
Hastal›klar› yo¤un bak›m klini¤inde
yatan, birbirine benzer flikayetleri olan
iki hasta düflünelim. Bunlardan birinin
hastane infeksiyonlar›na maruz kald›¤›n›
varsayarsak, di¤er hasta ile arada vaka
bafl›na 1200$ l›k bir fark ortaya ç›k›yor.
Bu meblay› ülke baz›nda düflünecek
olursak milyar dolarlara varan bir maddi
kay›p söz konusu. Mortalitesi için de
flöyle bir örnek vereyim; hastane infeksi-
yonlar›n›n en çok karfl›lafl›ld›¤› durumlar-
dan biri pnömonidir. Zatürre, hastanede
veya hastane d›fl›nda geliflebilir.
Hastane d›fl›nda geliflen bir zatürrede,
hasta; ileri yafl, altta yatan bir akci¤er
hastal›¤›, sigara kullan›m›, hastal›¤›n
seyrini etkileyen baflka bir tak›m hasta-
l›klara sahip olmak gibi en kötü özellikte
bile olsa mortalite oran› %30-35 lerde-
dir. E¤er hastada bu tip kötü özellikler
olmasa bile, hastane infeksiyonu mey-
dana gelmiflse mortalite oran› minimum
%50 lerden bafll›yor. Yani hastane
infeksiyonlar› daha çok öldürüyor. Bu
nedenle k›saca söylemek gerekirse has-
tane infeksiyonlar›n› engellemek için,
bütün sa¤l›k hizmeti verenlerin ciddi bir
çaba içerisinde olmas› gerekiyor. Bu
amaç do¤rultusunda ülkemizde bu
konuyu gündeme getirmek ve ortak
çal›flmalar yapmak amac›yla Hastane
‹nfeksiyonlar› ve Kontrolü Derne¤i kurul-
du. Bunu burada ilk defa aç›kl›yorum,
bu y›l flubat ay›nda da Türk ad›n› ald›,
yani Türk Hastane ‹nfeksiyonlar› ve
Kontrolü Derne¤i kurulmufl durumda.
Amaçlar›, sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda, ki
buna a¤›z difl sa¤l›¤› çal›flanlar›, difl

ce¤inden eminim, çünkü bu sa¤l›k hiz-
metleri ile ilgili infeksiyonlar muayene-
hanede çal›flan hekim arkadafllar için
de, devlet taraf›ndan kurulmufl hastane
statüsünde a¤›z difl sa¤l›¤› hizmeti
veren arkadafllar için de, üniversite has-
tanesinde çal›flan hekim arkadafl için de
gerekli. Çünkü buralarda da bir sa¤l›k
hizmeti veriliyor, o sa¤l›k hizmeti ile ilgili
de infeksiyonlar meydana gelebilir. Bu
infeksiyonlar meydana gelmesin diye
al›nacak tedbirlerin hekim arkadafllar
taraf›ndan bilinmesi çok önemlidir, bizim
amac›m›z da budur. Bu amaç do¤rultu-
sunda, e¤itim programlar›m›z› ortak
yapaca¤›z, programlar›m›zda her zaman
difl hekimli¤i ile ilgili konulara yer vere-
ce¤iz. Hastane infeksiyonlar› derne¤inin
dergisinde de difl hekimleri için bir
bölüm düzenlemeyi düflünüyoruz.
Çünkü bu konuda Türkçe kaynaklar da
son derece k›s›tl›. Web sayfam›zda da
(www.hikon2006.org) yine difl hekimleri-
ne yönelik bir bölüm olacak. Yani
diflhekimli¤i uygulamalar›na yönelik
beklentilerimiz çok yüksek, bunlar› ger-
çeklefltirdikçe difl hekimi arkadafllar›m›z
da derne¤e üye olacaklar, böylece ortak
bir flekilde bu aktivitelerimizi yürütmeyi
umuyoruz.

Kongre irtibat : 
www.hikon2006.org 

veya Serenas Turizm kongre 
organizasyon hizm.ltd.flti 

0312 440 50 11 
barikan@serenas.com.tr

Bilgisayar›n›z› korumak için 
MSN Güvenli¤i tercih edin! 
http://www.microsoft.com/

turkiye/guvenlik/
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Di¤er t›bbi at›klar da enfeksiyöz
ajanlar›n yay›l›m›n› önlemek için tafl›n-
mas› ve imhas› özel uygulama gerek-
tiren at›klar: Kan, kan ürünleri ve bun-
larla kontamine olmufl nesneler
(pamuk, spanc vb), kullan›lm›fl ameli-
yat giysileri (kumafl, onluk ve eldiven
v.b),bakteri ve virüs içeren hava filtre-
leri, anatomik at›k dokular (çekilmifl
difller), organ ve vücut parçalar› ile
ameliyat, otopsi v.b. t›bbi müdahale
esnas›nda ortaya ç›kan vücut s›v›lar›
girmektedir. Bu tür at›klar da yukar›da
özelli¤i belirtilen k›rm›z› t›bbi at›k
pofletleri (Medikal malzemeleri satan
firmalardan temin edilebilir.Yaklafl›k
olarak ücreti KDV dahil 2.50 YTL d›r,
Odam›z için bu fiyat› 1,95 YTL’ye indi-
ren firmalar vard›r. Paket içinde 6-7
adet 80*110 ebad›nda poflet bulun-
maktad›r.) içinde biriktirilecek ve
yönetmelik hükümlerine göre 48 saat
içinde belediye yetkililerince adresi-
nizden teslim al›nacakt›r. Ancak
Ankara’daki hizmet yay›l›m›n›n yenili¤i
ve sistemin henüz tam oturmam›fl
olmas› nedeniyle flimdilik hizmet en
geç haftada bir u¤ranarak sa¤lan-
maktad›r.

3-Sefer bafl›na 4.00 YTL ücret
ödenmesi

‹l Çevre Sa¤l›¤› Komisyonunun
ald›¤› karar gere¤ince sefer bafl›na
4.00 YTL ücret ödenmesi gerekmek-
tedir. Bu ücreti defaten gelen çöp
görevlilerine de¤il onlar›n size teslim
etti¤i makbuzlara istinaden
Büyükflehir Belediyesi’ne yat›r›lmas›
gerekmektedir. Büyükflehir
Belediyesi'nin Oyakbank ile bu konu-
da karfl›l›kl› görüflmeleri devam
etmektedir. Uzlaflmaya var›ld›¤› tak-
dirde herhangi bir Oyakbank flubesi
ya da metro istasyonlar›ndaki
Oyakbank tahsilat merkezlerine 2-3
ayda bir toplu olarak ödentilerin yat›-
r›lmas› mümkün olacakt›r.

1-Sözleflme yap›lmas›
Al›nan kararlar gere¤i sözleflme

yapmak üzere eski hipodrom'un kar-
fl›s›nda Büyükflehir Belediyesi Fen
‹flleri Daire Baflkanl›¤› Sat›n Alma
Dairesi hizmet binas› içinde (C Blok)
birinci kattaki T›bbi At›k Birimi'ne
müracaat edilmesi ve bir müracaat
formu doldurulmas› gerekmektedir.
Hemen akabinde sözleflme haz›rlana-
cak ve sizin taraf›n›zdan imzalanacak-
t›r. Büyükflehir Belediyesi yetkililerin-
ce sözleflmeler toplu halde imzalan-
d›¤›ndan sözleflmenin tamamlanmas›
yaklafl›k on befl gün sürmektedir. Bu
süre sonunda sözleflmenizi almak
üzere tekrar gitmek istemezseniz söz-
leflmenin adresinize posta ile gönde-
rilmesini isteyebilirsiniz. E¤er kurulu-
flunuzun t›bbi at›k üretmedi¤ini düflü-
nüyorsan›z (Örn: Ortodonti muayene-
haneleri vb) yine ayn› birime t›bbi at›k
üretmedi¤inize dair dilekçe vermeniz
gerekmektedir. Birim yetkililerinin
incelemesi sonunda uygun görülürse
bu sorumluluktan muaf tutulabilirsi-
niz.

2-Kullan›lm›fl süt veya meyve
suyu kutusu (t-pack), kapakl› pet
flifle ve k›rm›z› at›k pofleti temin
edilmesi

Büyükflehir Belediyesi ile odam›-
z›n yapt›¤› görüflmelerde Kesici ve
delici at›klar için ayr›ca bir konteyn›r
almak yerine t-pack denilen kullan›l-
m›fl süt veya meyve suyu kutular›n›n,
kapakl› pet fliflelerin kullan›lmas›
uygun bulunmufltur. Kesici ve delici
at›klar bunlar içinde muhafaza edile-
cek t›bbi at›k teslim edilirken kutusu
ile verilecek yeniden baflka bir bofl
kutu kullan›ma aç›lacakt›r. Kesici-deli-
ci at›k s›n›f›na; fl›r›nga, enjektör ve
di¤er tüm deri alt› giriflim i¤neleri, lan-
set, bisturi, b›çak, serum seti i¤nesi,
cerrahi sütur i¤neleri, biyopsi i¤neleri,
intraket, k›r›k cam, ampul, lam-lamel,
k›r›lm›fl cam tüp ve petri kaplar› gibi
batma, delme, s›yr›k ve yaralanmalara
neden olabilecek at›klar girmektedir.

4-Tatile giden ve belli bir sure
iflyerinde bulunamayacak olan
meslektafllar›m›z ile ilgili olarak

Tatile giden ve belli bir süre iflye-
rinde bulunamayacak olan meslek-
tafllar›m›z T›bbi At›k Biriminin  0312-
3410474 / 131 numaral› telefonuna
bilgi vererek bu sure içinde t›bbi at›k
arac›n›n gelmemesini isteyebilirler.

5-Cezalar
T›bbi at›klar›n› evsel at›klarla kar›fl-

t›rarak, Belediye görevlilerine teslim
etmeyenler hakk›nda 24 Ocak 2006
tarihinde 26059 say›l› resmi gazetede
yay›nlanan ve 2872 say›l› Cevre
Kanunu Uyar›nca uygulanacak olan
para cezalar› afla¤›daki gibidir.

Her türlü at›k ve art›¤›n, çevreye
zarar verecek flekilde ilgili yönetmelik-
lerde belirlenen standartlara ayk›r›
olarak do¤rudan ve dolayl› biçimde
al›c› ortama vermek, depolamak, tafl›-
mak, uzaklaflt›rmak ve benzeri faali-
yetler yap›ld›¤›nda

Gerçek kifliler  157,00 YTL,
Kurulufl ve isletmeler  471,00 YTL,
fiirketler  785,00 YTL ceza tahakkuk
edecektir.

Tekrar› halinde 2 kat›, 3. kez tekra-
r› halinde iflyeri kapat›lmas› gerek-
mektedir.

T›bbi at›k yönetmeli¤inin Ek-1 ‘C’
maddesinde yer alan diflhekimi mua-
yenehanelerinin yükümlülükleri t›bbi
at›¤› biriktirip ekiplere teslim etmeleri-
dir.Ekiplerin ziyareti esnas›nda birik-
mifl  t›bbi at›¤›n›z bulunmuyorsa ücret
tahakkuk ettirilmemelidir.Bu durumla
karfl›lafl›ld›¤›nda lütfen odam›z› bilgi-
lendiriniz.

6-Sorular›n›z için
Konu hakk›nda detayl› bilgi almak

ya da gözden kaçan bir uygulamay›
ihbar etmek isteyenler odam›z tele-
fonlar›ndan(0312- 435 90 16) ya da
muayenehane telefonundan genel
sekreterimiz Sami Can Balç›k’a ulafla-
bilirler. (0312 - 223 04  05)

TIBB‹ ATIK YÖNETMEL‹⁄‹
YAPMAMIZ GEREKENLER...

Ö N E M L ‹  N O T . . .
T›bbi at›klar›n›z› teslim etmedi¤inizde sizden ücret talep edilirse lütfen odam›z› bilgilendiriniz.
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ORDU M‹LLETVEK‹L‹’NDEN 
SORU ÖNERGES‹

ve çal›flma koflullar›na kavuflama-
maktad›rlar denildi. 

Önergenin 3. maddesinde de
hastalar›n özel muayenehanelere
sevk edilmesi durumunda hem
devlet hastanelerinin yükünün aza-
laca¤›, hem de at›l durumda olan,
konforlu, hijyenik muayenehaneler
hastalara daha kaliteli sa¤l›k hizmeti
sunmufl olacaklar denildi. 

Önergenin ard›ndan Say›n ‹.
Sami TANDO⁄DU ile yap›lan
görüflmede özel muayenehaneler-
den hizmet sat›n al›nmas›n›n a¤›z
difl sa¤l›¤› alan›nda pek çok soru-
nun çözümü oldu¤u, vatandafl

Ordu milletvekili ve Sa¤l›k Aile
Çal›flma ve Sosyal ‹fller Komisyonu
üyesi Dr. ‹. Sami TANDO⁄DU
diflhekimlerinin hak etti¤i ücretler ve
çal›flma koflullar› hakk›nda yaz›l› bir
soru önergesi vererek Sa¤l›k Bakan›
Prof. Dr. Recep AKDA⁄’›n yan›tla-
mas›n› istedi. Önergede halk›m›z›n
%95 gibi büyük bir ço¤unlu¤unun
difl ve difleti hastal›klar›ndan
rahats›zl›¤› oldu¤u belirtilerek Halk
Sa¤l›¤› bak›m›ndan çok önemli bir
rolü olan diflhekimlerinin kamu
kurumlar›nda çal›flmalar› durumun-
da da, özel muayenehane açmalar›
durumunda da hak ettikleri ücretlere

aç›s›ndan önemli kazan›mlar
sa¤layaca¤›, Genel Sa¤l›k Sigortas›
ile sa¤l›k güvencesine kavuflan
halk›m›za hizmet kalitesinin art-
mas›na neden olaca¤› ve kaliteli
hizmeti eflit koflullarda ülkenin her
yerinde alabiliyor olaca¤› anlat›ld›.
Bunun yan› s›ra Yeni ifl olanaklar›
yarat›lacak ve en önemlisi hekim-
lerin özlük haklar› düzeltilmifl
olaca¤› belirtildi. Yeni oluflturulacak
sistemin devlet aç›s›ndan da
kazan›mlar getirece¤i belirtilerek,
Sa¤l›k harcamalar›nda rasyonalizm
ve verimlilik sa¤lanacak. Daha
kaliteli hizmeti kendi üretti¤inden

Hastalar›n özel muayenehanelere sevk edilmesi durumunda hem devlet has-
tanelerinin yükünün azalaca¤›, hem de at›l durumda olan, konforlu, hijyenik
muayenehaneler hastalara daha kaliteli sa¤l›k hizmeti sunmufl olacaklar



daha ucuza mal edecek. Devletin
hantall›ktan ç›kar›l›p
güçlendirilmesini sa¤lanacak. Kay›t
d›fl› ekonomi bu sektörde sona ere-
cek ve gelir vergisi ile ek kazan›m
sa¤layacak. Çok daha önemlisi
sahte diflhekimleri sorunu ortadan
kalkacak. Bunun yan› s›ra Tedavi
edici diflhekimli¤ine olan talepte ve
yat›r›m giderlerinde azalmaya neden
olacak. Tüm bunlar›n sonucunda
eflit ifle eflit ücret ilkesi ile halk›n
kolayca ulaflabilece¤i hizmeti
sunarak tüm vatandafllar›na sosyal
güvenceyi kaliteli flekilde sunarak
sosyal devlet ilkesi yerine getirilmifl
olacakt›r denildi. 

Özel muayenehanelerden hizmet
sat›n al›nmas›n›n “sa¤l›kta
özelleflme” olarak alg›lanmas›n›n
yanl›fl olaca¤› belirtilerek bunun
asl›nda muayenehanelerin
kamulaflt›r›lmas› oldu¤u anlat›ld›.
Say›n TANDO⁄DU da bu konunun
çok önemli oldu¤unu Türkiye’nin
a¤›z difl sa¤l›¤› profili incelendi¤inde
halk›n a¤›z difl sa¤l›¤› düzeyinin ne
kadar vahim oldu¤unun daha iyi
anlafl›laca¤›n› belirterek bu konuda
y›llardan beri hükümetlerin üzerine
serilmifl olan ölü topra¤›n›n
kald›r›lmas› gerekti¤ini belirtti.
Çal›flt›¤› komisyonlarda bu konuyu
dile getirece¤ini belirten
TANDO⁄DU, diflhekimli¤i sek-
törünün buna haz›rl›kl› olmas›n›n ve
özellikle diflhekimlerinin bu hizmeti
vermek istemesinin süreci
h›zland›raca¤›n›n üzerine basarak
bu konuda üzerine düfleni
yapaca¤›n› söyledi. 

Kendisinin de hekim olmas›ndan
dolay› sektörün s›k›nt›lar›n› daha iyi
analiz edebildi¤ini belirten
TANDO⁄DU, meclisteki di¤er sa¤l›k
sektörünün temsilcileri olan mil-
letvekilleri ile de görüflece¤ini
belirterek meslek örgütü ile uyum
içinde çal›flarak çok fleylerin
baflar›labilece¤ini söyledi. 
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Bahar Sempozyumlar›n›n alt›nc›-
s›n› bu y›l yine Antalya Diflhekimleri
Odas› ile birlikte 24-26 fiubat tari-
hinde Rixos Premium Otel Belek’te
yapt›k. Önceki y›llara nazaran daha
büyük bir kat›l›m olan sempozyu-
mumuz güzel an›lara, bazen duygu-
sal ama ço¤u zaman keyifli dakika-
lara sahne oldu. Bu y›lki kat›l›m›n
beklenenin üzerinde olmas›
Sempozyum Organizasyon
Komitesinin yüzünü güldürdü. 

23 fiubat gecesi Ankara
Diflhekimleri Odas› önünden 3 oto-
büsü t›ka basa doldurarak hareket
ettik. Nefleli bir yolculuk sonunda
Antalya’ya ulaflt›k. Dev otelde tüm
haz›rl›klar tamamlanm›fl konuklar›n›
yani bizleri bekliyordu.
Sempozyumun k›sa olmas› nede-
niyle tatili doyas›ya yaflamak için
kaybedilecek vakit yoktu. Do¤rusu-

YED‹ YILDIZLI

BAHAR SEMPOZYUMU

nu söylemek gerekirse devasa tesi-
sin içinde yok yoktu. Adeta birbiri-
mizle dahi karfl›laflmam›z tesadüf-
lere ba¤l›yd›. Akflam saatlerinde
sempozyumun tatil k›sm›na k›sa bir
süre ara verip sunular bölümüne
kat›ld›k. 

Saat 16.00 da Düfl Hekimi
Yalç›n ERG‹R biraz ses tesisat›n›n
sorun ç›karmas›na ra¤men de¤iflik
üslubuyla bizlere “evet, diflhekim-
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li¤i de yap›lacak ama hayat devam
ediyor, tad›n› ç›karmak laz›m”
dedirtti. Hemen ard›ndan Prof. Dr.
Cihan AKÇABOY “Zirkonyum
Porselenleri” konusunda çok de¤erli
bilgilerini bizlerle paylaflt›. 

Akflam yeme¤i saati gelmiflti.
Ama oteli tan›d›kça yemek alterna-
tiflerinin hem yer hem de damak
tad› olarak çok de¤iflik alternatifleri
oldu¤unu fark›na varm›flt›k.
Herkesin a¤z›nda ayn› kelime dola-
fl›yordu. “Gün ne çabuk bitti”

Ertesi gün sabah sunumu 10.00
Prof. Dr. Sema AKA  Adli Diflhekim-
li¤i konusunda baflar›l› çal›flmalar›-
n›n ›fl›¤›nda “Yeni kimli¤iniz diflleri-
niz” konusunu iflleyerek her gün
karfl› karfl›ya oldu¤umuz difllerimizin
kimliklendirmede nas›l önemli bir
nokta teflkil etti¤ini bizlere bir kez
daha gösterdi. Hemen ard›ndan Dr.
Ender SARAÇ oldukça ilgi gören
sunumunda sa¤l›kl› yaflam›n küçük
s›rlar›n› dinamik bir sunumla anlatt›.
Konunun ilginçli¤inin yan› s›ra Say›n
SARAÇ’›n ününün bofluna olma-
d›¤›n› salondan ç›kan arkadafllar›n
yüzüne bakarak anlamak mümkün-
dü. Herkes o kadar etkilenmiflti ki
ö¤le yeme¤i menüleri hemen
de¤iflmiflti. 

Ö¤le saatlerinde Prof Dr. Faruk
HAZNEDARO⁄LU endodontide
rotary aletlerin kullan›m› ve baflar›s›-
n›n s›rr›n› anlatt›¤› kurs vard›. De¤erli
hocam›z e¤itim seminerleri çerçeve-
sinde odam›zda düzenledi¤imiz
baflar›l› sunumunun çok daha
detayl› fleklini anlatt›. S›n›rl› say›da
arkadafl›m›z› alabildi¤imiz kurs yak-
lafl›k 1 saat sürdü.. 

Cumartesi günü akflamüzeri ilk
oturum Prof Dr. Sina UÇKAN’a aitti.
‹mplantlar konusunun oldukça
genifl ve doyurucu olarak anlat›ld›¤›
sunumda bol bol soru alan hocam›z
san›r›m kafalardaki soru iflaretlerinin
tümünü sildi. Sempozyumun son
oturumu Say›n Hamit HANCI hoca-
m›z›n önderli¤inde Ankara ve
Antalya Diflhekimleri Odalar›na üye



gecesi daha yaflad›k. Ama en keyif-
lisi geç saatlerde otelin lobisinde
kendi kendine olufluveren fliir müzik
seans›yd›. Diflhekimi sadece difl
hekimi de¤ildir sözünü do¤rularca-
s›na hofl bir sohbete fliirler ve
flark›lar efllik etti.

Ertesi sabah kahvalt›dan sonra
dönüfl haz›rl›klar› bafllam›flt›. Ö¤le
saatlerinde hareket eden otobüsleri-
miz gece yar›s›na yak›n saatlerde

arkadafllar›m›zla birlikte sundu¤u
“Kuvva-i Milliye Destan›” idi. Milli
Mücadeleyi en iyi anlatan eserler-
den biri olan Naz›m Hikmet’in muh-
teflem fliiri sahnedeki muhteflem
performansla birleflince damarlar›-
m›zdaki asil kan daha bir atefllendi.
Kurtulufl Savafl›m›zdan çok yay›n-
lanmam›fl resimlerinden haz›rlanm›fl
dia gösterisi yan› s›ra fliiri seslendi-
ren Prof. Dr Hamit HANCI hocam›z
ile birlikte Dt.Helin ARAS,
Dt.Dolunay HAMAM‹ZADE, Dt.Nihat
YALÇIN ve Dt.Caner GÜLEÇ arka-
dafllar›m›z›n büyük emekle haz›rla-
d›¤› sunuma gitar›yla Güzel
Yurdumuzun dört bir yan›ndan
Anadolu ezgilerini seslendirerek Dt.
Sami Can BALÇIK efllik etti.
Böylelikle salondaki izleyiciler tutul-
duklar› duygu sa¤ana¤›n› sunumun
en son parças› “‹zmir’in da¤lar›nda
çiçekler açar”› hep bir a¤›zdan söy-
leyerek yaflad›lar. Büyük be¤eni
toplayan gösteri Ankara’da bundan
sonra da birkaç kez daha sahneye
konulacak.

H›zla akan dakikalar bir günü
daha bitirmiflti. Keyifli bir Rixos

bizi ald›¤› yere b›rakt›. En ilginç olan›
da dönüfl yolculu¤unda dört mevsi-
mi yaflam›fl olmam›zd›. Antalya’dan
bizi günefl gülen yüzüyle u¤urlad›
ama Ankara bizi Sivrihisar yak›nla-
r›nda karla karfl›lad›. 

Güzeldi, e¤lenceliydi, nefleliydi,
keyifliydi. Daha nice güzel organi-
zasyonlarda buluflmak dile¤iyle.
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3 Her türlü üst yap› uygulamas› için

genifl protetik seçenekler.

3 Tüm yüklerin implant-abutment birlikte

karfl›lanmas›n› sa¤layan trigonal – internal 

birleflim.

3 5 y›ll›k klinik takip sonucu elde edilmifl 

% 96.03 baflar› oran›.

D‹S DENTAL ‹MPLANT S‹STEMLER‹ T‹C. LTD. fiT‹.
ANKARA : ‹zmir Cd. No: 3/5 K›z›lay • Tel: 0.312 230 34 82 • Faks: 0.312 468 64 91
‹STANBUL : Halaskargazi Cd. No: 97 K: 4 Harbiye • Tel: 0.212 230 63 29

disdental@disdental.com

3 Özel patentli BT-TITE yüzey.

3 3,3 – 3,75 –  4,5 –  5,5 –  6,5 mm çap

8 – 10 – 11,5 – 13 – 16 mm boy seçenekleri.

3 Difl kökü formu.

3 Agresif yivleri sayesinde ( 0,20mm) yüksek primer-

stabilite.

3 Hem tek aflama hem iki aflama cerrahi imkan›.

‹mplant 145 e

Standart Abutment 55 e
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2.A D L ‹  D ‹ fi H E K ‹ M L ‹ ⁄ ‹  
k u r s u

Çocuk ‹stismar›, Adli Psikiyatri",

A.Ü.T.F. Adli T›p A.D. Ö¤retim üyesi

Yrd. Doç. Dr. Gürol CANTÜRK tara-

f›ndan " Adli Toksikoloji, Ateflli

Silahlar ‹le Yaralanmalar›, Otopsi",

A.ü.T.F. Adli T›p A.D. Ö¤retim üyesi

Ö¤r. Gör. Dr. Ayflim TU⁄ tarf›ndan

"DVI Felaket Kurbanlar›n›n Kimlik

Tespiti ve Difl Hekiminin Rolü,Olay

yeri incelemesi", Dt. Z. Füsun

Yaflar taraf›ndan "Difl Hekimli¤i

Aç›s›ndan Dental Antropoloji,

Difllerden Kimlik Tespiti Metotlar› ,

Difl Hekimli¤inde Hipnoz , Hayvan

Is›r›k ‹zleri, Is›r›k ‹zleri Hakk›nda

Genel Bilgi, Adli Difl Hekimlerinin

Kay›tlar›" konulu sunumlar yap›lm›fl

Biyolog Cüneyt ELMA taraf›ndan ise

"DNA laborauar tan›t›m› ile DNA

incelemesi Prati¤i" yap›lm›flt›r.

Ankara üniversitesi Difl Hekimli¤i

Fakültesi Ö¤retim üyesi Prof. Dr.

Hamit BOSTANCI taraf›ndan Adli

Difl Hekimlerinin Kay›tlar› ,Difl

Hekimli¤inde Etik ‹nsan Haklar› ve

30 OCAK 4 fiUBAT Tarihleri aras›n-

da Ankara üniversitesi T›p Fakültesi

Adli T›p Anabilim Dal›nda Adli

Bilimciler Derne¤i ve Adli T›p

Anabilim Dal› taraf›ndan Sertifikal›

"2. Adli Difl Hekimli¤i Kursu" düzen-

lenmifltr.

Kursumuza Ankara içi kamu kuru-

lufllar›nda ya da özel ifl yerlerinde

çal›flan difl hekimlerinin yan› s›ra

Türkiye'nin de¤iflik illerinden gelen

toplam 32 kay›tl› kursiyer kat›lm›flt›r.

Kurs süresi boyunca; A.Ü.T.F . Adli

T›p Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr.

‹. Hamit HANCI taraf›ndan " Adli

Bilimler ‹çinde Adli Difl Hekimli¤inin

Yeri ve Sorumluluk Alanlar›, Difl

Hekiminin Yasal Sorumluluklar ve

Haklar›, Bilirkiflilik ve Çapraz Sorgu,

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

fiiddet" A.Ü.T.F. Adli T›p A.D.

Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Burcu

Efi‹YOK taraf›ndan "NBC Silahlar›

‹le Yaralanmalar, Adli Difl

Hekimli¤inde Rapor Haz›rlanmas›,

Difl Hekimli¤i, Difl Hekimli¤inde

Malpraktis ve Difl Hekimleri Odas›,

Prof. Dr. Prof.Dr. Sema AKA taraf›n-

dan Adli Bilimler ‹çinde Adli Difl

Hekimli¤inin Yeri ve Sorumluluk

Alanlar›,DVI Çal›flmalar›nda Difl

Hekiminin Rolü (Teorik),DVI Çal›fl-

malar›nda Difl Hekiminin Rolü ve

‹nterpol Formlar›n›n Doldurulmas›

(Pratik),Difllerden Yafl ve Cinsiyet

Saptama,Adli Difl Hekimli¤i ,Difl

Hekimli¤inde Toksikolojik

‹ncelemeler, Adli Difl Hekimli¤i

Muayenesi ve Kay›t Formlar›n

Doldurulmas›(teorik ve pratik),

Yeniden Yüzlendirme , Yapay Göz

Yap›m› ve Ölü Masklar› (Teorik ve

pratik), Prof. Dr. Ufuk fiAKÜL tara-

Dr. ‹rfan KORKUSUZ
Ankara ünv. T›p Fak. Adl T›p A.D.



Sa¤l›k Bakanl›¤› 75.Y›l A¤›z ve Difl

Sa¤l›¤› Merkezinden Dt. Dr. M. Ali

KILIÇARSLAN taraf›ndan da "Is›r›k

‹ z i Analizleri : Görsellefltirme ve

De¤erlendirme, Difl Hekimli¤i ‹le

‹ l g i l i Yasal Düzenlemeler Difl

Hekimli¤inde ‹dari Sorumluluk"

bafll›kl› sunumlar y a p › l d › . K u r s u n

son gününde Adli Difl Hekimli¤i ve

YenidenYüzlendirme laboratuar›nda

Prof. Dr. Sema Aka, Prof. Dr. Jasuja

ve Dt.Füsün Yaflar taraf›ndan "Yüz

Yap›s›ndan Kimliklendirme" konu-

s u n d a pratik uygulamas› yap›ld›.

Son gün olmas›na ra¤men kursu-

yerlerin konuya ilgisi g ö r ü l m e y e

de¤er güzelliklerden birisiydi.

Ard›ndan yap›lan sertifika töreninde,

Ankara Difl Hekimleri Odas› Baflkan›

say›n Merih Baykara ve yönetim

kurulu üyesi Memduh Mazmanc›

GATA Difl Hekimli¤i A.D Baflkan›

say›n Yavuz Sinan Ayd›ntu¤, Sa¤l›k

Bakanl›¤› 75. Y›l A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›

f›ndan A¤›z Otopsisi, GATA Difl

Hekimli¤i Fakültesi Anabilim Dal›

Baflkan› Prof. Dr. Yavuz Sinan

AYDINTU⁄ taraf›ndan "Adli Difl

Hekimli¤i Tarihi ve Difllerin

Dünyas›", Ankara üniversitesi DTC

F a k ü l t e s i; T›p Fakültesi Adli

Antropoloji Biriminden Prof. Dr.

Ayla SEV‹M taraf›ndan "Difl Evrimi

ile Antropolojik Aç›s›ndan Dental

Antropoloji" konulu sunumlar ger-

çeklefltirildi. Hindistandan gelen

h o c a m › z Prof. Dr. O.P. JASUJA

taraf›ndan (Department of Forensic

Science, Punjabi University, Patiala,

India) Is›r›k ‹zi Analizleri: 

Görsellefltirme ve D e ¤ e r l e n d i r m e ,

Merkezinden say›n Dt.Dr.M.Ali

K›l›çarslan, di¤er e¤itimcilerle birlik-

te kursiyerlere sertifikalar›n› verdiler.

Yap›lan bu törenle birlikte 2.Adli Difl

Hekimli¤i Kursu da tamamlanm›fl

oldu. Kursa kat›lan kursiyelerin

ço¤unun ortak fikri bu ve benzeri

toplant›lar›n artarak devam etmesi-

nin hem adli difl hekimli¤ine hem de

ülkemiz Adli Bilimler alan›na son

derece olumlu katk›lar yapaca¤›

fleklindeydi.

Bu kursun düzenlenmesinde eme¤i

geçen baflta Prof. Dr. ‹.Hamit Hanc›,

Prof Dr. Sema Aka. ve Dt. Füsun

Yaflar olmak üzere sertifika törenin-

de bizleri yaln›z b›rakmayan Ankara

Difl Hekimleri Odas› Baflkan› say›n

Merih Baykara ve yönetim kurulu

üyesi Memduh Mazmanc›'ya GATA

D i fl Hekimli¤i A.D Baflkan› say›n

Yavuz Sinan Ayd›ntu¤a, Sa¤l›k

Bakanl›¤› 75. Y›l A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›

Merkezinden say›n Dt.Dr.M.Ali

K›l›çarslan'a ve t ü m e ¤ i t i m c i l e r e

bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylafl-

t›klar› için teflekkür ederiz.

29



ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
30

sunumlar gerçeklefltirildi, 

Oturum Baflkanl›klar›n› Prof. Dr.

‹.Hamit HANCI ve Prof. Dr. Sema

AKA'n›n yapt›¤› 2. Oturumda

Jandarma Kriminal Daire

Baflkanl›¤›ndan Bio. Nurgül KATIR-

CI taraf›ndan Türkiye'deki Felaket

Kurbanlar›n›n Kimliklendirilmesi

Çal›flmalar›, H.Ü.Edebiyat Fakültesi

Antropoloji Bölümünden Dr. Gülfem

Uysal taraf›ndan ‹nsan ‹skeletlerinin

Adli Antropolojik Aç›dan De¤erlen-

dirilmesi, Ankara Ünv. D.T.C.F.

Antropoloji Bölümü ve Ank.Ünv.T.F.

Adli T›p A.D. Antropoloji Lab.

Sorumlusu Prof. Ayla SEV‹M taraf›n-

dan Difl Evrimi ve Difllerin

Antropolojik Aç›dan Önemi konulu

sunumlar gerçeklefltirildi. 

Oturum Baflkanl›klar›n› Prof. Dr.

Deniz SA⁄DIÇ ve Prof. Dr. Ayla

SEV‹M'in yapt›¤› 3. Oturumda ise

Ank. Ünv. T›p Fak. Difl Hekimli¤i

Fakültesi ve Ankara Üniversitesi.

Adli T›p A.D. Adli Difl ve Adli Sanat

Lab. Sorumlusu Prof. Dr. Sema AKA

taraf›ndan Adli Difl Hekimli¤i E¤itimi

ve Yeniden  yüzlendirmede

Anatomik  teknik, Jandarma

06-08 2006 tarihleri aras›nda

GATA Difl Hekimli¤i Bilimleri

Merkezinin ev sahipli¤inde Adli Difl

Hekimli¤i Sempozyumu düzenlen-

mifltir. 

Sempozyumda; Oturum

Baflkanl›klar›n› Prof. Dr. Faik ÇOK-

PEK‹N ve Prof. Dr. Y›lmaz

GÜNAYDIN'›n yapt›¤› ilk oturumda

Ankara Üniversitesi T›p Fak.Adli T›p

A.D. Baflkan› Prof. Dr. ‹.Hamit

HANCI taraf›ndan Adli Bilimler,

GATA Difl Hekimli¤i Bilimleri

Merkezinden Prof. Hv. Difl. Tbp. Kd.

Alb. Yavuz Sinan AYDINTU⁄ tara-

f›ndan Adli Difl Hekimli¤i, Jandarma

Kriminal Daire Baflkanl›¤›ndan J.

Bnb. Cem ÇUBUK taraf›ndan

Kriminal Faaliyetler ve suç konulu

Kriminal Daire Baflkanl›¤›ndan Dr.

Bio. Ayflen ÇELEB‹O⁄LU taraf›ndan

Difl ve Kemikten DNA ‹zolasyonu

konulu sunumlar gerçeklefltirilerek

ilk gün konuflmalar› tamamland›. 

2. Gün  Baflkanl›klar›n› Prof. Dr.

Yavuz Sinan  AYDINTU⁄ ile J.Alb.

Burhanettin C‹HANG‹RO⁄LU'nun

yapt›¤› ‹lk Oturumunda Ankara Üni-

versitesi T›p Fak. Adli T›p A.D.'dan

Dt. Füsun YAfiAR taraf›ndan Difller-

den Kimlik Tespiti, ‹.Ü. Cerrahpafla

T›p Fakültesi Adli T›p A.D.'dan  Dt.

Hüseyin  AFfi‹N taraf›ndan Difller-

den Kimlik Tespitinde Adli Vaka

Örnekleri, Prof. Dr. ‹.Hamit HANCI

taraf›ndan Difl Hekimli¤i ve

Bilirkiflilik bafll›kl› sunumlar gerçek-

lefltirildi,

Oturum Baflkanl›klar›n› Prof.

Dr.Kemal KARAKURUMER ile Prof

Dr. Erman AKBULUT'un yapt›klar› 2.

günün 2. oturumunda Ankara Üni-

versitesi.T›p Fak.Adli T›p A.D.DNA

Lab.Sorumlusu  Dr. Ayflim TU⁄

taraf›ndan DVI ve Difl Hekimli¤i, yine

ayn› bölümde görev yapan Bio

Cüneyt ELMA taraf›ndan ise Difller-

den DNA Analizi konulu sunumlar

Dr. ‹rfan KORKUSUZ 
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p A.D.



Hekimli¤i ve Difl Hekimli¤i Mevzuat›,

GATA Adli T›p A.D.'›ndan Dr. Harun

TU⁄CU taraf›ndan Ayd›nlat›lm›fl

Onam ve Yeni TCK konulu sunumlar

gerçeklefltirildi.

Prof. Dr. Mete K.GÜLMEN ile

Doç.Dr. Merih BAYKARA'n›n otu-

rum baflkanl›klar›n› yapt›klar› sem-

pozyumun son oturumunda Ankara

Üniversitesi. Difl Hek. Fakültesinden

Prof. Dr. Hamit BOSTANCI taraf›n-

dan Diflhekimli¤inde Malpraktis ,

GATA T›p Tarihi ve Deontoloji A.D

Baflkan› Doç Dr. Adnan ATAÇ tara-

f›ndan ise Difl Hekimli¤i

Uygulamalar›nda Hasta Haklar›

konulu sunum yap›ld›. 

Sunumlar›n ard›ndan Doç Dr.

Deniz ATAÇ taraf›ndan çekilen

foto¤raflardan oluflan, ve

Türkiye'den enstrümantal müzikler-

le süslenmifl nefis bir nefis bir dia

gösterisi ile sempozyum tamamlan-

d›. 

yap›ld›.

Oturum baflkanl›¤›n› Doç Dr.

Osman BENG‹ ile Doç Dr. Adnan

ATAÇ yapt›¤› 2. Günün son oturu-

munda GATA Patoloji A.D'›ndan

Prof. Dr. Ömer GÜLHAN taraf›ndan

Dokularda post mortem ve patolojik

de¤ifliklikler, Ankara Üniversitesi.

Difl Hek. Fak. Anatomi A.D.'›ndan

Prof. Dr. Ufuk fiAKÜL taraf›ndan

A¤›z Otopsisi, Çukurova Üniversite-

si‹ T›p Fak Adli T›p A.D. '›ndan Prof.

Dr. Mete Korkut GÜLMEN taraf›n-

dan Ülkemizde ve Ça¤dafl Ülkeler-

de Adli Difl Hekimli¤i konulu sunum-

lar yap›larak 2.gün konuflmalar›

tamamland›. 

3. ve son gün olan 8 Nisan

Cumartesi günü oturum baflkanl›¤›n›

Prof. Dr. Hamit BOSTANCI ile Prof.

Dr. Atilla ÖZDEM‹R   yapt›¤› ilk otu-

rumunda  Ankara Difl Hekimleri

Odas› Baflkan› Doç.Dr. Merih

BAYKARA taraf›ndan Adli Difl

Kapan›fl Konuflmalar›n›n ard›n-

dan Sempozyumun Düzenlen-

mesinde eme¤i geçenlere ve

sunumlar›yla bilgilerini bizlerle pay-

laflan say›n hocalar›m›za günün an›-

s›na birer teflekkür plaketi verildi.

Sempozyumun Düzenlen-

mesinde eme¤i geçen baflta

Onursal Baflkanlar GATA ve TSK

Sa¤l›k Komutan› Korgeneral Hayri

GÜNER ile GATA  Dekan› E¤t. Hst.

Bafltabibi Tümgeneral Dervifl

fiEN'e,  Sempozyum Baflkan›  Prof.

Difl Tbp. Kd. Alb.  Bedri BEY-

DEM‹R'e ,  Sempozyum Sekreteri

Prof.Hv. Difl Tbp.Kd. Alb. Yavuz

Sinan AYDINTU⁄'a ve GATA Difl

Hekimli¤i Bilimleri Merkezinde

görev yapan  subay, astsubay

,erbafl ve erlere 3. gün boyunca biz-

lere gösterdikleri konukseverlik için

teflekkür ederiz. 
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Ankara Diflhekimleri Odas›  genel
sekreterli¤ini yapt›m Avrupa
Diflhekimli¤i E¤itimi Derne¤inin
Türkiye Temsilcisiyim, Türkiye Oral
Maksillofasiyal Derne¤inde çal›flma-
lar›m oldu ve de üyesiyim halen.
EK: Akademik kariyeriniz ve araflt›r-
ma konular›n›z hakk›nda biraz bilgi
alal›m.
GA: Biyomateryaller, temporoman-
dibular eklem ilgimi çekiyor. Benim
bir fleyler yap›yor olmam önemli
de¤il bunlar›n benden sonra gelen
kufla¤a da aktar›lmas› önemli. Baz›
konular ne yaz›k ki ülkemizde çok
fazla ilgi görmüyor. Üzerinde durul-
mayan konulara daha çok ilgi
duydu¤um çal›flmalar›m oldu.
Japonya da oldu¤um dönemde 1.
konu kanser cerrahisiydi kendi
disiplinimizin bir çerçevesini ç›kara-
cak olursak ortognatik cerrahi, tem-
poromandibular eklemle ilgili konu-
lar, dentoalveolar cerrahinin tüm
içeri¤i ve a¤r› önemli noktalar özel-
likle bafl-boyun bölgesindeki
a¤r›larla ilgilenmeye çal›fl›yorum.
EK: 28 ocak 2006 da Gazi Üniversi-
tesi Diflhekimli¤i fakültesinin yeni
dekan› oldunuz görevinizde baflar›-
lar diliyoruz neler hissediyorsunuz?
G A : Dekan olarak hizmet etme
flans›na eriflmifl olmak çok güzel bir
duygu hele mezun oldu¤um okula
23 y›l sonra dekan olmak de¤iflik bir
haz. Yine bu okuldan mezun olan ilk
dekan benim.

E K : Say›n Dekan›m›z Ankara
Diflhekimleri Odas› olarak sizin yeni
görevinizi kutlar, baflar›lar dileriz...
Ö n c e l i k l e sizi k›saca tan›yabilir
miyiz?
G A : 1960 y›l›nda Eskiflehir'de
do¤dum. Ankara Atatürk Anadolu
Lisesi’ni 1978 y›l›nda bitirdim. Ayn›
y›l Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi’nde ö¤renime bafllad›m ve
23.7.1983 tarihinde mezun oldum.
Ayn› y›l Gazi Üniversitesi Diflhekim-
li¤i Fakültesi A¤›z, Difl, Çene
Hastal›klar› ve Cerrahisi Anabilim
Dal›’nda doktora çal›flmalar›na bafl-
lad›m. Doktora doçentlik ve profe-
sörlük unvanlar›n› kendi fakültemde
ald›m. Bu süre zarf›nda Tohoku ve
Niigata Üniversitelerinin Diflhekim-
li¤i Fakültelerinin Maksillofasiyel
Cerrahi Departmanlar›nda konuk
araflt›rmac› ve klinisyen olarak çal›fl-
t›m. 6 ayl›k süre ile Florida Üniversi-
tesi Diflhekimli¤i Fakültesi Oral ve
Maksillofasiyal Cerrahi bölümünde
klinik çal›flmalarda bulundum.
Freiburg, Almanya'da Albert
Ludvigs Üniversitesi, Kranyo-
Maksillofasiyel Cerrahi
Departman›'nda gözlemci ö¤retim
üyesi olarak çal›flmalarda bulun-
dum. Halen Gazi Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi A¤›z, Difl,
Çene Hastal›klar› ve Cerrahisi
Anabilim Dal›’nda ö¤retim üyesi ola-
rak görev yapmaktay›m. Mesleki
örgütümüzde çal›flt›m Bir dönem

E K : Bu idari göreviniz süresince
misyonunuz, vizyonunuz, hedefleri-
niz neler olacak?
GA: Misyonumuz, Gazi Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi yürüttü¤ü
e¤itim, ö¤retim ve araflt›rma etkin-
liklerinde; evrensel ve etik de¤erlere
uyan, bilgiyi kullanan ve yeni bilgiler
üreterek bunlar› yayan, araflt›r›c›,
sorgulay›c› ve çözümleyici, düflünce
yap›s›nda ve içinde bulundu¤u top-
lumun geliflmesine katk›da bulun-
may› arzulayan, rekabetçi flartlar›n
ve bilginin yenilenme h›z›n›n çok
yüksek oldu¤u koflullarda kendisini
yaflam boyu e¤itime haz›rlanm›fl
Diflhekimleri yetifltirmeyi hedefle-
mektedir.
Vizyonumuz:
Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi etkinliklerinde uluslar aras›
düzeyde kabul gören mükemmel-
li¤e ulaflmak için, akademik ve etik
de¤erler çerçevesinde pozitif özgür
düflünceye sahip ç›kan, bilimin
üstünlü¤üne inanan, e¤itimde
ö¤renci merkezli olan ve çal›flanlar›-
n›n mutlulu¤una önem veren bir
anlay›fl› benimsemektedir. 
De¤erler:  
Atatürk ilkelerine ba¤l› olmak,
Laik Cumhuriyetin ilkelerine ba¤l›
olmak,
Bilginin ve bilimin evrenselli¤ine
inanmak,
Etik ve akademik de¤erlere ba¤l›
olmak,

GAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹ D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ FAKÜLTES‹ YEN‹ DEKANI

prof. dr. gökhan alparslan
Söylefli:  Elif KÜÇÜKER
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nehane hekimli¤i yaparcas›na has-
talar›n› tedavi edebildikleri bir ortam
yaratmay› düflünüyoruz. Bununla
ilgili örnekleri gözden geçiriyoruz.
Avrupa Birli¤i Diflhekimleri E¤itim
Derne¤i, Avrupa diflhekimlerinin
profil ve yeterlilikleri doküman›n›
haz›rlad›. Onun ard›ndan Avrupa
kredi transfer sistemi ve müfredat
içeri¤i dokümanlar›n› yay›nlad›.
Bunlara bakt›¤›m›zda asl›nda bir
çerçeveyi çizmekte; Her ülkenin ve
her fakültenin kendi gerçeklerine
göre bu çerçeve içerisinde kalarak
kendi örne¤ini yaratmas› gerekiyor.
Biz de bu çerçeve içerisinde kalarak
kendi müfredat›m›z› yenileyerek,
entegre klinikleri hayata geçirerek
temel t›p ve diflhekimli¤i bilgilerine
a¤›rl›k vermeyi düflünmekteyiz.
Kesinlikle pratik e¤itimde gerek
fakültemiz ve gerekse tüm
Türkiye’deki diflhekimli¤i fakülteleri
olarak çok iyi oldu¤umuzu üyesi
oldu¤um platformlardan gözlemli-
yorum. 
EK: Konuflmalar›n›zdan ve haz›rla-
d›¤›n›z programdan, önceki yöne-
timlerden farkl› olarak akreditasyo-
na, ö¤renciler için sosyokültürel
aktivitelere ve ö¤renci merkezli
yönetime önem verdi¤inizi görüyo-
rum;  Bunu biraz açar m›s›n›z?
GA: Ö¤renciler var oldu¤u sürece
biz var›z. Görev tan›mlar›m›zdan biri

Hukukun üstünlü¤üne ve temel
insan haklar›na inanmak,
‹lerici ve yenilikçi olmak,
Görev süremizce fakültemiz büyük
önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve
laik Cumhuriyet ilkelerinin koruyu-
cusu ve takipçisi olmay› sürdüre-
cektir.
Ö¤renci merkezli yönetim anlay›fl›
içinde gerek akademik gerekse
di¤er konularla ilgili sorunlar› çöz-
meye ve çal›flanlar›n mutlulu¤una
yönelik bir yönetim anlay›fl›m›z ola-
cak bu çerçeve içerisinde bizim
öncelikli konular›m›zdan biri Avrupa
birli¤inin e¤itim programlar› ile ilgili
pek çok de¤ifliklik yapmak (Bologna
prosedürleri) ki alt›na ülke olarak
imza att›¤›m›z birçok yükümlülükler-
den biridir. Bir di¤er konu ö¤renci
projeleridir; Avrupa da bilgi toplumu
oluflturmaya büyük a¤›rl›k veriliyor.
Ö¤rencilerin de projeler yapmas›
destekleniyor. Yine kan›ta yönelik
diflhekimli¤i ile ilgili düzenlemeler
planlamaktay›z. Ders programlar›na
seçmeli dersler koymay› düflünmek-
teyiz. Tabi bir anda geleneksel
e¤itimden probleme dayal› e¤itime
geçmek çok zor. Ama bu yönde
kurmufl oldu¤umuz e¤itim ö¤retim
koordinasyon kurulu var. Yine ente-
gre klinik konusunda çal›flmalar›m›z
olacak. Hem dönem dörtlerin hem
de dönem befllerin sanki bir muaye-

ö¤renci e¤itimi, ikincisi ö¤retim
görevlisi olarak araflt›rmalar yap-
mak, üçüncüsü sa¤l›k hizmeti vere-
rek topluma karfl› olan sorumlu-
lu¤umuzu da yerine getirmektir.
Ö¤rencilerin e¤itimlerine katk›da
bulunmak için görevlendirilmifl
bulunmaktay›z. Akreditasyon konu-
su da çok önemli; Gazi Üniversitesi
olarak üyesi bulundu¤umuz Avrupa
üniversiteler birli¤inin süreçlerine
uyum sa¤layacak bir yol izlememiz
gerekmektedir. Ö¤renci ve ö¤retim
üyesi de¤iflimi, kalite güvencesi,
mesleki e¤itim, yaflam boyu
ö¤renim gibi temel alanlarda bir
de¤iflim, uyum ve dinamizm içine
girmemiz kaç›n›lmazd›r. Bu sürecin
bir uzant›s› olarak difl hekimli¤i e¤iti-
minde akreditasyon önümüzdeki
öncelikli konulardan birisidir. Çünkü
diflhekimli¤i e¤itimi alan›nda
varl›¤›m›z› sürdürebilmek, güvenir-
li¤imizi kan›tlamak ve rekabet ede-
bilmek için akredite edilmemiz
gerekmektedir. Bu ba¤lamda üyesi
oldu¤umuz Avrupa üniversiteler
birli¤inin belirledi¤i standartlara ula-
flarak ö¤renci ve ö¤retim üyesi
konuk ederek karfl›l›kl› etkileflim
yaratmay› düflünüyoruz. 
EK: Diflhekimli¤ine ve Gazi Üniver-
sitesine neler katmay› düflünüyorsu-
nuz?
GA: Mesle¤imi seviyorum, hepimiz
mesle¤imize bir fleyler katmaya çal›-
fl›yoruz. Bu dönemde bilgiyi kulla-
nan, yeni bilgiler üreten ve bunlar›
yayan, araflt›r›c›, sorgulay›c› ve
çözümleyici düflünce yap›s›nda,
rekabetçi flartlar›n ve bilginin yeni-
lenme h›z›n›n çok yüksek oldu¤u
günümüz koflullar›nda kendisini
yaflam boyu e¤itime haz›rlam›fl difl-
hekimleri yetifltirmeyi hedeflemekte-
yiz. Çünkü bugünlerde mezun ola-
cak arkadafllar›m›z ya da meslek-
tafllar›m›z ileride diflhekimli¤i alanla-
r›ndaki geliflmeleri sa¤layacak kifli-
lerdir. Bilginin güncellefltirilmesi ve
teknik altyap›n›n sa¤lanmas›yla bir-
likte e¤itimci ve akademisyen olma-
n›n yan›nda hekim olarak topluma
karfl› sorumluluklar›m›z› yerine getir-
mifl olaca¤›z. 
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daki yar›flmalarda görüyoruz... fiu an
ki durum sizin beklentilerinizi karfl›lad›
m›?

M.G.: Ee, tabii fazlas›yla karfl›lad›
do¤rusunu istiyorsan ve, ‹stanbul Üni-
versitesi Devlet Konservatuar›ndan
ayr›l›pta buray› açt›¤›mda, bu kadar
ilgi görece¤ini tahmin etmemifltim.
Çok çok iyi fleyler oldu. Oyuncular›m›z
yetiflti. Ünlü oldular, ödüller al›yorlar.
Bir okulun en iyi reklam› ö¤rencileridir
derler. Onlar bizi iyi tan›yorlar d›flar›-
da. Ve, bir tanede Beyo¤lu'nda açt›k
bir okul. Oras› paral› buras› paras›z.
Çünkü buras›n›n mülkü kendimizin.
Ö¤rencilerimizin üzerine yapm›flt›m
ben buran›n tapusunu. Karfl› okulun
kiras› çok yüksek o yüzden oras›
paral›, buras› paras›z. Öyle birbirini
kollayarak beraber gidiyorlar iflte.

N.Y.: Y›llar öncesindeki "GIR-
GIR‹YE" serisinden sonra gelen
"Cennet Mahallesi" de çok baflar›l›
oldu. Halen devam ediyor ve eski
bölümleri sabah kufla¤›nda da yay›n-
lan›yor.

M.G.: Evet evet çok baflar›l› oldu.
fiimdi yine vard› bu sabah. Her sabah
yay›nl›yorlar. Benim bugün izledi¤im
bölümün galiba beflinci yay›nlan›fl›yd›.

N.Y.: Peki "GIRGIR‹YE"nin etkisin-
den dolay› m› bu kadar çok tutuldu.?

M.G.: G›rg›riye'de, Cennet
Mahallesi'nde hemen hemen birbirinin
ayn›s›. Ben saçlar›m beyazlamadan
evvel jönü oynuyordum, flimdi "bön"ü

N . Y . : Sanat dünyas›nda çok
önemli bir isim olarak bir duayen ola-
rak bu say›m›zdaki röportaj› sizinle
yapmay› çok istemifltik. Bizleri k›rma-
y›p iste¤imizi kabul etti¤iniz için çok
teflekkür ederiz.

M.G.: Rica ederim. Ben de çok
mutlu oldum bu iste¤inizden dolay›.

N.Y.: Çok be¤enilen bir çal›flma
haline gelen diziniz "Cennet
Mahallesi" nas›l gidiyor?

M.G.: Diziyi b›rakt›m. Çok yorul-
dum çünkü... Dayanm›yor vücudum.
Mesela ara ara, demin flurada oldu
mesela, müthifl bafl dönmeleri geliyor.
Panik ataklar geliyor. Vagotonim var.
Öyle kapal› yerde fazla duramama gibi
bir fleyler bafllad›. Ve, boynumda afl›r›
bir kireçlenme var. Zaman zaman ter-
lemeyle kar›fl›k bafl dönmesi geliyor. 

N.Y.: Geçmifl olsun.
M.G.: Sa¤ol doktorcum. 
N.Y.: ‹laç al›yor musunuz? Kontrol

alt›nda m›s›n›z?
M.G.: Al›yorum, al›yorum. Bafl

dönmesi için Bebaterk al›yorum.
Yaln›z flu yan binan›n flu karfl› pence-
resi doktorumuzun. Okulumuzun
doktoru Selçuk Abi... Dokuz tane
arkadafl› var. Onlarda bizim okulumu-
zun bütün ifllerine bak›yorlar, sa¤
olsunlar.

N.Y.: Hocam burada okulunuzda,
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki
(MSM) çal›flmalar›n›z› ve bu çal›flmala-
r›n ürünlerini daha sonra televizyonlar-

oynuyorum. fiimdi Aliflan ile rolleri
de¤ifltik. O jönü oynuyor, ben babay›
oynuyorum. G›rg›riye'nin de, Cennet
Mahallesi'nin de tutulmas›n›n sebebi
de, bunlar s›cak, insana yak›n ve
zaman›n› hofl geçirten gams›z geçir-
ten diziler. Televizyon bir e¤lence
ayg›t›d›r. Televizyonda müzik,
e¤lence, skeç, sohbet bunlar olur
yani. Bakmay›n biz belgeselde seyre-
diyoruz, dizi de izliyoruz, dedikodu
kad›n programlar›n› da seyrediyoruz,
hepsine bak›yoruz. Ama, asl›nda tele-
vizyonun ç›k›fl amac› e¤lencedir.
Çay›n› so¤utma Nihat'c›¤›m. Yani
sanat manat gibi kavramlar yok yani.
O zaman insanlar tiyatroya operaya
gidiyor. Resim sergilerini geziyor.
Gidiyor klasik müzik konserine... Ama,
ben televizyonda bir flov görmek iste-
rim. Yani televizyon beni e¤lendirsin
isterim. Bu dizilerin tutma nedeni iyi
e¤lendirip gam da¤›tt›¤› için. Bunun ilk
projesi benimdir. Benim kendi pro-
jemdir. Bende bunu do¤rusu ilk yazar-
ken Sheakspear'in Romeo ve Julyet
bir trajedi ama, asl›nda ç›k›fl noktas›
yüzlerce veya binlerce hikayenin ana
noktas›d›r. Nedir bu; iki tane düflman
aile vard›r. Çocuklar› birbirine afl›kt›r.
buradan kontrast ç›kar.

N.Y.: Hocam bugün yapt›klar›n›z›
takip ediyoruz. Biraz geçmifle döne-
cek olursak... Rahmetli Cenk Koray
ile...

M.G.: Vallahi Nihat'c›¤›m, Cenk

Söylefli: Nihat YALÇIN

Sanat›'n›n duayeni, büyük usta MÜJDAT GEZEN ile
"Müjdat Gezen Sanat Merkezi", Cennet Mahallesi,
Naz›m Hikmet fliir ve an›larla dolu bir söylefli...

Tiyatro

OYUNCAKÇI
ÇIRAKLI⁄INDAN 
KAVU⁄A...

O
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Kimlerle çal›fl›yordunuz?
M.G.: Cem Özer vard›. Cenk Koray

vard›. Ercan Turgut vard›. Bazen
Hayko vard›. Bazen rahmetli Çetin Alp
vard›. Çok güzel kadromuz vard›.

N.Y.: Güldürü Üretim Merkezi,
GÜM vard›. Yeniden çal›flmalara
dönecek misiniz?

M.G.: Evet Kandemir Konduk ile
yap›yorduk o çal›flmalar›. fiimdi ben
burada, okulda çok yo¤un çal›fl›yo-
rum. Bizim çocuklar oyun ç›kar›yorlar.
Sabahleyin gittim, dekorlar›n tafl›nma-
s›na ve afifllerin as›lmas›na yard›mc›
oldum. fiimdi senden sonra baflka
gazetecilerle randevum var. Ondan
sonra gidece¤im di¤er okulun koordi-
nasyonumu yapaca¤›m. Bir gün bura-
da, bir gün karfl› okulda dersim var,
ama, Cumartesi, Pazar evde oluyo-
rum. Di¤er günlerde de okulda oluyo-
rum art›k. Çünkü diziyi b›rak›nca bana
vakit kald›. A¤›rl›¤› okula verdik art›k.
Daha da iyi oldu do¤rusu...

N.Y.: Hocam, di¤er dizilere
bakt›¤›m›z zaman bir "Hayat
Bilgisi"de iyi bir dizi.

M.G.: Evet. Perran oynuyor.
Perihan Abla'dan, Hayat Bilgisi'ne
kadar hepsinde çok iyi oynad› Perran.

N.Y.: Benim bir gözlemim var
Müjdat Abi, Perran
Han›m'la ilgili...
Perran KUTMAN'›n
baz› mimiklerinde siz
vars›n›z.

M.G.: Evet onu
söylüyorlar. Bunu
Perran'da söyler.
Do¤ru bir gözlem
yapm›fls›n. Karfl›l›kl›
uzun y›llar çal›flmak-
tan dolay› esinlenme
bu. Ama ben, burada
yetifltirdi¤im ö¤renci-
lere daha genifl
boyutta bir anlat›mda
bulunuyorum. O da
flu; hiçbirimizi, burada
28 tane hoca var.
Bunlardan 6-8 tanesi
sahne tatbikat› hoca-
s›. ‹flte, Savafl Dinçer
gibi, Aliye
Uzunata¤an gibi,
Mustafa Alabora gibi,
Mehmet Ali Alabora
gibi, Göksel Kortay,

dedi¤in zaman... Cenk dedi¤in zaman
biraz içim buruluyor. fiimdi burada
dikkat edersen Cenk'in ödülleri bura-
da, foto¤raf› burada, arma¤an etti¤i
kitaplar› flurada... Yani...

N.Y.: Müjdat Abi, benim siz ve rah-
metli Cenk Koray ile en net hat›rla-
d›¤›m konu flu; Cenk Koray kravat›n›
sa¤a çeker ve siz oturdu¤unuz yerden
kalk›p hiç üflenmeden gidip kravat›
düzeltirdiniz.

M.G.: Evet ya! O meflhur simetri
hastal›¤›. Bir gün sahneye ç›kt›m.
Elma Kabare'de bir deliyi oynuyorum.
Böyle tuhaf tuhaf tavana bak›yorum.
Cenk mikrofonu yan çevirdi, seyircinin
duymayaca¤› flekilde bana dedi ki;
"tavana bakma, duvara bak" kafam›
çevirdim abi, ne kadar tablo varsa
hepsi yamuk! Düflünebiliyor musun
yahu! Dört saat sahnede kalaca¤›m,
dört saat düflünebiliyor musun!
Seyirciye "bir dakika" dedim. ‹ndim
salona, pijama var üzerimde oyun
gere¤i... Bütün tablolar› düzelttim.
Ondan sonra geldim Cenk'e baflla
dedim.

Ama baflka sanatç›larda da var bu.
Gazanfer Abi (Özcan) baflka komfluya
evde tül perde düzelttirir. Bak demin o
ka¤›d› düzelttim. Ama hiç fark›nda
de¤ilim. 

N.Y.: Size ev tafl›tmaya sebep olan
minare?

M.G.: Tafl›nma sebebi de¤il ama,
masan›n yerini de¤ifltirme sebebi.
Sonra oradan zaten tafl›nd›m. Savafl
Dinçer'le oldu o. Çok ilginç bir hikaye-
dir. Çal›fl›yordum, karfl›l›kl› masalarda
çal›fl›yoruz o zaman. Çal›fl›rken masa-
s›n› da¤›t›yor. Ben düzeltiyorum. Dedi
ki; "Düzeltme! Ben böyle çal›fl›r›m"
dedi. Bir, iki, üç, befl ... Neyse...
Yapma. Bak intikam alaca¤›m!" dedi.
"Fena olacaks›n" dedi. Yine benim
evindeyiz. Pencerenin önüne gittim.
Gelsene dedi. "Bak minarenin ucu
yamuk!" dedi. Eyvaaah! Bakt›m mina-
renin külah› böylece yamuk. Açt›m
Eski Eserler Müdürlü¤ü'ne. fiimdi
adam beni ciddiye ald›. "Efendim iflte
kuzeye bakanlar öyle oluyor" dedi.
"Poyrazdan dolay›" diyor. Valla bu
benim an› kitap olur. Bir ay sonra
iskeleyi kurdular. Savafl'a dedim ki;
"Gel! Bak, yap›l›yor." "Ulan, bunu da
m› yapt›n" dedi. 

N.Y.: Elma Kabare dediniz.

Erol Keskin... Yani çok de¤erli sahne
hocalar› var. Hepimizden en iyi yanla-
r›m›z› al›n. Ama, kendiniz, kendiniz
olun diyorum. Yani, Müjdat Gezen'in
ayn›s›, iflte ne bileyim Savafl Dinçer'in
ayn›s› olmas›nlar istiyorum. 

Esinlensinler ama kimseye öykün-
mesinler. Onu istiyorum. Sezen Aksu
ile Ajda meselesi gibi. Sezen'in ilk
söyledi¤i flark› Ajda'ya benzer.
Sonradan baz›lar› Sezen'i taklit etti.
Taklit edenler duramad›lar. Bekleyip
kendi kiflili¤ini bulanlar ayakta kald›-
lar.

N.Y.: Hocam Sunay Ak›n'›n göste-
risinde anlatt›¤› bir hikaye var. Bu
hikayede sizde geçiyorsunuz. Bunu
birde sizden dinlesek...

M.G.: Ömer Deniz. Ömer Deniz!
Ben küçükken oyuncakç› ç›rakl›¤›
yap›yorum yazlar›. Bizim orada Ömer
Abi var.

N.Y.: Nerde yap›yorsun Abi?
M.G.: H›rka-› fierif'te. Yaz tatille-

rinde bofl geçmesin diye. Birde
manav Fuat Abi var. ‹lkokul'da bazen
onun dükkan›nda, bazen onun dükka-
n›nda ç›rakl›k yap›yorum, oyuncak
boyuyorum. Kendime oyuncaklar
yap›yorum filan. Ondan sonra, patro-
num Ömer Abi' de yafll› olmas›na

Tiyatrom ü j d a t  g e z e n
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ayr›ld›. Ben Moskova' ya gitti¤imde
araflt›rma yapt›m  Naz›m Hikmet' in
hayat› ile ilgili. Ben Naz›m Hikmet' in
hayat› ile ilgili. Ben Naz›m Hikmet' i
çok  be¤enirim. Dünyada ki en büyük
befl flairden biridir derler. Bence de en

büyük Türk fiairidir yani... Tabii ki, bir
sürü yani Nam›k Kemal' inden tutun
Ça¤dafl flairlere kadar pek çok flair
var.

Türkler iyi flair yetifltirir. Ama,
Naz›m Hikmet' in benim için çok özel
bir yeri vard›r. Büyük flairdir.

Onun bir fliirin sonunda ki, fliirin
ismi vasiyettir. Diyor ki; 

"Vaktinde evvel ölürsem
Öyle de görünüyor
Anadolu' da bir köy mezarl›¤›na
gömün beni
Baflucumda  bir de ç›nar a¤ac› olursa
Tafl istemem."  diyor. Buraya gelmek
istiyor. fiimdi buras›, Anadolu
Kad›köy. Köyde, Kad›köy iflte. Naz›m
Hikmet burada, Kad›köy de otururdu.
Benim okulun bahçesinde  de bir
ç›nar a¤ac› vard›. Ben onun üzerine

bir plaka yapt›rd›m. Orada yaz›yor
ki, "Naz›m Hikmet, bu a¤ac›n

alt›nda yat›yor" diye. Bu  plakadan
çok yapt›rd›m. ‹steyenlere de posta-
lad›m. Anadolu da herhangi  bir
yerde, bir bahçede ç›nar a¤ac›  varsa
o plakay› çak›yor "Naz›m Hikmet bu

ra¤men, Hukuk Fakültesi ö¤rencisi.
Üç çocuk okutuyor, oyuncakç›l›k
yap›yor. Gündüzleri de Hukuk fakülte-
sine gidiyor.

Bende oyuncaklar› çak›yorum,
boyuyorum.  Ondan sonra, ben y›llar
sonra bir kitap yazd›m, "Çizgilerle

Naz›m Hikmet " diye. Kitab› yazarken
yapt›¤›m araflt›rmada Naz›m Hikmet
yüzünden tutuklanan Harp Okulu
ö¤rencilerinden birinin isminin Ömer
Deniz oldu¤unu gördüm. fiimdi
küçüklü¤üme döndüm. Ömer Deniz,
benim Ömer Abim  mahallede ki...
Oyuncakç› dükkan› olan. Bir araflt›r-
d›m Ömer Abi, o Ömer Abi! Çok yatt›
içerde o, Naz›m Hikmet' le görüfltü
diye. Sonra ç›kt›. Ondan sonra araflt›r-
d›m... Sonradan da vefat etmifl.

Avukat oldu, Hukuk Fakültesini
bitirdi. Askeriyenin yapt›¤› o

hareketi bir adaletsizlik
olarak gördü.

Hukuk' a gitti.
Sonra ara-

m › z d a n

a¤ac›n alt›nda yat›yor" diye. Naz›m
Hikmet  her yerde yatabilir. Moskova'
dan kemiklerini al›p getirmekte bir
mana  yok ki. 

Her a¤ac›n alt›nda yat›yor olabilir.
Bahçeye bakt›¤›nda görürsün ç›nar
a¤ac›nda o tabela vard›r. ‹steyene de
postalad›m. Bir tane Bursa' dan geldi.
Bir tane Bodrum' dan geldi. Çanakka-
le' den geldi, Anadolu' nun çeflitli yer-
lerinden  geldi. O kadar hofl bir fley ki
yani. Na-z›m Hik-met bu a-¤ac-›n al-
t›n-da ya-t›-yor.

O kadar yani. Yeter ki, vatan›mda
olsun parçam diyor. E, flimdi burada
yat›yor iflte! "Beni o k›y›ya ç›karamaz-
s›n kaptan" demesi beni çok hüzün-
lendiriyor. Evet, daha sonra Cem bes-
teledi onu... "Gemiyi tutar/Yanar elle-
ri" diyor. Yani o kadar vatan hasreti ile
ilgili müthis fliirleri vard›r. "Taa, Orta
Asya'dan gelip/ Bir k›srak bafl› gibi
Akdeniz'e uzanan/ Bu vatan bizim"
diyor. Yani vatansever bir flair. ‹nanc›,
Naz›m Hikmet'in ideolojisi böyle.
N'apay›m! O zamanm›fl öyle. fiimdi
böyle bir fley yok dünyada art›k. Ama,
on befl y›l›n› geçirmifl içeride, Bursa
Hapishanesi'nde. "Bugün Pazar"
diyor. "Bugün beni ilk defa günefle
ç›kard›lar/ Ve ben ömrümde ilk defa
gökyüzünün/ Bu kadar mavi, bu kadar
berrak/ Ve benden bu kadar uzak olu-
fluna flaflarak/ K›m›ldamadan dur-
dum/ Sonra sayg›yla topra¤a otur-
dum/ Dayad›m s›rt›m› duvara/ O anda
ne düflmek dalgalar/ O anda ne hürri-
yet ne kavga ne de kar›m/ Toprak,
günefl ve ben bahtiyar›m".

N.Y.: Peki Hocam sizin de yazd›k-
lar›n›z var m›?

M.G.: fiiir çok var. Çok var da,
flimdi kitab› da ç›kt› onun. Bir tanesi
var. Benim rahmetli anneaneme
yazd›¤›m. Anneme, babama filan da
anneme, babama filanda fliirler yazar-
d›m ben. O son kitab›mda annean-
nem var, buruk bir fliirdir. Pek fliir oku-
man ama senin için okuyay›m.

"Ben küçükken
Penceremden bulutlara bakard›m
Anneannem çok bilgili kad›nd›
E¤ilerek kula¤›na sorard›m
Bulutlar nereye gidiyor anneanne?
Beni yan›tlard› bilgece
Evlerine gidiyorlar
Ah! Anneanne
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ne 20 katrilyon versen
dostum ol benim diye, o
yapay bir dostluk olur.
Parayla dostluk sat›n al›-
namaz. Bitti gitti! O
kitapta senin fliirlerin mi
var?

N.Y.: Evet hocam,
size bir anneanne fliiri de
ben okuyay›m. fiiirlerin
hepsi benim. Bu fliiri 18
fiubat 1997'de ‹bn-i
Sina Hastanesi
Kardiyoloji yo¤un
bak›mda yazm›flt›m. 

"Ay fiubatt›
fiubat'›nda tam ondördü
Hava so¤uktu
Kar yoktu

Ama
Ya¤murluydu
Duydum ki; kötüymüflsün
Duydum ki; zordaym›fls›n
Duydum ki...
Kofltum geldim
Akl›mda baflka baflka fikirler varken
Ah anneanne;
Sen de¤il miydin
Bizim en can sevgilimiz
Nohutlu pilav›ndan az yemedik/ Ne
çok sevdik
Binbir u¤rafl mant›n›
Ayaküstü laf çarparken bize
Az beklemedik, anneanne
Yaz›n uzun tatillere gitmeni
Gitsen diye bekledik
Bir gitsen de
Eve k›zlar› getirsek diye
Sen gittin uzun tatillere
Biz neler neler yapt›k senin evinde
Darmada¤›n ettik her yan›
Kimler gelip gitti o vakitlerde
Bizim de tan›mad›¤›m›z
Son saate kadar bekler/ Ondan sonra
toplard›k etraf›
Sen geldi¤inde
Derli toplu olurdu ev
Biz zannederdik ki
Senin hiçbir fleyden haberin olmazd›/
Biz zannederdik ki;
Senin ruhun bile duymazd› olanlar›
Ama, sen her fleyi bilirdin iflte!
En az nohutlu pilav› sevdi¤imiz kadar
bilirdin
En savunmas›z an›m›zda
Oturturdun laf› gedi¤ine
Ap›fl›p kal›rd›k oldu¤umuz yerde
Ah sen ne cindin anneanne

Ne bilgili kad›nd›n
Baflucumda duruyor beni le¤ende
y›kad›¤›n hamamtas›n
Anneannem flimdi sen kim bilir hangi
buluttas›n!"

Birde bunun sonunda vard›r ilke
diye bir fliirim. Bunu da sen oku ister-
sen. O da okulda as›l›d›r her yerde
‹lke. 

"‹lkelerin olacak seni sat›n alama-
yacaklar/ Aptallar›n uydurdu¤u ata-
sözlerine inanmayacaks›n/ Paran›n
sat›n alamayaca¤› hiçbir fley yoktur/
Herkesin bir fiyat› vard›r gibi sözlere
kanmayacaks›n/ Onurunla kimli¤inle
ve beyninle ak›ll› yaflayacaks›n/ Ürete-
ceksin, seveceksin, sevileceksin/
‹nançlar›n›n arkas›nda duracaks›n/
Sevgilerin karfl›l›ks›z, yard›mlar›n gizli
olacak/ Seni attan, ottan ay›ran özel-
li¤inin fark›na varacaks›n/ Çünkü sen
insans›n ve bunu yakalad›¤›n gün
bembeyaz yaflayacaks›n."

fiimdi sana birisi bir trilyon para
verse ve dese ki, "yahu, Nihat; sen
flimdi flu Irak Savafl›'nda öldürülen
çocuklara ac›mad›¤›n› söyle" dese, bu
parayla sat›n al›nabilecek bir fley mi?
fiöyle yumuflak cümlelerle de söyle-
sen bu olmaz. Paran›n sat›n alamaya-
ca¤› fleyler var. Bana verir paray› gel
flur da Kad›köy'de bir gösteri yap.
Al›rl›m paray› gider flovumu yapar›m.
Ama, öyle fleyler var ki, paran›n sat›n
alamayaca¤› fley yoktur diyor. Bunu
Amerikal›'n›n biri uydurmufl. Var,
benim onurumu parayla alamazs›n.
Öyle güzel öyküler vard›r ki... Sen biri-

fiöyle bir bakarken sana
Nerelere dal›p gittim anneanne
Gözlerini kapatm›fls›n
Kim bilir ne uykudas›n
Ama
Öyle bir halin vard› ki anneanne
Yine biliyordun tüm olanlar›
Biz yine zannediyorduk ki; 
Senin hiçbir fleyden haberin yok
Öylece uyuyorsun yata¤›nda
Sen her fleyi biliyordun iflt
Bizim bilmediklerimizi bile
Bir ses duydum
Dedi ki;
"O gitti iflte...
Çizgi art›k dümdüz...."
Sen her fleyi biliyordun iflte
Bizim bilmediklerimizi bile/
Yanaklar›n pembeleflti
O güzellik geldi yüzüne
Ve
Sen gittin anneanne
Her fleyi bile bile..."

M.G.: "Seni kaybedersem diye
ödüm kopuyor
S›k›l›yor can›m
Ne olur terk etme
terk etme beni çocuk yan›m" 
insan›n çocuk taraf› ölmemeli. ‹flte
beni bu çocuklar ayakta tutuyor.
Burada Allah'a flükür güzel bir olay
yaratt›k. ‹yi de gidiyor. Biraz bafl›m
dönüyor, yoruyor beni ama olsun.

N.Y.: Hocam ellerinize, fikirlerinize
sa¤l›k... Teflekkür ederim.

M.G.: Ben de çok teflekkür ede-
rim.
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(kredi kart›, banka hesaplar› v.b.),

muayenehaneye gelen hastalar›n

tespiti gibi bütün yasal yollar›n

denenece¤i ve uygulanaca¤› belirtti.

Cemal Boyal› ayr›ca Yeni Vergi

Kanununda da uzlaflma yolunun

kapat›ld›¤›, bu yüzden eksik gelir

beyan etti¤i tespit edilen  iflyerleri ile

uzlaflmaya gidilemeyece¤i söyledi.

Bu konuda tüm diflhekimli¤i hizmeti

veren müesseselerin hassasiyet

göstermesi istenmifltir. 

Merih BAYKARA bunun üzerine son

iki y›ld›r Ankarada peflpefle aç›lan

Mahalli ‹dareler Birli¤i ve Belediye

Ortakl› A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›

Merkezlerinin özel muayenehanele-

re büyük darbe vurdu¤unu belirte-

rek özel muayenehanelerin ciddi

ekonomik zorluklar çekti¤ini söyledi.

Bu dönemde pek çok muayeneha-

nenin kapand›¤›n› kendi kay›tlar›n-

dan da tespit edilebilece¤ini belirte-

rek vergi denetimleri yap›l›rken

Ankara Diflhekimleri Odas› Baflkan›

Merih Baykara ve Yönetim Kurulu

Üyesi Bahad›r Kasar, Ankara Vergi

Daireleri Baflkan› Cemal BOYALI ile

bir görüflme yapt›. Toplant› sonu-

cunda, Say›n Boyal› bu dönemde

bütün meslek gruplar›n›n gelir

durumlar›n›n incelenece¤i söyledi.

Diflhekimli¤i sektöründe de flirket

olarak veya Bireysel mükellef olarak

çal›flan Diflhekimi arkadafllar›n gelir

vergisi matrahlar›na bak›laca¤›, bu

ifllem sonucunda ortalama bir de¤er

alt›nda kalan matrahlar›n incelene-

ce¤i söylendi. ‹ncelemeye al›nan

iflletmelerin bütün para hareketleri

bunun da göz önüne al›nmas›

gerekti¤ini belirtti. Sektörün girdi¤i

ekonomik krizin afl›labilmesi için

yard›mc› olmalar› gerekti¤ini belirtti.

Kamunun, Özel Sektörden hizmet

sat›n almas›n›n hem devletin karl›-

l›¤›, hem halk›n tedavi hizmetine

kolay ulaflabilmesinin de yolunu

açaca¤›n› da belirterek Maliye yetki-

lilerinin bu konuya önem vermesini

istedi. Önümüzdeki günlerde ülke

çap›nda diflhekimlerinin kat›laca¤›

bir kampanya bafllat›laca¤›n› hat›rla-

tan BAYKARA ‘Vatandafl diflsiz, difl-

hekimi iflsiz’ slogan›n›n ülke ekono-

misine ve a¤›z difl sa¤l›¤› profiline

büyük yük oldu¤unu söyledi.

Cemal BOYALI, flimdiye dek oldu¤u

gibi meslek örgütü ile iyi iliflkilerin

devam etmesini istedi¤ini, hepimizin

ülke ç›karlar› için çal›flt›¤›n›, iyi niyet-

le çözülemeyecek sorun olmad›¤›n›

belirtti.

ANKARA VERG‹ DA‹RELER‹ BAfiKANI 
CEMAL BOYALI ‹LE GÖRÜfiME...

TEMS‹LC‹LER KONSEY‹ TOPLANDI...
Ankara Diflhekimleri Odas› Ola¤an Temsilciler Konseyi toplant›s› yap›ld›. Daha öncekilerde oldu¤u gibi kat›lmak
isteyen her üyeye aç›k olan toplant› oldukça genifl bir kat›l›mla yap›lm›flt›r. Diflhekimli¤inde son geliflmeler ve özel
muayenehanelerden hizmet sat›n al›nmas› konusundaki son geliflmelerin a¤›rl›kl› konuflulup tart›fl›ld›¤› toplant›da
Temsilciler Konseyinin görüflü al›nd›. Sektörümüzün gelece¤i aç›s›ndan oldukça önem tafl›yan bu konuda
yap›lacak etkinliklerin ve kampanyalar›n do¤ru seçilmesi gerekti¤ini, bu yolda eksik yada hatal› kampanya yap-
maya hakk›m›z›n olmad›¤› vurguland›. Görüflmelerden sonra konsey toplant›s›ndaki görüfl ve kararlar do¤rultusun-
da Serbest Diflhekimleri Komisyonunda konunun irdelenmesi ve bunun do¤rultusunda bir rapor oluflturulmas›
karar› al›nd›. Konsey toplant›lar›n›n diflhekimli¤inde önemli virajlar›n›n dönüldü¤ü dönemlerde toplan›p karfl›l›kl› fikir
al›flverifli ve bilgilendirme toplant›lar›n›n yap›laca¤› belirtildi. 

HABERLER



Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Adli Tip Anabilim Dal›

bünyesinde Prof.Dr.Sema AKA’ n›n baflkanl›¤›nda Adli Sanat

Laboratuar› kurulmufltur. Laboratuarda ‹ngiltere’de örnekleri olan

T›p ve Sanat çal›flmalar› da sürdürülecektir. Tüm adli bilimcilerin

çal›flmas›na aç›k bu yeni laboratuar ve Adli Bilimlere katk›lar›

nedeniyle Say›n Hocam›z Prof.Dr.Sema AKA’ya teflekkür ederiz. 

Say›n AKA’y› daha önce de sanatsal çal›flmalar› ile tan›yoruz. Ayn›

zamanda Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Heykel

Atölyesinde çal›flmalar da yapan de¤erli hocam›z bu bölümde

master da yapm›flt›r.  
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ADL‹ SANAT LABORATUARI 
PROF. DR. SEMA AKA 
BAfiKANLI⁄I’NDA KURULDU...

MAL‹YE BAKANLI⁄I 
BELED‹YE ADSM’LER‹NE DUR DED‹...

inci maddesindeki esaslara göre
faturaland›r›ld›¤›, bu durumun uygu-
lamada tereddüde neden oldu¤u
anlafl›ld›¤›ndan, konunun aç›kl›¤a
kavuflturulmas› ve uygulama
birli¤inin temini amac›yla aç›klama
yapt›. “Aç›klamada söz konusu a¤›z
ve difl sa¤l›¤› merkezlerinin Talimat
uygulamas› aç›s›ndan resmi sa¤l›k
kurum ve kurulufllar› gibi
de¤erlendirilmemesi, bu tür merke-
zlere yap›lacak hasta sevki ve
tedavisi uygulamalar›nda Talimat›n
5.2 nci maddesinde yer alan özel
sa¤l›k kurum ve kurulufllar›nda difl
tedavisine iliflkin esaslar›n ve
ödeme kriterlerinin dikkate al›nmas›

Maliye Bakanl›¤› 15.02.2006 tari-
hinde bir Genelge yay›nlayarak baz›
belediyeler ve mahalli idare birlikleri
bünyesinde, bunlar›n amblem, kafle
veya damgalar›n› kullanmak
suretiyle resmi sa¤l›k kurumu
hüviyeti alt›nda a¤›z ve difl sa¤l›¤›
hizmeti veren iflletmelerin kurul-
du¤u, kamu çal›flanlar›n›n bu tür
sa¤l›k merkezlerine Talimat›n difl
tedavilerine iliflkin sevk kriterlerine
uymadan do¤rudan baflvuruda
bulunarak tedavi hizmeti ald›klar›,
bu merkezlerde verilen tedavilere
iliflkin bedellerin resmi sa¤l›k
kurumlar›nda yap›lan tedavi hizmeti
gibi de¤erlendirilip, Talimat›n 5.1.

gerekmektedir.” denildi.
Odam›z, bu genelge üzerine genelg-
eye uymad›klar› tespit edilen a¤›z ve
difl sa¤l›¤› hizmeti veren kurulufllar›
listeleyerek, Ankara ve Çank›r›
Valiliklerine bildirdi.
Bu genelgenin ard›ndan Say›fltay da
bir kurum içi genelge yay›nlayarak
genelgeye uyulmas›n› istedi. Ayr›ca
Sosyal Sigortalar Kurumu, 17 Mart
2006 günü yay›nlad›¤› bir genel yaz›
ile M‹B ve belediye ortakl› a¤›z ve
difl sa¤l›¤› merkezlerinden gelen fat-
uralar›n ödemelerinin yap›lmamas›,
yap›lm›fl olan ödeme varsa geri tah-
sil edilmesini istedi.

ZONGULDAK ODA BAfiKANINDAN AÇIKLAMA...
Zonguldak Diflhekimleri Odas› Baflkan› Say›n Saba ERYILMAZ bir bas›n aç›klamas› yaparak Sa¤l›k Bakanl›¤› A¤›z

ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi Baflhekimi Say›n Cemal Çakmakl›'n›n 14.Ocak günü yapt›¤› aç›klamalar›n do¤rular›

yans›tmad›¤›n› belirtti. Aç›klamada “Diflhekimli¤i gibi bilimsel bir mesle¤i icra ederken  kamuoyuna  sunduklar›n›z›n

da bilimsel olmas›na hiç de¤ilse gerçek olmas›na özen göstermeli ve yanl›fl bilgilenmelere neden olmamal›s›n›z.

Hele devletin imkanlar› ile yapt›¤›n›z ifllerle  popülist  politikalara yönlenmemelisiniz.” Denildi.

HABERLER
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GEÇM‹fi OLSUN.....
• Diflhekimi M.Kemal TAfi’›n 

o¤luna rahats›zl›¤›ndan dolay›,
• Prof Dr Feridun fiAKLAR’a 

rahats›zl›¤›ndan dolay›,
• Diflhekimi Hülya ERDEM’e 

rahats›zl›¤ndan dolay›,
• Diflhekimi Selçuk ‹LKSOY’un 

efli kaza geçirmifltir,
• Dr.Diflhekimi Sevil ‹PL‹KÇ‹O⁄LU 

ameliyat olmufltur,
• Diflhekimi ‹brahim Halil BARK‹YER ameliyat

olmufltur, 
• Diflhekimi Keriman GÜNER’ e Annesinin

rahats›zl›¤›ndan dolay›,
• Diflhekimi Canan YA⁄AN GÜZELCAN’

Annesinin rahats›zl›¤›ndan dolay›,
• Diflhekimi Nidai ERGUN’un eflinin

rahats›zl›¤›ndan dolay›,

fi‹FALAR D‹LER‹Z...

BAfiSA⁄LI⁄I...

- Prof.Dr.Ender ERGUN vefat etmifltir.

- Diflhekimi Melih ÜLGÜR’ün 
babas› vefat etmifltir.

- Diflhekimi K›l›nç ASLAN’›n 
annesi ve babas› vefat etmifltir.

- Diflhekimi Volkan ERKAL’›n efli vefat etmifltir.

- Diflhekimi ‹brahim DURSUN’un 
annesi vefat etmifltir.

- Diflhekimi Mehmet Selçuk GÜNVER’in
annesi vefat etmifltir. 

Kaybettiklerimize Tanr›’dan rahmet,

yak›nlar›na sab›r dileriz...

HABERLER

ADO E¤itim Seminerleri

Ankara Diflhekimleri E¤itim

Seminerleri devam ediyor. Bu

sunumlar sizlere cep mesaj› ile hat›r-

lat›ld›. Bundan sonra da sunumdan

birkaç gün önce hat›rlat›lmaya

devam edecek. 

Ankara Diflhekimleri Odas›

Konferans salonunda yap›lan pro-

gram çerçevesinde fiubat

konu¤umuz Prof. D r . F a r u k

HAZNEDARO⁄LU idi. 16 fiubat

Perflembe günü “ E n d o d o n t i d e

Yaflanan Problemler ve Çözümleri”

isimli sunumu büyük ilgi toplayan

hocam›za Konferans salonumuz

yetmedi. Kalabal›k izleyici grubu

seminer sonras›nda uzunca bir süre

de hocam›za endodonti konusunda

merak ettikleri sorular› sordular. 

Mart ay› konu¤umuz 16

Mart Perflembe günü

Prof. Dr. Murat TÜRKÜN

de “Beyazlatma nedir, ne

de¤ildir” konulu baflar›l›

sunumunda meslektaflla-

r›m›za oldukça de¤erli bil-

giler sundu. 13 Nisanda

D r . Sarkiz SÖZKES

“‹mplantolojide Estetik

Yaklafl›mlar” konusunu

iflleyecek. 27 Nisan per-

flembe günü de “Aile ‹çi

fiiddet Tarama ve Önlenmesinde

Diflhekimli¤inin Rolü” konulu semi-

neri ile Boston Tufts Üniversitesi

Diflhekimli¤i Fakültesi Genel

Diflhekimli¤i Halk Sa¤l›¤› Bölümü

ö¤retim üyelerinden 

Doç. Dr. Gülsün GÜL'ün bizlerle ola-

cak. Bu seminerlerle ilgili detay bilgi-

lere güncel olarak odam›z WEB say-

fam›zdan ulaflabilirsiniz.
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“Beslenme Nedir? Beslenmenin
‹lkeleri Nelerdir?
Konuflmac›: Uzman Diyetisyen
Füsun ATAO⁄LU
G.Ü.Sa¤l›k Kültür ve Spor Dairesi
Baflkanl›¤›

25.YIL MEZUNLARI
GALA YEME⁄‹
Ankara Hilton SA  (Anadolu 1 )
Tahran Cad. No:12 
Kavakl›dere/ANKARA
Saat: 20:00 – 24:00

Bilimsel Program tüm difl hekimlerine aç›k olup
ücretsizdir ve SDE kapsam›nda    kredilendirile-
cektir. • 25. Y›l Mezunlar› Gala Yeme¤i ücret-
lerinin yat›r›laca¤› banka flube ve hesap nolar› ile
kat›l›m formlar› Gazi Üniversitesinden temin
edilebilir.

“Difl Hekimli¤inde Sterilizasyon”
Konuflmac›: Doç.Dr.Sedat ÇET‹NER
G.Ü.Difl Hekimli¤i Fakültesi
A¤›z, Difl, Çene Hastal›klar› ve 
Cerrahisi Anabilim Dal›

m u t l u l u k l a r
d ‹ l E r ‹ z

e v l e n d i l e r

HABERLER

S‹Z ÇOK ÖZELS‹N‹Z...

10. Dönem Yönetim Kurulu’nun Genel Kurula

kat›lan üyelerimize küçük bir hediyesi olarak

tasarlanan kahve fincanlar› ARBER Turizm

sponsorlu¤unda sizlere özel haz›rland›.

Üzerinde flunlar yazmaktad›r.

Dünyan›n en yarat›c› mesle¤i

D‹fiHEK‹ML‹⁄‹

sezgi - sabir - estetik

nezaket - hijyen - ogrenme

dayanma gucu - hekimlik

halkla iliskiler - psikoloji

sorgulama - rehberlik

siz bu niteliklere sahipsiniz ve çok özelsiniz

‹zmir Odas›’ndan
B‹L‹M DIfiI REKLAM DURDURULMALI...
‹zmir Diflhekimleri Odas› Vivident ve Colgate firmalar›n›n televizyon reklamlar›na Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Reklam
Kuruluna itirazda bulundu. ‹tiraz üzerine “Vivident Complate” isimli sak›z reklam› 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas›
Hakk›ndaki Kanun ve Ticari Reklam ve ‹lanlara ‹liflkin ‹lkeler ve Uygulama Esaslar›na dair yönetmelik hükümleri
çerçevesinde Reklam Kurulu taraf›ndan incelemeye al›nd›. 
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ünün cevabi yaz›s›nda
de¤erlendirmeler sonucunda söz konusu reklamlar›n 4077 say›l› Kanunun ilgili maddesine ayk›r› oldu¤u ve söz
konusu reklamlar› durdurma cezas› verilmesine karar verdi.

GAZ‹ GÜNLER‹.... 2 HAZ‹RAN’da Yap›lacak

“TCK ve Difl Hekimli¤i
Hizmetinde Hukuksal
Sorumluluk”
Konuflmac›: 
Av.Ziynet ÖZÇEL‹K
ADO Hukuk Dan›flman›

Mezuniyette 25.Y›l
Seremonisi
Saat: 14:30 – 16:00
G.Ü. Difl Hekimli¤i 
Fakültesi 1. Nolu Anfi

Ayflegül - Coflkan 
ARAS



PowerSki JetBoard
fiimdiye kadar yap›lan su oyuncaklar›n›n en radikallerinden biri, PowerSki’den JetBoard.
Yarat›c›lar› bir sörf tahtas›n›n içine 330cc,45 beygirlik motoru yerlefltirerek 40 mph’l›k h›za
ulaflabilen mühendislik harikas› JetBoard’u ürettiler. 6G’ye varan G-kuvveti üretebilen bu
oyuncak, sürücüleri neredeyse yatay konuma getirebiliyor.Böylece yüksek h›zlarda iken keskin
dönüfller yapabilmeyi mümkün hale getiriyor. ‹nan›lmaz manevra yetene¤i ve gücüyle JetBoard
sadece durgun sular›n haricinde,adrenalin sevenlerin zevklerini yerine getirecek dalgal› deni-
zlerde de kullan›c›lar›na imkans›z denilen figürleri yapt›racak
Uzunlu¤u 100 inç(2.54 metre) olan JetBoard’un tafl›nmas› da kolay. Küçük kamyonet tipinde-
ki arabalara, SUV’lara ve otomobillerin üzerine konulacak tafl›y›c›lara rahatl›kla s›¤abilir.
Böylelikle JetBoard tafl›nmak için özel bir otomobil gerekmiyor ve JetSki’nin aksine, herhangi
bir kullan›c› rahatl›kla JetBoard’u araçtan suya indirebilir.Kullan›m› ise tafl›mas› kadar kolay,
k›sa bir denemeden sonra motoru çal›flt›rma,durdurma gaz verme ve ani durumlar için güven-
lik tuflu bulunan JetBoard elinizi ve bile¤inizi yormayacak flekilde bilimsel olarak tasarlanm›fl
özel kumandas› ile denizler sizin.
JetBoard’u sürerken hissetti¤iniz G-kuvveti, bu sürüflü en heyecanl› hale getiren unsur. Ne
kadar yana yatarsan›z yat›n JetBoard dönüfllerde slalom yapm›yor ve kaym›yor. Size sörf,
snowboard ya da kaya¤›n verebilece¤i adrenalinden daha fazlas›n› veriyor. Bu hissiyat, büyük
bir dalgada dönüfl yapmak veya tam gaz giden bir botun arkas›nda su kaya¤› yapmak gibi bir
fley.

Bu SCOOT da ehliyet, plaka, kask ve benzin yok
Bugünlerde bir Hollanda firmas› olan TIM (The Innovative Modelmakers)
birkaç ifl orta¤› ile birlikte SCOOT markas›yla enteresan bir Scoter Moped
gelifltirmifl. Bu Scoter bildi¤imiz yak›t türlerinden hiç birisini kullanm›yor,
çünkü Scoter güçlü Lithium ion pillere sahip ve bu pillerin tam dolu hali ile
40-50 kilometre yol katedebiliyor.
Bunu da saatte 30 Km lik bir h›zla yap›yor. Pillerin dolum süresi 6 saat.
Firman›n sitesinde aç›klad›¤› özelliklere bakarsak sürücüsünün kask ve
plaka takma zorunlulu¤u da yok. Park soruruna hiç girmeyelim çünkü
ofisinizde masan›z›n yan›nda bir yer bulmakta size düflüyor.
Anlad›¤›m›z kadar›yla trafikten uzak ve kapal› alanlar için düflünülmüfl ifl
görebilecek güzel bir oyuncak.

Numark iDJ2 ile h›zl› partiler
Dj ürün ve aksesuarlar›nda, önde gelen firmalardan biri olan Numark , iPod için yeni bir
iDJ konsolu haz›rlad›. iDJ, iPod kullan›c›lar›na ve mobil DJ’lere müzik arflivlerini di¤er
müzik ve ses sistemleriyle birlefltirme imkan›n› sunuyor.Compact flekli, kapsaml› özellik-
leri ve beyaz üstüne mavi renkli estetik görünüflüyle iPod ile mükemmel bir ikili oluflturan
Numark’›n iDJ’i müziklere erifliminizi kolaylaflt›rarak partilerinizi daha renkli bir hale
getirebilir.

NAVTURK Navigasyon Sistemi HP 6515 ile Vitrinlerde
2006 y›l› Türkiye de Navigasyonlu hayat›n bafll›yaca¤›n› kuvvetli sinyallerle gösteriyor. Daha önceki yaz›lar›m›zda
Tomtom firmas›n›n Türkiye Navigasyon Sistemi ile ilgili çal›flmalar›ndan bahsetmifl ve bunlarla ilgili örnek resim-
ler sunmufltuk. Son günlerde guzel bir geliflme de NAVTURK den geldi. Daha önceleri haz›rlam›fl oldu¤u 35 ili
kapsayan navigasyon yaz›l›m›n› kendi cihazlar› ile sat›fla sunan NAVTURK bundan böyle bu konudaki kat› tutu-
munu b›rakarak GPS sistemi olan cihazlara da destek verece¤i yolundaki ilk ad›m› HP nin GPS,Cep telefonu PDA
birleflimi olan HP hw6515 modeli ile att›. NAVTURK Navigasyon Sistemi flu özelliklere sahip bulunuyor; 35 ilin
sokak detaylar›, 6 ayda bir güncelleme ve sesli yönlendirme, 40.000 yerleflim merkezi (il, ilçe, bucak) ve 70.000
km karayolu haritas›. Sistem ayr›ca 100.000 mekan listesi ile, talebinize göre sizi en yak›n ATM, eczane, benzin
istasyonunu, hastane ya da sinemaya yönlendiriyor. Kullan›c›lar, HP hw6515, NAVTURK Navigasyon Yaz›l›m› ve
Telsim GPRS kart›ndan oluflan çözüm paketine, HP hw6515’in normal sat›fl fiyat› olan 899 USD + KDV ödeyerek
sahip olabiliyorlar.
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Katk›lar› için Say›n, RAfi‹T TÜTÜNCÜ flahs›nda www.teknorehber.com’a teflekkür ederiz.

TeKnOlOj‹kTeKnOlOj‹k ürünler



Maxcem
Maxcem üstün yap›sal özelliklerinin yan›nda hekimlere büyük kolayl›k sa¤l›yor. Her türlü
kron, veneer, lamineyt, inley veya onley yap›flt›rma ifllerinde kullan›l›yor. 5 farkl› renk
seçene¤i ile estetik olarak sorun yaflanm›yor. En büyük kolayl›¤› resin bazl› olmas›na
ra¤men asitleme ve bonding ifllemlerine gerek kalmamas›. Klasik simanlar gibi uygu-
land›¤›ndan sorunla karfl›lafl›lm›yor. Resin ve katalizatörü ayn› ikili fl›r›ngadan kar›flt›r›c›
kanül yard›m›yla direk difle veya proteze uygulayarak yap›flt›rmaya bafllan›yor; artan ve
dolay›s›yla s›zan malzeme jel k›vam›nda oldu¤undan çok kolay temizlenebiliyor. Dual-
cure yap›s› nedeniyle ister ›fl›n uygulayarak istenirse ›fl›ns›z Dark-cure olarak yap›flt›rma
iflini sorunsuz hallediyor. Kuvvetli yap›s› nedeniyle hem mineye hemde dentine seramik
veya alt›n gibi malzemeleri s›rad›fl› bir güçle yap›flt›r›yor. 2 ayr› ambalajda piyasada.
Standard Kit’inde 5gr’l›k 5 adet farkl› renklerde fl›r›nga, 50 kar›flt›rma kanülü ve 12 ad.
Geçici yap›flt›c› simanlar›n temizlenmesi için özel frez var. Mini kit’inde ise Clear renkte 1
ad 5gr’l›k fl›r›nga, 10 ad. Kanül ve gene 3 ad temizleme frezi var.

CompoRoller 
CompoRoller, Kompozit dolgular için adaptasyon ve modelasyon el aletidir. Formu, sap› ve uç aç›lar›
son derece etkin ergonomik bir dizayna sahip. Hekimi yormayan yumuflak sap otoklavlanabiliyor.
CompoRoller’›n esas etkinli¤i ise uçlarda.
Çünkü 4 farkl› tipte de¤iflebilen uçlara sahip. Kompozite yap›flmayan bu uçlar ayn› zamanda kendi
eksenlerinde 360 derece dönebiliyor. Bu rotasyon haraketi kompozit dolgular›n modelaj› s›ras›nda hem
kondenzasyonu hemde adaptasyonu sa¤l›yor. De¤iflik formlarda üretilen uçlar, her diflin de¤iflik alan-
lar›nda etkin ifllev görüyor. Anterior veya posterior dolgular›n modelaj›nda anotomik formun verilmesi
art›k sorun olmaktan ç›k›yor. Dolgu kenar adaptasyonlar› ve formun uygunlu¤unun yan›nda yüzey
düzgünlü¤ünü sa¤lamas› polisaj ifllemini kolaylaflt›r›yor ve süresini k›salt›yor. 

Superbite-Senso
RWG lerin en büyük sorunu hastalar›n a¤›z içinde tam kontrol ede-
memeleridir. Yeni tip sensor tutucusu ile Kerr firmas› bu sorunu çöz-
müfl. Paralel Teknikle görüntü al›nmas›n› sa¤layan bu tutucular otok-
lavlanabiliyor. Pozisyonlanmas› son derece kolay oldu¤undan sorun-
suz görüntüler al›nabiliyor. Ayr›ca Bite-Wing görüntü için de sensör
tutucular› var.

Optiview
Piyasadaki bir çok dudak
ekartörünün aras›ndan s›yr›lan bu
yeni ürün pasif oldu¤u için hasta
dudaklar›na güç uygulam›yor ve
sonuç olarak rahats›zl›k vermiyor.
Otoklavlanan ve gerekti¤inde Silikon
pedleri de¤iflebilen bu ekartör özellik-
le ofis tipi beyazlatmalarda can kur-
tar›yor.
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DeNtA.DeNtAl ürünler
Haz›rlayan: Dt. M. Memduh Mazmanc›



a¤›z – Difl Sa¤l›¤› Profili 2004’ arafl-

t›rmas› ciddi bir kaynak olmufltur.

Bu araflt›rma sonuçlar› özet olarak

afla¤›da sunulmufltur:

1. 5 yafl çocuklar›nda çürüksüzlük

prevalans› hala düflüktür

(%30,2).

2. 5 yafl, 12 yafl, 15 yafl çocuklarda

ve 35 – 44 yafl grubunda kron

çürü¤ü prevalans› yüksektir

(%69,8; %61,1 ve %73,8).

3. 12 yaflta DMFT 1,9 olmas›na

karfl›n çürük prevalans› hala çok

yüksektir (%61,1). 12 yaflta S‹C

4,33 olarak hesaplanm›flt›r; bu

durum çürü¤ü olan grupta hala

çürü¤ün fliddetinin çok yüksek

oldu¤un göstermektedir.

4. ‹ndeks yafl gruplar›nda koruyucu

ve çürük durdurucu bak›m

gereksinimini %30’larda görülür-

ken, tedavi edici hizmet gereksi-

nimi çok yüksektir (5 yafl %73,0;

12 yafl %46,5; 15 yafl %65,2; 35

– 44 yafl grubu %41,5).

5. 35 – 44 ve 65 – 74 yafl grubunda

tedavi edilmemifl kök çürükleri-

nin prevalans› yüksek (s›ras›yla

%20,1 ve %28,4).

6. 35 – 44 yafl grubunda difllerde

tartar düzeyi çok yüksektir

(%60,2).

7. 35 – 44 yafl ve 65 – 74 yafl grup-

lar›nda periodontal dokular›

sa¤l›kl› olanlar›n düzeyi hala

düflüktür (s›ras›yla %15,5 ve

%11,6).

8. 35 – 44 ve 65 – 74 yafl gruplar›n-

da DMFT’yi art›ran komponentin

MT ( kay›p difl) oldu¤u belirlen-

mifltir.

9. 35 – 44 yafl grubunda en son

diflhekimine gitme nedeni olarak

çekim (%45,8) 65 – 74 yafl gru-

bunda protez (%63,1) bildirilmifl-

tir. 65 – 74 yafl grubunda protez

Sa¤l›k hizmetleri kifliye, etkili, ulafl›-

labilir ve kaliteli olmal› ki; böylelikle

sosyal devlet yükümlülü¤ü yerine

getirilebilmifl olsun.

Bu hizmetlerin uygun olarak yap›la-

bilmesi ve toplum geneline yay›labil-

mesi için, sa¤l›k sektörünün, nüfusa

ve sa¤l›k sorunlar›na detayl› flekilde

e¤ilebilece¤i araflt›rmalar yapmas›

gerekmektedir. Çal›flmalar ne kadar

genifl alana yay›labilirse ve ne kadar

çok bileflen sorgulanabilir ise; elde

edilen sonuçlar toplumun sa¤l›k

profilini daha iyi ortaya koyacak ve

dolay›s›yla çözüm önerileri ve

çözüm yollar› daha sa¤l›kl› olacakt›r.

Günümüzde sa¤l›k sektöründe GSS

‘s› ve Aile Hekimli¤i çal›flmalar› tart›-

fl›lmaktad›r. Bunun içinde tart›fl›lan

bu konulara ›fl›k tutmas› amac›yla

güncellenmifl veya yeni bir çal›flma-

ya ihtiyaç duyuldu¤u flu günlerde

Prof. Dr. Saadet GÖKALP ve Doç.

Dr. Bahar Güçiz DO⁄AN’›n yöneti-

minde tamamlanm›fl olan ‘Türkiye

gereksiniminin %20,3 oldu¤u

saptanm›flt›r.

10.65 – 74 yafl grubunda diflsizlik

prevalans› yüksektir (%48,0).

Çok az yafll› yeterli difl say›s›na

sahiptir (%12,4).

11.‹ndeks yafllarda florozis preva-

lans› çok düflüktür.

12.Difl f›rças› olmayanlar›n preva-

lans› hala yüksektir (indeks yafl-

lara göre en küçük yafltan baflla-

yarak s›ras›yla, %21,1; %9,4;

%8,5; %14,5 ve %38,4).

13.Bireysel a¤›z hijyeni al›flkanl›klar›

yetersizdir.

14.Tüm yafllarda diflhekimine

düzenli baflvurulmamakta ancak

yak›nda oldu¤unda gidilmekte-

dir.

15.Bütün yafllarda gruplar›n üçte

veya dörtte biri ara ö¤ün tüket-

tiklerini belirtmifllerdir.

16.Ara ö¤ünlerde tüketilen yiye-

cek/içecekler aras›nda flekerli

yiyecekler ilk s›ralardad›r

Bu güzel çal›flma için baflta Prof. Dr.

Saadet GÖKALP olmak üzere tüm

eme¤i geçen çal›flanlara teflekkür

ederiz.

TÜRK‹YE’N‹N A⁄IZ D‹fi SA⁄LI⁄I PROF‹L‹ 
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Demokrasi güzel bir yönetim flekli.

Sözcük anlam› Yunanca halk kelimesi

"demos" ile idare kelimesi "kratos"'un

birleflmesiyle oluflmufl. Abraham

Lincoln'e göre "halk›n halk taraf›ndan

halk için idaresi." Churchill'e göre ise

"en iyi idare flekli de¤il, ama kötü

taraflar› en az olan idare flekli."

Asl›nda hepimiz bize fikrimizin sorul-

mas›ndan mutluluk duyar›z. Sand›k

ise fikrimizi söyledi¤imiz noktad›r. Oy

vermek büyük bir ciddiyet iflidir.

Demokrat (kat›l›mc›) rejimlerin temel

özelli¤i kendisi için iyi, do¤ru ve güzel

olanlara karar vermesi, sorunlar›n›n

çözümlerini kendisinin üretmesi,

yönetimlerin de bu çözümlerin hayata

geçirilmesi için -varsa- engelleri orta-

dan kald›rmas›d›r. Demokrasilerde,

toplumun, sorunlara karfl› üretti¤i

çözümlerin yönetimlere iletilmesi için

de temsilcilerini kullanmas› bu sis-

temin belirgin özelli¤idir . Çok yak›nda

bizler de temsilcilerimizi seçece¤iz.

Hani bir laf vard›r "her toplum lay›k

oldu¤u kiflilerce yönetilir" diye. Bizler

diflhekimleriyiz, bu toplumun en güçlü

meslek grubuna aitiz. En iyiyi hak edi-

yoruz. Bizi yönetenler de en iyiler

olmal›.

29-30 Nisan tarihlerinde Ankara

Ticaret Odas› salonlar›nda Ankara

Diflhekimleri Odas›'n›n Genel Kurulu

ve seçimleri var. Bu oda, tarihinde 10

kere seçim yapm›fl ve kendi kurullar›-

n› oluflturmufl. Ne yaz›k ki bu seçim-

lerde ortalama olarak oy kullanma

oran› % 50'nin bile alt›nda kalm›fl.

ülkemizdeki genel seçimlerinden

örnekleyin; kullanmad›¤›m›z her oy

bizi yönetmesini istemedi¤imiz kiflile-

rin cebine gider. Bu seçim bizim mes-

lek örgütümüzün seçimi. Y›llarca e¤iti-

mini gördü¤ümüz, zorluklar›n›, keyifle-

rini yaflad›¤›m›z, ekmek param›z›

kazand›¤›m›z mesle¤imizin, diflhekim-

li¤inin gelece¤inin seçimi. Oda üyesi

her diflhekimi oraya gelmelidir, oyunu

kullanmal›d›r. Genel kurulda sorunlar›-

m›z› konuflmal›d›r. Elefltirilerini, övgü-

lerini, beklentilerini demokrasi çerçe-

vesinde dile getirmelidir. Haklar›m›z›

koruyabilecek ve ülkemiz gelece¤inin

a¤›z ve difl sa¤l›¤› politikalar›n› yön-

lendirebilecek tek kurumsal yap›,

meslek örgütlerimizdir. Meslek örgü-

tümüzün çat›s› alt›nda toplanma

zaman›d›r. Gelin buna Genel Kuruldan

bafllayal›m.

Diflhekimli¤i mesle¤inin gün geçtikçe

daha iyiye gitmedi¤i ortada.

Hepimizin belli problemleri var.

Devletin a¤›z-difl sa¤l›¤›na yeterli ilgiyi

göstermemesi, halk›n al›m gücünün

düflmesi, birkaç uyan›¤›n bir sürü

yasay› çi¤neyerek açt›klar› merkezler-

den dolay›, diflhekimi muayenehane-

leri gün geçtikçe kan kaybetmektedir.

Bu sorunlarla savaflabilmek için oda-

lar›n ve üst birli¤imiz olan Türk

Diflhekimleri Birli¤inin çok güçlü, viz-

yonu olan, ça¤dafl yönetimlerce idare

edilmesi gerekmektedir. Gelin oyumu-

zu kullanal›m, fikrimizi ortaya koyal›m.

Tercihimizi yapal›m. Hayat hep tercih

yapmaya zorluyor insan›. O tercihler

bir yerlere çörekleniyor ve bir gün

hayat›m›zda küçük ya da büyük bir

de¤iflikli¤e sebep oluyor.Umut edelim

yapaca¤›m›z tercihler hepimiz için

olumlu olsun.

Bütün bunlar›n ›fl›¤› alt›nda bize düflen

görev, öncelikle oyumuzu kullanmak-

t›r. Orada bulunmakt›r. Mesle¤imizin

onuru için, gelece¤imiz için.

Lütfen Genel Kurula kat›lal›m ve oy

kullanal›m ki "Lay›k oldu¤umuz

flekilde yönetilelim."

Lütfen
Oy Kullanın...

Dolunay HAMAMIZADE
ADO Yönetim Kurulu Üyesi
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sözleflmeyle düzenlenmesine imkan tan›n-
maktad›r.  Bu hususta düzenlenecek
ka¤›tlar›n damga ve harçlardan istisna
tutulmas›na yer verilmifltir. Yap›lacak iha-
lenin flekli ile uygulaman›n usul ve  esasla-
r›n›n Bakanlar Kurulunca belirlenmesi ön
görülmektedir.
Kanun Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanununa
Bir Ek Madde Eklenmesi Hakk›nda Kanun
No: 5396 Kabul Tarihi : 3.7.2005 
‹.Y.G: Merkez ilçelerde difl hekimli¤i  hiz-
metlerinde  yeterince  muayenehane ve
müflterek  muayenehane türünde  özel
sektör  yat›r›mlar› haz›r ve  faaldir. Sadece
bunlardan  anlaflmalarla  hizmet  sat›n
al›m›  yolunun  iflletilmesi  bu  ihtiyaçlar›n
yerinden  al›nmas›  ve  ilave  taahhütlere
ve  kaynak  aray›fllar›na  girilmeden,
kamunun  difl  sa¤l›¤›  hizmetlerini  al›flt›¤›
ve  sürdürdü¤ü  fleklin  devam›  biçiminde
çözecektir. Yerleflim  merkezlerinden  çev-
reye  do¤ru  özel  sektör  yat›r›mlar›n›n
azald›¤›  ve  hizmet  ihtiyaçlar›n›n  artt›¤›
bölgelerde  bu  tür  teflvikler  kullan›labilir.
2908 Say›l›  Dernekler  Kanunu  çerçeve-
sinde  kurulan  ve  bu  kanunun  59 uncu
maddesi  çerçevesinde  kamu  yarar›na
çal›flt›¤›na  karar  verilen  ve  tüzü¤ünde
sa¤l›k  hizmeti  sunumu  ile  ilgili  düzenle-
me  bulunan  dernekler, 13/7/1967  tarihli
ve  903  say›l›  kanunun  4 üncü  maddesi-
ne  göre  bakanlar  kurulunca  vergi  mua-
fiyeti  tan›nm›fl  olan  kurulufl  senedinde
sa¤l›k  hizmeti  sunumu  ile  ilgili  düzenle-
me  bulunan  vak›flar  ve  kanunla  kurulan
kamu  kurumu  niteli¤indeki  meslek  kuru-
lufllar›  taraf›ndan  aç›labilir  ve  iflletilebilir-
ler.
‹.Y.G: Bu  tür  kurulufllar  planlan›rken,
K.D.V. Kanununun  afla¤›daki  k›s›mlar›
dikkate  al›nmal›, T.T.C.K  ya  göre;  sek-
törde  fiyat  istikrars›zl›¤›  ve  Haks›z  reka-
bet  yarat›c›  teflebbüslerden  kaç›n›lmal›-
d›r.

VERG‹LEND‹RMEDE  MUAF‹YET  VE
‹ST‹SNALAR 
3065  No'lu  KDV  Kanunu'nun  Madde
17/  2.K›s›m  Sosyal  Amaç  Tafl›yan  istisn-
alar›  tan›mlam›fl; Ö¤renci  veya  yetifltirme
yurtlar›,  yafll›  ve  sakat  bak›m  ve  huzu-
revleri,  paras›z   fukara  aflevleri,  düflkün
evleri  iflletmelerine  vergide  muafiyet
tan›nm›fl,b) Kanunlar›n  gösterdi¤i  gerek
üzerine;  bedelsiz  olarak  yap›lan  her
türlü  mal  teslimi  ve  hizmet  ifalar›  vergi-
den  muaf  tutulmufl,c)  .....bu  maddenin
1  numaral›  f›kras›nda  say›lan  kurum  ve
kurulufllarda  bedelsiz  olarak  yap›lacak

Yönetmelik
Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n 04/03/2005 tarihli ve
4247 say›l› yaz›s› üzerine, Bakanlar
Kurulu'nca 1/4/2005 tarihinde kararlaflt›r›l-
m›flt›r.
"A⁄IZ VE D‹fi SA⁄LI⁄I 
MERKEZLER‹:
Madde 3 - Difl hekimli¤inin tüm branfllar›n-
da koruyucu ve tedavi edici sa¤l›k hizmet-
leri ile ayaktan veya gerekti¤inde yatarak
muayene, tetkik, teflhis ve tedavi hizmetle-
rinin yan› s›ra ileri tetkik ve tedavilerin de
uyguland›¤›, en az 10 ünit kapasiteli, idari
ve mali bak›mdan kendilerine ba¤l› difl
tedavi ve protez merkezleri ile difl polikli-
nikleri de aç›labilen müstakil sa¤l›k kurum-
lar›d›r."

‹.Y.GÜNGÖR: Sa¤l›k  Bakanl›¤›'n›n  ya da
‹l Özel  ‹darelerinin  kadrolu  personeliyle
kuraca¤›  ADSM'lerin hekim bafl›na düflen
hasta say›s› 10.000 ve üstündeki,  çevre
ilçelere kurulmas›yla,  kamuya a¤›z difl
sa¤l›¤›  hizmet sunumu  dengelenerek
kaliteli, adil ve sürdürülebilir  hizmetlere
yönelinmesi   kamu yarar›nad›r. Sa¤l›k
Bakanl›¤›ndan; Bütçe imkanlar› ve yat›r›ma
ayr›labilen kaynaklar göz önüne al›n-
d›¤›nda, sa¤l›k hizmetlerinin kaliteli, adil ve
sürdürülebilir olarak sunulabilmesi için alt-
yap› yat›r›mlar›n›n finansman ihtiyaçlar›n›n
alternatif kaynaklardan h›zla karfl›lanmas›
zorunlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Bu çerçe-
vede,  Kamu ve özel sektörün altyap› ve
hizmet sunmak amac›yla ortak yat›r›m
yapmas› esas›na dayanan "Kamu-Özel
Sektör Ortakl›¤› Yat›r›m Modeli" bu alter-
natiflerden birisidir. Bu flekilde özel giri-
flimcilerin sa¤l›k yat›r›mlar› için kaynak
aktarmalar›n›n ortam› oluflturulmufl ola-
cakt›r. Bakanl›¤›m›z›n yo¤un gayretleri ile
bu amaçlar için Sa¤l›k hizmet sunumunda
karfl›lafl›lan zorluklar› aflmak  için
kayna¤›na bak›lmaks›z›n 49 y›l› geçmeye-
cek flekilde Bakanl›¤a uzun zamana yay›-
labilecek tesis  kiralama imkan› verilmek-
tedir. Kiralamaya esas tesislerin Sa¤l›k
Bakanl›¤›nca verilecek ön proje ve belirle-
necek temel esaslar do¤rultusunda giri-
flimci taraf›ndan sa¤lanacak veya
Hazinece bedelsiz olarak tahsis edilecek
arsa üzerine yap›lmas›na, uzun y›llara
dayal› kiralama sonucunda tesisin
Hazineye veya giriflimciye devredilmesinin

mal  ve  hizmet  teslimleri  istisna  görüle-
rek, vergiden  muaf   tutulmufltur. Yani
K.D.V  Kanununda  fakir, fukara  ve  düfl-
künlere  bedelsiz  verilecek  hizmetler
"kamu  yarar›na" vergiden  muaf  tutul-
mufltur. Bedelli  ve  fakir, fukara,  düflkün
olmayanlara  verilecek  hizmetler  ayn›
kanunun  1.  maddesiyle  vergilendirilmesi
zorunlu  tutulan  hizmetler  olmaktad›r.
T.C  ‹Ç‹fiLER‹ BAKANLI⁄I 
Konu  :Belediye sa¤l›k hizmetleri                                

GENELGE
2005/121 
Bilindi¤i üzere 5393 say›l› Belediye
Kanunu'nun belediyelerin görev ve sorum-
luluklar›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 gerekti¤inde sa¤l›k, e¤itim
ve kültür hizmetleri için bina tesisler yap-
mak,  yine 5393 say›l› belediye Kanununun
67.maddesi belediyelerin ihale yoluyla
üçüncü flah›slara gördürülebilece¤i hiz-
metler aras›nda "sa¤l›kla ilgili destek hiz-
metleri" ne de yer verilmifltir. 
Yukar›da yer alan maddelerden de anlafl›-
laca¤› üzere, yürürlükteki mevzuat çerçe-
vesinde belediyeler her türlü sa¤l›k tesisini
açabilece¤i ve iflletebilece¤i gibi sa¤l›k
hizmetlerini ve sa¤l›kla ilgili destek  hiz-
metlerini  üçüncü  flah›slara da gördürebi-
lecektir.
‹.Y.G: 5393 say›l› belediye Kanunu'nun 67.
maddesi "sa¤l›kla ilgili destek hizmetleri"
yani  anlayabildi¤imiz oranda (at›k topla-
ma,defin, ambulans hizmetleri, h›fz›s›hha
vb.) hizmetlerini  yürütme yetkisi  alm›fl
belediyelerin, do¤rudan tedavi  hizmeti
sunacak  kamu  tüzel  kiflili¤ine  sahip
kurulufllar  kurmas›n›n, ne  kadar hukuka
uygun oldu¤u,  5355 say›l›  Mahalli ‹dare
Birlikleri Kanununun 6. maddesi  ve 5393
say›l›  Belediye Kanunu'nun  görev ve
sorumluluklar› düzenleyen 14/b maddesi
iflletilirken de;
Belediyelerin  Kamunun  kaynaklar›n›  kul-
lanarak,  hizmet  aç›¤›  ve  ihtiyac› bulun-
mayan  bölgelere  özel  iflletmelerin  ifllet-
mecili¤ini  bozacak  biçimde  bu  tür  kuru-
lufllar›  kurmas›n›n,  "kamu  yarar›na"  olup
olmad›¤› da  tekrar  gözden  geçirilmelidir.   

MAL‹YE BAKANLI⁄I
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlügü
Konu: Difl Tedavisi 14.02.06 

‹shak Yavuz GÜNGÖR
ADO Denetleme Kurulu Üyesi*

* Portre Ressam Yaflar ÇALLI 

Alan›m›zda  Yay›mlanan 
KANUN, YÖNETMEL‹K VE 
GENELGELERLE  RÖPORTAJ
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Yatakl› tedavi kurumlar›ndaki poliklinik hiz-
metlerine halk›n kolay ulaflabilmesi, hasta-
ne polikliniklerindeki y›¤›lmalar›n önlenme-
si amac›yla hastanelere ba¤l› olarak semt
poliklinikleri kurulabilir. Semt poliklinikleri-
nin aç›lmas›, hizmetin verilifl flekli, polikli-
nik ve acil servis hizmetlerinin çal›flma usul
ve esaslar› ile burada görevli personelin,
görev, yetki ve sorumluluklar›na dair usul
ve esaslar Sa¤l›k Bakanl›¤›nca ç›kar›lacak
bir Yönerge ile belirlenir."  
‹.Y.G: Merkez  ilçelerde  yeterli  say›da
özel  sektör  yat›r›m› ( Muayenehane,
Müflterek  Muayenehane) bulunurken  ve
hizmet  sunumlar›nda  bir  eksiklik  ve
aksakl›k  yaflanmazken  bu  bölgelere
kamu  yat›r›m›  yönlendirmenin, kamu
kaynaklar›n›n  yanl›fl  yönetilmesi  ve  difl
tedavi  hizmetlerinin  toplumumuza adil
da¤›t›lmamas›  yönüyle,  kamu  yarar›  yok-
tur.
Aile Hekimli¤i Pilot Uygulamas› Hakk›nda
Yönetmelik
Madde 1 - Bu Yönetmeli¤in amac›, birinci
basamak sa¤l›k hizmetlerini güçlendirmek
ve verilen sa¤l›k hizmetinin kalitesini  art›r-
mak, aile hekimi ve aile sa¤l›¤› elemanlar›-
n›n çal›flma usul ve esaslar›n›, çal›fl›lan yer,
kurum ve statülerine göre öncelik s›rala-
mas›n›, aile hekimli¤i uygulamas›na geçifle
ve nakillere iliflkin puanlama sistemini ve
say›lar›n›, aile sa¤l›¤› merkezi olarak kulla-
n›lacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik
flartlar›, meslek ilkeleri, ifl tan›mlar›, perfor-
mans ve hizmet kalite  standartlar›n›, hasta
sevk evrak›, reçete, rapor ve di¤er kullan›-
lacak belgelerin fleklini ve içeri¤ini, kay›tla-
r›n tutulmas› ile çal›flma ve denetime iliflkin
usul ve esaslar› belirlemektir.
Aile hekimi;
g) Tan› ve tedavisi yap›lamayan hastalar›
sevk etmek, sevk edilen hastalar›n geri bil-
dirilen muayene, tetkik, tan›, tedavi  ve
yat›fl bilgilerini de¤erlendirmek, ikinci ve
üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon
hizmetleri ile evde bak›m hizmetlerinin
koordinasyonunu yapmak,
Madde 9 - Aile hekimli¤i uygulamas›na
geçilen yerlerde, kiflilerin birinci basamak
sa¤l›k hizmetlerinden faydalanabilmesi
için aile hekimlerine kaydolmas› flartt›r.
Kiflilerin aile hekimlerine ilk kayd›, aile
hekimli¤i uygulamalar›na yeni geçilen iller-
de il sa¤l›k müdürlü¤ü taraf›ndan ikamet
ettikleri bölge göz önünde bulundurularak
yap›l›r. Daha sonra kifliler, bulunduklar›
yerin co¤rafi flartlar›na göre yak›n konum-
daki aile hekimini zaman ve bölge s›n›rla-
mas› olmaks›z›n serbestçe seçebilir. 
‹.Y.G:   Hastan›n  kay›t zorunlulu¤u  bulu-
nan  ilk  müracaat  mercii  Aile Hekimi  ola-
rak tan›mlanm›flt›r. Difl  Hekimli¤inin,
2547  No'lu  YÖK  Kanununun    B‹R‹NC‹
BÖLÜMÜNÜN,  Tan›mlar  Madde  3'ün, ( t
)  bendinde;   Lisans  Üstü :  Yüksek
Lisans  Doktora,  t›pta  uzmanl›k   e¤itimi-
ni  kapsar  ve  afla¤›daki  kademelere  ayr›-
l›r.

5393 say›l› Belediye Kanununun belediye-
lerin gorev ve sorumluluklarini duzenleyen
14/b maddesinde belediyelerin saglikla
ilgili her turlu tesisi acabileceklerinin ve
isletebileceklerinin hukum altina alindigi,
5216 sayili Buyuksehir Belediye
Kanununun 7/n maddesinde Buyuksehir
Belediyelerinin gerektiginde saglik, egitim
ve kultur hizmetleri icin bina ve tesisler
yapabilecekleri, 5393 sayili Belediye
Kanununun 67 nci maddesinde de beledi-
yelerin ihale yoluyla gordurebilecekleri hiz-
metler arasinda saglikla ilgili destek hiz-
metlerine yer verildiginden bahsedilmekte-
dir.
‹.Y.G: Kamudan toplanan vergiler ve bütçe
deste¤iyle finanse edilen  belediyelerin, bu
kaynaklar›n›  özel sektör  yat›r›mlar›yla
rekabet yaratacak  biçimde kullanmas›n›n
ve bu  yönde sevk uygulay›p  vergisel
istisnalar  kullanarak,   kamuya dolayl›
yükleriyle  maliyeti  yüksek  hizmet  üret-
mesinin,  kamu  kaynaklar›n›n  kamu  men-
faatine  kullan›l›p  kullan›lmad›¤› yönünde,
incelenmesini  zorunlu  k›lmaktad›r.
Sa¤l›k  Bakanl›¤›ndan
Yatakl› Tedavi Kurumlar›  ‹flletme
Yönetmeli¤inde  De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Yönetmelik
Madde 5 - Sa¤l›k kurumlar› ifllevlerine göre
5 gruba ayr›l›r.
b) Gün hastanesi: Birden fazla branflta,
günübirlik ayakta muayene, teflhis, tedavi
ve t›bbi bak›m hizmetleri verilen asgari 5
gözlem yata¤› ile 24 saat sa¤l›k hizmeti
sunan bir hastane bünyesinde veya bir
hastane ile koordineli olmak kayd›yla kuru-
lan sa¤l›k kurumlar›d›r.
d) Özel dal hastaneleri: Belirli bir yafl ve
cins grubu hastalar veya belirli bir hasta-
l›¤a tutulanlar›n, yahut bir organ veya
organ grubu hastalar›n›n müdahale, mua-
yene, teflhis, tedavi ve rehabilitasyonlar›-
n›n yap›ld›¤› sa¤l›k kurumlar›d›r. 

‹.Y.G: Topluma  Difl  tedavisiyle  ilgili  tüm
hizmetlerinin  bu  kategorideki  kurulufllar-
la  sürdürülebilmesi mümkün  de¤ildir.
Halihaz›rdaki  hastanelerin  difl  k›s›mlar›n-
da  sadece  k›sa  süreli (difl çekimi, basit
dolgular, takip  zorunlulu¤u  olmayan  pro-
tezler vs.) hizmetler sürdürülmektedir,
süreklilik  ve  takip  gerektiren hizmetlerde;
hekim  de¤ifliklikleri  süre  k›s›tl›l›klar› sebe-
biyle;  aksakl›klar  ortaya  ç›kmaktad›r. 
Diflhekimli¤i  hizmetleri,  toplumumuzun
al›fl›lagelmifl  ihtiyaçlar›na  binaen,  co¤rafi
da¤›l›mla  yerinden, ço¤unlukla da;
Muayenehane  ve  Müflterek  muayeneha-
nelerde  verilmektedir. A¤›z  ve  difl  teda-
visi  hizmetlerini  bölgesel  da¤›l›m  içinde
yürüten  diflhekimlerini  ve  hastalar›n›
hastane  türünde  büyük  çat›lar alt›nda
toplayarak,  kalabal›klar ve  kuyruklar
oluflturman›n  kamu  yarar›  yoktur.
Yatakl› Tedavi Kurumlar›  ‹flletme
Yönetmeli¤inde  De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Yönetmelik

1)    Yüksek  Lisans: Bilim  uzmanl›¤› :
fieklinde,  Diflhekimli¤i  Yüksek  Lisans
E¤itimi; 2547 nolu YÖK Kanunuyla  ayr›
bir Bilim  Uzmanl›¤›  olarak  tan›mlanm›flt›r.  
Aile  Hekimleri,  branfl  olarak  yetkin ve
hakim  olamayaca¤›,  e¤itimini  görmedi¤i
Diflhekimli¤i  alan›nda   yönlendirici  yap›-
larak,  sevk  sistemi  oluflturulmas›, uygu-
lamada  bir  çok  problemi  beraberinde
getirecektir.
Aile Hekimli¤i Pilot Uygulamas› Hakk›nda
Yönetmelik
‹llerde, merkez ilçe tek bölgedir.
10/7/2004 tarihli ve 5216 say›l› Büyükflehir
Kanununa tabi illerde ise, büyük flehir
belediyesine ba¤l› her ilçe ayr› bir bölgedir.
Büyükflehir s›n›rlar›ndaki ilçelerde, kifli
isterse bulundu¤u  ilçe d›fl›ndan aile  heki-
mini seçebilir. Di¤er ilçelerin her biri bir
bölgedir.
Performans standartlar›
Madde 14 - Aile hekimlerinin performans
de¤erlendirmesinde vermifl olduklar› kifli-
sel koruyucu sa¤l›k  hizmetleri ve sevk
oranlar› dikkate al›n›r.
Madde 16 - Bu Yönetmeli¤in 14 üncü
maddesinde belirtilen performans kriterle-
ri ücretlendirmede  esas  al›n›r
‹.Y.G: D.S.Ö. verileri  ile;  bir  tedavinin
s›hhatli  yap›labilece¤i asgari  sürelerine
uyulmadan  yap›lacak  Performans  ve
hizmet  h›zland›rma  uygulamalar›yla
hasta  yüklemelerinin  kamu  sa¤l›¤›n›  teh-
dit  edebilece¤i, hizmet  kusurlar›na  zemin
oluflturaca¤›  ve  verimsizlik  yarataca¤›
hesaplanmal›d›r.
Madde 18 - Aile hekimli¤i pilot uygulama-
s›na geçiflte belirli bir bölgede çal›flacak
aile hekimi say›s› Bakanl›kça ortalama
2500-3000 kifliye bir aile hekimi düflecek
flekilde, il merkezi ve ilin geri kalan› için
ayr› ayr› tespit edilir.
Madde 20 - Aile sa¤l›¤› merkezi,
Bakanl›kça öngörülen nüfus kriterleri esas
al›nmak suretiyle sözleflme yapm›fl bir ya
da  daha fazla aile hekimi taraf›ndan aç›la-
bilir.  Ayn› aile sa¤l›¤› merkezinde görev
yapan her bir aile hekimi ayr› ayr› sözleflme
yapmak zorundad›r. Aile hekimi, hastas›n›
bir üst basama¤a sevk etmesi halinde
uygun sevk formuna sevk gerekçelerini,
yap›lan tetkik sonuçlar›n› ve hastan›n
temel sa¤l›k bilgilerini yazmak zorundad›r.
‹.Y.G:  Difl  tedavi  hizmetlerini  ve  diflhe-
kimlerini,  Aile  Hekimli¤i  sistemine  sevk
yoluyla  monte  etmeye  çal›flmak  yerine;
hastan›n  tercih  etti¤i  diflhekimine
do¤rudan  baflvurarak  tedavi  hizmeti
talep  etmesi  ve  hizmetlerin  bilgisayar
ortam›nda  Sosyal  Güvenlik  sistemi  tara-
f›ndan  takibi,  hizmete  ulafl›m›  kolaylaflt›-
racak, Aile  Hekimlerine  diflhekimli¤ini
öretmek  gibi  fuzuli  bir  bürokrasi  olufl-
turmayacakt›r.
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fleklinde ortaya ç›kmaktad›rlar.
‹mplant yerlefltirildikten sonra

takip eden erken fiksasyon dönemi
ve ilk birinci y›l›nda karfl›lafl›lan
baflar›z›sl›klarda  parafonksiy o n e l
kuvvetlerin rolü çok büyüktür. Özel-
likle üst çene implantlar›nda  bafla-
r›s›zl›k   insidans› daha yüksek
olmaktad›r. Nedeni olarakta üst
çenede kemik yo¤unlu¤unun  azl›¤›
ve oluflan kuvvetlerin daha büyük
olmas›d›r. Özellikle  implant›n  iyi-
leflme  döneminde doku  destekli
(hareketli implant üstü protezler)
protezlerin kullan›lmas› bu tür para-
fonksiyonel al›flkanl›klara sahip olan
hastalarda  osseointegrasyonun
bozulmas› ve fiksasyon kayb› söz
konusu olmaktad›r.

BRUKS‹ZM
Normal fizyolojik kuvvetlerin çok

üzerinde bir kuvvetle difllerin verti-
kal ve horizontal yönde fonksiyon
d›fl› afl›nmas› olarak tan›mlan›r. En
yayg›n oral al›flkanl›k olarak belirti-
len  bruksizm,  çi¤neme sisteminde
d i fl l e r i , kaslar›, eklemi, ç e n e
kemi¤ini, implant ve protezleri etki-
lemektedir. 

Diagnoz
Bruksizm, implant tedavisinde

kesinlikle bir kontrendikasyon
de¤ildir. Ancak tedavi planlamas›n›

Çi¤neme sisteminde difl,protez
ve çene kemi¤ine gelen normal
çi¤neme kuvvetlerinin d›fl›nda baz›
hastalarda  parafonksiyonel al›fl-
kanl›klar›n varl›¤› ile sistemde  y›k›c›
tarzda ekstra kuvvetler oluflmakta-
d›r. Bu kuvvetler  fizyolojik çi¤neme
kuvvetlerinin çok üzerinde bir
de¤ere sahiptirler. Dolay›s›yla   difl,
implant ve protezler üzerinde yo¤un
streslerin oluflmas›na yol açmakta-
d›rlar.Oluflan stresin yönü, tipi ve
süresi hastadan hastaya de¤iflken-
lik götermektedir. 

Hekim implant›n konumunu veya
yapaca¤› protezi planlarken ,
implant ve protez üzerinde oluflabi-
lecek kuvvet potansiyelini göz
önünde bulundurarak gerekli ted-
birleri almal›d›r.  Aksi takdirde bir
çok faktör implant üzerinde ilave
kuvvetlerin oluflmas›na neden olur-
lar.  Hastaya ba¤l› parafonksiyonel
al›flkanl›klar genellikle

• Bruksizm
• Difl s›kma
• Dil sokma (dil bask›s›)

etkilemektedir. ‹mplant tedavisine
bafllanmadan önce  bruksizmin
varl›¤› iyice araflt›r›lmal›d›r.

Hasta dental hikayesinde  bruk-
sizmin varl›¤›ndan haberdar olma-
yabilir.  S›k tekrarlanan bafl a¤r›lar›,
a¤z›ndaki restorasyonlar›n s›kl›kla
k›r›lmas›, köprülerin s›k s›k desi-
mante olmas› ve eklemde rahas›z-
l›klar gibi  veriler bruksizm konusun-
da ön teflhisin konulmas›nda yar-
d›mc› olabilir.

Klinik belirtiler: 
• Difllerin afl›r› afl›nmas›
• Masseter ve temporal kaslarda

büyüme (hipertrofi)
• Özellikle iç pterigoid kasta

palpasyonda hassasiyet
• Çene aç›l›rken deviasyon
• Çene aç›kl›¤›nda s›n›rlama
• Difllerde mobilite
• Difllerin kole k›sm›nda afl›nma
• Difl  ve restorasyonlarda k›r›lma
• Sabit protezlerin s›k s›k yerinden

ç›kmas›
Difllerde afl›nma bruksizmin

varl›¤›n› gösteren en önemli klinik
semptomdur. 

Bruksizmin klinik belirtilerine ve
afl›nma derecelerine göre;  hafif,orta
ve ileri derecede olarak s›n›fland›r›l-
maktad›r. 

Anterior difllerde afl›nma genel-
likle insizal kenarlarda özellikle
kaninlerde ve  kesici difllerin singu-
lumunda  kendini göstermektedir..
Alt çene protr üzyon konumuna
geçti¤inde flayet anterior  rehberlik

‹MPLANTOLOJ‹DE  
PARAFONKS‹YONEL KUVVETLER

Prof.Dr. Hiflam Demirköprülü

Resim1: Bruksizm vakalar›nda difllerde
afl›nma ve restorasyonlarda k›r›lma

Resim2: Bruksizm ve difl s›kma sonu-
cu difllerin kole k›sm›nda afl›nma

Resim3: Santral fossa boyunca k›r›k

bilimsel bilimsel
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posterior bölgeye implant yerlefltiri-
lecekse ve hasta bruksizim al›flkan-
l›¤›na sahipse   yukar›da b e l i r t i l e n
modifikasyona  gidilmelidir.

Baz› bruksizmli hastalarda  difller
de yayg›n bir afl›nmadan ziyade
mandibulan›n s›n›r hareketleri içeri-
sinde belirli bir bölgede hatta bir
kaç difli kapsayan lokalize afl›nma-
lar söz konusudur.  Di¤er bir ifade
ile bruksizm lokal bir bölgede etkin
olmaktad›r. Ço¤u zaman bu bölge-
deki difller kaybedilse dahil  etkinlik
ortadan kalkmamaktad›r.  Bu böl-
gede yer alan difl, implant ve di¤er
restorasyonlarda  s›kl›kla istenme-
yen komplikasyonlar oluflabilmek-
tedir. Bu komplikasyonlar› implant
çevresinde kemik kayb›,  implant›n
k›r›lmas›, ba¤lant› vidalar›n›n gevfle-
mesi, porselende k›r›lmalar ve desi-
mantasyon olarak s›ralayabiliriz.

Bu durum karfl›s›nda  bruksizmi
hafifleten önlemler al›nmad›kça
yukar›da bahsedilen komplikasyon-
lar›n ortaya ç›kmas›  kaç›n›lmaz olup
hasta durumdan haberdar edilmeli
ve probleme yönelik çözümler üre-
tilmelidir.

Protez kullanan  ileri derceden
bruksizm’li hastalarda  uzun süreli
klinik bir baflar›dan bahsetmek
oldukça zordur. Protez üzerinde
afl›r› kuvvet yüklenmesinden dolay›

varsa posterior difllerin birbirinden
temas› kesilece¤inden, arka grup
difllerde afl›nma olmaz. An c a k
çenenin ileri hareketlerinde posteri-
or difllerde tüberkül temas› varsa
afl›nma  posterior difllerde oluflacak
ve ciddi  kuvvetlerin oluflmas›na
neden olacakt›r.  Eksentrik hareket-
lerde posterior difllerin temas etme-
si temporal ve maseter kaslar›n
geliflmesine ve difllere  daha yükek
kuvvetler uygulayacakt›r. Posterior
difllerin yoklu¤unda bruksizimli
hasta da sadece anterior difllerde
bask› söz konusu olaca¤›ndan mas-
seter ve temporal kaslar›n etkinli¤i
ve ifllevselli¤i azalacakt›r.  Bu
nedenle implant tedavisi öncesi
oklüzal plan ve anterior kesici yol
rehberli¤i, çenenin protruzyonunda
posterior kontaktlar› oluflturmaya-
cak flekilde modifiye edilmelidir.
Di¤er bir anlamda difl kayb› sonucu

protez materyallerinde materyal
yorgunlu¤u ortaya ç›kacakt›r.
Yorulmaya ba¤l› protezlerde k›r›l-
malar meydana gelmektedir.
K›r›lma an›ndaki  kuvvetin yüksek
olmas› gerekmez, bu nedenledir ki
ço¤u hasta   ayran içerken yada çok
yumuflak yemek yerken protezinin
k›r›ld›¤›n› ifade eder. Unutulmama-
lad›r ki süre geçtikçe kaslar›n kuv-
vetlenmesine ba¤l› olarak protezle-
re uygulanan kuvvet miktar› da art-
maktad›r.

D‹fi SIKMA ( Clenching):
Her hangi bir lateral hareket

olmaks›z›n belirli bir pozisyonda  alt
ve üst difllerin yo¤un bir flekilde
s›k›lmas›d›r. S›kma esnas›nda diflle-
re uygulanan kuvvet fizyolojik s›n›r-
lar›n çok üstünde bir kuvvettir.
S›kma sadece sentrik oklüzyona
has bir al›flkanl›k olmay›p her hangi
bir pozisyonda  ve genellikle ayn›
konumda tekrarlanan bir al›flkanl›k-
t›r.

Oluflan kuvvet dikey yada hori-
zontal  yönde olup, miktar ve süre
bak›m›ndan bruksizme benzerlik
gösterir.

Diagnoz:
Difl s›kma al›flkanl›¤›n›n klinik

olarak difllerde afl›nma gibi belirgin

Resim4: Lokalize difl afl›nmas›

Resim6: Anterior kesici yol
rehberli¤inde oklüzyon durumu

Resim7: Anterior kesici yol
rehberli¤inden yoksun bir vaka
* Yo¤un stress birikimine ba¤l›
restorasyonun kole k›sm›nda k›r›lma

Resim5: ‹mplant üst yap›da k›r›lma
veya ayr›lma
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bir semptoma sahip de¤ildir.
Hastan›n dental hikayesinde ,  uyku-
dan uyand›¤›nda çene kaslar›nda
a¤r› hissediyorsa  veya so¤uk içe-
ceklere karfl› yayg›n bir difl hassasi-
yetinden söz  ediyorsa hekim bir
parafonksiyonel bir olgu ile karfl›
karfl›ya oldu¤unu kuvvetle düflün-
melidir. 

Difl s›kma al›flkanl›¤›n›n di¤er kli-
nik semptomlar›;
1- Difllerde mobilite
2- Difllere gelen ekstra kuvvet

genellikle oklüzal plana diktir
3- Difllerde afl›nma belli belirsizdir

yada yoktur.
4- Hasta uyan›r  uyanmaz kaslar-

da a¤r› flikayeti
5- Difllerde hassasiyet
6- Günboyu kas a¤r›s›
7- Kaslarda hipertrofi
8- Deviasyon
9- Mine çatlaklar› 
10- Kolelerde afl›nma
11- Çene aç›lmas›nda s›n›rlama
12- Materyallerde yorulma,

olarak s›ralayabiliriz. Ancak difl-
lerde afl›nma mevcutsa bruksizm
den bahsetmek gerekmektedir. 

Dil Sokma – Dil Bask›s›
Yutkunma s›ras›nda dilin difllere

uygulad›¤›  s›ra d›fl› bir bask› kuvve-
tidir.  Ancak dilin uyguad›¤› kuvvet
di¤er parafonksiyonel kuvetlerden
daha azd›r. Ancak dilin uygulad›¤›
kuvvetin yönü horizontal
oldu¤undan özellikle  yeni yerlefltiril-
mifl implantlar›n perimukozal alanla-
r›nda yo¤un streslerin oluflmas›na
neden olmaktad›r. Bu nedenle dil
sokma al›flkanl›¤› olan hastalarda
tek aflamal› implant cerrahisinden
kaç›nmak gerekmektedir.

Uzun süre  yaflamlar›n› diflsiz
olarak  sürdüren bireylerde yada
yayg›n bir biçimde   karfl›laflt›¤›m›z
alt protezlerini kullanmayan hasta-
larda (özellikle Kennedy I  protezleri
olan hastalar)  dilin  afl›r› büyüdü¤ü
s›kl›kla görülmektedir. Yine bu tür
hastalarda   implantlar›n yerlefltiril-
mesi  sonucu dilin alan› daralarak
implanta bask› uygulamaktad›r.
Yine yukar›da belirtilen  sak›ncal›
durumlar› dikkate al›nmas› gerek-
mektedir. 

Alt protezlerde dile yer açmak
amac›yla  posterior lingual konturla-
r›n daralt›lmas›  prostetik bir hata
olup  çi¤neme esnas›nda dilin
›s›r›lmas›na yol açar. Bu durumlarda
difl dizimi esnas›nda  lingual tüber-
küller  Wilson e¤risine uygun olarak
dizilmelidir.

Dil bask›s›n› ve yönünü teflhis
etmek amac›yla, 

• Anterior dil bask›s›: hastan›n alt

duda¤› elle afla¤›ya çekilir ve

yutkunmas› söylenir. Dil bask›s›

olan hastalar yutkunmak için

onlara gerekli olan palatal

vakumlamay› alt dudak deste¤i

olmadan yapamazlar.

• Posterior dil bask›s› : hastan›n

yana¤› bir ayna ile ekarte edilir ve

yutkunmas› istenir. Yutkunma

s›ras›nda   aletin üzerine yüksek

bir bask› ve itme mevcutsa bas-

k›n›n varl›¤›ndan söz edilir. Diflsiz

aral›ktan dilin taflt›¤› gözlenir.

Resim8: Difl s›kmas›na ba¤l›
restorasyonda ve diflte k›r›lma

Resim9: Lateral yönde dil bask›s› Resim10: ‹mplantlar›n birbirine paralel
konumland›r›lmas›na özen gösterilme-
lidir.

hisam@gazi.edu.tr

ÖZET
• Bruksizmli hastalarda implant planlan›rken, anterior kesici yol  rehberli bir okluzyon oluflturulmal›d›r..
• Mümkün oldu¤u kadar implant say›s› art›r›lmal›d›r.
• Anatomik faktörler imkan verdi¤i ölçülerde  genifl çapl›  implantlar tercih edilmelidir.
• Kemik deste¤i veya kalitesi zay›f olan implantlarda, kron boyu k›sa tutulmal›d›r ya da okluzal plan alveoler

kretlere daha yak›n konumland›r›lmal›d›r.
• ‹leri derecede bruksizmli hastalara  bu sorundan dolay› baz› komplikasyonlar›n oluflabilece¤ini  anlat›lma-

l›. Probleme dayal› çözümler önerilmeli.
• Dil sokma al›flkanl›¤› olan hastalara tek aflamal› implantasyon  cerrahisi  uygulanmamal›. Aksi takdirde dilin

implanta sürekli bask› uygulamas› fiksasyonunu engeller.
• ‹mplantlar mümkün oldu¤u kadar birbirine paralel konumland›r›lmamal›d›r.

bilimsel bilimsel
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Günümüzde difl hekimli¤inde kulla-
n›lan materyaller ve geliflen teknolo-
ji sayesinde bir çok komplex proble-
mi çözmek için çeflitli çözüm yollar›
sa¤lamak mümkün hale gelmifltir1.
Geliflen teknoloji, konservatif bek-
lentiler ve estetik ihtiyaçlar›n art›fl›,
metal olmayan restoratif materyalle-
rin geliflimini de beraberinde getir-
mifltir. Özellikle porselen endüstri-
sindeki geliflmeler, porselen
materyalinin fiziksel, mekanik ve
optik özelliklerinin art›r›lmas› saye-
sinde metal destek olmaks›z›n klinik
kullan›mlar›n› kolaylaflt›rsa da bu
materyallerin pahal› olmas› halen bu
materyallerin rutin kullan›mlar›n›
k›s›tlamaktad›r2. Porselen endüstri-
sinin yan› s›ra estetik restoratif kom-
pozitlerin de fiziksel ve mekanik
özelliklerinin art›r›lmas›  amac›yla
yap›lan çal›flmalardan birisi de res-
toratif kompozitlere çeflitli fiberlerin
ilavesi ile elde edilen fiberle güçlen-
dirilen kompozitlerdir 3-5. 
Fiberle güçlendirilen kompozit
rezinlerin (FRC'lerin) difl hekim-
li¤inde kullan›m› yeni olmakla bera-
ber endüstride pek çok alanda
FRC'ler kullan›lmaktad›r1. Bu mate-
ryaller difl hekimli¤inde kullan›lan
FRC'lerden farkl› yap›ya sahip olan
ancak temel olarak benzer yap›lar-
d›r. Otomotiv, uçak ve helikopter,
uzay endüstrisinin yan› s›ra sanayi
tipi eldiven ve kasklarda hatta müzik
aletlerinde de FRC'ler kullan›lmak-
tad›r1,2.
Difl hekimli¤inde kullan›lan FRC'ler
temel olarak kompozit rezinlere
benzer yap›ya sahiptir. Bu materyal-
ler kompozit rezinlerdeki gibi orga-

nik matriks ve inorganik doldurucu
fazdan oluflur. Organik matriks; pol-
ymethyl metacrylate (PMMA), epoxy
veya Bisphenol A diglycidyl met-
hacrylate(Bis - GMA), urethane
dimethacrylate(UDMA), triethyle-
neglycol dimethacrylate(TEGDMA)
yap›s›ndad›r. ‹norganik doldurucu
faz› ise organik matrix yap›ya ilave
edilen çeflitli boy, çap, yap› ve
oryantasyonda yerlefltirilen fiberler
oluflturur. Güçlendirici komponent
olan fiberler mukavemet, dayan›kl›-
l›k ve sertlik sa¤larken fiberleri saran
rezin matrix desteklik ve çal›fl›labilir-
lik sa¤lar1,2.
Rezin matrixe eklenen fiberler uzun-
lamas›na tek yönlü paralel fiberler
olabilece¤i gibi a¤ veya örgü yap›da
da olabilir1 (Resim 1). 

Resim 1. Farkl› fiber yap›lar›n scan-
ning electron microscobe (SEM)
görüntüleri(Freilich ve ark.dan).
Temel olarak difl hekimli¤inde kulla-
n›lan fiber tipleri, glass(cam) fiber,

carbon fiberler, aramid fiberler ve
polyethylene fiberlerdir. Cam fiberle
güçlendirilen FRC'lerde (GFRC)
genellikle e-glass ve s-glass fiberler
kullan›l›r. Tablo 1.' de çeflitli fiberle-
rin fiziksel ve mekanik özellikleri
verilmifltir.

CAM F‹BERLER:
Difl hekimli¤inde kullan›lan cam
fiberlerin ana maddesi silikat cam-
lard›r. ‹çerik olarak % 56 SiO2, %
22 CaO, % 14 Al2O3 ve % 6
B2O3'ten oluflurlar6. GFRC'lerin
%99' u e-glass fiberlerden oluflur.
e-glass'lar  beyaz ve  hafif olmalar›,
yüksek mekanik özelliklere sahip
olmalar› , ucuz ve kolay bulunabil-
meleri nedeniyle yayg›n olarak kulla-
n›l›r. Ancak suyun polimer matriks
içinde difüze olmas› ile e - glass
fiber yüzeyinde korozyon meydana
gelebilir ve mekanik özellikler azal›r.
Cilt ve gözle temas halinde irritas-
yon yapabilirler ve yüzeye ç›kt›kla-
r›nda doku irritasyonu, yo¤un plak
birikimi ve mukozada yaralanmaya
neden olabilirler7,8.
GFRC'ler difl hekimli¤inde;
Total / hareketli bölümlü protezlerde
akrilik kaideyi güçlendirme veya
k›r›k tamiri amac›yla,
Sabit protezlerde,
Direkt / ‹ndirekt inlay destekli adeziv

CAM F‹BERLE GÜÇLEND‹R‹LEN 
KOMPOZ‹T REZ‹NLER

Dt. Ferhan KESK‹N E⁄‹LMEZ, Prof.Dr.Levent NALBANT
Gazi Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesi Protetik Difl Tedavisi Anabilim Dal›

Fiber Türü Tensile Elastisite Uzama Yo¤unluk

Strength Modülü Miktar› (g/cm3)

(MPa) (GPa) (%)

e-glass 3400 72 4,9 2,62

s-glass 4500 85 5,7 2,5

Carbon / Graphite 2400 - 3300 230 - 390 0,6 - 1,4 1,7 - 1,9

Aramid 3600 - 4100 62 - 130 2,8 - 4,0 1,44

Polyetyhlene 2600 117 3,5 0,97

Tablo 1. Çeflitli fiberlerin fiziksel ve mekanik özellikleri.

bilimsel bilimsel
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köprülerde, Direkt / ‹ndirekt post -
core uygulamalar›nda,
Geçici kron / köprü yap›m›nda,
Periodontal splint yap›m›nda,
Ortodontik retainer olarak,
Yer tutucu olarak,
Avülse difllerin splintlenmesinde
kullan›labilirler2,5,9-14.

CAM F‹BERLE GÜÇLEND‹R‹LEN
KOMPOZ‹T REZ‹NLER'‹N KL‹N‹K
UYGULAMALARINA ÖRNEKLER:
Geleneksel dental materyallerle kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda fiber kompozitlerin
mekanik özellikleri daha komplextir.
Dental alafl›mlar, uniform, isotropic
ve homojen olduklar› için test edil-
dikleri her yönde ayn› mekanik özel-
liklere sahipken fiber kompozitler
heterojen ve anisotropictir. Bu yüz-
den fiber kompozitlerin mekanik
özellikleri fiber oryantasyonu ve
fiberlerin yönüne göre de¤iflir.
Devaml› tek yönlü FRC'lerde fiberler
paraleldir ve bir yönde uzan›r. Bu
yüzden bu materyallerin mekanik
özellikleri fiberlere paralel yönde
yüksekken fiberlerin dik yönünde
zay›ft›r1. Klinik uygulamalarda bu
bilgiler ›fl›¤›nda devaml› tek yönlü
paralel cam fiberler diflsiz bölgeye
veya k›r›k tamir bölgesine yerlefltiri-
lirken dikkatli bir flekilde uygulan-
mal›d›r.

CAM F‹BERLE GÜÇLEND‹R‹LM‹˚
KOMPOZ‹T MATERYAL‹YLE
YÜZEY TUTUCULU ADHES‹VE
KÖPRÜ UYGULAMASI:
4 y›l önce travma nedeniyle 11, 21,
32, ve 33 no.lu difllerini kaybetmifl 15
yafl›ndaki erkek hastaya klini¤imizde
yüzey tutuculu adhesive köprü uygu-
lamas› yap›ld›(Resim 2).

Resim 2-A. Diagnostik model üze-
rinde difl dizimi yap›ld› ve difllerin
modeldeki gibi a¤za yerlefltirilmesini
sa¤lamak amac›yla silikon bir index
haz›rland›. Akrilik difllerin palatinal
ve lingual yüzeylerine fiberin yerlefl-
tirilebilmesi için oluklar aç›ld›.

Resim 2-B. Tutucu difl yüzeylerin-
deki plak k›l f›rça kullan›larak pomza
ile uzaklaflt›r›ld›. Tutucu yüzeyler 15
sn. %35-38'lik orto phosphoric acid
ile etchlendi. Su ile 10 sn. y›kand›.
Bonding ajan› uyguland›.

Resim 2-C. Tutucu difl yüzeylerine
ak›flkan k›vaml› kompozit uygulan›p
cam fiber yerlefltirildi. Silikon index
a¤za yerlefltirildi ve cam fiberin üzeri 
ak›flkan kompo zitle kaplanarak
LED cihaz› ile polimerize edildi.

Resim 2-D.Maxillada restorasyonun
bitirme ve polisaj ifllemleri tamamla-
narak restorasyon bitirildi. Ayn›
ifllemler mandibuladaki restorasyon
için de tekrarlanarak tedavi tamam-
land›.

CAM F‹BERLE GÜÇLEND‹R‹LM‹fi
KOMPOZ‹T POST UYGULAMASI:
Klini¤imize baflvuran 62 yafl›ndaki
erkek hastan›n al›nan anemnezinde
ve klinik muayenesinde 33 no.lu
diflinde meydana gelen kron harabi-
yeti sonras›nda difli, alt metal des-
tekli parsiyel protezi ile uyumsuz
olarak restore edildi¤i için protezini
kullanamad›¤› tespit edildi.
Radyolojik muayenede kök kanal›na
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yerlefltirilmifl k›sa boylu prefabrik
post tespit edildi ve prefabrik pos-
tun ç›kar›larak cam fiber post yer-
lefltirilmesine ve metal destekli por-
selen kron yap›lmas›na karar verildi(
Resim 3).
Resim 3-A. Klinik ve radyolojik mua-
yene sonras›nda k›sa boylu prefab-
rik post ç›kart›ld›. Radyograf yard›-
m›yla kanal boyu ve kök kanal pre-
parasyonu için çal›flma boyu tespit
edildi.
Resim 3-B. Gates - glidden frez ile
kanal dolgusu çal›flma boyutunda
boflalt›l›p cam fiber post setindeki
uygun çapl› drille stopper tak›ld› ve
kanal preparasyonu yap›ld›. Cam
fiber post kanala yerlefltirilip fazla
k›sm› keskin bir elmas frez ile kesilip
uzaklaflt›r›ld›.
Resim 3-C. Kök dentini, kron denti-
ni ve minesi 15 sn. %35-38'lik orto
phosphoric acid ile etchlendi. 10 sn.
y›kand› ve paper point ile kök denti-
ni kurutuldu. Bonding ajan› uygulan-
d›. Adeziv rezin siman lentilo yard›-
m›yla kanala yolland› ve cam fiber
post yüzeyine adeziv rezin siman
sürüldü. Post, kanala yerlefltirilip
LED ›fl›k cihaz› ile yap›flt›rma ajan›
polimerize edildi. Kompozit mate-
ryaliyle core haz›rland›.
Resim 3-D. Preparasyon ifllemini
takiben laboratuar ve klinik aflama-
lar yap›ld›ktan sonra restorasyon
tamamland›.

CAM F‹BERLE GÜÇLEND‹R‹LM‹fi
KOMPOZ‹T MATERYAL‹ ‹LE
PER‹ODONTAL SPL‹NT YAPIMI:
Perodontoloji klini¤ine baflvuran 48
yafl›ndaki erkek hastan›n yap›lan
muayenesinde ve radyolojik
de¤erlendirmesinde 7 - 8 mm.
kemik kayb› ve 3 - 4 mm. cep derin-
likleri tespit edildi. Alt anterior böl-
gede ADA S›n›f II ve ADA S›n›f III
mobilite belirlendi. Rutin periodontal
küretaj ve polisaj ifllemlerini takiben
6 ay beklenmifl ve mobilitenin
devam etti¤i görüldü. Alt anterior

bölgeye splint yap›lmas› uygun
görülerek klini¤imize sevk edilen
hastaya cam fiberle güçlendirilmifl
kompozit materyaliyle periodontal
splint yap›ld›(Resim 4).

Resim 4-A. Hastan›n klinik ve rad-

yolojik muayenesi yap›lm›flt›r.7 - 8

mm. kemik kayb›, 3 - 4 mm. cep

derinlikleri ve ADA S›n›f II ve III

mobilite tespit edildi.

Resim 4-B. Tutucu yüzeyler 15 sn.

%35-38'lik orto phosphoric acid ile

etchlendi. 10 sn. y›kand› ve pamuk

peletle kuruland›. Bonding ajan›

uyguland›. Tahta kamalar interproxi-

mal bölgelere yerlefltirildi.

Resim 4-C. Tutucu yüzeylere ak›fl-

kan kompozit uyguland› ve üzerine

cam fiber yerlefltirildi. Cam fiber

özellikle embraflurlara do¤ru adapte

edildi ve üzeri tekrar ak›flkan kom-

pozit ile kapat›larak LED ›fl›k cihaz›

ile polimerize edildi. Bitirme ve poli-

saj ifllemleri tamamlanarak restoras-

yon haz›rland›.
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Erbiyum-YAG laserlerin dalga boyu

2940 nanometre dir. Bu de¤iflken bir

de¤er, bir frekans aral›¤› de¤ildir.

Laserlerin dalga boylar› aras›ndaki

fark, fiziksel özelliklerine de yans›ya-

cakt›r. Örne¤in Er:Cr:YSGG laserlerin

dalga boyu 2780 nanometredir ve

Erbiyum-YAG laserlerden farkl› fizik-

sel özelliklere sahiptirler; birbirlerine

çok yak›n de¤erlerde de olsalar,

yumuflak ve sert dokular üzerindeki

etkileri aç›s›ndan benzer fakat farkl›

özellikler tafl›rlar. 

Bir baflka örnek vermek gerekirse,

Nd:YAG laserlerin dalga boyu 1064

nm dir. Erbiyum-YAG (2940nm),

Er:Cr:YSGG (2780nm) Laserler hem

sert hem de yumuflak dokularda

rahatl›kla kullan›labilirken, Nd:YAG

Laserler sert dokular›n manüplasyon-

lar›nda genellikle kullan›lamazlar. 

Dalga boyunun yüksekli¤i ile laserle-

rin gücü aras›nda paralel bir ilginin

olmad›¤› da bilinmelidir. Örne¤in

dalga boyu yüksekli¤i 10600 nm olan

CO2 laserler büyük cerrahi müdaha-

lelerde baflar›yla kullan›labiliyorken

sert doku preperasyonlar›nda hemen

hemen hiç kullan›lamamaktad›rlar.

Her dalga boyu farkl›l›¤›, amaçlar› ve

ifllevleri birbirinden farkl› laser sistem-

lerini do¤urur.  Kimileri sadece yumu-

flak doku preperasyonlar›nda kullan›-

l›rken kimileri hem sert  hem de

yumuflak dokular üzerinde rahatl›kla

kullan›labilirler.

Laser uygulamalar› s›ras›nda kullan›-

lan, de¤iflken parametrelerden birisi,

yönlendirdi¤imiz ›fl›n›n enerji (milijül)

Laserin 1960 y›l›nda Maiman taraf›n-

dan medikal amaçl› olarak ilk kez kul-

lan›m›n›n hemen ard›ndan, difl hekim-

li¤i alan›nda da kullan›lmas› için farkl›

giriflimlerde bulunulmufl fakat, k›z›l

ötesi (IR) ve görülebilir (VIS) dalga

boyunda çal›flan laserlerin termal yan

etkileri bu teknolojinin kullan›lmas›n›

uzun süre engellemifltir. Ancak yap›-

lan araflt›rmalar sonucunda ortaya

ç›kan kat› form laserlerin geliflimi ve

suyun maksimum emilimi özelli¤ine

sahip yepyeni bir dalga boyunun kul-

lan›m› bunu süreci k›saltm›flt›r. Bu

sayede di¤er laserlerin tersine, yük-

sek seviyedeki su emilimi ve mini-

mum termal etki ile mükemmel ölçü-

lere varan materyal ablasyonu difllere

zarar vermeksizin gerçeklefltirilebil-

mifltir. 

Geleneksel laser uygulamalar›nda

doku, buharlaflma ve piroliz (›s› ile

eritme) ile uzaklaflt›r›l›r. Bu prosedür

yüksek erime  ve buharlaflma s›cakl›k-

lar› nedeniyle sert difl dokular›n›n

ç›kart›lmas› için uygun de¤ildir. Buna

karfl›l›k Erbiyum-YAG laserlerin biyo-

lojik dokular üzerindeki etkisi tama-

men termal sürece ba¤l› de¤ildir. Bu

etki dokular üzerinde yarat›lan termo-

mekanik ablasyon olarak tan›mlana-

bilir. (1) 

Yönlendirildi¤i noktada aniden buhar-

laflt›r›lan su moleküllerinin neden

oldu¤u infilaklarla çal›flan bir sistem-

dir bu. Su moleküllerinin bir anda

buharlaflmas› ve emilimi, ortamdan

istenilen miktarlarda madde ç›kart›l-

mas›na imkan sa¤lar.

de¤eridir. 

Üzerlerinde çal›fl›lmas› planlanan

dokular yap›lar›nda ne kadar su bar›n-

d›r›yorsa o kadar az enerjiye ihtiyac›-

m›z olacakt›r. Tersi düflünüldü¤ünde,

doku ne kadar az su bar›nd›r›yorsa

(örne¤in mine dokusu) o kadar fazla

enerjiye ihtiyaç duyulacakt›r.

De¤ifltirilebilen parametrelerden bir

di¤eri olan frekans, ad› üstünde, yön-

lendirdi¤imiz enerjinin bize hangi s›k-

l›kla uygulanaca¤›n› söyler. Frekans

ne kadar artarsa çal›flma h›z›n›z o

kadar artacak, çal›flt›¤›n›z alandan o

kadar daha h›zl› ve fazla madde orta-

dan kald›r›lacakt›r..

Ancak burada bilinmesi gereken, fre-

kans artt›kça ortaya ç›kan ›s›n›n da

hat›r› say›l›r bir biçimde artaca¤›d›r. 

Derin çürük kavitelerinde yap›lan pre-

perasyonlarda yüksek h›z tedaviyi

olumsuz yönde etkileyecektir. Derin

kavitelerde düflük frekans de¤erlerini

kullanmak, pulpan›n hem olas› perfo-

rasyonlardan hem de termal etkiler-

den korunmas› gere¤i nedeniyle

oldukça önlemlidir.(2)

Er-YAG Laser uygulamalar›nda yük-

sek frekans de¤erleri s›kl›kla yumuflak

doku preperasyonlar›nda kullan›lmak-

tad›r. Yüksek frekans nedeniyle orta-

ya ç›kan ›s›, kanamay› engelleyerek

çal›flma sahas›nda net bir görüfl alan›

sa¤layacakt›r. Bu da, hemen ard›ndan

gerçeklefltirilmesi planlanan (ölçü

alma vs.) protetik tedaviye imkan

sa¤layarak bizlere zaman kazand›ra-

cakt›r.. 

Difletleri üzerindeki diskolorasyonlar›n

ERB‹YUM-YAG LASERLER
ve

KL‹N‹K D‹fiHEK‹ML‹⁄‹NDEK‹ YER‹
Dt. Timur ERTEK‹N
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nen baz› farkl› özellikler (ör: Feedback

System) difl hekimli¤inde gerçekten

devrim yaratacak nitelikler tafl›makta

ve inan›lmaz bir gelecek vaat etmek-

tedirler. 

Çal›flma sahas›na yönlendirilen pilot

laser ›fl›k, difl tafllar› üzerinde yer alan

bakterilerin metabolik art›klar›n› (ör:

Porphyrine) tan›yarak sistemi uyar-

makta ve hekime difl tafl›n›n varl›¤›n›

haber vermektedir. Bu sistemin çürük

tan›s›nda kullan›lan diyot laserlerden

pek  fark› yoktur. Diod Laser Dedektör

nas›l çürük bakterilerini tan›yor ve

uyar›yorsa, de tafllar›n varl›¤›n› bildire-

rek hekimi uyarmaktad›r. Dolay›s›yla

hekim, görme alan› d›fl›nda kalan yer-

lerde de (cep içlerinde!) difl tafllar›n›n

varl›¤›n› bilecek ve gere¤ini yapacak-

t›r. 

Sistem aktif hale getirildi¤inde hekim

pedala sürekli bas›yor olsa da temiz-

lenen yüzeyler üzerinde alet bir daha

çal›flmayarak sa¤lam sement doku-

sunu koruma alt›na almaktad›r.

Feedback System, çok yak›nda kli-

niklerimize gelecek olan bir baflka

yenili¤in de öncüsüdür. fiimdilik

deneysel de olsa ayn› mekanizma

çürük temizli¤inde de ifllemekte ve

sa¤lam dokulara ulafl›ld›¤›nda sistem

devre d›fl›na ç›karak laser at›mlar›

giderilmesinde oldu¤u gibi a¤›z

mukozas› hastal›klar›n›n tedavisinde

de laser kullan›m›n›n mükemmel

sonuçlar verdi¤i bilinmektedir.

Yumuflak dokulardaki preperasyonlar

genellikle düflük enerji düzeyi ve yük-

sek frekanslarda çal›flmay› gerektirir.

Ancak bu her zaman uygulanmas›

gereken bir kural de¤ildir.  Örne¤in,

aft ya da uçuk tedavilerinde, tam da

tersine, hem düflük enerji hem de

düflük frekans de¤erlerinin bir arada

kullan›m› önerilmektedir.(3)  

Kanal tedavilerinde dezenfeksiyon

amaçl› kullan›ld›¤›nda ise yine düflük

enerji (120-140 mj) ve yüksek frekans

(15 Hz) de¤erleri kullan›lmaktad›r.(4,5)

Her laser at›m› yönlendirildi¤i doku

üzerinde bir krater yarat›r. Burada

bilinmesi gereken ise Erbiyum-Yag

Laserlerin penetrasyon derinli¤inin

oldukça s›¤ olufludur. Erbiyum-Yag

Laserler bu özellikleri ile bizlere güve-

nilir bir çal›flma ortam› sa¤larlar.  

Laser ile yap›lan müdahalelerde ›s›,

bas›nç, titreflim gibi a¤r› yaratan fak-

törler zaten ortadan kalkaca¤› için

ço¤u zaman anesteziye ihtiyaç yok-

tur. 

Bilimselli¤i henüz kan›tlmam›fl olmak-

la birlikte, özellikle çocuk hastalar ve

gençler üzerinde etkili bir premedi-

kasyon olan "laser analgesia" uygu-

land›¤›nda ise neredeyse a¤r›s›z bir

tedavi ortam› sa¤lanarak anestezi

gere¤i tümüyle ortadan kald›r›lm›fl

olur..

Son y›llarda gelifltirilen Erbiyum-Yag

Laserler, hem difl tafllar› temizli¤i,

hem de periodontal dokular›n tedavi-

sinde s›kl›kla kullan›lmaktad›rlar.

‹fllem s›ras›nda ortama püskürtülen

su kopan eklentileri h›zla ortamdan

uzaklaflt›r›rken ayn› zamanda mükem-

mel bir cep içi dezenfeksiyon da

sa¤lanm›fl olur. 

Periodontolojide laser kullan›m› ile

birlikte subgingival küretajlar›n bafla-

r›s› artm›fl ve hastalar› ço¤u zaman

flap operasyonlar›na gerek kalmadan

tedavi olana¤› do¤mufltur.(6,7) 

Bu ak›ll› sistemlere son y›llarda ekle-

durmaktad›r. 

Gelecek umut vericidir…   

Laser uygulamalar› her geçen gün kli-

nik diflhekimli¤ine yeni boyutlar kat-

makta ve inan›lmaz› gerçeklefltirmek-

tedir…
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yaflam, ekonomik ve kültürel
de¤iflme ve geliflmeleriyle de kenti,
ça¤dafl› baflka herhangi bir flehird-
en çok daha ilgi çekici k›lmaktad›r. 

"…Ionyaya bafl e¤diren
Harpagos, Kayral›lar Kaunoslular ve
Likyal›lar üzerine yürüdü…"
(Herodot 1.171). Bu pasaj, ˙Ö 6.
yüzy›l›n üçüncü çeyre¤i içindeki
Pers savafllar› s›ras›nda Kaunos'un
tarihi co¤rafyas› ve siyasi önemi
hakk›nda bizleri bilgilendirmektedir:
Kaunos ismi, döneminin iki önemli
bölgesi aras›nda ayr› bir bölge ad›
olarak geçmektedir. Bu da, t›pk›
di¤erleri gibi kendisine ba¤l›
flehirleri ve köyleri de içine alan ve
kendi ad›n› tafl›yan bir bölgenin
merkezi oldu¤u sonucunu ortaya
koymaktad›r. Kendilerinin Girit'ten
gelmifl olduklar›n› söyleseler de,
kentin kurucular› yerli Anadolu insa-
n›d›r. Çünkü, dilleri farkl›d›r:
Karca'n›n çözümü üzerine yap›lan
yeni araflt›rmalar›n flimdiye kadarki
sonuçlar›na göre Kaunos dilinin ve
yaz›s›n›n özellikleri, kendine hast›r.
Çünkü, kendilerine özgün adet ve
görenekleri vard›r: Bunlar içinde en
sayg›n ve önemli olan›, dostlar›n,
yahut yaflça akran olan kimselerin
ister erkek, ister kad›n olsunlar, bir
arada toplan›p flarap içmeleridir.
Çünkü, kendilerine öz tanr›lar›yla
di¤er bütün komflular›ndan ayr›l-
makta ve Anadolu'nun bir baflka
yerli halk› olarak karfl›m›za ç›kmak-
tad›rlar: "Basileus Kaunios",
Kaunos'un kurucu tanr›s›d›r; bafl
tanr›s›d›r; kral tanr›s›d›r; sembolü,
piramidal formda monolit monü-
mental bir taflt›r: B a i t y l o s. Kenti

K ö y c e ¤ i z
Gölü'nü Akdeniz'e
ba¤layan Dalyan
Çay›'n›n (C a l b i s)
sa¤ k›y›s›nda, Çan-
d›r Köyü s›n›rlar›
içindedir; Karya'n›n
güney k›y›s›nda,

Rodos'un karfl›s›ndad›r. Fiziki
Co¤rafya göz önüne al›nd›¤›nda
hinterland›, kuzeyden Menderes
Ovas›'na aç›lan da¤larla çevrelen-
mifltir; bat› yönde, denize bakan
Kaya Mezarlar› ve vadileriyle
Karya'n›n di¤er k›s›mlar›ndan ayr›l-
m›flt›r; yüzünü do¤uya ve s›n›r
komflusu Likya'ya çevirmifltir. Özel-
likle Do¤u Akdeniz ve Ege Denizi
aras›nda karfl›l›kl› olarak seyreden
gemiler için, o zamanlar fevkalade
stratejik önemi olan bir liman kentiy-
di. Ve bu nedenle zaman›n büyük
güçleri bu liman kentini kontrol
etmek için birbirleriyle k›yas›ya
savaflm›fllard›r. Zaman›nda denize
bir dil gibi uzanan bir yar›mada üze-
rine kurulmufl olan kent, son Buzul
Ça¤›'ndan bafllayan Paleoco¤rafik
bir de¤iflimin sonucu bugün k›y›dan
uzaklaflm›flt›r. Bu de¤iflim, salt tarihi
co¤rafyas› ve flehircilik aç›s›ndan
de¤il, ayn› zamanda siyasi ve sosyal

kuranlar›n bir baflka yerli Anadolu
insan› oldu¤u, onun yerel ismiyle de
belgelenmektedir: K b i d. 

Kentin en eski yerleflimi arkeolo-
jik belgelere göre ‹Ö 10. yüzy›la
kadar uzanmaktad›r. Ancak ismi,
tarih sayfalar›nda ilk kez ‹Ö 6. yüzy›l-
da ve de stratejik aç›dan önemli bir
bölge olarak geçmektedir. Bu
dönemlerden elimize geçen çok az
say›daki arkeolojik belge bile, kentin
daha bu ça¤lardaki ekonomik ve
kültürel zenginli¤ini ortay koymaya
yetmektedir. Kaunos, Perslerin
Anadolu'yu ilk istilas› sonras› Pers
idaresine geçmifl, ‹onya ihtilaline
Sardes'in y›k›lmas›ndan sonra kat›l-
m›flt›r. Attika Deniz Birli¤i üyeli¤ine
kabul edilmifl, fakat ‹Ö 412/411
y›l›nda bir Pers garnizonu olmufltur.
‹Ö. 387'de imzalanan Kral Bar›fl›'n›n
ard›ndan kent, kendilerini Pers sat-
raplar› olarak tan›mlayan yerel bir
sülalenin, Hekatomnidler
Sülalesi'nin yönetimi alt›na girmifltir.
Art›k Kaunos bir Karya kentidir. ‹flte
tam bu dönemde Likya'y› da haki-
miyeti alt›na almak isteyen Persler,
bölgeye s›n›r kenti olan Kaunos'u
ihya etmifllerdir. Baz› noktalarda
bugün hala daha orijinal yüksekli¤ini
koruyan görkemli sur duvar›n›n
büyük bir bölümü, bu dönemin ese-

KAUNOS - Kbid
Prof. Dr. Cengiz IfiIK

A r k e o l o g
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Hekatomnidler Dönemi'nde arka-
s›ndaki berzah üzerine do¤ru yay›l-
m›fl ve flehir suru bat› ve kuzey
yönde uzat›larak çok genifl bir alan,
stratejik aç›dan koruma alt›na al›n-
m›flt›r. Bu dönemle birlikte kentin
dini ve resmi yap›lar›, art›k daha çok
teraslar üzerine infla edilmeye bafl-
lanm›flt›r. Üzerinde Agora ve onun
bir parças› olan Stoa'n›n yer ald›¤›
düzlükler, "ticari liman" çevresi
boyunca uzanan dar bir alanla s›n›r-
l›d›r. Hellenistik Dönem içlerine
kadar Kaunos'un en az iki liman›
oldu¤unu biliyoruz: Biri Küçük
Akropolis'in güneyindeki askeri,
di¤eri ise kuzeyindeki zincirle kapa-
t›labilir olan ticari liman (Sülüklü
Göl). Bu liman›n aç›ld›¤›  A g o r a,
kuzey yönde, ‹Ö 3. yüzy›l›n bafllar›n-
da bir  S t o a  ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
Daha çok bir gezinti  Stoas›  olan
yap›, 96.82x8.20 m. boyutunda,
önde 44 sütunlu ve dor düzeninde
planlanm›flt›r; tek gemili ve tek katl›-
d›r. S t o a  arka duvar›n›n yaklafl›k
ortalar›nda aç›lm›fl bir kap›yla arka-
daki bir  Kutsal O d a 'ya girilmekte-
dir. 12.81x9.05 m. ölçüsünde ve
liman›n tam karfl›s›ndaki bu Oda,
gemicilere "iyi yolculuklar" ve tüc-
carlara "bol kazançlar" dileyen tan-
r›ça Aphrodite Euploia  için muhte-
melen ‹Ö 1. yüzy›lda yap›lm›flt›r.
Gemiciler ve deniz tüccarlar›, sefere
ç›kmadan önce bu odaya u¤ray›p
sunular›n› b›rakm›fllar ve böylece
tanr›çalar›ndan yolculuklar›n›n iyi

ridir. Kaunos'un art›k bir tür simgesi
haline gelen dünyaca ünlü kaya
mezarlar› da yine bu dönem içinde
oyulmufllard›r. ‹on düzeninde ifllen-
mifl bir Helen tap›na¤› cephe mima-
risiyle, tip olarak Likya kaya mezar-
lar›ndan ayr›l›rlar. Bölgede s›kça
meydana gelen tektonik hareketler
nedeniyle oluflan ciddi çatlaklar, bu
mezarlar› giderek maalesef yok
olmaya mahkum k›lmaktad›r. Bu
miras› en az›ndan flimdiki durumuy-
la gelecek kuflaklara aktarmak
ad›na, bugün uluslararas› düzeyde
ortak projeler yürütülmektedir.
Asya'n›n Büyük ‹skender taraf›ndan
istila edilmesiyle Kent, ‹Ö 334 y›l›n-
da ayn› sülaleden kraliçe Ada'n›n
idaresine b›rak›lm›fl ve bunun da
ölümü üzerine Rodos Perias›'na
dahil edilmifltir. ‹Ö 313'den itibaren
k›sa bir süre Diadochlar idaresine
giren Kaunos, ‹Ö 2. yüzy›l›n bafllar›-
na kadar da Ptolemaioslar'›n yöneti-
minde kalm›flt›r. ‹Ö 167 y›l›ndaki
Rodos'a karfl› bafllatt›klar› isyana
kadar, kendilerini Seleukoslulara
karfl› koruyan Rodos'un idaresi alt›-
na birkaç kez girip ç›km›fl ve Asya
Eyaletleri içine, ancak L. Murena'n›n
(‹Ö. 84-81) deste¤ini alarak dahil
edilebilmifltir. Kaunos'un Prinzipat
Dönemi'ndeki d›fl iliflkileri konusun-
da çok az bir bilgiye sahibiz. Hatta
‹mparatorluk Dönemi'nde hangi
eyalete ait oldu¤unu dahi bilemiyo-
ruz. H›ristiyanl›k Ça¤›'nda da önem-
li ve uzun bir geçmifli vard›r: Orta
Ça¤'›n içlerine kadar Do¤u Roma ve
Likya Kilisesi Eyaleti'ne ba¤l› kalm›fl
ve iki Piskoposla temsil edilmifltir.
Ve kent, art›k iki isimle an›lmaktad›r:
K a u n o s  -  H a g i a. 

Kent, ‹Ö 4. yüzy›l›n bafllar›na
kadar her iki Akropolis'i aras›nda
kalan küçük bir çanak içindedir,
ama  A p h r o d i t e   E u p l o i a
gibi,  Basileus  Kaunios'un  B a i t y
l os' u gibi dönemin kutsal alanlar›
kuzey flehir surunun d›fl›nda kal-
maktad›r. ˚ehir suru hariç, Erken
Klasik Ça¤ ve öncesine ait mimari
yap›lar›n kal›nt›lar› günümüze ulafl-
mam›flt›r. Ama terrakotta figürinler
yan›nda, gerek seramik, gerek
mimari elemanlar ve gerekse hey-
kelt›rafll›k örnekleri kentin bu
dönemdeki zenginli¤ini anlamam›za
yeterlidir. Kaunos, en erken

geçmesinin ve
de kazançlar›n›n
bol olmas›n›n
g a r a n t i s i n i
a l m › fl l a r d › r .
Odan›n hemen
önünde, stoa
taban›n›n alt›nda
ortaya ç›kar-
d›¤›m›z dikdört-
gen yap› ise, bu
a l a n d a k i
A p h r o d i t e
Euploia kültünün en geç ‹Ö 5. yüzy›-
l›n bafllar›na kadar gitti¤ini belgele-
riyle ortaya koymufltur. Hemen
önünde, Stoa yürüme zemininin
alt›nda aç›¤a ç›kart›lan yap› kal›nt›s›,
ayn› tanr›çan›n önceki kutsal meka-
n›na aittir ve ele geçen adak terra-
kotta malzemesine göre de, en
erken Geç Arkaik Ça¤'a tarihlendiril-
mektedir. Stoa'n›n cephesi boyunca
uzanan Agora düzlü¤üne, özellikle
Kaunos'un siyasi tarihini ayd›nlatan
farkl› mimari formlarda pek çok an›t
dikilmifltir ki, bunlar›n yaln›zca yaz›t-
l› kaideleri korunabilmifltir.
Agora'daki önemli yap›lardan biri,
kuflku yoktur ki, güneydo¤u köflede
ve limandan gelen caddenin kena-
r›nda duran bir Çeflme Binas›'d›r.
5.36x8.02 m. temel ölçüsündeki
bina, ‹Ö 3. yüzy›l›n bafllar›nda gör-
kemli bir teras duvar› önüne yap›l-
m›flt›r ve plan yap›s›ndaki de¤ifliklik-
lerle Bizans Ça¤› içlerine kadar da
kullan›lm›flt›r. ‹lk plan yap›s›, Geç
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varl›kl› vatandafl taraf›ndan önceden
karfl›lanm›fl olmas›d›r. Hiç kuflku
yoktur ki bu davran›fl, günümüzde
pek görülmeyen bir vatandafll›k
bilincidir …

Stoa'n›n hemen arkas›ndaki yük-
sekçe kayal›k düzlük, birbirlerine
komflu Kaunos tanr›lar›n›n kutsal
alan›d›r. Basileus Kaunios'un,
A p o l l o n ' u n ve de  Kaunos
A r t e m i s i ' n i n k u t s a l m e k a n l a r › ,
Aphrodite Euploia Kutsal Odas›'n›n
kuzeydo¤usunda kalan bu kayal›k
yükselti üzerindedir. Bu alan› do¤u
yönde s›n›rlayan, Agora ve Limana
hakim görkemli bir teras, Abathon
Heroon  için muhtemelen ‹Ö 2. yüz-
y›lda oluflturulmufltur. ‹Ö 1. yüzy›l›n

ikinci yar›s›nda da bu teras üzerine,
bu defa "kurtar›c› Zeus" için in-antis
bir Tap›nak eklenmifl ve 7. yüzy›lda
ise bir Kilise infla edilmifltir. Teras
üzerindeki bütün bu kutsal mekan-
lar›n infla edilmesine neden,
Abathon-Heroon'un merkezindeki
yuvarlak suna¤›n orta aks›nda ve
yürüme taban›ndan yaklafl›k 6 m.
afla¤›da dikili duran monümental
taflt›r: Baitylos. Kaunos'un bafl tan-
r›s›, kral tanr›s› Basileus Kaunios'un
yüksekli¤i 3.5 m. ye varan piramidal
formdaki kutsal tafl›. Burada ele
geçen adak eflyalar›ndan belli ki, en
erken daha ‹Ö 5. yüzy›ldan ‹Ö 3.

Klasik Dönem için tipiktir: Öne uza-
nan yan duvarlar›n aras›nda iki
sütun; arkada sürekli olarak doluma
b›rak›lan bir hazne; önünde ise bir
ön mekan. Hadrian Dönemi'nde
parapet bloklar› öne, hemen sütun-
lar›n arkas›na çekilerek hazne genifl-
letilmifl ve ön mekandan vazgeçil-
mifltir. Bu binan›n Roma ça¤› sonla-
r›na dek geçirdi¤i de¤iflimleri, haz-
nede biriken suyun duvarlar üzerin-
de b›rakt›¤› izlerden, dübel ve
kan›rtma yuvalar›ndan, parapet üze-
rindeki afl›nmalardan ve farkl› çörten
yuvalar›ndan okumak  bizler için
heyecanl› olmufltur. Yap›n›n limana
bakan duvar›nda görülen ve büyük
bir k›sm›n› kaplayan yaz›t üzerinde
yap›lan inceleme-
ler,bunun  ‹mpara-
tor Hadrian zama-
n›nda yaz›ld›¤›n›
ortaya koymufltur.
Bu yaz›t, liman›n
yavafl yavafl kara-
laflmas› sonucu
ticareti yeniden
h a r e k e t l e n d i r m e k ,
gemicileri ve tüc-
carlar› özendirmek
ad›na al›nm›fl yeni
G ü m r ü k
N i z am na m e s i n i
i ç e r m e k t e d i r .
Bununla kentin
s›k›nt›l› dönemin-
deki ekonomisi
hakk›nda önemli
bilgilere sahibiz.
Gemiciler ve tüc-
carlardan al›nan vergilerde özendiri-
ci indirime gidilmifl olmas›na karfl›n,
"tuz", "reçine" ve "zift" ürünlerinden
al›nan vergi aynen korunmufltur. As›l
enteresan olan› ama, vergi indiri-
minden do¤an 60.000 dinarl›k zara-
r›n, ayn› zamanda tüccar olan iki

yüzy›l›n bafllar›na kadar  Baitylos
aç›ktayd› ve bat›s›na do¤ru uzanan
kayal›k düzlük de bu tanr›n›n aç›k
hava tap›na¤› olarak hizmet veriyor-
du. Maussollos  ve babas›
Hekatomnos'un bronzdan adak
heykelleri gibi, ünlü duvar ressam›
Kaunoslu  Protogenes'in tüm tanr›-
lara adak olarak sundu¤u exedras›
gibi, adak stelleri ve sunulan tanr›
heykelleri gibi adanan her türden
malzeme, kuzeyini bir "Ziyafet
Binas›" n›n s›n›rlad›¤› bu Temenos
alan› içine dikilmifltir. Kutsal Tafl, ‹Ö
3. yüzy›l›n bafllar›nda etraf›na bir
duvar örülerek çevrelenmifl ve böy-
lece bir Abathon-Heroon'a dönüfl-

t ü r ü l m ü fl t ü r .
Gerek epigrafik
ve gerekse
a r k e o l o j i k
malzemeyle bel-
gelenmifltir ki,
K a u n o s l u l a r › n
bafl tanr›s›
B a s i l e u s
Kaunios sadece
H e l l e n i s t i k
Dönem içinde
Apollon ad›n›
alm›flt›r. Bir
a n l a m d a
B a s i l e u s
Kaunios, bu
dönemde A p o l
l o n ile özlefltiril-
mifltir. Bu Kutsal
Alan ile
A p h r o d i t e

Euploia Kutsal Odas› aras›nda kalan
ve 11.71x8.71m. boyutundaki bir
baflka Temenos, bu defa tanr›ça
Artemis, daha do¤rusu  Kaunos
Kybelesi  içindir. Bu kutsal mekan›n
tam merkezine, kayal›¤›n içine girifli
olmayan bir yer alt› Kült Odas› infla
edilmifl ve hemen kuzeyindeki kaya-
l›k kendi do¤al yap›s›nda b›rak›lm›fl-
t›r. Kaunos'un di¤er bir önemli kut-
sal mekan›, Küçük Kale'nin kuzey
yamac›nda oluflturulmufl bir baflka
teras üzerindedir. Kente hakim
konumdaki bu teras›n üzerindeki
tap›na¤›n ve de alt›ndaki ma¤aran›n,
bereketin ilahesi Deme ter için, en
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Hamam Binas›'d›r. Güneybat›-
kuzeydo¤u do¤rultusunda ve ayn›
aks üzerinde iki büyük kompleks
olarak tasarlanm›flt›r: Sütunlu galeri-
lerle çevrelenmifl Avlu (Palaestra) ve
büyük salonlar›ndan oluflan Ana
M e k a n . Erken H›ristiyanl›k
Dönemi'nde de önemli bir kent olan
Kaunos'taki yedi Kilise içinde en
önemlisi, Palaestra düzlü¤ü üzerin-
de infla edilmifl. Kubbeli Kilise 'dir.
‹Ö 6. yüzy›la ait önemli bir temenos
üzerine 5. yüzy›lda kurulmufl olan
Kilise, yaklafl›k kare formundad›r ve
üç Nefli'dir: Orta Nef kubbe, yan
Nefler ise tonoz örtülüdür.

P a l e o c o ¤ r a f y a ' n › n y a r a t t › ¤ ›
olumsuzluklar ve buna ba¤l› olarak
artan s›k›nt›lar, kenti gittikçe bir köy
hüviyetine sokmufltur. Bu dönemle-

re ait süfli binalar›n kal›nt›lar›
daha çok Apollon Kutsal Alan›
üzerinde ve Agora düzlü¤ünde
iz l e n e b i l m e k t e d i r . Y a fl a m l a r › n › n
devam› için hep kendilerinden
önceki kültürlerin malzemesini
kullanm›fllar, hepsini tüketmifl-
ler ve sonras›nda kendileri de
yok olmufllard›r.

Kaunos co¤rafyas› içerisin-
de  Sultaniye K a p l › c a l a r › ' n › n
çok özel bir yeri vard›r: 39 C0
deki termal suyu ile bugün hala
daha insanlara flifa da¤›tan bu

kapl›can›n, zaman›nda Kaunoslular
taraf›ndan "LETO Kutsal Alan›" ola-
rak kullan›lm›fl oldu¤u ve kendilerini
bu tanr›çan›n flifa da¤›tan kollar›na
b›rakt›klar› arkeolojik verilerle belge-

erken Geç Arkaik Ça¤'dan itibaren
her y›l düzenlenen  thesmophoria
bayram› için tahsis edilmifl
oldu¤unda flüphe yoktur. Demeter
tap›na¤›n›n hemen alt›ndaki liman
düzlü¤ünde yuvarlak bir yap›n›n
kal›nt›lar› vard›r ki, bunlar bir
Monopteros'a aittirler ve büyük ihti-
malle Augustus Dönemi'nde infla
edilmifltir. Yap›, kenti süsleyen bir
tak m›d›r?; ya da bir mezar an›t›
m›d›r?; yoksa "Mithras Kültü" ile mi
ba¤lant›l›d›r? sorular›n›n cevab›
bugün için aç›kt›r. Kentin bir di¤er
yuvarlak yap›s›, Tiyatro'nun hemen
kuzeybat›s›ndaki yüksekçe bir kaya-
l›k üzerine kurulmufltur ki, bu kaya
yükseltisi ayn› zamanda Palaestra
düzlü¤ünü güney yönde s›n›rlamak-
tad›r. Dört bir yana hakim tepe üze-
rindeki yap›, üç basamaktan ibaret-

tir. Çok özenle t›rafllanm›fl ve silin-
mifl üst basamak bloklar›n›n olufltur-
du¤u 13.75 m. çap›ndaki dairesel
bir düzlem üzerine kaz›ma ile bir
geometrik a¤ çizilmifltir: 20 radial, 3
daire ve 16 sekant. Böylesine bir a¤
sistemi Vitruvius'un anlat›mlar›ndan
yabanc› de¤ildir bize: Kent planla-
mas›nda, flehrin cadde ve sokak
do¤rultular›n›n rüzgar yönüne göre
hesaplanmas›nda kullan›lan bir
Ölçüm Platformu. Bu yap›n›n hemen
g ü n e y do¤usunda, s›rt›n›
Akropolis'in yamac›na dayayan  T i
y a t r o, özünde bir Hellen tiyatrosu
özellikleri gösterir; Roma Ça¤›'nda,
muhtemelen Hadrian Dönemi'nde
tonozlar üzerine geniflletilerek kapa-
sitesi befl bin seyirciye ç›kart›lm›flt›r.
Bu ‹mparator taraf›ndan infla ettiril-
mifl görkemli yap›lar›ndan bir de

lenmifltir. Bugün süfli kapl›ca tesis-

leri aras›na s›k›flm›fl antik dokunun

en eskisi, flüphe yoktur ki, kyklope-

en tafllarla örülmüfl olan teras duva-

r›d›r. Bu duvar daha eski de¤ilse

e¤er, en geç Arkaik Ça¤'›n bafllar›n-

da infla edilmifl olmal›d›r. Buradan

hareketle diyebiliriz ki, antik ça¤›n

tüm termal tesisleri, oluflturulmufl

olan buna benzer teraslar üzerine

infla edilmifllerdir. Ve bunlar›n belli

bir bölümü bugünkü göl suyunun

alt›nda kalm›flt›r ki, son bir-kaç y›l-

dan buyana gerçeklefltirilen sualt›

arkeolojik çal›flmalar›yla mimari

doku daha do¤ru bir flekilde anlafl›-

labilecektir. Gerek insanlara flifa

da¤›tan suyu, gerek do¤as› ve

gerekse tarihi dokusu ile bu kapl›ca,

ülkemiz turizminin bir mihenk tafl›

olmaya en büyük adayd›r.







Baflka türlü bir fley 
benim istedi¤im;
ne a¤aca benzer, 
ne de buluta...
der flair Can Yücel, unutulmaz
fliirinin m›sralar›nda.

Yalç›n Ergir de; difllere tel uygu-
layan ortodontist bir diflhekimi
olarak de¤il; ne a¤aca, ne de
buluta benzeyen düflleri dikenli
tellerden kurtarmaya çal›flan bir

düfl hekimi olarak aram›zda.
"Ciddi" özgeçmiflini: 1957
Ankara do¤umlu; TED Ankara
Koleji ve Hacettepe Üniversite-
si Difl Hekimli¤i Fakültesi mezu-
nu & Hacettepe Üniversite-
si'nde Ortodonti Doktoras› ola-
rak tamamlarsak";
Ç›nar Yay›nlar›'ndan ç›km›fl befl
"Düfl Hekimi" kitab›n›n yazar›,
teniste, s›cak hava balonunda
uluslararas› flampiyonalar›n

sporcusu,
da¤lar›n, tafllar›n, flehirleraras›
yollar›n bisikletli yolcusu, yafla-
m› sarmalayan aletlerin, dekor-
lar›n, web sayfalar›n›n tasar›m
ve uygulay›c›s› olarak s›ralaya-
biliriz, gerisini; geçmekte olan
"öteki" özgeçmiflini.

Ancak görmeye cesaret edilen
düfller gerçekleflir ve parmak izi
gibi herkesin kendisine özel -

DÜfiHEK‹M‹
YALÇIN ERG‹R

düfl hekimi

‹LE "BAfiKA TÜRLÜ B‹R fiEY"E 

YOLCULUK
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benzersizdir düflleri,
yaflamdan beklentileri. Düfl
Hekimi'nin anlatacaklar› da,
Dünya Kona¤›'ndan ayr›l›r-
ken, cesaret etti¤i, kendi
gözlerinin önünden geçme-
sini diledi¤i filmin kareleri
olacak.
Cesaret edilmezse, esaret
gelir. Düfl Hekimi, flu ana
kadar ç›km›fl kitaplar›nda
yazd›klar›n›, internet orta-
m›nda genifl kitlelere ulafl-

t›rd›¤› duygular›n›, para pul
etmeyen ama emek veril-
mifl, cesaret edilmifl düflle-
rini paylaflacak.
Küçük derelerdir büyük
nehirleri oluflturan Küçük
mutluluklar, küçük, küçü-
cük derelerdir. Büyük nehri
ararken üzerinden atlad›¤›n

Arkana dönüp de bakma-
d›¤›n...
Bu küçük derelerin sohbe-
tinde; günlük, s›radan
yaflant›m›z, yaz›lmazsa bir
kuflak sonra unutulacak
küçük detaylar›m›z olacak
Düfl Hekimi frekans›ndan
canl› yay›n›m›zda.
Herkes iflyerinin tutuklusu-
dur ve günün en rafine
saatlerini ay›rmak zorunda-
d›r iflyerine.

Madem yaflam›n ana dilimi
o duvarlar aras›nda dola-
cakt›r; o duvarlar›n içi bir
renksiz fotokopi, bir
flablondan ç›k›vermifl gibi
de¤il, ta kendimiz gibi -
özgür ruhumuzun aynas›
olmal›d›r.

Nedense en sevilen müzik
CD'leri, posam›z ç›km›fl
olarak uyumaya döndü-
¤ümüz evimizdedir.
Aslan yatt›¤› yerden; bir "ifl"
hekimi diflhekimi, muaye-
nehanesinden belli olmal›-
d›r. Bir köflede otoklav›n en
iyisi dururken, bir sal›ncak
da öteki köflede durabilme-
li, en kalitelisinden sa¤l›k
hizmeti verilirken, ortam
liseden beri o vazgeçeme-
di¤in müziklerle dolabilme-
lidir. Asl›nda tüm bir yaflam,
olmas› istenen gibi de¤il,
olmas›n› istedi¤imiz gibi
olmal›d›r. Bunun bedeli a¤›r
olabilir; ama hiçbir bedel,
baflkas›n›n yaflam›n› yafla-
maktan daha a¤›r de¤ildir...
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Bugüne kadar yap›lan yurtd›fl› tur-

neleri ve tan›t›m çal›flmalar›yla

dünyan›n say›l› dans topluluklar›

aras›nda gösterilen Anadolu Atefli,

bu hedefi gerçeklefltirme yolunda

büyük ve önemli ad›mlar atm›flt›r. 

Anadolu Atefli, 3 May›s 2001'den bu

yana yurtiçi ve yurtd›fl›nda 6 mily-

onu aflan izleyiciye ulaflm›flt›r.

Aralar›nda ‹srail, Çin, Japonya,

Lübnan, Katar, Almanya, Hollanda ,

‹sviçre, Belçika, Azerbaycan,

Bulgaristan, Lübnan, Ürdün,

Romanya, ve K›br›s'›n da bulun-

du¤u birçok ülkede sahne alm›flt›r.

Bu keyifli gösteriyi sunan tüm

dansç›lara ve eme¤i geçenlere

teflekkür ederiz.

s o s y a l  o r g a n i z a s y o n l a r
Ankara Diflhekimleri Odas› Sosyal

Organizasyonlar› toplu bilet etkinlik-

leri devam ediyor. Anatolia gösteri

merkezinde yap›lan etkinliklerde bu

dönemde Ferhat Göçer ve Anadolu

Atefli gösterilerine toplu bilet

sa¤land›. Her iki etkinlik de kat›lan

meslektafllar›m›z›n büyük be¤enisi

ile karfl›land›. 

FERHAT GÖÇER

KONSER‹

Dünyadaki Neo Klasik

ak›m›n Türkiye’ deki tek temsilcisi

olan ünlü tenor Dr. Ferhat Göçer

Türkiye’ de klasik müzi¤i, bat›’ da

ise Türk etnik müzi¤ini tan›tmay›

amaçl›yor. “Klasik Bat› ve Türk

Müzi¤i’ ni kendine özgü yorumuyla,

tek vücutta ortak ruha kavuflturan

bir genel cerrah..” fianl›urfa

do¤umlu olan sanatç›n›n müzik

yaflam› ‹.Ü. T›p Fakültesi’nde

e¤itimine devam ederken ‹stanbul

Üniversitesi Devlet Konservatuar›

fian Bölümü ön lisans e¤itimini

kazanmas›yla bafll›yor. Türkiye’ deki

ilk flahsa ait senfoni orkestras› olan

ve büyük baflar›lara imza atarak yur-

tiçi ve yurtd›fl›nda oldukça ses

getiren “Metropol Senfoni

Orkestras›’ n›n kurucusu olan Ferhat

Göçer Neo Klasik ak›ma uygun bir

flekilde yeniden yorumlayarak din-

leyicilere sevdirmeyi amaçl›yor. “Bir

e¤itim gönüllüsü” Halen

Haydarpafla Numune Hastanesi’

nde Genel Cerrahi Hekimli¤i’ ne

devam eden sanatç› sahne

çal›flmalar›n›n yan› s›ra “Do¤udan

gelen sese kulak verin” slogan›yla

e¤itime destek amaçl› konserler

veriyor. ‹nsanlar›n nerede yaflarlarsa

yaflas›n, bir tak›m engellerle

karfl›lafl›yor olsalar dahi do¤ru

e¤itimle baflar›ya ulaflabileceklerini

duyurmay› hedefleyen sanatç›ya

Ankara Diflhekimleri Odas› olarak

teflekkür ediyoruz.

ANADOLU ATEfi‹

GÖSTER‹S‹

Anadolu Atefli, kayna¤›n›

Anadolu’nun binlerce y›ll›k mitolojik

ve kültürel tarihinden alan ve

Ülkemizin her yöresinden derlenmifl

yüzlerce halk dans› figürü ve halk

müzi¤ini içinde bar›nd›ran özgün bir

projedir. Mustafa Erdo¤an imzas›n›

tafl›yan proje, Anadolu’nun binlerce

y›ll›k sevgi, kültür ve tarih mozaikinin

bar›flla harmanlanan ateflini, tüm

dünyaya tan›tmay› hedeflemektedir.
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mesafesindeydi.
Üniversitede bizi cok s›cak karfl›la-
d›lar. Geldi¤imiz hafta yap›lan bir
toplant› ile kliniklerden ve bizlerden
sorumlu ö¤retim üyeleri ile tan›flt›k.
‹talya dan gelen Paolo ile birlikte üç
ö¤renciydik. Toplant›da klinikler ve
dersler hakk›nda bilgi verildi.
Yunanistan'da Atina ve Selanik
olmak üzere iki Diflhekimli¤i fakülte-
si bulunuyor. Bu fakülteler y›lda yüz
ö¤renci kabul ediyorlar.
Fakültelerde daha çok ekonomik
durumu yetersiz hastalara hizmet
veriliyor. Aristotle Üniversitesi'nde
entegre klinik sistemi uygulan›yor.
4. ve 5. s›n›f ö¤renciler, ö¤renim y›l›
boyunca her hafta dört Anabilim
dal›n›n kliniklerinde çal›fl›yor.
Kliniklerin günlük hasta kabulü saat
8:30 ila 13.00 aras›nda gerçeklefli-
yor. Ö¤renciler klinik e¤itimlerinin
yan›s›ra ö¤retim görevlilerinin dan›fl-
manl›¤›nda araflt›rmalar yap›yorlar
ve bu araflt›rmalar makale halinde
yay›nlanabiliyor.
Toplant› bitiminde Yunan ö¤rencile-
re verilen pasonun ayn›s›n› ve de
sa¤l›k karnelerimizi ö¤renci ifllerin-
den ald›k. Pasomuz sayesinde toplu
tafl›ma araçlar›ndan yar› fiyat›na
yararland›¤›m›z gibi Atina'daki
Acropolis'i de ücretsiz olarak gez-
dik.
Günler geçtikçe ‹sveç, Almanya,
Finlandiya, ‹sviçre, ‹talya, Dani-
marka gibi ülkelerden gelmifl olan
Erasmus ö¤rencileri ile tan›flt›k.
Birlikte birkaç gezi düzenledik ve de
bu sayede Yunanistan'› farkl› aç›lar-
dan görebilme flans›n› yakalad›k.
Gezilerimizde tan›flt›¤›m›z Yunan-
lar›n ülkemizden birçok akrabas› ya
da tan›d›¤›n›n ç›kmas› da iki ülke
aras›ndaki ba¤lar›n sand›¤›m›zdan
daha  güçlü oldu¤unun bir göster-
gesiydi. Gümülcine'li Yunanlar›nda
ak›c› bir flekilde Türkçe konufluyor
olmas›, bizim için güzel bir süprizdi..
De¤iflim program› süresince hem
verilen ders notlar›na çal›flt›k hem

Yunanistan'›n Selanik kentindeki
Aristotle Üniversitesi ile Gazi Üni-
versitesi aras›nda, Avrupa Birli¤i
E¤itim ve Gençlik Programlar›ndan
Socrates-Erasmus program› çerçe-
vesinde yap›lan ikili anlaflmalar neti-
cesinde, fakültemizde, diflhekim-
li¤inde ö¤renci de¤iflim program›
ifllerlik kazand›.
2005 y›l› May›s ay›nda Gazi yabanc›
diller okulunda Erasmus ‹ngilizce
s›nav› yap›ld›, sonras›nda da pro-
grama kat›lmak isteyen ö¤renciler
fakülte Erasmus kurulunca mülaka-
ta  al›nd›.
Seçmelere baflvuran arkadafllar›-
m›zla mülakat için beklerken bir
hayli heyecanland›k. Belki de bu
mülakat sonras›nda, komflumuz
olmas›na ra¤men tarihsel iliflkileri-
miz haricinde pek de tan›mad›¤›m›z
bir ülkenin kültürel yap›s›n› tan›yabi-
lecek ve de en önemlisi, orada bir
turist olarak de¤il de bir ö¤renci ola-
rak yaflam›n içerisinde yer alabile-
cektik.
Mülakat sonras›nda ikisi yüksek
lisans, ikisi de lisans olmak üzere
dört ö¤renci seçilecekti. Birkaç gün
sonra sonuçlar aç›kland›¤›nda ben
ve arkadafl›m Yasemin için yeni bir
dönem bafllam›flt›. Ö¤renim anlafl-
mam›z gere¤ince Yunanistan'da
A.D.Ç.H. ve Cerrahisi,
Periodontoloji ve Oral Diagnoz ve
Radyoloji stajlar›n› tamamlayacak-
t›k.Gerekli belgeleri haz›rlad›¤›m›zda
ve vize ifllemlerini tamamlan-
d›¤›m›zda heyecan›m›z kat kat artt›.
1 Ekim 2005 tarihinde otobüsle
‹stanbul'dan Yunanistan'a do¤ru
yola ç›kt›k.
Yaklafl›k 12 saatlik bir yolculuktan
sonra Selanik'e ulaflt›k. Bizleri, bir
ay öncesinden, üniversite taraf›ndan
ücretsiz olarak sa¤lanan Yunan dili
ve kültürü derslerine kat›lmak için
Selanik'e gitmifl olan doktora
ö¤rencileri karfl›lad›lar. Yerleflti¤imiz
yurt, merkezi bir konuma sahipti ve
üniversiteye de on dakikal›k yürüme

de kliniklerde gözlemci ö¤renci ola-
rak bulunduk. Ayr›ca Selanik'e 45
dakika uzakl›ktaki hastanede yap›-
lan ameliyatlar›da izledik. Ameliyat-
larda  mandibular ve zygomatik
k›r›klar›n tedavisini gözlemledik.
Klinikte tan›flt›¤›m›z  bir Yunan aile
de bizi evlerine yeme¤e davet etti.
Ailenin babas› 20 y›l önce ‹stanbul
dan Selanik'e göç etmifl
oldu¤undan Türkçe biliyordu ve
piyano eflli¤inde Türkçe flark›lar
söyledi.
10 Kas›m da Atatürk'ün evindeki
anma törenine kat›ld›k. Tören için
Edirne'den ve ‹stanbul'dan ilkokul-
lar gelmifllerdi ve haz›rlad›klari
flark›lar ve fliirler gerçekten etkileyi-
ciydi. Atam›z›n do¤du¤u evde
bulunmak ve onun yaflam›na dair
izleri bu kadar yo¤un hissetmek biz-
leri çok mutlu etti.
Yunan kültürü ile aram›zdaki ben-
zerlikleri de anlama f›rsat›n› bulduk.
Yemek isimlerimizin neredeyse ayn›
oluflu, e¤lenmek için gittikleri canl›
müzik çal›nan tavernalar›n s›cak
ortam› hep bizlere ülkemizi hat›rlatt›.
Tan›flt›¤›m›z insanlar›n bize karfl›
içten, samimi ve misafirperver dav-
ran›fllar›da asl›nda yap› ve yaflam
biçimi olarakta benzeflti¤imizin bir
göstergesiydi. Tabii ki farkl› yanlar›-
m›z da vard›; örne¤in kamu yerleri-
nin ve dükkanlar›n genellikle 14.00
ila 18.00 aras›nda dört saatlik bir
siesta aras› vermelerini ilginç bul-
duk.
Bir dönemlik de¤iflim süresinin  son
haftalar›nda da sorumlu hocalar›-
m›zca yap›lan staj sonu s›navlar›m›-
za girdik. Periodontoloji hocam›z
yazar› oldu¤u bir ders kitab›n› da
bizlere an› olarak hediye etti.
Selanik'ten ayr›lmadan önce tan›fl-
t›¤›m›z kiflilerle  e-mail adreslerimizi
verdik. Dolu dolu geçen bir dönem-
lik süreç sonras›nda edindi¤imiz
tecrübeler ve yaflad›¤›m›z kültürel
deneyimin an›lar›yla birlikte ülkemi-
ze döndük.

Berk Özo¤ul
ADO Ö¤renci Kolu Baflkan Vekili

Erasmus Ö¤renci De¤iflim Program›



Ö⁄RENC‹ KOLLARI ILGAZ GEZ‹S‹
Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakülteleri ö¤rencilerinin kat›l›m›yla
gerçekleflen Ilgaz gezimiz, 4 Mart sabah› 8.30 civar›nda otobüslerimizin Ankara’dan yola
ç›kmas›yla bafllad›.
2 saatlik bir yolculu¤un ard›ndan Çank›r›’da verdi¤imiz çay molas›yla sabah
mahmurlu¤umuzu üzerimizden att›k. Oldukça e¤lenceli geçen sonraki 2 saatlik yolculuktan
sonra da Ilgaz Da¤›’na vard›k.
Kayak yapacak olan arkadafllar›m›z kayak tak›mlar›n› haz›rlay›p zirveye, di¤er
arkadafllar›m›zda Ilgaz’›n müthifl do¤as›n› keflfe ç›karken; kimilerimiz de kafelerde s›cak
sahleplerimizi yudumlarken Ilgaz’› seyreyledik.
Saat 13.30 civar›nda mangalda sucuklar›m›z haz›rd›. Sucuk ekmekler yendi ve Ilgaz keyfine
devam edildi.
Saat 17.oo’de dönüfl yolculu¤u için tekrar otobüslerimizdeydik. Yorgun fakat mutlu bir
flekilde Ilgaz’dan ayr›ld›k. 21.30’da Ankara’ya vard›k.
Tüm arkadafllar›m›z geziden memnun kald›klar›n› ve böyle gezilerin devam›n› istediklerini ilet-
tiler.
Böylesine güzel bir organizasyon yapabilmifl olman›n mutlulu¤uyla evlerimize da¤›ld›k.

endiflesinin kanaate dönüflmesine ve
hatta özgüvenini yitirerek  karamsarl›¤a
bürünmesine de yol açabilmektedir.
Zemini yeterince kavramad›¤› içim pati-
naj yapan bir arac›n gaz pedal›na bas-
maya devam etmekle efl de¤erde
gördü¤ümüz bu tür bir ö¤retim sistemi-
nin, yaflam›n tüm süreçlerine yans›yabi-
lecek yan etkilerini, as›l etki say›lan
s›nav baflar›s›zl›¤›ndan daha sak›ncal›
görüyoruz.       
Ö¤retimin yöntemi, bireylerin düflünme
merkezlerini harekete geçirerek konuyu
tüm yönleriyle kavrat›c› olmal› ve özgü-
venini örseleyici olmamal›d›r.
Bunun içindir ki, bu düflüncenin sahibi
ve savunucular› durumundaki bir kadro-
nun eseri olan ‹fiLEM DERSANES‹'nin
ö¤retim yöntemleri ve yap›lanmas› da
savundu¤umuz görüfller do¤rultusunda
flekillenmifltir.
Temel oluflturma ve kavrama konusuna
verdi¤imiz özel önemin  iflareti olarak bir
hususu burada vurgulamakta yarar
görüyoruz:
Her bir ö¤rencinin konu baz›nda baflar›
grafi¤inin oluflturulmas›, bunun ›fl›¤›nda
kavrama ve temel eksikli¤ine yönelik ek
ders ihtiyac›n›n belirlenmesi ve uzman
ö¤retmenlerce bu ek derslerin verilmesi-
nin sa¤lanmas›, ö¤retmen-ö¤renci-veli
aras›ndaki iletiflimin sa¤l›kl› bir zeminde
sürdürülmesi, veriler ve talepler do¤rul-
tusunda gerekli önlemlerin belirlenip
uygulanmas› gibi faaliyetler kurucular›-

"Zincir, en zay›f
halkas› kadar
g ü ç l ü d ü r . "
Öncelikli görevi-
miz; ö¤rencinin
baflar› zincirin-
deki zay›f halka-
y› bulmak ve
güçlendirmektir.
Bilindi¤i üzere,
insan beyni
s e b e p - s o n u ç

iliflkisini tam olarak alg›layamad›¤›, yani
sistemati¤ini çözümleyemedi¤i bir
konuda derinlemesine yorum yapamaz
ve do¤ru biçimde fikir yürütemez.
Bu nedenle, konuyu tam olarak kavra-
yamam›fl, sadece yüzeysel bilgi ile
donat›lm›fl bir ö¤renci, ne ölçüde uygu-
lama yaparsa yaps›n "yarat›c› yorum"
noktas›na asla ulaflamaz.
Bu durumdaki bir ö¤rencinin sorununu
gidermek için baflvurulan yol, genellikle;
ö¤retmenin daha çok örnek çözmesi ve
ödevleri art›rmas›, velinin ise ö¤renciye
çok çal›flmas› yönündeki telkinini sür-
dürmesi olmaktad›r. Ne var ki, bu tür
yaklafl›mlar›n sa¤layabilece¤i en iyi
sonuç, ö¤rencinin kal›plaflm›fl soru
çözme yetene¤inde ve s›nav prati¤inde
ifllevsel olmayan, s›n›rl› bir art›fl sa¤lan-
mas›ndan öteye gidememektedir.
Böylesi bir ö¤retim metodu, baz› ö¤ren-
cilerin baflar›s›zl›¤› ile tekrar tekrar yüz-
leflmesine, baflaramayaca¤› yönündeki

m›zdan birisinin yegane sorumlulu¤u
olup, bafl›nda bulundu¤u BTÜ (Baflar›
Takip Ünitesi) taraf›ndan yürütülmekte-
dir.
Özetle, k›s›r döngü içerisinde kendini
aflma çabas›yla bunalm›fl bir ö¤rencinin
öncelikle bu döngüden kurtar›lmas›n› ve
enerjisini "kendi en iyisini yapabilme"
yönünde yol almak için kullanmas›n›
sa¤lamak, ö¤retim tekni¤imizin ve yap›-
lanmam›z›n temel felsefesi olmufltur.
Gelece¤imizin güvencesi durumundaki
çocuklar›m›z›n sa¤l›k, mutluluk ve özgü-
venlerini koruyarak baflar›l› olmalar›
dile¤iyle sayg›lar›m›z› sunar›z.
‹fllem Dersanesi Yönetimi   
"Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi oluna-
maz."

Bizi tan›y›n, karar› siz verin.

Ö⁄RENMEN‹N YAfiI YOKTUR, METODU VARDIR

Karanfil Sokak  51/1 K›z›lay-ANKARA • Tel: 0.312 425 48 47 - 425 91 97  Fax: 0.312 419 34 02
Web: www.islemdersanesi.com • E-mail: islemdersanesi@gmail.com

ADO ÜYELER‹NE
ÖZEL ‹ND‹R‹M
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"Bir zamanlar, büyük bir da¤›n
tepesinde bir kartal yuva yapm›fl. Bir
süre sonra kartal›n dört adet de
yumurtas› olmufl. Yumurtalar henüz
kuluçka dönemindeyken da¤da bir
deprem olmufl. Kartal›n yuvas›ndak‹
dört yumurtadan biri, depremin
fliddetiyle yuvadan düflüp da¤›n
tepesinden yuvarlana yuvarlana
vadideki bir çiftli¤e ulaflm›fl. Bu çift-
lik bir tavuk çiftli¤iymifl. Çiftlikteki
tavuklar kendi yumurtalar›na pek
benzemeyen bu de¤iflik ve biraz da
büyük yumurtay› sahiplenmek iste-
mifller. Yafll› bir tavuk yumurtay›
korumas› alt›na alm›fl ve öteki
yumurtalardan ç›kacak yavrulardan
ay›rmaks›z›n büyütmeye karar ver-
mifl.

Günü dolup zaman› geldi¤inde
yumurtan›n içindeki kartal yavrusu

kabu¤unu k›rm›fl ve dünyaya gelmifl.
Bir tavuk çiftli¤inde bulundu¤unu ve
kendisinin de çevresindeki yüzlerce
tavu¤un aras›nda oldu¤unu görünce
kendini de tavuk sanm›fl ve çiftlikte-
ki tavuklarla birlikte o da bir tavuk
gibi büyümeye bafllam›fl. Yaln›zca o
kendini tavuk gibi görmekle kalm›-
yormufl, çiftlikteki tüm tavuklar da
onu kendilerinden say›yor ve ona bir
tavukmufl gibi davran›yorlarm›fl.
Kartal zaman zaman içinden, 'Ben
çevremdeki tavuklara pek benzemi-
yorum... Acaba ben kimim?' diye
geçiriyor ama bu kuflkusunu bir türlü
dile getiremiyormufl. Ne de olsa o da
bir tavukmufl ve tavuk oldu¤unu bil-
meli, kabul etmeliymifl.

Bir gün çiftlikte öteki tavuklarla
birlikte oyun oynarken yukar›larda
birkaç kartal›n özgürce uçtuklar›n›
görmüfl.

Kendini tutamam›fl, yüre¤inde bir
anda olufluveren coflkuyla hayk›r-
m›fl: 'Aman Allah›m, ne kadar güzel
uçuyorlar!' demifl.

'Ben de onlar gibi uçmak istiyo-
rum...'

'Sen bir tavuksun,' demifller. 'Ve
flunu asla akl›ndan ç›karma:
Tavuklar, kartallar gibi uçamaz.'

Küçük kartal o günden sonra
hemen her gün gökyüzüne bak›yor

ve yukar›larda uçan kartal ar›yormufl
gözleriyle... Bir kartal gördü¤ünde
ise çiftlikteki öteki tavukalr› unutu-
yor, gökteki kartal gözden kaybolun-
caya dek büyük bir hayranl›k ve
özlemle onu izliyormufl.

Sonra da tüm hayranl›¤›n› ve
özlemini, kartal gördü¤ü her zaman
yapt›¤› gibi, hep ayn› sözlerle dile
getiriyormufl: 'Ah Tanr›m, ne olur
ben de onlar gibi uçabilsem!... Ben
de onlar gibi özgürce kanat açabil-
sem göklere...'

O böyle konufltukça, çevresinde-
ki tüm tavuklar da her zaman söyle-
diklerini bir kez daha yineliyorlarm›fl:

'Vazgeç bu düfllerinden... Sen bir
tavuksun ve hep tavuk olarak kala-
caks›n...'

Küçük kartal, çevresindeki tavuk-
lar›n her gün birkaç kez yineledikleri
bu sözlerinden öylesine etkilenmifl
ki... Sonunda bir kartal gibi göklerde
özgürce kanat açmak düflünden
vazgeçmifl ve yaflam›n› bir tavuk gibi
sürdürmeyi kabul etmifl. Ve bir tavuk
gibi sürdürdü¤ü yaflam›n›n sonunda
da bir tavuk gibi ölmüfl."

Bütün Dünya Dergisi

Su, atefl ve ahlak

Da¤›n Tepesindeki Kartal

Su, atefl ve ahlak dost olup birlikte zaman geçirmeye bafllam›fllar.
Çevrede dolafl›rken e¤er kaybolurlarsa birbirlerini nas›l
bulabileceklerini sorgulamaya bafllam›fllar.
Suya sormufllar; "Kaybolursan seni nas›l bulaca¤›z?"
"Nerede bir fl›r›lt› duyarsan›z beni orada bulabilirsiniz" diye cevap vermifl su.
Atefle sormufllar; "Seni kaybedersek ne yapal›m?"
"Bir duman gördü¤ünüz yerde, ben var›m" diye yan›tlam›fl atefl.
S›ra ahlaka gelmifl . Onun yan›t› ise oldukça düflündürücüymüfl.
"Beni kaybederseniz, bir daha asla bulamazs›n›z..."

K›ssadan Hisse



‹nternet ç›lg›nl›¤› ve SATRAB!
Medyan›n yavafl yavafl ilgisini çekmeye bafllayan ve toplumun bafl›n›n belas› ola-
bilecek internet Dünyas›ndan esinlenerek www.satrab.net ad›nda bir roman
yazd›k. Her ne kadar amac›m›z, Türk sinemas›n› Dünyaya duyurabilecek düzeyde
bir senaryo yazmak olsa da, bunu film yap›mc›lar›na kabul ettirmekte güçlük
çekece¤imizi düflündü¤ümüz için bu roman› yazd›k. Hatta bu yüzden filmler için
yap›lan kamera arkas›na benzer kitap arkas›n›, ayn› zamanda kitab›n ad›n› tafl›yan
web sitesinin kitap arkas› bölümüne koyduk. Okur, romanda anlat›lan gerçekte
var olan yer ve karakterleri birebir bu bölümden görebiliyor. Roman karakteri bir
chat müptelas›. Olaylar, chat ç›lg›nl›¤›ndan yola ç›karak bafll›yor ve Antik Ça¤a
kadar uzan›yor. Antik Ça¤ bölümüyle ilgili Çanakkale'nin Ayvac›k ‹lçesi ve
Assos'ta da araflt›rmalar yapt›k. Kitab›n final k›sm›n› da, okura kitab› daha çekici
hale getirmek için bir kuflakla kapatt›k. Bu özelliklerin yan› s›ra bu kitab› ayn›
ajansta çal›flan üç arkadafl yazd›. Kitab› yazarken toplumsal bir mesaj verme
kayg›m›z olmamas›na ra¤men, kitap bitti¤inde önemli bir noktaya da temas
etti¤imizi fark ettik. Bu, internetin faydal› olabildi¤i gibi feci sonuçlara yol açan
zararl› yönlerinin oldu¤u ve bu ç›lg›nl›¤›n insanlar› hayattan kopard›¤›, bencilce, bir
asalak gibi tek bafl›na yaflamaya itti¤i sonucudur.
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D‹fiHEK‹ML‹⁄‹NDE ANT‹B‹YOT‹K VE
ANT‹M‹KROB‹YAL KULLANIMI

Say›n Prof. Dr. ‹nci KARACA ve Doç. Dr. Dilek U¤ar ÇANKAL’›n çeviri
sini yapm›fl oldu¤u Diflhekimli¤inde Antibiyotik ve Antimikrobiyal kul-
lan›m› adl› kitab› medikal kitap satan kitabevlerinde sat›fla sunuldu...
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Yeniyap›lan bir araflt›rmaya göre, Tafl Devri'nde Pakistan'da yaflayan insanlar, 9 bin y›l önce çakmaktafl›ndan

yap›lma diflçi aletleri kullan›yordu. Bugünkü Pakistan'›n Balucistan eyaletine ba¤l› Mehrgarh kentindeki neolitik

mezarl›kta bulunan difller, 9 bin y›l önce bölgede difl hekimli¤i yap›ld›¤›n› aç›kça gösteriyor. 

Mezarl›ktan ç›kar›lan difller üzerinde, prehistorik difl hekimlerinin, difl a¤r›lar›n› tedavi etmek için çakmaktafl›ndan

yap›lma delgilerle yapt›¤› ifllemlerin izleri görülüyor. 

A¤r› geçmifl olabilir 

Fransa'daki Poitiers Üniversitesi araflt›rma ekibi, çakmak tafl›ndan delgilerin difllerdeki çürü¤ü giderme konusunda

sürpriz bir flekilde etkili oldu¤unu ve a¤r›y› tedavi etmifl olabilece¤ini söylüyor. 

fiimdiye kadar 11 tane ifllenmifl difl incelendi. Birinde, kovu¤u tamamen yontulan diflin minesi kald›r›larak üzerinde

karmafl›k bir ifllem gerçeklefltirilmifl. Dördü ise delinerek tedavi edilmifl. 

Bin 500 y›l sürdü 

Araflt›rmac›lardan Roberto Macchiarelli, "difllerin tümünden elde edilen sonuç, delme ifllemlerinin yaflayan bir

insan üzerinde yap›ld›¤›. Ve bu insanlar daha sonra çi¤nemeye devam etmifl" diyor. 

Araflt›rmadan elde edilen bugulara göre, çok say›da çakmak tafl›ndan delgi bulunan Mehrgarh'daki difl hekimli¤i

ifllemleri bir sona varmadan önce yaklafl›k bin 500 y›l devam etmifl. 

‹lk tar›m kenti 

Mehrgarh bölgesi Pakistan'›n Balucistan eyaletinden, Afganistan'a ve güneydeki Indus Vadisi'ne kadar uzan›yor.

Bilinen ilk tar›m kentlerinden biri olan Mehrgarh'da arpa, bu¤day ve pamuk yetifltirliyordu.  

‹nternetten Tak›lanlar
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