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Ülkemizde son 35 y›ll›k süreçte her sektörde oldu¤u gibi sa¤l›k sektörü de
çok h›zl› ve ciddi bir de¤iflim süreci yaflamaktad›r.

21. yüzy›lda ça¤dafl bir bak›flla sa¤l›k; insan›n en önemli ve kutsal hakk› ola-
rak görülmeli, yeniliklerin ve de¤iflimlerin ›fl›¤›nda daha bilimsel ve genifl kap-
saml› ele al›nmal›d›r. 

Bireylerin tam fiziksel sa¤l›¤› ile vücuttaki tüm organ ve dokular›n sa¤l›kl›
olmas› ile mümkündür. A¤›z difl sa¤l›¤› da bireyin vücut sa¤l›¤›n› do¤rudan etki-
leyen bir faktördür. 

Geliflmifl ülkelerde en az 50 y›l önce toplumun a¤›z ve difl sa¤l›¤› sorunla-
r› de¤erlendirilmifl, koruyucu tedbirler al›nmad›¤›nda ortaya ç›kan difl hasta-
l›klar›n›n tedavisi için ayr›lan bütçenin ülke ekonomisini olumsuz etkiledi¤i
tesbit edilmifltir.  Özellikle ülkemizde tedavi hizmetlerinde kullan›lan alet ve malzemelerin büyük bir
k›sm›n›n ithal edildi¤i göz önüne al›n›rsa bu mali yük daha çarp›c› olarak görülecektir. Koruyucu
hizmetlere önem verilmesi sa¤l›kl› bir toplum oluflmas›n› sa¤larken ekonomik olarak da büyük
fayda sa¤layacakt›r.

Sosyal yap›da ve ekonomide, afl›r› tüketimin  egemen oldu¤u bir dönem yaflamaktay›z.
Ekonomik bunal›mlar, yolsuzluk, yoksulluk, iflsizlik, ve güvensizlik, h›zla artmaktad›r. Toplumsal
dayan›flma ve ortak ç›karlar›n yerine bireyselcilik ön plana ç›kmaktad›r.

Kurallar›n ve ilkelerin reddedildi¤i, ilkesizli¤in ilke olarak kabullenildi¤i bir düzende sa¤l›k dahil
her fleyin al›n›p sat›labilen birer  meta  olarak görüldü¤ü ve bilimsellikten uzak bir düzen kurulmak-
tad›r.

Ülkemizdeki a¤›z difl sa¤l›¤› sorunlar›n›n genel bir analizi yap›l›rsa; nüfus art›fl› yüksek, diflheki-
mi bafl›na nüfus kabul edilebilir düzeydedir. Ancak diflhekimi bafl›na düflen nüfus da¤›l›m› homo-
jen de¤ildir.

Kamu kesiminde diflhekimi %26 ile düflük seviyededir ve kamu kesimi hizmetleri tedavi
a¤›rl›kl›d›r.

Yard›mc› diflhekimi personeli say›s› çok s›n›rl›d›r.
Difl çürü¤ü ve difleti hastal›klar› yüksek orandad›r.
Bu verilerin yan›s›ra hastalar›n tedavi talebi çok düflüktür. Kiflibafl› 1 dolgu bile düflmemektedir.
Hal böyle iken sosyal devlet anlay›fl›ndan h›zla uzaklafl›lmakta, halka müflteri gözüyle bak›lmak-

ta, Ulusal Sa¤l›k Politikalar› aray›fllar› yerine IMF gözlü¤ü ile olaylara yaklafl›lmaktad›r. Özel
Hastaneler, Vak›f Hastaneleri, M‹B ve Belediye Ortakl›¤› ad› alt›nda üçüncü flah›slara kurdurulan
polikliniklerle a¤›z difl sa¤l›¤›na ticari bak›fl yayg›nlaflmaktad›r. 

A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› konusunda da koruyucucu hizmetlerden  uzaklafl›lm›fl , ADSM’lerde önce-
lik tedavi edici hizmetlere verilerek tekelci bir ticaret anlay›fl› esas al›nm›flt›r. ‹ktidarlar isteklerimi-
ze karfl› her zaman ‘devletimiz o kadar zengin de¤il’  derken vurguncu ve hortumcuya yarat›lan
kaynaklar e¤itim ve sa¤l›k alan›nda gerçekleflmemektedir.

Sorunun sa¤l›k hizmetlerinde sistem ve planlama sorunu oldu¤u görülmektedir. Sadece eko-
nomik de¤il, sosyolojik ve kültürel veriler de de¤erlendirilerek gerçekci bir a¤›z difl sa¤l›¤› politika-
s› oluflturulmas› gereklili¤i herkes taraf›ndan kabul edilmektedir. Beklentiler; daha iyi yönetim,
daha kaliteli hizmet ve bunun sonucu olarak yüksek düzeyli bir yaflam kalitesidir.

Toplumun a¤›z difl sa¤l›¤› ve mesle¤imize sayg› ve sahip ç›kman›n yolu meslek örgütlerimizin
ak›lc›, ça¤dafl politikalar üreterek cesurca bunlar› ortaya koymalar› ve bunlar› hayata geçirmek için
samimi bir flekilde gayret göstermeleridir.

Merih BAYKARA
Ankara Diflhekimleri Odas› Baflkan›

ÖNCEL‹KL‹ GEREKS‹N‹M ULUSAL SA⁄LIK POL‹T‹KASI 
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Büyük Taarruz

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI’NDAN
ANLAMLI ORGAN‹ZASYON

KURTULUfi SAVAfiI DESTANIMIZ (1 GECE – 2 GÜN)
“25 – 26 A¤ustos”

25 A¤ustos Cuma : Saat 09.00’da B.D.D.K (Eski ‹fl Bankas› Gn.Md.) Kenedy caddesi taraf›nda bulufluyor
ve Polatl›’ya hareket ediyoruz. Öncelikle yol güzergah›m›z üzerinde bulunan ve Baflkumandan Atatürk’ün
22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesini yönetti¤i Alagöz Köyündeki Baflkomutanl›k Karargah Evi
ve Müzesi’ne geliyoruz. Daha sonra Polatl›’daki Sakarya fiehitli¤ini gezip Viyana’dan beri geri çekilmelerin
sona erdirildi¤i ve iflgalcilerden al›nan ilk tepe olan Duatepe Mevziilerine ulafl›yoruz. Bu gezimizin
ard›nda ö¤le yeme¤imizi al›yoruz. Ö¤le yeme¤i sonras› yaklafl›k 2,5 saat sürecek olan yolculu¤umuz sonunda
Afyon’a ulafl›yor ve otelimize yerlefliyoruz. Akflam yeme¤i ve geceleme otelimizde.

26 A¤ustos Cumartesi : Sabaha karfl› saat: 03.30’da otelden ayr›l›yor ve Büyük Taaruzun bafllama
tarih ve saati olan 26 A¤ustos sabaha karfl› 04.30’da Kocatepe’de oluyor ve etkinlikleri izliyoruz.
(Kocatepe’ye ç›k›flta yolun son k›sm› fiuhut Zafer Yolun’dan yürüyerek yap›lacakt›r.)  Dönüflte sabah
kahvalt›s›n›n ard›ndan otelimizden ayr›l›yor ve Baflkomutanl›k Meydan Muharebesi’nin sevk ve idaresinin
yap›ld›¤› Zafertepe’yi gezip fiehit Sancaktar An›t›’n› ziyaret ediyoruz. Gezimizin son dura¤› olan Dumlup›nar
An›t›, Kurtulufl Savafl› Müzesini ve Baba O¤ul An›t›n› gördükten sonra Afyon’da verece¤imiz ö¤le
yeme¤i ve serbest zaman sonras› Ankara’ya dönüfl için yola ç›k›yoruz.  Saat: 19.30 civar›nda Ankara’ya ulafl›yor
ve bir daha ki seyahatimizde tekrar buluflmak üzere vedalafl›yoruz.

GEZ‹ ÜCRET‹NE DAH‹L OLMAYAN H‹ZMETLER
• Dönüfl Günü Ö¤le Yeme¤i
• Otelde Al›nan Ekstra Yiyecek ve ‹çecekler

GEZ‹ ÜCRET‹NE DAH‹L OLAN H‹ZMETLER
• 4* Otelde 1 Gece Yar›m Pansiyon Konaklama
• Harp Tarihi E¤itimli Profesyonel Rehberler
• Müze ve Ören Yeri Girifl Ücretleri
• Sabah Kahvalt›s› (1) / Ö¤le Yeme¤i (1) / Akflam Yeme¤i (1)

*REHBERLER HAVA VE YOL KOfiULLARINA GÖRE PROGRAMDA
DE⁄‹fi‹KL‹K YAPAB‹L‹R.

Filistin Caddesi No: 6/4 G.O.P. - ANKARA
Tel : 0.312 427 74 22 - 23 - 24

GEZ‹ ÜCRET‹ K‹fi‹ BAfiI : 99.-YTL
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Merhaba …
Satranç, belki de dünyan›n en eski oyunudur. Asl›nda bir anlamda satranç
bir komutan›n savafl alan›nda ordusunu yönetmesini temsil eder. 1500 y›l
önce Hint ‹mparatoru taraf›ndan Pers ‹mparatoru’na hediye edilen oyunun
aç›klamas›nda “Kim daha çok düflünüyor, Kim daha iyi biliyor, Kim daha ile-
riyi görüyorsa O kazan›r.” denmifltir. 
Oysa nesiller boyu kuflaklara aktar›larak 15 as›r sonra günümüze kadar gelir-
ken satranç oyunu, iki ayr› taktikle oynanmaya bafllam›flt›r. Ustalar satranc›
oynarken 25-30 hamle sonras›n›, hatta oyunun sonunu düflünerek oynarlar.
Pek çok hamle anlams›z gelebilir izleyen kifliye. Dolay›s› ile pek zevkli
de¤ildir onlar› seyretmek. Oysa bir bütünün parçalar›n› örer Usta, sonunda
birlefltirmek üzere. Acemilerse pozisyona göre oynarlar. Atak yaparlar,
ataklara cevap verirler. Uzun vadeli oyun planlar› yoktur. En fazla 2-3 hamle

sonras›n› görürler. Onlar› seyretmek zevklidir. Alk›fl› da çok al›rlar, her an bir
aksiyon vard›r. Hatta flov yaparlar tahta bafl›nda, vücut dillerini kullanarak.
Maç kazand›klar› da olmufltur, ama her an bir kontra ile y›k›lmas› olas›l›¤›
yüksektir. 
Ben meslek örgütümün uzun vadeli planlar› olmas›n› istiyorum. Bir satranç ustas› gibi Devletimin olmayan A¤›z ve
Difl Sa¤l›¤› politikalar›n›, meslek örgütümün üretip sunmas›n› istiyorum. Meslek örgütümün sayg›n bir yeri olmas›n›
istiyorum. Sözü dinlenir, önerilerine kulak verilir, görüflüne de¤er verilir olmas›n› istiyorum. 
Satranç ustas› deyince, bu y›l kuruluflunun 20. y›l›n› kutlayan TDB henüz bebekken 90’l› y›llar›n bafl›nda Bal›kesir
Odas› taraf›ndan Genel Kurulda verilen önergeleri hat›rl›yorum. fiimdi yapmaya u¤raflt›¤›m›z özel muayenehanelere
hastalar›n sa¤l›k karnesi ile direkt baflvurmas›n› öneriyordu; o önerge. O zamanlar devlet hastaneleri, tedavi gerek-
sinimlerinin ço¤unu özel muayenehanelere sevk ediyordu, yani devlet özel muayenehanelerden yayg›n olarak hiz-
met sat›n al›yordu zaten. O zamanlar tart›flma kamu hekimlerinin sevklere ambargo koydu¤u iddialar›yd›. Bu gerek-
çe ile muayenehanelere do¤rudan baflvuru kolayl›¤›n› bir rapor ile birlikte öneriyordu o önerge. Hem de o y›llarda
asgari ücret tarifesi ile bütçe uygulama talimat› aras›nda böylesi bir uçurum da yoktu. Birazc›k ciddiye al›n›p, küçük
bir de¤ifliklikle gerçeklefltirilebilseydi, bu gün çok farkli bir yerde olurduk. Demek istedi¤im o gün seçimde kimlere
oy verilece¤inin kulisini fliddetle yapan, ama öneriyi araflt›rmadan ve gereklili¤ini de¤erlendirmeden sert bir flekilde
reddeden Genel Kurul, belki de ülkemizde diflhekimli¤inin gelece¤ini reddetmifltir. 
Asl›nda bu gün de durumun pek farkl› oldu¤unu düflünmüyorum. Aradan geçen 15-16 y›la ra¤men hala ilkeli ve
tutarl›  bir durufl, gelece¤e dönük a¤›z ve difl sa¤l›¤› politikas› üretemeyen meslek örgütü, maalesef yavafl yavafl
taban›n da güvenini yitirmektedir. Ekonomik s›k›nt›lar›n açmaz›nda k›vranan muayenehane sahibi meslektafllar›m›z,
haddinden fazla yavafl ilerleyen çal›flmalardaki samimiyeti ve çabay› sorgulamaya bafllad›lar art›k. ‹stenseydi
flimdiye dek mutlaka yap›l›rd› diyorlar. Ve benim meslektafl›m baflar›laca¤›na inand›¤› zaman her türlü harekete haz›r
bekliyor. Yap›laca¤›na inanmak istedi¤i özel muayenehanelerden hizmet sat›n al›nmas› projesine destek vermek
için, aya¤a kalkmak için sadece inand›r›lmay› bekliyor.
Bu sat›rlar›, Samsun’da gerçeklefltirilen Meslek Sorunlar› Sempozyumundan döndükten hemen sonra yaz›yorum.
Koskoca MSS’de bombofl 3 gün geçirdik ve hiçbir sorun çözmeden, hiçbir karar almadan geri döndük. Daha önce
konufltuklar›m›z, mutabakata vard›klar›m›z› yeniden konufltuk. “Bizim o¤lan bina okur, döner döner yine okur” hesa-
b›.  Demem o ki, kaybedilen zaman kaybedilmifltir; tamam kabul ettik … Önümüze bakal›m ve havanda su dövme-
yi b›rakal›m lütfen. 
Sayg›lar›mla

“Kör ata ha göz k›rpm›fls›n, ha bafl›n› sallam›fls›n.”
‹ngiliz Atasözü

Sami BALÇIK

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

GELECE⁄‹ GÖRME ÜZER‹NE
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Önce hayal kurars›n›z. Sonra gerçeklefltirmek için çaba sarfetmeniz gerekir. ‹fle
koyulursunuz ve çok çal›flt›¤›n›z için sonuç al›r ve baflar›ya ulafl›rs›n›z. Görünen O’dur
ki, bunu tek bafl›n›za yapm›fls›n›zd›r. Öyle san›rs›n›z. ‹flte tam bu noktada yan›lg›n›n
korkunç girdaplar› sizi yutmaya bafllar.

Anlamal›y›z ki, yaflad›¤›m›z hayatta hiçbir fley tek bafl›na varolamaz. Siz kendinizi
bireyselli¤iniz içinde sevip dururken; O, tek bafl›na duyumsad›¤›n›z varl›¤›n›z, ancak

düflündü¤ünüzde ayr›flmaya ve kendisini oluflturan unsurlar› fark etmeye bafllar.
Benli¤iniz, kiflili¤iniz, duyular›n›z, bedeniniz ve tüm hücreleri büyük bir dinamizimle
sizin sarfetti¤iniz çaban›n çok çok üstünde bir performansla durmaks›z›n, dinlenmek-
sizin faaliyettedir. Bu güç anlafl›ld›¤›nda bireyselli¤iniz ve özgürlü¤ünüzün neler tara-
f›ndan yarat›lmakta oldu¤unu tekrar tekrar farketmeniz ve kutsaman›z gerekir. Zaten
buna mahkûmsunuzdur. E¤er bir uyum içinde çal›flanlar sayesinde biz varolabiliyor-

sak yapmam›z gereken, bundan kendimizce dersler ç›kar›p bir üst platformda bu
uyumu taklit ederek yaflam›n kalitesini artt›rmak olacakt›r. Yani bireyler olarak toplu-
mun de¤iflik katmanlar›n› uyum içinde oluflturarak daha büyük resmin oluflturulmas›-
na katk›da bulunma zorunlulu¤umuz vard›r.

Bir spor tak›m› içindeyseniz, mutlak sûrette büyük plâna sâd›k kalmak zorundas›n›zd›r. Mevkînizin görevini kusursuz yapmaz-
san›z bütün tak›m›n âhengini bozar, baflar›s›zl›¤a sebep olursunuz. Ama kendi göreviniz içerisinde bireysel katk›lar yapmak da

tak›ma fayda sa¤layaca¤›ndan yeteneklerinizi de esirgememelisiniz. Bu sayede tak›m ruhu sizi saracak ve herfleye ra¤men bafla-
r›ya ulaflan siz olacaks›n›z. Daha genel bak›ld›¤›nda bu baflar›n›n ard›nda sadece sahadakilerin olmad›¤› rahatl›kla görülür.
Yönetici, taraftar, malzemeci, sponsorlar ve daha akla gelmeyen gizli kahramanlar bu tak›m oyunun önemli unsurlar› olarak geri
planda çal›flmaktad›rlar.

Bir film izlersiniz.‹zler izlemez iyi veya kötü oldu¤unu söyleyebilirsiniz. Birkaç saatlik seyirle bitiriverdi¤iniz film asl›nda aylarca
süren bir çaba sonucu karfl›n›zda oynamaktad›r. Tüm amac› da sizi uyutmadan heyecan içinde izlemenizi sa¤lamaya çal›flmakt›r.

Binlerce insan çaba sarfetmifltir ve karfl›n›zdaki sadece görüntüdür.
Bir flirket içindeki temizlik görevlisi olarak görürsünüz kendinizi ve sonsuz üzüntüler içinde kaybolmuflsunuzdur.Ama bilemez-

siniz ki çal›flt›¤›n›z flirket temizli¤iyle de nam salm›flt›r ve her gün müflteri potansiyelini artt›rmaktad›r. Tepedeki  ma¤rur ve kibirli
yönetici kendinden bilir ve bunun keyfini sürer. E¤er bu oyunun içinde bir tak›m ruhunun dolaflt›¤›n› farkederse daha büyük bafla-
r›lara imza atacakt›r.

Bir meyve a¤ac›n›n dal›ndan meyveyi kopar›p yemek çok keyiflidir. Tüm do¤a ve evren o bir anl›k mutluluk için seferber olmufl-

tur. Yerden ve gökten ihtiyac›n› karfl›layan a¤aç, meyvesini yiyece¤ini bildi¤i canl› türünün o anki ihtiyaçlar›na cevap verebilecek
flekilde tasarlad›¤› meyvesini büyük bir cömertlikle sunar. Asl›nda hedefi meyve çekirde¤ini tekrar topra¤a ulaflt›rabilmektir. Yani
soyunu sürdürmek için amans›z bir gayret içindedir. Mücadelenin sonunda zafer kaç›n›lmazd›r. Düflündürücü olan insano¤lunun
bu basit bitki kadar tak›m arkadafllar›n› yüceltmedeki eksikli¤idir.

Bir savafl meydan›ndaki binlerce insandan birisinizdir. Belki de az sonra can›n›z› teslim edeceksiniz.Târifi imkâns›z bir korku
içindeyken çevrenize bakt›¤›n›zda ayn› amaç için ölmeye haz›r tak›mdafllar›n›z› ve onlar›n sonsuz korkular›n› görürsünüz. Korku

yerini inand›¤›n›z de¤erlerin savunulmas›n›n sizden sonrakilere b›rakaca¤› ödüllerin hissettirdi¤i k›vanca b›rak›r. Tak›m olabilmek
böyle bir fleydir.

Koltuktaki hastan›za protezini takars›n›z.Sanki çocu¤unuzmufl gibi
emek verdi¤iniz eserinize keyifle bakarken hastan›n p r o v a l a r d a
be¤endi¤ini söyledi¤i proteze binbir türlü kusur bulmaya bafllamas› mora-
linizi bozar. A¤za girene kadar kaç kiflinin zahmet çekti¤ini bildi¤iniz pro-

tez için ne kadar kolayl›kla elefltirilerde bulunabiliyorlard›r. Bu moral
bozuklu¤unu kim anlar ki sizden baflka? Sadece tak›m arkadafllar›n›z olan
meslektafllar›n›z. 

Ama öyle bir tak›m ki her oyuncusu birbirini düflürmeye çal›flan, nere-
ye koflulaca¤›n› alg›layamam›fl, tek bir tak›m gibi davranmak yerine öbek
öbek gruplaflm›fl, birbiriyle mücadeleye giriflmifl düzensizler ordusu.

Tak›m› yönlendirecek üst yap›lar›n istikrars›z ve zaafiyet içindeki tutumlar›,
denge unsurlar›n›n olmay›fl›, ortak hedeflerin bulan›klaflt›r›lm›fl olmas› bu
tak›mdaki âhengi bozmufl ve tak›m ruhunu ölüme terketmifltir. Ama bu
ruhun ölmeyece¤ini de herkes bilmeli.

Sâhi; gördü¤ünüz ve göremedi¤iniz, duydu¤unuz ve duyamad›¤›n›z,
alg›lay›p alg›layamad›¤›n›z tüm varolufl  uyum, sükûnet, tak›m disiplini ve

ruhu içinde devinirken bizlere de ne oluyor?

TAKIM RUHU

M. Memduh MAZMANCI
Yönetim Kurulu Üyesi
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Ankara Diflhekimleri Odas› 11.Ola¤an Genel Kurulu 29-30 Nisan tarihlerinde yap›ld›. Ankara

Ticaret Odas› Salonlar›nda yap›lan Genel Kurula meslektafllar›n ilgisi büyüktü. Oda Baflkan› Merih

BAYKARA’n›n aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan ‹stiklal Marfl› ve Sayg› Duruflunda bulunuldu. Divan

Baflkanl›¤›na Ekrem GÜNER’in seçildi¤i Genel Kurulda divan üyeliklerine de Murat ERENTU⁄,

Nadire AKAL ve Nazmiye AK seçildi. Gündem gere¤i 10. Dönem Çal›flma Raporu Genel Sekreter

‹. Sami BALÇIK, Mali Rapor Sayman Emre Kanad ER, Denetleme Kurulu Raporu da Denetleme

Kurulu Baflkan› Hamit Selim BOSTANCI taraf›ndan okundu. Raporlan hakk›nda görüfllerin

bildirilmesinin ard›ndan 10. Dönem Yönetim Kurulu ibra edildi. Genel Kurula sunulan önergelerin

görüflülmesi ve kabulünün ard›ndan dilek ve temenniler bölümünde söz alan meslektafllar›m›z

gelecek dönem ile ilgili görüfl ve önerilerini sundular. 11. Dönem Kurullar›na aday olan üyelerin

okunmas› ile birinci günün görüflmeleri sona erdi. 
30 Haziran Pazar günü sabah saat 09.00 itibar› ile seçimler bafllad›. ‹ki ayr› liste ve iki ba¤›ms›z

aday›n demokratik bir yar›fl yapt›¤› seçimler güzel bir havada nefleli bir flekilde saat 17.00 de

tamamland›. Oy kullanmaya gelen üyeler, 10. Dönem Yönetim Kurulu taraf›ndan Sa¤l›k

Bakanl›¤›na sunulmak üzere haz›rlanan Özel Muayenehanelerden hizmet sat›n al›nmas›n› isteyen

bir dilekçeyi de imzalad›lar. 1071 üyenin oy kulland›¤›, 1054 geçerli oy’un say›ld›¤› seçimler

sonucunda afla¤›daki listede isimleri bulunan meslektafllar›m›z kurullarda görev ald›. Kurullar›n

görev paylafl›m› sonunda oluflan liste flöyle flekillendi.

DENETLEME KURULU

Yavuz GÜNGÖR (Baflkan)
Mesut EM‹RO⁄LU
Süheyl JUBARA

TDB DELEGELER‹

Hiflam DEM‹RKÖPRÜLÜ
Erden ENÇ
Emre Kanad ER
Bahad›r KASAR
Ömer Engin BULUT
Erdal ERGÜNOL
Yasemin GEL‹fiEN
Nihat KÖKSAL
Gülseren KIZILKAYA
Mahmut DEM‹RKAN

YÖNET‹M KURULU

Merih BAYKARA (Baflkan)
Serdar SÜTÇÜ (Baflkan Vekili)
Sami BALÇIK (Genel Sekreter)
Zeki ERDO⁄AN (Sayman)
Memduh MAZMANCI 
Dolunay HAMAM‹ZADE
Faz›l ‹NCEO⁄LU
Koray GÜNER
Faik Serhat ÖZSOY

D‹S‹PL‹N KURULU

Ak›n ARKÜN (Baflkan)
Sinan TÜRE
Ergün ALTINIfiIK
Zehtiye Füsun YAfiAR
Abdurrahman BAYRAKTAR



ATA’m›z›n 
huzurunda

Ankara Diflhekimleri Odas› 11. Dönem
seçilmifl kurullar›, komisyonlar› ve temsil-
cileri ile birlikte 11 May›s 2006 Perflembe
günü An›tkabir'i ziyaret etti. Her
dönemde oldu¤u gibi Atatürk'e sayg› ve
ilkelerine ba¤l›l›¤›n› göstermek üzere bu
y›l da Ata'n›n manevi huzurunda gelen
Ankara Diflhekimleri Odas› ad›na baflkan
Merih BAYKARA mozoleye çelenk koydu
ve An›tkabir özel defterini imzalad›.
Baflkan Merih BAYKARA An›tkabir özel
defterine flunlar› yazd›: 

Büyük Önderimiz, 
Bizlere gösterdi¤in yolda, ilkelerinden ald›¤›m›z güçle kendimize
güvendik. Yaflam›n her alan›nda insanc›l ilkelere sahip ç›kmay›
mesle¤imizin do¤as› olarak benimsedik. 

Bundan sonra da; ilkelerine ve sözlerine ba¤l›, güvenilir, samimi, birbirine sonuna
kadar inanan, sorumlulu¤u da, baflar›y› da paylaflmay› hedefleyen, Ankara
Diflhekimleri Odas› olarak bir kez daha huzurunda sayg› ve flükranlar›m›z› sunuyor,
ilke ve devrimlerinin ›fl›¤›nda çal›flaca¤›m›za söz veriyoruz.

Merih BAYKARA
Ankara Diflhekimleri Odas› Baflkan› 

11.05.2006
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yeni dönem

KOM‹SYONLAR
E⁄‹T‹M VE B‹L‹MSEL
ETK‹NL‹KLER KOM‹SYONU
Sorumlu Yön.Kur.Üyesi: 
Dr.Diflhekimi Faik Serhat ÖZSOY

Baflkan: Prof. Dr. Saadet GÖKALP
Dr. Dt. Ferit MÜFTÜ

Dr. Dt. Bahad›r KASAR
Prof. Dr. Sema AKA

Yrd. Doç. Dr. ‹lker CEBEC‹
Prof. Dr. Fügen DA⁄LI

Prof. Dr. Özlem TULUNO⁄LU
Doç. Dr. Erkan ERKMEN

Doç. Dr. fiule BULUT
Doç. Dr. Murat ÇEHREL‹

SERBEST ÇALIfiAN
D‹fiHEK‹MLER‹ KOM‹SYONU
Sorumlu Yön.Kur.Üyesi: 

Diflhekimi Memduh MAZMANCI 
Baflkan: Diflhekimi Canan YA⁄AN GÜZELCAN 

Diflhekimi Ahmet ARIYÜREK 
Diflhekimi Süleyman DEM‹RDÖVEN 

Diflhekimi Ali Osman B‹N‹C‹ 
Diflhekimi Halil ERCAN 

Diflhekimi Zerrin USLU 
Diflhekimi Sevinç ÖYLÜ 

Diflhekimi Zuhal SAF‹ 
Diflhekimi Burhan ULUDA⁄ 

Diflhekimi Haydar KARINLIO⁄LU 
Diflhekimi Hüseyin KIRMIZIGÜL 

Diflhekimi Koray GÜNER 
Diflhekimi Tolga Mehmet AKYÜZ 

Diflhekimi Özgenur GÜNEfi 
Diflhekimi Mahmut DEM‹RKAN 

Diflhekimi Mehmet UYSAL 
Diflhekimi Ayfle ÇAM YAMAN 

Diflhekimi Nazmiye AK 
Diflhekimi Orhan D‹RKEÇ 

Diflhekimi Feyza YAVUZ

YAYIN KOM‹SYONU
Sorumlu Yön.Kur.Üyesi: 
Diflhekimi Memduh MAZMANCI 
Editör: Diflhekimi ‹. Sami BALÇIK 
Diflhekimi Özgenur GÜNEfi 
Diflhekimi Elif KÜÇÜKER
Diflhekimi Süheyl JUBARA
Diflhekimi Serdar SÜTÇÜ
Diflhekimi Serhat ÖZSOY
Diflhekimi Nihat YALÇIN

SOSYAL ETK‹NL‹KLER
KOM‹SYONU
Sorumlu Yön.Kur.Üyesi: 
Diflhekimi Dolunay HAMAM‹ZADE 
Baflkan: Diflhekimi Nihat YALÇIN 
Diflhekimi Selim MUTGAN 
Diflhekimi M. Memduh MAZMANCI 
Diflhekimi Ercan BAYSAL 
Diflhekimi Faz›l ‹NCEO⁄LU 
Diflhekimi Mahmut DEM‹RKAN 
Diflhekimi Yusuf Güven ÖZEN 
Diflhekimi Esra DEL‹KAYA 
Diflhekimi Ebru EKMEKÇ‹
Diflhekimi Yeflim fiAH‹N
Diflhekimi Süheyl JUBARA

ÖZLÜK HAKLARI
Sorumlu Yön.Kur.Üyesi: Diflhekimi ‹. Sami BALÇIK
Baflkan: Diflhekimi Mustafa Cihat SOPACI
Diflhekimi Serkan KURAN
Diflhekimi Meral YÜKSEL
Diflhekimi Tayfun ÖNEN
Diflhekimi Aycan KARA ÖZKAN
Diflhekimi Neriman DEM‹RKIRAN

TOPLUM A⁄IZ D‹fi SA⁄LI⁄I
KOM‹SYONU
Sorumlu Yön.Kur.Üyesi: Diflhekimi Faz›l ‹NCEO⁄LU
Baflkan: Diflhekimi Zehtiye Füsun YAfiAR
Diflhekimi Erol KARTALO⁄LU
Diflhekimi Erhan SA⁄LAM
Diflhekimi Nihat KÖKSAL

TÜKET‹C‹ HAKLARI KOM‹SYONU
Sorumlu Yön.Kur.Üyesi: Diflhekimi Koray GÜNER
Diflhekimi Hanife ÖZDAMAR
Diflhekimi Nazmiye AK
Doç. Dr. Enis GÜRAY
Diflhekimi Cemil TEZCANER
Diflhekimi Burak YANDIMATA
Diflhekimi Barbaros Murat GÜNGÖR
Diflhekimi Yeflim VARLIK

BASIN VE HALKLA ‹L‹fiK‹LER
KOM‹SYONU 
Sorumlu Yön.Kur.Üyesi: 
Dr. Diflhekimi Serdar SÜTÇÜ
Diflhekimi Helin ARAS TEK
Diflhekimi Asl› ÖZGÜN
Diflhekimi Özgül KALYONCU

HUKUK KURULU 
Sorumlu Yön.Kur.Üyesi: ‹. Sami BALÇIK
Diflhekimi ‹. Yavuz GÜNGÖR
Diflhekimi Önder SPOR
Diflhekimi Abdülkadir KUB‹LAY
Diflhekimi Serkan KURAN
Diflhekimi M. Memduh MAZMANCI 

HUKUK ÇALIfiMA GRUBU 
Sorumlu Yön.Kur.Üyesi: ‹. Sami BALÇIK
Diflhekimi N. Yavuz TAN
Diflhekimi ‹. Yavuz GÜNGÖR
Diflhekimi M. Ali KILIÇARSLAN
Diflhekimi Nihat KÖKSAL
Diflhekimi Koray GÜNER

ET‹K KOM‹SYONU
Sorumlu Yön.Kur.Üyesi: Doç.Dr. Merih BAYKARA
Baflkan: Prof. Dr. Hamit HANCI
Diflhekimi Gülbin ÖZSER
Diflhekimi Funda KADIO⁄LU
Diflhekimi Mesut EM‹RO⁄LU
Diflhekimi Füsun YAfiAR

E⁄‹T‹M

KOM‹SYONU

TOPLANTISI

SOSYAL

ETK‹NL‹KLER

KOM‹SYONU

TOPLANTISI

SERBEST

D‹fiHEK‹MLER‹

KOM‹SYONU

TOPLANTISI
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13. ULUSLARARASI D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ KONGRES‹
VE MESLEK SORUNLARI
SEMPOZYUMU

çal›flmalar›na devam etti. Çal›flma
Grubunun haz›rlad›¤› rapor bu
konuda bir bafllang›ç çal›flmas›
olmas› dolay›s› ile önemli oldu¤u
vurgulanarak oda yöneticileri tara-
f›ndan olumlu bulundu. 3224 say›l›
Türk Diflhekimleri Birli¤i Yasas›na ait
yönetmelik hakk›nda da çal›flmalar
yap›lan toplant›larda bir baflka
salonda da Diflhekimli¤i Fakültesi
Dekanlar› ile bir toplant› yap›ld›. 

Türk Diflhekimleri Birli¤inin halen
çal›flmas› devam eden maliyet ana-
lizi ile tan› ve tedavi protokolleri hak-
k›nda bilgi veren merkez yönetim
kurulu üyeleri çal›flmalar›n›n TDB

TDB Merkez Yönetim Kurulu ve
oda yöneticileri toplant›s› 19-20-21
Haziran tarihlerinde Samsun 19
May›s Üniversitesi Tepe Otelinde
yap›ld›. Tüm oda yöneticileri ve TDB
Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin
kat›ld›¤› toplant› gündeminin ana
konusu “Kamunun Diflhekimli¤i
Hizmetlerini D›flardan Sat›n Almas›
ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Kanununda Diflhekimli¤i
Hizmetleri” idi. 3 gün süren toplant›-
lar s›ras›nda Sa¤l›k Turizmi ve
Diflhekimli¤i Hizmetlerine Etkileri
Konusunda bir çal›flma grubu da

Genel Kurulu’ndan önce tamamla-

naca¤›n› belirttiler.

3 günün tümü de¤erlendiril-

di¤inde çok da verimli oldu¤unun

söylenemeyece¤i toplant›lar›n arala-

r›nda ve f›rsat buldukça oda yöneti-

cileri karfl›l›kl› görüfl al›flverifllerinde

bulundu. 

22 Haziran Perflembe günü itiba-

r› ile 13. Uluslararas› Diflhekimli¤i

Kongresi bafllad›. Büyük Samsun

Oteli Salonu ve Atatürk Kültür

Merkezi Salonlar›nda yap›lan sergi

ve sempozyum 24 Haziran

Cumartesi günü sona erdi. 
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Ancak bu hainler bilmelidirler ki
laik, demokratik, ça¤dafl
Cumhuriyetimizi ortadan kald›rama-
yacaklard›r. 

Hukukun üstünlü¤üne, demokra-
tik hak ve ilkelere, yüce yarg›n›n
üstünlü¤üne inanc›m›z sonsuzdur. 

Hukuka karfl› yap›lan her türlü
sald›r›y› fliddetle k›n›yoruz. 

Yüce Yarg›’n›n en önemli organ-
lar›ndan biri olan Dan›fltay’a yap›lan
silahl› sald›r›,   hukuk devletinin
temel de¤erlerine ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün laik, ça¤dafl
Cumhuriyetine yap›lm›fl bir sald›r›-
d›r. Bu sald›r›,  yapanlar›n ve arka-
s›ndakilerin ne ilk, ne de son sald›r›-
s›d›r. 

Yarg›y› siyasallaflt›rmak ve hukuk
devletini sindirme hareketinin karfl›-
s›nda tüm benli¤imizle duraca¤›z.  

Ankara Diflhekimleri Odas› ola-
rak; hayat›n› kaybeden Mustafa
Yücel ÖZB‹LG‹N’in hat›ras› önünde
sayg› ile e¤iliyor, tüm yarg› camias›-
na ve ailesine bafl sa¤l›¤›, tedavi
görmekte olan Dan›fltay üyelerimize
acil flifalar diliyoruz. 

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASINDAN
HA‹N SALDIRIYA BÜYÜK TEPK‹

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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Dan›fltay’a yap›lan sald›r› onbinlerin kat›ld›¤› eylemlerle protesto
edildi. An›tkabir’de toplanan onbinlerce kifli Mustafa Kemal
Atatürk’ün Laik Ça¤dafl Cumhuriyetine ba¤l›l›klar›n› bildirdikten
sonra Dan›fltay’a yap›lan hain sald›r›y› k›nad›. An›tkabir’deki tören-
lere de kat›lan Ankara Diflhekimleri Odas› bir bas›n bildirisi
yay›nlad›.









“K›r›kkale ‹li Karfl›yaka semti 
‹smail Üstüner 
‹lkö¤retim Okulu 
A¤›z-Difl sa¤l›¤› uygulamalar› 
(Alan çal›flmalar›)”…

K›r›kkale Üniversitesi. Diflhekim-
li¤i Fakültesi ve Ankara Diflhekimleri
Odas› n›n a¤›z-difl sa¤l›¤› ortak
çal›flmas›, K›r›kkale Karfl›yaka semti
‹smail Üstüner ‹lkö¤retim Okulu’nda
gerçeklefltirildi. ‹fllemler; KÜ

Diflhekimli¤i Fakültesince gelifltirilen

bir a¤›z-difl sa¤l›¤› projesi kapsa-

m›nda haftan›n bir günü, Ankara

Diflhekimleri Odas› taraf›ndan

görevlendirilen elemanlar›n da katk›-

s›yla flubat-mart-nisan-may›s ve

haziran aylar› aras›nda gerçekleflti-
rildi. Sekiz haftal›k “Difller Yolunda”
a¤›z hijyeni e¤itim projesinin devam›
olan bu uygulamada, çocuklar›n
tedavileri ve koruyucu uygulamalar›
da yap›ld›. K›saca bu proje ile
çocuklar “hem E⁄‹T‹LD‹, hem
KORUNDU ve hem de TEDAV‹
ED‹LD‹”.

Projenin ilk basama¤›nda Difller
Yolunda projesi dahilinde 8 haftal›k
bir a¤›z sa¤l›¤› e¤itim program›
uyguland›. Haftan›n bir günü
Diflhekimli¤i Fakültesi Ö¤retim Üye-
leri kontrolünde s›n›f ö¤retmenleri
taraf›ndan belirli bir ünite takip edi-
lerek çocuklara ders anlat›ld›. Bu
esnada çocuklara bilgilendirici der-
giler ve posterlerle birlikte f›rça-
macun ve difl modelleri de da¤›t›ld›.
Bu süreçte ayn› zamanda haftan›n

Yrd. Doç. Dr. Ç. Türksel DÜLGERG‹L
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di¤er bir günü de çocuklar›n muaye-
neleri gerçeklefltirildi ve çürüklü
olanlar tedavi yada koruyucu uygu-
lamalar için ayr›ld›. Her bir çocuk
için birer dosya tutularak ailelerinin
de bilgilendirilmesi sa¤land›. Çal›fl-
man›n devam›nda daimi difllerinde
çürü¤ü olan tüm çocuklar›n öncelik-
le vital tedavileri yap›ld›. Bu uygula-
malarda, çocuklar›n s›ralar›n üzerin-
de yatmas› sa¤land› ve Dünya
Sa¤l›k Örgütü’nün önerdi¤i ART
(Atraumatic Restorative Treatment-
Travma Oluflturmayan Dolgu ‹fllemi)
dolgu tekni¤i yaln›zca el aletleri kul-
lan›larak gerçeklefltirildi. Bu ifllemle-
rin  devam›nda çocuklar,
a¤›zlar›ndaki süt difli çürük say›lar›-
na göre de¤iflik gruplara ayr›ld›;  a-
çürüksüz yada düflük çürük aktivite-
sine sahip çocuklar (ortalama 1-2
çürük), [yaln›zca A⁄IZ H‹JYEN
E⁄‹T‹M‹ veridi], b-orta seviyede
çürük aktivitesine sahip çocuklar
(ortalama 2-4 çürük), [A⁄IZ H‹JYEN
E⁄‹T‹M‹ verildi ve kendi içinde 2
gruba ayr›ld›; i-yaln›zca yüzey örtü-
cü uygulananlar ve ii-florlu jel uygu-
lananlar, c-çok ve çok afl›r› çürük
aktivitesine sahip çocuklar (5 ve
daha çok çürük), [A⁄IZ H‹JYEN
E⁄‹T‹M‹ ile beraber yüzey örtücü ve
florlu jel birlikte uyguland›].

Çal›flma dahilinde okulda 1, 2, 3,
4 ve 5.s›n›flarda e¤itim gören top-
lam 321 çocuk muayene edildi.
Çocuklar›n %66.7 (214)’sinde çürük
belirlendi. Toplam süt difli çürük lez-
yonu 627, toplam daimi difl çürük
lezyonu say›s› 42 olarak belirlendi.
Daimi difl kay›p say›s› 11, dolgu
say›s› 4 (toplam 3 çocukta) olarak
izlenirken 321 çocukta toplam 26

dolgu izlendi. K›saca süt difllenmesi
için df(t) 3.7, daimi difllenme için
DMF(T) 0.2 olarak belirlendi. 

Yaln›zca a¤›z hijyen e¤itimi ile
s›n›rl› kal›nan çocuklar hariç tutul-
du¤unda, toplam 135 çocu¤a aktif
müdahale uyguland›. De¤iflik uygu-
lama gruplar›n›n say›sal da¤›l›mlar›
flu flekildedir; 86 çocuk yaln›zca
florlu jel, 30 çocuk yaln›zca yüzey
örtücü ve 19 çocuk kombine uygu-
lama.

Çal›flma dahilinde ART yöntemi
ile tamam› daimi difl olmak 37 resto-
rasyon yap›ld›, 107 yüzey örtücü
uyguland› ve ço¤unlu¤u a¤›z içinde
kalm›fl kök olmak flart›yla 27 süt difli
uzaklaflt›r›ld›. 

Genel bir bak›fl aç›s›nda bu
proje;  Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ)’
nün a¤›z-difl sa¤l›¤› politikalar› ile
ilgili takip etmeyi zorunlu k›lan 3
temel flart›n› [(a) a¤›z bak›m e¤itimi,
(b) koruyucu uygulamalar ve (c)
imkanlar do¤rultusunda TEDAV‹
uygulamalar›], yeterli seviyede a¤›z-
difl sa¤l›¤› hizmeti alamayan bir
çocuk toplulu¤unda deneyebilmek.
Öte yandan farkl› ve birbirinden
ba¤›ms›z projeleri de yan yana geti-
rip ifllevselliklerini inceleyebilmek.
Örne¤in; “D‹fiLER YOLUNDA” a¤›z
bak›m› e¤itim projesi ile bir koruma-
tedavi etme projesini yan yana kul-
lanabilmek. Böylelikle do¤ru f›rçala-
may› ö¤retmek ve al›flkanl›¤› yerlefl-
tirmekle kal›nm›yor ayn› zamanda
daimi difllerinde çürük olanlar›
DSÖ’nün önerdi¤i dolgu yöntemi ile
tedavi de edilebiliyor. 

Tüm bu uygulamalar›n ötesinde
proje dahilinde bir ilki daha gerçek-
lefltiriliyor. Her bir çocu¤a ifllem

yap›ld›ktan sonra, harcanan
malzeme ve süre de kaydediliyor.
K›saca her bir çocuk için ortalama
ne kadar para harcayabilece¤i ve
sonuçta çürük aç›s›ndan nas›l bir
yarar elde edilebilece¤i de inceleni-
yor. Asl›nda ilerideki a¤›z difl sa¤l›¤›
politikalar› aç›s›ndan da bu durum
önemli bir ilk.

Çal›flma, K›r›kkale Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi ö¤retim üye-
lerinden Yrd. Doç. Dr. Ç. Türksel
DÜLGERG‹L, Yrd. Doç. Dr. Ertu¤rul
ERCAN ve Ankara Diflhekimleri
Odas› Ö¤renci Komisyonunda
görevli Ankara Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi ö¤rencilerin-
de Faruk ER ve Özgür GÜVEN tara-
f›ndan gerçeklefltiriliyor.

Çocuklar›n florlu jel ve örtücü
uygulamalar›n›n y›lda iki kez kontro-
lü ve tekrarlanmas› planlanm›fl
durumda. Tüm bu ifllemler de mali-
yet-yarar analizleri aç›s›ndan kayde-
dilecek. Çürük kontrolleri ise y›ll›k
yap›lacak. K›saca bu çal›flman›n
ikinci bölümü önümüzdeki ekim-
kas›m-aral›k aylar›nda gerçeklefltiri-
lecek. 

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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Diflhekimlerinin Özlük Haklar› 
ile ‹lgili Soru Önergesi

l›k üniversite mezunu unvans›z

düz bir mühendis 160 puan (arazi

tazminat› hariç) üzerinden maafl

al›rken, ayn› dereceden maafl alan

6 y›ll›k Üniversite mezunu pratis-

yen hekim 145 puan üzerinden,

difl hekimleri ise daha da düflük

puan üzerinden maafl almaktad›r-

lar. Özellikle, kurum hekimleri

döner sermaye de almamaktad›r-

lar. Bu durumda, Kurumda çal›fl›r-

ken kurum hekimleri, emekli

olduklar›nda ise bütün pratisyen

TÜRK‹YE BÜYÜK M‹LLET
MECL‹S‹ BAfiKANLI⁄I’NA,

Afla¤›da yer alan sorular›n,

Baflbakan Say›n Recep Tayyip

Erdo¤an taraf›ndan Anayasa’n›n

98. ve ‹çtüzü¤ün 96. maddeleri

gere¤ince yaz›l› olarak cevaplan-

d›r›lmas›n› arz ve talep ederim.

Yine ayn› tarihli kararname ile,

özellikle kurumlarda çal›flan pra-

tisyen hekimler ve diflhekimleri de

ma¤dur olmufllard›r. Örne¤in 4 y›l-

hekimler 2 y›l daha fazla e¤itim

almalar›na ra¤men düz-ünvans›z

(ünvanl› olanlar daha fazla) bir

mühendisten daha az› ücret ala-

caklard›r. Bu adaletsizli¤in gideril-

mesi amac›yla herhangi bir hukuki

düzenleme düflünülemez mi?

Dr. ‹. Sami Tando¤du

Ordu Milletvekili

Sa¤l›k-Aile-Çal›flma ve Sosyal

‹fller Komisyonu Üyesi

Sa¤l›k-Aile-Çal›flma ve Sosyal ‹fller Komisyonu Üyesi  Ordu
Milletvekili Dr. ‹. Sami Tando¤du T.B.M.M. Baflkanl›¤›’n› pra-
tisyen hekimlerin ve diflhekimlerinin özlük haklar›ndaki madu-
riyetin ortadan kald›r›lmas› için yaz›l› soru önergesi verdi.

16 May›s 2006
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Prof. Dr. P. Sema Aka
Ankara Üniversitesi, Difl Hekimli¤i Fakültesi,  
Protetik Difl Tedavisi Anabilim Dal› Ögretim Üyesi,
T›p Fakültesi, Adli T›p Anabilim Dal›, 
Adli Difl Hekimli¤i Birimi, 
Adli Sanat ve Yeniden Yüzlendirme Laboratuvarlar› 
Sorumlu Ögretim Üyesi.

alanlarda ülkemizin bilimsel geliflmesine kat-
k›da bulunarak Türkiye çap›nda geliflmesi ve
kurumsallaflmas› için çal›flmakta olmam, ve
ilave olarak Adli Diflhekimli¤i  dal›nda araflt›r-
ma grubum ile kendi difl yafl› formülümüzü
bulmufl ve bilirkiflili¤ime gelen bir olguda,
olgunun yafl›n› bu formülü uygulayarak SCI
kapsam›nda yer alan yay›nimizda ispatlam›fl
olmam nedenleriyle,  27 May›s 2006 tarihin-
de bir hastahanenin Hizmet ödüllerine aday
göstermek üzere Ankara Üniversitesi,
Diflhekimli¤i Fakültesi Dekanl›¤›na baflvurdu
(Ek Not 1).

T›p alan›nda, Diflhekimli¤i mesle¤inin
yerine ve itibar›na çok önem veren bir kifli
olarak, Say›n Prof. Dr. Hamit HANCI hocam,
bu konuda büyük titizlik göstermifl ve T›p ala-
n›ndaki hizmetlerimden dolay› beni ödüllen-
dirilmeye lay›k görmüfltür. 

Ancak bu tan›nm›fl hastahane
14.06.2006 tarihinde  taraf›m›za afla¤›da
aktard›¤›m cevab›n› vermifl bulunmaktad›r: 

Ek Not: 1
Say›n Aka,  (Not 1: Burada Dr. ünvan›m

belirtilmemifltir!)
- - - - - - - Hastahanesi T›p Ödülleri esas-

lar›n›n 1. maddesine göre söz konusu ödüller
için t›p alan›nda ve dolay›s›yla t›p fakültesi
mezunlar›n›n çal›flmalar› de¤erlendirme için
kabul edilecektir.

‹lginiz içinteflekkür ederiz.
Sayg›lar›m›zla.
Doç Dr.  ........Genel Müdür Yard›mc›s›,    
Dr. .........., Genel Müdür
[Not 2: - - - - - - - Hastahanesi T›p Ödül-

leri esaslar›n›n 1. maddesi: Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu t›p bilim insanlar›n›n t›p
alan›nda seçkin araflt›rma, çal›flma ve hiz-
metlerini de¤erlendirmek, üstün niteliklerini
onaylayarak kamuoyuna duyurmak ve bilim-
sel çal›flmalar›n› teflvik etmek amac›yla, - - - -
- - - Hastahanesi taraf›ndan dört dalda ödül
oluflturulmufltur. Son Baflvuru tarihi 31
Temmuz 2006’d›r].

Ek Not: 2
Demokles, M.Ö. 4. yüzy›lda Sirakuza'da

hükümdar olan Dionysos'un saray›nda yafla-
m›fl ve dünyaca ünlü Demokles'in K›l›c› deyi-
minin zaman›m›za kadar gelmesine sebeb
olmufl kiflidir.

Efsaneye göre Demokles Kral
Dionysos'un yak›n dostu oldu¤u için, daima
kralla sohbet ederdi. Konuflmalar›nda ço¤u
defa krala krall›¤›n bahfletti¤i mutluluktan

D‹fi HEK‹M‹ HEK‹M M‹D‹R?
Bu sorunun 2006 y›l›nda gere¤i nedir, Difl

Doktoru’nun ünvan› üzerinde de¤il midir? 
Soruyu kaynaklar ile cevaplayacak olur-

sak; Pars Tu¤lac›’n›n(1) T›p Sözlü¤ünde
Doktor’un karfl›l›¤› hekimdir. 

Türk Dil Kurumu sözlü¤ünde(2) hekim;
insanlardaki hastal›klar› teflhis ve onlar› ilaç-
larla veya baz› araçlarla tedavi eden kimse,
doktor, tabip olarak tan›mlanm›flt›r. 

Bizim, de¤erli bilim insan› hocalar›m ile
yay›nlam›fl oldugumuz Protetik Difl Tedavisi
Terimler Sözlü¤ümüzde de(3); Diflhekimi
(dentist); çene yüz bölgesindeki hastal›klar›n
teflhis ve tedavisini yapan, bu bölgeler ile ilgi-
li eksiklikleri tamamlama ve rehabilite etme
yetkisine sahip hekim olarak tan›mlanmakta-
d›r. 

Prof. Dr.Hamit HANCI, çeflitli toplant›lar-
da ve “Diflhekimlerinin Yasal Sorumluluk ve
Haklar›”  konulu konferanslar› verirken; acil
durumlarda müdahale, ilaç ve CPR uygula-
malar›ndan söz etti¤inde baz› meslektafllar›-
m›z “Biz hekim miyiz, bu müdahaleyi yapma
hakk›m›z var m›, CPR yapma yetkimiz var
m›?” fleklinde sorular sormaktayd›lar. Hatta
bu sorulara Dr.  HANCI “Siz tabiî ki hekimsi-
niz, ilaç uygulama ve reçete yazma hakk›n›z
var, siz kendinizi hekim görmezseniz baflka-
lar›ndan bunu nas›l beklersiniz” fleklinde ken-
dine has uslubuyla tatl› sert yan›tlar vermifltir.

Bu tan›mlamalardan sonra, Diflhekim’in
hekim oldu¤u aç›kça ifade edilmifl olsa da,
ben bir Difl Doktoru olarak, bu hafta karfl›lafl-
t›¤›m üzücü bir olay nedeniyle bu konunun,
bu ça¤da tekrar ispatlanmas› gerekti¤i kan›-
s›nday›m. Çünkü meslektafllar›m›n bu konu-
da flüpheleri oldu¤unu hayat›mda ilk kez
Diflhekiminin hekim say›lmad›¤›n›,  çok tan›n-
m›fl bir hastahanenin 7. T›p ödullerine aday
gösterdi¤im zaman ögrendim (!)  

Ben Ankara Üniversitesi, Diflhekimli¤i
Fakültesi, Protetik Difl Tedavisi Anabilim Dal›
ö¤retim üyesiyim. Ankara Üniversitesi
Rektörlü¤ü taraf›ndan B.30.2.ANK.0.70.71
Say› ve 23.12.2002 tarihli yaz› ile Ankara Üni-
versitesi, T›p Fakültesi, Adli T›p Anabilim
Dal›’nda “Adli Diflhekimli¤i” birimini kurmak
üzere görevlendirildim. 

Çok de¤erli bölüm baflkan›m Say›n Prof.
Dr. Hamit HANCI’n›n beni; Türkiye’nin ilk Adli
Diflhekimli¤i Birimini ve Türkiye’nin ilk Adli
Sanat ve Yeniden Yüzlendirme
Laboratuvarlar›’n› kurmufl olmam, halen bu

bahseder dururdu. Bu durumdan usanan
kral, birgün Demokles'e dönerek; Bu mutlu-
lu¤u senin de tatman› arzu ediyorum! demifl-
ti. Büyük bir ziyafet haz›rlatarak tac›n› ve tah-
t›n› bu krall›k düflkünü Demokles'e b›rakm›fl-
t›. Demokles de sevinçle krall›k elbiselerini ve
tac›n› giyinip tahta oturmufltu. Ziyafetin orta-
lar›na do¤ru tam bafl›n›n üstünde bir fleyin
sallanmakta oldu¤unu gören Demokles, dik-
katle bak›nca bunun tek bir at k›l›na ba¤l›
keskin bir k›l›nç oldu¤unu görmüfltü.
Demokles bunun ne manaya geldi¤ini düflü-
nüp, Kral Dionysous'un böyle yapmakla,
kendisine krall›¤›n pek de öyle iç aç›c› bir
mevki olmay›p, aksine insan›n can›n› daima
tehlikelere sokabilecek bir ifl oldu¤unu idrak
ettirmek istedi¤ini anlam›flt›.

Bu eski Yunan efsanesinden kaynakla-
nan Demokles'in k›l›c› gibi deyimi, günümüz-
de de büyük görev ve mesuliyetlerin ayn›
zamanda büyük tehlike ve s›k›nt›lar› da bera-
berinde getirece¤i imaj›n› dile getirmek ama-
c›yla kullan›lmaktad›r. Ayr›ca Kral
Dionysos'un krall›¤› süresince büyük tehlike-
ler ve korkular yaflad›¤›n› da ifade etmektedir.
Demokles'in k›l›c› deyimine ço¤u edebi eser-
lerde, makalelerde rastlan›r.

Retrieved from "http://tr.wikipe-
dia.org/wiki/Demokles"

ARTIK BU KONU Prof. Dr. P. Sema
AKA'n›n  ÖDÜL ADAYLI⁄INI AfiMIfi, ONUN
VE TÜM D‹fiHEK‹M‹ MESLEKTAfiLARININ
B‹R K‹ML‹K SORUNU OLMUfiTUR.
ÇÖZÜMLEN‹P AÇIKLI⁄A KAVUfiMADIKÇA
BU KONU DA‹MA S‹RUCUSA T‹RANI
DEMOKLES'‹N(4,5)  BAfiINDA TEK B‹R AT
KILINA BA⁄LI OLARAK ASILI DURAN
KESK‹N KILIÇ G‹B‹ B‹R TEHD‹T UNSURU
OLACAK D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ MESLEK VE
MESLEKTAfiLARINI SINIRLIYACAKTIR. 

D‹fiHEK‹M‹ fiÜPHES‹Z HEK‹MD‹R?

Kaynaklar:
1. Pars Tu¤lac›. T›p Sözlü¤ü. 3. Bask›. Pars Yay›nlar›,

‹stanbul 1978. 
2. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil

Kurumu. Türkçe Sözlük. ‹stanbul 1992. 
3. Yavuzy›lmaz Hüsnü, Ulusoy M.Mutahhar, Kedici (Aka)

P. Sema, Kansu Gülay. Protetik Difl Tedavisi Terimler
Sözlü¤ü. Türk Prostodonti ve ‹mplantoloji Derne¤i
Ankara fiubesi Yay›nlar›, Say›:1, Özyurt Matbaac›l›k,
Ankara 2003.

4. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi. Milliyet Cilt 6.
s:3005-6. ‹stanbul 1986. 

5. Demokles. Vikipedi, özgür ansiklopedi. http://tr.wikipe-
dia.org/wiki/Demokles

Bir Bu Eksikti...
Ülkemizde Sa¤l›k Sektörünün çözülmesi gereken
onlarca sorunu varken, böylesi gereksiz ve anlam-
s›z bir tart›flmaya neden olan ve De¤erli Hocam›z
Prof. Dr. Sema AKA nezdinde yapt›klar› hakbil-
mezlikle camiam›z›n tepkisine neden olan meslek-
tafllar›m›z› k›n›yoruz. 





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

BTLock Dental ‹mpalnt sistemi size 3D bilgisayar
simulasyon program› ve bu program ile haz›rlanan cerrahi 

klavuz sayesinde çok düflük bir maliyetle risksiz, sürpr‹zsiz 
implant uygulamas› yapma imkan› veriyor.

3‹lk olarak hastan›za bir
st ald›rt›yorsunuz.
(Hastan›za maliyeti
anlaflmal› kurumumuz-
da 100 YTL)

3 Ücretsiz servisini
sundu¤umuz 3D
simülasyon program› ile
kesit, panoramik ve 3
boyutlu çene görüntü-
leri üzerinde, en uygun
aç›, çap ve uzunluk,
implantlar aras› paralel-
lik ayarlamas› ve
mesafe ölçümleri (sinüs
membran› veya
mandibular kanal
uzakl›¤›, implantlar
aras› uzakl›k vb.) ile en
uygun  planlamay›
yap›yorsunuz.

3 Yapm›fl oldu¤unuz planla-
may› hasta a¤z›nda güvenle
uygulaman›z› sa¤layacak
cerrahi klavuzunuzu en geç
5 gün içerisinde teslim
al›yorsunuz. (Maliyeti,
implant say›s›na ba¤l›
olmaks›z›n 120 YTL

dental implant sistemi

Bilgisayar üzerinde uygulamal› tan›t›m için...

d i s d e n t a l @ d i s d e n t a l . c o m



YEN‹ D‹fiHEK‹ML‹⁄‹
FAKÜLTELER‹ ve
DÜfiÜNDÜRDÜKLER‹

Yukar›da belirtilen hususlar›n hepsi

uygulamaya geçmifltir. TTB ve

Tabip Odalar› karfl› ç›km›flsa da

netice de¤iflmemifltir. fiu anda bas›-

n›m›za intikal etmemifl olay her

kente bir üniversite ve her kente bir

t›p fakültesi projesidir. Önümüzdeki

10-15 y›l içinde Hakkari dahil fi›rnak

hariç 80 kadar t›p fakültesine sahip

olmam›z mukadderdir.

Bu olaya karfl› ç›kanlar›n kan›mca

hatalar› üniversitelere ba¤l› e¤itim

ve araflt›rma hastaneleri kurma fikri-

ni yeterince savunamam›fl olmalar›-

d›r.

Türkiye'nin flu anda T›p

Fakültesi'nden ziyade 400-600

yatakl› e¤itim ve araflt›rma hastane-

lerine ihtiyac› vard›r. Böylece ihtisas

yapmak için bekleyen onbinlerce

doktorumuza ihtisas yolu aç›lm›fl

olacakt›r. Üniversiteye ba¤l› e¤itim

ve araflt›rma hastaneleri kurmak t›p

temel bilim binalar›, yurtlar, dersane

ve konferans salonlar› kurmaktan

çok daha ucuz, iflletmesi çok daha

kolayd›r.

YÖK kurulduktan sonra ülkemizde

say›ca yetersiz görülen üniversite ve

fakülte say›s›nda art›fl planlanmaya

bafllam›flt›. Bu art›fl pek çok eksik-

liklere ra¤men sevindirici bir olayd›r.

Ancak baz› konularda afl›r›ya kaç›l-

m›flt›r. Bunlardan bir tanesi ise

gere¤inden fazla t›p fakültesinin

aç›lm›fl olmas›d›r.

T›p fakültesi say›s›n›n 50'ye ulaflma-

s›n›n bafll›ca nedenleri flunlard›r:

1. Fakülte aç›l›nca çok say›da

memur, ö¤retim eleman› ve

ö¤renci gelecek; flehirde canl›l›k

yaflanacakt›r.

2. Halk›n ve üniversite personelinin

yetersiz olarak ald›klar› sa¤l›k

hizmeti daha yeterli hale gele-

cektir.

3. YÖK, ö¤renci say›s›n› art›ran alt-

yap› projelerine destek sa¤laya-

cakt›r.

4. Üniversiteler, t›p fakültesi hasta-

neleri arac›l›¤› ile büyük döner

sermaye gelirlerine kavuflacakt›r.

Döner sermaye giderleri daha az

olaca¤› için üniversitenin kazanc›

daha fazla olacakt›r.

Diflhekimli¤i fakültelerine gelince;

ABD'de 157 t›p fakültesine karfl›l›k

1500 kadar e¤itim ve araflt›rma has-

tanesi vard›r. Diflhekimli¤i fakültesi

say›s› ise 50'nin alt›na inmifltir.

Pittsburgh, St. Louis, Cleveleand

gibi diflhekimli¤i fakülteleri mezuni-

yet öncesi (lisans) programlar›n›

durdurmufl, yaln›z yüksek lisans

programlar›na a¤›rl›k vermeye bafl-

lam›fllard›r. Türkiye'de ise mevcut

diflhekimli¤i fakültelerine ilaveten

Trabzon, Gaziantep, Bursa, Edirne,

Eskiflehir, Malatya ve Antalya' da

bulunan üniversitelerden baz›lar›

binalar›n› haz›rlay›p dekanlar›n› ata-

m›fllar, baz›lar› ise karar al›p uygula-

ma haz›rl›klar›na bafllam›fllard›r.

Önümüzdeki 10-15 y›l içinde her t›p

fakültesinin bulundu¤u flehirde bir

diflhekimli¤i fakültesinin kurula-

ca¤›na flafl›rmamak gerekir.

Prof. Dr. Gürhan ÇA⁄LAYAN
H.Ü. Diflhekimli¤i Fakültesi 

Periodontoloji Anabilim Dal›
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2. Sa¤l›k Bakanl›¤› ve SSK difl

tedavi merkezlerinde doktoral›

diflhekimlerinin konular› ile ilgili

bölümler aç›lmal› ve doktora

yapm›fl diflhekimleri kendi bilim

dal› d›fl›nda çal›flmaya zorlanma-

mal›d›r.

3. T›p fakültelerinin bulundu¤u

flehirlerde Prof. Dr. Ertu¤rul

Erdo¤an hocam›z›n yapt›¤› gibi

ö¤retim üyelerinin veya doktora

yapm›fl uzmanlar›n çal›flaca¤›

"diflhekimi e¤itim ve araflt›rma

enstitüleri" kurulabilir.

4. T.D.B. ve diflhekimli¤i odalar› her

ne kadar karfl› ise de "Tababet

ve fiuabat-›" kanunu d›fl›ndaki

branfllar›n da uzmanl›k alan›na

al›nmas› düflünülebilir. Tedavi,

Protez, Pedodonti,

Periodontoloji, Oral Diagnoz ve

Radyoloji'nin uzmanl›¤› kabul

edilip kadro verilmesi sa¤lanabi-

lir.

5. Yukar›da yaz›lanlar›n hiçbirisi

yap›lmaz ve her flehre kurulan t›p

fakültelerinin yan›nda bir diflhe-

kimli¤i fakültesinin aç›lmas›

kabul edilir.

Diflhekimli¤i fakültesi açma giriflimi

neden ortaya ç›km›flt›r?

1. Yöre halk›n›n uzmanl›k isteyen

alan için (Ortodontik Tedavi,

Cerrahi, Periodontoloji,

Pedodonti) günlerce yolculuk

yap›p yollarda periflan olmalar›,

2. T›p fakülteleri ve di¤er ö¤retim

Üyelerinin, doktora yapm›fl

diflhekiminden hizmet alma al›fl-

kanl›klar›, 

3. fiehir halk›n›n bir fakülteye daha

ihtiyac›, 

4. YÖK'ün lise diplomal› ö¤renci

say›s›n› karfl›lama arzusu.

Neler yap›labilir?

ABD'de diflhekimli¤i fakültelerinden

baflka 40 kadar kurum t›p fakültele-

rine ba¤l›, mezuniyet sonras› e¤itimi

ve araflt›rma merkezi olarak hizmet

vermektedir.

Örne¤in ABD'de Mayo T›p

Fakültesi'ne ba¤l› diflhekimli¤i ihti-

sas merkezi Brooks Army Hospital,

Luckland Hava Üssü Hastanesi,

Walter Reed Army Hospital gibi

kurulufllar mevcuttur. Ülkemizde

bunun tek benzeri Gülhane Askeri

T›p Akademisi'ne ba¤l›

Odontostomatoloji Enstitüsü'dür.

1970’li y›llarda Dr. Dt. Ertu¤rul

Erdo¤an hocam›z›n ola¤anüstü gay-

retleri ile kurulup gelifltirilen enstitü

yaln›z mezuniyet sonras› e¤itimi ve

hasta hizmeti vermekte; y›llar boyu

uluslararas› alanda yapt›¤› araflt›r-

malar bilime ›fl›k tutmakta, ülkemiz

için övünç kayna¤› olmaktad›r.

Bu flartlar alt›nda neler yap›labilir?

1. Karfl› olmak veya çözümsüzlük

çözüm de¤ildir. Bu nedenle

elbirli¤i ile çözüm üretmek

zorunday›z

Yukar›da say›lan hususlar›n gerçek-

leflmesi bugünün fiyatlar› 40000-

60000 dolar mal al›p y›ll›k masraflar›

60000 dolar› (personel ve malzeme

giderleri dahil) geçmeyecek kurulufl-

lard›r. Diflhekimli¤i fakültelerine

gelince maliyetleri en az 1000000

dolar, y›ll›k gideri de 1000000 dola-

r›n üstünde olan kurulufllard›r. Son

10 y›l içinde çok say›da fakülte 1-2

oda 1 levha ile ö¤retim üyesiz olarak

kurulmufltur.

Sonuçta son derece bilgisiz meslek-

tafllar›m›za diploma verildi¤i bir ger-

çektir. Dünyada kabul edilen "Kötü

bir diflhekiminin varl›¤› bir toplumda

hiç diflhekimi olmamas›ndan daha

kötüdür." fikridir. Bu nedenle

"Board-Yeterlilik" imtihanlar›n›n

aç›lmas›n›n da gerekli oldu¤una ina-

n›yorum. TDB'nin yabanc› ülke difl-

hekimli¤i fakültelerinden mezun difl-

hekimlerini "Yeterlilik" imtihan›na

tabi tutmas›n›n son derece gerekli

ve ak›lc› oldu¤una flahit olmuflum-

dur.

Görüldü¤ü gibi yeni fakülteler aça-

rak sa¤l›k ve difl sa¤l›¤› problemleri-

ni çözmek çözüm olmamaktad›r.
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Ankara Diflhekimleri Odas› 11. Dönem organ ve kurullar›na seçilen meslektafllar›m›z
hizmet içi e¤itimleri bafllad›. Program çerçevesinde ADO Konferans Salonunda 29 May›s
Perflembe günü “Etkili Konuflma Sanat› ve Beden Dili” konusunda Diflhekimi Selim MUT-
GAN taraf›ndan bir seminer verildi. Genel Kurulda Oda Organlar›na Seçilen
Meslektafllar›m›z›n kat›ld›¤› ve ilgi ile izledi¤i seminerde önemli paylafl›mlar›n oldu¤unu ve
çok faydaland›klar›n› belirtildi. 

Yine ayn› kapsamda Disiplin Soruflturmalar›n›n ayn› standartta ve hatas›z
yap›labilmesini sa¤lamak amac› ile bu y›l oluflturulan havuzda görev alan soruflturmac›
diflhekimlerine Odam›z Genel Sekreteri Sami BALÇIK taraf›ndan 8 Haziran Perflembe
günü bir e¤itim semineri verildi. Bafltan sona bir disiplin soruflturmas›n›n nas›l
yap›laca¤›n›n konufluldu¤u toplant›da, yönetmelik gere¤i izlenecek prosedür anlat›ld›. Bir
soruflturma sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar›n detaylar›yla irdelendi¤i
toplant›da oluflturulan soruflturmac› havuzunda yeni görev alan meslektafllar›m›z kat›ld›.
Verimli bir çal›flma oldu¤unu, zaman zaman toplanarak örnek soruflturmalar›n birlikte ince-
lenmesinin, görev alan meslektafllar›m›z›n yarar›na olaca¤› belirtildi.

ADO Hizmetiçi E¤itim
Seminerleri
ADO Hizmetiçi E¤itim
Seminerleri

OSMANLI ADSM taraf›ndan düzenlenen 
2005-2006 y›l› Planl› E¤itimleri Tamamland›.
OSMANLI ADSM taraf›ndan düzenlenen 
2005-2006 y›l› Planl› E¤itimleri Tamamland›.
Osmanl› ADSM taraf›ndan ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü Ostim salonunda düzenlenen 2005-2006 y›llar› planl› e¤itimleri 28
Nisan 2006 tarihinde Prof. Dr. Hamit HANCI’n›n sundu¤u “Diflhekimlerinin Yasal Sorumluluklar›”, 26 May›s 2006
tarihinde Dr. Dt. Serdar SÜTÇÜ’nün “Adli Diflhekimli¤i ve Prof. Dr. Hiflam DEM‹RKÖPRÜLÜ’nün sunduklar› “Kron
Köprü Protezlerinde baflar›s›zl›klar” konulu seminerlerle tamamlanm›flt›r. Düzenlenen E¤itim Seminerleri TDB -
SDE Yüksek Kurulu taraf›ndan kredilendirilmifltir.
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ADO E¤itim SeminerleriADO E¤itim Seminerleri
Ankara Diflhekimleri Odas› E¤itim
Seminerleri kapsam›nda bilimsel
toplant›lar devam ediyor. 27 Nisan 2006
Perflembe günü Odam›z Konferans
Salonunda Boston Tufts Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç.
Dr. Gülsün GÜL taraf›ndan ‘Aile ‹çi fiiddet
Tarama ve Önlenmesinde Diflhekimli¤inin
Rolü’ konusu ifllendi. Konferansta
diflhekimleri aile içi fliddeti klinikte
tan›mlay›p bu risk grubu hastalara
yard›mc› olarak bir ileri derecede hayati
tehlike tafl›yan travmalar› önlemede
önemli bir rol üstlenmektedir denildi. 
11 May›s 2006 günü de yine E¤itim
Seminerleri program› çerçevesinde pro-
gram gere¤i ‹stanbul Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç.
Dr. Haflmet ULUKAPI taraf›ndan Minimal
‹nvaziv Terapi konusu anlat›ld›. Üyelere
büyük ilgi gösterdi¤i seminerin oldukça
yararl› oldu¤u izleyenler taraf›ndan ifade
edildi. Güney Dental sponsorlu¤unda
yap›lan seminer Say›n ULUKAPI’n›n
kat›l›m› ile de¤er kazand›.
Güney Dental sponsorlu¤unda Haziran
ay›n›n konu¤u Marmara Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Prof Dr. Deniz GEMAL-
MAZ idi. Say›n GEMALMAZ simantasyon
konusunda verdi¤i seminerde basit gibi
görünen ama asl›nda pek çok gözden
kaçan noktaya parmak basarak çok
baflar›l› bir sunuma imza att›. 
Birbirinden de¤erli hocalar›m›za E¤itim
Seminerleri Program›m›za katk›lar› için
teflekkür ederiz. Önümüzdeki yaz
aylar›nda ara verece¤imiz seminerlerimize
Eylül ay› itibar› ile devam edilecektir. Yeni
dönem programlar›m›zda haberdar olmak
için WEB sayfam›z› ve internet haber-
leflme grubumuzu takip ediniz.
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ronomik harçlarla çad›r kurup kalabili-
yordu. Bizim bir zirve ekspedisyon eki-
binde yer almam›z geceyi dünyan›n tan-
r›ças›n›n kollar›nda geçirebilmemizi
sa¤lam›flt›.

Everest’in (Nepal dilinde: Sagarmatha /
Tibet fierpani dilinde: Chomolungma)
Mahruki ve F›nd›k’tan sonra 2006’da
8848 metrelik zirvesine ulaflabilen Petrol
Ofisi ekibi, t›rman›fllar›n› Tibet, yani
kuzey yüzünden gerçeklefltirecek, 5200
metre irtifadaki kuzey ana kamp›nda
kalacaklard›. Asl›nda Everest zirvesine
ilk ç›kan Türk Nasuh Mahruki de kuzey
rotas›n› kullanm›fl, güneydeki Everest
Ana Kamp›’nda Everest zirvesi için
de¤il, 8501 metre ile dünyan›n dördün-
cü yüksek da¤› olan Lhotse’nin zirvesi-
ne ç›karken kalm›flt›.

Bir buzul oldu¤u için her sene topo¤raf-
yas› de¤iflen bu kampta ancak özel izin-
le, sadece zirve yapacak, onbinlerce
dolarl›k harçlar› Nepal Krall›¤›’na yat›ra-
cak uluslararas› ekspedisyon ekipleri
çad›r kurabiliyordu.

oras› nas›l bir yer; 
toprak m›, buz mu, 
çok so¤uk mu;
geceler nas›l geçer,
insan çad›r›nda 
neler hisseder?..

diye Himalayalar’da 5364 metre irtifada-
ki Everest Ana Kamp›’n› bu ülkeden
sadece dünya çap›ndaki da¤c›lar›m›z
Nasuh Mahruki ve Tunç F›nd›k’a sorabi-
lirdim. Çünkü Everest’in Nepal
Krall›¤›’na bakan güney yüzünde yer
alan Khumbu Buzulu’nun üzerine kurul-
mufl, oksijenin yar›ya düfltü¤ü, hiçbir
insan›n 365 gün kalamayaca¤›, geçici
çad›rlardan oluflmufl bu ana kampta
daha önce kalabilmifl bir üçüncü Türk
da¤c› daha yoktu.

Bu kampta ancak zirve t›rman›fl›
yapacak ekipler, günlerce kilometreler-
ce yürüyerek varabilip, özel izin ve ast-

Bu yüksekli¤e ancak Himalayalar’da
günlerce yürünerek ulafl›labiliyordu.
‹ncelmifl havan›n moleküler yap›s›n›n
helikopter pervanesinin görevini yapma-
s›na imkan tan›mad›¤› için helikopterle
de gelinemiyordu. Do¤al olarak bir yara-
lanma, bir hastal›k durumunda Ana
Kamp’tan ancak ve ancak ad›m ad›m,
ya da kollarda, omuzlarda afla¤›lara ini-
lebiliyordu.

Zaten o yüksekli¤e de birden de¤il,
ad›m ad›m günlerce yürüyerek ç›k›lma-
l›yd›. Ancak bu flekilde kan tablosunun
havada yar›ya düflmüfl oksijene uyum
sa¤lamas›na (aklimatize olmaya) olanak
tan›nm›fl olur; akci¤er ya da beyin öde-
minden korunulabilirdi.

2587 metrelik Ilgaz, nas›l Anadolu’nun
bir yüce da¤›ysa, Everest de 8848 met-
relik stratosfere yak›n yüksekli¤i ile yal-
ç›n kayal›klar› göklere uzanan dünyan›n
bir yüce da¤›.

‹lk defa 29 May›s 1953’de Yeni
Zelandal› Edmund Hillary ve fierpa

EVEREST ANA
KAMPI’NDAN
NAMASTE...

EVEREST ANA
KAMPI’NDAN
NAMASTE...
düfl hekimi yalç›n ergir
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kocaman böceklerin aras›ndan yürüyor-
duk. Kral Gyanendra’ya karfl› isyan gün-
den güne büyürken kendimizi p›rp›r bir
uçakla, alt alta üst üste, 1400 metre irti-
fadaki baflkent Katmandu’dan ayr›lm›fl,
Everest’e günlerce yürüyerek var›labile-
cek yolun bafl›ndaki 2800 metre yük-
sekli¤indeki Lukla Kasabas›’na uçarken
buluyorduk.

On dört gün sürecek susuz, banyosuz
dönemimiz bafll›yordu. A¤›r yüklerimiz
bölgenin Tibet göçmeni halk› fierpa’lar›n
kontrolünde difli öküz “Jom”lara yükle-
niyor, günlük gereksinimlerimizi s›rt›m›z-
da baflta hafif gelen çantalar›m›zda tafl›-
yorduk. Genelde üç bin metre üzerinde
devreye koca Tibet öküzleri Yak’lar ve
diflileri Nak’lar giriyordu. fierpa’lar da
bat›l›lar›n inan›lmaz yüklerinin ve insaf-
dan uzak buyruklar›n›n alt›nda üç para-
ya yukar›lara gidip geliyordu.

Baflta herkesin keyfinin, sa¤l›¤›n›n yerin-
de oldu¤u uzun yürüyüflteydik. Önceleri
orman gülleri Rhododendron’lar›n ara-
s›ndan, alt›ndan zaptedilmez sular›n
akt›¤› zang›r zang›r sallanan tahta asma
köprülerin üzerinden geçerken, çad›rla-
r›m›z› m›fl›l m›fl›l uyuyabildi¤imiz irtifalar-
da kurarken, irtifa artt›kça nefesler kesil-
meye, keyifler kaçmaya bafll›yordu.
Gece çad›rlardan öksürük sesler gelir-
ken, ifltahlar azal›yor, bafl› a¤r›yanlar
ödem çözücü Diamox ilac›na baflvur-
maya bafll›yordu. Dört binli metrelerden
sonra yolda karfl›m›za kusanlar, bir tafla
oturmufl hüngür hüngür a¤layanlar,
fierpa’lar›n kollar›nda afla¤›lara tafl›nan-
lar ç›kmaya bafllam›flt›.

Oksijen azald›kça s›rt›m›zdaki çanta
sanki a¤›rlaflt›kça a¤›rlafl›yordu. Art›k
a¤›rl›k yapmas›n diye çantamdaki pille-
rin ka¤›tlar›n› y›rt›p at›yor, yukar›lara
do¤ru yürüyor, yürüyor, yürüyordum.

Yol boyu karfl›m›za ç›kan Budist mant-
ras› “Om Mani Padme Hum”un yazd›¤›
mani tafllar›n›n solundan geçerek yürür-
ken, günler geçtikçe art›k karfl›m›zda
Everest’in geri vermedi¤i da¤c›lar için
yap›lm›fl an›tlar ç›kmaya bafll›yordu.

Yüksek irtifa bu kadar ölümle özdeflik-
ken, tarifsiz bir de büyüsü vard›. Tunç
F›nd›k, Everest Zirvesi’ni yapt›ktan

Tenzing Norgay taraf›ndan güney
yüzünden zirvesine ulafl›labilmifl, önce-
sine ve sonras›nda nice canlar› sonsuza
dek eteklerinde konuk etmifl Nepal –
Tibet s›n›r›ndaki dünyan›n kraliçesi.

Hacettepe Üniversitesi’nin geyik figürlü
k›rm›z› beyaz logosunu bilirsiniz; iflte y›l-
lar önce, henüz t›p fakültesi ö¤rencisiy-
ken bu logoyu çizmifl olan flimdiki 19
May›s Üniversitesi T›p Fakültesi Kulak
Burun Bo¤az A.B.D. Baflkan› Prof. Dr.
Yücel Tanyeri bir gün telefon etmifl,
ye¤eni Tunç F›nd›k’›n Lhotse Da¤› eks-
pedisyonu ekibiyle birlikte Everest Ana
Kamp›’na gitmek isteyip istemedi¤imi
sormufltu. Daha önce tan›flt›rd›¤› sevgili
Tunç, o s›rada Güney Amerika’n›n en
yüksek da¤› olan Arjantin’deki 6959
metrelik Aconcagua’n›n zirvesini
tamamlam›fl, Fransa – ‹talya s›n›r›n›n
geçti¤i Alp’lerin 4810 metrelik Mont
Blanc zirvesini zorlamaktayd›. Lhotse,
dünyan›n dördüncü yüksek da¤›yd› ve
Everest’in kuzey do¤usunda yer almak-
tayd›. Lhotse’ye zirvesinin yolu da
Everest Ana Kamp›’ndan geçmekteydi.

“Hayatta bir kere, ya da hiçbir zaman”
bir düflün bafl›ndayd›m. Bu dünyan›n
dam›nda, giysisinden, özel ekipman›n-
dan, ulafl›m›na bir aya yak›n sürecek
pahal› yolculu¤a ve diflleri telli turnalar-
dan uzak kalmaya ancak mali bir des-
tekle dayanabilirdim. Dergilerinin yazar›
oldu¤um Anadolu Hayat Emeklilik,
maddi - manevi deste¤ini esirgemeyin-
ce de, kendimi bir anda hasta randevu-
lar›n› ayarlam›fl, nefes nefese s›rt çanta-
m› haz›rlarken bulmufltum.

Benim gibi yüksek irtifa da¤c›l›¤› deneyi-
mi olmayan odyoloji uzman› sevgili
Ayflen Erdil’in de kat›l›m›yla
Katmandu’da, Tunç F›nd›k’›n, Hollanda,
A.B.D., ‹ngiltere ve Fransa’dan gelmifl
deneyimli da¤c›lardan oluflmufl ekibiyle
buluflmufltuk.

Katmandu son derece mistik ama sa¤l›k
aç›s›ndan son derece riskli bir baflkent-
ti. Çeflme suyu, Dünya Sa¤l›k Örgü-
tü’nün tehlike s›n›r›ndan befl kat daha
kirli oldu¤u için difllerimizi ancak pet
flifle suyuyla f›rçalayabiliyorduk.
Sokaklar tozdan, topraktan, fare leflle-
rinden geçilmezken, otel odas›nda

sonra öyküsünü yazd›¤› Tanr›lar›n
Taht›na Yolculuk kitab›nda bir buz t›r-
man›fl›nda kay›p buz kazmas›n› buza
çakarak durabilen ama bu arada kol
sinirleri koptu¤u için kolu kesilmek
zorunda kalan Amerikal› da¤c› Gary’nin
tek koluyla yeniden nas›l oralara gelip
zirveyi zorlay›fl›n› anlatmaktayd›.
Everest’in geri göndermedi¤i, derin
dondurucusunda muhafaza etti¤i
da¤c›lardan baz›lar›n›n aileleri naafllar›n›
bulup getirmeleri için yüksek irtifa
da¤c›lar›na ola¤anüstü rakamlar öner-
mekteydi.

Ana Kampa vard›¤›m›zda ayakkab›lar›n
ba¤›n› ba¤lamak, su içmek, e¤ilmek,
çad›r›n içini düzeltmek - herfley mesele
haline gelmiflti; nefes nefese kal›n›yor,
bir müddet soluklanmak gerekiyordu.
Ne internet, ne cep telefonu, ne elektrik,
dünyada ama dünyaya benzemeyen bir
ortamda baflbaflayd›k.

Gece, Khumbu Buzulu’nun üzerindeki
turuncu çad›r›mda kal›yordum.
Dünyan›n en yükse¤indeki diflhekimiy-
dim. Hatta 12-13 nisanda, kuzeyde ve
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ç›kmak mümkün olmad›¤› için çifl
fliflesini sürekli doldurup, çad›r›n
aral›¤›ndan boflaltmak zorunda kal›yor-
dum. Asl›nda bu s›v› at›m› beni olas› bir
ödemden kurtar›yordu. Gece deliksiz bir
uyku mümkün de¤ildi, her dakikan›n far-
k›nda, hep nefes nefeseydim.

Gündüz Tunç ve Ayflen’le Khumbu Buz
Ça¤layan›’n›n buz duvarlar›n›n, labirent-
lerinin aras›nda dolan›yorduk. Buras›
güzergah›n oldukça tehlikeli geçifllerin-
den birisiydi, biz ayr›ld›ktan sonra bu
labirentlerin aras›ndan geçen üç fierpa
k›r›lan buz duvarlar›n›n alt›nda kal›p öle-
cekti. Bu buz duvarlar› ve çatlaklar›
sürekli flekil de¤ifltirdi¤inden geçenler
geri dönerken çatlaklar›n üzerine yerlefl-
tirdikleri aluminyum merdivenlerini
yamulmufl olarak buluyorlard›.

Ekibimiz, kimisi Everest, Tunç F›nd›k ile
Steve Hodges da Lhotse zirvesi
yapacaklar› için May›s ay› sonuna kadar
bölgede kalacakt›. Ayflen ile benim gün-
lerce devam edecek ad›m ad›m geri yol-
culu¤umuz bafllamal›yd›. Bu sat›rlar›
yazd›¤›m 15 May›s gecesinde Tunç ile
Lhotse’ye t›rmanacak Steve’in parmak-
lar› donmufl, afla¤›ya tafl›nm›fl, Tunç ise
incecik havada, zirve için uygun ortam›
kollamaktayd›. Yüksek irtifada ektremi-
telerdeki bu so¤uk ›s›rmas›, giysilerin
yetersizli¤inden de¤il, kan salça k›vam›-
na geldi¤i için dolafl›m›n bozulmas›n-
dand›. Güneflin parlak ›fl›klar› ana kamp-
ta bile kar körlü¤üne yol açabilirdi.

Bize dönüfl yolculu¤umuzda bayan
Kandu fierpa rehberlik edecekti. Üçü-
müz Ana Kamp’tan ayr›lm›fl buzul üze-
rinde 3-4 saat uzaktaki Gorak Shep’e
yürürken Ayflen beyin ödemine ba¤l›
olarak nerede oldu¤umuzun fark›nda
bile de¤ildi. Çok kritik saatler geçirdik,
ad›m ad›m afla¤›lara indikçe ödem azal-
d› ve yan›mda tafl›d›¤›m kortizon i¤nele-
rini damardan vermeme gerek kalmad›.

Günler sonra Lukla’ya geri vard›¤›m›zda
önce hava muhalefetinden iki gün

güneyde henüz ana kamplarda bulunul-
du¤u için o s›rada 5364 metrelik
Khumbu’da, dünyan›n en yükse¤indeki
Türklerdik.

Gece rüzgar›n korkunç u¤ultusunda,
eksi yirmi derecede kaz tüyü uyku tulu-
mumda yat›yordum. Çad›r buzulun üze-
rinde yer ald›¤›ndan alt›mdan çat›rt›lar,
uzaktan ç›¤ sesleri geliyordu. Kolumu
d›flar› ç›kartt›¤›mda çok üflüdü¤ü için
hep haz›rol vaziyetinde mum gibi yat›-
yordum. Oralara kadar tafl›d›¤›m dizüstü
bilgisayar›m çoktan donmufltu, zaten
bataryas›n› flarj imkan›m da yoktu.
Donmas›n diye likit kristal ekranl›
foto¤raf makinem, suyum kaz tüyü uyku
tulumumun içindeydi. Vücuttan muaz-
zam bir s›v› tahliyesi vard›, d›flar› sürekli

boyunca de¤il p›rp›r uçak, Katmandu’ya

uçacak bir karga dahi bulamad›k.
Ard›ndan Katmandu’ya varabilince siya-

si muhalefetin krala karfl› sokak eylem-
leri yüzünden soka¤a ç›kma yasa¤› ilan

edildi bu sefer de otelimizde mahsur
kald›k. Yabanc›lar›n binebildi¤i bir oto-

büsle patlamaya haz›r flehrin asker
kontrolündeki bombofl sokaklar›ndan

geçip kapa¤› havalan›na att›k. Biletimiz
yoktu, tek bir uluslararas› uçufl vard›, o

da Muscat’ayd›. Yolcular›n›n baz›lar› bir
flekilde havaalan›na hatta Katmandu’ya

ulaflamad›¤› için yer vard› ve Muscat’›n

nerede oldu¤unu bilmeden uça¤a atla-
y›p ülkeyi terkettik.

Yolda hostese hangi ülkeye gitti¤imizi

sorup Umman Sultanl›¤› yan›t›n› alm›fl-
t›m. Umman, Japonya, Endonezya far-

ketmezdi, saatli bombay› ard›m›zda
b›rakm›flt›k.

Umman’a indi¤imizde sanki Paris’e gel-

mifltik. Oradan o gece hemen Bahreyn’e
uçtuk. Kald›¤›m›z otelin yata¤›nda enine

mi boyuna m› yataca¤›m› bilemedim,
uzun süredir ilk defa kocaman bir yatak-

ta, kollar›m› aça aça, yatakta yuvarlana
yuvarlana yatabilecektim.

Hele banyoda Bahreyn’in tüm suyunu

tüketecektim.

Can›m ülkeme geldi¤imde nas›l bir bol-
luk, temizlik, do¤al güzellik ve insanl›k

diyar›nda nefes ald›¤›m›z› bir kere daha

hücrelerime kadar hissettim.

Bu sat›rlar› az sonra siyah zeytin yiyebi-
lece¤im, adam gibi dufl alabilece¤im,

tedavilerin en has›n› yapabilece¤im,
yafllan›nca korunup kollanabilece¤im bir

diyar›n baflkentinde,bir acayip ortamda
bulunabilip sa¤ salim dönebilmifl bir

meslektafl›n›z, daha da önemlisi güzelim
bir ülke vatandafl›n›z olarak yaz›-

yor,hepinizi sayg› ve sevgiyle kucakl›yo-
rum.
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1966 senesinde do¤an çocuklar›n 40  yafl›na
geldi¤ini düflününce gerçek daha bir ortaya ç›k›-

veriyor.
‹stanbul Üniversitesinin  ''flimdi yerinde

yeller esen '' Beyaz›t konumlu
Diflhekimli¤i Fakültesinin;  resim karele-

rine  s›¤makta birazda zorlanan sevgili 1966
mezunlar›  6 - 7 May›s günlerinde Polonez

Köyde bir araya geldik.
Tabi bu birazda genelleme bir cümle oldu; zira sevgi ile

and›¤›m›z hayat›n› kaybetmifl meslektafllar›m›z; ve sair
sebeplerle buluflmaya kat›lamayan arkadafllar›m›z oldu.
‹mkan yaratarak  genelde efl ve çocuklar› ile birlikte kat›-
lan 36 arkadafl›m›z ile unutamayaca¤›m›z bir hafta sonu
yaflad›k.
Çap› büyümüfl göbekleri, aklaflm›fl ve seyrekleflmifl saç-
lar›, artm›fl nüfuslar› ve de dopdolu hat›ralarla yenilip, içi-
len hasret giderilen güzel bir buluflma idi.
Organizasyonda eme¤i geçen ve lütfedip kat›lan meslek-
tafllar›m› kutlayarak devam›n› diliyorum.
40 sene önce hayat›n bir cilvesi olarak; apse yap›p fliflmifl
bir difl ve yanakla Fakültenin ilk aç›l›fl gününe komik bir
biçimde  kat›ld›¤›m› hiç unutmuyorum, bu benim ilk der-
sim oldu. 

Diflhekimli¤i Fakültesini kazand›¤›m›z› ö¤rendi¤imiz
günün ertesi geceleri ''kendimizi beyaz önlükler içerisin-
de görerek'' geçirdi¤imizi an›ms›yor ve de arkam›za
dönüp bakt›¤›m›zda 40 senenin ac› ve tatl› hat›ralarla çok
çabuk geçti¤ini görüyorum.
40 sene önceki  Diflhekimli¤i pozisyonu ile flimdiki mes-
leki yaflam aras›ndaki fark, çokta yükseliflteki bir çizgi
olarak gözükmüyor. Aç›kças› bundan sonra mezun olarak
hayata at›lacak meslektafllar›m›n, mesle¤in yukar›lara
do¤ru  tafl›nmas› ve hayat mücadeleleri baz›nda bizlerden
çok daha fazla gayret gösterme ihtiyac›nda  olacaklar›
çok aç›k bir biçimde gözükmektedir.    
Çok yorularak, mesuliyet alarak maddi ve manevi yükler
alt›nda, hastalar›m›zla sevinerek, hastalar›m›zla üzülerek
zevkle icra etti¤im mesle¤imi kendi kendime sorguluyo-
rum bazen.
Bugünkü  tecrübelerimle beni 40 sene önceye götürüp
sorsalar;  ''meslek olarak Diflhekimli¤ini seçer misin'' diye
ne cevap verebilece¤imi, inan›n çok düflünüyorum.
Gelece¤in; her konuda  diledi¤im gibi mesle¤imiz aç›s›n-
dan da  iyilikler getirmesini dileyerek  sevgi ve sayg›lar
sunuyorum.

Diflhekimi Selçuk  ‹LKSOY

Ö N C E S O N R A

BÜTÇE UYGULAMA TAL‹MATINDA DE⁄‹fi‹KL‹K
Resmi Gazetenin “Difl Tedavileri” bafl-
l›kl› maddesi flöyle: 
5.2.3. “Yaln›z, çocukluk ve okul ça¤›
olarak kabul edilen 5-15 yafl grubun-
daki çocuklarda yer tutucu ve orto-
dontik tedaviler ile 6 ve 12 yafl (1. ve
2. daimi büyük az›) difllerinin tedavile-
rinde (münhas›ran kanal dolgular) 90
günlük süre kayd› aranmaz ve birinci
basamak sa¤l›k kurulufllar›nda görevli
diflhekimlerince de yukar›da belirle-
nen usul ve esaslar çerçevesinde ser-
best diflhekimliklerine veya özel sa¤l›k
kurum/kurulufllar›na sevkleri yap›labi-
lir. Tedavi sa¤land›ktan sonra sevk

29 Nisan Tarihinde Resmi Gazetede
yay›nlanan Bütçe Uygulama

Talimat›nda difl tedavileri ile
ilgili bu y›l bir de¤ifliklik

yap›larak hak sahiple-
rinin 5-15 yafl gru-

b u n d a k i
ç o c u k l a -

r›n›n yer
tutucu, ortodon-

tik tedavileri ile 6 yafl
ve 12 yafl difllerinin

tedavilerinde 90 gün kayd›
aranmaks›z›n özel diflhekimleri-

ne sevkine olanak sa¤land›. 

ka¤›d›nda belirlenen tedavinin yap›l-
d›¤›n›n, kurumun diflhekimi veya sevki
yapan resmi kurum veya kurulufltaki
diflhekimlerince onaylanmas› zorunlu-
dur. 
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Müdürlü¤ü'nden gönderilen yaz›da
aç›klama flu flekilde yap›ld›.
"Belediyelerin ve belediye birliklerinin
kendilerine ait kadrolu sa¤l›k persone-
li ile mahalli ihtiyaca yönelik sa¤l›k hiz-
metleri vermek amac›yla bizzat ifllet-
tikleri sa¤l›k tesisleri d›fl›nda kalan ve
ilgili mevzuat uyar›nca özel hukuk
tüzel kiflisi olduklar› halde belediyeye
ait amblemi kafle veya damgalar› kul-
lanan a¤›z ve difl sa¤l›¤› merkezlerinin
ve di¤er sa¤l›k birimlerinin resmi
sa¤l›k kurumu olarak nitelendirilmesi-
nin mümkün olmayaca¤›, bu tür mer-

Sa¤l›k Bakanl›¤›, Ankara Diflhekimleri
Odas›'n›n 09-03-2006 tarih ve

377/2006 say›l› yaz›m›za cevap
verdi¤i 28-04-2006 5774 say›l›

yaz›s›nda Belediyeler ve
Mahalli ‹dareler Birli¤i

taraf›ndan özel bir
flirketle anlaflma yap›la-

rak aç›lan a¤›z ve difl sa¤l›¤›
hizmeti sunan merkezlerin

resmi sa¤l›k kuruluflu olarak
de¤erlendirilmesinin mümkün
Olmad›¤›n› aç›klad›.
Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel

kezlere yap›lan 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› gerekmektedir.
Ayr›ca 81 il valili¤ine gönderdi¤imiz
14-03-2006 tarih ve 3178 say›l› yaz›-
m›z ile illeri dahilinde faaliyet gösteren
veya göstermek isteyen bu tür sa¤l›k
kurulufllar›na karfl› yukar›da aç›klanan
hususlara göre hareket edilmesi ve bu
konuda gerekli hassasiyetin gösteril-
mesi istenmifltir." denildi. 

Sevgili Cihat
Hocam›z›n
vefat›n›n 1.
y›l›nda sayg›yla
an›yoruz.

Cihat Çekiç

SA⁄LIK BAKANLI⁄I DA M‹B’LER‹ 
DENETLEMEYE KARAR VERD‹.

BASIN SUÇLARI VE SORUMLULUK PANEL‹

26 May›s 2006 Cuma günü Ankara Adliyesi
Konferans Salonunda AÜTF Adli T›p A.D ve Adli
Bilimciler Derne¤i (ADB‹D) taraf›ndan Ankara
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›n›n katk›lar›yla düzenlenen
Hukuk ve Adli Bilimler Paneller Dizisinin 5.’sinde,
“Bas›n Suçlar› ve Sorumluluk” konulu panel gerçeklefl-
tirilmifltir.

Oturum Baflkanl›¤›n› ADB‹D Hukuk Komisyonu
Üyesi ve Ankara Barosu Avukatlar›ndan Av Devrim
KARAKÜLLAH’›n yapt›¤› panelde konuflmac› olarak
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Köksal BAYRAKTAR taraf›ndan ‘fiah›s Haklar›n›n
Bas›n Yoluyla ‹hlali’, ‹stanbul Barosu Avukatlar›ndan
Av. Fikret ‹LK‹Z taraf›ndan “Bas›n Özgürlü¤ü ve Bas›n

Suçlar›” , Polis Akademisi Dekan Yard›mc›s› Yard. Doç. Dr. Önder AYTAÇ taraf›n-
dan ‘Güvenlik Güçlerinin Medya Taraf›ndan Denetimi’, Yarg›tay 4. Hukuk Dairesi
Eski baflkan› Dr. Bilal KARTAL taraf›ndan ise “Bas›n›n Tazminat Sorumlulu¤u”
konulu sunumlar gerçeklefltirildi.

Yaklafl›k 200 kiflilik dinleyici toplulu¤unun bulundu¤u panelde kat›l›mlar›yla
Yarg›tay Eski Baflsavc›s›. Vural SAVAfi, Ankara Cumhuriyet Baflsavc›s›  Hüseyin
BOYRAZO⁄LU ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤r. Üyesi Prof. Dr.
Do¤an SOYASLAN olmak üzere bilgi ve tecrübelerini paylaflm›fllard›r.

• Ankara Diflhekimleri Odas› TDB Delegesi 
Dr. Dt. Bahad›r KASAR’›n Babaannesi vefat etmifltir.
• Diflhekimi Selçuk ‹LKSOY’un babas› vefat etmifltir.

• Diflhekimi ‹sa KAPLAN’›n Kay›npederi vefat etmifltir.

Baflsa¤l›¤› diliyoruz...

• Diflhekimi Kezban GÖKÇEO⁄LU’na annesinin ve kay›npederinin 
rahats›zl›¤›ndan dolay›,

geçmifl olsun dileklerimizi sunuyoruz...
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Zaman›n kendisinden al›p götürdü¤ü y›llara ald›rmadan hala ilk
günkü heyecan ve flevkle çal›flan bir diflhekimi. Y›llar önce
ö¤retmenlik yaparak bafllam›fl insanl›¤a hizmet etmeye.
Birkaç y›l sonra çeflitli sorunlardan dolay› b›rakmak zorunda
kalm›fl severek yapt›¤› bu kutsal mesle¤i. Akabinde diflhekimi
olmufl, ba¤›ms›z serbest çal›flan bir diflhekimi olarak insanlara farkl›
bir flekilde hizmet etmeye bafllam›fl. Bu arada geçen zaman›n kendisinde
yaratt›¤› birikimleri, düflünceleri yine insanlarla paylaflmak ad›na kitaplar
yazm›fl, yüre¤inden kopup gelenleri sat›rlara dökmüfl, sevgiyle yo¤urmufl ve
okumak için bizlere sunmufl. fiayet vaktiniz olursa bir gün yan›na u¤ray›p s›cak
çayla beraber kendi sesinden dinlemenizi tavsiye ederim. Eline, yüre¤ine sa¤l›k Zeki
a¤bi, teflekkür ederiz …                                                      Haydar KARINLIO⁄LU

Çok say›da meslektafl›m›z›n izledi¤i
turnuva keyifli ve çekiflmeli maçlara
sahne oluyor. Ana sponsorlu¤unu
Volvo’nun yapt›¤› turnuvan›n di¤er
sponsorlar› Tad›m Pizza, Eczac›bafl›

Ankara Diflhekimleri Odas› ile Ankara
Tenis Kulübü’nün birlikte düzenledi¤i
ikinci Difle Difl Tenis Turnuvas› 2
Temmuz Cumartesi günü yap›lan aç›l›fl
kokteyli ve gösteri maç› ile bafllad›.

Kanatç› Coca Cola, Efes Pilsen ve
Saneks tekstil yap›yor. Dergimizin
yay›na haz›rland›¤› günlerde devam
eden Turnuva 9 Temmuz Pazar günü
kapan›fl kokteyli ile sona erecek. 

2. D‹fiED‹fi TEN‹S TURNUVASI BAfiLIYOR... 

YAZA MERHABA ORGAN‹ZASYONLARI...

B‹R K‹TAP ÖNER‹S‹...

Ankara Diflhekimleri Odas› Sosyal Etkinlikler Komisyonu’nun organize etti¤i “Yaza Merhaba Organizasyonlar›”n›n
birincisi Sera Dört Mevsim Restaurant’ta 17 Haziran 2006 Cumartesi günü yap›ld›. Oldukça kalabal›k bir meslektafl
grubunun ilgi gösterdi¤i yemek, keyifli sohbetler ve nefle içinde geçti. Komisyon Baflkan› Nihat YALÇIN
Organizasyonlar›n devam edece¤ini, üyelerin web sayfas› ve internet haberleflme grubunu takip etmelerini istedi.

Ankara Diflhekimleri Odas› 10. Dönem Yönetim
Kurulu görev süresi boyunca büyük özveri

gösteren temsilcilerine bir yemek organizasy-
onu ile veda etti. Vadi Park Restaurant’ta

yap›lan yeme¤e temsilcilerin büyük
ço¤unlu¤u kat›l›rken Yönetim Kurulu

Baflkan› Merih BAYKARA bir sonraki dönem
için yine birlikte çal›flmak istediklerin ifade etti. 

TEMS‹LC‹LER YEME⁄‹
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Çorlu Asker Hastanesi Bafltabipli¤i'nce

8-9 Haziran 2006'da düzenlenen "T›bbi

Hukuk, T›bbi Etik ve T›p Felsefesi" sempoz-

yumuna Asker ve Sivil sa¤l›k kurulufllar›ndan

180'den fazla kifli kat›lm›flt›r

[Akademisyenler, Klinik ve Temel T›p

Bilimlerinden (Etik ve Adli T›p) Uzmanlar, Difl

Hekimleri, Hukukçular (Avukat, Hakim ve

Savc›lar) Biyolog, Yüksek Hemflire ve

Hemflireler].

Hizmet Hastanesi konumunda olmas›na

ra¤men Çorlu Asker Hastanesinin düzenle-

di¤i sempozyumun; bilimsel seviyesinin yük-

sek oldu¤u, kat›l›mc›lar›n konuya yeterli sevi-

yede ilgi gösterdikleri, Asker-Sivil birlikte-

li¤inin iyi bir örnek oluflturdu¤u gözlemlenmifl

ve baflar›l› bir bilimsel etkinlik olarak

de¤erlendirilmifltir.

Felsefesi yap›lmadan bir bilim alan›n›n

sorgulanamayaca¤›, sorgulanmayan bir bilim

alan›n›n geliflmesinin çok zor olaca¤›, bu

nedenle T›p Felsefesi'nin üzerinde çal›fl›lmas›

gereken önemli bir alan oldu¤u belirtilen

sempozyumda afla¤›daki kararlar al›nm›flt›r:

1. Tüm T›p Fakültelerinde T›bbi Hukuk ve

T›p Eti¤i Dersleri okutulmal›, konuyla ilgili T›p

Eti¤i - Deontoloji- ve Adli T›p Anabilim Dallar›

eleman aç›s›ndan desteklenmelidir.

Hukuk'la ilgili mevzuat bir yasa alt›nda

(Malpraktis - Hatal› Uygulama-) toplanmal›-

d›r.

8. Ceza Hukuku'nda beden muayenesin-

de r›za olmad›¤› durumlarda al›nacak önlem-

ler daha net olarak düzenlenmelidir.

9. Asker-Sivil iflbirli¤i ile gerçeklefltirilen

bilimsel etkinlikler çok yararl› olmaktad›r ve

sürdürülmelidir.

10. ‹laç firmalar› - Hekim aras›ndaki illle-

gal iliflkileri engellemek için gerekli denetle-

meler, düzenlemeler yap›lmal›d›r.

2. Mezun olmufl tüm sa¤l›k per-

soneline T›p Hukuku ve T›p Eti¤i

konusunda e¤itimler belli periyodlar-

la verilerek, yeni yasal düzenlemeler

a k t a r › l m a l › d › r .

3. T›bb›n, Bilim olmas›n›n yan›

s›ra bir Sanat da oldu¤u düflünüle-

rek, sa¤l›k personelinin yapacaklar›

sanatla ilgili çal›flmalar desteklen-

melidir.

4. Etik ve T›p Eti¤i'nin meslek-

tafllar›n birbirlerine karfl› bir sald›r›

arac› olarak kullan›lmas›n›n önüne

geçilerek, Etik ve T›p Eti¤i'nin kötüye

kullan›lmas›na karfl› önlemler al›n-

mal›d›r.

5. Sa¤l›k Personeli sadece kendileriyle

ilgili yasal düzenlemeleri bilmekle kalmamal›,

T›bbi Hukuk'la ilgili düzenlemelerin oluflumu-

na aktif olarak kat›lmal›d›rlar.

6. CPR Eti¤i ile ilgili kurallar›; Klinisyenler,

Adli T›p ve Etik Uzmanlar›, Hukukçular,

Sosyologlar, ‹lahiyatç›lar ve Hasta Haklar› ile

ilgili Dernekler belirlemelidir.

7. Çeflitli yasalar, tüzükler ve yönetmelik-

lerde da¤›n›k olarak bulunan T›bbi 

TIBB‹ HUKUK,

TIBB‹ ET‹K VE 

TIP FELSEFES‹
SEMPOZYUMU

V. III.
V. ANADOLU ADL‹ B‹L‹MLER

KONGRES‹

08-10 EYLÜL 2006

19 May›s Üniversitesi
Omtel Deniz Otel

Düzenleyenler:

Avanos Belediyesi

Ankara Diflhekimleri Odas›

Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p
Anabilim Dal›

Adli Bilimciler Derne¤i

14-16 KASIM 2006

III. KAPADOKYA ADL‹
B‹L‹MLER SEMPOZYUMU

(ADL‹ ANTROPOLOJ‹)



S i m ply intelligent

Türkiye Bayii
Akdeniz Difl Deposu Ltd.
Tel.: (0322) 4586071/72
Fax: (0322) 4590159
www.akdenizdental.net

Email: akdeniz@akdenizdental.net

Silikonlarda ileri teknoloji ve kalite - 
Bu bizim iflimiz!
C-tipi silikonlarını icat eden, Dünya Dental sektöründe market 
lideri olan ve yaratıcılı¤ı ile tanınmıfl olan Kettenbach ile tanıflın.

C-tipi birinci/ikinci ölçü: Lastic® / Lastic® Xtra Kapanıfl ölçüleri: Futar®D ailesi

Yumuflak besleme: Mucopren® s o f t

Plug & Press®Dispenser: Otomatik hidrolik
kariflim sistemleri

A-tipi birinci/ikinci ölçü: Panasil®

Difl beyyazlatma:

‹stanbul:
Orange Dental
Tel.: (0212) 2317305/06
Fax: (0212) 2317432/33

White Dental, Kadiköy
Tel.: (0216) 3606830

Mannas Difl Deposu
Tel.: (0212) 5233000

‹zmir
Topçu Difl Deposu

Tel.: (0232) 4648513

Antalya
Lotus Difl Deposu

Tel.: (0242) 2479522

Toros Dental:
Tel.: (0242) 2477616









BMW flu günlerde gizli bir
model üzerinde h›zla çal›fl›yor.
E¤er sonuçlar baflar›l› ç›karsa
2007 senesinde ilginç bir
model olan Clever ile tan›fla-
ca¤›z. Motorsiklet otomobil
kar›fl›m› olan bu konsept aletin
maksimum ulaflabilece¤i h›z
185 km,  100 km h›za 8.2 sani-
yede ulaflacak olan Clever, 4
silindirli 16 valfli 68 hp motora
sahip olacak, otomobillerde
bulanan airback dahil birçok
aksesuar Clever da bulunacak.

KAHVE KEYF‹
So¤uklar kap›m›zda.. fiöyle bir gün
hayal edin. Bir elinizde al›flverifl
pofletleriniz, bir elinizde s›cak kah-
veniz var ve siz bir an evvel kahve-
nizden bir yudum alarak ›s›nmak
istiyorsunuz.Üstelik kahvenin o
muhteflem kokusu sizi cezbettikçe
ediyor! Ancak siz de kahveyi fleker-
li veya kremal› sevenlerdensiniz.
‹flte bu bardak, alt›ndaki butona
bast›¤›n›zda otomatik olarak
sütü,kremay›,kahveyi, flekeri birbiri-
ne kar›flt›r›yor! Keyfine düflkün
olanlara duyurulur. Nas›l? ‹yi fikir
degil mi!

PORTAKAL SOYAR
Portakal soymay›
pek beceremem.
Belki de
üflendi¤imden. ‹flte
bu alet bana göre.
Portakal› soydum
baflucuma koydum.

YUMURTA P‹fi‹R‹C‹
Bu muhteflem alet
sadece 4 dakika içinde
yumurtan›z› pifliriyor,
ekme¤inizi k›zart›yor ve
daha önceden piflmifl
etinizi ›s›tarak sandviç
için haz›r hale getiriyor.
Ac›k›nca zaman kay-
betmeden yemek
isteyenler için ideal
pratiklikte!

Giderek büyüyen Megapiksellere bir örnekte CASIO EX-Z1000 ile
geldi. Cep telefonlar›nda bile 3.2 Megapiksellerin konufluldu¤u flu
günlerde, foto¤raf makinalar›n›n da 7-10 Megapiksellere
ulaflmas›na flafl›rmamak laz›m. CASIO da bu yar›fla EX-Z1000 ile
10 Megapiksel ile karfl›l›k verdi.
CASIO EX-Z1000 ilk duyurulan özellikleri 10.1MP sensor
92x22.4x58.4mm,139g a¤›l›¤›nda, yüksek görüntü kapasiteli 2.8”
ekran ve Anti Shake DSP sars›nt› önleyici fonksiyonu, h›zl› 3x
optik zoom’a sahip olacak

SAH‹L ÇANTA
Sahilde denize girerken geride b›rakt›klar›m hep beni
endiflelendirmifltir. Cüzdan› çantan›n en alt taraflar›na iterim
ve döndü¤ümde de mutlaka kontrol ederim. ‹nsanlar eliniz-
den telefonunuzu cep telefonumuzu al›p giderken çok da
paranoyak gibi hissetmiyorum asl›nda.
‹flte bunun için güvenli bir sahil çantas› gelifltirilmifl.
Kilitleyebiliyorsunuz ve kilitlemek d›fl›nda çantan›z› da al›p
kaçmalar›n› engelliyorsunuz. Çünkü güçlü bir alarm› da var.

WOXCOM AW-430
Kordonsuz Kulakl›k
Eller serbest ve hareket halinde telefon görüflmeleri yap-
mak için ideal çözüm Her marka DECT GAP telsiz telefon-
la kullan›labilen kordonsuz kulakl›k Sadece 70 gr a¤›rl›k
Yaklafl›k 40 saat bekleme veya 4 saat konuflma süresi 10
ila 100 metreye kadar menzil Çal›fl›rken / elleri meflgulken /
hareket halindeyken telefon görüflmesi yapanlar için ideal

YÜZEN BUZLUK
Yaz aylar›nda  hepimiz
sürekli s›v› fleylere
ihtiyaç duyar›z hatta
tamamen suyun içinde
olsak bile  ( deniz ,
havuz).Bu buzluk
havuzunuzda yan›n›zda
yüzebiliyor , ayr›ca
botunuza veya teknenize
ba¤lay›p yer kayb›
yaflamadan yan›n›zda
buzluk götürebiliyor-
sunuz.

Sony Ericsson'un popüler Pxxx serisi ak›ll› telefonlar›n›n yeni
üyesi P990'n›n resmi olarak tan›t›m› yap›ld›. UIQ 3.0 kullan›c›
arabirimi ve Symbian 9.1 iflletim sistemi, 2.8'' boyutlar›nda
320x240 piksel çözünürlükte, 262.000 renk derinli¤ine sahip
dokunmatik ekran, Wi-Fi 802.11b kablosuz a¤ ba¤lant› yetenek-
leri, GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz ve 3G a¤larla uyumluluk,
PC ile USB 2.0 üzerinden bilgi al›fl verifli, USB portu üzerinden
flarj olabilme, RDS destekli stereo FM radyo, 2 mega piksel
çözünürlü¤e ve otomatik odaklama yetene¤ine sahip dijital kam-
era P990'› serinin di¤er üyelerinden ay›ran farklar olarak öne
ç›k›yor. Telefon ayr›ca 3G a¤lar üzerinden görüntülü görüflme
yap›labilmesi için ön yüzünde de 640x480 çözünürlükte bir kam-
eraya sahip. 
P990'›n 80MB dahili belle¤i bulunmakta ve istenirse bu kapasite
Memory Stick Duo haf›za kartlar› ile artt›r›labilmekte. Telefon ile
birlikte 64MB kapasiteye sahip Memory Stick Duo kart
kullan›c›lara sunulanlar aras›nda. Sony Ericsson P990 ile gelen
yüksek çözünürlükteki ekran istenirse kamera modunda, video
iflleme modunda veya WEB taray›c› gibi uygulamalarda yatay
olarak kullan›labiliyor.

Haz›rlayan: M. Memduh Mazmanc›



Almore
Suction için köpük uç
Bu basit çözüm gürültü,doku vakum-
lamas›, kesikleri,kontamine aerosol
ve afl›r› bas›nc› engelliyor.

Lum-X  
X-Ray Wiever

6 inch x 2 inch ölçülerindeki bu
cihaz pratik olarak röntgen film-
lerinin ayd›nlat›lmas›n›
sa¤l›yor.Ayd›nlat›lan alan 32 mm x
42 mm oldu¤undan 0,1 ve 2 no’lu
radyograflar için yeterli oluyor.3 adet
AA kalem pil ile çal›flan cihaz 6 ay
garantili.

Lum-X
Tafl›nabilir x-ray görüntüleyici

6 inch x 2 inch ölçülerindeki bu
cihaz 3 adet AA kalem pil ile
çal›fl›yor.
32 mm x 42 mm
büyüklü¤ündeki bir alan›
ayd›nlatan Lum-x  2,1 ve 0
numara radyograflar için
oldukça iyi bir görüntüleme
imkân› veriyor.

Denta-pops

‹ntraoral disposable bir alet olan
denta-pops 3 bölümden olufluyor.
1-A¤›z aç›c›
2-Suction
3-Dil ekartörü

NOMAD
Tafl›nabilir X-ray cihaz›

Kablosuz,pille çal›flan,hafif röntgen cihaz›.
External ve internal radyasyon koruyucular› ile
donat›lm›fl cihaz, konvansiyonel röntgen cihazlar›
kadar kaliteli görüntü vermemekle birlikte her
ortamda oldukça kolay bir kullan›m sunuyor. 

Z-Tray Tree
Ölçü ask›s›
6 adet alç›s› dökülmüfl veya 8 adet sadece ölçü al›nm›fl kafl›k
tafl›yabilen ölçü ask›s›.Ölçü kafl›klar› havada as›l› kald›klar›ndan
ölçüler minimal deformasyona u¤ruyor.Ask› duvara da monte
edilebiliyor ve kolay temizlenebiliyor. 

OptraPol tek aflamada parlat›yor

OptraPol modern dolgu tekniklerinin ihtiyac›n›
karfl›lamak üzere Ivoclar Vivadent taraf›ndan gelifltirilen

yeni jenerasyon kompozit dolgu parlatma lasti¤idir.
Tek aflamada etkili bir parlatma sistemi, diflhekiminin

bu aflamada uç de¤ifltirerek zaman kaybetmeden
mükemmel bir parlakl›k elde etmesini sa¤lar. Parlatma

sonras›nda, restorasyon kal›c› olarak plak birikimini
engelleyen minimal yüzey pürüzlülü¤ü gösterir.

OptraPol parlatma lastikleri Tetric EvoCeram benzeri
universal  kompozitler ile kullan›lmak üzere  özel

olarak gelifltirilmifltir. Bu yeni tek aflamal› sistemin en
önemli özelliklerinden biriside defalarca kullan›labildi¤i

için birim fiyat›n›n hesapl› olmas›d›r. Optrapol klasik
parlatma lastikleri ile k›yasland›¤›nda kolayca

otoklavlanabilir ve yüksek afl›nma direnci sayesinde 20
sefere kadar kullan›labilir. OptraPol alev uç, küçük alev

uç, kap ve disk fleklinde mevcuttur.   







ba¤lar›yla bölgeyi flarapç›l›k ve ziraatte
üst düzeylere tafl›d›¤› bilgisine ulafl›yo-
rum. Daha sonra Rumlar 1914 y›l›nda
Balkan savafl›ndan kaçan  ‹slam muha-
cirlerinin göçü nedeniyle Alaçat›`y› terk
etmek zorunda kalm›fllar. Savafltan
kaçarak bölgeye yerleflen muhacirler
bilgisiz olduklar›ndan Rumlar›n kurduk-
lar› ba¤  ve çiftliklerin yok olmas›na
neden olmufllar. Maalesef bu flirin kasa-
ba göçün ard›ndan yine karanl›k günle-
rine dönmüfl. 

30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ve
Yunanistan aras›nda yap›lan Lozan
anlaflmas› mübadele* içermekte.
Alaçat› mübadele sonras› Selanikli,
Kavalal›, Giritli, Boflnak ve Arnavut göç-
menlere ev sahipli¤i yapmaya bafllam›fl
ve bu göçmenlerin yaflam mücadeleleri-
ne tan›k olmufltur. O y›llarda tütüncülük
ve hayvanc›l›k Alaçat›`n›n  geçim kay-
naklar› olmufl. 

Siyasi engeller ve 
gerileyen Alaçat›…

Alaçat›`n›n yak›n tarihini
yerel halktan dinledim.
Ne güzel mahsulleri varm›fl
Alaçat›`n›n;  siyah yemifl
inciri, anason, kavun, tütün.
Fakat sonralar› bu mahsul-
ler iktidarlar›n kilo ve
dönüm k›s›tlamalar› nede-

Agrilia`dan günümüze
modern, fl›k, kaliteli,
tarih kokan, rüzgar› bol,
sular› durgun koylar› ile
dünyan›n say›l› sörf mer-
kezlerinden  ALAÇATI...

Alaçat›’ya gelifl sebebim çok
sevdi¤im rüzgar sörfünü ad›n› hep
duydu¤um ama bir türlü gidemedi¤im
bu flirin beldede denemek, fotograflar
çekmek, sakin ve kaliteli bir haftasonu
geçirmekti. Alaçat› beklentilerimi fazla-
s›yla karfl›lad›.

‹zmir`e 70 km uzakl›kta olan Alaçat›,
Il›ca ve Urla’n›n hemen dibinde, rüzgar
al›p dalga yapmayan özelli¤iyle dünya
çap›nda bir sörf merkezidir. 

Agrilia, Alacaat yani Alaçat›…

Antik ça¤da Agrilia (Uçtaki Bo¤az)
ad›n› alm›fl olan Alaçat› daha sonra
Alacaat Afliretinin buraya yerleflmesiyle
Alacaat ismiyle ça¤r›lmaya bafllam›fl ve
günümüze Alaçat› ad›yla gelmifltir.
Alaçat›`n›n tarihi göçlerin tarihidir. 1850`
li y›llarda s›tmaya neden olan batakl›¤›n
kurutulmas› için sadrazam taraf›ndan
adalardan Rum iflçiler getiriliyor. Buraya
yerleflen Rumlar kurduklar› üzüm

niyle üretilemez hale geldi diye dert
yan›yorlar. Tütüncülük 80`li y›llardan
sonra tarihe kar›flm›fl. Bu dönemde
Alaçat›`n›n baz› varl›kl› aileleri ‹zmir`e
göç etmeye bafllam›fl. 70-80 aras› yafla-
nan bu dönemde, Alaçat› da insanlar zor
geçinmeye bafllam›fl fakat Alaçat› halk›
yine de buray› terk etmemifl. Siyasi ikti-
darlar da bu dönemde Alaçat›`n›n pasif
kalmas›na neden olmufl. Yap›lan yollar
Alaçat›`dan geçmiyormufl. Bu bölgeye
gelen insanlar ya Il›ca`ya yada Çeflme`ye
giderlermifl. 80` lerden sonra Alaçat›`n›n
talihi daha da kötüye gitmifl. Gün geç-
tikçe siyasiler bölgeyi daha fazla d›flla-
m›fl ve Alaçat›`y› kendi kaderine terk
etmifller. 

Günümüzde Alaçat› ve 
rüzgar sörfü…

Alaçat› da bugünlerde belirgin bir
tar›m yap›lmad›¤›n› ö¤reniyorum  fakat
dünyada sadece Sak›z adas›nda yetiflen
sak›z a¤ac› bir de Alaçat›da yetifltiril-
mekte. 90’l› y›llarda yeniden ata¤a kal-
kan Alaçat› özellikle rüzgar sörfünde
dünyan›n say›l› merkezlerinden biri
olmufl. Alaçat› iki renkli, durgun denizi
ve rüzgar›yla hem rüzgar sörfüne yeni
bafllayanlara hem de profesyonellere ev
sahipli¤i yapmakta. Halen bir çok ulusal
ve uluslaras› yar›flman›n düzenlendi¤i
Alaçat›,bu özellikleriyle dünya klasma-

a l a ç a t ›a l a ç a t ›

Yaz›  ve Fotograflar: Dt. T. Cem Say›n

* Mübadele savafl s›ras›nda s›¤›nmac› ve esirlerin savafl sonras› zorunlu göçe maruz 
b›rak›lmas› yeni yerleflim bölgelerinde yaflamaya zorlanmas›d›r.
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terya olarak kulla-
n›lan yel de¤irmen-
leri görülmelidir. 

- Alaçat›`ya ‹zmirden
otoyolu kullanarak
yaklafl›k 30 dakika-
da ulaflabilirsiniz.
Günefliniz ve rüz-
gar›n›z bol olsun…

Konaklama:
- Alaçat› Tafl Otel : 

0232 716 77 72
- OEV Hotel: 

0232 716 61 50
- Sailors Otel: 

0232 716 87 65
- Sak›zl›han: 

0232 716 61 08
- Herman Otel: 

0232 716 62 95
- De¤irmen Otel: 0232 716 84 53
- Harmony butik Otel: 0232 712 8037

Gastronomi:
- Alaçat Kafe: 0232 716 81 33
- Köfle Kahve: 0232 716 04 13
- Agrilia: 0232 716 85 94
- Lavanta Restorant : 0232 716 68 91
- Tuval Restoran: 0232 716 98 08
- ‹mren Helva ve Tatl› evi: 

0232 716 83 56

Al›flverifl:
- Ayfle`nin Dolab›: 0232 716 73 71
- Alaçat› fiarapç›l›k : 0232 716 67 85
- Tuval Shop: 0232 716 98 08

- Gümüfl Gri: 
0232 716 5 21

Baz› Sörf merkezleri:
- Alaçat› Surf Paradise
Club: 0232 716 66 11
- Alaçat› Windsurf
Okulu: 0232 716 61 61 
- Alaçat› Windsurf &
Action Center: 

0232 716 88 16

n›nda ilk üçün içinde yer al›yor. Eskiden
Almanlar›n elinde olan sörf okullar›
günümüzde tecrübeli Türk hocalar›n ve
sporcular›n yönetiminde sörf  kiralama
ve e¤itim hizmetleri vermektedir. Alaçat›
sörf merakl›lar›n› bekliyor. 

Öne ç›kanlar: 
- Alaçat›’daki sörf okullar›nda ülkenin

önde gelen sörf hocalar› eflli¤inde
her seviyede sörf e¤itimi al›nabil-
mektedir. 

- Alaçat›`da 1941 y›l›ndan beri hizmet
veren ‹mren Helva ve Tatl› Evinde
sak›zl› dondurma ve muhallebi çeflit-
leri denenebilir. 

- Zeytin vs. adl› dükkandan halis zey-
tinya¤lar ve zeytinya¤l› sabunlar al›-
nabilir. 

- Belde de tek olan Dost kitabevinden
kitaplar›n›z› alabilirsiniz

- Alaçat› Tafl otel, OEv hotel,
Sak›zl›han, Sailors otel, De¤irmen
hotel gibi eski tafl evlerin  restoras-
yonu ile tekrar kullan›lan yüksek
tavanl› butik oteller konaklama için
en uygun yerlerdir.

- Kopanist ad› verilen keçi sütünden
imal edilen, rak› sofralar›n›n vazge-
çilmezi özel peyniri, kekik bal›, sak›z-
l› dondurma Alaçat›da mutlaka tad›l-
mas› gereken lezzetlerdir.

- Alaçat›’da her cumartesi taze sebze,
meyve, giyim ve yerli dokuma paza-
r›, cumartesi ve pazar günleri de
antika pazar› kurulmaktad›r.

- Restore edilerek restoran yada kafe-
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malar› s›ras›nda ö¤rencilerin ders kitap-
lar›n› zor temin etti¤ini ö¤renmifl ve
kitapç› dükkan› açmaya karar veriyor.
Birkaç ö¤retmen arkadafl› bu iflten zarar
edebilece¤ini söylemelerine ra¤men
›srarc› davranan Ömer bey halen devam
ettirdi¤i kitabevini 89 y›l›nda aç›yor.
Dost Kitabevi`nin ilk dönemlerinde ders
kitaplar›n› ‹zmir`den arabalarla getirirler-
mifl. Her fleyi çocuklar›m›z için yapt›k
diyor ve ayn› y›l Alaçat› Gençlik ve
Çocuk Tiyatrolar› Festivalini bafllatt›kla-
r›ndan bahsediyor. O dönemlerde bu
gibi organizasyonlara aç Alaçat› halk› bu
festivale büyük ilgi göstermifl.
Alaçat›`n›n kültürel düzeyini artt›rmak
için çocuklar ve gençlere e¤ilmeye karar
vermifller. 

Alaçat› gençli¤i yeni ufuklara 
yelken aç›yor…

Ayn› y›l Kemal Sunal “Koltuk Belas›”
adl› filmin çekimi için Alaçat›`ya gelmifl.
Kemal Sunal`la Alaçat› halk› güzel dia-
loglar kurmufl. Ertesi y›l festivale
Muzaffer ‹zgü davet edilmifl. Onu Mevlüt
Kaplan, Gülten Day›o¤lu, Hüseyin
Yurttafl ve Hidayet Karakufl`un imza
günleri izlemifl. 

Kim isterse satar›m ruhumu
Yeter ki ö¤retsin 
Zaman› saklamay› bir sand›kta
Tabuttan baflka

(Aziz Nesin, 1987, 
Baflka adl› fliirinden) 

Amac›m Alaçat›`n›n tarihiyle ilgili bir
kitap almakt› mütevazi Dost
Kitabevinden içeri girerken. Nereden
bileyim çocuklu¤umun kahraman› Aziz
Nesin`in hikayelerine yeniden döne-
ce¤imi. Alaçat› gezimin ikinci günü tesa-
düfen tan›flt›¤›m Ömer bey (Ömer Önal)
gezimin ruhunu tamamen de¤ifltirmiflti.

Kitab›n paras›n› öderken kasan›n
yan›nda duvarda as›l› olan fotograf dik-
katimi çekti. Fotograf, benim için en
de¤erli yazar olan Aziz Nesin`in
Alaçat›`daki imza gününü belgeliyordu.
Ömer bey ile fotograf üzerine k›sa bir
sohbetten sonra ertesi gün daha ayr›nt›-
l› bir konuflma için sözleflerek ayr›ld›k. 

Ertesi gün ö¤leden sonra u¤rad›m
dost kitabevine. Ömer bey bilgisayar
bafl›nda çal›fl›yor, arka fonda ise Sting
çal›yordu. Alaçat› gibi küçük bir beldede
böyle modern bir kitabevi aç›kcas›
flafl›rtm›flt› beni. 

Derken müzik k›s›l›yor ve Ömer
bey anlatmaya bafll›yordu hikayesini...

Alaçat›`n›n Germiyano¤ullar› köyün-
de do¤an Ömer bey terzilikle bafllayan
meslek hayat›na kitabevi sahibi olarak
devam etmifl, 89 y›l›nda ise Belde Bele-
diye Baflkan Yard›mc›l›¤›na seçilmifl.

Laf laf› aç›yor ve nas›l kitapç› dükka-
n› açmaya karar verdi¤ini anlatmaya
bafll›yor. 89 y›l›nda Alaçat›`n›n Kurtulufl
Bayram› Törenleri s›ras›nda kutlama
komitesi olarak toplan›l›yor. O dönem
Belediye Baflkanl›¤›na vekalet eden
Ömer Bey belde ö¤retmenleriyle konufl-

Takvim 95 y›l›n›n ilkbahar›n› göster-
di¤inde festivallerine Aziz Nesin`i davet
etmeye karar vermifller. ‹zmir`de
Kitabevi sahibi Yaflar Tok Aziz Bey`in
sekreteri Ayben Han›m ile ba¤lant›y›
kurmufl. Aziz Nesin ertesi gün Ömer
Bey`i aram›fl. Telefon geldi¤inde elim
aya¤›m buz kesti diye anlat›yor Ömer
bey. O kadar heyecanlanm›fl ki “Aziz
hocam ben susay›m sadece siz konu-
flun çünkü ben heyecandan konuflam›-
yorum” diyebilmifl telefonun öbür ucun-
daki ustaya. Aziz Nesin daha sonra tek-
rar telefonla arayarak acilen Almanya`ya
gitmesi gerekti¤ini belirtmifl fakat daha
sonra bir yerine iki gün gelece¤im diye
söz vermifl ve 5 Temmuz yeni tarih ola-
rak kararlaflt›r›lm›fl. 

Ömer bey afifller haz›rlam›fl; “Aziz
Nesin okurlar›yla bulufluyor” diye.
Alaçat› ayd›nlar›n memleketi diyor Ömer
bey. Bir iflyeri haricinde hiç tepki alma-
m›fl. Her yere as›lm›fl bu afifller. Ve niha-
yet 4 Temmuzda Aziz Nesin Foça`ya
gelmifl. Oradan Ömer Bey`in arkadafllar›
Aziz Nesin`i Alaçat›`ya ulaflt›rm›fllar. O
gün Alaçat›`da termometreler 43 dere-
ceyi göstermekteymifl. Aziz Nesin`i
Kardia Oteli`ne yerlefltirmifller. Aziz bey
otele yerleflirken enteresan bir olay

“Saint” Nesin
Yaz›  ve Fotograflar: Dt. T. Cem Say›n

Aziz Nesin’in Son Gecesi ALAÇATI
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do¤ald› ve hiç kaybolmad›” diye anlat›-
yor. Ömer bey eskiden imaml›kta yap-
m›fl biri olarak Aziz Bey`in cenaze ifllem-
lerini bizzat kendisi yapm›fl. 

Ertesi gün suikast söylentileri nede-
niyle ‹zmir`de Otopsi yap›lm›fl.
Dolay›s›yla vasiyetlerinden biri olan
organ ba¤›fl› yap›lamam›fl. Cenazesi
Çatalca’da sadece 2 o¤lunun bulun-
du¤u bir törenle yeri belli olmayacak
flekilde defnedilmifl. 

O günden itibaren her 5 Temmuzda
Aziz Nesin anma töreni Alaçat› meyda-
n›nda yap›l›r ve karanfiller at›l›r.
Fakat bu sene Belediye Baflkan-
l›¤› 5 Temmuz haftas›n› Aziz Nesin
haftas› ilan etmifl. Art›k bu anma
bir gün de¤il bir hafta olacak
Alaçat›`da.

Ömer Bey`in efli Meryem
han›m, kendilerine kitap imzalat-
man›n nasip olmad›¤›ndan bah-
setti. Herkesten çok istedik ama
ev sahibi olmam›z nedeniyle
insanlar›n da¤›lmas›n› beklemeye
karar verdik ama baflar›l› olama-
d›k diyor.

Bende çok isterdim ona bir
kitab›n› imzalatmak ama art›k çok
geç. En az›ndan onu yak›ndan
tan›m›fl olan bu kifliden son anla-
r›n› ö¤renmek bile benim için
büyük flanst›. Aziz Nesin kendi
deyimiyle gerçek bir provakatör-
dü. ‹nsanlar›n yüzüne vurdu
aptall›klar›n› ama insanlar y›lmad›
aptal olmaktan; bu sefer zekilikle-
rini tescillemek için mahkemelere
kofltu ama mahkemelerde tescil-
ledi aptall›klar›n›. Bu topluma faz-
layd› Aziz Nesin, o Atatürk döne-
minin yazar› olmal›yd› çünkü; zeki,
bilinçli, ezilmemifl, bafl› dik özgür-
lü¤üne düflkün bir toplumdu o,
t›pk› Aziz Nesin gibi. Renkli bir
kutuda baflkalar›n›n hayat›n› takip
etmezdi cumhuriyet kufla¤›, tüketim
toplumu de¤il üretim toplumuydu o.
Üretim demek sayg›nl›k demekti. Bir
yazar›n gelecek nesillere b›rakt›¤› kitap-
lar›yla ayn›yd› bir çiftçinin kendi toplumu
için üretti¤i bu¤day.

‹lk kez Türkkuflu tesislerinin
panolar›nda okudu¤um ve çok sevdi¤im
bir söz vard›r;  “Büyük insanlar fikirlerle
u¤rafl›r, orta insanlar olaylarla, küçük
insanlar ise insanlarla u¤rafl›r”. Keflke
toplumun hepsi anlayabilseydi Aziz

olmufl. Otelle ba¤lant›l› çal›flan Sivasl›
tur rehberi “Sivas`ta Aziz Nesin ve di¤er
ayd›nlara yap›lan çirkin sald›r›dan dolay›
çok üzgünüm, vefa borcumu ödemek
istiyorum” diyerek otel masraflar›n› kar-
fl›lamak istemifl fakat otelin sahibi Yusuf
Ay, “Aziz Nesin`i ben misafir edece¤im
otelimi kendisine hibe ediyorum” diye-
rek bu teklifi reddetmifl. 4 Temmuz
akflam› Aziz Nesin Kardia Otel`inde kal-
m›fl. 

Ve takvim 5 Temmuz`u göster-
di¤inde bafllam›fl Aziz Nesin`in son hika-
yesi. Günü dinlenerek geçiren Aziz
Nesin imza gününe Ömer Bey`in araba-
s›yla gitmifl. Bu k›sa seyahat s›ras›nda
Ömer Bey baz› sorular› sorma f›rsat› bul-
mufl; “ son dönemde yaz›lar›n›z ve söy-
lemlerinizle tarz›n›z› niye sertlefltirdiniz?”
diye sormufl. Bu soruyu “dediklerimi
anlamad› eflekler bende daha sert olma-
ya karar verdim, ben asl›nda çok iyi bir
provakatörüm” diye yan›tlam›fl Aziz
Nesin.

Yazar Alaçat›`l› okurlar›yla  Cumhu-
riyet Meydan›nda akflamüstü saat 18:00
da buluflmufl. Hava yine çok s›cakm›fl,
talep çok fazlaym›fl. ‹ki saatte 125 kitap
imzalanm›fl. Organizasyonun sonunda
Aziz Nesin oteline dönecekken ‹zmir
eski Belediye Baflkan› Ahmet Prifltina ve
efli Mine han›m gelmifl, o akflam için
Aziz Bey`i Il›cadaki evlerinde yeme¤e
davet etmifller. Aziz Nesin`i de alarak
Il›ca`ya geçmifller. Aziz bey yemek s›ra-
s›nda kendini iyi hissetmedi¤ini söyleye-
rek dinlenmeye çekilmifl. Ahmet Prifltina
Aziz Nesin’e çakt›rmadan eve doktor
ça¤›rm›fl. Doktordan da tesadüfen ora-
dan geçti¤ini söylemesini rica etmifl.
Doktor muayenesinde pek bir fley bula-
mam›fl, dinlenmesini tavsiye etmifl.
Derken Aziz Nesin oteline götürülmüfl. 

Ve Türkiye bir de¤erini daha 
kaybediyor…

Otelde fenalaflan Aziz Nesin`e dok-
tor geldi¤inde art›k çok geçmifl. Saat
23:40`ta vefat ediyor bu büyük de¤er.
Ömer Bey`e jandarma saat 24.0 0 d e
haber vermifl. Ömer bey “önceleri flaka
sand›m, ama olmad›¤›n› ö¤renince y›k›l-
d›m” diyor. S›k›nt›l› bir yolculuk Ömer
Bey`i otele getiriyor. Ömer Bey sabaha
kadar naafl›n bafl›nda bekliyor. O gece-
ye ait tek izlenimini ” yüzünde ki gülüm-
seme ifadesi sanki yafl›yormuflcas›na

Nesin`in fikirlerini. “Saint” Nesin`in bah-
setti¤i %60’› bu nesil azaltamad› ama
umar›m gelecek nesiller azaltacakt›r.

Aziz Nesin hakk›nda…
Çok partili döneme geçildi¤inden

beri kendisiyle u¤rafl›l›rken öte yandan
dünyan›n ünlü ansiklopedilerinde
Mustafa Kemal ve Naz›m Hikmetle bir-
likte an›lan birkaç kifliden biri olmufltur.
Ona ça¤dafl Nasreddin Hoca da diyebi-
liriz. Sivas katliam›ndan kurtulan birçok
idam davas›ndan s›yr›lan, 3 kere suikast

giriflimini çevikli¤i ve flans›yla atlatan,
ince esprilerini anlamayan akl›-evvellerin
sürekli dava açt›¤›  kiflidir Aziz Nesin. 

Karfl›tlar› “Aziz Nesin sen nesin?”
diye tempo tuttuklar›nda çok k›zm›flt›r.
Aziz Nesin fakat Can Yücel niye k›z›yor-
sun sana ad›n› Frans›zca söylüyorlar
(Saint Nesin: Sen Nesin) dedi¤inde gül-
müfltü diyor Demirtafl Ceyhun, kitab›
Aziz Nesin As›lacak Adamda. 
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Akut Viral Hepatitlerde Klinik Tablo
Akut viral hepatitler, 4 dönemde meyda-

na gelir. Bunlar;

1. ‹nkübasyon dönemi
2. Prodromal dönem
3. Sar›l›k dönemi
4. ‹yileflme dönemi fleklindedir.

‹nkubasyon Dönemi: Virusun vücuda giri-
fli ve semptomlar›n ortaya ç›kmas› aras›nda
geçen süredir. Bu dönemin bafllang›c›nda
hastada hiçbir semptom yoktur. Daha sonra
biyokimyasal veriler ortaya ç›kmaya bafllar.
Bu dönemde hastal›¤›n fark›na var›lmaz.

Prodromal Dönem: Hastal›¤›n spesifik
olmayan bafllang›ç semptomlar› ile sar›l›¤›n
görülmesi aras›ndaki geçen zaman› kapsar.
3-10 gün sürer. ‹fltahs›zl›k, yorgunluk, bafl
a¤r›s›, kar›n a¤r›s›, bulant›, diyare görülür.
Atefl yükselir. Atefl A tipinde daha s›k görülür.
Hepatit A’ da prodromal dönem oldukça ani
bafllar. Hepatit B’de ise sinsi sessiz bir
flekilde geliflir. Bu dönemde SGOT(AST),
SGPT (ALT) de¤erleri yükselir. Sar›l›¤›n fark›-
na var›lmas›ndan önce idrar renginin koyu-
laflt›¤› ve içinde bilirubin oldu¤u tesbit edilir.

Sar›l›k Dönemi: Sar›l›k belirir, atefl düfler,
koyu renkli idrar yan›nda feçes rengi aç›l›r.
‹fltahs›zl›k, halsizlikle beraber kilo kayb› görü-
lür.

‹yileflme Dönemi: Sar›l›k kaybolur. Hasta
birkaç hafta içinde kendisini iyi hisseder.
Vakalar›n % 1-5 ‘inde nüks görülebilir.(1,2,4)

Akut viral hepatitlerde farkl› klinik tip veya
formlar görülebilir; Bunlar:

• Kolestatik Hepatit
• Fulminan Hepatit
• Nükseden Hepatit
• Posthepatit Sendromu

Kolestatik Hepatit: En s›k hepatit A’da
görülür. Sar›l›kl› dönemin sonuna do¤ru
genel durumun düzelmesine karfl› bilirubin
düzeyi yükselir veya belirgin flekilde yüksek
kal›r. ‹yileflme tam olarak gerçekleflir, kronik
karaci¤er hastal›¤›na gidifl olmaz.(1,2)

Fulminan Hepatit: Akut viral hepatitlerin
en önemli ve korkutan bir klinik formudur.
Vakalar›n % 50’si B virusuna, %20-35’i

Akut Viral Hepatitler
Akut viral hepatit; klinik bak›mdan çeflitli

viruslarla meydana gelen önemli belirti ve
de¤iflikliklerini karaci¤erde ve onun fonksi-
yonlar›nda meydana getiren, infeksiyöz bir
hastal›kt›r. Hipokrat taraf›ndan t›bbi kay›tlara
geçirilmifltir. Amerika ‹ç Savafl›nda ve 1.
Dünya Savafl›nda büyük sar›l›k epidemileri
görülmüfl, özellikle 2. Dünya Savafl›ndan
sonra hastal›¤›n A ve B tipi oldu¤u fark edil-
mifltir.1963-65 y›llar›nda Blumberg ve arka-
dafllar›n›n Avustralya antijenini bulmalar›
karaci¤er hastal›klar›n›n anlafl›lmas›nda
önemli bir dönüm noktas› olmufltur.(1,2,3,4)

Akut viral hepatitler bugünkü bilgiler
›fl›¤›nda 6 tip virusla meydana gelmektedir;                                                   
1) Hepatit A : A virusu ile (HAV)
2) Hepatit B : B virusu ile (HBV)
3) Delta Hepatit: HBV ve delta virusu (HDV)
ile
4) Hepatit C: C virusu ile (HCV)
5) Hepatit E: E virusu ile (HEV)
6) Hepatit G: G virusu ile (HGV)  (5) 

Bunlar›n d›fl›nda, daha bir çok virus kara-
ci¤eri etkileyerek hepatite benzer bir sendro-
ma neden olabilir. Bunlar; ekzotik viruslar
(Marburg, Lassa, Ebola), Sitomegalo virus,
Herpes Simplex, Ebstein-Bar virusudur. Bir
çok ülkede ve özellikle geliflmekte olan ülke-
lerde, toplumdaki büyük bir ço¤unluk erken
ça¤da A virus infeksiyonu ile tan›flmaktad›r.
Otuz yafl›ndan itibaren de toplumun büyük
bir kesimi bu virusa karfl› ba¤›fl›k duruma gel-
mektedir. Hepatit B dünyan›n bütün ülkeleri
için en önemli sa¤l›k sorunlar›ndan birisidir.
Hastal›¤›n kronikleflmeye e¤ilimi vard›r.
Kronik karaci¤er hastal›klar›na, siroza ve
hepatoselüler karsinomaya neden olabilir.
Hepatoselüler karsinoma en s›k görülen bir-
kaç kanser aras›nda yer almaktad›r ve HBV
bunun en önemli nedenlerinden birisidir;
çünkü virus tafl›y›c›lar›nda karaci¤er kanseri-
ne yakalanma riski iki yüz kat artmaktad›r.(2)
Akut viral hepatitlerin, ajanlar› farkl› olmas›na
ra¤men, ortaya ç›kard›klar› klinik tablolar bir-
birine çok benzer. Klinik semptomlar, bulgu-
lar, rutin labaratuvar tetkikleri ile viral hepatit-
leri birbirinden ay›rt etmek mümkün de¤ildir.
Ay›r›c› tan›  için serolojik tetkiklere ihtiyaç var-
d›r.(1)

NANB (non-A non-B) viruslar›na, geriye kala-
n› ise A virusuna ba¤l› oluflmaktad›r. Kusma,
fluur bozuklu¤u, yüksek atefl, afl›r› titreme,
karaci¤erde küçülme, lökositoz, idrarda azal-
ma ve gastrointestinal kanama hastal›¤›n iyi
olmad›¤›n› gösteren bulgulard›r. Karaci¤er
yetmezli¤i belirtileri ile koma oluflabilir ve
hasta k›sa sürede kaybedilebilir. (1,2,4)

Nükseden Hepatit: ‹yileflme döneminde,
semptomlar›n, anormal labaratuvar bulgular›-
n›n yeniden tekrarlanmas› ile ortaya ç›kar.

Posthepatit Sendromu: Baz› hastalar
akut hepatitten sonra de¤iflik süreler için
kendilerini normal kiflilerden daha sa¤l›ks›z
hissederler. Bu durum birkaç hafta yada
aylarca sürebilir. Buna posthepatit sendromu
denir. (1,2,4)

HEPAT‹T  A
HAV tek zincirli RNA genomu  içeren bir

enteropicarno virustur. 27-29 nm çap›nda
olup, d›fl k›l›f› yoktur. Kübik, simetrik, uniform
yap›larda olabilir. (1,2,3,4,5,6) Fekal oral yol,
bulaflman›n en s›k görülen fleklidir.
Parenteral olarak; örne¤in kan tranfüzyonu ile
bulaflabilir. ‹nfekte kifliden yak›n temasla kifli-
lere geçebilir. Kirlenmifl su ve g›dayla çevre-
ye yay›l›r. Virus  karaci¤er yolu ile safraya at›-
l›r ve feçeste bulunur. ‹nfekte kiflinin feçesin-
de semptomlar bafllamadan 3 gün önce tes-
bit edilmeye bafllan›r ve 12 gün sonraya
kadar devam eder. Bu hastal›¤›n bulafl›m›
aç›s›ndan önemlidir. (1,4) ‹nkubasyon döne-
mi ortalama 30 gün kadard›r. Hepatit A has-
tal›¤›n›n bafllamas›yla serumda anti-HAV
saptan›r. Uzun süre kanda bulunan bir anti-
kordur. IgM anti-HAV akut A tipi viral hepatit-
ten sonra görülen, 3-6 ay varl›¤›n› koruyan bir
antikordur. IgG anti-HAV ise geçirilmifl ve
ba¤›fl›kl›k kazan›lm›fl A hepatitini göste-
rir.(1,2,3) Hasta, inkubasyon, prodromal,
sar›l›kl› dönemlerini geçirdikten sonra tama-
men iyileflir. Kronikleflme olmaz. Hastalar›n
az bir k›sm›nda viral hepatitlerin atipik form-
lar› geliflir. Bunlar; kolestatik hepatit, fulminan
hepatit ve nükseden hepatittir.(2,4)

HAV, fulminan hepatit olgular›n›n az bir
k›sm›ndan sorumludur; ancak ‹ngilterede
yap›lan bir çal›flmada, 73 fulminan hepatit
olgusundan 23’ünde etkenin HAV  oldu¤u
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DNA polimeraz aktiviteleri de görülür. Bunlar
klinik semptom ve bulgular›n görülmeye bafl-
lad›¤› s›rada en üst düzeydedirler. Daha
sonra azal›rlar ve ölçülebilir düzeyin alt›na
düflerler. HBsAg ise hastal›k süresince pozi-
tif kal›r. Hastal›k iyileflince kaybolur. Bu sero-
lojik veriler canl› virusun hastada  varol-
du¤unu gösterir. Virus  ço¤almalar› hastal›¤›n
erken döneminde olur ve hastal›¤›n as›l bula-
fl›c›l›¤› semptomlar›n bafllamad›¤› dönem-
dir.(1,4) HBeAg’nin kaybolmas› buna karfl›
anti-HBe’nin ortaya ç›kmas› HBV’nin
ço¤almas›n›n sona erdi¤ini ve bu da kiflide
kronik karaci¤er hastal›¤› oluflmayaca¤›n›
gösteren önemli bir bulgudur.(1,4,7)
HBcAg’nin serumda saptanmas› oldukça
güçtür Bu nedenle kor bölgesi ile ilgili, pratik
önemi olan tek gösterge anti-HBc antikorlar›-
d›r. Özellikle iyileflme ile sonlanan akut olgu-
larda, HBsAg’nin kaybolup henüz anti-
HBs’lerin belirmedi¤i boflluk döneminde,
infeksiyonun tek göstergesi bu antikorlard›r.
IgM anti-HBc akut tip B hepatitini, IgG anti-
HBc ise geçirilmifl HBV hastal›¤›n› gösterir.
‹yileflme döneminde HBsAg serumdan kay-
bolduktan sonra serumda anti-HBs  ortaya
ç›kar. Bu antikor ömür boyu ba¤›fl›kl›k
oldu¤unu gösterir. HBeAg veDNA polimeraz
aktivitesi akut aktif hastal›kta, bulafl›c›l›¤›n en
fazla oldu¤u dönemin göstergesidir. 3-6 haf-
tada kaybolur, kaybolmazsa klinik tablo kro-
nik karaci¤er hastal›¤›na do¤ru bir gidiflin
oldu¤unu gösterir.(1,2,3,4,7) Klinik ve biyo-
kimyasal olarak hiçbir akut infeksiyon belirti-
si göstermeyen en az 6 ay süre ile HBsAg
pozitif olan kiflilere HBsAg Tafl›y›c›lar› denir.
Bu durum B hepatiti geçiren hastalar›n %
10’unda görülür. HBV’yi y›llarca tafl›yanlarda
kronik karaci¤er hastal›klar› ve karaci¤er
hücre kanseri geliflebilir.(1,4)

Bulaflma 4 yolla meydana gelir:
1. Parenteral yol; kan ve kan ürünleri ile
temas, kontamine i¤ne ve alet batmas›
sonucunda
2. Horizontal yol; ayn› evde yaflayanlar ara-
s›nda
3. Perinatal yol; tafl›y›c› anneden çocu¤a
geçifl ile
4. Seks yoluyla  meydana gelir. (1,2,3,4,5,6,7)

HBV infeksiyonunun risk gruplar›n›:    
• HBsAg tafl›y›c›s› annelerin bebekleri
• HBsAg tafl›y›c›lar›n›n eflleri ve aile bireyleri 
• Homoseksüeller
• Damardan uyuflturucu alanlar
• Hemodializ hastalar›
• Kan tranfüzyonu yap›lan hastalar
• ‹mmün yetmezli¤i olan hastalar
• Bak›m evlerinde yaflayanlar
• Sa¤l›k personeli oluflturur.(1,2,3)

HBV’nin en yo¤un bulundu¤u vücut s›v›-
s› kand›r. Bunun d›fl›nda; tükrük, ter, gözyafl›,
süt ve nazofarengeal s›v›larla da bulafl›r;
ancak bunlarla bulaflma riski daha azd›r.(2,5)
Bir araflt›rmada hepatit B virus tafl›y›c›s› bir
çocu¤un ö¤retmeninin parma¤›n› ›s›rmas›yla,
hastal›¤› ö¤retmene bulaflt›rd›¤› belirtilmifl.(5)
Diflhekimleri ve özellikle oral cerrahlarda HBV
infeksiyon riski fazlad›r; ancak son y›llarda

saptanm›flt›r. HAV’e ba¤l›, fulminan hepatit
geliflen, bu hastalar›n % 50’si ölmüfltür.(2)
HAV infeksiyonu, sa¤l›k koflullar›n›n yetersiz
oldu¤u toplu yaflanan yerlerde yüksek oran-
da görülür. Bu yerler aras›nda ,askeri birlikler,
krefller, mental hastalar›n kald›klar› enstitüler
say›labilir.(2) HAV, s›cak, so¤uk, asit ortam ve
çözücüleri içeren d›fl ortam koflullar›na
dirençlidir. Bununla birlikte en az 5 dk kay-
natma, otoklav, U.V., ile veya yüksek kon-
santrasyonlarda klor yada formaldehit uygu-
lanarak inaktive edilebilir.(6) HAV diflhekimle-
ri için büyük oranda risk tafl›mamaktad›r.(5,6)

HEPAT‹T  B
1963 y›l›nda genetik uzman› B. Blumberg

Avustralya halk›n›n kan›nda bilinmeyen bir
antijen bulmufl ve bunu Avustralya Antijeni
olarak adland›rm›flt›r. Bu antijen bugün hepa-
tit B yüzey antijeni olarak tan›nmaktad›r.(2,5)
HBV hepadnaviridae ad›yla bilinen bir virus
grubundad›r. 42 nm çap›nda olup, bir DNA
çekirde¤i ile onu çevreleyen bir k›l›ftan olu-
flur. Buna Dane Partikülü denmekte-
dir.(1,2,3,4,5,6,7) Akut viral hepatit B özellik-
le karaci¤eri etkileyen, hepatik hücrelerde
nekroz ve iltahaba sebep olan sistemik bir
infeksiyon hastal›¤›d›r.(1) Etken ile temas
eden olgular›n % 60-80’inde klinik  hiçbir
belirti ortaya ç›kmamaktad›r. Kiflinin HBV ile
karfl›laflt›¤›, ancak bir tarama s›ras›nda,
serumda antikor yada antijenlerin gösterilme-
si ile anlafl›lmaktad›r. %20-40’›nda ise 40-
180 gün aras›ndaki bir inkubasyon süresini
takiben çeflitli klinik ve biyokimyasal belirti-
lerle seyreden akut viral hepatit tablosu olufl-
maktad›r.(2,9) ‹nkübasyon dönemini, sar›l›k
tablosu görülmeyen bir prodromal dönem
takip eder. Daha sonra sar›l›k ve iyileflme
dönemleriyle hastal›k sona erer.
Semptomatik olgular›n %1’inde fulminan
hepatit geliflir; karaci¤erin a¤›r nekrozu ile
karakterizedir ve ölüm meydana gelebilir.(2,9)
Virus ile temas eden kiflilerin %10’unda has-
tal›k kronikleflme e¤ilimindedir. Bu kiflilerde
antijenemi y›llarca, hatta ömür boyu sürebi-
lir.(2,6) Tafl›y›c› olma olas›l›¤› henüz immün
sistemi  yeterince olgunlaflmam›fl olan ve
do¤um s›ras›nda virusu alan yeni do¤anlar ile
immün sistemi bask›lanm›fl bireylerde %60-
80 gibi çok daha yüksek oranlarda, seyret-
mektedir.(2,4,6)

SEROLOJ‹K VER‹LER VE 
HEPAT‹T B TAfiIYICILI⁄I
HBV’ nin 3 antijeni vard›r. Bunlar:

1) HBsAg (hepatit B yüzey antijeni)
2) HBcAg (hepatit B kor antijeni)
3) HBeAg (hepatit Be antijeni)

Bu antijenlere karfl› özgül antikorlar mey-
dana gelmektedir. (anti-HBs, anti-HBc, anti-
HBe) Bu antijen/antikorlar›n serum örnekle-
rinde incelenmesi ile, infeksiyon tan›s› kon-
maktad›r. Hastalar›n takibi toplumlar›n ve
çeflitli risk gruplar›n›n taramas› yap›labilmek-
tedir. (1) ‹nkubasyon döneminde serumda
HBsAg tesbit edilir. Akut enfeksiyonu göste-
rir. Ayn› dönemde HBeAg, HBV-DNA, ve

HBV’ye karfl› ba¤›fl›kl›k sa¤lanmas›yla difl
hekimlerinin hastal›¤a yakalanma riski büyük
oranda azalm›flt›r.(7,8) J. Cleveland’›n
ABD’de yapt›¤› bir araflt›rmaya göre; 1983-
1992 y›llar› aras›nda hepatit afl›s› olan difl
hekimlerinin oran› %22’den %85’e ç›km›flt›r
ve HBV infeksiyonuda %14’den %9’a düfl-
müfltür.(8)

B tipi akut viral hepatitin komplikasyonla-
r›:

1. Posthepatit  Sendromu
2. HBsAg Tafl›y›c›l›¤›
3. Kronik Hepatitler

Kronik HBV infeksiyonuna ba¤l› klinik
tablolar
• B tipi kronik persistan hepatit
• B tipi kronik aktif viral hepatit
• Kronik lobüler hepatit

HEPAT‹T  D
Delta hepatiti, daha önce hepatit B virü-

sü alm›fl kiflilerde, delta virüsünün de al›nma-
s›yla ortaya ç›kar.(2) ‹lk defa 1977 y›l›nda
‹talya’da Rizetto ve ark. taraf›ndan HBsAg
pozitif, kronik karaci¤er hastalar›n›n kara-
ci¤erinde tespit edilmifltir.(2,3,5) 35-40nm
çap›nda, sferik partiküller fleklinde, tek sar-
mall› RNA ihtiva eden bir virüstür. Çevresi
HBsAg ile çevrilmifltir. Ortada delta antijeni
bulunur. HDV, HBV’nin yard›m›na ihtiyaç
gösteren defektif bir virüstür.(2) HDV’ye ba¤l›
hepatitin di¤er hepatitlerden ay›rt edici pato-
lojik bir özelli¤i yoktur; ancak daha fliddetli bir
klinik tablo söz konusudur.(2) ‹nkübasyon
süresi ortalama 35 gündür.(5) 3 de¤iflik klinik
tablo oluflturur.(1,2,5)

1) Delta hepatiti koinfeksiyonu: Akut HBV
infeksiyonu ile beraber, akut HDV infeksiyonu
söz konusudur. Her iki virüs ayn› zamanlarda
al›nm›flt›r ve klinik tablolar birbirinin devam›
fleklindedir. HDV koinfeksiyonu genellikle
akut HBV infeksiyonu gibi kendili¤inden geri-
ler ve iyileflir; ancak ölüm oran› daha yüksek-
tir. Kronikleflme %5 civar›ndad›r.

2) Delta hepatiti süperinfeksiyonu: Kronik
HBV infeksiyonu olan hastalarda buna ilave-
ten HDV’nin al›nmas› ile ortaya ç›kar.
Prognoz koinfeksiyona göre daha kötüdür.
Kronikleflme %70’e ç›kabilir. Karaci¤er has-
tal›¤› kötü yönde etkilenir, siroz geliflme ola-
s›l›¤› artar.

3) Kronik Delta hepatiti:
Süperinfeksiyona benzer flekilde HBV infek-
siyonu olan hastalarda araya giren HDV
infeksiyonunun kronikleflmesi ile ortaya ç›kar.
Siroz geliflme olas›l›¤› fazlad›r. (1,2,5)

SEROLOJ‹K  VER‹LER
HDV al›m›n› takiben, inkubasyon döne-

minin sonlar›na do¤ru HBs Ag pozitif-
li¤inden sonra HDV Ag ve HDV RNA ortaya
ç›kar. Bu devrede HDV Ag serum ve kara-
ci¤er dokusunda tespit edilir. ‹yileflen vaka-
larda HBsAg’nin kaybolmas›ndan sonra
HDV’nin ço¤almas› durur ve akut hepatit iyi-
leflir. Kronikleflme görülmez.(2) Akut Delta
koinfeksiyonunun tan›s›nda IgM anti-HDV

l
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önemlidir. HCV’nin en önemli etkisi; kronik
karaci¤er infeksiyonunun yüksek oranlarda
meydana gelmesidir. Hepatit B ile k›yaslan-
d›¤›nda, daha fazlad›r. C hepatitinden tümü-
yle iyileflen hastalar›n gerçek say›s› bilinme-
mektedir. Son bulgular kendili¤inden iyilefl-
menin az oldu¤unu göstermektedir.(13)
Hepatit C’nin yaklafl›k %60’› kronikleflmekte
ve bunlar›n %20’si siroza dönüflmektedir.
Karaci¤erin histolojik bulgular›, kronik hepati-
tin genel özelliklerini, kronik persistant ve
kronik aktif hepatitin histopatolojik de¤ifliklik-
lerini gösterir.(1)

HEPAT‹T E
‹lk olarak 1983 y›l›nda tan›mlanm›flt›r. 27-

34nm çap›nda, tek sarmall› pozitif RNA
genomuna sahip, d›fl k›l›f› olmayan bir virüs-
tür. Fekal oral yolla bulafl›r. ‹nkubasyon süre-
si 36 gündür. Kronik hepatit meydana gel-
mez, ancak ölüm oran› yüksek oldu¤undan
ciddi bir infeksiyon olarak kabul edilir. (özel-
likle fulminan hepatit olufltu¤unda ve hamile-
lerde) Kesin bir tedavisi yoktur. Kendili¤inden
iyileflir. IG’nin profilaktif olarak kullan›m› HEV
infeksiyonunu önlemede yetersiz bulunmufl-
tur. Korunma amac›yla gelifltirilmekte olan ve
ilk olarak hayvanlar üzerinde yap›lan çal›flma-
lar umut vericidir. (2,5) 

HEPAT‹T G
Birbirinden ba¤›ms›z iki grup araflt›rmac›

taraf›ndan 1995 y›l›nda bulunmufl, 1996 y›l›n-
da tan›mlanm›flt›r. Flaviviridae virüs grubuna
dahil, tek sarmall› pozitif RNA genomuna
sahip bir virüstür. Bulaflma yollar› ve risk fak-
törleri tam olarak incelenmemekle birlikte,
parenteral yolla geçebildi¤i belirtilmifltir.
Yap›lan çal›flmalar HGV’nin s›kl›kla di¤er
hepatit virüsleriyle birlikte görüldü¤ünü orta-
ya koymufltur. Bunlardan; %25 HAV ile, %32
HBV ile %20 HCV ve %9 A,B,C,D veya E
virüsleri ile beraber görülmüfltür. Sadece
%3’ünde HGV yaln›z olarak saptanm›flt›r. (5)

Kronik Hepatitler
Karaci¤erin hiç düzelme olmadan 6

aydan uzun süren yayg›n ve ilerleyici iltihab›-
na kronik hepatit denir. (1) Akut viral hepatit-
ten farkl› bir yap› söz konusudur; ancak her
vakada olay› akuttan rahatl›kla ay›rmak müm-
kün olmaz. 6 ayl›k süre ve ayr›ca kara-
ci¤erden al›nan biopsi materyalleri, teshiste
önemlidir.(2) Pek çok virus, ilaç ve dejenera-
tif hastal›k kronik hepatite neden olur.
Histolojik özelliklerine göre 3 tipe ayr›labilir:
1. Kronik Persistan Hepatit (KPH)
2. Kronik Lobüler Hepatit (KLH)
3. Kronik Aktif Hepatit (KAH) 

Kronik Persistan Hepatit
Ço¤u kez halsizlik flikayeti ile baflvuran

hastalarda sebep aran›rken veya genel kont-
rol muayenesi için gelen kiflilerde tesadüfen
tespit edilir.(1) Teflhisi karaci¤er biyopsisiyle
konur. Etiyolojisinde HBV ve HCV ön s›rada
rol oynasa da bunlar yoksa alkol, ilaç kullan›-
m› ve ülseratif kolit de  hastal›¤a neden olabi-
lir. Prognoz iyidir. Siroza dönüflmez.(2,20)

‘nin ve total HDV’nin düflük seviyede olmas›
önemlidir. HDV süperinfeksiyonunda IgM
anti-HDV önce yükselmeye bafllar sonra
düfler, total HDV seviyesi yükselir. Kronik
HDV infeksiyonunda  kanda HBsAg ile bera-
ber yüksek düzeylerde devaml› anti-HDV var-
d›r.(2) HDV infeksiyonu, HBV infeksiyonu ile
yak›n epidemiyolojik benzerlik göstermekte-
dir. Bu nedenle korunma esas olarak B hepa-
titine benzerdir. Bulaflma parenteral ve sek-
süel yol ile olur. (2,5,6) Konuyla ilgili yap›lan
araflt›rmalar ile A ve B hepatiti d›fl›nda bir
viral hepatit varl›¤› tan›mlanm›fl ve bilimsel
yay›nlarda non-A, non-B hepatiti terimi kulla-
n›lm›flt›r. Bu hastal›k için 1974 y›l›nda Prince
ve ark. Hepatit C ad›n› önermifl olsalar da, bir
çok klinisyen ve araflt›rmac› son y›llara dek
non-A, non-B hepatit ad›n› kullanmay›, bu
hastal›k için birden fazla etkenin sorumlu ola-
bilece¤ine iliflkin kan›tlar yüzünden tercih
etmemifltir. Bugün; parental yolla bulaflan
non-A, non-B hepatitlerin (PT-NANBH) kloro-
forma duyarl› ve dirençli olmak üzere en az 2
ayr› tip virüsle olufltu¤u, enterik yolla bulaflan
non-A, non-B hepatit (ET-NANBH) etkeninin
ise ayr› bir virüs oldu¤u yolunda kan›tlar elde
edilmifltir. Bunlardan ilki hepatit C virüsü ola-
rak, ikincisi ise hepatit E virüsü olarak adlan-
d›r›lm›flt›r. (2)

HEPAT‹T C
1980’li y›llarda bulunmufltur. 40-50 nm

çap›nda flaviviridae virüs grubuna ait bir RNA
virüsüdür. Karaci¤erde ço¤al›r ve kanda
bulunur. (1,2,10,11,12) HCV infeksiyonunun
yüksek oranda kronikleflme e¤ilimi vard›r.
Siroz ve karaci¤er kanserine neden olur. (11)
Dünyada her y›l 700.000 kiflinin HCV ile
infekte oldu¤u belirtilmifltir. Yaklafl›k 600-700
kiflide fulminan hepatit görülmektedir ve her
y›l ölüm oran›n›n 8000-10.000 kifli aras›nda
oldu¤una inan›lmaktad›r.(12) ABD her y›l
170.000 kiflinin HCV ile infekte oldu¤u belir-
tilmifltir. Bunlardan 85.000’inde  kronik hepa-
tit meydana gelmektedir. ‹nkübasyon süresi
2-6 haftad›r. Hastal›¤›n sinsi, hafif ve yavafl
geliflmesinden dolay› hastalar ço¤unlukla
infekte olduklar›ndan habersizdir.(5)
Hastalar›n %10-%20’sinde prodromal
dönemde ifltah kesilmesi, yorgunluk, kar›n
a¤r›s› ve %20-30’unda ise sar›l›k görülebilir.
(10,11) En önemli laboratuvar bulgular› kara-
ci¤er transaminazlar›n›n yüksekli¤i ve HCV
RNA testlerinin pozitif olmas›d›r. Kesin tan›
serolojik testlerin yap›lmas›yla konur. Anti
HCV IgM antikorlar›n›n tan›nmas›n› sa¤laya-
cak testlerin gelifltirilip yayg›nlaflmas› serolo-
jik tan›mda önemlidir.(10) Bulaflma  parente-
ral, seksüel ve yak›n temas yoluyla meydana
gelir. (1,10)

Yüksek risk gruplar› 
• ‹ntravenöz ilaç ba¤›ml›lar› 
• Kan transfüzyonu yap›lan hastalar
• Transplant al›c›lar›
• Hemodiyaliz hastalar›
• Sa¤l›k mensuplar›d›r. (1,10)

Diflhekimli¤inde HCV ile infeksiyon riski
düflüktür (5,11); ancak etkili afl›s›n›n olmama-
s›, kronik infeksiyon olas›l›¤›n›n yüksek olma-
s› ve tedavisinin de s›n›rl› olmas› nedeniyle

Kronik Lobüler Hepatit
Kronik hepatitin çok az görülen bir

fleklidir. Etiyolojisi karmafl›kt›r ve aç›kl›k
kazanmam›flt›r. HBV infeksiyonu d›fl›nda,
NANB hepatitinde hepatit B pozitif kronik
aktif hepatitli hastalarda HBeAg’nin kaybo-
lup, anti-HBe olufltu¤u dönemde görülebile-
ce¤i bildirilmifltir.(2) Kesin tan› karaci¤er
biyopsisi ile konur.(1) Klini¤i akut viral hepati-
te benzer. ‹yileflen hastalar›n yan›nda kara-
ci¤er yetmezli¤inden ölen hastalar da vard›r.

Kronik Aktif Hepatit
‹yileflme flans› çok olmayan ,sirozla

sonuçlanan bir hastal›kt›r. Etiyolojisinde en
önemli faktör HBV infeksiyonudur. Ayr›ca
HCV infeksiyonu, alkol ve ilaçlar, sitomegalo
virus, rubella gibi di¤er virus infeksiyonlar›da
KAH’e neden olabilen etiyolojik ajanlard›r.
Kesin tan› için karaci¤er biyopsisi yap›lmal›-
d›r.(1,2)

V‹RAL HEPAT‹TL‹ 
HASTALARIN D‹fi HEK‹ML‹⁄‹

TEDAV‹LER‹NDE 
ALINACAK TEDB‹RLER 

ve KL‹N‹K UYGULAMALAR

TEMEL UYGULAMALAR

A.K‹fi‹SEL KORUNMA
1.Afl›lama
Hepatit A’ya karfl› korunma pasif ya da

aktif ba¤›fl›klama sa¤lanmas›yla gerçekleflir.
Pasif ba¤›fl›kl›k için hastaya immunglobulin
verilir. ‹yileflen hastalar›n hepatit A’ya karfl›
do¤al ba¤›fl›kl›k gelifltirmelerinden dolay›,
bunlardan al›nan IG’ler spesifik HAV antikor-
lar› içerir. Ba¤›fl›kl›k olmayan hastalara IG
enjekte edilmesiyle h›zl› bir korunma sa¤lan›r.
Virus bulaflt›ktan sonra 2 hafta içinde verile-
rek semptomlar›n fliddetinin azalmas›
sa¤lanabilir. Koruyucu etkisi 5 haftad›r.
Gerekirse 6 ay sonra tekrarlanabi-
lir.(1,2,13,14) Aktif ba¤›fl›klama için inaktive
afl›lar kullan›labilir. Bunlardan en çok kullan›-
lan preparat Havrix’dir. 0,1. ve 6. aylarda
uygulan›r. 10 y›ll›k bir koruma sa¤lar.(1,2,14)

Hepatit B’ye karfl› korunma:
a) HBV tafl›yan bir hastan›n(HBsAg pozi-

tif) kan› veya di¤er vücut  s›v›lar›yla kontami-
ne olmufl i¤nenin batmas›, bunlar›n mukoz
membranlara s›çramas› veya sa¤lam olma-
yan deriye bulaflmas› sonucu;

1) ‹lk 48 saat içinde 0.06ml/kg Hepatit B
Hiperimmunglobulin (HBIg) intramuskuler
yolla yap›lmal›d›r.

2) Efl zamanl› olarak hepatit B afl›s› delto-
id kas içine yap›lmal›, 1 ve 6 ay sonra ayn›
dozda tekrarlanarak HBV’ye karfl› aktif
ba¤›fl›kl›k sa¤lanmal›d›r. Afl› uygulamas›;
0,1,2 ve 12.  ay fleklinde de yap›labilir.

b) Kan veya vücut s›v›s›yla temas  edilen
hastan›n ve sa¤l›k personelinin serolojik
durumlar› bilinmiyorsa:

1) Hemen yukar›da belirlenen flekilde
aktif immünizasyon flemas›na bafllanmal›d›r.

2) Serolojik durum belli oluncaya kadar 5
ml normal immunglobulin intramusküler ola-
rak yap›lmal›d›r. IG preparatlar› düflük titrede
anti-HBs antikorlar› tafl›d›¤›ndan HBV’’ye
karfl› koruyuculuk sa¤lanabilir.



Ancak bu pratikte her zaman için mümkün

de¤ildir. (örne¤in ölçülerde) Böyle durumlar-

da etkili bir dezenfeksiyon yöntemi kullan›l-

mal›d›r. Sterilizasyon ifllemi için otoklav ve

kuru hava f›r›nlar› kullan›labilir. %2’lik alkalin

gluteraldehit veya %1’lik hipoklorit solusyon-

lar› dezenfeksiyon iflleminde  kullan›labi-

lir.(13,19,21) 

KL‹N‹K UYGULAMALAR

1) Çal›flma yüzeyleri ve ünitler

Bu yüzeyler streç bir film ile kapat›l›p

korunabilir. Yeterli önlemler al›nmazsa

HBV’leri bu çal›flma yüzeylerinde günlerce

kalabilirler.(13)

2) Dental ölçüler

Ölçüler labaratuvara gönderilmeden

önce dezenfekte edilmeli ve gönderilen laba-

ratuvar uyar›lmal›d›r.(13,21)

3) Protezler

Protezlerin hastaya tak›lmadan önce ve

a¤›zdan ç›kar›ld›ktan sonra labaratuvara gön-

derilmeden önce mutlaka dezenfekte edilme-

si gerekir.(21)

Ölçüler, okluzal kay›tlar ve protezler önce

su alt›nda temizlenmeli, sonra dezenfektan

içinde bekletilmeli ve uygun paketler içinde

labaratuvara gönderilmelidir.(13)

Hepatitli hastalarda tüm müdahaleler

mümkünse ayr› bölümde günün sonunda ve

son hasta olarak yap›lmal›d›r.(20) Enfeksiyon

yönünden riskli olan hastalar viral hepatitli

hastalardan sonra tedaviye al›nmamal›d›r.

Diflhekimi hepatitli hastada çal›flt›ktan sonra

di¤er hastalar›n› korumak için de baz› tedbir-

ler almal›d›r.Bu amaçla:hepatitli hastada çal›-

fl›rken kulland›¤› aletlerin temas etti¤i tüm

yüzeyleri örtmeli, hasta a¤z›ndan tükrük s›ç-

ramas›n› önlemek için kuvvetli bir tükrük

emici kullanmal›d›r. Kullan›lan aletler mutlaka

uygun yöntemler ile sterilize edilmelidir. Bir

kere kullan›l›p at›lan enjektör, bardak ve

hasta önlü¤ü kullan›m› her zaman tercih edil-

melidir. Hastan›n kan ve a¤›z salg›lar›n›n

bulaflt›¤› krefluar ve çevresi antiseptik bir

solüsyonla iyice temizlenmelidir.(19,20)

Protez teknisyenleri az da olsa hepatit

bulaflma riski tafl›rlar. Bu nedenle korunma

amac›yla afl› yapt›rmalar›nda yarar vard›r.

Hepatitli bir hastada yap›lan ifllemlerden

sonra labaratuvara gönderilecek tüm ifller

y›kanmal›,dezenfekte edilmeli ve yap›lan

ifllem uygun bir paketin üzerine aç›kca yaz›l-

mal›d›r. Labaratuvara tafl›n›rkende kapal› bir

kutu içinde bulundurulmal›d›r. Hasta a¤z›yla

temas etmifl bütün ifllere dokunan teknisyen-

lerin eldiven kullanmalar› gerekir.

Parlatma ya da benzeri ifller yap›l›rken

gözlük, maske ve koruyucu bariyerler kulla-

3) Serolojik durum belirlendi¤inde (a)
fl›kk›nda belirtilen koflullar sa¤lan›yorsa HBIg
uygulanabilir.

c) Anti-HBs veya anti-HBc pozitif olan
kiflilere HBIg uygulanmas›na gerek yoktur.

d) Aktif afl›lamada her 4-5 y›lda bir, tekrar
afl› yap›lmal›d›r.(1,7,14,15,16)

Hepatit B afl›lar› haz›rlan›fl flekillerine
göre 3 jenerasyonda incelenir:

1) Plazmadan yap›lanlar
2) Rekombinant DNA afl›lar›

3) Sentetik afl›lar (1,4)

Günümüzde aktif ba¤›fl›kl›k sa¤lanmas›

için rekombinant hepatit B afl›lar› kullan›l-

maktad›r.(2,5,7)

M.  Turunç ve ark. 1993 y›l›nda bir aske-

ri okulda, küçük bir hepatit salg›n› sonras›n-

da, HBV’ye karfl› antikorlar›n negatif olarak

saptand›¤› 152 ö¤renciyi, yüksek risk alt›nda

kabul ederek, afl›lama program›na alm›fllar.

Çal›flmada rekombinant hepatit B afl›s› kulla-

n›lm›fl. Sonuç olarak bu afl›n›n sa¤l›kl› bir

popülasyon için yeterli düzeyde immumojen

oldu¤unu ve güvenli olarak kullan›labilece¤ini

belirtmifllerdir.(17) Rekombinant afl›lar›n;

Recombivax HB, Genhevax B ve Engerix B

fleklinde preparatlar› mevcuttur.(2,5,7)

Ba¤›fl›kl›k, çocuklarda ve gençlerde %95,

sa¤l›kl› eriflkinlerde %90 oran›nda oluflur. 40

yafl›ndan fazla olanlarda ve özellikle fliflman-

larda ve sigara içenlerde daha az olmakta-

d›r. (5) HDV için en etkili korunma hastalarda

B hepatitine karfl› aktif ba¤›fl›kl›k sa¤lanmas›-

d›r.(2,5,6) HCV’ye karfl› henüz etkili bir afl›

bulunmamaktad›r.(1,11)

2. Damlac›klar›n önlenmesi

Ruber-dam ile birlikte cerrahi aspratör

kullan›m› ile damlac›klar›n da¤›l›m› azalmak-

tad›r. (13)

3. Gözlerin  korunmas›

Gözlük ya da bunlar›n d›fl›nda yüzü

tamamen kaplayan plastik fleffaf maskeler

kullan›labilir.

4. Maske kullan›lmas›   

5. Eldiven  kullan›lmas›

Hepatit B’li hastalarda  çift eldiven kulla-

n›lmal›d›r. Eldivenler tak›lmadan önce ve

sonra eller sabunlu suyla y›kanmal›d›r.(13)

6. Bafll›k tak›lmas›       

7. Keskin aletlerin kontrollü kullan›lma-

s›(13,20)

Keskin aletler kullan›l›rken çok dikkatli

olunmas› gerekir. Bir kere kullan›lan keskin

aletler (i¤ne, bisturi vb.) üzerinde uyar› iflareti

olan delinmez kutularda at›l›r.(13,18,19,20)

B. STER‹L‹ZASYON VE 

DEZENFEKS‹YON

Diflhekimli¤inde kullan›lan bütün araç ve

gereçlerin sterilizasyonu çok önemlidir.

n›lmal›d›r. ‹fllemlerden sonra kullan›lan tüm

aletler, sterilize edilmelidir. Ayr›ca sterilize

edilemeyen aletler ve yüzeyler uygun bir

dezenfektan ile dezenfekte edilmelidir.(13,21)

Yard›mc› personelin korunmas› da

önemlidir. Afl› baflta olmak üzere di¤er ted-

birleri onlar içinde almak flartt›r. Bu hastalar

tedavi edilirken ve sonras›nda alet ve yüzey

temizli¤i yaparken eldiven, maske, koruyucu

gözlük takmalar› gerekir.(20)
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kimliklendirme, ›s›r›k izi analizi, cin-
siyet belirlenmesi, oral kavite ve difl
travma zararlar›, ›rk belirlenmesi,
dental antropoloji, soyk›r›m, toplu
mezarlar, malpraktis olgular› ve
çocuk istismar› alanlar›nda çal›fl›r.
Adli t›p yönünden muayenesi gere-
ken canl› veya ölü her vakada önce-
likle kimlik tespitiyle bafllanmas›
gereklidir.

Bugün için yang›nlar, depremler,
sel bask›nlar› ve tsunami gibi do¤al
felaketlerin artmas›, giderek büyü-
yen kitlesel turizm ak›m› ile birlikte,
yaflanan kazalar da artt› ve kurban-
lar›n kimliklendirilmesi konusu daha
bir önem kazand›. H›zl› trenler,
kapasitesi 600 kifliyi aflan dev air-
buslar, her geçen gün daha çok
insan› daha h›zl› bir flekilde gidece¤i
yere ama ne yaz›k ki bazen de
ölüme götürebiliyor. Bu gibi olaylar-
da, kazalarda yap›lacak kimliklen-
dirme çal›flmalar›nda adli diflhekim-
li¤inin önemi ve çözüme katk›s› çok
büyüktür.

Uçak veya deniz kazalar›, yan-
g›nlar, depremler, sel bask›nlar› ve
Tsunami gibi büyük felaketlerin
ard›ndan dünyan›n en hüzünlü, en

Adli bilimler; t›p, fen, sosyal
bilimler alan›ndaki bir çok bilgilerin
adaletin hizmetine sunulmas›yla ilgi-
lenen bir dal olup, birçok bölümleri
vard›r. Adli psikiyatri, adli entomolo-
ji, adli antropoloji, adli identifikas-
yon, adli büstcülük, adli odontoloji,
adli toksikoloji, adli animasyon, adli
otomotiv, adli hemogenetik, adli
palinoloji, adli jinekoloji, adli psiko-
loji, adli pedagoji, adli hemflirelik,
adli meteoroloji, adli görüntüleme,
t›p hukuku, balistik, yang›n birimi,
kriminoloji, grafoloji  adli bilimlerin
bölümleridir.

Adli bilimler alan›nda birçok
disiplinin bir arada çal›flmas› zorun-
luluk olup, adli diflhekimli¤i de  bu
disiplinlerden en önemlisidir.

Adli diflhekimli¤i bir dentisyon
çal›flmas› ve dentisyon özelliklerinin
kiflilerin kimliklendirmesine uygula-
ma bilimidir. T›bbi kimlik tespitinde
difl hekimleriyle yap›lan konsültas-
yonlar sonucunda  difller ve difl res-
torasyonlar›ndan yararlan›labilmesi,
adli diflhekimli¤inin önemini ortaya
koymufltur.

Adli diflhekimli¤i; yafl belirlenme-
si, kimliklendirme, kitle kazalar›nda

dramatik ifli bafll›yor. Adli t›p
uzmanlar› ve emniyet ekipleri ceset-
lerin tan›mlanmas› ifllemini gerçek-
lefltiriyor. Bu her aç›dan zor bir
görev. Çünkü, kurbanlardan geriye
genellikle insan› hat›rlatacak fazla
bir fley kalm›yor.

Kimliklendirme çal›flmas› yap›l›r-
ken, cesette de¤iflime u¤ramayan
iflaret yada özelliklerin incelemesi
yap›l›yor. Parmak-ayak izleri, döv-
meler, yara izleri, piercing gibi dik-
kat çekici özellikler ve süs
malzemeleri (kolye, küpe, halhal
v.s.) de¤erlendirilir ve çok önemlidir.
‹nsanlar, uzun süre önce ölmüfl
olsalar bile, difller onun ad›na çok
fleyler söyleyebiliyor. Kiflinin yafl›,
cinsiyeti ve al›flkanl›klar› hakk›nda
da bilgiler veriyor.

Adli  diflhekimi difller ve difllerde-
ki konservatif ve  protetik restoras-
yonlar›, anomalileri, difl eksiklikleri,
baz› spesifik durumlar›,  k›sacas›
tüm a¤›z plan›n› ortaya koyarak,
dental kay›tlar ve radyograflarla
veya mevcut modellerle karfl›laflt›ra-
rak kimlik tespiti yapar.

DVI (disaster victim identificati-
on) felaket kurbanlar›n›n kimliklendi-

bilimsel bilimsel
ADL‹ D‹fi HEK‹ML‹⁄‹  VE
K‹ML‹KLEND‹RME (DVI)

Dr. Dt. Serdar SÜTÇÜ
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dentin tabakas›nda bulunan mito-
kondrilerden de DNA analizi yapa-
bilmek mümkündür.

11 Eylül‘de Amerika da  ikiz kule-
lerde yaflanan facia sonras›nda yan-
g›n ve oluflan büyük ›s› neticesinde
kül olan insanlar›n, Bali ‘de yaflanan
terör facias› sonucu parçalanan ve
yanan cesetlerde ve Trabzon’da
düflen Ukrayna uça¤›nda ölen 67
‹spanyol asker ve uçak mürettebat›-
n›n kimlik tespitleri düzenli tutulmufl
difl kay›tlar›ndan ve difllerden DNA
analizleri ile kimliklendirme yap›l-
m›flt›r.

Güneydo¤u Asya da meydana
gelen Tsunami facias› sonras›nda
300.000 kifli ölmüfl ve bu olayla bir-
likte dünyan›n en büyük kimliklen-
dirme operasyonuda bafllat›lm›fl idi.
Facian›n 1. y›l›nda kimliklendirme
ifllemi devam etmekteydi ki bu da
bize ölüm öncesi kay›tlar›n tutulma-
s› ve saklanmas›n›n önemini ortaya
koymaktad›r.

Düzenli çal›flmalar sonras›nda
tüm cesetlerin kimlik tespiti müm-
kündür. ‹nterpol tüm ülkelere felaket
kurbanlar›n›n kimliklendirilmesi
(disaster victim identification) DVI
ekiplerini kurmalar›n› ve standart
formlar›n›n kullan›lmas›n› önermifl-
lerdir. Bu durumda ölüm öncesi
kay›tlar›n mevcut olmas› durumun-
da hem kimlik tespitleri k›sa zaman-
da gerçekleflecek, hem de pahal› ve
zaman al›c› bir yöntem olan DNA
çal›flmalar›na  gerek kalmadan kim-
liklendirme yap›lacakt›r.

Ölüm bir facia olarak nitelendiri-
lirse baflar›ya ulaflmam›fl bir kimlik-
lendirme ise ikinci bir faciad›r.
Kimliklendirilemeyen facia kurban-
lar›, inan›lmaz bir flekilde ,bu dünya
ile öbür dünya aras›nda kal›yorlar
kimliklendirilinceye kadar ‘’ ölü ‘’
de¤il  ‘’ kay›p’’ olarak kabul ediliyor-
lar. ‹flte tamda bu aflamada kimlik
tespiti baz› hukuki ifllemlerin bafllat›-
labilmesi için  bir ön koflul olmakta.

Ülkemizde adli diflhekimi say›s›

rilmesi olup toplu ölümlerle sonuçla-
nan felaketlerde kimliklendirme
amac›yla yap›lan bir ekip çal›flmas›-
d›r.

DVI ekibinde  öncelikle yönetimi
ve alt birimlerle koordinasyonu
sa¤layacak bir ekip baflkan› bulun-
mal›d›r. DVI timinde görevli olan adli
diflhekimleri 3 alt birime ayr›lmal›d›r.
1 Postmortem (ölüm sonras›) den-

tal incelemeler ve dental radyo-
grafi birimi

2 Antemortem (ölüm öncesi ) den-
tal kay›tlar birimi

3 Postmortem dental kay›tlar› bil-
gisayara yükleme ve karfl›laflt›r-
maya haz›rlama birimi.
Kimliklendirme uzmanlar›, kur-

banlar›n›n diflhekimlerinden ölüm
öncesi kay›tlarla ilgili bilgiler toplu-
yorlar. Yap›lm›fl olan dolgular, pro-
tezler, geçmiflte çekilen radyografi-
lerdeki bilgiler  cesettekilerle uyum-
luysa, kimlik saptan›yor ve bu  da
parmak izi kadar bazen de parmak
izinden daha kesin bir bulgu niteli¤i
tafl›yor. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda,
ülkemizde de diflhekimlerinin hasta-
lar›n›n antemortem (ölüm öncesi) difl
kay›tlar›n›n tutulmas› ve bunlar›n
korunmas› ve bir merkezde tutulma-
s› gerekmektedir. Bu taktirde kimlik-
lendirme daha kolay bir flekilde ve
çok k›sa bir zaman diliminde ger-
çeklefltirilecektir. 

Ayr›ca ›s›r›k izlerinden de kimlik-
lendirme yap›lmaktad›r. Tecavüz ve
cinayet olaylar›n›n zanl›lar›n›n yaka-
lanmas›nda ›s›r›k izlerinden büyük
ölçüde sonuca gidilmektedir.

Bozulmufl, çürümüfl ve yanm›fl
cesetlerde en dayan›kl› doku difller-
dir, bu nedenle diflte bulunan
DNA’n›n yap›s› uzun süre korunabil-
mektedir. Bu nedenle hasar görmüfl
insan kal›nt›lar›nda di¤er dokulardan
sonuç al›namad›¤› durumlarda difl-
lerden DNA analizleri ile daha yük-
sek oranda sonuç al›nmaktad›r.
Diflin pulpas›nda bulunan çekirdekli
hücrelerdeki DNA ile birlikte diflin

çok azd›r. Ancak her diflhekimi kim-
lik tespiti konusunda bilirkifli  olarak
atanabilir ve görüflü al›nabilir.

Ankara Üniversitesi Adli T›p Ana
Bilim Dal›n’da Prof. Dr. Hamit
HANCI önderli¤inde ilki 2004 y›l›n›n
May›s ay›nda olmak üzere iki  kez
Adli Diflhekimli¤i sertifika program-
lar› düzenlenmifl ve bu programlar-
da 50‘ ye yak›n Diflhekimi e¤itimleri-
ni tamamlay›p sertifika almaya hak
kazanm›fllard›r.

Bundan sonra yaflayaca¤›m›z
felaketlere haz›rl›kl› olmak ad›na
ülkemizde de ulusal DVI ekiplerinin
kurulmas› çal›flmalar› en k›sa
zamanda tamamlanmal›d›r.

Unutmayal›m ki felaketlerin son-
ras›nda kurbanlar›n kimlik tespitinin
yap›lmas› bir insanl›k hakk› oldu¤u
gibi yasal, dini ve kültürel boyutlar-
da  tafl›maktad›r. Herkes ölüsünü
ister, bu yüzden kimliksiz ölü kalma-
s›n.
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YAYIN KURALLARI

Bu dergi Ankara Diflhekimleri Odas›’n›n (ADO) resmi bilimsel yay›n organ›d›r. Ankara Diflhekim-
leri Odas› Bilimsel Dergisi'nde difl hekimli¤i alan›ndaki deneysel ve klinik araflt›rmalar, olgu bildirim-
leri, derlemeler, teknik notlar, editöre mektuplar, odan›n bilimsel faaliyetleri ile ilgili  haberler ve
duyurular Türkçe olarak yay›nlan›r.

Ankara Diflhekimleri Odas› Bilimsel Dergisi y›lda 4 say› olarak Ocak, Nisan  ve Temmuz ve Ekim
aylar›nda yay›nlan›r, 4 say›da 1 cilt tamamlan›r.

Makaleler Ankara Diflhekimleri Odas› Yay›n Kurulu Baflkanl›¤›’na  hitaben yaz›lm›fl bir üst yaz›
ile afla¤›daki adrese gönderilmelidir. Yay›n Kurulu baflkanl›¤›na teslim edilen bütün yaz›lar derginin
yay›m tarz›na uygunluk sa¤lamak amac›yla hakem de¤erlendirmesi öncesinde yazarlara düzeltme
veya k›saltma için gönderilebilir. Makalenin gönderilmesinden sonraki yaz›flmalar için de afla¤›daki
elektronik posta adresi kullan›labilir. Yay›nlanmas› uygun görülen makaleler için yay›n kabul belge-
si ile birlikte gönderilecek olan "Telif hakk› devir formu"nun yazarlar taraf›ndan eksiksiz olarak dol-
durularak yay›n kurulu baflkanl›¤›na iletilmesi gerekmektedir. Yazarlar, yay›na kabul edilmifl olan
makaleleri üzerinde de¤ifliklik yapamazlar.

Hedef ve Amaçlar
Ankara Diflhekimleri Odas› Bilimsel

Dergisi’nde  araflt›rma , vaka raporu, derleme,
teknik not , editöre mektup türünde makaleler
yay›mlan›r. Diflhekimli¤i bilimleri ile ilgili ola-
rak, protez, difl hastal›klar› ve tedavisi, cerra-
hi, endodonti, pedodonti ve periodontoloji ile
oral diagnoz ve radyoloji alanlar›nda özellikle
rutin klinik uygulamalar ve klinik uygulamala-
ra ›fl›k tutacak nitelikteki arflt›rmalara öncelik
verilmektedir.

Makalelerin haz›rlanmas› 
Araflt›rmalar ve derlemeler 15, olgu bildi-

rimleri 5 daktilo sayfas›n› geçmemelidir.
Metinler A4 boyutunda ka¤›d›n bir yüzüne,
çift aral›kl›, 12 punto harf büyüklü¤ünde ve
Times New Roman yaz› karakterinde yaz›lma-
l›, sayfa numaralar› kapak sayfas› hariç sayfa-
n›n alt›nda ve sa¤da olacak flekilde yerlefltiril-
melidir.

Makaleler her bölüm ayr› bir ka¤›t üzerin-
de olacak flekilde kapak sayfas›, Türkçe özet
ve anahtar kelimeler, ‹ngilizce özet ve
‹ngilizce anahtar kelimeler, metin, teflekkür
yaz›s›, referanslar, tablolar ve resim alt yaz›la-
r›n› içermelidir. Metin ve ekleri (resim, tablo,
grafik vb.) tümü orijinal olmak üzere 3 kopya
halinde Yay›n Kurulu Baflkanl›¤›na disketi ile
birlikte (Microsoft Word format›nda) gönderil-
melidir.

Kapak sayfas›: Kapak sayfas›nda flu bilgi-
ler yer almal›d›r: (1) Makalenin Türkçe ve
‹ngilizce bafll›¤›, (2) yazarlar›n isimleri (yazar-
lar›n unvanlar› ve çal›flt›klar› kurumlar›n adlar›,
soyad›n›n sonuna koyulacak uluslararas›
semboller (*,†,‡,§,II,¶,#,**,†† vb.) yard›m›yla
sayfan›n alt›nda yer almal›d›r), (3) makale ile
ilgili yaz›flmalar›n yap›laca¤› yazar›n aç›k
adresi, telefon ve faks numaralar›, e-posta
adresini içeren yaz›flma adresi, (4) k›sa bafll›k;
derginin sayfa üstlerine yaz›labilmesi amac›y-
la konu bafll›¤›n›n 5 kelime ile s›n›rland›r›ld›¤›
ve anlam içeren bir k›sa bafll›k yaz›lmal›d›r, (5)
araflt›rma için al›nan destekler belirtilmelidir,
(6) daha önce bildiri olarak sunulduysa belir-
tilmelidir. Üç kopya halinde gönderilecek
makalenin 2 kopyas›nda kapak sayfas› sade-
ce makalenin Türkçe ve ‹ngilizce bafll›¤›n›
içermeli, di¤er bilgiler yer almamal›d›r.

Özet: Özet ‹ngilizce ve Türkçe olarak 200
kelimeden fazla olmayacak flekilde ve ayr›
sayfalarda yaz›lmal›d›r. Özet makaleyi yans›-
tacak nitelikte olmal›, amaç, gereç ve yön-
tem, bulgular ve sonuç alt bafll›klar›n› içere-
cek flekilde yaz›lmal›d›r. ‹ngilizce özet objecti-
ve, material and   method,  results, conclusi-
on bölümlerinden oluflmal›d›r. Özetlerin alt›n-
da makale ile ilgili en az 2, en fazla 5 anahtar
kelime Türkçe ve ‹ngilizce olarak yaz›lmal›d›r.

Metin: Araflt›rma makaleleri girifl, gereç
ve yöntem, bulgular ve tart›flma bölümlerini
içermelidir. Olgu bildirimleri girifl, olgu ve tar-
t›flma bölümlerini içermelidir. Gereç ve yön-
temde kullan›lan gereçlerin ve malzemelerle
üretici firmalar›n aç›k adlar› parantez içerisin-
de metinde belirtilmelidir. Makale içinde kul-
lan›lan k›saltmalar uluslararas› birim sistemi
esas al›narak yap›lmal›d›r.

Kaynaklar: Kaynaklar ayr› bir sayfaya çift
sat›r aral›kl› olarak yaz›lmal›d›r. Kaynaklar
metinde geçifl s›ras›na uygun olarak numara-
land›r›larak numara metin içinde üst yaz› ile
belirtilmelidir. E¤er yazarlar›n yorumu yazar
ad› ile bildirilecekse ilk yazar›n soyad› ve
arkadafllar› fleklinde belirtilmelidir. Kaynaklar
tüm yazarlar›n soyad›, isminin bafl harfi (tüm
yazarlar›n ad› yaz›lmal›, ve ark. gibi k›saltma-
lar yap›lmamal›d›r), makalenin ad›, derginin
Index Medicus'a göre k›salt›lm›fl ad›, cildi,
say›s›, sayfa numaralar› ve bas›m y›l›, fleklinde
yaz›lmal›d›r.

Örnekler:
Ölmez A, Erdemli E. Dentin hassasiyeti ve

tedavi yöntemleri. GÜ Diflhek Fak Derg
20:65-71, 2003. (Dergiler için)

Okeson JP. Orofacial Pain. Illinois:
Ouintessen-ce Publishing Co, ‹ne,  1996, 45-
52. (Kitaplar için)

Alaçam A. Pedodontik Endodonti:
Alaçam T. Endodonti. Ankara: GÜ Yay›nlar›,
1990, 809-859. (Kitap bölümleri için)

Tablolar: Makale içindeki geçifl s›ras›na
göre Romen rakam› ile numaraland›r›lmal›d›r.
Tablo numaras› ve içeri¤i tablonun üzerine,
dipnotlar var ise tablonun alt›na yaz›lmal›d›r.
Her tablo ayr› bir sayfaya çift aral›kl› olarak
yaz›lmal›, her biri ayr› bafll›k tafl›mal›d›r.

Foto¤raflar: Foto¤raflar parlak ka¤›da
bas›lm›fl siyah-beyaz yada renkli ve net olma-
l›d›r. Her foto¤raf›n arkas›na sadece makale-
nin ad›, foto¤raf›n numaras› yaz›lmal› ve
foto¤raf›n üst k›sm› iflaretlenmelidir. Foto¤raf-
lar sadece makale ad›n›n yaz›l› oldu¤u ayr›
zarflara koyulmal›d›r.

fiekil alt yaz›lar›: fiekil ve foto¤raflar›n alt›-
na yaz›lmas› istenen yaz›lar ayr› bir ka¤›da çift
sat›r aral›kl› olarak ve flekil numaras› belirtile-
rek yaz›lmal›d›r. Histopatolojik foto¤raflarda
büyütme ve kullan›lan boya da yaz›lmal›d›r.

Teflekkür yaz›s›: Makalenin haz›rlanmas›-
na önemli katk›s› olan kiflilere teflekkür yaz›la-
bilir. Teflekkür yaz›s› ayr› bir ka¤›da yaz›lmal›-
d›r.

Etik: Dergide yay›nlanmak üzere gönderi-
len yaz›lar yay›n eti¤ine uygun olmal›d›r.
Dergide yay›nlanacak insan ve/veya hayvan
çal›flmalar›nda etik kurallara dikkatle uyulmufl

olmas› ve etik kurul izni al›nm›fl olmas› gerek-
lidir.

Önemli bilgiler:
Ankara Diflhekimleri Odas› Bilimsel

Dergisi'ne gönderilen yaz›lar ile foto¤raflar›na
gelebilecek zarardan veya kay›plar›ndan
yay›n kurulu sorumlu tutulamaz.

Yaz›n›n ayn› anda bir baflka dergiye gön-
derilmemifl olmas› ve baflka bir dergide daha
önce yay›nlanmam›fl olmas› gereklidir.

Yay›n kurulu yaz›da bas›m öncesi gerekli
gördü¤ü düzeltmeleri yapmakta, yaz›y› k›salt-
makta serbesttir.

Yaz›da belirtilen veya önerilen görüfller
yay›n kurulunun görüfllerini yans›tmamakta-
d›r.

Dergide yay›nlanmas› uygun görülmeyen
makaleler yazara iade edilmez.

Yay›nlanan makalelerin her türlü yay›n
hakk› Ankara Diflhekimleri Odas› Bilimsel
Dergisi'ne aittir.Editörden yaz›l› olarak izin
al›nmadan ve kaynak gösterilmeden k›smen
veya tamamen kopya edilemez, fotokopi,
teksir, bask› ve di¤er yollarla ço¤alt›lamaz.

Kontrol listesi
Makalenizi göndermeden önce lütfen bu

bölümdeki maddelerle karfl›laflt›r›n›z.
- -  -  -  Editöre baflvuru mektubu

(tüm yazarlar taraf›ndan imzalanmal›d›r),
- -  -  -  Makalenin birisi orijinal olmak

üzere 3 adet örne¤i,
- -  -  -  Diskete kaydedilmifl tam

metin,
- -  -  -  Kapak sayfas›
-Makalenin bafll›¤›
-K›sa bafll›k
-Yazarlar›n isimler, akademik unvanlar›,

çal›flt›klar› kurumlar, iletiflim adresleri (bu bil-
giler sadece orijinal makalede bulunmal›d›r),

-Türkçe ve ‹ngilizce özet
-Metin
-Kaynaklar (ayr› bir sayfaya)
-Tablolar (ayr› bir sayfaya)
-Resim ve flekil alt yaz›lar› 
(ayr› bir sayfaya) yaz›lmal›d›r.

Makalelerin gönderilece¤i adres:

Ankara Diflhekimleri Odas› 
Bilimsel Dergisi
Yay›n Kurulu Baflkanl›¤›
Tel :
Faks :
e-posta      :
web adresi : 

Ankara Diflhekimleri Odas› Dergisi Önümüzdeki
say›dan itibaren “ADO Klinik Bilimler” ad› alt›nda
Bilimsel Yay›n olarak sizlere sunulacakt›r.

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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ekipleri kurulmufltur. Bu ekipler, 1984
y›l›nda konu ile ilgili standart formlar›
haz›rlama çal›flmalar›n› bafllatm›flt›r.
Interpol haz›rlanan bu antemortem-
postmortem formlar› 1986 y›l›nda bir
kitapç›kta yay›nlayarak kimliklendir-
mede standardizasyon çal›flmalar›n›
bafllatm›flt›r. Interpol’e 1930 y›l›nda
üye olan Türkiye, topraklar›nda yafla-
nan çeflitli felaketlere ra¤men organi-
ze kimliklendirme ekiplerini henüz
kuramayan ülkeler aras›nda yer
almaktad›r (2). 

Kolluk güçleri ve multidisipliner
bilim uzmanlar›ndan oluflan kimliklen-
dirme ekiplerinin bafll›ca iki görevi
vard›r. Bunlardan ilki felaket kurbanla-
r›n›n kimlik tespitini yapmak di¤eri ise
felaketler için önceden kimliklendirme
çal›flmalar› aç›s›ndan haz›rl›k planlar›
yapmak ve e¤itim hizmetleri vermektir
(3). Interpol’ün kurulmas›na öncülük
etti¤i DVI ekiplerinin çal›flma prensibi-
nin esas›, AM  (Antemortem- Ölüm
öncesi) ve PM (Postmortem- Ölüm
sonras›) özelliklerin karfl›laflt›r›lmas›na
dayan›r. Toplanan PM veriler ölünün
kimlik tespiti ve ölüm nedeninin sap-
tanmas› aç›s›ndan yararl›d›r. Bu arafl-
t›rmalarda incelenen vücut bölümleri
aras›nda difller özel önem tafl›makta-
d›r. 

Kiflilerin dental özellikleri yaflamla-
r› boyunca, afl›nma, çürük, dolgu ve
difl çekimi gibi nedenlerle sürekli
de¤iflti¤i halde bu de¤iflim ölümden
sonra yavafllamaktad›r. Difllerin vücu-

Felaket olarak tan›mlanan olaylar
yaflam›n istenmeyen gerçeklerinden-
dir. Deprem kufla¤›nda yer alan ve
gerek terör olaylar›n›n gerekse trafik
kazalar›n›n s›kça yafland›¤› bir ülke
olarak Türkiye bu olaylarda can kayb›-
n› en aza indirmeyi planlaman›n yan›
s›ra yaflam›n› yitirenlerin kimliklerinin
belirlenmesi için de çal›flmalar yap-
mak zorundad›r. 

Günümüzde felaketin kabul gören
tan›m›na göre, felaketler, do¤al veya
do¤al olmayan nedenlerle meydana
gelen, çok say›da kiflinin ölümüne yol
açan ve yerel kaynaklar›n kapasitesi-
nin yetersiz kald›¤› olaylar (1). Bu olay-
larda yak›nlar›n› kaybettiklerini
ö¤renen kiflilerin yak›nlar›n›n cesetle-
rine ulaflmay› istemeleri onlar›n en
do¤al hakk›d›r. Bunun yan›s›ra ölenle-
rin kimlik tespitinin yap›lmas›; yasal,
insani, dini ve etik aç›dan önem tafl›-
maktad›r (2)

Felaket kurbanlar›n›n kimlik tespi-
tinin yap›lmas› çal›flmalar›na öncülük
eden kurulufl uluslararas› polis örgütü
Interpol’dür. Bu kurulufl, 1978 y›l›nda
‹spanya’da Los Alfaques’de bir yazl›k
kamp alan›nda s›v› yak›t yüklü bir tan-
kerin patlamas›yla oluflan yang›nda
farkl› ülkeden gelen kiflilerin kimlik
tespitinde zorluklarla karfl›lafl›l›nca
Disaster Victim Identification-DVI
(Felaket Kurbanlar›n›n Kimlik Tespiti)
çal›flmalar›n› bafllatm›flt›r. ‹lk DVI
Komitesinin 1980 y›l›nda kurulmas›n-
dan sonra, 10 ülkede kimliklendirme

dun en sert ve d›fl etkenlere karfl› en
dayan›kl› bölümleri olmas›, nem, yük-
sek ›s›, bakteri ve mantar aktivasyon-
lar›ndan fazlaca etkilenmemeleri,
uzun süre morfolojik özelliklerini koru-
yabilmeleri, s›kl›kla cesetle birlikte
bulunabilmeleri ve bu nedenle kimlik
tespiti çal›flmalar›nda zaman kayb›n›
en aza indirmeleri, ayr›ca kiflisel özel-
liklere sahip olmalar› DVI çal›flmalar›n-
da önemli veri kaynaklar› olmalar›n›n
nedenidir (4-7).

DVI ekibinin adli diflhekimli¤i bölü-
mü; postmortem inceleme birimi,
antemortem kay›t toplama birimi ve
kimlik tespiti birimi olmak üzere üç
ana birimden oluflur. Postmortem
inceleme birimi; felaket kurbanlar›n›n
postmortem difl bulgular›n› toplamak-
la görevlidir. Bu ekipte e¤er mümkün-
se biri adli diflhekimi olmak üzere iki
diflhekiminin olmas›, bu sa¤lanam›-
yorsa diflhekimine yard›mc› olmak
üzere bir difl kay›t memurunun olmas›
gerekir. Bu ekibin yapaca¤› dental
muayene çal›flmalar›n›n ilk aflamas›
foto¤raf çekimidir. Çene rezeksiyonu
yap›ld›ktan sonraki incelemelerde
elde edilen bulgular Interpol taraf›n-
dan standardize edilen DVI formlar›n›n
pembe renkli PM formunun ilgili say-
falar›na ifllenmelidir. Kay›t s›ras›nda
dikkat edilmesi gereken en önemli
noktalardan biri, FDI numaraland›rma
sisteminin ve standart difl restorasyon
kodlar›n›n kullan›lmas›d›r.
Antemortem inceleme birimi, felaket-

Z Füsun YAfiAR*
Ayflim TU⁄*

* Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p Anabilim Dal›

bilimsel bilimsel
KAPIMIZDAK‹
FELAKET
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Adli T›p Kurumu ve Ankara Üniversite-
sinin temsilcilerinin kat›ld›klar› toplan-
t›larda Türk kimliklendirme ekiplerinin
Felaket Kurbanlar›n› Kimliklendirme
–F2K- ekipleri ad› ile kurulmas› uygun
bulunmufltur. DVI ekiplerini yap›lan-
d›rma çal›flmalar› Emniyet Genel
Müdürlü¤ünün Avrupa  Birli¤i
‘Türkiye-Almanya Efllefltirme Projesi’
içinde yer alan projelerden biri olmufl-
tur. Bu kapsamda Alman DVI ekibi
(IDKO) e¤iticileri ile Emniyet Genel
Müdürlü¤ü Kriminal Daire Baflkanl›¤›,
Jandarma Genel Komutanl›¤› Kriminal
Daire Baflkanl›¤›, Adalet Bakanl›¤› Adli
T›p Kurumu ve Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi Adli T›p Anabilim Dal› temsil-
cilerinin kat›ld›klar› seri toplant›lar
yap›lm›flt›r. E¤itim çal›flmalar› kapsa-
m›nda 27-31 Mart 2006 tarihlerinde
Bolu’da befl günlük DVI e¤iticileri
semineri düzenlenmifl ve bu e¤itime
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Adli
T›p Anabilim Dal› elemanlar›ndan Yrd.
Doç.Dr.Gürol Cantürk, Ö¤r.Gör.Dr.
Ayflim Tu¤ ve Dt. Z. Füsun Yaflar kat›l-
m›flt›r. 

Ülkemizde ve dünyada felaketlerle
karfl›laflmamak hepimizin dile¤i olma-
s›na ra¤men bu dile¤in gerçekçi
olmad›¤› kesindir. Dolay›s›yla bir fela-
ketten sonra yap›lmas› gereken

zedelere ait ölüm öncesi kay›tlar› top-
lamak, bunlar› FDI standard›na uygun
hale getirmek ve DVI formlar›n›n sar›
renkli AM formuna ifllemekle görevli-
dir. Bu ekiplerin çal›flmalar›yla elde
edilen PM ve AM verileri, kimlik tespit
birim elemanlar› taraf›ndan karfl›laflt›-
rarak kesin kimliklendirme yap›lmak-
tad›r (7).

Bali’de 12 Ekim 2002 tarihinde
meydana gelen bombalama olay›nda
Avustralya baflta olmak üzere birçok
ülkeden gelen DVI ekiplerinin yapt›¤›
çal›flmalar sonucunda kimli¤i tespit
edilen felaket kurbanlar›n›n yar›s›nda
difller ve difl kay›tlar›ndan yararlan›l-
m›flt›r (8). Tayland’da 26 Aral›k 2006
tarihinde yaflanan Tsunami felaketin-
de de DVI ekipleri taraf›ndan kimlik
tespiti yap›lan 1474 felaketzedenin
%79’unda difller birinci derecede
kimlik tespiti eleman› olarak tespit
edilmifltir (9). 

Ülkemizde Marmara Depremi ve
‹stanbul’da gerçekleflen terör sald›r›-
lar›nda ölenlerin kimliklerinin tespit
edilmesinin önemi anlafl›larak kimlik-
lendirme ekiplerinin kurulmas› için
çal›flmalar ön plana ç›kar›lm›flt›r. Bu
çal›flmalara katk› sa¤layacak birimleri
bir araya getirmeyi amaçlayan toplan-
t›lar düzenlenmifltir. Polis, jandarma,

önemli çal›flmalardan biri olan ölenle-
rin kimliklerinin tespitinde tüm
diflhekimlerinin aktif deste¤ini ve kat-
k›s›n› bekliyoruz. 
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Ankara Diflhekimleri Odas›’n›n okullardaki e¤itim çal›flmalar›, 26 May›s 2006 tarihinde Yenimahalle Belediyesi’nin
öncülü¤ünde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 50. Y›l Yetifltirme Yurdu ve Gazi Çocuk Yuvas›’nda
devam etti. ADO Disiplin Kurulu ve Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi Diflheki-
mi Zehtiye Füsun YAfiAR taraf›ndan verilen e¤itimde, difllerimizin çeflitleri tan›t›larak neden çürüdükleri, çürümeye
karfl› nas›l bak›m ve koruma yapmam›z gerekti¤i anlat›ld›. Ö¤rencilerden gelen sorularda, misvak, dilin f›rçalanmas›
vb konular›n olmas›, difl macunu ve difl f›rças› reklamlar›n›n etkili oldu¤unu aç›kça ortaya koyuyordu. Özellikle yuva
ö¤rencilerinin akflam yeme¤inden sonra de¤il de yatmadan önce difllerin f›rçalanmas› gerekti¤ini bilmeleri de dikkat
çekiciydi.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda E¤itim Çal›flmalar›
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Hiç düflündünüz mü, bilinen yüz mil-

yar galaksi ve her birinde yaklafl›k yüz

milyar y›ld›z olan bu kocaman evren

nas›l olufltu? Zaman ne zaman bafllad›

ve her fleyin bir sonu olacak m›? ‹nsan-

lar bu ve buna benzer sorular› yüzy›llar-

d›r merak ediyor ve birtak›m bilim

adamlar› da bunlar›n cevab›n› bulmaya

çal›fl›yor. Biz bunlardan birisiyle Say›n

Dr. Murat ALEV'le konufltuk. ODTÜ'de

astrofizik hocal›¤› yapan say›n ALEV'in

ofisinde evrenin haritalar›, çok sevdi¤i

deniz ve tekne gereçleri aras›nda söyle-

flimizi yapt›k. Biz bu söylefliden çok fley

ö¤rendik. Uygarl›¤›n› bu noktaya getiren

insanl›k bir sürü fleyin cevab›n› buldu.

Do¤as› gere¤i bilinmeyene merak› hiç

geçmeyecek ve tüm sorular›n›n cevab›-

n› buluncaya kadar durmayacak.

Yaflad›¤› evreni keflfetmeye devam ede-

cek. Uzay hakk›nda yüzy›llar boyunca

çok fley ö¤rendik ama san›r›m bildikleri-

miz ö¤reneceklerimizin yan›nda çok az.

‹nsan mant›¤›n›n alamayaca¤› ölçüde

büyük olan evrenin kap›lar›n› sizler için

biraz aralad›k.

D.H: Zaman›n bafllang›c› var m›?

M.A: Yaklafl›k 13 milyar y›l önce olu-
flan büyük patlama, zaman›n bafllang›-
c›d›r. Büyük patlamadan önce ne vard›
diye sormak kozmolojide yasakt›r.

D.H: Her fley bir fleyden mi olufltu?
M.A: Her fley evrenin herhangi bir

yerinde olabilecek bir fleyden olufltu. Biz
buna singualite diyoruz. Büyük bir ener-
ji yo¤unlaflmas› uzaya aç›l›yor, enerji
do¤rudan maddeye dönüflüyor ve püs-
kürmeye bafll›yor. Önce hidrojen oluflu-
yor daha sonra bunlar topaklan›yor ve
y›ld›z nebulalar› oluflturuyorlar ve böyle-
ce y›ld›zlar olufluyor. Evrendeki her fley
tek bir noktadan olufltu. Bundan nas›l
bu kadar eminsiniz derseniz "Ark alan
›fl›mas›" denen bir fley var. Teoriler söy-
lüyor ki flu anda uzay›n derinliklerinde
s›cakl›¤›n, 2,7 kelvin olmas› gerekiyor.
Yani mutlak s›f›r›n bu kadar üzerinde
olmas› gerekiyor. 2 bilim adam› bunu
saptad›. Uzay›n s›cakl›¤›n›n y›ld›zlardan
uzak bölgelerde eksi 270 derece
oldu¤unu buldular.

D.H: Uzay büyüyor mu?

M A: Evren büyüyor geniflliyor.

Fakat orada flöyle bir sorun var.
Geniflleyen bir fleyin merkezi olmas›
laz›m. Asl›nda durum öyle de¤il. Bunu
flöyle örneklersek, bir lasti¤in 2 ucundan
çekilmesi fleklinde büyüyor. Yani kendi
textüründen yaparak büyüyor. Böylece
evrendeki tüm galaksiler birbirinden
uzaklafl›yorlar.

D.H: Bu büyüme evrenin sonunu mu
getirecek?

M.A: O konuda deneysel olarak çok
da emin de¤iliz. E¤er evrenin geniflle-
mesi belli bir yerde durursa sonradan
geri çökme bafllayacakt›r. Bu da evrenin
ateflten bir sonla karfl›laflmas› anlam›na
gelir. E¤er evren genifllemeyi sürdürürse
yavafl yavafl h›z› azalarak sonsuzda s›f›r
olabilir. Ya da bu geniflleme sonsuza
kadar ayn› h›zla sürebilir. Her ikisinde de
evrenin s›cakl›¤› düflecek, y›ld›zlar›n
yak›t› bitecek ve buzdan bir sonu ola-
cakt›r.

S . Ö : Ay’›n dünyadaki sulara etki
etti¤ini biliyoruz. ‹nsan›nda %70 'i su
oldu¤una göre Ay’›n insanlar üzerinde
bir etkisi var m›d›r?

M.A: Bu ilginç bir konu. Vücut kütle-

Ifl›k H›z›n› Geçersek 
Zaman Durur mu?

Ifl›k H›z›n› Geçersek 
Zaman Durur mu?

Röportaj: Dolunay HAMAMIZADE
Serhat ÖZSOY

Dr. Murat ALEV’e sorduk



miz küçük oldu¤u için bilimsel anlamda
ölçülebilir bir fark olmas› zor ama Ay’›n
insan vücudunda bir tak›m etkileri
oldu¤u da biliniyor. Ben fiziksel, kütle
çekimsel bir cevap vermem gerekirse
kiflisel olarak yoktur diyebilirim. 

S.Ö: Karadelikler var m›?
M.A: Karadelik k›saca ölü bir y›ld›z-

d›r. Y›ld›zlar ayn› canl› varl›klar gibi
do¤arlar, yak›tlar› bitince de ölürler.
E¤er bir y›ld›z›n çap› güneflin 1.4 kat›n-
dan fazla ise yak›t› bitince önce büyür, ki
bu evreye k›rm›z› dev deniyor, Örnek
olarak günefl bu evresinde o kadar
büyüyecek ki Merkür'ü ve Venüs'ü yuta-
cak Dünya'ya komflu olacak. Bu evre-
den sonra içe çöküfl bafll›yor. Kütle
çekimi o kadar art›yor ki Günefl’in
Ankara kadar yani 20 km'lik bir çap› olu-
yor. Bu evreye de beyaz cüce deniyor.
E¤er y›ld›z çok büyükse yani güneflin 7-
8 kat› ise bu evrede kalam›yor. Kütle
çekimi o kadar büyüyor ki elektronlar›
protonlar›n›n içine girerek birkaç yüz
metrelik bir alana iniyor. ‹flte bu karade-
lik. Asl›nda delik de¤il. Sadece
yo¤unlu¤u o kadar fazla ki içinden ›fl›k
kaçam›yor. Bizim orada neler olup bitti¤i
hakk›nda bir bilgimiz yok. Yo¤unlu¤un
ne kadar oldu¤u hakk›nda bir fikrimizin
olmas› için flöyle bir örnek verirsek, o
y›ld›zdan bir çay kafl›¤› al›p dünyaya
getirsek bir milyon yon çekiyor. Orada
bildi¤imiz fizik kurallar› geçerli mi bilmi-
yoruz.

D.H: Evrende kaç tane galaksi var?
M.A: Bilinen 100 milyar tane galaksi

var. Bizim galaksimizde de 100 milyar
y›ld›z var.

D . H : Buna göre baflka yerlerde
hayat olma olas›l›¤› çok fazla.

M.A: Evet. Evrende su buhar› çok
çeflitli yerlerde var. Karbon da var.
Kan›m›zdaki demir, kalsiyum zaten y›l-
d›zlardan geliyor. Asl›nda bu anlamda
hepimiz y›ld›zlar›n çocuklar›y›z.  Büyük
patlamada karbon, demir, kalsiyum üre-
tilmedi, bunlar› hep y›ld›zlar yapt›.
Mutlaka evrenin baflka yerlerinde de
canl›lar vard›r. Ama ben UFO'lara dün-
yaya gelen ziyaretçilere inanm›yorum.
Uzay çok büyük. Ben bizim galaksimiz-
de bile hayat›n oldu¤unu düflünüyorum.
Galaksimizde en az 100 tane yaflama
uygun gezegen var. Ama onlar›n uygar-
l›¤› ile bizim uygarl›¤›m›z›n yükselme
zaman› denk gelecek ki bir temas olufla-
bilsin. Benim inand›¤›m e¤er uygar-

l›¤›m›z yeterince uzun süreli olursa bir
iletiflim olabilir.

D . H : Ifl›k h›z›n› geçersek zaman
durur mu?

M.A: Teorik olarak durur. fiu andaki
fizik kurallar› hiçbir fleyin ›fl›k h›z›na ula-
flamayaca¤› üzerine kurulmufltur.
Maddeyi, ›fl›k h›z›na yaklaflt›r›rsan›z
zaman uzar. Matematik bize diyor ki ›fl›k
h›z›na ulaflt›¤›n›zda kütle sonsuza gider,
zaman sonsuza gider. 

S.Ö: Hocam bu konu çok ilginç ama
biz sizin denizcilikle ilgili oldu¤unuz,
amatör kaptanl›k e¤itimi verdi¤inizi bili-
yoruz. Bu merak nas›l bafllad›?

M.A: Ben 23 y›ll›k denizciyim diyebi-
lirim. Önce bir sandalla bal›k avl›yor-
dum. Dal›p midye ç›kart›yordum.
Derken borç harç bir tekne ald›m.
1980'li y›llarda mavi yolculuklara ç›kt›m.
O y›llar makarnan›n deniz suyuyla pifliril-
di¤i y›llard›. Sonra bu ifli çok sevdim ve
teknemi büyüttüm. 

Benim ustam bir bal›kç›d›r. Bana
bal›kç›l›ktan çok yelkeni ö¤retti. Babas›
yelkenci oldu¤u için onun bilgilerini
bana anlatt›. Tabii ben flimdi onu çok
geçtim. Onun gidemedi¤i yerlere gidiyo-
rum onun ç›kamad›¤› havalarda denize
ç›kt›m. Ve yelken insan›n kan›na al›flkan-
l›k yapan madde gibi iflliyor. Bu iflin içine

bir kez girerseniz bir daha ç›kman›z ger-
çekten zor. Yelken insanda ciddi bir
al›flkanl›k yapar. Denize aç›l›p motoru
kapat›p yelken bast›ktan sonraki sessiz-
lik gittikçe aranan bir durum haline geli-
yor. Kursa gelen ö¤rencilerimin bir k›sm›
sadece ehliyetlerini al›yorlar ve denize
ç›km›yorlar ancak yetifltirdi¤im kursiyer-
lerin bir k›sm› da 25-30 kifli kendi tekne-
lerini bile ald›lar..

D.H: Siz kendinizi denizci mi yoksa
kaptan diye mi nitelendirirsiniz?

M . A : Denizciyim diyebilmek için
denizle çok bar›fl›k olmam›z gerekir.
Denizi tan›yacaks›n, bileceksin ve her
fleyden önce seveceksin ve denizden
keyif alacaks›n. Profesyoneller denizle
mücadele ederken onu rakip olarak
görürken biz amatörler denizle uyum
sa¤layarak onun güzel taraflar›n› keflfet-
meye çal›fl›yoruz. Biz kendimizi kaptan
olarak görmüyoruz ve kendimize kaptan
dersek gerçekten Denizcilik Fakültesi’n-
de 4 y›ll›k bir e¤itim görerek kaptan
olanlara haks›zl›k etmifl oluruz. Bizim
kendi kendimize ö¤renmeye çal›flt›¤›m›z
pek çok fleyi onlar okulda görüyorlar
dolay›s›yla bizden çok daha ilerideler.
Ancak tan›m olarak "denizde kürekten
baflka aletle yola ç›kan her araca tonila-
tosu boyu ve kullan›m amac› ne olursa
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olsun gemi denir". Ben bunun gibi bir
araçla denize ç›kt›ysam ve yönetimi
bendeyse ben kaptan›m ama genifl
anlamda denizci demek daha do¤ru
olacakt›r. 

S.Ö: Bu e¤itimler nerede bafllad›?
M.A: Bu e¤itimler ODTÜ'de bafllat›l-

d› ve ben de bu ekibin içinde yer ald›m,
uzun süre o kurslarda hocal›k yapt›m,
bir süre sonra çok daha bu ifle yönelik
bir mekan yaratmaya çal›flt›k ve bu ifle
yönelik bir ekip kurup bu ifle yönelen ve
seven insanlar› bir araya getirmek için
Derin Mavi adl› kursu açt›k

S.Ö: Ankara'da deniz olmamas›na
ra¤men hem bal›k adamlar›n hem de
amatör denizcilerin say›s›n›n çok oldu¤u
söyleniyor bu do¤ru mu? Ankara sade-

ce teorisyen mi yetifltiriyor yoksa bunu
prati¤e dökenlerde var m›? 

M.A: Ankara'da denizci gerçekten
çok fazla. Bunu teorikten prati¤e geçi-
renler eskiden daha azd› ama art›k say›-
lar› artt›. Bizim Derin Mavi, Ankara
Yelken Kulübü v.b. yavafl yavafl insanla-
r› denize ç›karmaya bafllad›lar. Biraz da
bilmek de laz›m, deniz kara gibi de¤ildir.
Yar›m saat içinde tan›nmaz hale gelebi-
lir. Sorumluluk duymak laz›m ve insanla-
r› denize ç›kart›rken birden zor havalar›
seçerseniz denizden korkabilirler, er geç
bu gibi havalarla karfl›laflacaklard›r ama
öncelikle sakin güzel havalarda insanla-
ra yelken yapman›n zevkini tatt›r›p onla-
r›n denizle temas etmesini sa¤larsan›z
bu ifle daha çabuk ›s›nacaklard›r. 

S . Ö : Mesle¤inizle denizcili¤i nas›l
birlefltiriyorsunuz.

M.A: Astrofizikçiyim. Dolay›s›yla bu
denizcili¤in kökeninde var. fiimdi GPS
sistemler var size nerede oldu¤unuzu
gösteriyor, rotan›z› belirlemenize yar-
d›mc› oluyor, ancak hiçbir zaman nas›l
gidece¤inizi size söyleyemez. GPS hiç-
bir zaman usta bir denizcinin elinin ve
gözünün yerini tutmaz. GPS in olmad›¤›
zamanlarda insanlar y›ld›zlara bakarak
yollar›n› buluyorlard› ve bir alet yapt›lar.
Ad› sekstant. Haritan›z denize düflüp
kaybolabilir, ABD GPS uydular›n› Irak
savafl›nda oldu¤u gibi kullan›ma kapat›-
labilir ve insanlar ne yapacaklar›n›
flafl›rabilirler. Ancak y›ld›zlar› hiç kimse
kapatam›yor. Sekstantla y›ld›z›n aç›s›n›
hesaplayarak elimdeki kitapla karfl›laflt›-
r›p konumumu 1-2 mil sapmayla sapta-

yabiliyorum. Dolay›s›yla y›ld›zlar› tan›-
mak da önemli. Denizcilerin kulland›¤›
57 tane y›ld›z, ben de bunlar›n hepsini
biliyorum dolay›s›yla denizde kaybolma
olas›l›¤›m pek yok. 

S.Ö: Bir de hemen herkesin merak
etti¤i burçlar var. Hocam nedir bu burç-
lar konusu?

M.A: Bilim adam› olarak burçlara
inanm›yorum ama burçlar 5000 y›ld›r,
Babillilerden beri bizimle beraber yafl›-
yorlar. Kulaktan kula¤a, nesilden nesile,
kültürden kültüre aktar›larak bize kadar
ulaflt›lar. Olay flu; 

Gökyüzünde bu tak›m y›ld›zlardan
88 tane var. Eski insanlar hiçbir e¤lence
olmad›¤› için bütün yapt›klar› ma¤arala-
r›n önünde oturup y›ld›zlara bakmak.
Onlar› bir tak›m flekillere benzetmifller.

Bunlar›n 44’ü bizim yar›m kürede, 44’ü
de güney yar›m kürede bulunuyor. 

Güneflin do¤up bat›fl› s›ras›nda için-
den geçti¤i tak›m y›ld›zlara burç ad›n›
veriyoruz. Bu kufla¤a Zodiak Kufla¤› ad›
verilir. Günefl hiçbir zaman Büyük Ay›
Tak›m Y›ld›z›'n›n önünde durmaz. Dola-
y›s›yla bildi¤imiz Büyük Ay› diye bir burç
yoktur. Dünyam›z kendi ekseni etraf›na
dönerken bildi¤iniz gibi güneflin etraf›n-
da da dönmekte ve bu turunu 12 ayda
tamamlamaktad›r. ‹flte her bir ayl›k peri-
yotta günefl bu tak›m y›ld›zlar›n önünde
bulunuyor. 

Bununla insan kaderi aras›na nas›l
bir iliflki vard›r derseniz.....bence bir ilifl-
ki yok.

‹nsanlar bir tak›m istatistikler tut-
mufllar ve bunlara çevresel etkenler ve
kültürler de eklenince burçlar hakk›nda
genel kan›lar oluflmufl. ‹flte flu burç
flefkatlidir, bu burç sevecendir gibi.
Ancak insanlar herkesin bildi¤i ve duy-
mak istedikleri güzel sözleri iliflkilendir-
mifller hiçbir zaman flu burç h›rs›zl›¤a
veya cinayete e¤ilimlidir diye duyma-
m›fls›n›zd›r. Herkesin iyi bir yönü mutla-
ka vard›r. Çevreden hava s›cakl›¤›ndan
da etkilenilmifl olabilir. Türkiye'de
do¤mufl olan ve ikizler burcundan olan-
lar›n benzer özellikte olmalar› bir ölçüde
kabul edilebilir. Ancak farkl› kültürler ve
dünyan›n farkl› bölgelerinde yaflayan bir
Afrikal›n›n, kutuplarda yaflayanlar›n veya
Orta Asya’da yaflayan bir ikizler burcu-
nun ayn› karakterleri sergilemesini bek-
leyemeyiz diye düflünüyorum. Ancak
bilimsel olarak yoktur demek çok zor bir
aç›k kap› b›rakmak da laz›m… 

D.H: Bu güzel sohbet için çok teflek-
kür ederiz.

M.A: Ben teflekkür ederim.
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