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

“‹nsan›n yaflam›ndaki temel amaç yar›na kalmakt›r” diye yan›tl›yor. Peki, yar›na kimler

kalabilir; yar›na kalabilmek için insan›n neye ihtiyac› vard›r? Bu soruyu da flöyle

yan›tl›yor; “Yar›na kalabilmek için insan›n temelde üç fleye ihtiyac› vard›r; varolmak,

geliflmek ve uzlaflmak.” 

Geliflen, gelifltiren insan erdemli, mutlu ve güçlüdür.Sevgiyle yaklafl›r. Aksi ise

korkuyu hakim k›lar insanda. Korku; daraltan, kapayan, gizleyen, zarar veren ener-

jidir. Erdemli insan ise sevgiyle karfl›s›ndakini açar, sahip olduklar›n› paylafl›r. Korkan

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

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

engeller.

Herkes kendi davran›fl› ve yapt›¤› iflle etraf›nda kendi atmosferini yarat›r. Birfleyleri de¤ifltirmek isteyen-

ler önce kendisinden bafllamal›d›r.

Meslek örgütlerinin en tepesindekilerin ad›nda ortak olan Birlik'tir. Türk Tabipler Birli¤i, Barolar Birli¤i,

Türk Diflhekimleri Birli¤i gibi... Bu anlaml›d›r. Birlik; beraberli¤i, paylafl›m›, ortak amac› gösterir.

Zor ifltir birlik olmak. Anlay›fl›, dinlemeyi, anlamay› gerektirir. Dinlemek zeka belirtisidir. “Açt›m

a¤z›m›,yumdum gözümü” derseniz etraf›n›z›, önünüzü göremezsiniz. Anlamak için dinlemelisiniz.

Osman Hamdi Bey’in 1906’da yapt›¤› “Kaplumba¤a Terbiyecisi” tablosu rekor fiyatta sat›lmas›yla gün-

deme geldi. Yaklafl›k yüz y›ll›k geçmifli olan bu tablo bat›k bir bankan›n kasas›ndan ç›kmasa belki de bu

kadar ilgi çekmeyecekti. Tabloda resmedilen Osmanl› dönemi bürokrasisiydi. Kaplumba¤a hem terbiye

edilemeyen bir hayvan olmas›, hem de hantall›¤› simgesi olmas› nedeniyle seçilmiflti.

Terbiye edilemeyen ve hantall›ktan kurtulamayan kaplu¤umba¤a bugün de birfleylerin simgesi olamaz

m›? Çok fazla düflünmeden etraf›m›za bakarsak herhalde bir çok örnek bulabiliriz. Yeniliklere kapal›, mev-

cut durumu muhafaza etmeyi ekmek kap›s› olarak görenleri kap›kulu olmay› bir sadakat ve fleref meselesi

yapt›klar›n› görmek zor de¤il. Ancak bu da yeniliklere aç›k, ça¤dafl insanlar›n düzeni de¤ildir.

Yenilikçi insan de¤iflimcidir. “De¤iflim, insano¤lunun öngörülebilir tek niteli¤idir. Baflar›s›z sistemler,

insan do¤as›n›n geliflmesine ve ilerlemisine de¤il de, de¤iflmezli¤ine bel ba¤layanlard›r. Ondördüncü

Louis’nin yan›lg›s›, insan do¤as›n›n hep ayn› kalaca¤›na inanmas›yd›. Bu yan›lg›, Frans›z Devrimi ile sonuç-

land›... (Oscar Wilde).”

Bir kitleyi temsil eden hiç kimsenin suskunlu¤un rahatl›¤›na kap›lma hakk› yoktur. Ça¤dafl ortak ilkeleri

savunmak zorundad›r. Seçilen yol elefltirilebilir, tepki görebilir. Ancak gerçek ayd›nlar çevresindekiler gibi

sessiz kalamazlar. Kamuoyunun özgürce oluflmas› demokrasinin en de¤erli özelliklerinden birisidir.

Bilgi birikimli, kararl› ve ak›lc›ysan›z sizin için çözülemeyecek sorun yoktur. 

Yerinde sayanlar yürüyenlerden daha çok gürültü yapsalarda 

do¤ru bildi¤iniz yolda yürümelisiniz.

Merih BAYKARA
Ankara Diflhekimleri Odas› Baflkan›

GELECE⁄E GÜVENMEK

ADO Dergisi Haziran 2005 yaz›s›ndan

ADO Dergisi Aral›k 2004 yaz›s›ndan
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Sevgili meslektafllar›m; 
Hepimiz t›p mesle¤i mensubuyuz. T›p mesle¤inin temeli araflt›rmay›, sorgu-
lamay›, tecrübelerimizi mesleki bilgilerimizle harmanlay›p sonuca, yani
tedaviye gitmemizi öngörüyor. Teflhis aflamas›nda yapabilece¤imiz bir
hatan›n nelere sebep olabilece¤ini hepimiz biliyoruz. Bofla harcanan emek,
al›n teri ve kaynaklar cabas›. En kötüsü ise hastam›z›n sorununu
çözümleyemedi¤imizden belki de daha karmafl›k hale getirmemizden
kendimizde ve hastam›zda oluflacak hayal k›r›kl›¤› ve bir itibar kayb›. ‹flte bu
yüzden yaz›m›n bafll›¤›na “tedaviye giden yol teflhisle bafll›yor “ dedim.

Mesle¤imiz son birkaç y›ll›k dönemde önemli s›k›nt› ve sorunlarla karfl›
karfl›ya. Meslektafllar›m›z büyük umutlarla bafllad›klar› mesleki hayatlar›nda
beklentilerinin çok gerisinde olmalar›n›n hayal k›r›kl›¤›n› yaflamaktalar.

Muayenehanelerini iflletmekte ekonomik yönden s›k›nt› yaflayan hekim arka-
dafllar›m›z›n say›s› gün geçtikçe art›yor. Kapanan muayenehanelerin, mesle¤ini yapmaktan vazgeçen meslektafllar›n
say›s›n› tutmakta biz de flafl›rd›k. Bu demektir ki sektörümüzün kritik bir operasyona ihtiyac› vard›r. K›sacas›
diflhekimli¤inin ameliyat masas›na yat›r›lmas› kaç›n›lmazd›r.

Buraya kadar ayn› fikirdeysek; flimdi gelin gözümüzde canland›ral›m. Operasyona kat›lacak gurup telafl içerisinde,
Hasta; umutsuz, yorgun, moralsiz, dayanma gücünü iyice yitirmekte.Yak›nlar› üzüntülü,tedirgin,ellerinden geleni yap-
malar›na ra¤men neticeye varamam›fllar,geçici çözümlerle günü kurtar›p,azalan ümitlerle gelecek güzel günler hay-
allerini yitirmemek telafl› içerisindeler. kap›da hastane sayman›, ödeme yapmazsan yak›n›n›za bakamay›z, rehin
kal›rs›n›z diyerek umutlara mali kelepçe vurmufl. Acilen operasyona giriflmek laz›m. Operatör heyecanl›, hastan›n 
röntgenini, EKG sini, kan tetkiklerini incelemesi laz›m. Ama laboratuarda sorun var. Acaba flu tetkik malzemelerini mi
kullansak yoksa bu yöntemle mi hareket etsek? Hangi standartlara uygun istatistiki bilgileri operatöre versek. Sa¤da
solda asistan hekimler telafll› ama operatör hocadan gelecek tepkileri kestiremediklerinden çekingenler. Fakat
baz›lar› ise art›k k›demliler, hocaya aç›kça fikirlerini söyleyebiliyorlar. Çünkü bilgi paylafl›ld›kça, birlefltirildikçe bir
anlam kazan›r. E¤er ben merkezli hareket edersen, tecrübeni aktarmay›p önderlik vasf›n› gerçeklefltirmemifl olursan,
orada olman›n bir anlam› yoktur.
Bu operasyonda hasta yak›nlar›na,’’kusura bakmay›n, bu flekilde  olmuyor” denilmek üzere, ama ne hastan›n ne de
yak›nlar›n›n art›k dayanacak güçleri kalmam›fl. Asistanlar›n akl›ndan çözüm önerileri geçiyor. Aralar›nda konufluyor-
lar. Hatta baz›lar› bir fleyler yapmaya çal›fl›yor bile. Çözüm belki de o asistanlardad›r.’’Sen ne düflünüyorsun asis-
tan›m’’ dense, belki daha önce bu konuda araflt›rma yapm›fl olan asistan bir fikir verebilecek. Hocam bunu da göz
ard› etmeyelim diyebilecek.

Evet, sevgili meslektafllar›m, y›llard›r sorunu teflhis etmeye çal›fl›yoruz. Bir sürü farkl› yöntem uyguluyoruz. Enerjimizi
ve maddi kaynaklar›m›z› tüketiyoruz. Ama gelin görün ki hala semptomlarday›z. De¤il, tedavi yöntemini tart›flmak
dönüp dolafl›p teflhiste tak›l›yoruz. Ama art›k meslek önemli kay›plar vermek üzeredir.

Ya art›k konsültasyon istenip fikirler paylafl›lacak, yada hastaya ve yak›nlar›na kötü haberin ne flartlarda ve ne üslup-
ta söylenece¤i araflt›r›lacak. ‹flte size TDB Genel Kurulu’nun hemen öncesinde sektörümüzün durumu.

Sayg›lar›mla.

Koray GÜNER

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

TEDAV‹YE G‹DEN YOL TEfiH‹SLE BAfiLIYOR



Elbette ki bafll›¤›m›z matematiksel,mant›ksal,bilimsel aç›dan yanl›fl-
t›r.Fakat unutulmamal›d›r ki yaflam›n s›rlar›n› aralayabilmek için ilim
insano¤luna yard›mc› olmaktan öteye gidemez. Kendisi tek bafl›na hakimiyet
kuramaz,öyle bir amac› da yoktur.Yaflam›n moral de¤erleri ile birlikte bütün-
sel bir aç›l›mla devinir.Yaflad›klar›m›z› ifade edebilmek için bizim en güçlü
araçlar›m›zdand›r.Ne ilim ne de hayal , ne bilim ne de sanat , ne düflünce ne
de sezgi tek bafllar›na ifade yetene¤ine sahip de¤ildirler.Bir kuflun uçabilme-
si için gerekli olan iki kanat gibidirler.‹kisi bir aradayken bütünlü¤ün kap›lar›
aralan›r.

Bizler yaflamlar›m›zda  daima evrensel de¤erlere s›¤›n›p , onlar› yücelt-
meye çal›flt›¤›m›z› ifade ettik.Bugüne dek oluflan kazan›m ve kay›plar›m›z›n
yaratt›¤› deneyimlerin ›fl›¤› alt›nda çal›flmalar›m›z› gerçeklefltirdik.
Deneyimler, çal›flma ile birlikte yaflant›m›zda yeni sayfalar açmam›zda yar-

d›mc› oldular.Bugün itibariyle yeni deneyimleri olgunlaflt›r›p sonraki dönemlere tafl›ma sorumlulu¤umuz devam
etmektedir.

Mesleki alandaki sorumlulu¤umuz da bu yaklafl›m›n ötesinde olmad›.Önceki emektarlara duydu¤umuz flükran
duygular› ile mesle¤imizi yeni doruklara tafl›ma arzumuz her zaman daha derinleflti.Bu arzunun oluflumunda etken
olan , mesle¤imizin bu ülkede s›n›rlar›n› zorlayacak düzeyde afl›nd›r›lmas›n›n yaratt›¤› üzüntüler yads›namaz.Bu
nedenle kimse baflkas›n›n ad›na ahkam kesme lüksünü  kendinde bulmas›n.Atefl düfltü¤ü yeri yak›yor.Herkes, bu
ülkenin mesle¤imiz d›fl›ndaki devasa sorunlar›n›n fark›nda ve üzülmekte.Üzülmeyi bile kendi tekelinde depolay›p
s›n›rlayanlar›n hiç kimse üzerinde tasarrufu olamaz.Üzülmenin ötesine geçip yaflant›m›za  katt›klar› sadece fiziksel
çal›flman›n ürünü olabilecek kazan›mlar› ve kay›plar› söylesinler.Onlar ortaya ç›ks›n.Çünkü s›zlanma hakk› yönetici-
nin de¤ildir.Oraya bu sorunlar›n çözümü için talip oldular ve kendilerine bu imkan,yetki verildi. Bu hak ve yetkiler
verildi¤i gibi al›n›r da.Toplulu¤un ortak vicdan› neyi emrederse o gerçekleflir.Bunun aksi gerçeklefliyorsa hiç flüphe-
siz ki sanal bir ortam oluflmufltur.Suyun ak›fl›na direnme söz konusudur ki ne kadar zorlarsan›z  da  oluflacak sonuç
bafl›ndan bellidir.‹stedi¤iniz kadar k›y›daki h›rs ,  ayr›mc›l›k , adaletsizlik , ötekicilik dallar›na tutununuz , elinizdeki dal
parçalar› ile sonsuza dek ak›nt›lar›n içinde sürüklenir durursunuz.

Bir taraftan uyar›c› sesler tabandan yükselmeye bafllay›nca da “örgütümüze,birlikteli¤imize zarar geliyor “ diyerek
usulca sesleri bast›rmaya çal›fl›rs›n›z ki o sesler baflkalar› taraf›ndan iflitilmesin. Kendinizi korunakl› oldu¤una inan-
d›¤›n›z dar koridorlara çekersiniz. Ne çare ki dar koridorlar karanl›kt›r , sizi koruyamad›¤› gibi korku ve endiflenin her
türlüsünü damarlar›n›za enjekte eder. Sonras›nda hezeyan bafllar. Yo¤un sorulara verilecek cevaplar bulunamamak-
tad›r. Böylece ola¤an çareler pefli s›ra dima¤›n›za üflüflür. Kendi toplulu¤unuz içinde güzelce tasnifçilik yaparak derin
uçurumlar yarat›rs›n›z. Meziyetlerini ve liyakat› önemsemeden köflebafllar›na hep ayn› gözcüleri, ön saflara ayn›
savaflç›lar› yerlefltirirsiniz. Çünkü derin bir güvensizlik duygusu sizi çoktan sarm›flt›r. Asl›nda güvenemedi¤inizin ken-
diniz oldu¤unu anlay›ncaya kadar ifl iflten geçer. Küçültüp ayr›flmaya b›rakt›klar›n›z› elinize geçirip yönetmek için h›r-
s›n›z›n yak›c› atefllerine kendinizi atars›n›z. Fakat bu sefer yanacak olan sadece siz de¤ilsinizdir.Herkesi de ard›n›z
s›ra sürüklersiniz.

Ülkemizde siyaset yapma anlay›fl›n›n bundan ibaret oldu¤unu art›k çocuklar bile biliyor. Bilinen di¤er fley ise bu
anlay›fl› güdenlerin fark›nda olmadan kendilerini elefltirdikleridir. Tüm bunlar bir komedi sahnesi olarak izlenmekte-
dir. Hem de herkes taraf›ndan. Yine bu anlay›fl›n hepimizi nereye tafl›d›¤› da bilinmektedir. ‹lginç olan , bunlar› en çok
mevcut anlay›fl› de¤ifltirece¤ini söyleyerek gelen ve uzun ama çok uzun y›llar boyu yönetim sergileyenlerden duyma-
m›z. Y›llarca yönetirler bir sonuca ulaflamazlar. Ulaflamad›klar› gibi bir fleyler yapmaya çal›flanlar›n önüne at›l›p engel-
ler ç›kar›rlar. Bir günleri di¤erini tutmaz. Yapt›klar›n› ve söylediklerini de hiç olmam›fl gibi unutup icraatlar›na devam
ederler.Bir de herfleyi sadece kendilerinin bildiklerini de söylemezler mi?

Bunlarla ilgili , objektif ve kimse hedef al›nmadan yap›lm›fl bir gözlem var ;
“ Politika yolculu¤u
Politikayla u¤raflanlar›n karfl›l›kl› davran›fllar› da az çok bir seyahati and›r›r. Yolcular varmak istedikleri istasyona

iktidar ad›n› verirler. ‹ktidar genellikle, çeflitli ç›karlar›, koltuk h›rs›n› ve art düflünceleri kapsayan çok yönlü bir var›fl
noktas›d›r. Ayn› vagona binerler, bafllang›çta trendekilerin aksine hiç zaman kaybetmeden el ele, diz dize otururlar.
Ama yol k›sald›kça el de¤ifltirmeler, ayak kayd›rmalar görülür. Var›flta daha iyi yere gelmek için taraf tutmalar, aktar-

2+2=5

M. Memduh MAZMANCI
Yönetim Kurulu Üyesi
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malar bafllar. T›pk› küçük çocuklar›n pencere önünde yer kap›nca kurulmalar› gibi baz› politikac›lar da kapt›klar› kol-
tuk ömür boyu kendilerinin olacak zannederler. ‹lk tan›flt›klar›nda içtenlikle uzanan elleri, ç›karlar› söz konusu
oldu¤unda y›k›c› birer yumru¤a dönüflür. Hatta, bencilli¤i kutsayanlar, dostluklar›n› hançerleyenler ve kifliliklerini
satanlar bile görülebilir. Ne yaz›k ki, ço¤umuz bunlara benzer örnekleri, günlük yaflant›m›z›n ak›fl› içinde göre göre
ömür yolculu¤umuzu sürdürür dururuz. Yüklenip günleri s›rt›m›za, ifl deriz, y›ll›k izin deriz... Dü¤ün deriz, cenaze
deriz... Aflk deriz, ayr›l›k deriz... Küseriz, bar›fl›r›z... Düflüp kalkar›z ve durmadan dinlenmeden bir bilinmeze do¤ru
gideriz. “ 

* Can Arpaç  
Nas›l ?
Herfleyin zaten fark›nda olundu¤u,her fleyin bilindi¤i sarih bir flekilde ustaca ifade ediliyor de¤il mi? Daha bin-

lerce , yüzbinlerce tespit bulursunuz toplumun derinliklerinde. Yeter ki oraya ulaflmay› bilin ve bunu yapabilme
gücünü gösterin.

Tabii ki yönetim erki kiflilere endekslenmemelidir. Bir “tak›m ruhu“ içinde de¤erlendirilmelidir. Elinizdeki de¤eri
çok iyi yönetmek de önemlidir. Ne çare ki bu k›ymetli malzemeyi iflleyebilme iradesi gösteremezseniz üzerinize
bulaflmakla kalmaz çevrenizin de düzenini bozar. Bir çömlek ustas›n›n mahareti, bir nak›fl üstad› han›mefendinin
sab›r ve zerafeti ile eserini ortaya koyabildi¤i gibi çal›flmal›s›n›z. Bu noktada da¤›n›k unsurlar› derleyip, toparlay›p,
uyumlu k›l›p bir bütünün içerisinde tamamlay›c› unsurlar haline getirebilmek bir meziyettir, marifettir. Bunu kendin-
de bulanlar, buldu¤unu zannedenler kadar seslerini yükseltmedikçe sonuç hep ayn› kalacakt›r. Siz da¤›n›k haldeki
her fleyi bir araya getirebildi¤inizde ortaya ç›kacak sonuç hayal etti¤inizin ötesinde, karfl›n›zda  ›fl›l ›fl›l parlayarak
yükselecektir. Hayalleriniz dahi gerçe¤i k›skanacakt›r.

Asl›nda par›ldayan fley sonuçtan ziyade kendinizsinizdir. Sadece dibini ayd›nlatan mum alevi gibi olmay›p , kay-
naktan ald›¤› ›fl›¤› tüm gücüyle yans›tan , yüzünü ayn› anda hem günefle hem de dünyaya dönebilen ay gibi yüzü-
nüzü herkese dönüp adaletli olabilmek, daha da  ötesinde kendi ›fl›¤›n› ve enerjisini kendisi yarat›p sonsuzlu¤a
yayabilen ve par›ldayan günefl gibi her insana ›fl›k saçabilmeyi bilmek gerekir. Yoksa gökyüzünde bir süs gibi as›l›
durmaya çal›flan sönük bir y›ld›zc›ktan fark›n›z kalmaz . Birgün ›fl›¤›n›z› göstermeye çal›fl›r , di¤er gün küçücük bir
bulut parças›na mahkum oluverirsiniz. Güneflin her do¤uflunda yokolursunuz.. Daima güneflin ayd›nl›¤›n›n ve
›fl›lt›s›n›n olmad›¤› karanl›klar›n yolunu gözlersiniz ki ›fl›¤›n›z görünsün. 

Meslektafllar›m›z›n hayata ilk ad›m› att›klar› yer olan, gururla, coflkuyla izledi¤imiz mezuniyet törenlerinde büyük-
lerimizin bizlere  “ tüm meslektafllar›m kardeflim olacakt›r “ diyerek ettirdikleri yeminin yaflatt›¤› o ayd›nl›k an› dahi
bugün karanl›klar içinde an›msam›yor muyuz? Sonuçta amac›m›z ve sorumlulu¤umuz do¤an›n yasalar›na uyum
sa¤layarak yaflam boyu kiflisel geliflim sürecimizi dinamik tutmak, güçlü bir ivmeyle bireyselleflerek ö¤renebildik-
lerimizi insanl›¤›n ve evrenin ortak bilincinin emrine sunmak olmal›d›r. Böylelikle her bireyin tafl›d›¤› ›fl›k kuflaktan
kufla¤a aktar›lacak, güçlenecek ve sonsuza dek hiç sönmeyecektir. 

fiimdi siz ›fl›¤›n›zla nereyi ayd›nlatt›¤›n›z› söyleyin. Kardeflleri biraraya getirebilmeyi baflaram›yor ve da¤›n›kl›¤›n
ilk sebebi hatta ta kendisi  oluyorsan›z sorundur ama asl›nda gerçek sorun bu de¤ildir. As›l sorun yapamad›¤›n›z›
görememek ve hayat›n gerçeklik k›y›lar›na ulaflamayan ham hayaller içinde ömrünüzü geçirmektir. Art›k herkes için
fark›na varabilmenizi umut etmekten, bunu dilemekten  baflka yapacak bir fley kalmaz. Bu yüzden da¤›n›kl›¤› topar-
lay›p herfleyi  biraraya getirmek gerekir. 

Topluluk bilincimizi, Anadolu için söylenen “bir kültür mozai¤i” haline getirmek önemlidir. Asl›nda mozaik, so¤uk
ve statik bir tafl olmas› nedeniyle beklentilerimizi yine de tarif edemiyor, karfl›layam›yor. Bir “aflure kazan›” yarata-
bilmek daha iyidir. ‹çine pekçok malzeme katarak yapars›n›z. Her seferinde ortaya ç›kan tat daha farkl›d›r, s›cakt›r
ve malzemesinin ötesindedir. Tüm malzemeleri güzelce katarak bu eflsiz lezzete ulafl›labilmelidir. 

Beyaz›n safl›¤›na ve parlakl›¤›n›n o eflsiz, göz kamaflt›ran gücüne ulaflabilmek için tüm renklerin birbirine kar›fl-
t›r›lmas› gerekir.

Tüm güçler ve renkler biraraya gelebildi¤inde ne olur biliyor musunuz? Do¤an›n sinerjik gücü harekete geçer,
beklenenin üstünde bir sonuç gerçekleflir ve iki, iki daha befl eder.







erbest Diflhekimleri Komisyonu RaporuS
De¤erli Meslektafllar›m;
Sa¤l›kta yeniden yap›lanma süreci bafllam›flt›r. Sa¤l›k
Bakanl›¤›m›z, Sa¤l›k Hizmetlerinin sunumunun ve örgütlenmesi-

nin yenilenmesi ihtiyaciyla bir süredir bu süreci bafllatm›flt›r.
Malum, verilen Sa¤l›k hizmetlerindeki toplum memnuniyeti, yeter-

lili¤i ve verimliligi arzu edilen seviyede bulunmamaktad›r.
Kaynaklar›n ve imkanlar›n ergonomik ve sürdürülebilir yeniden
yap›land›r›lmas› toplumumuz için acil, zorunlu ve kaç›n›lmazd›r.

Sa¤l›k Mevzuat› uzun yillar boyunca gelifltirilememifl, ciddi ve
genifl çapl› politikalar oluflturulamam›flt›r. Mesle¤imizlie ilgili bir

çok sorun; organize ve örgütlü bir sa¤l›k yap›lanmas›n›n teflekkül
ettirilemeyifli sonucu; çözümlenemez görünümler alm›flt›r. Sivil

Toplum Örgütlerinin alana çal›flma ve emek katk›lar› olmaks›z›n
da sorunlar›n çözümlenebilmesi pek imkanl› görünmemektedir.
Bizler Ankara Diflhekimleri Odas› olarak; temsil etti¤imiz üye kit-

lemiz ve y›llar süren cal›flmalar sonucu edindi¤imiz deneyim ve
bilgi birikimlerimizi siz üyelerimizle paylaflarak; Kullanilabilir ortak

ak›l ürünleri, politikalar ve projeler üretmek amac›yla; görev bilinci ve sorumlulu¤uyla; Oda çat›m›z alt›nda çal›fl›lma-
s› gerekli konu bafll›klar› ve alt çal›flma guruplar›n› belirledik. Meslektafllar›m›z›n kendi gelecekleri bak›m›ndan
düflünce, görüfl ve katk›lar›n› bu konularda yo¤unlaflt›rmalar›, bu konular›n üzerinde konsantre olunmas›, üretimle-

rin ise belirli konseptlerde sa¤l›k bürokrasisine aktar›m›n› mesle¤imizin gelece¤i ve toplumumuza a¤›z difl sa¤l›¤›
hizmet sunumlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›  ad›na çok önemli görüyoruz.

Sayg›lar›mla

‹shak Yavuz GÜNGÖR

Konu Bafll›klar› ve Alt Çal›flma Guruplar›

A- Genel Sa¤l›k Sigortas› içinde Diflhekimli¤i Hizmetlerinin Sunumu Çal›flma Gurubu
I-) Maliyet Analizi Gurubu (a-Ort Kira oran› tespiti

b-Ort Cihaz Demirbafl Amortisman Tespiti)
II-) Tan› ve Tedavi Protokolleri Gurubu (diflhekiminin sevk basamaklar›n› ve çal›flmalar›n› tan›mlayacak)
III-) Yönetmelikler ve Gerekçelerini haz›rlayacak Gurup(Aile Diflhekimli¤i Yönt. Asgari Ücret Yönt. Vs.)

B- Sa¤l›k Reformu (Sa¤l›kta Yeniden yap›lanma ) Çal›flma Gurubu
I-) Yeni Sa¤l›k Yasas›nda Diflhekimi tan›m›n›n ilgili kanun ve mevzuata uygun haz›rlanmas› için çal›sacak gurup.
II-) 3224 T.D.B. Kanununun üzerindeki yenilik ve de¤ifliklik önerilerini haz›rlayacak gurup

III-) T›bbi Deontoloji Nizamnamesinin Türkçesini haz›rlayacak gurup.
IV-) T›pta Uzmanl›k Tuzugundeki “Diflhekimli¤i Uzmanl›klar› ve DUS” konusu üzerinde çal›flacak gurup.
V-)Malpraktis Kanununun “Diflhekimli¤i Mesle¤i” bak›m›ndan aksakl›klar› üzerinde çal›flma ve görüfl bildirecek

gurup. 
VI-)Alan›m›zda Yay›mlanan ve yay›nlanacak Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeleri “Kamu Yarar›” bak›m›ndan

inceleyecek gurup
VII-) Deontolojiye Ayk›r› Düflmeyecek biçimde Diflhekimlerinin Oda Taraf›ndan tan›t›m›

Not: ADO Serbest Diflhekimleri Komisyonu olarak bu konu bafll›klar› ve alt calisma guruplar›nda de¤erlendirilmek
üzere gorüfllerinizi, taleplerinizi kat›l›m ve katk›lar›n›z› bekliyoruz. Mail Gurubumuz da bu amaçla bir Ortak Platform

oluflturacakt›r.
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meye karar verdi¤i  net olarak anla-

fl›lamad›.

Toplant›lar boyunca gerek çal›fl-

ma  grubunun raporu gerek TDB

Yönetiminin söylevleri ve gerekse

görüflleri, bu konu da kafalar›n net

olmad›¤›n› ve de Odalar aras›nda bir

görüfl birli¤inin bulunmad›¤›n› orta-

ya koydu. Bu ikircikli tutumun önü-

müzdeki s›cak günlerde Diflhekim-

lerinin ve Toplumun yarar›na olma-

yaca¤› ortadad›r.

Türk Diflhekimleri Birli¤inin kafa-

s›n›n özellikle Aile Diflhekimli¤i ile 2.

Basamak A¤›z Difl Sa¤l›¤›

Hizmetlerinin sat›n al›nmas›nda kar›-

fl›k oldu¤u toplant›larda ç›kard›¤›m

sonuçlardan biriydi. Toplant›larda

TDB yönetimi kimi zaman bu ikisi

ayn› fleymifl, iç içeymifl ve her iki

hizmeti ayn› kifliler verecekmifl gibi

bir söylem ortaya koydular. Oysa

TDB’ nin yapmas› gereken bunlar›n

ayn› fleyler olmad›¤› ve ayn› kifliler

taraf›ndan verilemeyece¤i alt›n› dol-

durarak ve net bir flekilde söylemek

ve buna uygun bir politika  belirle-

mek olmal›yd›. Ancak Baflkanlar

Konseyinde böyle bir fley tart›fl›lma-

d› bile.

SSGSS Kanununa s›cak bakt›k-

lar›n›, ilkesel olarak kabul ettiklerini

söyleyen TDB yönetiminin,

Topluma’ da Diflhekimlerine de bir

fley getirmeyece¤i belli olan bu

kanunun  ç›k›fl sürecinde; bu kanu-

na karfl› etkin bir fley yapmam›fl

olmas› flimdi ellerini kollar›n›

ba¤lam›fl oldu. Bundan sonra yap›-

Türk Diflhekimleri Birli¤i Baflkan-

lar Konseyi toplant›s›  8-9 Eylül 2006

tarihlerinde Diyarbak›r’ da yap›ld›. 4

maddelik bir gündemle toplanan

Baflkanlar Konseyinin aç›l›fl konufl-

mas›n› Türk Diflhekimleri Birli¤i

Genel Baflkan› say›n Celal Korkut

YILDIRIM yapt›. Aç›l›fl konuflmas›n-

da tüm Odalar›n birlik ve beraberlik

içinde hareket etmesi gerekti¤ine

vurgu yapan Y›ld›r›m konuflmas›n›n

sonunda Diyarbak›r Diflhekimleri

Odas› eski baflkan› rahmetli  O¤uz

ÜÇOK’ un  o¤luna bir plaket verdi.

Bu güzel bir jestti. Fakat ayn›

Y›ld›r›m’ ›n konuflmas›n›n hiçbir

yerinde k›sa süre önce ‹zmir’ de kat-

ledilen meslektafl›m›z› anmamas›

bu jest kadar büyük bir eksiklik,

hatta hatayd›.

4 maddelik bir gündem olmas›na

karfl›n en önemli gündem maddesi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k

Sigortas› Kanununu (SSGSS) kap-

sam›nda A¤›z Difl Sa¤l›¤›

Hizmetlerinin sat›n al›nmas› ile ilgili

tart›flma konular›yd›. Do¤al olarak

1,5 günlük toplant›n›n büyük bir

k›sm› bu gündem maddesine ayr›ld›. 

Türk Diflhekimleri Birli¤i’ nin

konuyla ilgili oluflturdu¤u Çal›flma

Komisyonunun haz›rlad›¤› rapor ve

ç›kard›¤› tart›flma bafll›klar› üzerin-

den Odalar görüfllerini anlatt›lar. Ne

yaz›k ki  Baflkanlar Konseyi toplant›-

s›n›n bir “sonuç deklarasyonu”

yay›nlamad›¤› için, bu toplant›n›n

ard›ndan TDB’ nin  nas›l bir sonuç

ç›kard›¤› ve nas›l bir durufl sergile-

labilecek olan› TDB Baflkan› Say›n

Celal Korkut YILDIRIM “bundan

sonra sendikac› gibi davranaca¤›z “

sözleriyle itiraf etti. Yani birkaç

kurufl daha fazla alabilmek için

pazarl›k edece¤iz. Tabi arkam›zda

20.000 Diflhekiminin gücünü bulabi-

lirsek 

Oysa görünen odur ki;

Diflhekimlerinin büyük bir k›sm›

kurumun belirleyece¤i ücretler üze-

rinden sözleflmeyi imzalayacak t›r.

Bunun do¤al sonucu da TDB’ nin

pek de bir etkinli¤inin kalmamas›d›r.

Bu sonuç Diflhekimleri için, her

fleyin biraz daha zorlaflmas› demek-

tir. Ve ne yaz›k ki IMF ve Dünya

Bankas›  taraf›ndan dayat›lan politi-

kalar›n bir parças› olarak,

Demokratik Mesleki Kitle örgütleri-

nin etkinliklerinin k›r›lmas› yolunda

ilerlenirken, bu amaca da hizmet

eden uygulamalar TDB taraf›ndan

ilkesel olarak kabul edilmektedir. 

Geliflmeleri görebilen bir grup

Oda’ n›n çabalar›n›n sonucu de¤iflti-

rebilece¤i  umudunu korumak ve bu

çabalara omuz vermek flu an yap›l-

mas› gereken fley gibi görünüyor. 

Sonuçta bir TDB Baflkanlar

Konseyinde daha havanda su

dövüldü. Ve akl›m›zda Diyarbak›r

Diflhekimleri Odas›n›n misafirper-

verli¤i Diyarbak›r, Hasankeyf,

Midyat ve Mardin’ in güzellikleri

d›fl›nda pek de iyi bir fley kalmad›.

Diyarbak›r Diflhekimleri Odas›na

akl›m›zda kalan güzellikler için

teflekkürler..

BAfiKANLAR KONSEY‹ TOPLANTISI... 

Nihat KÖKSAL

Eylül 2006 D‹YARBAKIR







3 Her türlü üst yap› uygulamas› için

genifl protetik seçenekler.

3 Tüm yüklerin implant-abutment birlikte

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

birleflim.

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

% 96.03 baflar› oran›.

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

disdental@disdental.com

3 Özel patentli BT-TITE yüzey.

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

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

3 Difl kökü formu.

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

stabilite.

3 Hem tek aflama hem iki aflama cerrahi imkan›.

3 3 boyutlu simulasyon program› ile planlay›p cerrahi k›lavuz ile yerlefltirme
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MALATYA, GAZ‹ANTEP, KAHRAMANMARAfi, KAYSER‹ ve MERS‹N
D‹fiHEK‹MLER‹ ODALARINCA ORTAKLAfiA DÜZENLENEN 
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‹ki Reklama Yasaklama...
‹zmir Diflhekimleri Odas›’n›n yapm›fl oldu¤u baflvurular› de¤erlendiren Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Reklam Kurulu
Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi’ne ait “Misvak özlü Difl Macunu” içerikli reklam ile, Coca
Cola Meflrubat Pazarlama ve Dan›flmanl›k Hiz. A.fi.’ye ait “Coca Cola” ürünlerine ait  reklamlar›n durdurulmas›na
karar verdi.
Kurul ayr›ca, misva¤›n antibakteriyel özelli¤i bulundu¤u iddias›n›n reklam veren firma taraf›ndan kan›tlanamad›¤›
gerekçesiyle Colgate Palmolive Temizlik  Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi’ne 50.012.20 YTL, Coca Cola Meflrubat
Pazarlama ve Dan›flmanl›k Hiz. A.fi.’ne ise, bu reklam›n a¤›z ve difl sa¤l›¤›na zarar veren yanl›fl yönlendirmelere
sebep oldu¤u gerekçesiyle 54.913. YTL para cezas› ile cezaland›r›lmas›na karar vermifltir.

12 Ekim 2006 günü yap›lan
“Beyazlatma (Bleaching)”
konulu seminerin konuflmac›s›
Ege Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi Konservatif ve
Endodonti A.D.’ndan Prof. Dr.
Murat TÜRKÜN’ün konuflmas›
kalabal›k bir izleyici taraf›ndan
büyük be¤eni toplad›.

h a b e r l e r h a b e r l e rh a b e r l e r h a b e r l e r

E¤itim Seminerlerine Devam...

Anlaml› Etkinli¤imiz...

Yönetmelik De¤iflikli¤i...

Ankara Diflhekimleri Odas›, TDB Burs Fonu yönergesi gere¤ince, Ankara da e¤itim veren üç Diflhekimli¤i
Fakültesinden, üçer ö¤renciye 2000 y›l›ndan bu yana, her y›l burs vermektedir. 2003 y›l›ndan itibaren  burslar›n geri
dönüflümü bafllam›fl olup, meslek örgütü içersinde mesleki dayan›flmaya dönmüfltür. Ankara Diflhekimleri Odas› ola-
rak amac›m›z hem baflar›l› ö¤rencileri ödüllendirmek, hem de Cumhuriyetimizin sars›lmaz temel ilkelerine sahip, yeni
meslektafllar›m›z›n e¤itimlerine katk›da bulunmakt›r.
Bu Yaklafl›m› sergileyen tek oda olmam›z sebebiyle duydu¤umuz k›vanc› tüm meslektafllar›m›zla paylafl›yoruz.

13 Eylül 2006 tarih ve 26288 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanan Diflhekimli¤inde Kullan›lan Röntgen Cihazlar›
Lisanslama Yönetmeli¤inin Yürürlükten Kald›r›lmas›na Dair Yönetmelik ile, 12-09-1993 tarih ve 21666 say›l› Resmi
Gazete'de yay›nlanm›fl olan Diflhekimli¤inde Kullan›lan Röntgen Cihazlar› Lisanslama Yönetmeli¤i yürürlükten kald›r›ld›.
Bu yönetmelik yerine 24-03-2000 tarih ve 23999 say›l› Resmi Gazete'de yay›nlanm›fl olan Radyasyon Güvenli¤i
Yönetmeli¤i <http://www.ado.org.tr/radyasyon_guvenligi_yonetmeligi.html> geçerli olacakt›r.
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Hacettepe ve Ankara Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakülteleri
2005-2006 y›l› mezuniyet törenleri yap›ld›. Ankara
Diflhekimleri Odas› Baflkan› Doç. Dr. Merih Baykara tören-
lerde yapt›¤› konuflmalarda “Yeni mezun meslektafllar›m›za
bilimin ›fl›¤›n› takip etmelerini meslek örgütlerine sahip
ç›kmalar›n› ve onurlu mesle¤imizi yücelterek, yar›nlara
tafl›ma sorumlulu¤unu üstlendiklerini bildirerek bundan
sonraki yaflamlar›nda mutluluklar ve baflar›lar diledi.

Hacettepe ve Ankara Üniversitesi Mezuniyet Törenleri 

Toplum A¤›z Difl Sa¤l›¤› Komisyonu

Sahte Diflçiye Soruflturma

Günümüz toplumunun önemli sa¤l›k sorunlar›n›n biri olan a¤›z ve difl

sa¤l›¤› konusunda ADO yönetimi olarak bizlere önemli görevler

düfltü¤ünün bilincindeyiz. Bu do¤rultuda, Ankara Diflhekimleri Odas›

‘Toplum A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Komisyonu’ olarak yapt›¤›m›z toplant›lar

sonucunda öncelikli hedef kitlemizin çocuklar oldu¤u konusunda

birleflmifl bulunuyoruz. Güz döneminde okullarda bafllatt›¤›m›z e¤itim

çal›flmalar›na, yaz döneminde de devam ettik.  Alt›nda¤ Belediye’sinin

istemi do¤rultusunda Yenihayat Ilkö¤retim Okul’unda aç›lm›fl olan okuma

yazma bilmeyen 6–12 yafl grubu çocuklar›n e¤itilmesi için yap›lan

çal›flmada, çocuklara a¤›z ve difl sa¤l›¤› e¤itimi yapt›k.  Bu e¤itime kat›lan

de¤iflik yafl gruplar›ndaki çocuklar a¤›z ve difl sa¤l›¤› konusunda bil-

gilendirildi ve her çocu¤a difl f›rças› - difl macunu da¤›t›larak difl f›rçalama teknikleri ve a¤›z sa¤l›¤›n› koruma yolar›

anlat›ld›. 

T.C Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan 0-5 yafl grubu çocuklar›n a¤›z ve difl sa¤l›¤› konusunda haz›rlanmakta olan proje

çal›flmalar›na, ADO Toplum A¤›z Difl Sa¤l›¤› Komisyonu baflkan›m›z olan Dt. Z. Füsun Yaflar, ADO temsilcisi olarak

kat›lmaktad›r. Bu projenin amac› e¤itici seminerler, broflürler haz›rlayarak ebeveynleri ve özellikle çocuklar› a¤›z ve difl

sa¤l›¤› konusunda bilgilendirerek toplum a¤›z ve difl sa¤l›¤› seviyesini yükseltmektir. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› Müfettifllerinin ve Çank›r› ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü yetkililerinin, Çank›r› ili Kurflunlu ‹lçesinde yapm›fl oldu¤u
teftifl ve incelemeler s›ras›nda sahte diflhekimi Hüsem Cerit’i faaliyet gösterdi¤i ifl yerinde 64 kalem difl protezi ve
diflhekimli¤inde kullan›lan cihazlar, malzeme ve ilaçlarla hasta bafl›nda faaliyet s›ras›nda yakalam›fllard›r. Sahte Diflheki-
minin malzemelerine savc›l›kca el konularak hakk›nda soruflturma bafllat›lm›flt›r. Konuya hassasiyet gösteren Çank›r› ‹l
Sa¤l›k Müdürü Dr. Mustafa Özyörük nezdinde halk sa¤l›¤›n› tehdit eden bu sahte diflhekimine yönelik baflar›l›
çal›flmalar›ndan dolay›, Çank›r› ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü çal›flanlar›na Ankara Diflhekimleri Odas› ve tüm meslektafllar›m›z
ad›na teflekkür eder, görevlerinde baflar›lar dileriz.

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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Prof. Dr. M. Kemal Çal›flkan, 25 y›ll›k akademik çal›flmalar› sonucu haz›rlad›¤›
“Endodontide Tan› ve Tedaviler” kitab›n› diflhekimli¤i camias›na sundu... 832 say-
fadan oluflan kitapta, Endodontinin kapsam›ndaki konular 28 bölümde toplanm›fl ve
teorik ve klinik uygulamalar detayl› bir flekilde ele al›nm›flt›r. Bölümlerde 638 olguya
ait 1900 renkli-siyah/beyaz resim ve flekil içeren görsel sunumlar bulunmaktad›r.
Ço¤unlu¤u Prof. Dr. M. Kemal ÇALIfiKAN taraf›ndan gerçeklefltirilen olgular›n
endodontik tedavi öncesi ve sonras› klinik-radyografik görüntülerinin çok say›da kul-
lan›ld›¤› kitapta, bu resimler metinleriyle iliflkili sayfalarda sunulmaktad›r.

Kitab›n Temini ‹çin:
Adres: Prof. Dr. M. Kemal ÇALIfiKAN Ege Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi
Endodonti Bilim Dal› Bornova/‹ZM‹R
Tel: (0232) 388 23 28 • Faks: (0232) 388 03 25
e-mail: kcaliskan1@yahoo.com

Endodontide Tan› ve Tedaviler

Adli Bilimciler Derne¤ince ç›kart›lan, editörlü¤ünü Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Adli
T›p Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. ‹. Hamit Hanc›’n›n yapt›¤› Adli Bilimler Dergisinde adli
bilimlerin içinde “Adli Antropoloji” ve “Adli Difl Hekimli¤i”nin de oldu¤u bütün çal›flma
alanlar›nda yap›lm›fl deneysel çal›flmalar, retrospektif ve prospektif çal›flmalar, olgu
sunumlar›, derleme yaz›lar, alan tan›t›mlar› ve editöre mektuplar yay›nlanmaktad›r. Adli
Bilimler ile ilgili gerçeklefltirilen bilimsel toplant›lar›n içeri¤i ile ilgili bilgilerin de yer ald›¤›
Adli Bilimler Dergisi 2004 y›l›ndan itibaren “Türk T›p Dizini”nde yer almaktad›r. Adli
Bilimler branfl›nda yay›nlanan tek dergi olarak sosyal bilimler, sa¤l›k bilimleri ve fen bil-
imleri alanlar›ndaki tüm araflt›rmac›lar›n ve kriminalistik uzmanlar›n›n çal›flmalar›n›
paylaflabilecekleri bir platform sa¤lar. 

Adli Bilimler Dergisi

Diflhekimli¤inde bilimsel geliflmeler ve teknoloji h›zl› bir geliflim göstermektedir. Ankara Diflhekimleri Odas› E⁄‹T‹M
VE B‹L‹MSEL ETK‹NL‹KLER KOM‹SYONU olarak meslektafllar›m›z›n diflhekimli¤i’ndeki bu h›zl› geliflimi ve de¤iflimi
yakalamas›,  bilgilerinin tazelenmesi ve eski bilgilerin tekrar gözden geçirilmesi ayr›ca yeni materyallerden  haber-
dar olabilmeleri için her y›l oldu¤u gibi expo-dental, bahar sempozyumu gibi organizasyonlar, seminerler ve kurslar
düzenliyoruz. Bu tip organizasyonlar›n üyelerimizin mesleki bilgilerini artt›r›rken sosyal kaynaflmalar›na da faydal›
olaca¤› inanc›nday›z. 
Ankara Diflhekimleri Odas› seminer salonunda yap›lan sunumlar ücretsiz ve tüm üyelerimize aç›kt›r.
Ankara Diflhekimleri Odas› bilimsel faaliyetleri için ADO’nun internet sitesinden bilgi alabilirsiniz.
Dr.Dt. F. Serhat ÖZSOY

ADO E¤itim ve Bilimsel Etkinlikler Komisyonu

ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
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Gazetecinin Kaleminden Fendiye Kartal’›n
ilk Roman› “Matruflka’n›n Rüyas›” 
Okuyucuyla Bulufltu...

''‹çinde olmad›¤›m yaflamlar gerçek ve mutlu görünüyor. Kendimi sevebilmek için
sevilmeye gereksinim duyuyordum. Sevilmezken kendimi sevmeyi beceremedim.
Sevilmeye de¤er oldu¤umu bilmeye, baflkalar›n›n onay›na muhtac›m''...  Bu sat›rlar,
y›llar›n› habercili¤e verdikten sonra kalemini bu kez bir roman için oynatan Gazeteci
Fendiye Kartal'a ait... Uzun y›llar›n› siyasi muhabir olarak sürdürdükten sonra, halen
Anadolu Ajans›'nda redaktör olarak görev yapan Kartal'›n ilk roman› ''Matruflkan›n
Rüyas›'' okuyucuyla bulufltu. ''Matruflkan›n Rüyas›'', iç dünyas›nda yolculuk eden bir
kad›n›n yeniden kendisiyle buluflmas›n› ak›c› bir dille anlat›yor. 

Kuvva-i Milliye Samsundayd›...

E¤itim Semineri

V. ANADOLU ADL‹ B‹L‹MLER  KONGRES‹  (8-10 Eylül 2006 Samsun) aç›l›fl›n da Ankara

Diflhekimleri Odas› organizasyonuyla Kuvva-i  Milliye  Destan› fliir gösterisi Samsun da bir

kez daha sergilendi, büyük ilgi ve be¤eniyle izlendi. Kalabal›k bir izleyici kitlesinin nefes-

lerini tutarak izledi¤i sunumda ulusal duygular doru¤a ulaflt›. Naz›m Hikmetin ayn› adl›

eserinden uyarlanarak haz›rlanan gösteri Milli Mücadele y›llar›n›n a¤›r koflullar›n› ve

Kurtulufl Savafl›n›n ne zorluklarla kazan›ld›¤›n› anlat›yor.

Ankara Diflhekimleri Odas›
e¤itim seminerleri çerçeve-
sinde, 19 Ekim 2006 tarihinde
Doç. Dr. Berrin IfiIK taraf›n-
dan sunulan “Diflhekimli¤inde
Sedasyon” konulu bir semi-
ner gerçeklefltirilmifltir.
Seminere çok say›da dinleyici
kat›lm›flt›r ve büyük bir be¤eni
ile izlemifltir.





Adli Bilimciler Derne¤i ve Ankara Diflhekimleri Odas› iflbirli¤i ile Adli Diflhekimli¤i
Komisyonu kurulmufltur. Amac› Türkiye’de Diflhekimli¤i mesle¤inin “Adli Diflhekimli¤i”
dal›n› kurmak ve gelifltirmek olan komisyonun görev da¤›l›m›, afla¤›da belirtilmifltir.

B a fl k a n : Prof. Dr. P. Sema Aka

S e k r e t e r: Prof. Dr. Hamit Bostanc›

Ü y e l e r : Prof. Dr. ‹. Hamit Hanc›

Prof. Dr. Mehmet Yaflar ‹flcan

Prof. Dr. Ufuk B. fiakul 

Doç. Dr. Merih Baykara 

Doç. Dr. Mehmet Ali K›l›çarslan 

Dt. Alb. Bülent Özdo¤an

Dr. Hüseyin Afflin

Dr. Feryal Karaman

Dr. Saadet Sa¤lam Atsu 

Dr. Serdar Sütçü

Dr. Cenker H. Küçükeflmen

Dt. Z. Füsun Yaflar 

Dt. Memduh Mazmanc› 

Dt. Özgül Durmazlar 

Amac› : Türkiye'de Difl Hekimli¤i Mesle¤inin "Adli Difl Hekimli¤i" dal›n› kurmak ve gelifltirmek.

Hedefleri : 
• Adli Difl Hekimli¤i alan›nda yürütece¤i bilimsel araflt›rmalar ile; ülkemizde meydana gelen adli olgu-

lar›n dental özelliklerini tan›mlamak, yaflayan insan ve arkeolojik kal›nt›lara ait kimliklendirme prob-
lemini çözmek, her türlü ölüm, kaza, suç, istismar ve fliddet olgular›n›n karanl›k ve flüpheli yönlerini
ayd›nlatmak. 

• Felaket Kurbanlar›n›n Kimliklendirilmesi konusunda oluflturulan ekibi ile gereken her tür çal›flma ve
etkinlikte bulunmak. 

• Adli Difl Hekimli¤i ders program›n›n tüm Difl Hekimli¤i Fakültelerinde "Adli T›p ve Adli Difl Hekimli¤i"
isim ile ayn› içerikle verilmesini sa¤lamak. 

• Ankara Üniversitesi Difl Hekimli¤i Fakültesinde bu alanda Doktora Programlar› açmak ve di¤er Difl
Hekimli¤i Fakültelerine bu alanda destek olmak. 

• Difl Hekimlerinin hastalar›n›n dental kay›tlar›n› düzgün bir flekilde tutmalar›, radyograf ve foto¤raflar
gibi belgeleri arflivlerinde saklamalar› için Ankara Difl Hekimleri Odas› ile gerekli çal›flmalar› yapmak. 

• Adli Difl Hekimli¤i alan›nda ö¤retim üyesi yetifltirilebilmesi için, ilgili makamlar›n bu alanda yeni
uzmanl›k alan› oluflturmalar›na destek olmak. 

• Adli Difl Hekimli¤i, Adli Sanat ve Yeniden Yüzlendirme alanlar›nda kendini yetifltirmek isteyen
meslektafllar›m›za her y›l sertifikal› kurs olana¤› yaratmak. 

• Adli Difl Hekimli¤i alan›nda çeflitli konferans, sempozyum ve kongreler düzenleyerek, meslektafllar ile
güncel bilimi en yüksek düzeyde yürütmek. 

• Adli Difl Hekimli¤i alan›nda meslek ve meslektafl dayan›flmas›n› sa¤lamak. 

Adli Diflhekimli¤i Komisyonu Kuruldu.
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T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› 
75. y›l Ankara A¤›z ve 

Difl Sa¤l›¤› Merkezi 
2006-2007 y›l› 

Seminer Program›

III.Düzenleyenler:

Avanos Belediyesi

Ankara Diflhekimleri Odas›

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

Adli Bilimciler Derne¤i

17-19 KASIM 2006

III. KAPADOKYA ADL‹
B‹L‹MLER SEMPOZYUMU

(ADL‹ ANTROPOLOJ‹)

DÜZENLEME KOM‹TES‹:
Dr. Mustafa KÖRÜKCÜ (Avanos Belediye Baflkan›)
Doç. Dr. Merih BAYKARA 
(Ankara Difl Hekimleri Odas› Baflkan›)
Prof. Dr. Ayla SEV‹M (Ankara Üniversitesi DTCF ve T›p
Fakültesi Adli T›p Anabilim Dal› Adli Antropoloji Birimi Sorumlu
Ö¤retim Üyesi)
Prof. Dr. ‹. Hamit HANCI 
(Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p Anabilim Dal› ve Adli
Bilimciler Derne¤i Baflkan›)
SEMPOZYUM SEKRETERLER‹:
Dt. Z. Füsun YAfiAR (Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p
Anabilim Dal›)
Kadir HAKLI (Avanos Belediyesi)
Dt. ‹hsan Sami BALÇIK (Ankara Difl Hekimleri Odas›)
‹LET‹fi‹M ADRESLER‹:
Z. Füsun YAfiAR
‹fl:0 312 5956697 • GSM: 0 532 7255492
e-posta: zehtiye2004@yahoo.com • www.adlibilimciler.org
BANKA HESAP NO: 07000006 
Avanos Halk Bank fiubesi Avanos Belediyesi
SEMPOZYUM ÜCRET‹
Konaklamal› Sempozyum Ücreti: 150,00 YTL
Konaklamas›z Sempozyum Ücreti: 75,00 YTL
Konaklamal› Serbest Sunum: 100,00 YTL
Kifli Bafl› Refakatçi Kat›l›m:100,00 YTL
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17 Kas›m 2006 Doç. Dr. M. Ali K›l›çarslan
Diflhekimli¤i prati¤inde renk seçimi ve 
estetik yaklafl›mlar
Yer: 75. y›l Ankara A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi 

Toplant› Salonu saat 14.00-15.00

15 Aral›k 2006 Doç. Dr. Gül Soydan
Biyokimyasal parametrelere etki eden fizyolojik 
faktörler diflhekimli¤inde biyokimyasal tetkiklerin 
önemi
Yer: 75. y›l Ankara A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi 

Toplant› Salonu Saat: 14.00-15.00

26 Ocak 2007 Turgut Özakman
Söylefli
Yer: Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Seminer 

Salonu Saat: 14.00-15.00

23 fiubat 2007 Dr. Dt. ‹lknur Esen
Dentin Adezvilerinin Klinik Uygulamalar› 

Yer: 75. y›l Ankara A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merk. 
Toplant› Salonu saat 14.00-15.00

30 Mart 2007 Prof. Dr. Erhan Özdiler
Koruyucu Ortodontik Tedaviler
Yer: 75. y›l Ankara A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merkez 

Toplant› Salonu saat 14.00-15.00

27 Nisan 2007 Dr. Dt. Bülent Güner
‹mplant Cerrahisinde Sinüs Taban› Elevasyonu ve 
Graft Uygulamas›
Yer: 75. y›l Ankara A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi 

Toplant› Salonu saat 14.00-15.00

25 May›s 2007 Sunay Ak›n
Söylefli
Yer: Ankara E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi 

Seminer Salonu saat: 14.00-15.00 

Seminerler TDB “SDE” Komisyonu taraf›ndan
Kredilendilendirilmifltir.

• 2 GÜN 2 GECE HERfiEY DAH‹L KONAKLAMA (AÇIK BÜFE) • HOfi
GELD‹N‹Z KOKTEYL‹ • fiARAP-SUCUK PART‹S‹ • CAFE-BREAK -
HAVUZ – Ö⁄LEN VE AKfiAM YEMEKLER‹NDE ALKOLLÜ
ALKOLSÜZ ‹ÇECEKLER, GÜN BOYU BARLARDA  YERL‹ ALKOLLÜ
VE ALKOLSÜZ ‹ÇECEKLER  • F‹TNESS CENTER - SAUNA - AÇIK
JAKUZ‹ • SQUASH - M‹N‹ CLUB - S‹NEMA D‹fiHEK‹M‹ KATILIM-
CILARA ÇANTA VE KATILIM BELGES‹ • BURSA ODASI' NIN
GELENEKSEL KONUKSEVERL‹⁄‹ EfiL‹⁄‹NDE • SON BAfiVURU 20
KASIM  2006 • SDE PUANI ‹Ç‹N BAfiVURU YAPILACAKTIR.

BAfiVURU VE AYRINTILI B‹LG‹ ‹Ç‹N:
Bursa Diflhekimleri Odas›
Aktarhüssam M. De¤irmen  S. 9/B  16050 BURSA
Tlf. : 0224 222 69 69-221 30 39  Fax: 0224 223 53 39
www.bursadishekimleriodasi.org   
e-mail: bdo@ttnet.net.tr       

i n f o @ b u r s a d i s h e k i m l e r i o d a s i . o r g
u l u d a g @ b u r s a d i s h e k i m l e r i o d a s i . o r g

Oda bedelleri YTL cinsindendir.
*Girifl Cuma ö¤le yeme¤i ile yap›lacakt›r.
**Girifl Perflembe ö¤le yeme¤i ile yap›lacakt›r. 

BURSA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI 16. ULUDA⁄ SEMPOZYUMU KARTANES‹ OTEL

B U R S A
D ‹ fi H E K ‹ M L E R ‹

ODASI 
16. ULUDA⁄

S E M P O Z Y U M U





Ankara Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi, 20-
26 Kas›m tarihlerinde üç etkinlik yap›yor.
Bunlardan birincisi, ANKÜSEM/Ankara Üniversite-
si Sürekli E¤itim Merkezi ile birlikte, Oral ‹mplan-
toloji/ Temel ‹mplantoloji Sertifika Program›, ikin-
cisi ise, Boston Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi
ile birlikte yap›lacak olan yine ‹mplantoloji konulu
Bilimsel Toplant›. Bu toplant›n›n 2. gününde   1968
y›l›ndan buyana mezunlar›n›n biraraya getirilmesi-

nin düflünüldü¤ü ve Ferhat Göçer’in sahne alaca¤›

Mezunlar Toplant›s› yap›lacakt›r. ‹lk 10 y›l mezun-

lar›m›za günün an›s›na fakülteyi hat›rlatan plaket-

lerini sunacakt›r. 

Ankara Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi

Dekanl›¤› tüm mezunlar›n› ve bilimsel aktivitelere

kat›lmak isteyen tüm meslektafllar›m›z› bu tarihler-

de Ankara'da olmaya ça¤›r›yor.

Ankara Üniversitesi Diflhekimli¤i
Fakültesi Kas›m Ay› Etkinlikleri...

Bilgi için: Ankara Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi 
Tel: 0.312 213 55 07

www.ankara.edu.tr/faculties/dentistry
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takdir ve tensibi ile s›n›f› de¤ifltirilip
Erzurum Mareflal Çakmak
Hastanesine tayin edilmifltir.

1957 do¤u hizmeti bitiminde tak-

diren yüzbafl› olarak tayin edildi¤i

Ankara Askeri Gülhane T›p

Akademisi (GATA) odontoloji
bölümünde  (son dört y›l› bölüm bafl-

k a n › olarak çal›flmak üzere), K › d e m l i

Albay rütbesinde iken kendi iste¤i ile

emekli olarak ayr›ld›¤› 1972 y›l› sonu-

na kadar onalt› y›l hizmet etmifltir.

Kendisi Kültür Bakanl›¤›ndan
müsaade ve tescilli, kapsaml› tafl›na-

bilir tabiat ve kültür varl›klar› kolleksi-

yoneri ve teras peyzaj› dal›nda da

ödülleri olan bir meslektafl›m›z. B u

konularda kendisiyle  bir sohbet ger-

ç e k l e fl t i r d i k.

D i flhekimi Nidai
Ergun 2005 y›l›nda
Ankara Difl
Hekimleri Odas›
t a r a f › n d a n
mesle¤imizde  50
y›l. plaketi ile ödül-
lendirildi. 51 y›ll›k
meslek hayat›na

birçok baflar›lar s›¤d›ran  meslektafl›-
m›z›n, farkl› yönlerini bugün sizlere
t a n › t a c a ¤ › z .

1924 Akflehir do¤umlu olup,
1942 y›l›nda Konya Fen lisesi, daha
sonra  1947 y›l›nda ise Yüksek Ziraat
Enstitüsü Veteriner Fakültesinden
mezun olmufltur. ‹.Ü Zooloji
Enstitüsünde Profesör Kozmik ‘in
yan›nda bir y›l fahri olarak yaflayan
deniz canl›lar› (kabuklular, yumuflak-
çalar, art›rapoda, bal›klar v.s ) üzeri-
ne stajyerlik yapm›flt›r.

1951 y›l›nda girdi¤i ‹.Ü Difl
Hekimli¤i Fakültesinden 1955 y›l›nda
mezun olmufltur. Do¤u  hizmeti ola-
rak tayin edildi¤i Erzurum General
Cevdet Sunay komutas›ndaki 9.
Kolordu da asli görevi olan  veteri-
nerlik yan›nda Difl Hekimi olarak da
hizmette bulunmufl ve  Müfettifl Difl
Tabibi General Seyfettin Ersanl›’n › n

Geçmiflte herkesin çocukluk

y›llar›na ait bir pul, para v.s kolek-
siyonu vard›r. Sizin de böyle bir

an›n›z var m›, flimdilerde böyle

zengin bir koleksiyonu olan bir kifli
o l a r a k .

Amcamlar ‹stanbul da  otururlar-

d›. Babam ziyaretlerine gidince, o

zamanlar oyuncak v.s  yok, gelirken

3-5 tane deniz kabu¤u getirirdi.

Okulda Fen Bilgisi ö¤retmenimim de

bana do¤ay›, böcekleri, bitkileri

ö¤retti, kelebekler kuruttuk altlar›na

cinslerini, isimlerini yazd›k, böylece

bir merak, bir ilgi bafllad›. Bir de gen-

lerimde var san›r›m.

Deniz  kabu¤u  koleksiyoncu-
lu¤u  ‹ngiltere de on sekizinci yüz-

y›l sonlar›nda   bafllam›fl, bizde çok

yapan var m›? 
Benim bildi¤im pek yok. Süs

eflyas› yap›m› gibi ilgilenenleri biliyo-
rum. Zooloji Enstitüsünde deniz
kabu¤u koleksiyonu vard›, b e n d e
bulduklar›m› okula getirdim. Mithat

PORTRE PORTRE 
DT. N‹DA‹ ERGUN

Röportaj: Helin Aras Tek
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fikirleriyle meydana getirdi¤im asma
bahçemizi daima canl› ve bak›ml›
tutabilmek için kapasitem üzerinde
gayret sarf ettim, Çankaya
Belediyesinden ödüllerim var.

Bunca y›l emek, zaman, para
harcay›p bu kadar zengin bir
koleksiyona sahipsiniz, ne gibi zor-
luklar var,nas›l olmas›n› isterdiniz ?

Bir müze kurmak isterdim, bu
eserlerimi kendi müzemde sergile-
mek isterdim, ama beni aflan bir
durum art›k, destek olan da yok. 83
yafl›nday›m, bofl zaman›m yok. Bana
bu dünya az geldi. Daha çook
yapacaklar›m var. Ben önce
Veteriner olarak, sonra Difl Hekimi
olarak hizmet ettim. Mesle¤ime
sayg› duyuyorum , mesle¤imi yücelt-
mek için her zaman çal›flt›m. Bu
eserleri toplar iken de  ülkeme hiz-
met ediyorum. Her y›l Kültür

Ali Tanlay Hoca ile i s i m l e n d i r m e y e
ç a l › fl t › k .

Ben size flunu da söyliyeyim:  S›rf
d e n i z kabu¤u toplayaca¤›m diye
tayinimi Çanakkale’ye istedim. Deniz
kabu¤u ç›karmak için dalg›çl›k
ö ¤ r e n d i m .

Bilinen 100.000 çeflit deniz
kabu¤unun varl›¤›ndan söz edili-
yor, sizin koleksiyonunuzda kaç
çeflit var.

Benim tüm koleksiyonum 5000
civar›nda, deniz kabu¤u k›sm› ise
yaklafl›k 1000 parça kadar.

Tespih koleksiyonculu¤u fazla
yayg›n olmayan bir koleksiyoncu-
luk, ne dersiniz?

Asl›nda yayg›n say›l›r,bununla
ilgilenenler var. Mesela Koko a¤ac›
tespihi var,el yap›mlar› çok de¤erli.
Ama flimdi tornada yap›p eskitme
yap›yorlar,onlar›n de¤eri düflük
Tespih yap›m›nda maden ve iflçilik
önemli. Koko, gergedan, kehribar,
saf kehribar, atefl kehribar, fildifli
olanlar de¤erli,hele el yap›m› ve iflçi-
lik iyi ise.

Birde her yerde gururla bah-
setti¤iniz ölçü ve tart› aletleri
koleksiyonunuz varm›fl.

Evet, en iftihar etti¤im koleksiyo-
numdur. ‹stanbulda ‘ Pera ‘ restore
edildi, içinde ölçü ve tart› aletleri var.
Benim ölçü ve tart› aletleri koleksiyo-
num oradakinin iki misli, ama kimse-
nin haberi yok.En büyük ölçü ve tart›
aletleri koleksiyonu bende.

Teras peyzaj› da ilgilendi¤iniz
bir u¤rafl bu konuda neler
s ö y l e r s i n i z ?

Rahmetli arkadafl›m ilk peyzaj
m i m a r l a r › n d a n P r o f . D r . G ü n e l
Akdo¤an han›mefendinin öneri ve

Bakanl›¤›ndan kontrole geliyorlar,
sadece bir teflekkür bekliyorum,
baflka bir fley de¤il.

Ayr›l›r iken Dt.Nidai Bey elinde
tuttu¤u deniz kabu¤unu kula¤›na
g ö t ü r d ü , sanki bir fleyler dinliyordu.
Efsanelere göre denizden uzak olsa-
n›z bile, bir deniz kabu¤unu
kula¤›n›za yaslad›¤›n›zda  kimilerine
göre dalgalar›n sesinin hapsolma
ç›¤l›klar›, kimilerine göre de deniz
k›zlar›n›n sizleri beklediklerine dair
bir alamet, kimbilir…













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



dosunun konseri ard›ndan , temsili

top at›fllar› yap›ld› ve  birçok sanat-
ç›n›n verdi¤i konserlerle aktiviteler
tamamland›.

Ankara Diflhekimleri Odas›n›n

gerçeklefltirdi¤i ‘’ÇILGIN TÜRK-
LER‘’ gezisi 25 A¤ustos 2006 saba-

h› bafllad› ve ilk dura¤›m›z olan,
Polatl›’daki Alagöz Müzesi gezildi. 

Sakarya Savafl›nda düflman›n

Polatl› yak›nlar›na kadar ilerlemesi
üzerine, Bat› cephesi komutanl›¤›

Ankara – Polatl› aras›nda  yer alan

Büyük Taarruz ve Baflkomutanl›k

meydan muharebesinin 84. y›l
dönümünü Kocatepe de kutlad›k.

84 y›l önce ayn› tarihte ordular›n

at ve ka¤n›larla yürüdü¤ü güzerga-
h›n takip edildi¤i Çak›rözünden

Kocatepeye 13 km. lik  Zafer yürü-
yüflü, 26 A¤ustos 2006 sabaha karfl›

Kocatepe de tamamland›.Sayg›
duruflu ve ‹stiklal Marfl›m›z›n okun-
mas›n›n ard›ndan etkinlikler bafllad›.

Afyon Kocatepe Üniversitesi  ö¤ren-
cilerinin, tarihte yaflananlar› canlan-

d›rd›¤› gösteri , Kara kuvvetleri ban-

Alagöz Köyündeki Türko¤lu Ali A¤a

‘ ya ait çiftlik evini  karargah olarak

seçmifltir. 1967 y›l›nda, Eski Eserler

ve Müzeler  Genel Müdürlü¤ü’ne

ba¤l› olan An›tkabir Müze

Müdürlü¤ü’ne  devredilen binan›n,

restorasyonu yap›larak müze haline

getirilmifltir. 10 Kas›m 1968 tarihin-

de üst kat› tanzim edilerek teflhire

aç›lm›fl, alt kat odalar› ise 1983 y›l›n-

da yap›lan bir düzenlemeyle teflhire

aç›lm›flt›r.

KOCATEPE’DE  TAR‹H
YEN‹DEN CANLANDI

Serdar Sütçü

44
ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹



ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹
45

Afyon Kocatepe Üniversitesi
ö¤rencilerinin, tarihte yaflananlar›n
canland›r›ld›¤› gösterileri büyük bir
keyifle izledik.

Ard›ndan Kara Kuvvetleri
Bandosunun verdi¤i konseri dinle-
yip, çoflkuyla marfllara efllik ettik.

Güneflin do¤ufluyla Atatürk an›-
t›ndan çevreye bak›nca T›naztepe
ve Çi¤iltepe’yi görüyoruz, Çi¤iltepe;
Albay Reflit  Beyin görevimi  zama-
n›nda yapamad›m diyerek intihar
etmesinden 10 dakika sonra zapte-
dilen Çi¤iltepe. 

Her yön tarih ve hüzün dolu,
Kocatepede  verilen onurlu müca-
dele sonucu kazan›lan ba¤›ms›zl›¤›n
bilincini yerinde yaflamak, ülkemiz
ve bayra¤›m›za her zamankinden
daha çok sahip ç›k›lmas›n›n gerekli-
li¤ini hayk›rmak için buraday›z.

Daha sonra Polatl› Sakarya
fiehitli¤i ve sonras›nda  Duatepe’ye
gidildi.

Polatl› Sakarya fiehitli¤i ve
Duatepe  sonras›nda Afyon’a do¤ru
yola ç›kt›k. Akflam üzeri otelimize
yerleflip, akflam yeme¤imizi ald›ktan
sonra gece yap›lacak organizasyon-
lar öncesinde  biraz dinlendik.

26 A¤ustos 2006 günü sabah›n
ilk saatlerinde Kocatepe’ye ulaflt›k.
Kocatepe Afyonkarahisar’›n güney
bat›s›ndaki fiuhut  ilçesine  17  km
mesafede 1874 rak›ml› bir tepe.
Sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›m›z›n
okunmas›n›n ard›ndan etkinlikler
bafllad›.

Sabah otelimizde kahvalt›m›z›
yapt›ktan sonra Y›ld›r›m Kemal
fiehitli¤i’ ne u¤rad›k. Konya’da  has-
tanede yatar iken, hastaneden
kaç›p birli¤ine ulaflan ve ulaflt›ktan 2
saat sonra flehit olan  2. Süvari
Tümeninden Aste¤men Y›ld›r›m
Kemal ve 36 flehidimiz yatt›¤› flehit-
lik.

Y›ld›r›m Kemal fiehitli¤i: Sincanl›
ilçesi, Y›ld›r›m Kemal Köyü istasyon
binas› yak›n›nda, önde kübik bir
kaide üzerinde piramidal bir an›t,
arkada mezar›n bulundu¤u flehitlik,
27 A¤ustos 1922 günü bu mevkide
flehit düflen 2.Süvari Tümeninden
Aste¤men Y›ld›r›m Kemal ile 26-27
A¤ustos 1922 tarihlerinde flehit
düflen 36 flehidin an›s›na 1966 y›l›n-
da yap›lm›flt›r.

Alagöz Müzesi

Polatl› Sakarya fiehitli¤i

Kara Kuvvetleri Bandosu

Y›ld›r›m Kemal fiehitli¤i

Duatepe



f›nda birleflti¤ini sembolize eder.
Son olarak Baflkomutan Müzesi

(Dumlup›nar) ve sonras›nda
Dumlup›nar fiehitli¤ini ziyaret ettik.

Baflkomutanl›k Müzesinde,
Büyük Taaruzda kullan›lan ka¤n›n›n
birebir asl›n› ve savaflta kullan›lan
silahlar›, üzerinde çal›fl›lan haritalar›
i n c e l e d i k .

Muharebe meydan›n› gezen
Mustafa Kemal, Fevzi ÇAKMAK ve
‹smet ‹NÖNÜ ile birlikte  31 A¤ustos
1922 günü  ö¤len, Yunanl›lar›n yak›p
y›kt›¤› Çalköy’e geldiler. Burada y›k›k
ve henüz dumanlar› tüten bir evin
avlusunda bulunan ve masa gibi kul-
land›klar› k›r›k ka¤n› arabas› üzerinde
durum de¤erlendirmesi yapt›lar.

Dumlup›nar fiehitli¤i  Baba–O¤ul
a n › t › .

Balkan Savafl› ç›kt›¤›nda küçük
Mehmet 8 yafl›ndad›r ve babas›
savafla gitmifltir. Baba; Balkan
Savafllar› sonras› Birinci Dünya
Savafl› ve arkas›ndan Kurtulufl
Savafl›na kat›l›r. Aradan 11 y›l geçmifl
ve küçük Mehmet 19 yafl›na gelmifl-
tir. Küçük Mehmet'te Kurtulufl
Savafl›na kat›l›r.

11 y›l birbirlerini görmeyen baba
o¤ul Dumlup›nar'da karfl›lafl›rlar.
Baba burada flehit düfler. O¤ul
M e h m e t ' t e

9 Eylül 1922 de ‹zmir'in giriflinde
flehit olur.

‹stiklâl Savafl›nda flehit düflen
baba-o¤ulun an›s›na yap›lan an›t
Dumlup›nar fiehitli¤indedir

Baflkomutanl›k Meydan Muha-
rebesi di¤er ad›yla Büyük taarruz
Türk tarihinin en önemli zaferlerinden
b i r i s i d i r .

Tarihin ak›fl›na yeni bir yön veren
30 A¤ustos Zaferi, muharebelerin

Daha sonra fiehit Sancaktar
Mehmetçik An›t›n› ziyaret ettik. 

Atatürk 31 A¤ustos günü muha-
rebe meydan›n› gezerken, bugün
Zafertepe Çalköy’de bulunan Berber
Çam› denilen yerde flehitler aras›nda
düflman topçu mermisinin açt›¤›
çukura gömülmüfl bir sancaktar
görür. Bu aziz flehit, topra¤›n üzerin-
de kat›laflm›fl kolu ile sanca¤› dimdik
tutmaktad›r. Manzaradan duygula-
nan Baflkomutan, savafl sonras›nda
yap›lacak flehit asker an›t› için bunun
sembol olarak al›nmas›n› emreder.
Atatürk   30 A¤ustos 1924 günü biz-
zat temel   atma törenine kat›l›r ve
törende yapt›¤› konuflmada flöyle
der:  “Hiç flüphe edilmemelidir ki yeni
Türk Devleti’ nin  temeli burada at›ld›.
Ebedi hayat burada taçland›r›ld›. Bu
sahada, bu semada dolaflan flehit
ruhlar›, Devlet ve Cumhuriyetimizin
ebedi muhaf›zlar›d›r.Burada temelini
att›¤›m›z “fiehit Asker” an›t› iflte o
ruhlar›, o ruhlarla beraber gazi arka-
dafllar›,fedakar ve kahraman Türk
Milleti’ni   temsil etmektedir.’’ 

Zafertepe’de  Dumlup›nar Zafer
Abidesi  daha sonraki dura¤›m›zd›.

Buras› Atatürk‘ün savafl idare
merkezidir.Bu an›t Türk milleti ‘nin
zor günlerinde Baflkomutan’›n etra-

geçti¤i co¤rafi bölgeye de  önemli
tan›klar b›rakm›flt›r. Onbinlerce insa-
n›n bu dar alanda top, tüfek ve sün-
gülerle muharebe etti¤ini düflünür-
sek, izlerini günümüze kadar tafl›yan
tan›klar b›rakm›fl olmas› da flüphe-
sizdir.   Bölgedeki yafll› a¤açlar›n bir
ço¤u halen gövdelerindeki mermi ve
bomba parçalar› ile  bu an›lar› sakla-
maktad›rlar. Her kar›fl› tarih olan
Kocatepe deki törenleri izlemenin
gururunu yaflad›k.

Gelecek y›llardaki organizasyon-
larda tekrar beraber olmak dile¤iyle.

fiehit Sancaktar Mehmetçik

Dumlup›nar Baflkomutan Müzesi

Baba-o¤ul An›t›

Dumhup›nar fiehitli¤i

Dumlup›nar Zafer Abidesi
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GEÇM‹fi OLSUN.....

• Denetleme Kurulu Üyesi 

Süheyl Jubara 

ameliyat olmufltur 

• Diflhekimi Berna KAYNAR 

trafik kazas› geçirmifltir.

• Diflhekimi Batuhan Selahattin BURAT ‘a 

rahats›zl›klar›ndan dolay›

D‹LEKLER‹M‹ZLE...

BAfiSA⁄LI⁄I...

• Diflhekimi Mithat Vecdi ALTINDAL Trafik

kazas› sonucu 

• Diflhekimi Coflkan ARAS’›n babas› 

• Diflhekimi Ali R›za AfiKIN’›n babas› 

• Prof. Dr. Sema AKA’n›n babas› 

• Odam›z Onursal Baflkan› Dt. Orhan H.

Özkan’›n k›zkardefli Nazan Baran

vefat etmifllerdir.

Kaybettiklerimize Tanr›’dan rahmet,

yak›nlar›na sab›r dileriz...

Diflhekimi 
Caner - Engin BEKTAfi 
çiftinin o¤lu olmufltur.

Zafer Cavit & Burçak
ÇEHREL‹ çiftinin
23-07-2006 

tarihinde Ece
isminde k›z
bebekleri dünyaya
gelmifltir.

HOfiGELD‹N BEBEK...

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

Bizden Haberler....

48
ANKARA D‹fiHEK‹MLER‹ ODASI DERG‹S‹









Haz›rlayan: M. Memduh Mazmanc›

H D R - U X 1 E

H D R - S R 1 E
SONY 2007 K›fl bombalar› beni bekleyin diyor,

SONY HDR-SR1E ile günümüzün popüler cihazlar›ndan biri ve elektronik cihaz portföyümüzün olmazsa olmazlar›ndan olan video
kameralar› kasetlerden kurtararak art›k yavafl yavafl minik sabit disklere do¤ru bafllang›çlar yapt›. Anlafl›lan eski video kasetleri ile
vedalaflma vakti geldi. Sony firmas› k›sa bir süre önce iki yeni model birden tan›tt›. Bunlar film verilerini "High Definition" (HD)
kalitesinde kaydedebilecek özelli¤e sahip. HDR-SR1E ve HDR-UX1E yeni HD jenerasyonunun dört görüntü kalitesinde do¤rudan
do¤ruya 8cm DVD’ye kaydeden ilk temsilcisi. Bir DVD üzerine bir saatlik çekim yap›labiliyor. HDR SR1E modelinde ise dahili sabit
diske dört saatlik film kaydetmek mümkün. AVCHD format›yla yap›lan kay›tlar HDMI ba¤lant› ç›k›fllar›yla eski nesil Video kamer-
alardan 5 kat daha fazla net görüntüler elde etmek mümkün olabiliyor

Dünyan›n ilk Hard diskli Blu-Ray
kaydedicisi SONY BDZ-VR

BDZ-V9 Blu-Ray Hard modeli ise DVD kaydedicileri taht›ndan indirecek
gibi görünüyor. High Definition Televizyon yay›nlar›n›n ve plazma LCD
ekranlar›n yayg›n hale gelmesi ile birlikte bu türün ilk örneklerini 2007
y›l›nda görmeye bafll›yaca¤›z. BDZ-V9 Yeni nesil Blu-Ray disklere kay›t
kay›p oynatabildi¤i gibi flu anda mevcut kulland›¤›m›z DVD’lere de kay›t
yap›p oynatabiliyor. Bunun yan›nda 500 GB Harddiskine de kay›t
yapma imkan›na sahip. BDZ-V9 özellikleri saymakla bitmiyor bu cihaz
çocuklar›n yeni tutkular› PSP oyun makinalar›na direk film kaydedip
Ethernet ba¤lant›s›yla bilgisayar›n›zdan kaydetti¤iniz filmleri de izleme
imkan›na kavufluyorsunuz. 2007 ilk çe¤re¤inde tüketicilerle buluflacak
olan BDZ-V9 Blu-Ray HDD kaydadecisi fl›k dizayn›yla hayat›m›za renk
kataca¤a benziyor

Bu telefonlar ile                 art›k daha özgür

Bilgisayarlar›m›zda SKYPE yaz›l›m›n› kullanmayan›m›z yok say›lack kadar azd›r. Bunu gören elektronik üreticileri bu kullan›m› daha
cazip ve kolay hale getirecek çözümleri de aramaya giriflmfl olacaklar ki bugünlerde ortaya ç›kan bir kaç model ie bunu belli etm-
eye bafllad›lar. Bu modellerin en büyük özelli¤i bir bilgisayar ba¤lant›s›na gerek duymamalar›, arad›klar› sadece  Wireless internet
ortam›, bunu bulduklar› an cebinizden ç›kartaca¤›n›z bu cep telefonu
büyüklü¤ündeki cihazlarla di¤er bir Skype kullan›c›s› ile ücretsiz
görüflme yapabileceksiniz. WiFi'li cep telefonlar›, evde ya da
iflyerinde Access Point'leri görebildikleri heryerde kablosuz
ba¤lant› kurmak konusunda harika performans gösteriy-
or.Skype'in önyüklemeli ekran›yla yüksek h›z yakalayan
arayüzü sayesinde, Skype WiFi'li cep telefonlar› kul-
lan›m› çok kolay hale geliyor ve bir bilgisayar
ba¤›ml› olmaks›z›n kullan›labilen bir özgürlük sun-
makta Belkin,D-Link,Netgear ve Linksys fir-
malar›n›n yak›n zamanda elektronik mar-
ketlerde yerini alacak örneklerinden baz›lar›,

1- Belkin (F1PP000GN-SK)
2- D-Link (DPH-540)
3- Netgear (SPH101)
4- Linksys (WIP300)
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Haz›rlayan: M. Memduh Mazmanc›

CamSight Digital Mikroskop

Diflhekimli¤i prati¤inin tüm alanlar›nda kullan›labilen
dijital mikroskop.Strese neden olan zorluk derecesi
yüksek vakalarda  daha genifl ve büyütülmüfl
çal›flma alanlar› sunuyor. Çal›flan›n her iki elini kul-
lanabilmesine olanak sa¤l›yor. ‹stendi¤inde  dijital
radiograf deste¤i de mevcut. 

x-calibur  kabin sistemi

Fonksiyonellik , kalite ve stil art›k muayenehanelerimizin
vazgeçilmezleri olmufl durumda.Çal›flma alan›n› oldukça
geniflleten bu kabin sistemi her fleyi içinde muhafaza ede-
biliyor.

Sirona SIROLaser
Yumuflak Doku Diod Laser

Küçük ve kompakt yap›daki bu laser cihaz› hafifli¤i ile
de ön plana ç›k›yor. Tafl›nabilirli¤i en büyük avantaj›. 5-
7 watt güç kullan›yor.Fonksiyonel ayak pedal›
sayesinde kullan›m kolayl›¤› sunuyor.

Dentamerica
Çok fonksiyonlu , ayarlanabilir
tepsi stand›

Küçük cihazlar ,monitörler , beyazlatma sistemleri  ve
di¤er aksesuarlar için çok kullan›fll› 360 derece
dönebiliyor ve kolayl›kla temizlenebiliyor.Üzerinde üç
adet elektrik prizi mevcut. Kilitleme mekanizmas›
sayesinde güvenli bir sistem.
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Ankara Diflhekimleri Odas› ve
Ankara Tenis kulübü taraf›ndan bu y›l
2. si düzenlenen Difle-Difl 2006 tenis
turnuvas› 2-9 temmuz tarihleri aras›nda
Ankara Tenis kulübünde gerçeklefltiril-
di. Tenis oynayan meslektafllar›m›z›n
hery›l heyecanla bekledi¤i ve her geçen
gün ilginin daha da artt›¤› turnuva 2
temmuz Pazar günü yap›lan aç›l›fl
kokteyli ile bafllad›.Toplam 40 difl heki-
mi tek bayanlar,tek erkekler ve çifler
kategorilerinde bir hafta boyunca k›ya-
s›ya mücadele ettiler. 

Turnuvada pazar günü yap›lan final
maçlar›ndan sonra kupalar sahiplerini
buldu.Spordan sorumlu devlet bakan›
say›n Mehmet Ali fiahin'in de bulun-
du¤u kupa seromonisinde kat›lan tüm
meslektafllar›m›za an› sertifikalar›
da¤›t›ld›.Say›n fiahin yapt›¤› konuflma-
da bu turnuvan›n bu y›l düzenlenenler
içinde en anlaml›s› oldu¤unu çünkü bir
meslek odas› taraf›ndan düzenlen-
di¤ini,meslek odalar›n›n bu tip sportif
ve kültürel faaliyetlerde bulunmas›n›n
son derece faydal› oldu¤unu belirt-
ti.Organizasyonu çok be¤endi¤ini belir-
ten fiahin, Ankara Difl Hekimleri oda-
s›na teflekkür etti.Birinci olan sporcula-
ra  ödül yönetmeli¤i uyar›nca birer
cumhuriyet alt›n› hediye etti.Turnuva
ana sponsoru  Volvo grup da birinci
olan sporculara  saat hediye etti. 

Kupa seromonisinden sonra yap›-
lan kapan›fl kokteyline meslektafllar›m›-
z›n ilgisi büyüktü.Turnuvaya kat›lmayan

meslektafllar›m›z da güzel bir yaz akfla-
m›n›, güzel bir mekanda geçirerek
kokteylimize renk katt›lar.Kokteylin
ard›ndan oda taraf›ndan kurulan dev
ekranda dünya kupas› finali heyecan›
vard›. Fransa'y› tutan meslektafllar›m›z
üzüldü.‹talya'y› tutanlar sevindi.

Bu turnuvan›n organizasyonunda
bizden deste¤ini esirgemeyen tüm
sponsorlar›m›za çok teflekkür ederiz.
Baflta ana sponsorumuz Volvo grup
olmak üzere Tad›m pizza, Coca cola,
Efes pilsen, Kanatç›, Eczac›bafl› ve
Satel tekstil olmasalard› bu turnuva bu
kadar güzel olmazd›. 

Her sene oldu¤u gibi bu senede
bizlere kusursuz ev sahipli¤i yapan
Ankara Tenis kulübüne ve tenis koordi-
natörü say›n Birol Vural'a da çok teflek-
kürler.‹yi ki vars›n›z.

Son olarak turnuvam›za kat›lan tüm
meslektafllar›m›z› ve kupa alan meslek-
tafllar›m›z› kutluyor, 2007'de görüflmek
üzere diyoruz. 

Turnuvada dereceye giren diflhe-
kimleri:

Tek erkekler  1. Bülent Özça¤atay
2.Enis Güray

Tek bayanlar 1.Ayça Arman
2.Ruhsan Sencer

Çiftler     1.Ayça Arman-Kenan Araz
2.Nuray Er-Emre Er



Dolunay Hamam›zade

Satel Tekstil
‹malat ve Toptan





Kamp kapsam›nda e¤itim vermek

üzere Ankara Diflhekimleri Odas› organi-
zasyonunda çal›flma yap›ld›. Bu amaçla,
A D O’nun daveti ile K›r›kkale Üniversitesi
Diflhekimli¤i Fakültesinden görevlendiri-
len Yrd. D o ç. D r. Ç. Türksel DÜLGERG‹L
taraf›ndan e¤itim uygulamalar› gerçek-

lefltirildi. 
Tamamen do¤al bir

ortamda 6-9 kiflilik gruplar›n
günde 2-3 saat e¤itime tutul-
du¤u Çamkoru kamp›nda,
aktif bir uygulamayla hijyen

e¤itimi yap›ld›. Bu uygulama
içerisinde gençlerin birebir
kat›l›m› da hedeflendi. Bu
amaçla, her bir kat›l›mc›ya
Buttler firmas›ndan f›rça ve
Colgate firmas›ndan macun

da da¤›t›larak aktif e¤itimleri
pratik bir uygulama da yap›la-

26-30 a¤ustos 2006 tarihlerinde

K›z›lcahamam Çamkoru da düzenlenen
izci kamp›nda ilk defa farkl› bir e¤itim
yöntemi de gerçeklefltirildi.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu (SAÇEK) bünyesindeki D‹KMEN

Yetifltirme Yurdu’nun organizasyonunda,
Ankara’daki 5 ayr› yetifltirme yurdundan
seçilen toplam 74 genç Çamkoru da bir
araya geldi. Yafllar› 13-17 aras›nda
de¤iflen gençlerin topluma kazand›r›lma-
s› ve ayn› zamanda aktif bir e¤itimle

bilinçlendirilmelerini amaçlayan bu
kampta de¤iflik istasyonlarda farkl› kurs-
lar düzenlendi. Ayn› zamanda Avrupa
Birli¤i Gençlik Projesi kapsam›nda ki bu
kampta, gençlere ilk defa okul s›n›flar›
yada konferans salonlar› d›fl›nda farkl› bir

ortam ve metotla “a¤›z hijyen e¤itimi” de
verildi. 

rak gerçeklefltirildi. Ola¤an bir ders anlat-
man›n ötesinde soru-cevap ve neden-
sonuç üzerine kurulan e¤itim saatlerinde,
difl sa¤l›¤›-vücut sa¤l›¤›, vücut sa¤l›¤›-
ruh sa¤l›¤› aras›ndaki iliflkilerin de genç
belleklerde oluflturulmas› hedeflendi. 

Alt› farkl› e¤itim istasyonunda 4 gün
boyunca tamamen do¤al bir ortamda
e¤itim gören gençler, klasik izcilik e¤itim-
leri yan›nda ilk yard›m, A‹DS ve bulafl›c›
hastal›klar, resim, arama-kurtarma ve
psikolojik yard›mlaflma ile ilgili konularda

da bilgilendirildi. Orman içinde gerçek-
lefltirilen e¤itim istasyonlar› sayesinde
gençlerin canlar› s›k›lmad›¤› gibi aktif
kat›l›mlar› da sa¤lanm›fl oldu.

Ola¤an bir ‹ZC‹ KAMPI görünümün-
de, “Unutulmufl de¤il UMUDUMUZ

çocuklars›n›z…!!!” ön düsturu ile gerçek-
lefltirilen bu kamp sayesinde, yurtta yeti-
flen ve toplumdan soyutland›¤›n› düflü-
nen genç ve çocuklar›n aktif toplum
hayat›na al›flt›r›lmas›nda önemli bir ilk
gerçeklefltirilmifl oldu. 

KIRIKKALE ÜN‹VERS‹TES‹
D‹fiHEK‹ML‹⁄‹ FAKÜLTES‹ 

‹ZC‹ KAMPINDA…..!!!!
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UK‹ G‹Y‹M MA⁄AZALARI

C H A L A

Ankara UK‹
Cinnah Cad. No: 110/A
Ç a n k a y a / A N K A R A
Tel: (0312) 440 56 58
e-mail: ankara@ukipa.com.tr

Tunal› Hilmi Cad. Ku¤ulu ‹fl Merkezi
No: 123 Dükkan No: 18/26
K a v a k l › d e r e / A N K A R A
Tel: (0312) 426 34 10

BATIKENT UK‹
Millenium A.V.M. ‹stanbul Yolu 12. km
BATIKENT Kavfla¤›
Y e n i m a h a l l e / A N K A R A
Tel: (0312) 252 62 19
e - m a i l : b a t i k e n t @ u k i p a . c o m . t r

UK‹ Giyim Ma¤azalar›, Odam›z üyelerinin yapacaklar› 2006 ilkbahar-
yaz sezonu ve sonraki sezonlardaki al›flverifllerinde %10 iskonto
yapacakt›r. Üyelerimizin indirimden yararlanmak için Oda kimlik
kartlar›n› göstermeleri yeterli olacakt›r.

‹skontolar ödeme flekline bak›lmaks›z›n indirim döneminde dahi
olsa uygulanacak olup, 2006 ilkbahar-yaz sezonu öncesi ürünlere
ve özel kampanyalara uygulanmayacakt›r. Üyelerimiz, ma¤azadan
yapacaklar› al›flverifllerini kredi kart› ile 3 veya 5 taksitte vade fark›
olmadan ödeyebileceklerdir.

Chala Gümüfl Butik,
seçkin tasar›mlar›yla
ve zengin çeflitleriyle
a l › fl v e r i fl l e r i n i z d e
Ankara Diflhekimleri
Odas› üyelerine Bay
ve Bayan tak›lar›nda
%15 indirim uygula-
m a k t a d › r .

Ankara Diflhekimleri Odas› üyelerine % 15 indirim
y a p › l m a k t a d › r .
Adres: Horasan Sok. No: 2 G.O.P./ANKARA
Tel: (0312) 437 20 21
web: www.paletpastanesi.com

A D O  ü y e l e r i n e  ö z e l
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Gazi Üniversitesi 
Diflhekimli¤i Fakültesinden Duyuru

De¤erli Mezunlar›m›z;

Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Dekanl›¤› olarak tüm mezunlar›m›z› bir çat› alt›nda toplamak
amac›yla Mezunlar Derne¤inin kurulmas› çal›flmalar›na bafllam›fl bulunmaktay›z. Bu nedenle, sizlerin
iletiflim bilgilerinize ihtiyaç duyuldu¤undan, Fakültemiz Web sitesinde bulunan mezunlar linkine ileti-
flim bilgilerinizi kaydetmeniz önemle rica olunur.

Gazi Üniversitesi Diflhekimli¤i Fakültesi Dekanl›¤›

24 Kas›m 2006 Doç. Dr. M. Bülent Kurtifl
Ne Zaman Periodontal Cerrahi

Yer: Ankara ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü (Mavi Salon) Ostim Ankara Saat: 13.30

29 Aral›k 2006 Dr. Dt. Bu¤ra Özen
Diflhekimli¤inde Bilinçli Sedasyon

Yer: Ankara ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü (Mavi Salon) Ostim Ankara Saat: 13.30

Seminerler TDB ‘SDE” Komisyonu Taraf›ndan Kredilendirilmifltir.

T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› 
Osmanl› A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Merkezi 

2006 Y›l› Seminer Program›
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boyun f›t›¤›nda, damar sertli¤inde,

k›s›rl›k tedavisinde, kireçlenmede,

Romatoid Artrit de, Ankilozan

Spondilit de, alerjik hastalarda,

uyku problemi olanlar da,  kar›n

a¤r›s›nda, sinüzit de, kab›zl›kta ve

en önemlisi ba¤›ml›l›k diyebile-

ce¤imiz sigara, alkol, bally gibi

de¤iflik ba¤›ml›l›k tedavilerinde etki-

lidir.

Akupunktur, sigara tedavisinde

nas›l etkili olur?

Bizim sigara ba¤›ml›lar›nda %90

üzerinde bir baflar›m›z var. Ama

sigara ba¤›ml›l›¤›nda ilk önce ‘Ben

sigara b›rakmaya gidiyorum’ derler-

se biz onlara yard›mc› olabiliriz. 

Nas›l Yard›mc› Oluyorsunuz?

Beyinde salg›lanan seratonin ve

endorfin hormonlar›n›n yani mutlu-

luk hormonlar›n›n salg›lanmas›n›

sa¤l›yoruz. Dolay›s›yla sigara

ba¤›ml›l›¤› otomatikman ortadan

kalk›yor. Beyinde, sigara içmek için

hiçbir mekanizma çal›flmaz hale

geliyor. Sadece el al›flkanl›¤› kal›yor.

Toplumumuzda el al›flkanl›¤› da çok

yayg›nd›r. Normalde tek seans aku-

punkturla çok rahat sigara b›rak›l›r.

Ancak biz d›fl etkilerden flahs› koru-

mak için 3- 4 seans yap›yoruz. 

Daha çok hangi Hastalara

bakmaktas›n›z? Gelen hastalar›n

flikayet sebepleri nelerdir?

Bakt›¤›m hastalarda birinci s›ra

da; obezite, ikinci s›ra da; sigara

ba¤›ml›lar› gelir. Daha sonra bel

f›t›¤›, boyun f›t›¤›, a¤r› tedavisi

migren, gece iflemeleri, bafl dönme-

leri gibi flikâyeti olan hastalara bak-

maktay›z. 

Akupunktur Hakk›nda Bilgi verir

misiniz?

Latincede Akut i¤ne demektir.

Punktur da bat›rmaktan gelmekte-

dir. Akupunktur i¤ne bat›rmak anla-

m›na gelir. Vücutta 12 tane çift

meridyen, 2 tane de tek meridyen

olmak üzere 14 adet vücut meridye-

ni vard›r.Biz bu meridyenleri muaye-

ne edip insan vücudunu dengele-

dikten sonra i¤nelerle ve lazerle

tedavi etmekteyiz. 

Akupunkturun ilk olarak Çin’ de

kullan›ld›¤› söyleniyor. Ama ben

Uygur Türklerinin kulland›¤› kana-

atindeyim. Nas›l keflfetmifller?

Fosillerde özellikle karaci¤er hasta-

s›n›n birine ayaklar›na KEfi

dedi¤imiz a¤açlar bat›rm›fllar.

Hastal›¤› düzelince bütün insanlar-

da da¤lam›fllar o bölgeyi. Bu gibi

Uygur Türklerinde baflland›¤›na dair

baz› çal›flmalar var. Ama nerede

bafllan›rsa bafllans›n dünyada tutu-

lan özellikle ABD’ de bilim dal› ola-

rak kabul edilen kürsüsü aç›lan bir

dal oldu. Hollanda’da, Almanya’ da,

‹sviçre’ de ön plana ç›kt›¤›, her 3 – 4

hastada birinin Akupunktur tedavisi

oldu¤u bir sistem haline gelmifltir. 

Sizce Akupunktu neden bu kadar

Baflar›l›?

Bu kadar baflar›l› olmas›n›n

sebebi vücudun eczanesini hareke-

te geçirip vücudun kendisi ile yani

d›flar›dan ilaç müdahalesi olmadan

tedavi edilmesi. Yani insanlar›n

kendi kendine iyileflmesini sa¤l›yo-

ruz. Tabi bu kadar  da abartmamak

gerekiyor ama akupunktur genel

olarak Migrende, bel f›t›¤›nda,

Diflhekimleri Akupunktur

tedavisini kullanabilir mi?

Difl hekimlerinin bunu çok kul-

lanmalar› gerekiyor. Bunu nas›l

yap›yorlar? Mesela; iltihapl› durum-

larda diflin a¤r›d›¤› bölgeye bazen

anestezik maddeler etkili olmuyor.

‹laç almas› gereken herkese aku-

punktur çok rahat yap›l›r. A¤r›yan

bölgeye ve uzak noktalara birkaç

tane i¤ne bat›r›p hastay› çok rahat-

lat›labilir.

Tam a¤r›yan bölgeye i¤neyi

bat›rmak gerekir. Bir de uzak nokta-

lar dedi¤imiz kal›n ba¤›rsak 4 nokta-

s›, elin üstünde bir nokta, bir de

perikart alt› veya 4 noktas› yani uzak

noktalarla ba¤lant› yap›p hastalarda

a¤r›y› hemen kesebiliyoruz. Örne¤in

aln›n›n ortas›ndan da i¤ne bat›r›l›yor.

Akupunktur olan hastada difl hemen

çekilebiliyor, tedavi edilebiliyor

Bafl›n›zdan geçen ilginç olay var

m›?

Bir gün bizim hastanenin

Baflhekimi ile bir yemek yiyecektik.

O s›rada diflinin çok a¤r›d›¤›n› söyle-

di. Akupunktur yapmay› teklif ettim,

kabul etmedi, çünkü iltihapl› bir difl

a¤r›s› dedi. Uygulay›m 5 dakika

sonra yemek yiyelim dedim. ‹¤neleri

bat›rd›m, befl dakika bekledikten

sonra yemek yendi. A¤r›n var m›

diye sordu¤umda ‘A¤r›m›yor desem

havaya gireceksin. A¤r›yor desem

yalan söylemifl olaca¤›m.’’ dedi. ‹flte

iyileflme 1 dakika içinde bafllar ve

72 saat etkilidir. Yani akupunkturla

iltihapl› a¤r› al›n›yor. Çok zor durum-

da kal›rsan›z mutlaka deneyin ve

çok rahat olur. Akupunktur yapan

AKUPUNKTUR TEDAV‹S‹ VE
D‹fiHEK‹ML‹⁄‹NDE
UYGULANMA ALANLARI

R ö p o r t a j : SÜHEYL JUBARA
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baz› insanlar doktor de¤ildirler.

Uzak do¤uda, Türkmenistan’ da

Rusya’ dan ö¤enmifller. Bu ifli bil-

meyenler gelip uyguluyorlar.

Bilinçsizce insanlara zarar veriyor-

lar. Bu ifli hekimin yapmas› yani

anatomi konusunda bilgi sahibi olan

kiflilerin yapmas› gerekir. Çünkü

i¤neyi nereye takaca¤›n› bilmesi

gerekmektedir.

Akupunkturu Obezite hastlar›nda

nas›l uyguluyor sunuz?

‹nsanlar›n yeme al›flkanl›¤›n›

de¤ifltiriyoruz. Az fleyle doymay›

ö¤retiyoruz. Mevcut kalorisini al›yor,

az fleyle doyuyor. Bu doyma merke-

zini daha çabuk uyar›yoruz. 

Diflhekimlerimiz hangi flikayetler

sebebi ile gelmektedir?

Difl hekimlerinde çal›flma flekil-

lerinden dolay› boyun a¤r›lar›, bel

a¤r›lar›, bilek, kol, omuz a¤r›lar› çok

oluyor. Bacaklarda varis hastal›¤› da

olmaktad›r. Akupunkturdan, cerrahi

müdahale gerektirmeyen hastalar-

dan % 90 oran›nda baflar› elde edi-

liyor. Bu baflar› egzersiz hareketle-

riyle de devam ettiriliyor. Ayr›ca Difl

hekimlerimizde stres çok oluyor ve

sigara çok içiyorlar. Ama sigaray›

kesinlikle b›rakmalar› gerekiyor.

Hekim olarak hastalara örnek olma-

lar› gerekmektedir. 

Hipnoz ile akupunkturun fark›

nedir? Hipnozu diflhekimlerimize

öneriyor musunuz?

difl hekimleri var ve yapanlarda çok

memnun. 

Akupunkturun yan etkisi var m›?

Akupunkturun yan etkisi hiç yok-

tur. Yaln›z kanserli hastalarda, ilk üç

aydaki gebe kad›nlarda biz pek

önermiyoruz, ama zorda kal›rsak

kulaktan tedavi yapabiliyoruz.

Mesela ben bir kaç tane sigara

ba¤›ml›s› gebe hastalara kulaktan

tedavi yapt›rarak sigara b›rakt›rd›m.

Çünkü gebelerin sigara b›rakmas›

gerekiyor, ilk üç ayda düflük riski

çok yüksek. 

Kendinizden bahseder misiniz?

Akupunktura ilginiz ne zaman

bafllad›? Yapt›¤›n›z çal›flmalar

nelerdir?

1993 y›l›nda Bursa Uluda¤ Üni-

versitesi T›p Fakültesini bitirdim.

Do¤u hizmetimi yapt›ktan sonra

Ankara’ ya geldim. Ankara’ da

Sa¤l›k Ocaklar›nda ve Sa¤l›k

Müdürlü¤ünde çal›flt›m.  

Gazi Üniversitesinde kurs aç›l›n-

ca hemen baflvuruda bulundum. Üç

ayl›k bir e¤itim ald›ktan sonra

Akupunkturu Uzak Do¤u ve

Avrupa’da takip ettim. Onlar› takip

ettikten sonra Ankara E¤itim ve

Araflt›rma Hastanesinde, Akupunk-

tur Klini¤ini kurduk. Bu yapt›¤›m›z

çal›flma Türkiye’de ilktir. Sa¤l›k

Bakanl›¤› ‘n›n onay› ile di¤er klinik-

lerle ortak çal›flmalar yapt›k. Mesela

hepatit B ve C ‘li hastalarda a¤r› ve

depresyon tedavisi, ortopedilerle

bel a¤r›lar›, gastroenteroloji

klini¤iyle kronik konstupasyon has-

talar›, PID, Reyno ve kalp damar

cerrahisi gibi alanlarda  ortaklafla

yürüttü¤ümüz çal›flmalar›m›z vard›r. 

Akupunktur konusunda yapmak

istedikleriniz nelerdir?

Türkiye’ de yapmak istedi¤imiz

flarlatanl›k boyutundan ç›kartmak.

Türkiye’ de akupunkturu uygulayan

Hipnoz çok farkl› bir olayd›r.

‹nsan›n yap›s›n› ilgilendiren bir olay-

d›r. Hipnozu kullanan hekimlerimiz

çok var ve baflar›l› olmaktalar. Biz

difl hekimlerimize hipnozu da öner-

mekteyiz. O i¤neyi takarken hasta-

n›n gözlerinin içine bakmak gereki-

yor. Gözlerine bakarken net ve emin

bir tav›rla hastaya söyledi¤i zaman

hasta hemen kendini doktora b›rak›-

yor.  

Yani flunu diyebilir miyiz?

Akupunkturu bilen doktor ayn›

zamanda hipnozu da bilmeli?

Hipnozu bilmesinden ziyade

hasta ile konuflurken ben flu i¤neyi

takaca¤›m ‘kesinlikle a¤r›lar bite-

cek’ derken hastan›n gözlerinin

içine bak›p kendinden emin olmal›.

Kendinden emin olursa olay biter.

Yani hastadan direk cevap al›rlar.

Akupunktur kurslar›n›n maliyeti

ne kadar?

3000 Dolar civar›nda. Gazi üni-

versitesi T›p Fakültesinde aç›l›yor.

‹nternet ya da bas›n yolu ile haber

verilmekte ve herkes kat›labilmekte-

dir. Akupunktur derne¤imiz de mev-

cut.  

Akupunktur hakk›nda ö¤ren-

mek istedikerinize 

w w w . a k u p u n k t u r t r . c o m /

h t t p : / / w w w . l a s e r a k u p u n -

k t u r . w e b . t r / a k u p u n k t u r t e d a v i . h t m

adresinden ulaflabilirsiniz...
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Ku¤ulu Park ‹smini y›llar
önce Viyana Belediyesi taraf›n-
dan hediye edilen ku¤ulardan
alm›fl olup,  Kavakl›dere semti-
nin ve hatta Ankara’n›n adeta
sembolüdür.

Ankara'n›n baflkent oldu¤u

y›llarda Se¤menler Park›'ndan

Tar›m Bakanl›¤›'na kadar uza-

nan Kavakl›dere, zamanla kuru-

yup doldurulmufl, kavaklar›yla

ünlü dereden de geriye bir gölet

kalm›fl. Derenin gölet olufltur-

du¤u k›s›m  1958 y›l›nda beledi-

ye taraf›ndan  park  haline geti-

rilmifl.

Çok katl› binalar›n kenti h›zla

esir ald›¤›, yeflile hasret

Ankaral› park›na sahip ç›kt›...

Ku¤ulu Park› Bo¤uyorlar
“fiimdi Ku¤ulu Parka
Sahip Ç›kma Zaman›d›r”
Bir Ku¤ulu Park
Kalm›flt›...
Ku¤ulu Park›n Tarihi
De¤eri var...
fiimdi de Ku¤ulu Park...
“Ku¤ulu Parka
Dokunma!..
Belediye Ku¤ulu Parka
Tecavüz edecek...
Mahkeme Ku¤ulu Parka
Minumum Tecavüze
Onay Verdi...

KU⁄ULU PARK,
KAVAKLIDERE KAVfiA⁄I’NA
YAPILACAK ALTGEÇ‹T
NEDEN‹YLE TEHD‹T
ALTINDA... Serdar Sütçü
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kald›¤›m›z, Ankaral›n›n nefes

ald›¤› bir yer. Kendisi küçük

ama ama güzelli¤iyle büyük

olan bu park yaflanan çok

güzel an›lar›n  tarihi tan›¤›d›r.

Hepimizin Ku¤ulu Parkla

ilgili bir an›s› vard›r. Burada

dinlendik, burada ders çal›fl-

t›k, burada gelecek planlar›

yapt›k, burada çocuklar›m›z›

büyüttük, burada nefes

ald›k. Ku¤ulu Park  beton

yap›lar içinde bize soluk

veren  evimizin bahçesidir.

Ankaral›’lar›n herzaman

ilgisini çeken parkta bol mik-

tarda a¤aç ve çeflitli kufl tür-

lerinin bulunmas› da parka

ayr› bir güzellik kat›yor.   

Ku¤ulu Park"ta geçmifli

Cumhuriyet öncesine daya-

nan toplam 279 a¤aç ve

içlerinde güzellik ve zarafet-

leri ile göz kamaflt›ran

ku¤ular›nda bulundu¤u bir-

çok kufl türü bulunmakta.

Tarihi ve do¤al güzelli¤i

nedeniyle Kültür Bakanl›¤›

Ankara Kültür ve Tabiat

Varl›klar› Koruma Kurulu

taraf›ndan "SIT" alan› olarak

b e l i r l e n e n m i fl t i r . P a r k t a

kavaklar›n yan› s›ra , ç›nar

,erguvan ve al›ç a¤açlar› ve

çeflitli çal› gruplar› yer al›yor.

Ku¤ulu Park, bugün için

yan› bafl›na yap›lacak olan

katl› kavfla¤›n ‘tehdidi’ alt›n-

da.Ankaral›lar için önemli bir

mekan olmas› nedeniyle

park›nbir bölümüne dahi

müdahale edilse, bu do¤al

ve tarihsel yap› bozulacak.

Kavakl›dere’nin biricik nefes

alma noktas› ve dinlenme

oda¤› olan park›n, tarihsel

de¤erin fark›na var›lmas› an›la-

r›n yaflat›lmas› ve içindeki as›r-

l›k a¤açlar›n korunmas› için

neler yap›lmas› gerekti¤inin

düflünülmesi gerekirken;

önemli bir bölümü a¤açlar› ile

birlikte tafl›t trafi¤i ad›na yok

edilmek istenmektedir.

Bu kendisi küçük ama

güzelli¤i ve anlam› büyük olan

park, flehrimizde yaflanan bir-

çok güzel an›lar›n yemyeflil bir

an›t› gibidir. Baz› yerleri

gördü¤ümüzde kendimizi rahat

evimizdeymifl gibi sevdiklerini-

zin yan›ndaym›fl gibi hisseder-

siniz ve yüzünüze tatl› bir

tebessüm yay›l›r. Ku¤ulu park-

ta iflte böyle bir mekand›r.

Kendimizi içinde mutlu ve

huzurlu hissetti¤imiz büyük

yuvam›zd›r ve biz burada geç-

miflimizin güzel an›lar›n› görebi-

lir.

Ku¤ulu Park sadece

Ankara’n›n de¤il  tüm

Türkiye’nin bildi¤i, be¤endi¤i

güzide bir do¤a parças›.

Ku¤ulu Park›n tarihi bir

de¤eri var. 

Ku¤ulu Park tarihi bir miras.  

Ku¤ulu Park, Ankaral›lar›n

yaflamlar›n›n bir parças›.

Ankaral›’n›n haf›zas›nda bir

rüya park›d›r. 

Narin Ku¤ular› ve Tarihi

kavaklar›yla nice unutulmaz

rahdevular›n mekan›d›r.

fiehir Merkezi nefes alma alan›d›r.

‘’ Kentine sahip ç›kmak kendine sahip

ç›kmakt›r…’’

Ankaral› park›n›, ku¤ular›n› cumhuriyet

dönemi kavaklar›n› gözü gibi savunur.

Çevremize, tarihimize, kentimize sahip

ç›kal›m…     



ExpoDental’de buluflmak üzere...ExpoDental’de buluflmak üzere...
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Üstümde ‹ngiltere`nin karamsar
bulutlar›ndan s›yr›lan günefl o gün ne

kadar flansl› oldu¤umun iflaretiydi.
Ö¤lene do¤ru Westminster köprüsün-

den bindi¤im gezi teknesinde ponpon
bir ‹ngiliz rehberin mükemmel aksa-

n›yla, bir yandan Thames boyunca
binalar› tan›yor, bir yandan da usulca

Greenwich`e yaklafl›yorduk. Londra`y›
tan›tmaya Greenwich ile bafllamaya

karar verdim. Malum her fley s›f›r›nc›
meridyenden bafllamal›. 

Greenwich r›ht›m›nda tekneden
iner inmez devasa bir yelkenli karfl›la-

d› beni. Art›k karada sergilenen bu
ahflap tekne “Cutty Sark” isimli eski

bir savafl gemisiydi. Savafllardan elini
ete¤ini çektikten sonra yük tafl›mac›-

l›¤›na bafllayan gemi, flimdilerde
Greenwich r›ht›m›nda insanlarla bulu-

fluyordu. 

Greenwich`in içinde kayboldu¤um
dar sokaklar› beni önce Greenwich
park›na oradan da yüksekçe bir tepe-
nin üzerinde ki John Flamsteed`in
gözlemevine götürdü. ‹lk astronom
olan John Flamsteed`in hem evi hem
de gözlemevi olan bu yap› müzeye
dönüfltürülmüfltür. ‹lginç bir hayat
hikayesi olan bu içine kapan›k bilim
adam›n›n mumdan heykeliyle girifl
kat›ndaki flöminenin bafl›nda karfl›lafl-
t›m. Gözlemevinin dar merdivenlerin-
den t›rman›p binan›n tepesindeki ilkel
teleskobu görmek beni çok heyecan-
land›rd›. Flamsteed`in hayat hikayesini
kendi evinde ö¤renmek çok heyecan
vericiydi.

S›f›r›nc› meridyendeki tarih kokan
bu gezi s›ras›nda yoluma  Greenwich
park›n›n hemen alt›nda yer alan
National Maritime Museum ç›kt›. Bu
müzede okyanusu geçen ilk transat-
lantik maketi, yelkenli tekneler, seya-

Yaz›  ve Fotograflar: T. Cem Say›n

Sislerin Arkas›ndaki
Günefl: Londra
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görseler parklara kofluyorlar.
Buradaki parklar çok  bak›ml› ve
do¤al. Örne¤in St. James parkta sin-
caplarla güvercinlerle oynarken,
Richmond parkta geyik sürülerine
rastlayabiliyorsunuz. 

Gelelim Tower Bridge`e; bu köprü
‹ngilizlerin en çok övündü¤ü yap›lar›n
bafl›nda geliyor. Köprü; iki kule ve
ortada gemilerin geçmesi için günün
belli saatlerinde aç›lan tafl›t ve yaya
yolundan olufluyor. Kulelere ç›k›p
güzel bir Londra manzaras› görmek,
makine dairesine inip köprünün çal›fl-
ma sistemini ö¤renmek mümkün
fakat bunlar› kapan›fl saati olan 17:00
den önce yapmal›s›n›z. 

Tower Bridge`in hemen yan›nda
ünlü yazarlar›n, kumandanlar›n,pren-
seslerin mahkum edildi¤i Tower of
London`› gezmeden bu bölgeden
ayr›lman›z› tavsiye etmiyorum. Birçok
kule ve zindandan oluflan bu alan›n
içinde kraliyet mücevherleri, kraliçele-
rin taçlar›n›, eski ‹ngiliz ordusunun
k›yafet ve silahlar› ve daha birçok tari-
hi de¤eri görme flans›n›z mevcut. 

Londra, Thames üzerindeki
Waterloo, Millenium, Westminster,
London Bridge gibi köprüleri d›fl›nda
meydanlar›yla da ünlüdür. Trafalgar 

hat afiflleri ve o dönemlere ait denizci-
lik hikayeleri  gibi denizcilik tarihine ait
birçok fley bulmak mümkündü.
Cunard adl› geminin maketini gör-
düm. 1900` lerde Avrupa-Amerika
seferini yapan ilk transatlantikmifl
Cunard. O zaman bu seyahatin bede-
li 400 sterling`mifl. Önce az buldum
meblay› fakat bu günümüzün 20000
Sterling`ine bedelmifl. Bu müzede
buldu¤um di¤er tan›d›k simalar ise
“Robinson Crusoe`nun” yazar› Daniel
Defoe ve çizgi roman kahraman›
Tentendi. 

Greenwich`ten nehrin di¤er yaka-
s›na bakt›¤›n›z zaman gökdelenlerle
dolu New London bölgesini görebilir-
siniz. Burada Londra`n›n kalbi olan ifl
merkezleri mevcuttur. 

Neyse yolumuza devam edelim,
denizcilikle ilgili doyuma ulaflt›¤›m bu
müzeden sonra gezi teknesine atla-
d›¤›m gibi Greenwich`ten Tower
Bridge`e geliyorum. Köprüyü gezme-
den  köprünün yan›nda yer alan St.
Catherine`s Dock`taki flirin bir kafede
kafeinimi al›yorum. Bu küçük r›ht›mda
çok estetik ve güzel yelkenliler mev-
cut. Ahflap bordalar› ve bembeyaz
yelkenleriyle ku¤u gibi süzülüyorlar
marinada. Birçok kiflinin oldu¤u
gibi benimde hayalim bir ahflap
yelkenliye sahip olmak ve onun-
la dünyay› dolaflmak. Ama
hayatta rüzgar›n ne taraftan
esece¤i belli olmuyor onun için
ben de yelkenimi rüzgardan en
iyi yaralanaca¤›m flekilde ayarla-
maya çal›fl›yorum.

‹ngilizler keyiflerine çok düfl-
kün bir toplum e¤lenmeyi de
biliyorlar bazen dozunu kaç›r-
malar›na ra¤men. ‹flten ç›kar
ç›kmaz hemen publara koflup ifl
k›yafetleriyle oturup sohbet edi-
yor ve içkilerini içmeye bafll›yor-
lar. Gün içinde ise biraz günefl
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dünyaca ünlü müzeleri de bar›nd›r-
makta. Trafalgar Meydan› ad›n›
‹spanyollarla yap›lan ünlü Trafalgar
deniz savafl›ndan al›yor. Dal›yorum
National Gallery`e, buraya kadar
gelipte bu flahane müzeyi atlamak
büyük hata olurdu. Yüzlerce resim
görüyorum içeride her biri birbirinden
de¤erli ressamlara ait. Resim sanat›na
çok ilgi duymayan biri olarak bile
saatlerimi geçiriyorum bu müzede.
National Gallery gezimi tamamlad›k-
tan sonra National Portrait Gallery`e
geçiyorum. Burada da yüzlerce portre
var ama en çok ilgimi, Peter Ustinov
ve Peter Sellers`›n portreleri çekiyor. 

Biraz daha yürümeye karar veriyo-
rum. Dünyan›n en eski ›fl›kl› reklam
panolar›na sahip ortas›ndaki Eros
heykelinin alt›nda afl›klar›n güvercin-
lerle arkadafll›k yapt›¤› Picadilly
Circus`tan St. Paul Cathedrali`ne
do¤ru yol al›yorum. Bu katedral de
Londra`n›n önemli kilometre tafllar›n-
dan biri. Tavan›ndaki süslemeler bana
Vatikan`›n tavan süslemelerini hat›rla-
t›yor. Ama Londra`daki en kapsaml›
müze hangisi derseniz tabii ki British
Museum. Burada ilk ça¤lardan günü-
müze dünya üzerindeki medeniyetlere
ait heykel, yaz›, grafik sanatlar›, para,
hazineler ve daha birçok  kilometre
tafl›n› görmek mümkün. 

British Museum`dan sonra daha
güncel yap›tlar› görmek üzere Thames
nehrinin di¤er yakas›ndaki Tate
Modern Art Gallery geçtim.  Tate
Modern Sanatlar müzesinde Bacon,
Dalí, Picasso, Matisse gibi sanatç›la-
r›n eserlerine rastlamak mümkün.
Büyük keyifle gezilebilecek bu galeri-
den vakit problemi nedeniyle erken
ayr›l›p Leicester Square`a gidiyorum.
Buras› di¤er Londra meydanlar›na
göre daha küçük fakat flirin bir mey-
dan. Çevresindeki kafeler, ortas›nda
yer alan  “Charlie Chaplin” heykeli bu
meydan› daha çekici hale getiriyor
fakat burada yakalayabilece¤iniz bir
baflka etkinlikte Fotograf Müzesi.
Ünlü fotografç›lar›n eserlerinin sergi-
lendi¤i bu müze fotograf merakl›lar›-
n›n ilgi oda¤› olmufl. Bende müzede
Mao devrimine ait bir sergiyi yakala-
d›m. Fotografla u¤raflan biri olarak
buraya gelipte bu müzeyi görmeden
dönmek olmazd›.

Art›k biraz ünlülerle tan›flmak isti-
yorum bu flehirde. Madam Tussau
müzesine gidiyorum. Dünyada New
York, Amsterdam, Las Vegas gibi
büyük flehirlerde flubeleri bulunan bu
müzede sinema sanatç›lar, devlet

meydan› ülkelerin ba¤›ms›zl›k kutla-
malar›na, gösterilere, karnavallara ev
sahipli¤i yapman›n yan› s›ra National
Gallery, National Portrait Gallery gibi

baflkanlar› ve daha birçok populer
kifliyle fotograf çektirme flans›na
sahipsiniz. 

Biraz  da Londra`daki al›flverifl böl-
gelerinden sözedelim. Londra`da al›fl-
veriflten keyif ald›¤›m yerlerin bafl›nda
Carnaby St. ve Oxford St. geliyor.
Özellikle Oxford caddesinde birçok
ünlü markaya rastlamak mümkün.
Daha lüks markalara ulaflmak isterse-
niz gitmeniz gereken adres New Bond
Street. Burada Versace, Gucci,
Burberry, Rolex gibi birçok markay›
bulman›z mümkün.

China Town`da çin yeme¤i yeme-
den, Hyde Park speakers corner da
parktakilere nutuk atmadan, Soho`da
gece e¤lencelerine barlara tak›lmadan
burada dolaflmak bu metropoliti his-
setmemek anlam›na gelir bence. 

Londra`n›n sembollerinden biri de
1837 den beri Londran›n resmi rezi-
dans› ve günümüzde Kraliçe`nin rezi-
dans› olan Buckingham Palace`d›r.
Haftan›n belirli günleri halkada aç›k
olan sarayda özellikle nöbet de¤iflim
törenleri gerçekten de görülmeye
de¤er.

Buradan tekrar Westminster köp-
rüsüne geçiyorum. Londra`n›n sem-
bolü Big Ben saat kulesini görüp,
dünyan›n en büyük dönme dolab›
London Eye`a biniyorum. Bütün
Londra ayaklar›m›n alt›nda. Bu küçük
e¤lenceden sonra yol kenar›ndaki Dali
heykellerinin aras›ndan Londra
Akvaryumuna giriyorum. Akvaryum
aç›kcas› bekledi¤im kadar beni etkile-
medi. Burada beni tek heyecanland›-
ran olay, dev köpekbal›klar›yla burun
buruna gelmekti.

Londra`n›n kasvetli havas› güneflin
ç›kt›¤› anda sona eriyor, bütün ‹ngili-
zler parklara koflup güneflleniyor,
kafelere doluflup içkilerini içiyorlar. Bu
flehirde dikkatimi çeken en önemli
fleyde herkesin spor yapmas›. ‹fl ç›k›fl-
lar› yollarda koflan bir sürü insana
rastl›yorum. Düzenli spor yapmak bu
ülkede gelenek haline gelmifl.
Tevekkeli de¤il en uzun yaflayan mil-
letlerden biri olmalar›.

Art›k Londra`dan ayr›lma zaman›-
d›r. Ama ayr›lmadan bu güzel ve tarihi
kente kadeh kald›rmak gerek. Bende
‹ngiliz arkadafl›mla kentin tarihi kulele-
rinden Oxo Tower`›n tepesindeki fl›k
restorana gidiyor ve buradaki son
flarab›m› jazz ve gün bat›m› eflli¤inde
Thames`a kadeh kald›rarak yudumlu-
yorum.










