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Dünya Sa¤l›k Örgütü anayasas› sa¤l›k politikas›n›; herkesin

olabilen en yüksek düzeyde sa¤l›k hizmetlerinden yararlanma

hakk› olarak tan›mlam›flt›r. Ça¤dafl bir bak›flla sa¤l›k; insan›n en

önemli ve kutsal hakk› olarak görülmeli, yeniliklerin ve

de¤iflimlerin ›fl›¤›nda daha bilimsel ve genifl kapsaml› ele

al›nmal›d›r. Bu anlamda tüm vücut sa¤l›¤› göz önüne al›nmal›d›r.

Beslenme ve solunumla vücudun en önemli girifl yolu olan a¤›z

ve difllerin sa¤l›¤›, genel sa¤l›¤›n, yaflam fonksiyonlar›n›n ve

yaflam kalitesinin önemli bir parças›d›r. 

25.05.2007 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan Maliye

Bakanl›¤› Tedavi Yard›m›na ‹liflkin Uygulama Tebli¤i sa¤l›kta sevk

sistemini kald›rd›, herkes istedi¤i hastaneye, istedi¤i hekime

gidebilecek. Emekli Sand›¤›, SSK, Ba¤-Kur ayr›m› yok. Ama A¤›z

ve difl sa¤l›¤›-genel sa¤l›k ay›r›m› var. Yani parsiyel sa¤l›k yine

gündemde. Yine alelacele ç›kart›lm›fl, alt yap›s› haz›rlanmam›fl bir

sistem. Daha önce de GSS 2006 y›lbafl›nda yürürlü¤e girecek

dendi¤inde yetkililere bunun mümkün olamayaca¤›n› anlatm›flt›k.

Bize “hakl›s›n›z ama yürürlü¤e girecek“ demifllerdi. Bizim

dedi¤imiz oldu, sorunlar halledilemedi. fiimdi de neler olabilece¤i

apaç›k ortada. Ancak bizim kabul edemedi¤imiz, 21. yüzy›lda

sa¤l›¤›n bir bütün olarak alg›lanamay›fl›.  

Geliflmekte olan ve geri kalm›fl ülkelerde bir çok sa¤l›k soru-

nunun yan›nda a¤›z difl sa¤l›¤›n› koruma bilinci geliflmemifltir.

Öncelik tan›nan sa¤l›k sorunlar› ile birlikte vücut sa¤l›¤›n›n bir

parças› olan a¤›z ve difl sa¤l›¤› korunmad›¤›nda bir çok hastal›k

beraberinde gelmektedir.

Geliflmifl ülkelerde en az 50 y›l önce toplumun a¤›z difl sa¤l›¤›

sorunlar› de¤erlendirilmifl, koruyucu tedbirler al›nmad›¤›nda

ortaya ç›kan difl hastal›klar›n›n tedavisi için ayr›lan bütçenin ülke

ekonomisini olumsuz etkiledi¤i tesbit edilmifltir. Daha önceki

yaz›lar›mda da belirtti¤im gibi; ülkemizdeki a¤›z difl sa¤l›¤› sorun-

lar›n›n genel bir analizi yap›ld›¤›nda; nüfus art›fl› yüksek, diflheki-

mi bafl›na nüfus kabul edilebilir düzeydedir. Ancak diflhekimi

bafl›na düflen nüfus da¤›l›m› homojen de¤ildir. Kamu kesiminde

diflhekimi düflük seviyededir. Kamu kesimi hizmetleri tedavi

a¤›rl›kl›d›r. Difl f›rçalama al›flkanl›¤› yayg›n de¤ildir. Difl çürü¤ü ve

difleti hastal›klar› yüksek orandad›r. Bu verilerin yan›s›ra hasta-

lar›n tedavi talebi çok düflüktür. Kifli bafl› 1 adet dolgu bile

düflmemektedir.

Merih BAYKARA
Ankara Diflhekimleri Odas› Baflkan›

PARS‹YEL
SA⁄LIK
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Sorunun a¤›z-difl sa¤l›¤› hizmetlerinde sistem ve planlama

sorunu oldu¤u görülmektedir. Sadece ekonomik de¤il, sosyolojik

ve kültürel veriler de de¤erlendirilerek gerçekçi bir a¤›z difl sa¤l›¤›

politikas› oluflturulmas› gereklili¤i herkesce kabul edilmektedir. 

Beklentiler; daha iyi yönetim, daha kaliteli hizmet ve bunun

sonucu olarak yüksek düzeyli bir yaflam kalitesidir.

Hizmetlerin yayg›nl›¤›, süreklili¤i ve ulafl›labilirli¤i gibi özellikler

tafl›mas› bile yeterli görülmemekte, hizmetlerden faydalananlar›n

ne kadar hoflnut olduklar› da önem arz etmektedir.

Sunulan hizmetlerin niteli¤inden hoflnutluk sa¤lanamamak-

tad›r. Hizmeti sunan kesimde de yeterli ifl tatminine ulafl›lamad›¤›

görülmektedir. Yani hizmeti alan da, sunan da memnun de¤ildir.

At›lacak her ad›mda bütüncül bir yaklafl›m gerekmektedir. Sa¤l›k

sisteminin bütün aktörlerini dikkate alarak ve foto¤raf›n bütününü

görerek politika gelifltirmek gerekmektedir.

Bu anlamda etkin ve iyi iflleyen bir a¤›z difl sa¤l›¤› sistemi için;

finansman, e¤itim, yayg›n hizmet sunumu, hekim seçme özgür-

lü¤ü, hekim da¤›l›m› dengesi, kay›t d›fl›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›,

sahtecili¤in etkili bir flekilde ortadan kald›r›lmas›, etkin kontrol ve

denetim sistemi gibi ana bafll›klar alt›nda toplanarak ele al›nmas›

gerekmektedir. Sa¤l›k harcamalar›nda rasyonalizm ve verimlilik

sa¤lanabilmesi, hizmete kolay ulafl›m, ifl gücü kayb›n›n önlen-

mesi , hizmet kalitesinin artmas›, ülke çap›nda dengeli diflhekimi

da¤›l›m›n›n sa¤lanabilmesi için bu gereklidir.

Yukar›da da belirtti¤im gibi bu yaz›lanlar›n ço¤unu daha önce-

den de yazd›m. Bir çok kere de yetkililere yaz›l› ve sözlü olarak

belirttik. Her seferde de bize hak verdiklerini, bu söylediklerimizin

ve yazd›klar›m›z›n çok do¤ru oldu¤unu kabul ettiklerini belirttiler.

Ancak uygulamaya gelince eski tas, eski hamam...

Bu gidiflin sonu ne olur, 

Hasan da¤› arpal›kt›r, e¤er saban yürürse, 

Her derde bir de¤irmen, e¤er suyu gelirse, 

Her kümesten birer tavuk, e¤er köylü verirse, 

Güzel gidifl bu gidifl, e¤er sonu gelirse!..

7



8

Sorumluluk, kiflinin kendine ve baflkalar›na karfl›, ülkesine,

sahip oldu¤u de¤erleri korumak ad›na yerine getirilmesi gereken

yükümlülüklerini zaman›nda yerine getirmesi zorunlulu¤udur.

Sorumluluk duygusu ya küçük yaflta do¤al olarak varolan

çevre dolay›s›yla insan›n içinde yer eder ya da daha sonra d›flar›-

dan verilen e¤itimle yarat›l›r. Sorumsuz insan sürekli baflkalar›

taraf›ndan güdülen insand›r.

Sorumlu insan ise, yap›lmas› gereken bir ifli zaman›nda yapa-

bilmek için inisiyatifi ele al›p kendili¤inden harekete geçebilen

insand›r.

Sorumluluk hayat›n her aflamas›nda bireyin üslenmesi gere-

ken vazifesi ve bunun sonucunda da bireyin sorunlar›n› aflabil-

mesinde en önemli dayana¤›d›r. Yapt›klar›m›z ve

yapamad›klar›m›z için sorumlulu¤u üstlenmemiz karakterli

olman›n da  en önemli iflaretidir.

Hastalara karfl›, etik de¤erlere ba¤l› kalma konusunda,

mesle¤imize olan sayg›m›z ve  sorumluluklar›m›z olmal›  ve  bu da

bizleri her gün yeniliklere, bilimin ›fl›¤›n› takip etmeye yönlendir-

meli.

Sorumluluk sahibi olmak, kendi iflimizi yapmaktan daha

fazlas›n› gerektirir. En iyiye ulaflmak, yapt›¤›m›z ifli ve kendimizi

gelifltirmek için gerekli ad›mlar› atmak zorunday›z. Mezuniyet

sonras› e¤itimler, kurslar, kongreler, sertifika programlar›,

seminerler  mesleki geliflimimiz aç›s›ndan çok önemlidir, hastala-

ra karfl› olan sorumlulu¤umuzun da bir parças›d›r.

Tüm y›la bakt›¤›m›zda  kongreler aç›s›ndan hemen hemen tüm

aylar bir çok organizasyonlarla dolu. Bafllang›çta hofl gelebilir

ama genel olarak bakt›¤›m›zda, kongre programlar›n›n çak›flt›¤›n›,

sunum yapanlar›n bazen ucu ucuna bir flehirden, di¤er flehre,

oturumlara yetiflti¤ine tan›k olmaktay›z. Kat›l›mc›lar›n da durumu

pek farkl› de¤il. Bazen  iki, üç kongreden birisini tercih etmek

zorunda kal›yorlar, firmalar çak›flan organizasyonlar›n tümüne

Serdar SÜTCÜ
Ankara Diflhekimleri Odas›
Baflkan Vekili

YAZI’NIN  VE
YAZ’IN
SORUMLULU⁄U
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kat›lmakta zorlan›yor ve hatta kat›lam›yorlar. Keza  TDB yönetimi

içinde odalar›n organizasyonlar›n› takipleri ve bu organizasyon-

lara dahil olup  izleme aç›s›ndan da durum pek farkl› de¤il.

Sertifikal› e¤itimler konusunda yetkili-yetkisiz bir çok sertifika

programlar› haz›rlanmakta ve ne yaz›k ki bir ço¤u sadece duvara

as›l› bir belge olarak kalmakta, son zamanlarda bu organizasyon-

lar  ticari bir boyut kazanmaktad›r.

Hem düzenlenecek kongrelerin takvimini ortak bir flekilde

belirlemek, hem de sertifika programlar›n›n yetki sahibi kifliler

taraf›ndan verilmesi konusunda gerekli düzenlemeler yap›lmal›

ve bu konuda  ciddi ad›mlar at›lmal›d›r.

Sorumluluk sahibi olmak, insanlar›n sayg›s›n›, güvenini ve sev-

gisini kazanman›n en önemli unsurudur. Daha önemlisi kendi

hayat›n›z›n kontrolünü elinizde tutman›z› sa¤lar. Yaflam›n zorluk-

lar›na sorumluluk bilinci ile yaklaflmak bizlere  olaylar› de¤ifltirme

gücü kazand›r›r.

Cumhuriyet mitinglerine sahip ç›karak cumhuriyetimize,

ba¤›ms›zl›¤›m›za, laik yaflam kültürümüze, dilimize, bizi biz yapan

de¤erlerimize verdi¤imiz önemi gözler önüne serdik.

Ulusumuzun bütünlü¤üne, demokratik, laik cumhuriyete olan

tehditlere karfl› direncimizi göstermek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin

temel de¤erlerini sonsuza kadar koruma kararl›l›¤›n› göstermek

ad›na  verdi¤imiz   sorumluluk s›nav›ndan baflar›yla ç›kt›k.

fiimdi bir s›nav›m›z daha var, bunun sorumlulu¤unu da tafl›ya-

ca¤›z.

Sonras›nda herkese iyi tatiller… 
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Renk renk, biçim biçim görünümlerin ard›nda evrenin gerçekli¤i yatar.

“Maya”, bu görünümler, bu çeflitler, bu olgular içindeki as›l gerçekli¤in üzerini

örten örtüye verilen add›r. Maya’n›n yan›lsamalar dünyas›nda her fleyin do¤al

ve kat›fl›ks›z olan›n› istemek günümüzün vazgeçilmez yaflam tarz› haline geldi.
Befl duyu ile alg›lanan madde dünyas›nda do¤aya yak›n olarak bilinen

herfley “do¤al” kavram› ile ifade edilir. Asl›nda s›n›rs›z olan›n taraf›m›zca

hapsedilmesidir. Çünkü tüm sonsuz evren alg›lar›m›z›n d›fl›ndakiler de dahil

“do¤al” d›r. Fakat art›k gerçek do¤al olan, yapay do¤al olan ile içiçe geçmifl

durumda. Yan›lsama evreninde baflka bir yan›lsamay› güzelce yaratabilmifl

durumday›z. Hayat›m›z›n her kademesinde kendimizce do¤al alanlar içinde
yaflamaktay›z.

Art›k çocuklar›m›z için komflular› ve mahalle arkadafllar› ile birarada

büyüyebilmek, paylaflmay›, dayan›flmay› ö¤renmek do¤al de¤il. Tek bafllar›na

depresif bir yaflam sürmeleri daha do¤al. Bu çocuklar› faydal› bireylere dön-

üfltürmek ad›na yabanc› dil, spor, kiflisel geliflim, sanat kurslar›na ve okullar›na
göndermek daha do¤al. Ama bu kazan›mlar›n kendi içlerinden onlar›n istedi¤i

flekilde özgürce akmas›na izin vermek do¤al de¤il. 

Yabanc› dili ne flekilde olursa olsun ö¤renmeleri do¤al, fakat do¤ay›

öncelikle kendi dillerine hakim olarak alg›lay›p kolayca anlamland›r›p anlama-

lar›n› beklemek do¤al de¤il. Sporun hedefe ulaflma amac› ve baflar›y› yudum
yudum içme keyfini veya yenilginin verdi¤i üzüntünün olgunlu¤a erdirici gücü-

nü hissetmemek do¤al de¤il. Sanat›n insan›n yarat›c› gücünün halen nas›l d›fla

döküldü¤ü, nereden köken ald›¤› bilinemeyen ilham ve mucizevi gücünün

güzelli¤ini anlamadan sadece ezbere enstrüman çalma, gözü kapal› resim

çizme ve boyamaya indirgenmesi, dans ederken yaflam›n  ritmini yüre¤inde

yakalayamadan sadece z›plamaktan ve koflturmaktan ibaret hale gelmesi
asl›nda hiç de do¤al olmayan do¤all›k olarak alg›lan›r hale geldi.

Do¤al kokusu üzerinde olan yiyece¤in hayretler içerisinde yenmesi do¤al

oldu da, bu yiyece¤in do¤al halinde böyle olmas› gerekti¤i unutuldu.

Do¤alll›¤›n›n önce bozulup sonra tekrar düzeltilmesi ile orijinal haline dönen

ürünün “do¤al tar›m ürünü” olarak önümüze konmas› daha do¤al oldu.
Yan›lsaman›n kendisinin do¤all›k oldu¤u bir ortamda büyüyen bireyin,

topluma kar›flabilece¤i alanlar›n do¤all›¤› ise gün gibi ortaya ç›k›yor.

Yan›lsaman›n fark edilmesinden vazgeçtik, her fleyi oldu¤u gibi görebilmek

bile imkans›z hale geldi. Portekizli edebiyatç› Pessoa,  “bilgedir dünyay›
seyretmekle yetinen” derken tembelce etrafa bak›nmaktan ziyade aktif bir
flekilde yaflama kat›labilmek için çevrenin ve insan›n kendinin tam olarak bil-

inmesi gereklili¤ine ›fl›k tutuyor.

Biz de bir toplum içinde yaflad›¤›m›za göre bütünselli¤i anlamaya çal›flarak

kendimizce dersler ç›karmaya bafllamak oldukça do¤al, do¤al oldu¤u için de

güzel. Do¤al olarak her defas›nda yapmaya çal›flt›¤›m›z gibi, bireysel sürdür-

dü¤ümüz mesle¤in s›n›rlar›na geldi¤imizde ise bunu anlatamaman›n yaratt›¤›
kaosun “sanal do¤al “ ortam›nda bo¤uluyoruz. Çünkü ister devletin isterse

baflka kurumlar›n yöneticilerinin halen bu do¤al gerçe¤i görememeleri az bir

zaman sonra taraf›m›zca da do¤al karfl›lanmaya bafllanacak ne yaz›k ki.

Çünkü bu bireysel hizmetin topluca verilmesinin daha do¤al ve verimli olaca¤›

konusunda tamamen  kararl› durumdad›rlar da bireysel çal›flabilmenin gücünü
anlayabilme konusunda neredeyse bir arpa boyu kadar yol alamad›lar.

Do¤ald›r ki bu olgu hepimizin kiflisel yaflamlar›na oldu¤u gibi yans›maya

bafllad›. Bir flekilde meslek sahibi olabilen kifli takt›¤› bu alt›n bilezi¤in gerçek

ve do¤al ifllevinin tamamen d›fl›nda kalan bir yaflam› do¤alm›fl gibi alg›lamaya

bafllad›. Yaflaman›n zorlu¤unu merkeze koyarak sadece kiflisel dünyas›n›n
bencil isteklerinin peflinden koflmaya bafllad›. Bunun da gere¤i olarak para

Memduh MAZMANCI
Ankara Diflhekimleri Odas› 
Yönetim Kurulu Üyesi

NATÜREL
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kazanmay› ve izole olmay› elinde tuttu¤u bayra¤› haline getirdi. Yan›bafl›ndaki

veya uza¤›ndaki “do¤al” dertleri görmezden gelmeye bafllad›. Ta ki bu dertler

kendisini zorlayana kadar. Birlik, bütünlük ve tak›m ruhu tamamen parça-

lanm›fl oldu¤undan büyük bir panikle yanl›fl üstüne yanl›fl yaparak sorunlar›n›

büyütmeye bafllad›.

Diplomay› ald›ktan sonra kendi alan›m›z dahilinde ihtiyaç sahibi herkese

hizmet edebilmek do¤al olarak alg›lanmas› gerekirken serbest veya maafll›

çal›flabilme karar›n›n yol ay›r›m›nda durup kah›rlanarak karar vermeye

çal›flmak do¤al oldu. Çünkü size en do¤al hakk›n›z olan seçme flans› verilme-

di. Bir tarafta özgürlük, sorumluluk ve zahmet varken di¤erinde güç ve

ba¤›ml›l›k daha ön plana ç›k›yordu. Buna ra¤men seçme flans› yerine kaderin

yokufllar›na kendini b›rakmak mecburiyeti do¤al oldu. Hangisi olursa olsun,

sonuç gerçekleflince yine hemen para kazanabilmenin do¤al olmayan yön-

temleri düflünceye üflüflmeye bafllad›. Ekonomik aç›dan doyum gelebilirse

paradan baflka fleyler oldu¤u hat›rland›. O da olabildi¤i kadar do¤al haliyle.

Ama ekonomik refah gelmediyse o  zaman her yolun mübah say›lmas›

do¤al hale geldi. Haks›z rekabetler, kaçak çal›flmalar, mesleki dayan›flmay›

yok eden her fley ve suistimaller gibi uzay›p giden problemler ortaya ç›kt›.

Böyle olunca bir çözüm bulunmas› gereklili¤i do¤du. Herkes gözünü meslek

örgütüne çevirmeye bafllad›. Halbuki orada uzun süredir hummal› bir çal›flma

vard›. Baz›lar› bunun yeni fark›na vard›. Yeni bafllamakla kalmad›lar içerisinin

tozunu yutmadan d›flar›dan hayallerle çözüm üretmeye bafllad›lar. Ak›llar›nda

olan çözümler bir türlü gerçe¤e dönüflemedi. Sadece konufltular, konufltular.

K›smen hakl›yd›lar çünkü y›llard›r elle tutulur çözüm üreten yoktu. Yöneticiler

hep ayn›, söylemler hep ayn› idi. K›smen haks›zd›lar çünkü bu ifller için

konuflmaktan fazla çaba sarfetmek gerekirdi.

Bireysel olarak çabalayan kifli kendisini olgunlaflt›rd›ktan sonra ait oldu¤u

toplumun nitelikli bir ferdi olarak daha faydal› olacakt›r. Bu sayede geliflen top-

lum ise üretti¤i de¤erleri ve deneyimleri tekrar kendi sebebi olan bireyle pay-

laflacakt›r. Bu, dinamik bir etkileflimdir. Çift yönlüdür.  Fakat ak›fl yönünü çift

tarafl› olarak aç›k tutmak gerekir.

Halbuki görünen bunun tam tersidir. En üstteki yönetici kal›plaflm›fl kural-

lar manzumesini ve esnemez tutumunu fliddetle savunur. Kimsenin katk›s›n›

kabullenmez. Kendi oyununu oynar. Oyundan istedi¤ini atar, istedi¤ini al›r.

Oyunda istenmeyenler için elindeki tüm imkanlar› zorlayarak uygun alanlar

yarat›r. Bu oyuncunun ad›n›n önüne de “DO⁄AL” kelimesini koyar. Fakat bu

kelime, aynen kelime olarak donar, kavramlafl›r. Kavram›n ötesinde bir anlam

ihtiva etmedi¤inden duygu ve sezgiye hitap etmez. Do¤al olarak görünenin

ard›nda bir fley olmad›¤›ndan insana hiçbir fley hissettirmez, enerjisi yoktur.

Gerçekte oyun da do¤al de¤ildir oyuncu da. Fakat do¤al olmayan› do¤alm›fl

gibi sunanlar, bakt›klar› yerden göreceli bir do¤all›k izlerler. Fark›nda da

de¤illerdir. Asl›nda tek do¤al olan görecelili¤in kendisidir. Maya’n›n örtüleri

alt›nda istedikleri kadar oynarlar fakat herfley ortadad›r.

“Derya benüm  katremdür zerreler umman bana” diyerek hem zerre

hem de sonsuzluk olabilmenin bize imkans›z gibi görünen do¤all›¤›n› ustaca

sergileyen Yunus Emre,  Maya’n›n aldat›c› kl›flar›n› y›rtabilmenin en güzel yol-

lar›ndan birini  bize cömertçe sunmufltur.

‹talyan filozof ve bilim adam› Stefano E. D’anna, “düfl gerçektir, düfllem-

ek yaflamd›r“ diyor ve ekliyor “düflleyin fakat rüya görmeyin “. Düfl mü

yaflam, yoksa yaflam m› düfl?  Hangisi do¤al, hangisi de¤il? “Do¤al” dan

“de¤il” e gitmek dahi iki harfin de¤iflmesi kadar kolay. Nas›l ay›rdedece¤iz?

En iyisi DÜfiHEK‹M‹’ne gitmek galiba…



12

VII. BAHAR
SEMPOZYUMU
ARDINDAN... G‹RNE - KKTC

Haz›rlayan: Helin Aras TEK



Bu y›l yedincisi düzenlenen
Bahar Sempozyumu, Ankara
Diflhekimleri Odas› ve K›br›s Türk
Difltabipleri Odas›’n›n iflbirli¤i ile
12-15 Nisan 2007 tarihinde Kuzey
K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde
düzenlendi. K›br›s’l› diflhekimleri-
nin de yo¤un ilgisiyle Girne’de
gerçeklefltirilen sempozyum hem
bilimsel hem de sosyal aç›dan
son derece zengin bir programa
sahipti.

Girne Acapulco Resort  Otel’de
gerçeklefltirilen 7. Bahar
Sempozyumunun en etkileyici
program›, ilk gecemizde Bellapais
Manast›r›’nda gerçeklefltirilen
“Kuvayi Milliye”  gösterisinin de
yer ald›¤› aç›l›fl kokteyli idi. Aç›l›fl
konuflmas›n› KTDO Baflkan› Dr.
‹zgü Beyar, KKTC Sa¤l›k Bakan›
Dr. Eflref Vaiz yapt›lar. Aç›l›fla
Turizm Bakan› Enver Öztürk,

Çevre ve Do¤al
Kaynaklar Bakan›
As›m Vehbi,
Gençlik ve Spor
Bakan› Özkan
Yorganc›o¤lu ve
K›br›s Türk

Tabipleri Birli¤i Baflkan› Dr. Bülent
Dizdarl›, K›br›s Türk Tabipleri
Birli¤i Genel Sekreteri Dr. Turgay
Akal›n, KKTC Sa¤l›k Bakanl›¤›
Temel Sa¤l›k Hizmetleri Daire
Müdüresi Dr. S›d›ka Kay›nbafl›o¤lu
kat›ld›lar. Beflparmak Da¤lar›n›n
eteklerinde eflsiz bir manzaraya
sahip Bellapais Köyü’nde, gotik
sanat›n çok güzel bir örne¤i olan
manast›r, ad›n› Frans›zca “Abbaye

de la Paix” yani “Bar›fl Manast›r›”
sözcüklerinden alm›flt›r. Bellapais
Manast›r›’n›n etkileyici atmosferin-
de, Naz›m Hikmet’in dizeleriyle
Hamit Hanc›, Dolunay Hama-
m›zade, Serdar Sütçü, Sami Can
Balç›k ve Memduh Mazmanc›
izleyenlere Bellapais’e yak›fl›r bir
sunum gerçeklefltirdiler. Sunumun
ard›ndan manast›r›n bahçesinde
müzik eflli¤inde, ikramlarla, bu
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güzel ortam›n tad›n› doyas›ya ç›kard›k.
‹kinci gün;  Prof. Dr. Deniz Gemalmaz

“Seramik Laminate”, Prof Dr. Y›ld›r›m
Hakan Ba¤›fl  “Güncel Estetik Kompozit
Uygulamalar”, Doç. Dr. Bahad›r Giray
“‹mplant” hakk›nda bilgi verdiler ve Prof.
Dr. Hamit Hanc›,  “Ölüme Felsefi
Bak›fllar” adl› sunumunu gerçeklefltirdi.
Diflhekimlerinin uygun fiyatlarla al›flverifl
yapabilece¤i standlar kuruldu. Standlar
ve oturumlar ilgi gördü. 

Üçüncü gün; Diflhekimi Bülent
Yerdelen ve Seramist Hilal Kuday “Yeni
Nesil Metal Desteksiz Restorasyonlarda
Estetik” , Doç. Dr. Hiflam Demirköprülü
“Sabit Restorasyonlarda Uygulama
Hatalar›”, Doç. Dr. Engin Bulut
“Diflhekimli¤inde A¤r› Kontrolü”, Prof.
Dr. Fügen Da¤l› “Endodontide Rotary
Alet Uygulamalar›” ve Prof. Dr. Hülya
Erten “Güncel Difl A¤artma Teknikleri”
hakk›nda bilgi verdiler. Bilimsel
programlar devam ederken Ankara
Diflhekimleri Odas›  Yönetim Kurulu
Üyeleri, Antalya Diflhekimleri Odas›
Baflkan› Rukselen Selek, Bal›kesir
Diflhekimleri Odas› Baflkan› Korkmaz
Tuzcuo¤lu, A.Ü. T›p Fakültesi Adli T›p
Anabilim Baflkan› Prof. Dr. Hamit Hanc›,
Yavru Vatan›n kurucu Cumhurbaflkan›
RAUF DENKTAfi’› evinde ziyaret edip
plaket sundular. Sempozyum kat›l›mc›-
lar›  otobüslerle Lefkofle ve Girne’yi
gezme f›rsat› buldu.  Lefkofle’de
Barbarl›k Müzesi’ni gördük. Binbafl›
Nihat ‹lhan’›n efli ve çocuklar›n›n
evlerinin banyosunda katledilmesi son-
ras› ev müze haline çevrilmifl. Yeflil Hatta
arada kalan evler, girifli Rum, ç›k›fl kap›-
s› Türk taraf›nda kalan kilise ilginç
öykülere sahip. Yine Yeflil Hatta kalan bir
otelde bar›fl görüflmeleri yap›l›yordu.
Lefkofle’de bulundu¤umuz saatlerde
Yeflil Hatta bulunan futbol sahas›nda
Rum ve Türk siyasetçileri futbol maç›
yap›yorlard›. K›br›s›n tarihini dinleyerek
ve Girne’de al›flverifl yaparak gerçeklefl-
tirdi¤imiz gezilerde zaman›n nas›l
geçti¤ini anlayamad›k. K›br›s’›n ünlü hel-
lim peyniri ve K›br›s kahvesini almadan
dönen olmad›. 

Bize 4 günlü¤üne de  olsa keyifli
saatler yaflatan, sempozyumu gerçek-
lefltiren ve bu sempozyumda eme¤i
geçen herkese sonsuz teflekkürler.
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Ayten EREN
Edirne Diflhekimleri Odas›

Kongreler, mesle¤imizde son on
y›ld›r daha bir ivme kazanan tekno-
lojik geliflmelerin izlenmesi aç›s›n-
dan son derece önemli diye düflü-
nüyorum. Her ne kadar internet

ortam›nda bilgiye ulaflmak müm-
künse de, hekimlerin biraraya  gele-
rek bilgiyi ve deneyimleini paylafl-
mas› mesle¤in  sorunlar›n› tart›flma-
s›n›n yan› s›ra sosyal programlarla

da meslektafllar aras›nda dayan›fl-
ma kültürünü beslemesi de önemli

Sempozyumun bilimsel bölü-
mündeki boflluklar titizlikle seçilmifl-

ti. Kat›l›mc›lar›n neredeyse

ço¤unlu¤unu muayenehane hekim-
leri oluflturuyordu ve flüphesiz hepi-
mizin prati¤e yönelik sorular›,sorun-
lar› vard›.

Sempozyum hem bilimsel hem
de sosyal program aç›s›ndan öyle
cazipti ki, ikinci günün ö¤leden
sonra ki bölümünde Magosa ve
Girne gezisi duyuruldu¤unda,akl›-
m›z konferans salonunda neler kaç›-
raca¤›m›zda kalacakt›...

Hatta “Sevgili Dolunay
Hamamizade’ye” hem konferans›
izleyip hem gezmeye gitmek iste-
di¤imizi söyledi¤imizde bize
“Sopada istiyormusunuz?” diye espri
yapmas› da bizi epey güldürdü.

K›br›s do¤as›yla, özellikle bu mev-
simde büyüleciydi. Do¤a güzelli¤inin
yan›s›ra bir tarih, kültür ve uygarl›klar
ülkesi oldu¤unu, gezi program› saye-
sinde büyük keyif alarak ö¤rendik.
Adada yaflayan insanlar›n herkesin
fark›nda oldu¤u s›cakl›¤›n› da sözet-
meden geçemeyece¤im.

Ankara Diflhekimleri Odas›,
K›br›s Difl Tabipleri Odas› ve eme¤i
geçen herkese teflekkür ederim.                        

Rukselen SELEK

Antalya Diflhekimleri Odas›

Baflkan›

Akdeniz’in 3. büyük adas›

K›br›s’›, Ankara Diflhekimleri

Odas›’n›n düzenledi¤i 7. Bahar

Sempozyumu ile K›br›s’ta bulunma

flans› yakalad›m. Bundan dolay› da

çok mutluyum.

Ada hakk›nda duyduklar›m›n, bu

güzel aday› anlatman›n sadece ayr›n-

t›lar› oldu¤unu gördüm. Neden mi?
Hititlerden itibaren gelen ve bili-

VII. BAHAR SEMPOZYUMU ARDINDAN
KATILIMCILAR SEMPOZYUMU DE⁄ERLEND‹RD‹LER



nen tarihi, Yunanistan’daki Akalar
taraf›ndan kolonilefltirilmesi ard›n-
dan Roma ve Bizans yönetimi ve
1571’den itibaren 1914’e kadar ner-
deyse dört as›r süren Osmanl› yöne-
timi.

Bu tarihi süreç K›br›s’› bir baflka
güzellefltiriyor. Ada’y› izleriyle
gezme ve görmenin ayr› bir tad› ve
keyfi var. Buna bir de do¤al güzelli¤i
eklerseniz gerçekten her fley
mükemmel. K›br›s’› bu gözle gör-
menin ve göstermenin Ada’n›n geli-
flimine ve turizmine çok büyük katk›
sa¤layaca¤›na inan›yorum.

Organizasyonun bilimsel toplan-
t›lar›n›n, konu ve konuflmac› seçim-
lerinde yakalanan baflar›, bizlere bu
güzelliklerin tamam›n› görme f›rsat›
vermedi.

Bu yaflad›¤›m mutluluk ve güzel-
liklerden biri de Say›n Rauf  DENK-
TAfi’a yapt›¤›m›z ziyaret ile bu
güzel, sayg›n, de¤erli insan› tan›ma
f›rsat›d›r. Do¤all›¤›, mütevaz›l›¤› ve
bilgeli¤i ile bizleri büyüledi.

Bu güzel buluflmay› nazik davet-
leri ile kat›l›m› sa¤layan Ankara
Diflhekimleri Odas› Baflkan› Merih
BAYKARA’n›n nezdinde tüm yöne-
tim kurulundaki meslektafllar›ma
teflekkür ederim.

Dostlarla olmak, dostlar ile
güzellikleri paylaflmak hayat›n en
büyük keyfi.

fi. Korkmaz TUZCUO⁄LU
Bal›kesir Diflhekimleri Odas› 
Baflkan›

Ankara Diflhekimleri Odas›n›n bu
y›l 7.sini düzenledi¤i bahar sempoz-
yumunun Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyetin de düzenlenmesi çok
isabetli bir karar olmufl Böylece
devlet olarak tan›nmad›¤› için izole
bir biçimde varl›¤›n› sürdürmeye
çal›flan KKTC'ye de destek vermifl
oldu¤umuzu düflünüyorum. Ayr›ca
KKTC deki meslektafllar›m›z›n da
kat›l›m›yla bahar sempozyumu nite-
lik olarak da verimli ve renkli oldu.
KKTC deki meslektafllar›m›za da
yapt›klar› iyi evsahipli¤i ve göster-
dikleri dostluk ve dayan›flma içinde
teflekkür ediyorum. Ankara
Diflhekimleri Odas›n› bütün organi-
zasyonlar› gibi bu organizasyonda
çok iyi haz›rlanm›fl eksiksiz bir
organizasyondu. Bilimsel içeri¤i de
sosyal yönü de çok kaliteli ve eksik-
siz olan bu organizasyonu düzen-
leyenlere de teflekkürlerimi sunuyo-

rum. Kat›l›m›n çok yo¤un oldu¤u bu
sempozyumun hem Türkiye’den
gelen meslektafllar›m›z için hem de
KKTC'den kat›lan meslektafllar›m›z
için çok yararl› geçti¤ini düflünüyo-
rum. KKTC deki meslektafllar›m›zla
bundan sonra da ortak etkinlikler
düzenlenmesi ve iliflkilerimizin
yo¤unlaflt›r›lmas› gereklidir.
Yaln›zca meslektafllar›m›z›n de¤il
bütün KKTC halk›n›n böyle bir moral
deste¤e ihtiyac› olaca¤›n› düflünüy-
orum. Sonuç olarak bu tür organi-
zasyonlar›n önümüzdeki günlerde
de sürdürülmesi dile¤iyle eme¤i
geçen herkese teflekkür ediyorum.

Fatih YILDIRIM
Kahramanmarafl 
Diflhekimleri Odas› Genel Sek.

Geçen y›l da ADO’nun 6. bahar
sempozyumuna kat›lm›flt›m.
Antalya’dayd› ve hem bilimsel ola-
rak hem de sosyal olarak harikayd›.
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Bu y›l yine kat›lmak istedim ve
K›br›s’ta oluflu biraz ben endiflelen-
dirdi kat›l›m az olur mu yeterince
hoca gelir mi diye. Ama gördüm ki
yine harika planlanm›fl ve emek har-
canm›fl. Ben de oda yöneticisiyim
ve bu ifllerin ne kadar zor oldu¤unu
biliyorum. Hem klinikte çal›flmak
hem de böyle bir organizasyona
zaman ay›rmak emek vermek çok
zor. Çok güzel ve faydal› bir sem-
pozyum oldu. Elinize sa¤l›k ve
teflekkürler. Seneye inflallah yine
görüflürüz. 

Gülfidan KAHRAMAN
(Antalya)

Ben Antalya’da serbest çal›flan

Diflhekimiyim.

ADO’nun K›br›s’ta bir organizas-

yon düzenledi¤ini duyunca hemen

kat›lmak istedim. K›br›s’› daha önce

hiç görmemifltim. Memleketimden

uzakta bir T.C. olmas› bana hep

heyecan veriyordu.

K›br›s’ta düzenlenen ADO

organizasyonu benim için çok keyifli

geçti. Seçilen konular, gelen hoca-

lar, her fley dört dörtlüktü.

Düzenlenen turlar, rehber eflli¤inde

bize K›br›s’› gezdirdiler. Seçilen otel

çok güzeldi, yemekler güzeldi.

K›br›s’la ilgili çok fley ö¤rendim

geldim.Gidifl dönüflte free shoptan

al›flverifller yapt›m. K›br›s’›n meflhur

kahvesinden ve peynirinden getir-

dim.

ADO’ya bu organizasyonundan

dolay› çok teflekkür ediyor, çal›flma-

lar›nda baflar›lar diliyorum.

Hüseyin ÖZEN 
(Güzelyurt-KIBRIS)

7.Bahar Sempozyumu burada
eski dostlar› görmekten son derece
mutluyum. Sürekli Diflhekimli¤i
E¤itim konusunda özellikle bizim
ülkemizde bu tip konferanslar nadir
yap›lmaktad›r. Ankara Diflhekimleri
Odas›’n›n K›br›s’› tercih etmesi biz-
leri çok memnun etti. K›br›s’l›
a r k a dafllardan önemli bir kat›l›m
oldu¤unu gördüm. Bu da bizi çok
mutlu etti. Seminer konular› gayet iyi
ve özenle seçilmifl, pratik diflhekim-
li¤ine yönelik olmas› çok güzeloldu.
Bu tip sempozyumlar ülkemizde
inflallah daha s›k olur. Sizlerinde
Türkiye’li kardefllerimizin de bizi
daha yak›ndan görmesini,
tan›mas›n› temenni ediyorum. K›br›s
insan›n›n Türk insan›n› ne kadar çok
sevdi¤ini görür ve dostlu¤umuzu
pekifltirmesi dile¤imle.

Yaflar BERBERO⁄LU (Ankara)
Yaklafl›k 34 y›ld›r serbest

diflhekimli¤i yap›yorum. Y›llard›r

Ankara Diflhekimleri Odas›’n›n orga-
nize etti¤i Bahar Sempozyumlar›na
kat›l›yorum. Her y›l baflar›l› ve iyi
organizasyonlarla hem bilimsel ola-
rak hem sosyal aktivite olarak çok
tatminkar düzgün organizasyonlarla
karfl›laflt›m. Bu vesile ile Ankara
Diflhekimleri Odas› yönetimini bu iyi
organizasyondan dolay› tebrik edi-
yorum.

Ercüment DEM‹RTAfi 
(Demirtafl Difl Deposu)

Ankara Diflhekimleri Odas›’n›n

düzenledi¤i her sempozyumda

elimizden geldi¤i kadar bulunmaya

çal›fl›yoruz. K›br›s’ta stratejik olarak

bizim için önemli bir bölge. Çünkü,

bir çok diflhekimi var ve firma say›s›

az. Bu bak›mdan burada yeni bir

çevre edinmek için bu sempozyuma

özellikle kat›ld›k. Sempozyum çok

güzel geçti, kat›l›m çok çok iyiydi.

Özellikle K›br›s’l› diflhekimlerinin ilgi-

si çok güzeldi. Bunun d›fl›nda bizim

için bir ifl gezisi, hem de güzel bir

tatil oldu. Ankara Diflhekimleri

Odas›’na teflekkürü bir borç bili-

yoruz. 
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uzmanl›k dallar›ndan hekim veya

sertifika alm›fl hekimler” düzen-

lemesi ile bu düzenlemeye ba¤lant›l›

oldu¤undan bunun iptali halinde

uygulama olana¤› kalmayaca¤› ileri

sürülen 4.maddenin (t) bendindeki

“sertifika” tan›m› ile (u) bendindeki

“sertifikal› tabip” tan›m›n›n iptali ve

yürütülmesinin durdurulmas›

istemiyle  Fiziksel t›p ve

Rehabilitasyon Derne¤inin açm›fl

oldu¤u  dava ile Dan›fltay 10. Dairesi

2004/13345 Esas No, 2006/6302

Karar No.su ile plastik, rekonstrüktif

ve estetik cerrahi uzman› olmayan

hekimlerce saç ekimi yapma, saç

ekimi ifllemi cerrahi ameliyathane

koflullar› d›fl›nda yapma, prec

uzmanl›k belgesi olmayan kiflilere

saç ekimi konusunda sertifikasyon

e¤iticisi olma, prec uzman› olmayan

kiflilere eksizyon yapma, T›pta

Uzmanl›k Tüzü¤ünde belirtilen dal-

lar›n d›fl›nda “sertifikal›” ve “kozme-

tik ve estetik alan›nda deneyimli”

diye tan›mlanan kiflilere sertifika

e¤iticisi olma .................. ifllemlerini

son verilmesi yönetmelik ve yöner-

genin üst hukuk normlar›na uygun

hale getirilmesi istemi ile yap›lan

baflvurunun reddine iliflkin

05.10.2004 tarih 15329 say›l› ifllem

ile bu ifllemin dayana¤› olan

12.05.2003 tarih 25106 say›l› Resmi

Gerek Sa¤l›k Bakanl›¤› ‹lgili

baflkanl›klar›nda taraf›m›zdan

yap›lan görüflmeler, gerekse baz›

bilim dal› Derneklerinin Sa¤l›k

Bakanl›¤› E¤itim Dairesi

Baflkanl›¤›yla yapm›fl olduklar›

yaz›flmalarda, Diflhekimli¤inde

Sertifika programlar›, sertifika

kurslar›; Sertifikal› e¤itim ile ilgili ola-

rak bir mevzuata ulafl›lamam›fl

olmakla beraber konun birkaç yön-

deki sak›ncas› bak›m›ndan, TDB

Merkez yürütme kurulu taraf›ndan

hukukçular›m›zla beraber bir

çal›flma yürütülüp, gerekli makam-

lara gerekli baflvurular›n yap›lmas›

kanaatine ulaflm›fl bulunuyoruz.

Sertifika programlar›n›n etik,

deontolojik ve yarg›dan ç›kan karar-

lar do¤rultusunda incelenmesiyle

beraber s›k›nt› oluflturan tespit-

lerimiz flu flekildedir.

Dan›fltay 10.Dairesi’nin,

2005/787 Esas No.lu Kapl›calar

Yönetmeli¤i’nin 09.12.2004 tarih ve

25665 Say›l› Resmi Gazete’de

yay›nlanan “Kapl›calar Yönet-

meli¤i’nde De¤ifliklik Yap›lmas›na

Dair Yönetmeli¤in 6. maddesi ile

de¤iflik 14. maddesinin (a) bendinde

yer alan ... veya T›bbi De¤erlen-

dirme Kurulunun görece¤i lüzum

üzerine t›bbi endikasyona göre

kapl›ca konusunda deneyimli di¤er

Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e

giren, Güzellik ve Estetik Amaçl›

Sa¤l›k Kurulufllar› Hakk›ndaki

Yönetmeli’¤in 4. maddesinin (d)

bendinde yer alan “saç ekimi

merkezi” ibaresinin .................

Yönetmeli’¤e ekli ek 4’te saç ekimi

bölümünde yer alan düzenlemelerin

güzellik merkezlerinde yap›lacak

t›bbi uygulamalar ile ilgili sertifika

e¤itimi ve e¤itim verecek merkezler-

in nitelikleri, tespiti, çal›flma usul

esaslar›na dair yönergenin 8.mad-

desinin (c)  bendinde yer alan “saç

ekimi bölümü” ibaresinin (e) bendin-

de yer alan kozmetik ve estetik

alan›nda deneyimli tabip ibaresinin

yönergeye ekli ek 4’te yer alan “t›p

doktoru” (Uluslar aras› Saç Ekimi

Birliklerinden sertifikal›) ve t›p dok-

toru (kozmetik ve estetik alanda

deneyimli) ibarelerinin ve bu ibare-

lerin alt›nda yer alan düzenlemeler

T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde

olmad›¤› halde “Uluslar aras› Saç

Ekim Birliklerinden Sertifikal›”, “koz-

metik ve estetik alan›nda deneyimli”

diye tan›mlanan kiflilere sertifika

e¤iticisi yapma iflleminin de bilimsel

gereklilikleri ve hukuksal düzen-

lemelere ayk›r› oldu¤u, t›p alan›nda

uzmanl›k dallar›na ait faaliyetlerle

ilgili bir e¤itim verme yetkisinin

hukuken yetkilendirilmifl kiflilere ait

SERT‹F‹KA PROGRAMLARININ
D‹S‹PL‹NE ED‹LMES‹ GEREK‹YOR

SERHAT ÖZSOY / ADO Yönetim Kurulu Üyesi

KORAY GÜNER / ADO Genel Sekreteri 
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e¤itimin hangi düzenlemeye göre ve

ne flekilde verilece¤ini YÖK

Baflkanl›¤›’ndan da, Sa¤l›k

Bakanl›¤›’n›n kapl›ca tedavisi amaçl›

olarak kiflilere uygulanacak t›bbi

ifllemlere iliflkin e¤itim verme ve

e¤itimi baflar› ile tamamlayanlara

sertifika verme yetkisinin bulunup

bulunmad›¤›n›n soruldu¤u, Sa¤l›k

Bakanl›¤›’n›n 01.09.2005 tarih ve

12339 say›l› cevab›nda sertifika

e¤itiminin ne flekilde verilece¤i kon-

usundaki usul ve esaslara iliflkin

bilimsel ve hukuki çal›flmalar›n

devam etti¤inin ve yönetmeli¤in 37.

maddesinde belirtilen flekilde

“tebli¤” veya “yönerge” ile düzenle-

nebilece¤inin belirtildi¤i; YÖK

Baflkanl›¤›’n›n 01.11.2005 tarih ve

6181 say›l› yaz›s› ekinde gönderilen

cevap yaz›lar›nda ise kapl›ca teda-

visinin t›pta uzmanl›k dallar›ndan

“t›bbi ekoloji ve hidroklimatoloji” ve

“fiziksel t›p ve rehabilitasyon”

uzmanl›k dallar›n›n e¤itim müfre-

dat›nda yer ald›¤›, kim taraf›ndan

nas›l bir içerik ve ne kadar süre ile

verilece¤i belli olmayan e¤itim

sonucunda edinilecek sertifika ile

t›pta uzmanl›k dal›na ait bir yetkin-

li¤in kullan›labilmesinin mümkün

görülmedi¤i, sonuçta Sa¤l›k

Bakanl›¤›’n›n kapl›ca  tedavisi

amaçl› olarak kiflilere uygulanacak

t›bbi ifllemlere iliflkin e¤itim verme

ve e¤itimi baflar› ile tamamlayanlara

sertifika verme yetkisinin olmamas›

gerekti¤inin belirtildi¤i görülmekte-

dir. 
Bu durumda yukar›da belirtilen

yasa ve tüzüklerin hükümlerine
ayk›r› olarak uzmanl›k alan›nda
kalan tedavi ve uygulamalar›n
bakanl›kça da ve bakanl›kça yetki
verilen kurulufllarca verilen e¤itimi
tamamlayan sertifikal› hekimlerce
yap›lmas›na olanak sa¤layan “veya
sertifika alm›fl hekimler” ibaresi ile

oldu¤u T›pta Uzmanl›k Dallar› ile

ilgili bir e¤itimin bu dal›n uzman›

olmayan kifliler taraf›ndan verilmesi-

nin düflünülemeyece¤i prec uzman›

olmayan kiflilerin ekim ve cilt

yüzeyinde eksizyon yapmas›n›n

bilimsel olarak uygun olmad›¤› gibi

hukuka da ayk›r› oldu¤u, bu ifllem-

lerin estetik aç›dan uygun bir yön-

temle yap›lmas›n›n da prec

uzmanl›k e¤itiminin sonucunda

ö¤renildi¤i hekim olmayan güzellik

uzmanlar›na bitkisel ve mekanik

peeling yap›lmas› yetkisi verilmesi-

nin de insan sa¤l›¤› aç›s›ndan ciddi

sorunlar yarataca¤› gibi hukuksal

kurallara da ayk›r› oldu¤u iddialar›

ile yap›lan baflvurularda uygu-

laman›n iptali istenilmektedir.

‹nsan sa¤l›¤›n› yak›ndan ilgilendi-

recek konularda verilecek e¤itimin

ve müdahalelerde bulunacak tabib-

in niteli¤inin büyük önem tafl›yaca¤›

bu ba¤lamda yönetmelik ve yö-

nerge ile Sa¤l›k Bakanl›¤› denetim-

de e¤itim veren özel kurulufllara

medikal estetik alan›nda uygulama-

da bulunacak tabipleri e¤iterek ser-

tifika vermesine imkan

tan›nmas›nda hukuka uyarl›k bulun-

mad›¤›, bu tür e¤itimlerin T›p

Fakülteleri veya Sa¤l›k Bakanl›¤›

bünyesinde oluflturulacak e¤itim

merkezlerinde uzman e¤itmenler

taraf›ndan verilmesi gerekti¤i belirti-

len nedenlerle dava konusu yönet-

melik ve yönergenin istemin özetin-

de belirtilen k›s›mlar›n›n ve dava

konusu ifllemin iptalinin gerekti¤i

Tetkik Hakimi düflüncesindedir. 

Dan›fltay 10. Dairesinin 8.7.2005

tarih ve E.: 2005/787 ara karar› ile

Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda Kapl›calar

Yönetmeli¤i’nde “sertifika”

tan›m›nda, sertifika için bakanl›kça

veya bakanl›k taraf›ndan yetki veri-

len kurulufllarca verilece¤i belirtilen

“sertifika” ve “sertifikal› tabip”

tan›mlar›ndan hukuka uyarl›k bulun-

mad›¤› karar› ç›km›flt›r.

1219 say›l› kanunun ortak

hükümlerine sahip Diflhekimli¤inde,

flu anki mevzuata göre protez ve

ortodonti uzmanl›k dallar› olarak

belirlenmifltir. Bu dallar›n e¤itim

müfredatlar›nda bulunan tedavi hiz-

metlerine yönelik olarak yap›lan ve

sonucunda sertifika verdirilerek,

insan sa¤l›¤› üzerinde bu e¤itim

konular›n› uygulamak yukar›daki

yarg› kararlar›yla da uygunluk

oluflturmamaktad›r. E¤itim veren

kiflinin yetkinli¤i, e¤itim verenin

denetlenebilirli¤i, hangi flartlarda  ve

hangi plan dahilinde verildi¤i konu-

lar› göz önüne al›nd›¤›nda bu faali-

yetleri onaylayan ve denetimi

sa¤layan Kurumun olmay›fl› ciddi

eksikliktir.

Malpraktis kanunun yasalafla-

ca¤› flu günlerde oluflabilecek

komplikasyonlar›n, tedaviyi yapan

hekimler yönünden ciddi sorunlar

ortaya ç›karaca¤› ve de insan sa¤l›¤›

üzerinde geri dönüflümsüz sorunlar

yarataca¤› göz ard› edilmemelidir.

Konu di¤er bir yönden ele

al›nd›¤›nda Diflhekimleri Odalar›n›n

bu sertifika programlar›na onay

veremeyece¤i, yarg› kararlar›

do¤rultusunda Sertifikal› E¤itim

programlar› verme yetkisi bulunma-

yan kurumlar›n, fiirket protokollerin-

de ‘’E¤itim ve Dan›flmal›k hizmeti

verme’’ ‘’A¤›z ve difl sa¤l›¤› üzerine

tedavi hizmeti verme’’maddeleri

geçse dahi, E¤itim ve dan›flmanl›k

hizmeti veremeyece¤i anlafl›lmak-

tad›r.

Sonuç olarak,mesle¤imizle ilgili

olarak verilen uygulamal› kurs ve

sertifika programlar›n›n bir disiplin

dahilinde toplanmas› yönünde

Sa¤l›k bakanl›¤› ile koordineli bir

çal›flman›n yap›lmas› gereklili¤ini

düflünmekteyiz.



f›rsat› buldular. Ayn› günün akflam›

Ankara’ya dönmek üzere yola

ç›k›ld›.

Kongre sonras› kat›l›mc›lar›n

görüflleri flu flekildeydi:

-Bu organizasyonda eme¤i

geçen herkese teflekkür ederim.‹lk

kez yap›lan bu organizasyon olabil-

ecek en iyi flekilde  yap›ld›.(Tayfun

Yaz›c› – Ankara Üniv.)

-‹leriye yönelik ifl hayat›ndaki

karfl›lafl›labilinecek problemlerin

ayd›nlat›lmas› yönünden verimli bir

kongreydi.(Atilla Koçer,Mehmet

Askar – Ankara Üniv.)

-Bu organizasyona kat›lma-

m›zda, ulafl›m›m›zda, konaklam-

am›zda, eme¤i geçen arkadafllara

teflekkürü bir borç biliyorum.

Mesleki aç›dan kongre bize genifl

bir vizyon kazand›rd›. (Kemal Burak

fiahbazo¤lu – Hacettepe Üniv.)

-‹lk kez yap›lm›fl olmas›na

ra¤men oldukça baflar›l› bir organi-

zasyondu. Panellerde anlat›lan kon-

ular hem ö¤rencilik hem meslek

hayat›m›z için oldukça yararl›yd›.

Sosyal içerik olarak da oldukça

zengindi oldukça keyif ald›k. (Gaye

Sevimli -  Gazi Üniv.)

-Organizasyonun her aflam-

as›nda bizi yaln›z b›rakmayan her

konuda mümkün oldu¤unca katk›

sa¤layan ‹DO’ya, ‹DO Ö¤renci

Kolu’na ve organizasyon komitesine

teflekkür ederiz. (ADO Ö¤renci Kolu

Yönetim Kurulu)

Türk Diflhekimleri Birli¤i Ö¤renci

Kolu taraf›ndan 21-22 Nisan 2007

tarihlerinde düzenlenen 1. Ulusal

Ö¤renci Kongresi’ne Ankara,

Hacettepe ve Gazi Üniversiteleri

Diflhekimli¤i Fakülteleri’nden

toplam 46 kiflinin kat›l›m› sa¤land›.

20 Nisan Cuma gecesi ADO’nun

tahsis etti¤i araçla toplu halde ‹stan-

bul’a hareket edildi.21 Nisan sabah›

kongrenin yap›laca¤› Sürmeli Otel

önünde ‹stanbul Diflhekimleri Odas›

Ö¤renci Kolu taraf›ndan kat›l›mc›lar

karfl›land›. Günboyu, diflhekimli¤i

lisans e¤itim sürecinde ö¤rencilerin

beklentileri ve istekleri, diflhekim-

li¤inde lisans üstü e¤itim, Avrupa

Birli¤i’ne akreditasyon sürecinde,

Türkiye’deki diflhekimli¤i fakülte-

lerinde e¤itim konulu panellere

kat›lan ö¤renci ve konuflmac›lar

ayn› günün akflam› ‹stek Vakf›

Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen

gala gecesinde gönüllerince e¤len-

diler.

22 Nisan günü ise yeni mezun-

lar›n okul sonras› alternatifleri, ulus-

lararas› ö¤renci de¤iflim programlar›

ile ilgili panellere kat›l›m sa¤land›.

Oturumlar sonras›nda sosyal pro-

gram kapsam›nda konuk edilen Dr.

Ferhat Göçer ile söylefli yap›ld›.

23 Nisan Pazartesi günü

kat›l›mc›lar gruplar halinde çeflitli

etkinliklere kat›ld›lar. Ö¤rencilerin

ço¤u Konya Diflhekimleri Odas›

Ö¤renci Kolu taraf›ndan düzenlenen

bo¤az turunda di¤er üniversiteler-

den gelen arkadafllar›yla tan›flma

TDB Ö⁄RENC‹ KOLU 
1. ULUSAL KONGRES‹
(21-22 Nisan -‹stanbul)

22

Deniz Gürsoy / ADO Ö¤renci Kolu Baflkan›
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istekleri do¤rultusunda  ad›mlar
att›¤›n› art›k görmüfl durumdalar. Bu
eyleme kat›l›mlar›n› da ben böyle
de¤erlendiriyorum. Daha önce TDB,
Türk Tabipler Birli¤in’den uzak
duruyordu. Türk Tabipler Birli¤i AKP
iktidar›n›n kuruluflundan beri sa¤l›k
politikalar›na karfl› ç›kt›¤›n› her
zaman dile getirdi¤i halde, TDB bu
iktidarla iyi geçinilece¤ini, iyi bir
diyalog kurulursa onlar›n etkilenip iyi
sonuçlar al›nabilece¤i‘nin iddias›n-
dayd›lar. Ama gelinen noktada 2003
y›llar›ndaki kendi iddialar›n›n
do¤rulanmad›¤› ç›kt› ortaya. Siyasi
iktidarlar onlar›n düflündü¤ü gibi
böyle demokratik, kat›l›ma aç›k bir
iktidar de¤iller. AKP iktidar› da
di¤erlerinden farkl› de¤il, bunu fark
ettiler. Yani iktidarlar›n  meslek
örgütlerinin görüfllerini almak  ve bu
görüfller do¤rultusunda bu politika-
lar› belirlemek gibi gelenekleri yok
ve bu AKP de hiç yok. Daha da
kötüsü AKP için söylenecek söz,
onlar›n sa¤l›k politikalar›n› belirleyen
kriter halk›n sa¤l›¤› de¤il, uluslar
aras› finans çevrelerinin bask›lar›
do¤rultusunda  sa¤l›k politikalar›
oluflturarak sa¤l›¤›n finansman›ndan
çekilmek. Emeklilik ve sa¤l›k sosyal
güvenlik formundan çekilerek , halk-
la sigorta firmalar›, finans çevreleri-
ni, emeklilik firmalar›n› karfl› karfl›ya
getirmek, bunu halka cebinden
ödetmek. Halk› kendi cebinden para
öder hale getirmek. fiimdi gelinen
noktada  TDB bu  yanl›fl›  görmekte
ve flu anda  muayenehanelerden
hizmet sat›n al›nmas›  için AKP ikti-
dar›n›n da   istekli olmad›¤› ve  onla-
r› oyalad›¤›n› görmüfl durumda. Bu
nedenle  gelinen nokta gecikmifl
ama iyi bir nokta. Yani hem eylem
karar› almalar›, hem de muayeneha-
nelerden hizmet sat›n al›nmas› ile

Baflkanlar Konseyi toplant›s›n›
genel olarak de¤erlendirir misi-
niz?

Bu Baflkanlar Konseyi’nde ayr›n-
t›l› olarak iki konu konufluldu asl›n-
da. Birisi, 11 Mart’ta yap›lacak
Beyaz  Miting süreci, di¤eri ise mua-
yenehanelerden hizmet sat›n al›n-
mas› ile ilgili kamuya bask› yap›lma-
s› yönünde veya nas›l bask› yap›la-
ca¤› yönünde  görüflmeler sürüyor.
Bu ikisi de olumlu. Yaln›z tek s›k›nt›
burada, TDB‘nin bu konuya yeni
geliyor olmas›, yani gecikmifl olarak
geliyor olmas›. Yine de  gelinen
nokta sevindirici bizim aç›m›zdan.
Yani art›k iktidar bir muayenehane-
lerden  hizmet sat›n al›nmas› konu-
sunu  GSS içinde düflünmemeye
bafllad›lar, iki bu iktidar›n sa¤l›k poli-
tikalar›n›n da iyi niyetli olmad›¤›n›,
halk›n sa¤l›¤›n› öncelemedi¤ini veya
ak›lc› olmad›¤›n›,  ne de  halk›n
sa¤l›¤›n› düflünmedi¤ini, sadece
uluslararas› finans  çevrelerinin

ilgili iktidar beklentisi, romantizmini
b›rakm›fl olmalar›.

Torba yasa ile ilgili görüflleriniz
nelerdir?

‹ktidar›n bu tür yasalar› geri çek-
mesinin sebebi Cumhurbaflkanl›¤›
seçimleri veya olas› bir seçim nede-
niyledir. Hem Cumhurbaflkan›, hem
de  meslek örgütleriyle bir çat›flma
içersine girmek istemiyorlar. Çünkü
AKP iktidar› iyi bir sa¤l›k politikas›
yapay›m  aray›fl›n da  de¤il, sa¤l›k
ve emekli finansman›ndan çekilip,
bu paralar› d›fl borç ödemelerinde
kullanarak ve bu çerçevede iktidar-
da kalabileceklerini bildikleri için,
uluslar aras› finans kurulufllar›n›n
istekleri do¤rultusunda iktidarda
kalabileceklerini bildikleri için bu
yasama faaliyetleri sürecek. fiimdi ki
sadece bu y›la özgü hem
Cumhurbaflkan›, hem de genel
seçimlere yönelik bir toplumsal ger-
ginlik istememeleri nedeniyle geri
ad›m att›lar. Yoksa bence bu bir fley
de¤il, bu yasalar ç›kacak ve  ayr›ca
bu iktidar›n tabiplere bir öfkesi var. 

Bunun alt›nda yatan sebep de
AKP‘nin iktidar oldu¤u 2002 y›llar›n-
dan sonra, 2003 y›llar›nda  AKP’ ye
gerçekten muhalefet eden parla-
mento içi muhalefeti bir kenara b›ra-
k›yorum, kimse muhalefet etmez
iken, Türk Tabipler Birli¤i  AKP poli-
tikalar›na karfl› ç›kan muhalefeti,
eylemcilik sürecini bafllatt› ve  AKP
iktidar› bunu hazmedemedi.
Bilhassa hekimlere  h›nc› gere¤i bu
fleyi sürdüreceklerini düflünüyorum.
Yani en az›ndan di¤er yasama faali-
yetleri gelirse, yani ithal hekim getir-
mek bence bu öfkeli sonuca aç›kt›r.
Yani bence hiçbir mant›¤› yok, bu
tamam› ile  Tayyip ERDO⁄AN’›n
kafas›ndaki tak›nt›, hekimlerden inti-
kam alma duygusunun belirtisi.

Biz Sorduk Baflkanlar Yan›tlad›...
Önceki say›m›zda ‹zmir Diflhekimleri Odas› Baflkan› Turgan Ülker’in Baflkanlar Konseyi Toplant›s› 
de¤erlendirme yaz›s›nda hatalar olmufltur düzeltir özür dileriz...

‹zmir Diflhekimleri Odas› 
Baflkan› Turgan Ülker

DÜZELTME



Her y›l kongrenin  bilimsel
program› öncesi düzenlenen
diflhekimleri odalar› baflkan ve
yöneticilerinin kat›l›m›yla gerçek-
leflen Meslek Sorunlar›
Sempozyumu 11-13 HAZ‹RAN
2007 tarihleri aras›nda gerçeklefltir-
ildi.

Gündem 5 ana bafll›ktan olufltu-
rulmufl ve 4 ayr› çal›flma grubu
toplanm›flt›..

Gündemin ana bafll›klar›;
1. Hasta kay›tlar›n›n düzenli tutul-

mas› ve arflivlenmesi konusunda
görüflme

2. Konsültan diflhekimlerinin
çal›flma alanlar› hakk›nda
görüflme

3. Meslek uygulama yetisinin geçici
ve sürekli olarak kaybeden
diflhekimlerinin meslek uygu-
lamas›ndan al›konmas› konusun-
da görüflme

4. Tabelelarda kullan›labilecek tas-
lak ‘Logo’ çal›flmas›n›n ve tabela
standartlar› konusunda son
düzenlemenin görüflülmesi

5. Sosyal Güvenlik Kurumu
Sigortal›lar›na yap›lacak olan
yard›mlara iliflkin yönetmelik-
lerde yap›lan de¤iflikliklerin
görüflülmesi

Çal›flma Gruplar›n›nda ise gündem
afla¤›daki gibi belirlenmiflti
1. Sa¤l›k Turizmi ve Diflhekimli¤i

Hizmetlerine Etkileri Çal›flma
Grubu 

2. Sa¤l›k Bakanl›¤›na Ba¤l› Kurum
ve Kurulufllarda Çal›flan
Diflhekimlerinin Sorunlar›
Çal›flma Grubu

3. Difl Teknisyenli¤i E¤itimi Çal›flma
Grubu

4. Difl Teknisyenlerinin Mevzuat ve
Örgütlenme Çal›flma Grubu
Meslek sorunlar› sempozyumun-

da  ilk olarak hasta kay›tlar›n›n
düzenli olarak tutulmas› ve arflivlen-
mesi konusunda, Merkez Yönetim
Kurulu Üyesi Say›n AL‹ GÜRLEK
taraf›ndan TDB görüflü sunuldu.
Sonras›nda odalardan söz alan
temsilciler konu hakk›ndaki,
düflünce, tespit ettikleri sorunlar ve
çekincelerini dile getirdiler.

Bu madde hakk›nda önemli
görülen ilk konu olarak zaman, yani
kayda al›nan belgelerin ve bilgilerin
ne kadar süre ile arflivlenmesi
gerekti¤i idi. Bu konunun önemli
noktalar›, yasal dayanaklar›
hakk›nda görüfller a¤›rl›k
kazan›rken, odam›z›n Disiplin kurulu
üyesi Say›n Füsun Yaflar, oturum
baflkan› Say›n Celal Y›ld›r›m’›n
asl›nda toplant› format›nda olma-
mas›na ra¤men söz vermesi üzerine
konuyla ilgili düflüncelerinde
zamandan ziyade hangi standart-
lar›n kullan›laca¤› yönünde karar
verilmesi ve bu standartlar üzerinde

konunun derinlefltirilmesi gereklili¤i
belirtildi. Bizler 1219 say›l› Kanunun
72. maddesi ve A¤›z ve difl sa¤l›¤›
sunulan özel Sa¤l›k kurulufllar›
hakk›nda yönetmeli¤in 10. ve 28.
maddelerinde hasta kayd› tutmakla
zaten sorumlu tutulmufl bulunmak-
tay›z. Bu yönetmelikte süre 2 sene
olarak belirlense de, geliflen
teknolojiyle beraber arflivleme
ifllemlerindeki kolayl›klar göz önüne
al›nd›¤›nda bu sürenin 10 y›la
ç›kar›lmas› gereklili¤i a¤›rl›k kazand›.

Ankara Diflhekimleri Odas› bu
konudaki görüflünü flu flekilde
kat›l›mc›larla paylaflt›; ”Yasal anlam-
da sorumlu tutulan hekimler, ileride
karfl›laflabilecekleri hatal› hekimlik
uygulamas› suçlamalar›nda
hakl›l›klar›n› beyan etme durum-
lar›nda,  arflivleme ve kay›t tutma
sistemleri önem kazanacakt›r.
Oluflabilecek do¤al afet yada
kazalarda ise kimlik tespit edilme
aflamas›nda diflhekiminin görev ve
sorumlulu¤unun ön plana ç›kaca¤›
göz ard› edilmemelidir. Hatal›
hekimlik uygulamalar›ndan kaynak-
lanan ihtilaflarda, taraflar›n  (hasta-
hekim) kendi görüflünü sa¤lam
maddi kan›tlara dayand›rmas›
gereklili¤i göz önüne al›nd›¤›nda,
önemli verilerin eksikli¤i, diflhekimi-
nin do¤ru teflhis ve tedavi yapt›¤›
yolundaki savunmas›nda, iddian›n
temelsiz oldu¤unu kan›tlamada,
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elini zay›flatabilir. Hastayla yap›lan
telefon görüflmelerinin saatlerinin
bile kayda geçirilmesi ilerde avantaj
sa¤layabilir. Toplumun mutlaka
e¤itilmesi ve bilgilendirilmesi gerek-
mektedir. Yak›n zamanda yaflanan
terör olaylar›nda bu bilgiden haber-
dar olan bilinçli insanlar, edindikleri
diflhekimi kay›tlar›n›n gerekli mer-
cilere sunulmas›yla, ma¤dur olan
yak›nlar›n›n kimliklerinin tespitlen-
dirilmesinde k›sa sürede baflar›
sa¤lam›fllard›r. ‹ç dinami¤imizin bir
parças› olan disiplin soruflturma-
lar›nda eldeki maddi deliller, hasta
ve hekimin kendilerini daha rahat
ifade etmelerinde  hakl›l›klar›n›
ispatta ve de adil bir disiplin
soruflturmas› devaml›l›¤›nda  önem
kazan›r. Yap›lan araflt›rmalarda
yard›mc› personel eksikli¤inin, heki-
min ifl yükünü artt›rarak kay›t tutma
zorunlulu¤u durumunu olumsuz
yönde etkiledi¤i görüflü aç›¤a
ç›km›flt›r. Yap›lan arflivlemeler
Diflhekimli¤i hizmetlerinin  özelden
Genel Sa¤l›k Sigortas› kapsam›nda
al›nmas›  durumunda otokontrolü
sa¤layacak, haks›z rekabetin önlen-
mesinde, kay›t d›fl›l›¤›n önüne geçil-
mesinde etkin rol oynayacakt›r. 

2. gündem maddesi olarak belir-
lenen ‘’konsültan diflhekimlerinin
çal›flma alanlar›’’ konusundaki
görüflmelerde, odalar›n hemen
hemen tamam›n›n “Çantac› hekim’’
ad› alt›nda adland›r›lan, mali ve idari
yönden kay›t alt›nda olmayan, etik
d›fl› ticari hareket eden, il il dolafla-
rak mesleklerini haks›z rekabet
ortamlar› yaratarak icra eden
diflhekimlerinden flikayetçi olduklar›
görüldü.

Konsültan hekim yada müdavi
hekim (!!!) olarak kendilerini adlan-
d›ran hekimler, konsültasyon
tan›m›na uygun olarak hareket
etmemektedirler. Konsültan hekim
tedavi edici hekim demek de¤ildir.
Konsültan hekim ve tedavi eden
hekim ücetlerini ayr› ayr› al›r ve bunu

belgelerler. Teflhislerini ayr› ayr› ola-
rak kay›t alt›na al›rlar. Meslek eti¤ine
uymadan, konsültan hekim,
dan›flman hekim yada koordinatör-
lük ad› alt›nda faaliyet gösteren, 2.
hatta 3. görev üstlenip, haks›z reka-
bet yaratan ‘’ÇANTACI
D‹fiHEK‹MLER‹’’ ne ve bu hekim-
lerin çal›flmas›na olanak sa¤lay›p,
haks›z rekabet için ortam yaratan-
lara yapt›r›mlar›n artt›r›lmas› gerek-
mektedir. Buna uygun olarak da
Odalar›n genel kat›l›m›yla, bu yönde
çal›flan “çantac› diflhekimleri’’ ve
olanak sa¤layan hekimlere
yapt›r›mlar›n artt›r›lmas› karara
ba¤land›.

3. gündem maddesi olarak;
Tabelalarda kullan›labilecek taslak
‘’logo’’ çal›flmalar›n›n ve tabela
standartlar›  konusunda, yap›lan
sunumda taslak logolar oda yetkili-
lerine gösterildi. Genel olarak
yap›lan logolar›n diflhekimli¤i ve hiz-
metlerini ifade etmedi¤i görüflü
a¤›rl›k kazand›. Ne yaz›k ki bu kadar
emek ve zaman harcanmas›na
ra¤men, gündemlerde bu konuda
fikirler daha önce netlefltirilmesine
ve oylamayla kabul edilmesine
ra¤men yap›lan “logo tasar›mlar›n›n
yap›lmas›na ve çal›fl›lmas›na devam
edilip edilmeyece¤i’’ ne dair yap›lan
ikinci oylamada ÇALIfiMANIN
YAPILMAMASI karar› ç›kt›.

Say›n Genel Baflkan›n hat›rlat-
mas›yla bu yanl›fll›ktan dönülerek
logo  taslak çal›flmalar›n›n
yap›lmas›na  devam edilmesi
yönünde al›nan karar›n uygulanmas›
kararlaflt›r›ld›

4. Gündem olarak; Meslek yetisi-
ni geçici ve sürekli olarak kaybeden
diflhekiminin meslek uygu-
lamas›ndan al›konmas›’’ konusunun
görüflülmesinde, meslekten geçici
ve sürekli men cezas› verilememesi-
nin yaratt›¤› sorunla sahte diflhekim-
lerinin çal›flmalar›n› perdelemeye
çal›flan diflhekimlerinin faaliyetleri-
nin devaml›l›¤›na olanak tan›nd›¤›

görüflü  ortaya konuldu.
Yan› s›ra t›bbi olarak çal›flmas›

sorun yaratacak ciddi sa¤l›k prob-
lemleri olan diflhekimlerinin özel
durumlar›n›n göz önünde bulundu-
rularak düzenleme yap›lmas› gere-
klili¤i ifade edildi.

1219 ve 3224 say›l› Kanunlarda
de¤ifliklik yap›lmas›na dair kanun
(taslak) toplant›da görüflüldü.

Madde1- Türk Diflhekimleri
Birli¤i Kanunun ‘un 44. maddesinin
dördüncü f›kras›na afla¤›daki cümle
eklenmifltir.’’Yüksek Disiplin Kurulu
karar›yla kesinleflen meslekten men
cezalar› uygulamak ve uygun
araçlarla ilan edilmek üzere Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na bildirilir.

Madde2- 1219 say›l› kanuna
afla¤›daki madde eklenmifltir. Ek
Madde 12- Mesle¤ini uygulamas›na
engel bir hastal›k ya da sakatl›¤›
bulundu¤u saptanan tabip ve ve difl
tabipleri Sa¤l›k Bakanl›¤› n›n teklifi
ve meslek kuruluflu yüksek disiplin
kurulunun karar›yla meslek uygu-
lamas›ndan men olunur ve diploma-
lar› geri al›n›r.

Madde 3-1219 say›l› kanunun
28. maddesi yürürlülükten
kald›r›lm›flt›r.

Madde 4-Bu kanun yay›m› tari-
hinden itibaren yürürlü¤e girer.

Madde 5-Bu kanunun hüküm-
lerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Gündemin 5. maddesiyle ilgili
olarak, Anlad›¤›m kadar›yla
diflhekimli¤i hizmetleriyle ilgili
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önemli bir de¤ifliklik yok.Arkadafllar
buraya tespitlerini yazabilirler.

Sempozyumun 2. gününde
Meslek Kurulufllar ve Sivil Toplum
Örgütleri Nedir? Kurumlar aras›
iliflkiler Nas›l olmal›d›r? Bafll›¤›nda
bir sunum yap›ld›. Sunuma kat›lan
konuk konuflmac› Say›n Mimar
Korhan GÜMÜfi,  R›fat Yüzbafl›o¤lu’
nun oturum baflkanl›¤›nda konu
hakk›nda görüfllerini belirttikten
sonra, R›fat Yüzbafl›o¤lu konuyu
daha da özele indirgeyerek TDB ve
TDB ye ba¤l› olan odalar aras›ndaki
iliflki nas›l olmal›d›r ve yetki s›n›rlar›n›
nelerdir sorular›na cevap aramaya
çal›flt›.

Baz› odalar›n kendilerini TDB
yerine koyarak veya rakip görerek
hareket ettiklerini düflündü¤ünü,
bunlar›n nas›l sonuçlara yol aça-
bilece¤i ve açt›¤›n› aç›klamaya
çal›flt›¤›, konuflmas›nda, konu daha
çok yap›lan kongreler ve odalar›n
meslektafllar (’’tüm diflhekimleri’’)
ad›na ortaya ç›kard›klar› dergilere
geldi¤inde fikir ayr›l›klar› ön plana
ç›kt›.

Ege Bölgesi odalar› ve isim ver-
ilmeden elefltirilen di¤er odalar›n
düzenledikleri kongreler ve
ç›kartm›fl olduklar› dergilerin, baz›
odalar›n organizasyonlar›n›
y›pratt›¤›n›, bunun sponsorluk ve
kat›l›mc› ad›na kendileri için deza-
vantaj oluflturdu¤unu ifade ettiler.
Müfltereken yap›lan organizasyon-
lar›n mimar› olan ve suçlanan
durumdaki odalar ise, yap›lan
organizasyonlar›n tek tek
yap›ld›¤›nda bir tak›m olumsuz
sonuçlar do¤urdu¤unu ifade edip
bu olumsuzluklar› flu flekilde beyan
ettiler. Öncelikle kat›l›mc› diflhekimi
say›s›ndaki yetersizlik, organizas-

yonu finansal anlamda destekleyen
diflhekimli¤i sektörü firmalar›n› tat-
min etmiyor,buda organizasyonun
baflar›s› için olumsuz bir sonuç
do¤uruyor. Bu anlamda müfltereken
yap›lan kongre ve sempozyumlar›n
bir anlamda daha fazla diflhekimine
ulaflmak ve sponsorlar›n maddi
kayg›lar›n› daha aza indirgemek
ad›na baflar›l› sonuçlar
do¤urdu¤una inand›klar›n› söyle-
diler.

Ç›kar›lan dergilerde ise, dergi-
lerin tüm diflhekimlerine  ve tüm
Türkiye’ye  gönderilmesi konusunun
s›k›nt› yaflatt›¤› tespitine gelince
yap›lan giriflimlerin bir çok seslilik
getirece¤i ama bunun kargafla
yaratmayaca¤›, bunun bir demokra-
tik yap› içerisinde hem farkl› fikir-
lerin, hem de belirlenen farkl›
görüfllerin paylafl›lmas› ve elefltiril-
mesine olanak tan›yaca¤› Ankara
Diflhekimleri Odas› temsilcileri ve
baz› odalar taraf›ndan ifade edil-
mifltir. Kurumlar›n ve kiflilerin  hak-
lar›na sald›r›da  bulunulmadan
yap›lacak beyanlar›n mesle¤in çok
sesli bir ortamda daha güzel ve iyi
günlere ulaflmas›nda vesile ola-
bilece¤i de¤erlendirilmifltir. Yap›lan
ve ortaya ç›kar›lan eserler ister bir
kaç sayfal›k bülten olsun ister onlar-
ca sayfal›k dergiler, hepsi çok
de¤erli ve önemlidir. Bunlar bölge-
sel olarak mesle¤imiz ve meslek-
tafllar›m›z hakk›nda bizlere bilgiler
vermekte, fikir al›flveriflinde bulun-
mam›z için ortamlar yaratmaktad›r.

Sempozyumda da belirtti¤imiz
gibi Ankara Diflhekimleri Odas›
ad›na at›¤›m›z her ad›m kiflisel de¤il
meslek ad›na yap›lmaktad›r ve bir
çok hareketin ve düflüncenin de
öncülü¤ünü yapmaktad›r. 

Yay›na ç›kan ADO dergisi tüm
meslektafl›n takdirlerine sunulmak-
tad›r. Muayenehanelerde kimi
zaman hastalar›m›z›n bile takdirini
kazanacak zenginliktedir. Ç›kar›lan
dergiler  ço¤unlukla biz diflhekim-

leri, hastalar›m›z, ailelerimiz, sorum-
lu oldu¤umuz kurumlar taraf›ndan
da okunmaktad›r. 

5. gündem maddesi olarak
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sigortal›lar›na yap›lacak olan
yard›mlara iliflkin yönetmeliklerde
yap›lan de¤ifliklikler görüflüldü.
Yönetmelikte difl tedavileri için ser-
best hekimlere yani muayenehane-
lerimize sevk ilke olarak ön görül-
memifl ve aynen bu flekilde belirtil-
mifltir.  Bununla beraber temelde
çok fazla bir de¤ifliklik yap›lmad›¤›
tek çene için 150 YTL çift çene için
300 YTL protez ücretini geçmeyen
ödeme yap›laca¤›, sigortal›n›n resmi
sa¤l›k kuruluflunda e¤er protez
uygulamas›n› 90 gün, dolgu
yapt›rmak için 30 gün ve di¤er difl
tedavilerini yapt›rma ifllemini 45 gün
içinde yapt›ramayacaksa ve e¤er
sevk alabilirse tedavilerini özel
sa¤l›k kuruluflunda yapt›rabilece¤i
yönetmelikte belirtilmifltir. Ancak bu
sistem hali haz›rda ma¤dur olan
hastalar›n yarar›na olmad›¤›, bir çok
flehirde tedavi için verilen randevu-
lar›n belirlenen  sürelerden daha
uzun olmas›na ra¤men hastalar›n
sevk alamad›klar› belirtilmifltir. 

Hükümetin sa¤l›k alan›ndaki
yanl›fl uygulamalar›ndan en çok
etkilenen meslek grubu, diflhekim-
leri oldu¤u ve bu ba¤lamda
ma¤durlar›n da halk›m›z oldu¤u
geçmifl hükümetler ve bugünkü
hükümetin, diflhekimli¤i hizmet-
lerine üvey evlat gibi davrand›¤›
belirtilmifltir.

Meslek sempozyumu devam
ederken di¤er bir taraftan çal›flma
gruplar› toplant›lar› devam etmek-
teydi. TDB çal›flma gruplar›n›
olufltururken odam›z üyelerini de
davet etmesine ra¤men bunu
odam›za sormadan hiyerarflik sis-
temi hiçe sayarak geçeklefltirmifltir.
Y›llard›r Ankara Diflhekimleri Odas›
tüm bu konularla iç içe olmufl ve
genel kurullarda tart›flmaya
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açm›flt›r. Ankara da yap›lan genel
kurulda Merkez Yürütme Kurulu
Ankara Diflhekimleri Odas›n›n öneri-
si olan arflivlendirmeyi dikkate
almazken bu sene gündemde
öncelikli s›ray› alm›fl olmas› bizleri
meslek ad›na at›lm›fl bir ad›m
oldu¤u için mutlu etmifltir. Her
ortamda alt ve üst iliflkisinin önemi-
ni savunurken TDB, Ankara
Diflhekimleri Odas›n›n Yönetiminin
ve komisyonlar›n›n her zaman
onlardan daha önce belirledikleri
konular hakk›nda çal›flmalar yapm›fl
olmalar›n› etkisi alt›nda kalm›fl
olmal›lar ki hiçbir komisyon
hakk›nda odam›za bilgi verme-
mifllerdir. Tabii ki Ankara Diflhekim-
leri Odas›’n›n üyesi olan meslek-
tafllar›m›z›n mesleki yetileri
hakk›nda flüphemiz yoktur ancak
çal›flma gruplar› oluflturulurken
amaç genifl bir araflt›rma grubunun
sözcüsü olarak bilgilerin
toplant›larda aktar›lmas›d›r yani bu
çal›flmalar bireysel olmamal›d›r.
TDB bundan sonraki toplant›larda
bunu da göz önünde bulundurmal›
tüm meslektafllar›na kucak açan
Odalar› göz ard› etmemelidir. Tabi ki
TDB kendilerine yak›n üyelerine
öncelik vererek toplant›larda
muhalefet seslerinin yüksel-
memesini sa¤lamak istiyor da ola-
bilir ama zarar gören her zaman
meslek ve meslektafllar›m›z›n
oldu¤unu belirtmeliyiz.

Sa¤l›k Turizmi ve Diflhekimli¤i
Hizmetlerine etkileri çal›flma
grubu sonucu flöyledir.

Bir çok ülkede dental turizm
bafllam›fl ve bu sisteme kat›lm›flt›r.
Ülkemizde de bireysel olarak
çal›flmalar yap›lmaktad›r. Ancak
bunun belli bir sisteme oturtulmas›
ve düzenlenmesi gereklili¤i belirlen-
mifltir. Sisteme dahil olabilmek için
muayenehane standartlar›n›n yük-
seltilmesi, anlaflmal› hekimlik yönet-
meli¤inin düzenlenmesi ve gelifltir-
mesi ayr›ca Sa¤l›k Bakanl›¤›, Kültür

Bakanl›¤› ve TDB’nin oluflturaca¤›
bir komisyonun konu ile ilgili bir
mevzuat çal›flmas› yap›lmas›na acil
ihtiyac› oldu¤u bildirilmifltir.
Görüflemeye ve tart›flmaya aç›lan
rapora sa¤l›¤›n turizminin olamaya-
ca¤›, sa¤l›k turizminin bafllamas›yla
büyük sermaye sahiplerinin sistemi
ele geçirebilece¤i gibi düflünceler
de olmas›na ra¤men zaten flu anda
var olan sistemin mevzuat alt›na
al›nmas›n›n do¤ru olaca¤› genel fik-
rine ulafl›lm›flt›r.

Di¤er iki çal›flma grubunu  rapor-
lar› toplant› gündeminde yer bula-
mam›fl ve tart›lmaya aç›lmam›flt›r.
Henüz tam rapor odalara gönderil-
memifl oldu¤undan bilgiler  TDB
kongre özetlerinden elde edilmifltir.

Kamuda Çal›flan Diflhekimlerinin
Sorunlar› Çal›flma Grubu

Çal›flma Grubunda; kamuda
çal›flan diflhekimlerinin çal›flma flart-
lar›, hangi yasalara ba¤l› olarak
çal›flt›klar›, performans yasas›n›n ne
gibi sonuçlar› oldu¤u tespit edilerek
bu konularda öneriler gelifltirildi.

Diflhekimlerinin co¤rafi da¤›l›m›,
a¤›z difl sa¤l›¤› merkezlerinin nüfusa
göre planlanmas›, diflhekimlerinin
çal›flt›¤› yerlerin fiziki ortamlar›n›n
düzeltilmesi konular›nda öneriler
dile getirildi.

Toplant›da, diflhekimlerinin çal›fl-
t›klar› kurum ve kurulufllarda idari
görevlere getirilmeleri konusu da
gündeme geldi. TDB ad›na Çal›flma
Grubu’nda yer alan diflhekimleri,
diflhekimi bulunan yerlerde
baflhekim yard›mc›lar›ndan birinin
diflhekimi olmas› gerekti¤ini ifade
ettiler.

Toplant›da, diflhekimlerinin eko-
nomik sorunlar›n›n ve ek ödemeler-
den kaynaklanan maddi kay›plar› da
ele al›nd›.

Toplant›larda genel olarak per-
formans yönetmeli¤i ve kamuda
çal›flan hekimlerin özlük haklar›
konufluldu.  Ancak bir hekimin

yapabilece¤i ifl veya bakabilece¤i
en fazla hasta nedir sorusuna belirli

bir cevap verilmedi. Çünkü flu anda

performans yönetmeli¤inden en üst
paray› alabilmek için en az günde 30

dolgu veya 30 difl çekimi yapmak
gerekmektedir. Bu uygulama

sterilizasyon kavramlar› çi¤nenme-
den yap›labilmektemidir?

Performans kofluflturmas› içinde
özlük haklar›n› unutan meslek-

tafllar›m›z›n sa¤l›k-lar›n› bozmak

pahas›na çal›flmas› ve çal›flt›r›lmas›
ne kadar do¤rudur. Ayr›ca bu çark›n

içinde hastalar haklar›n›n ne oldu¤u
ve ne olaca¤› ise hiç bilinmemekte-

dir. Bir dolgu yapt›ktan sonra hava
su spreyini acabe temizlemek için

yeterli zaman hekimlere tan›nmak-
tam›d›r? ADO tüm konularda oldu¤u

gibi hem meslektafl› hem de has-

talar›n haklar›n› korumay› hedef-
leyen çal›flmalar›na devam edecek

ve bu sorular›n cevaplar›n› sizlere
bildirecektir. 

Difl Teknisyenli¤i E¤itimi 
Çal›flma Grubu

Difl Teknisyenleri Oda ve Dernek

Baflkanlar›, Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkili-
leri, Türk Diflhekimleri Birli¤i ve ‹.Ü

Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksek

Okulu yöneticilerinin kat›l›m› ile
oluflturulan çal›flma grubunda, difl

teknisyenlerinin e¤itimlerine iliflkin
var olan durum de¤erlendirildi. Bu

de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda ileriye
yönelik yap›labilecek çal›flmalar›n

birlikte planlanmas› konusunda
görüfl birli¤ine var›ld›. De¤erlendir-

melerini kaleme alan Çal›flma

Grubu, bir rapor haz›rlad›.
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Ankara, ‹stanbul, Manisa, Çan-
akkale, ‹zmir ve Samsun’un

ard›ndan ve Denizli Cumhuriyet
Mitinglerine’ne ev sahipli¤i yapt›.

14 Nisan Cumhuriyet Mitingi,
Ankara'da düzenlenen genifl
kat›l›ml› miting, çeflitli illerde yap›lan

Cumhuriyet Mitingleri dizisinin ilki
idi. 

Mitingler, Türkiye siyaset tarihine
önemli bir kilometre tafl› olarak

geçecek. Öncelikle mitingler, bir
siyasal organizasyondan çok, halk›n
endiflelendi¤i bir konuda, yani laiklik

ile ilgili konuda tepkisini arac›s›z,
do¤rudan koymas› aç›s›ndan güz-

eldi ve önemliydi. 
Büyük kat›l›ml› mitingler, toplum-

daki apolitikleflme e¤ilimlerini k›ran,

umutsuzluk bulutlar›n› da¤›tan, kit-
lelerin nas›l büyük bir güç olduk-

lar›na ayna tutan yan›yla oldukça
önemli bir ifllev görmüfltür. 

Hayat›nda mitinge gitmeyenler
alanlar› görmüfl, sloganlar atm›flt›r,
özellikle kad›nlar›n yüksek kat›l›m›

gelecek güzel
günlere dair

büyük umutlar
y a r a t m › fl t › r .
C u m h u r i y e t

m i t i n g l e r i n i n
en önemli

sonucu budur. 
M i t i n g l e r ,

ç o ¤ u n l u ¤ u n a

"Hayatta en gerçek yol gösterici
bilimdir" diyen ulu önder Gazi

Mustafa Kemal Atatürk'ün ayd›nl›k
ve onurlu yolundan sapt›rmak istey-

enlerin, küresel sömürü güçleriyle
ortaklafla kurgulad›klar› ve
dayatt›klar› politikalar›n oluflturdu¤u

bu  sosyo-ekonomik problemler
yuma¤›n›n çözümü ancak ve ancak

bilimi rehber edinen ulus-devlet
anlay›fl›yla olanakl›d›r.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel
de¤erlerini sonsuza kadar koruma
kararl›l›¤›n› göstermek için

Tando¤an Meydan›’na geldiklerini
belirten yüzbinler, “Anayasal ve

demokratik haklar›m›z› kullanarak
tam ba¤›ms›z ve ayd›nl›k Türkiye
mücadelemizi belirtmek için

Tando¤an’a geldik. Ulusun bütün-
lü¤üne, demokratik, laik cumhuriye-

te karfl› tehditlere karfl› direncimizi
göstermek için geldik. Bugün

Tando¤an’dan yükselecek ses, Türk
Ulusunun sesidir” diyerek miting
alan›nda yerlerini ald›lar.

• Ülkemizin ve ulusumuzun bölün-
mez bütünlü¤ü için,

• Demokratik, laik, sosyal hukuk
devleti için,

• Tam ba¤›ms›z ve ayd›nl›k bir

Türkiye için,
• Cumhuriyetimizin kazan›mlar›na,

kurumlar›na sahip ç›kmak ve
"‹rticaya hay›r" demek için,

Cumhuriyet mitingleri düzenlendi.

güvenerek gerici toplum projesine
cüret edenlere haddini bildiren bir
ç›k›fl olmufltur.

Büyük kitlelerin alanlar› doldur-
malar› bir araya gelemezler san›lan-
lar›n bir araya gelmesi ülke üzerinde
hesaplar› olan dost yada düflman-
lar›n takkesini önüne koyup düflün-
meyi de ö¤retmifl olmal›d›r. 

“Onuncu Y›l Marfl›” ve “Ankara
Marfl›” ile “Bir baflkad›r benim mem-
leketim” ve Atatürk’ün sevdi¤i
flark›lar çal›n›rken; kat›l›mc›lar,
çal›nan marfllar ve flark›lara efllik
ettiler.

Mitinge kat›lanlar›n ellerinde Türk
bayraklar› ve Atatürk posterlerinin
yan› s›ra “Cumhuriyete sahip
ç›kal›m”, “Cumhuriyet için birleflin”,
“Yar›n çok geç olacak” yaz›l› döviz-
ler de dikkat çekti.

ADD Genel Baflkan Yard›mc›s›
Prof. Dr. Ali Ercan, yapt›¤›
konuflmada,

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel
de¤erlerini sonsuza kadar koruma
kararl›l›¤›n› göstermek için
Tando¤an Meydan›’na geldiklerini
belirterek, “Anayasal ve demokratik
haklar›m›z› kullanarak tam ba¤›ms›z
ve ayd›nl›k Türkiye mücadelemizi
belirtmek için bugün buraya geldik.

Ulusun bütünlü¤üne, demokra-
tik, laik cumhuriyete karfl› tehditlere
karfl› direncimizi göstermek için
buraya geldik. Bugün Tando¤an’-
dan yükselecek ses, Türk Ulusunun
sesidir” diye konufltu.

ADD Genel Baflkan Yard›mc›s›
Prof. Dr. Nur Serter ise 
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sen rahat uyu” fleklinde slogan

att›lar.

An›tkabir’i dolduran vatandafllar,

Atatürk’ün mozolesi önünde sayg›

duruflunda bulunarak çiçek

b›rakt›lar.

Tando¤an’da bafllayan ›rmak, 29

Nisan günü ‹stanbulda ça¤layan’a

dönüfltü. 14 Nisan’da Ankara’da

düzenlenen Cumhuriyet Mitingi’nin

ard›ndan bu kez de ‹stanbul’da bir

miting yap›ld›. 600’e yak›n sivil top-

lum örgütünün deste¤iyle fiiflli

Abide-i Hürriyet Meydan›’nda

yap›lan mitinge yüz binlerce kifli

kat›ld›.

Mitingde konuflan Ulusal Sivil

Toplum Kurulufllar› Birli¤i Baflkan›

Prof. Dr. Necla Arat, bugün

Ça¤layan Meydan›’nda Türkiye’nin

dört bir yan›ndan gelen insanlar›n

topland›¤›n› belirterek, “14 Nisan’da

Tando¤an’da yükselen dip dalgas›,

bugün Ça¤layan Meydan›’nda bir

tsunamiye dönüfltü” dedi.

Arat, “Türkiye’nin laik yap›s›n›

kararl›l›k ve cesaretle savunmak,

yasal ortam› afl›nd›r›p daraltmaya

çal›flarak laik rejimi sinsi bir biçimde

ve ad›m ad›m de¤ifltirmek isteyen-

leri durdurmak için buraday›z. ‹kti-

darlar›n› Müslümanl›k kavgas›nda

yeni bir bafllang›ç olarak niteleyen-

lere ‘siyasal ‹slam önce karar

mekanizmalar›n› ele geçirmelidir’

diyenlere bunun ç›kmaz yol

“Türkiye’yi, Türkiye’den yöneten

bir Cumhurbaflkan› istiyoruz.

Emperyalizme boyun e¤meyen, AB

politikalar›na ülkeyi kurban etmeyen

bir Cumhurbaflkan› ‹stiyoruz. Biz,

tam ba¤›ms›zl›ktan ödün vermeyen,

ulus devlete sahip ç›kan bir

Cumhurbaflkan› istiyoruz” dedi.

Miting alan›nda sanatç› Edip

Akbayram, Tolga Çandar baflta

olmak üzere baz› sanatç›lar, flark› ve

türküler söyledi.

Tiyatro sanatç›s› Rüfltü Asyal› da

Atatürk’ün Gençli¤e Hitabesi’ni

okudu.

Yaklafl›k iki kilometrelik Türk

bayra¤› gün boyu An›tkabir içinde,

eller üzerinde tafl›n›rken, kalabal›k,

An›tkabir’in bütün alan›n›, Türk bay-

raklar›yla doldurdu.

Bafllar›nda kalpaklar›, üzerlerin-

de Atatürk foto¤raflar› bulunan

tiflörtler giyen, “Atam izindeyiz”

yazan bant ve bileklik takanlar›n

yan› s›ra, yüzünü Türk bayra¤›n›n

k›rm›z›-beyaz renklerine boyayan

ziyaretçiler, An›tkabir’de dikkati

çekti.

An›tkabir’de vatandafllar,

“Türkiye laiktir, laik kalacak”, “Her

fley vatan için”, “Genciz, güçlüyüz,

Atatürkçüyüz”, “Çankaya laiktir, laik

kalacak”, “Atatürk gençli¤i görev

bafl›nda”, “Türk gençli¤i vatan›

satt›rmayacak”, “Mustafa Kemal’in

askerleriyiz” ve “Atam buraday›z,

oldu¤unu, dini araç olarak kullanan

iktidarlar›n eninde sonunda yok old-

uklar›n› göstermek için buraday›z”

diye konufltu.

Ankara, ‹stanbul, Manisa ve

Çanakkale'den sonra 13 May›s

günü yüzbinlerce kiflinin kat›l›m›yla

‹zmir'de Gündo¤du Meydan›'nda,

Cumhuriyet mitinglerinin sonuncusu

ise 20 May›s 2007  tarihinde

Samsun’da yap›ld›.

Miting Düzenleme Komitesi

Baflkan› ve Atatürkçü Düflünce

Derne¤i Samsun fiube Baflkan›

fiükrü Kumbasar da Atatürk'ün Türk

ulusunu uçurumun kenar›ndan dön-

dürdü¤ünü belirterek, ''Türk ulusu

Atatürk'ün önderli¤inde verdi¤i kur-

tulufl mücadelesiyle Avrupa'n›n

emperyalist özlemlerini bofla

ç›karm›flt›r. Cumhuriyete sahip

ç›kaca¤›z'' diye konufltu. 

14 Nisan'da Tando¤an'da

bafllayan mitinglerle cumhuriyete

sahip ç›k›ld›¤›n› söyleyen

Kumbasar, ''Samsun'day›z, mey-

danlarday›z. Ne Mutlu Türküm diye-

ne'' diyerek sözlerini tamamlad›.

ADO olarak, meslektafllar›m›zla

beraber  Cumhuriyet Mitinglerinin

içinde yerimizi ald›k.
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“Kazan-Kazan” formülü ile halledil-

mifl bir meseleye henüz rastla-

mad›m. Yani kal›c› flekilde halledil-

mifl bir meseleye tan›k olmad›m.

“K›br›s meselesi Rum-Yunan ikil-

isinin “Enosis ve yaln›z Enosis” diye

gündeme getirdi¤i bir meseledir.

Türk taraf› “asla” diye karfl›lar›na

ç›k›nca 1955-58 kavgas› “Kazan-

Kazan” formülü ile olacak(?) 1960’›n

garantilenmifl “fonksiyonel federatif

Ortakl›k Cumhuriyeti” ile nok-

talanm›fl oldu. Ancak kan›tlanm›flt›r

“KAZAN-KAZAN”
Baflbakan Say›n Erdo¤an’›n

K›br›s meselesini halletme formülü

“Kazan-Kazan” (win-win)! Yani

kimse “kaybettim” demesin, her iki

taraf da “oldu, tamam” desin!

Amerikal›lar›n icat ettikleri bu for-

mül, kavgal› taraflar›, ihtilaflar›n›

ABD’nin ç›karlar›na uygun flekilde

halletmelerini öngören bir formül-

dür. Esasta kazanan “arabulucu”

rolünde olan ABD’dir herhalde. Ben

ki Rum-Yunan ikilisi “oldu, ne ala?”

dedi¤i bu sonucu, esas hedefine

(Enosis’e) bir s›çrama tahtas› olarak

kabul etmiflti. Öyle  de yapt›.

1963’de “Türkler isyan etti” yalan›

ile önceden haz›rlad›klar› Akritas

plan›n› uygulamaya bafllad›lar.

1974’de Yunan cuntas›’n›n dar-

besi ile Türkiye garantörlük hakk›n›

kullanarak adaya müdahale etti.

Enosis yeniden önlenmifl oldu ve

K›br›s Türkleri mutlak soyk›r›m›ndan

kurtar›ld›. Türkiye yine “kimse kay-

Rauf R. DENKTAfiRauf R. DENKTAfi
KKTC Kurucu Cumhurbaflkan›KKTC Kurucu Cumhurbaflkan›
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ortakl›k statüsünde ›srar eden K›br›s

Türklerini idaresi alt›na alamam›flt›r.

Bar›fl Harekat› ile Türkler, bu ak›bet-

ten kurtulmufl, kendi devletlerini

kurmufltur. Yani iki taraf da iste-

di¤ini elde etmifl oluyor ancak Rum-

Yunan ikilisi; K›br›s Türklerini az›nl›k

yapmakta, kendi idarelerini K›br›s’›n

tümüne yaymakta ›srarl›lar s a n k i

“kavgada” galip gelmifller gibi!

Rumlar›n K›br›s Türklerini fiilen veya

hukuken az›nl›klar› yapmak, idare

etmek haklar› olmad›¤›na göre, idar-

elerini K›br›s’›n tümüne yaymak

iddialar› “sald›r›ya devam” anlam›na

gelir. Buna haklar› yoktur. Türkleri

yok farz ederek K›br›s’› istiyorlard›;

ortakl›k olmaz, ortakl›k haks›zl›kt›r

diyorlard›. Kazand›lar! Güney’de

Türkler’den ar›nm›fl bir idare kurdu-

lar. Türkler de Rum’un tahakkü-

müne hay›r deyip eflit egemenlikte,

kurucu ortakl›kta ›srar ediyorlard›.

Onlar da kazand›. Kuzey’de Rum’un

tahakkümü yok! “‹ki devlet kurucu

ortak olabilir” diyorlar! ‹flte (win-win)

“Kazan-Kazan”. Dolay›s› ile

Cumhurbaflkan› Say›n Sezer’in dün-

yaya duyurdu¤u gerçekçi formül: iki

halk, iki devlet ve K›br›s üzerinde

Türk-Yunan dengesi. Kal›c›

uzlaflman›n sihirli ve gerçekçi for-

mülü budur. Bu formülde kaybeden

yoktur çünkü Rum’un K›br›s’a sahip

ç›kma, Türkleri idare etme hakk›

yoktur ve hiçbir zaman da

olmam›flt›r.

MAL-MÜLK
MESELES‹

1974’den sonra yer de¤ifltirmifl

olan Rumlar›n yüzde doksandan

fazlas› Kuzeyde b›rakm›fl olduklar›

mülklerine karfl›l›k takas veya taz-

minat yolu ile haklar›n›n verilece¤i

inanc›ndayd›lar. Bizim görüflümüz

betmesin, ortakl›k bu kez co¤rafi

zemine dayans›n; Türklerin güven-

li¤i daha somut hale gelsin” formü-

lünü önerdi. Bu da bir nevi (win-win)

“Kazan-Kazan” formülüydü. Rum

taraf›, Yunanistan’›n da tasvibi ile

bunu da reddetti. Papadopullos

bununla övünmektedir.

Ve flimdi, Papadopullos,

ABD’nin ve garantör ‹ngiltere ile

Rusya’n›n da deste¤i ile çal›p

kaçt›klar› “K›br›s Cumhuriyeti Meflru

Hükümeti” ünvan›’n›n arkas›na

saklanarak, 1960 Antlaflmalar›na

ra¤men elde etmifl oldu¤u AB

üyeli¤ine  dayanarak “K›rm›z› Çizgi-

lerini”  aç›kl›yor ve “bunlardan

fedakarl›k yok” diyerek uzlaflma isti-

yor!

Papadopullos’un K›rm›z› Çizgileri

gayet nettir: Türk askeri d›flar›;

garanti anlaflmas›na gerek yoktur;

yerleflikler Anadolu’ya; Rum göç-

menler eski yerlerine; uniter

K›br›s’ta Türkler Ermeniler ve

Maronitler gibi vatandafl›m›z ve

az›nl›¤›m›zd›rlar!!

Bu kendini bilmezin ve destek-

çilerinin karfl›s›na kendi K›rm›z› Çiz-

gisi ile ç›kmam›fl olan Türk

Hükümeti “Kazan-Kazan” formülü

ile meseleyi halledebilece¤ine

inanm›fl! Halbuki, fiili durum hem

bizim K›rm›z› Çizgimizdir (nas›l ki

Cumhurbaflkan› Say›n Sezer  bunu

aç›klam›flt›r) hem de “Kazan-Kazan”

formülünün ta kendisidir!

Nas›l m›? Anlatay›m: Rum-

Yunan ikilisi 43 y›ld›r K›br›s’›n

tümüne sahip olmak için kan

ak›tm›fl, teröre tevessül etmifl, her

halt› etmifl ve en sonunda K›br›s’ta

istedi¤i flekilde yüzde yüz

Rumlardan oluflan bir idareye

kavuflmufltur, ancak buna boyun

e¤meyen, eflitli¤inde, kurucu

de bu yöndeydi. Ancak o günkü

sözde “K›br›s Cumhurbaflkan›”

Kipriyanu ise, flimdiki Papadopullos

gibi, “K›br›s’›n tümüne hakim olmak

siyasetini” gütmekte ve Makarios’un

“yapt›klar›mla K›br›s’› Enosis’e en

yak›n noktaya getirdim; bundan (yani

K›br›s meflru hükümeti sahte

ü n v a n › n d a n ) sadece Enosis için

gerileyebilirsiniz” vasiyetini kendine

“iman tahtas›” yapt›¤› için derhal

ortaya ç›k›p “tüm göçmenler eski

yerlerine dönmedikçe K›br›s

meselesi halledilemez” direktifleri ve

tehditleri ile bu insani meselenin

K›br›s’›n gerçeklerine uygun bir

flekilde süratle halledilmesini önledi.

Biz bu konuyu  ilgili resmi

görüflmelerde “global takas ve taz-

minatlar” formülüne göre hallet-

meye çal›fl›rken Rum liderli¤i bu

konularda ç›kmaz yaratmay› kazanç

bildi. Kendilerinin ç›kmaza soktu¤u

bu konular›, bir süre sonra, Avrupa

‹nsan Haklar› Mahkemesine götür-

meye bafllad›. Muhatab› da

kendilerine göre “iflgalci Türkiye”

idi. Halbuki Birleflmifl Milletlerin

nezaretinde yap›lmakta olan

görüflmelerde (Fikirler Dizisinde)

mal-mülk konusunun “global takas

ve tazminatlarla halledilece¤i”

kayda geçmiflti. BM Genel

Sekreterli¤inin Hukuk müflaviri

“mülkün iadesi insan haklar›n›n

temelidir” argüman›n› yapmakta

olan Rum karfl›t›ma, talebim üze-

rine, “global takas ve tazminatlar

formülü insan haklar›na ayk›r›

de¤ildir ve mülkün iadesi bu konuda

yegâne, flaflmaz formül de¤ildir”

diyerek bizim ta ilk günden itibaren

gündeme getirdi¤imiz “takas ve taz-

minat” formülü böylece Fikirler

Dizisi’ne geçivermiflti. Biz bu for-

mülleri uzlaflma istedi¤imiz için



bulup öneriyorduk, Rum liderli¤i

K›br›s’›n tümüne sahip ç›kma

siyasetini güttü¤ü için olmayacak

formüller peflinde kofluyordu.

Papadopullos’un son itiraf›nda

söyledi¤i gibi “Yunanistan’›n

deste¤i ile” her öneriyi reddetmifl

olmakla övünebiliyorlar! 

fiimdi, Loizudu ve benzeri

davalarla oldu¤u kadar, Türk

Hükümeti A‹HM’nin istemi do¤rultu-

sunda KKTC’de A‹HM’nin

“Türkiye’nin bir alt kuruluflu olarak

alg›lad›¤›” bir komite kurarak

“mülkiyet sorununu Rum gözü ile

halletme” yoluna girince ortaya

ç›kan durum Rum taraf›n› iyice

kar›flt›rm›flt›r.  Bir ‹ngiliz, Güneyde

yaflayan bir Rum’la anlaflm›fl ve

Rum’un Kuzeyde kendisine ait

oldu¤unu iddia etti¤i bir mülkü sat›n

alm›fl. Bir y›ld›r Rum idaresi tapu

kay›tlar›nda bu transferi yapm›yor.

“Mal sahibi Rum” A‹HM’ne giderim

diyor. Rum taraf› ne yapaca¤›n› bil-

mez durumda!  Kendi kazd›klar›

kuyuya kendileri düflmüfl oluyor.

Di¤er yanda, Türk Hükümetinin iste-

mi ile kurulmufl ve halk›m›za

“KKTC’nin alt kuruluflu” olarak yut-

turulmufl olan komiteye yüzden

fazla Rum müracaat ederek “veriniz

mülkümüzü” demekte. Türk hükü-

meti de Loizudu davas›nda tazminat

ödemekle ve bize de bu komiteyi

kurdurup “manevi tazminat” ver-

meye haz›r bir suçlu oldu¤unu ilân

etmekle düfltü¤ü kuyudan nas›l

ç›kaca¤›n› düflünmeye bafllamal›d›r.

Halen akl› bafl›nda Rumlar

Kuzeydeki mallar›na karfl›l›k

Güneyde b›rak›lm›fl Türk mallar› ile

takasa çoktan raz›lar. Liderleri “asla,

sak›n ha” diye engel olmaya

çal›flmakta. Yap›lacak tek fley, her

ak›l sahibi insan›n yapmas› gerekeni

yapmakt›r: Global takas ve tazminat

konusunu gündeme getirmektir.

Rumlara, malûm komite kanal› ile

esasta KKTC tapusunda olan “mal

ve mülklerinin” iade edilebilece¤i

havas›ndan vazgeçilmeli ve taz-

minatlar konusunun 1963’den bu

güne kadar gasbedilmifl tüm hak-

lar›m›z› içermekte oldu¤u duyurul-

mal›d›r. K›br›s meselesi halledile-

cekse iki eflit egemen Halk ve

onlar›n devletlerine ek olarak

Türkiye’nin garantisinin devam›

flart›na ba¤l› olarak halledilecektir.

Nüfus mübadelesi ters yüz edil-

meyece¤ine göre meselenin halli

mal-mülk meselesinin de ak›l ve

izana en uygun flekilde halledilmes-

ini gerektirmektedir. Bu da Fikirler

Dizisinde de kayda geçti¤i (ve

Annan Plan›nda aleyhimize de¤ifl-

tirildi¤i) gibi “global takas ve taz-

minat” formülü ile mümkün ola-

cakt›r. 

VAR MI, YOK MU?
Ölmüfl ve gömülmüfl olmas›na

ra¤men halâ daha içimizde  Annan

Plan›’n›n savunucular›, hatta afl›klar›

vard›r. Bunlar bu Anglo Amerikan

eserinin bize ne getirdi¤ine bakarlar,

egemenli¤imizi, devletimizi, Türk

Garantisinin tüm temellerini al›p

götürdü¤üne bakmazlar. “AB’ye üye

olacakt›k da olmad›” diye uykular›

kaçar, buna sebep olan bizlere de

bol bol küfürler savururlar. “Evet”

dedikleri plan›n içinde “taraflardan

biri beni reddederse, hiç olmam›fl›m

addediniz” flart›n›n da bulundu¤unu,

yani kendi “evetlerinin” Rum’un

“evet”i ile desteklenmedikçe hiçbir

k›ymeti harbiyesi olmad›¤›n› halâ

anlamak istemiyorlar.

Halka sunulan “Plan”, “üzerinde

taraflar›n anlaflmaya varm›fl olduk-

lar›” bir plan de¤ildi. Dolay›s› ile

“anlaflmazl›klar› içeren bir pland›”.

Dünyan›n hiçbir yerinde böyle bir

plan halk oylamas›na sunulmufl

de¤ildir. Bu K›br›s’ta “K›br›s mesele-

sine teflhis koymaktan kaç›nan”

Anglo Amerikanlar›n emperyalist bir

oyunuydu. K›br›s Türklerini çoktan

gözden ç›karm›fllard›. Eli kanl›,

terörist, gaspç›, toplu mezar kaz›mc›

Rum idaresini “meflru hükümet”

olarak tan›d›klar› günden itibaren

K›br›s Türklerini adam yerine

koymuyorlard›. Meseleyi Türkiye ile

halledeceklerdi. Uzlaflma formülleri

de Zurih ve Londra Anlaflmalar›n›

ortadan kald›r›p K›br›s’a sahip

ç›kmak isteyen Rum-Yunan ikilisin-

den yana olmak ve K›br›s’›

Yunanistan’a vererek Sovyetlerin

Akdeniz’e inmesini önlemekti.

Arflivleri bu kalleflli¤i rahatça ser-
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Rum-Yunan ikilisine inand›lar ve

Türk Hükümetini de inand›rd›lar ki

“Rum taraf› plana evet diyecek;

Türklerin ço¤unlu¤u devlet, ege-

menlik istemiyor, bunlar Rum kar-

gilemektedir. Annan Plan› ile “K›br›s

Türklerine verilmifl görünen ne

varsa” AB normlar› uygulanmaya

bafllay›nca ortadan kalkacak nitelik-

teydi, bunun karfl›l›¤›nda al›p götür-

dükleri ise bir daha geri alamaya-

ca¤›m›z de¤erlerdi: eflit egemenlik,

devlet, yeniden y›k›lamayacak

s›n›rlar-güvenlik, Türkiye’nin garan-

törlü¤ü! Yüz bin insan›m›z›n yeniden

göçmen oluflu da cabas›! 

Anglo-Saksonlar, bize göre, bu

çirkin oyunu niye oynad›lar? Çünkü

deflleri ile AB’ye girmekten öteye bir

fley istemiyorlar, yeter ki Denktafl’›n

ayr› egemenlik sevdas›ndan vazge-

çilsin; bu yap›ld›¤› takdirde herkes

AB cennetine girmifl olacak, zengin-

leflecek ve Türkiye’nin 

AB yolundaki tüm engeller kalkm›fl

olacak...”

Sonuç malûm. Bu plana evet diy-

enlerin ço¤u nas›l aldat›ld›klar›n›n

idraki içindeler ancak bu insanlara

“evet dedirtenler” KKTC’de ve

Türkiye’de halâ, hiç s›k›lmadan, “çok

iyi yapt›k” edebiyat› ile günahlar›n› ört

bas etme¤e çal›flmaktad›rlar.

Bunlar›n en etkili savunmalar› “Annan

Plan› Türklerin bu kadar çok

leyhine olmasayd› Rum

bu plan› reddetmez-

di. 

P l a n

T ü r k ’ t e n

yana oldu¤u

içindirki Rumlar

bunu reddettiler”!

Papadopullos plan›

niye reddetti¤ini aç›klad›: “Ben

devlet ald›m, bunu cemaat merte-

besine düflürmem” dedi. Ald›¤›n›

zannetti¤i ve vazgeçmeyece¤ini

söyledi¤i “devlet” 1963’de y›kt›klar›

ve unvan›n› gasbettikleri, içinde

bizim de yüzde elli ortakl›k hakk›m›z

olan “K›br›s Cumhuriyeti”dir.

Bundan vazgeçerek bizimle yeniden

bir ortakl›k kurmak ihtiyaçlar› yoktur,

böyle bir istemleri hiç yoktur. Anglo-

saksonlar ve onlar sayesinde

di¤erleri, özellikle AB bunlar›n “meflru

hükümet” olduklar›n› savundukça

Rum’un bizimle uzlaflmaya ihtiyac›

yoktur. Bu ihtiyaç ne zaman do¤abil-

ecektir? Bunlar› destekleyen Anglo

Amerikan ikilisinin Türk taraf›n›n

k›rm›z› çizgilerine dört elle sar›ld›¤›n›

ve bundan asla vazgeçmeyece¤ini

anlad›klar› zaman. Bu k›rm›z› çizgi

nedir sorusunu soran Türk kalma-

mal›, her Türk Türkiye’de ve burada

bu çizgiye dört elle sar›lmal›d›r: Efi‹T-

EGEMENL‹K; KEND‹ KADER‹N‹

TAY‹N HAKKI OLAN, BU HAKKI

KULLANARAK KKTC’N‹ KURMUfi

VE AYRI REFERANDUMA DA

‹fiT‹RAK EDEREK ‹Y‹ N‹YET‹N‹ KA-

NITLAMIfi OLAN TÜRK HALKI’NIN

VE ONUN DEVLET‹N‹N VARLI⁄I ‹LE

TÜRK‹YEN‹N GARANTÖRLÜK HAK-

LARININ DEVAMI KABUL

ED‹LMEL‹D‹R. Yeni bir ortakl›k ola-

caksa iki HALK ve iki DEVLET

aras›nda olacakt›r. Rum istemiyor

diye olmayacaksa AB KKTC ile direk

temasa geçmelidir. 2. Soyer

Hükümeti “iki toplumlu” istemlerden

derhal vazgeçmeli, milli formüle dön-

melidir. Halk›n büyük bir ço¤unlu¤u

bunu istemektedir. Rum halk›n›n

büyük bir ço¤unlu¤u “üniter K›br›s”

diyen Papadopulos-Akel hükümetini

desteklemektedir. Bu gerçekler orta-

da iken “Federas-yon”dan bahset-

mek komik olmaktad›r.

Y E N ‹ D E N
Y A K I N L A fi M A

Rum Komunist Akel Partisinin söz-

cüsü Katsulides buyurmufllar ki

“yeniden K›br›s Türkleri ile

yak›nlaflma politikas› resmi devlet
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politikas› olmufltur” ve Türk taraf›na

ça¤r› var “iflgalden kurtulmak, dev-

letimizi birlefltirmek için geliniz iflbir-

li¤i yapal›m”! Bafl Papazlar› da ayni
görüflte: “müflterek vatan› iflgalden

kurtarmak”! KKTC’de marjinal

insanlar›n Türkiye’ye ve Askerimize

dil uzatmalar› da zamanlama

aç›s›ndan harika!

Partiler aras› AYLIK Ledra Palas

toplant›lar›nda da bu güne kadar

K›br›s meselesinin eflit egemenlik
esas›na dayal› bir uzlaflma yönünde

tek bir ad›m at›lm›fl de¤ilse de K›br›s

Türklerini uyutan, avutan yönde

müflterek kararlar al›nabiliyor.

“Yak›nlaflma” karar› bunlardan en

sonuncusudur. Bunlar›n bir sonucu

olarak müflterek futbol maç› oyn-

and› bile! Yak›nda çocuklar›m›z Akel

partisini ziyaret edecekler. Büyük
Han’da müflterek flenlikler öngörül-

mekte! 

Bu tür etkinliklere karfl› oldu¤um

söylenir. Do¤rudur. K›br›s Türklerini

az›nl›k olarak alg›layan, meflru K›br›s

Hükümeti unvan›n›n arkas›na

saklanarak K›br›s’a sahip ç›kmak

için u¤raflan, bu yalanla AB üyesi
olan ve bizim Maroniler ve Ermeniler

gibi vatandafllar›, az›nl›klar›

oldu¤umuzu kay›tlara geçiren Rum

taraf› ile Efi‹T fiARTLARDA buluflup

konuflmaya hiç diyece¤im yoktur

ancak Rum liderli¤inin “yeniden

yak›nlaflma” siyasetinin alt›nda dün-

yay› kand›rmak ve Osmosis yolunda

ilerlemek niyetlerini  görüyorum. Bu

nedenle bu temaslarda eflitlik var

m›, yok mu ona bak›yorum.

Rumlara göre “iflgal alt›nda

yaflayan az›nl›k mensuplar›ndan flu
veya bu grup, flu veya bu maksatla

hür bölgeye gelerek, flu veya bu

etkinli¤e kat›lm›fl” oluyor.  Biz buna

itiraz etmeyip kuzu kuzu Rum’un

oyununa geldikçe de üzerimizdeki

(ve Türkiye’nin üzerindeki) bask›lar

art›yor: “Mükellefiyetini yerine getir

(yani Rum idaresini tan›), limanlar›n›
K›br›s Bayrakl› gemilere ve uçaklara

aç”, (aç›kcas› KKTC’ni bofl ver, unut

gitsin, zaten orada meflru hükümet-

le az›nl›k art›k bir arada, kucak

kuca¤a, yak›nlaflmakta; b › r a k

yak›nlafls›nlar ve bütünleflsinler)...

Ne güzel, de¤il mi?

Futbol konusuna bakal›m.

Federasyonumuzu tan›mayan ve d›fl
dünya ile futbol temas›m›z›

engelleyen Rum liderleri bizimle fut-

bol oynayabiliyor. Ne güzel

yak›nlaflma de¤il mi? Peki bu d›fl

dünyaya nas›l yans›t›l›yor? Hiç

düflündünüz mü? Ayr› federasyona

ne gerek var?  Bak›n›z bir arada fut-

bol oynayabiliyoruz; o halde eskid-
en oldu¤u gibi gelsinler K›br›s

Futbol Federasyonu denilen Rum

federasyonuna üye olsunlar!  ‹flte,

Rumlar aç›s›ndan yak›nlaflman›n

manas› budur!    

Unutmayal›m! Rum liderli¤i her

s›k›flt›¤›nda bu tür manevralar yapar

ancak “meflru hükümet” olgusun-

dan zerre kadar taviz vermez.

1958’de Makarios “seyahat özgür-

lü¤ü” tan›d› diye büyük alk›fl ald›.

Halbuki yapt›¤›, ayr› ayr› bölgelerde

hapsetti¤i Türklere “bir yerden

di¤erine giderken K›br›s

Hükümetinin polis kontroluna tabis-

iniz” mesaj›n› vermek, ve dünyaya

da insan haklar›na sayg›l› oldu¤unu

göstermekti. Buluto¤lu ile güle oyn-

aya buluflan Rum Belediye Baflkan›,

ifl kimlik tan›m›na gelince

“Uluslararas›, Lefkofla Belediye

baflkan› olarak beni tan›maktad›r”

diyerek Sn. Buluto¤lu da Lefkofla

Türk Belediye Baflkan› olarak davet

edildi¤i için Türkiye’ye gitmiyor.

Di¤er makamlar da KKTC temsilcil-

erinin kat›ld›¤› toplant›lar› ya boykot

ediyorlar, ya da temsilcilerimizin

d›fllanmalar›n› sa¤l›yorlar. K›br›s’taki

kavga kimlik kavgas›d›r,  statü kav-

gas›d›r. Bunu takdir etmeyenler

Rum’un oyununa gelmeye mah-

kûmdurlar.  

fiimdi Rum taraf›nda akl› bafl›nda

insanlar Papadopullos’u aç›kça

suçlamakta ve “bu ak›lda gidersen

KKTC tan›nacak” demektedirler.

K›br›s’›n bölünmemesi için (sanki

bölünmüfl de¤ilmifl gibi) “yak›nlafl-

ma politikas› ile” K›br›s Türklerine

sahip ç›kal›m diyorlar. Hedefleri

Türk askerinden ve garantilerden

kurtulmak. Sonras›? Onlara kalm›fl

bir konu. 

Bu nedenle meselenin ne

oldu¤unu unutmamak ve unuttur-

mamak gerekir. Mesele bizimle

yak›nlaflma isteyenlerin bizi az›nl›k

olarak gördükleri ve kendilerini de

K›br›s’›n sahibi-meflru hükümeti

addettikleridir. Bu konuda lisan

birli¤ine varmad›kça “bütünleflme

siyaseti” dedikleri siyaset K›br›s’›

Rumlaflt›rmak oyununda K›br›s

Türklerinden destek almak oyunu-

dur. Zaten baflka oyunlar› da yoktur

ve bu güne kadar da olmam›flt›r. 
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teknolojik ürünler

Dinolite 
USB Digital
Mikroskop

Bu digital mikroskop yüksek kalit-
ede resim ve video görüntülerinin
yakalanmas›na ve bilgisayar›n›za
kaydedebilmenize yard›mc› oluyor.
Sadece bilgisayar›n USB giriflini kul-
lanarak tüm ifllemleri gerçeklefltire-
biliyor. 200 X zoom kapasitesi
oldukça etkili. Üzerinde ayd›nlatma
için led lambalar bulunuyor. Tüm bu
yetene¤ine ra¤men sadece 90 gr.
A¤›rl›¤›nda.

Soldius 1 Solar
Charger

Günefl ›fl›¤›ndan elektrik üretimi
yaflant›m›za girmifl bulunuyor.Direkt
günefl ›fl›¤› alt›nda 2-3 saat içerisinde
cihaz pillerini ve bataryalar›n› flarj
edebiliyor.Ayr›ca  250’den fazla mobil
telefon çeflidi, ve iPod ile uyumlu.
USB ç›k›fl› da mevcut. Eski versiyon
solar flarj cihazlar›na oranla daha
küçük boyutlara sahip. 6.58 Volt -
320 mA ç›k›fl gücü yaratabiliyor

Sonic Bomb 
Yatak sallayabilen Alarm Saati

Yanl›fl okumad›n›z. Bu alarm saati
biraz de¤iflik. Derin uykusu olanlar
için ideal. Anlafl›ld›¤› üzere ç›kard›¤›
113 dB gücündeki sesin yan› s›ra
yata¤› da vargücüyle sars›yor. Geriye
uyanmak kal›yor. Mecburen.

Ion USB Pikap
Geçmiflle ba¤›n› koparmadan

gelece¤e uzanabilenlere çok uygun
bir cihaz. Atmaya k›yamad›¤›n›z plak-
lar›n›z flimdi k›ymete binecek. USB
porta tak›labilen pikap popüler ola-
cak gibi görünüyor. Beraberinde
gelen programla çalan müzi¤i
do¤rudan MP3 veya WAV format›nda
kaydedebiliyorsunuz.

Haz›rlayan: Memduh MAZMANCI
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dental ürünler

MadaJet XL
Lokal anestetiklerin i¤nesiz ve

ac›s›z enjeksiyonu için kullan›labilen
bir  ürün. Daha düflük miktarda anes-
tetik püskürtülerek uygulana-
bildi¤inden uygulama bölgesinde
balon oluflumunu engelliyor. Kolayca
de¤ifltirilebilir olan uçlar› sterilize edil-
ebilmekte. MadaJet, püskürtme
uçlar› ve pyrex ilaç hazneleri otoklav
sterilizasyonu için uygun ve
dayan›kl›.

The Easy X-T-RAC
Atravmatik çekim garantisi veren

ilginç bir difl çekim seti. Kemik
kayb›n›n ve post operatif komplikasy-
onlar›n minimalize oldu¤u bir difl
çekimi çal›flmas› her diflhekiminin
rüyalar›n› süslerdi. 

ShadeVision System
Renk belirleme sistemi olan

shadevision ölçülebilmesi zor olan
difl renklerinin kolayca tespit
edilebilmesi ve laboratuar ile
paylafl›labilmesine imkan tan›yor.
Protez materyalini ve çevre difl renk-
lerini uyumlu bir flekilde tespit ede-
biliyor.

Haz›rlayan: Memduh MAZMANCI







8. Difl Tedavileri 

8.1. Kurum ile  sözleflmeli resmi

sa¤l›k kurum ve kurulufllar›nda

yap›lacak difl tedavileri 

Kurum ile sözleflmeli resmi sa¤l›k

kurum ve kurulufllar›nda yap›lan  difl

tedavi bedellerinin ödenmesinde

Tebli¤ eki “Difl Tedavileri Fiyat

Listesi”  (EK–7) ücretleri uygulana-

cakt›r.

Kurumla  sözleflmeli resmi

sa¤l›k kurumunda kurulan difl pro-

tez ünitesindeki tedavi  s›ras›nda

yap›lamad›¤›n›n belgelendirilmesi ve

tedaviyi yapan sa¤l›k  kurumunun

faturas›nda yer almamas› flart›yla,

sözleflmeli resmi sa¤l›k  kurum-

lar›ndan, ilgili mevzuat hükümlerine

dayan›larak baflhekimliklerce, üni-

versitelerde ise dekanl›klarca orga-

nize edilerek yapt›r›lan akrilik veya

seramik veneer kron, hassas

tutuculu kron, implant üstü kron v.b.

metal  destekli tek parça kron ve tek

parça döküm kron için (malzeme

dahil) 11 YTL, alt-üst çene iskelet

dökümü  için (malzeme dahil) 43

YTL  döküm iflçilik ücreti hastaya

ödenir. Bu ifllemlerin serbest difl

hekimliklerinde yapt›r›lmas› halinde,

ayr›ca döküm iflçilik ücreti öden-

meyecektir.

Difl  tedavileri s›ras›nda; alt›n,

platin, paladyum+platin, irrud-

yum+platin,  iropal gibi k›ymetli

madenler ile argenco 23, bego gold

EWL ve polliag-M  gibi bilefliminde

k›ymetli maden bulunan maddeler

kullan›lmas› zorunlu olsa  dahi,

bedelleri ödenmeyecektir.

Kemik içi dental implantlar›n

bedelleri ödenmez. Ancak,  mak-

sillofasiyal travma ve tümörler sonu-

cu afl›r› kemik kayb› olan yada

damak  yar›¤› gibi deformiteleri olan

hastalar ile rutin tedavilerle baflar›l›

olunamayan rezorbe alt-üst çene

vakalar›nda (en az 2 en fazla 4

implant ile  s›n›rl› kalmak kofluluyla)

klasik protez ile çözülemeyen ve

implant  tedavisinin zorunlu

oldu¤unun üniversite difl hekimli¤i

fakültelerinden  cerrahi, protez ve

periodontoloji anabilim dallar›ndan

en az birer ö¤retim üyesinin

kat›l›m›yla oluflacak sa¤l›k kurulu

taraf›ndan karara ba¤lanmas› ve

kaç ünite yap›laca¤›n›n sa¤l›k kurulu

raporunda belirtilmesi flart›yla

Tebli¤ eki EK–7 Listesindeki tedavi

bedeli ile implant malzemesi bedeli

olarak (her ünite için) 90 YTL ödenir.

8.2. Özel sa¤l›k  kurum ve kurul-

ufllar› ile Kurumla sözleflmesi olma-

yan resmi sa¤l›k kurum ve kurul-

ufllar›nda difl tedavisi

Özel sa¤l›k kurum ve kurulufllar›

ile Kurumla sözleflmesi olmayan

resmi sa¤l›k kurum ve

kurulufllar›ndaki difl ünitelerinde

yap›lan tedavi  giderlerinin ödenebil-

mesi için, Tebli¤in bu bölümünde

belirtilen sevk usul  ve esaslar›na

uyulmas› zorunludur.

Difl tedavisi amac›yla Tebli¤in bu

bölümünde belirtilen istisnalar  hariç

olmak üzere, özel sa¤l›k kurum ve

kurulufllar› ile Kurumla sözleflmesi

olmayan resmi sa¤l›k kurum ve

kurulufllar›na do¤rudan yap›lan

baflvurularda  tedavi gideri öden-

mez.

Müracaat  edilen sözleflmeli

resmi sa¤l›k kurum veya kuruluflun-

ca kron ve protez  tedavisine 90

gün, dolgu  tedavisine 30 gün, di¤er

difl  tedavilerine de 45 gün içinde

bafllanamayaca¤›n›n belirtilmesi ve

kapsamda yer alan kiflilerce talep

edilmesi halinde serbest difl hekim-

liklerine, Kurumla sözleflmesi olma-

yan  resmi sa¤l›k kurum veya kuru-

lufllar›na, özel sa¤l›k kurum veya

kurulufllar›na  sevkleri yap›labilecek-

tir. Bu durumda, sevki yapan difl

hekimi taraf›ndan,  yap›lmas› gere-

ken tedavinin ayr›nt›l› olarak belirtil-

mesi ve sonras›nda da  sevki yapan

sözleflmeli resmi kurum veya kuru-

lufltaki difl hekimlerince tedavinin

yap›ld›¤›n›n onaylanmas› gerekmek-

tedir.

Kurumla sözleflmeli resmi sa¤l›k

kurum ve kuruluflu bünyesinde difl

hekimi bulunmayan ilçelerde, ser-

best difl hekimi bulunmas› halinde

resmi  sa¤l›k kurumu baflhekimi tar-

af›ndan serbest difl hekimliklerine

veya özel  sa¤l›k kurum veya kuru-

lufllar›na sevk yap›labilecektir. Bu

flekilde sa¤lanan  tedavilerde, ser-

best meslek makbuzunda/faturada

belirtilen tedavinin  usulüne uygun

yap›ld›¤›n›n ilçenin ba¤l› oldu¤u

bölge difl hekimleri  odas›n›n temsil-

cisi taraf›ndan onaylanmas› gerek-

mektedir. Serbest difl  hekiminin

veya özel sa¤l›k kurum ve

kurulufllarda tedaviyi yapan difl

hekiminin oda temsilcisi olmas› hal-

inde onaylama ifllemi en yak›n yer-

deki  oda temsilcisi taraf›ndan

yap›lacakt›r.

%40 ve üzerinde özürlü kifliler,

difl tedavileri için özürlülük  duru-

munu belgelendirmek suretiyle, tüm
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sa¤l›k kurum ve kurulufllar›na veya

s e r b e s t diflhekimliklerine do¤ru-

dan baflvurabilirler.

Baflta zihinsel özürlü olmak

üzere iletiflim kurulamayan veya

alg›lama güçlü¤ü yaflanan özürlü

kiflilerin difl tedavileri lokal anestezi

alt›nda  gerçeklefltirilemiyorsa ve

genel anestezi alt›nda müdahale

gereklili¤i söz  konusu ise tedavinin,

a n e s t e z i y o l o j i ve reanimasyon

uzman hekiminin  sorumlulu¤unda

genel anestezi alt›nda cerrahi müd-

ahale uygulanabilen, asgari t›bbi

malzeme ve ilaçlar›n bulundu¤u

genel anestezi ile müdahale  birimi

olan sa¤l›k kurumlar›nda

yap›ld›¤›n›n belgelendirilmesi

gerekmektedir. “Özürlülük Ölçütü,

S›n›fland›r›lmas› ve Özürlülere

Verilecek  Sa¤l›k Kurulu Raporlar›

Hakk›nda Yönetmelik” hükümlerine

uygun olarak  düzenlenmifl raporun

onayl› bir örne¤i düzenlenecek

faturaya eklenecektir.

5–15 yafl  grubundaki çocuklar›n,

yer tutucu ve ortodontik tedavileri

ile 6 ve 12  yafl (1 inci ve 2

nci daimi  büyük az›) difllerinin

tedavileri (münhas›ran kanal, dolgu-

lar) için, sözleflmeli  resmi sa¤l›k

kurum veya kuruluflundan, bu mad-

denin üçüncü f›kras›nda  belirtilen

süre flart› aranmaks›z›n sevk edil-

mesi halinde serbest difl  hekimlik-

lerine, sözleflmesiz resmi sa¤l›k

kurum veya kurulufllar›na veya özel

sa¤l›k kurum veya kurulufllar›na

baflvurulabilir. Bu durumda, sevki

yapan diflhekimi taraf›ndan, yap›l-

mas› gereken tedavinin ayr›nt›l› ola-

rak  belirtilmesi ve sonras›nda da

sevki yapan sözleflmeli resmi kurum

veya kurulufltaki difl hekimlerince

tedavinin yap›ld›¤›n›n onaylanmas›

gerekmektedir.

Serbest difl

hekimlikleri, Kurumla

sözleflmesiz resmi

sa¤l›k kurum  veya

kurulufllar› veya özel

sa¤l›k kurum veya

k u r u l u fl l a r › n d a k i

teflhis,  tedavi veya

proteze iliflkin bedel-

lerin ödenmesinde,

Tebli¤ eki EK–7

Listesinde yer alan

fiyatlar esas al›n›r.

Serbest difl

hekimliklerinde veya

Kurumla sözleflmesi

olmayan sa¤l›k

kurum ve  kurulufl-

lar›nda yapt›r›lan kron

ve proteze iliflkin

bedeller, her bir kron

için 40 YTL olmak

üzere;

1- Tek çenede kronlar ile protezin

(seramik kron ve protez dahil)

birlikte veya ayr› ayr› yapt›r›lmas›

halinde  toplam olarak 150 YTL’

yi,

2- Alt-Üst çenede kronlar ile prot-

ezin (seramik kron ve protez

dahil)  birlikte veya ayr› ayr›

yapt›r›lmas› halinde toplam ola-

rak 300 YTL’yi, g e ç m e m e k

flart›yla ödenir. Bu s›n›rlama sad-

ece kron ve protez bedelleri için

getirilmifl olup, di¤er difl tedavil-

erine ait bedeller, Tebli¤ eki

EK–7  Listesinde yer alan fiyatlar

esas al›narak karfl›lan›r.

En son tedavi tarihi esas al›narak

bir y›l içinde yeniden kron

yapt›r›lmas› halinde bu tedavilerin

bir y›ll›k toplam› için ödenecek tutar

yukar›da belirtilen miktarlar› hiç bir

flekilde geçemez.

Tebli¤  eki EK–7 Listesinde (*)

iflaretli olan tedavilere ait giderlerin

karfl›lanabilmesi için, tedavinin

konular›nda uzman veya doktoral›

difl  hekimleri taraf›ndan yap›ld›¤›n›n

belgelendirilmesi gerekmektedir.

Hastalar, baflvurduklar› Kurum

ile sözleflmeli resmi sa¤l›k kurum ve

kurulufllar›nda görevli ilgili hekim

taraf›ndan, difl tedavileri yap›lmak

üzere, hekimin kendisinin, eflinin

veya bunlar›n ortaklar›n›n özel mua-

yenehanelerine/özel sa¤l›k kurum

ve kurulufllar›na sevk edilemezler.

Bu flekilde, sevki yapan ve tedaviyi

sa¤layan hekimin ayn› oldu¤u veya

efli veya ortaklar› taraf›ndan

yap›ld›¤›  belirlenen tedavilere ait

giderler ödenmeyecektir. Tek özel

difl hekiminin  veya özel sa¤l›k

kurum veya kuruluflunun bulundu¤u

yerleflim birimlerinde bu  tür sevkler

en yak›n di¤er bir yerdeki baflka bir

sa¤l›k kurumuna  yap›lacakt›r.
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22 KASIM PERfiEMBE

A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Haftas› ve 
Diflhekimleri Günü Kutlamas› 

Gala Yeme¤i*

Yer: Sheraton Hotel & Convention Center

Saat:19.30

*Gala Yeme¤i, d›flar›dan kat›lacak refakatçiler için ücretlidir.

23 KASIM  CUMA

09.30-11.00 ‹mplant Planlamas› 
• Radyolojik
• Protetik
• Cerrahi

11.00-11.15 Ara

11.15-11.45 ‹mplantlarda CT Kullan›larak 
3 Boyutlu Görüntüleme ve 
Rehber  Haz›rlama

11.45-12.30 ‹mplant Uygulamalar›nda
• ‹nsizyon 
• Cerrahi Uygulama
• Sütur Teknikleri

12.30-13.30 Ara

13.30-14.30 Seramik Laminate

14.30-15.30 Simantasyon

15.30-16.00 Ara

16.00-16.45 Protetik Restorasyon Öncesi 
Periodontal Dokular›n 
Haz›rlanmas›

16.45-17.30 Difl Çekimi Komplikasyonlar› ve 
Tedavi Yöntemleri

17.30-17.45 Ara

17.45-18.30 Çocuktan Eriflkine Bruksizm

18.30-19.15 Bruksizmin Psikolojik Etkenleri 
ve Kurtulma Yollar›

24 KASIM CUMARTES‹

09.30-10.15 ‹mplant Üstü Protez Yap›m›nda 
Ölçü ve Laboratuvar Aflamalar›

10.15-11.00 ‹mplant Üstü Protez 
Biyomekani¤i

11.00-11.15 Ara

11.15-11.45 ‹mplant Bak›m› ve Süreklili¤i

11.45-12.30 ‹mplantlarda Do¤rular, 
Yanl›fllar ve Hastan›n 
Bilgilendirilmesi

12.30-13.30 Ara

13.30-15.00 Enfeksiyon Kontrolü
• Alet Y›kama
• Dezenfeksiyon
• Otoklav Seçimi
• Difl Üniti Suyu Dental 

Tedavilerde Risk Oluflturur mu?

15.00-15.15 Ara

15.15-16.00 Periapikal Lezyonlu Difllerde 
Endodontik Tedavi

16.00-16.45 Kompozit Uygulama Teknikleri
• Anterior
• Posterior

16.45-17.00 Ara

17.00-17.45 Diflhekimli¤i ve Sanat

17.45-18.30 Ortodontide Multidisipliner 
Çal›flmalar

25 KASIM PAZAR

09.30-10.15 ‹mmediyat ‹mplantlar

10.15-11.00 Hassas Tutucu Protezler ve 
Vakaya Göre Planlama 

11.00-11.45 Çocuklarda Çürükten 
Korunma Yöntemleri 

11.45 30-50 Y›l Mezunlar› Plaket Töreni

B‹L‹MSEL PROGRAM
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D‹fiHEK‹MLER‹ FERD‹
KAZA VE
‹fiGÖREMEMEZL‹K
S‹GORTASI 
Kapsam ve uygulamalar› konusun-
da son günlerde ortaya ç›kan  s›k›n-
t›lar konusunda meslektafllar›m›z›
Uygulamaya ‹liflkin Bilgiler  konu-
sunda bilgilenmeleri ve bu do¤rultu-
da hareket etmeleri ve sonradan
oluflabilecek ma¤duriyetlerin önlen-
mesi aç›s›ndan önemle duyururuz.
(Kaza geçiren üyemiz veya bir yak›-
n› taraf›ndan 24 saat içerisinde difl-
hekiminin ba¤l› bulundu¤u Odaya
bilgi vermesi gerekmektedir.) TDB
ve ANKARA ANON‹M TÜRK
S‹GORTA fi‹RKET‹  ARASINDA
‹MZALANAN ve 12.07.2006
–12.07.2007 DÖNEM‹N‹ KAP-
SAYAN FERD‹ KAZA ve ‹fi
GÖREMEMEZL‹K S‹GORTASI
UYGULAMA PROSEDÜRÜ‘ne  TDB
Web  sitesinden ulaflabilirsiniz.

ROCHE’N‹N 
YANLIfi YAYININA
DÜZELTME

Roche müstahzarlar› San. A.fi. web

sitesinde Türkiye’den haberler

bafll›¤› alt›nda yay›nlanm›fl olan

Hepatit ile ilgili yaz›n›n korunma yol-

lar›n›n anlat›ld›¤› bölümde “dövme,

piercing, akapunktur, sünnet, kulak

deldirtme, difl tedavisi” gibi risk

tafl›yan ifllemleri “sa¤l›kl› ve steril

flartlarda yapt›rmak” ifadeleri kulla-

n›lm›flt›r.

Ülkemizde a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizme-

ti veren tüm birimler T.C. Sa¤l›k

Bakanl›¤› denetimine tabidir ve ster-

lizasyon amaçl› ekipmanlar bulun-

durulmas› zorunludur.

Difl hekimleri de verdikleri tüm

sa¤l›k hizmetleri s›ras›nda  sterlizas-

yon ve dezenfeksiyona ald›klar›

e¤itim gere¤i an yüksek seviyede

uymaktad›rlar.

Sa¤l›k sektöründe y›llard›r hizmet

veren firman›n yapm›fl oldu¤u

yay›nda difl hekimlerini hekimlikle

ba¤daflmayan uygulamalar (dövme

v.s) ile birlikte göstererek hepatit

bulaflma yollar› aras›nda iliflkilendir-

mesi mesle¤imizin sayg›nl›¤›n› zarar

u¤rat›p, toplumun difl hekiminden

korkmas›na yol açmaktad›r.

Konu ile ilgili yay›n›n düzeltilmesi ve

yap›lan yay›n ve reklamlar›nda bu

ba¤lamda gerçe¤e uygun olarak

düzeltilmifl flekli ile yay›nlanmas›

konusunda giriflimler yap›lm›flt›r.

ADRESE DAYALI
KAYIT S‹STEM‹

5490 say›l› Nüfus Hizmetleri Kanunu

gere¤i gerçeklefltirilen Adrese

Dayal› Nüfus Kay›t Sistemi

çal›flmalar› kapsam›nda ülke

çap›nda tüm adresler numara-

land›r›larak, bilgiler yenilenmifltir.

Yeni ve güncel halleri ile Ulusal

Adres Veri Taban›’na ifllenen bütün

ikamet adresleri ziyaret edilerek

hanelerde yaflayan kifliler tespit

edilmifl ve T.C kimlik numaras›na

göre ikamet adresleri ile efllefltiril-

mifltir. Efllefltirme sonucunda

oluflan ikamet adreslerinin yer ald›¤›

listeler, www.tuik.gov.tr adresinde

yay›nlanmaktad›r.

Bundan böyle kamu hizmetlerinde

ve resmi ifllemlerde sisteme kay›tl›

adresler esas al›naca¤›ndan, bu lis-

telerde yer alan ikamet adreslerinin

meslektafllar›m›z taraf›ndan kontrol

edilmesi önemle duyurulur.

DOKTOR B‹LG‹
BANKASI

Sa¤l›k Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire

Baflkanl›¤›'n›n 28-02-2007 tarih ve

B . 1 0 . 0 . B ‹ D . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 - 7 0 2 . 1 . 8 - 4 8 6

say›l› yaz›s› ile kurumlarda görev

yapan hekim ve diflhekimlerinin

http://sbu.saglik.gov.tr/drBank web

adresinden T.C. Kimlik Numaras› ile

sorgulamalar›n› yaparak hatal› ve

eksik bilgilerini tespit etmeleri ve

gerekli düzeltme iflleminin yap›lmas›

için ad› geçen web sitesinde belir-

tilen belgelerle uzman hekimlerin

Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›k E¤itimi

Genel Müdürlü¤ü'ne, pratisyen ve

Diflhekimlerinin ise Personel Genel

Müdürlü¤ü'ne müracaat etmeleri

gerekti¤i belirtilmifltir.

haberler
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ERO TOPLANTISI
2008 YILINDA
‹STANBUL’DA
YAPILACAK..!

FDI-Avrupa Bölgesel Organizas-

yonu (ERO) toplant›s›, 20-21 Nisan

2007 tarihleri aras›nda Moskova’da

gerçeklefltirildi. Toplant›ya Türk

Diflhekimleri Birli¤ini temsilen

Prof.Dr.Murat Akkaya, Prof. Dr.

Taner Yücel, Prof. Dr. Nermin

Yamal›k  ve Diflhekimi Kazmir Pamir

kat›ld›lar. Moskova’da gerçeklefltiri-

len toplant›n›n ülkemiz ad›na en

önemli kazan›m›, ‹stanbul’un 2008

ERO toplant›s›n› yapmaya hak

kazanan flehir olarak seçilmesi oldu.

Böylece ‹stanbul, ikinci defa ERO

Toplant›s›’na ev sahipli¤i yapm›fl

olacak.

WEB S‹TES‹ ET‹K
KURALLARI
Difl hekimleri teknolojik geliflimlerin

olanak tan›d›¤› her türlü araç ile

mesle¤i tan›tma ve  koruyucu ve

tedavi edici a¤›z ve difl sa¤l›¤›

hizmetleri konusunda toplumu  bil-

gilendirme hakk›na sahiptir.

‹nternet üzerinden hekimlik yapma-

mal› ve yap›lacak her türlü bil-

gilendirme hasta kazanma Amac› ile

olmamal›d›r. Mesleki yaz›larda

yanl›fl , günümüzde bilim çevreler-

ince kabul edilmifl bilgilere ayk›r› ve

hastalar› yanl›fl yönlendiren  bilgilere

yer verilmemelidir.

Son günlerde denetimsiz bir flekilde

artan WEB  siteleri konusunda

meslektafllar›m›z›n WEB sitesi etik

kurallar›na uyma konusunda duyarl›

olmalar› ve ADO veya TDB  WEB

sayfalar›ndan  “WEB sitesi etik

kurallar›n›”  incelemeleri ve bu kural-

lara uygun davranmalar›n›

hat›rlat›r›z.

TABELA STANDARDI
Türk Diflhekimleri Birli¤i Merkez

Yönetim Kurulu’nun 22 Mart 2007

tarihli toplant›s›nda kabul edilerek

yürürlü¤e girmifltir.

5. madde; 9-10 Mart 2007 tarih-

lerinde Ankara’da yap›lan TDB

Baflkanlar Konseyi toplant›s›nda

al›nan karar gere¤i yap›lacak logo

çal›flmas› sonucuna göre yeniden

de¤erlendirilecektir.  Logo çal›flmas›

sonuçlanana dek madde yaz›ld›¤›

flekilde uygulanacakt›r. Konu ile ilgili

ayr›nt›l› bilgi için TDB ve ADO  Web

sayfalar›ndan ayr›nt›l› bilgi

edinebilinir.

HEK‹M
KAfiELER‹NDE
D‹PLOMA TESC‹L
NUMARASI
KULLANMA
ZORUNLULU⁄U

Sa¤l›k Bakanl›¤› Bilgi ‹fllem Daire

Baflkanl›¤›nca yay›nlanan bir genel-

ge ile doktor bilgi bankas› veri taba-

n›nda tutulan t›p diplomas› tescil

numaralar› ve diflhekimli¤i diploma-

s› tescil numaralar›n›n reçeteler üze-

rinde yer almas› istenmektedir.

11. Ola¤an genel Kurulumuzda

kaflelerde diploma numaras›na yer

verilmesi karar› al›nm›flsa da Sa¤l›k

bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan düzen-

lemede diploma tescil numaras›

istenmesi, diploma numaralar›n›n

fakültelere göre farkl› standartlarda

verilmesi nedeni ile Genel Kurul

karar›m›z›n özüne ayk›r› olmad›¤›

düflünülmektedir. Kaflelerde bun-

dan böyle diploma tescil numaras›-

n›n yer almas› gerekmektedir.

Mesle¤e yeni bafllayacak olan T›p

Doktorlar› ve Diflhekimleri için yeni

kafleler yapt›r›l›rken bu numaralar›n

kaflelere yazd›r›lmas› gerekmekte-

dir.

Halen mesle¤ini icra etmekte olan

T›p Doktorlar› ve Diflhekimleri ister-

lerse Diploma Tescil Numaralar›

dahil reçetede bulunmas› zorunlu

bilgileri, okunakl› olmak kayd›yla el

yaz›s› ile reçetelere yazabilir isterler-

se de bu numaralar›n yaz›l› oldu¤u

yeni kafle yapt›rabilirler.
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SAHTE D‹fiHEK‹M‹NE
CEZA
Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi,
2006/461 dosya, 2007/51 karar
nolu, hasta flikayeti üzerine aç›lan
ve Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
takip edilen davada, san›k
Süleyman Bar›k'›n difl doktoru
olmad›¤› halde flikayetçi hastan›n
difllerini sa¤l›ks›z bir flekilde yapmak
suretiyle kendisine atfedilen suçu
iflledi¤ine karar vererek, san›¤›n
eylemine uyan 5181 say›l› yasa ile
de¤iflik 1219 say›l› yasan›n 41. mad-
desi gere¤ince 3 y›l hapis ve
1.000,00 YTL adli para cezas›yla
cezaland›r›lmas›na, san›¤›n ikrar›,
sayg›l› tutum ve davran›fl› lehine
tahfif nedeni say›larak cezas›n›n
TCK'n›n 62. maddesi gere¤ince tak-
diren 1/6 oran›nda indirilerek 2 y›l 6
ay hapis ve 833,00 YTL adli para
cezas›yla cezaland›r›lmas›na karar
vermifltir.

TEKN‹SYENLER‹N
D‹fiHEK‹MLER‹NDEN
BEKLENT‹LER‹

17 MAYIS 2007 Perflembe Saat

19.00’da düzenlenen Dr. Ruhi Kulez

ve Yavuz Ç›nar taraf›ndan

“Teknisyenlerin Diflhekimlerinden

Beklentileri” sunusu meslek-

tafllar›m›z taraf›ndan büyük bir ilgi

ile izlendi. 

TÜRK‹YE KIZILAY
DERNE⁄‹ S‹VAS
fiUBES‹ ASGAR‹
ÜCRET UYGULUYOR
Türkiye K›z›lay Derne¤i Sivas flube

Baflkanl›¤›, Sivas Diflhekimleri

Odas› Baflkanl›¤›'na gönderdi¤i 17-

05-2007 tarih ve 2271 say›l› yaz› ile

Baflkanl›¤›n 04-05-2007 tarih ve 16

say›l› karar› ile T›p Merkezine

baflvuran devlet memurlar›, Ba¤-

Kur ve di¤er hastalara 04-05-2007

tarihinden itibaren TDB Asgari Ücret

Tarifesi'nin uygulanmas›na karar

verildi¤ini bildirmifltir.

‹MZA GÜNÜ

bir metre kareye girmifl yürek

bir metre kareye 

düflmüfl ya¤mur

bir metre karede kopmufl

f›rt›na zengini olarak

o metre kareye 

gömüleceksin

cepli kefeninle

kendi el yaz›n›n, 

kendi flark›n›n

kendin gibi geçmifl 

bir yaflam bitiminde…

Diflhekimi, Düflhekimi, flair, yazar,

gezgin, Yalç›n ERG‹R'in yeni kitab›

"Düfl Hekimi 6 - O'na Gözyafllar›"

imza günü 5 May›s 2007 Cumartesi

günü Armada Al›flverifl Merkezi

Remzi Kitabevi'nde gerçekleflti.

Kitaba olan ilgi büyüktü. ‹mza

gününde meslektafllar› ve okuyucu-

lar› Ergir’i yaln›z b›rakmad›lar...

haberler
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ÖZEL SA⁄LIK
KURULUfiLARI ‹Ç‹N
MUVAFAKAT
BELGES‹
GEREKM‹YOR?
A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Hizmeti Sunulan

Özel Sa¤l›k Kurulufllar› Hakk›nda
Yönetmelikte özel sa¤l›k kuruluflu
aç›lacak binalarda di¤er kat malikle-

rinden muvafakat al›nmas› hususu
sa¤l›k müdürlü¤ü taraf›ndan aran-
mamaktad›r. T›p alan›nda hizmet
veren özel sa¤l›k kurulufllar›na iliflkin

düzenlemelerin bulundu¤u Ayakta
Teflhis ve Tedavi Yap›lan Özel
Sa¤l›k Kurulufllar› Hakk›nda

Yönetmelikte de Eylül ay›nda bir
de¤ifliklik yap›larak özel sa¤l›k kuru-
luflu aç›l›fl›nda aranan belgeler ara-
s›nda bulunan “Sa¤l›k kuruluflu

müstakil binada de¤il ise, kat malik-
lerinden al›nacak muvafakat belge-
si” art›k istenmez hale getirildi. 

A⁄IZ ve ÇENE YÜZ
CERRAH‹S‹ B‹RL‹⁄‹
DERNE⁄‹ KONGRES‹

A¤›z ve ÇeneYüz Cerrahisi Birli¤i
Derne¤i (AÇB‹D), 1. Uluslararas›
Kongresi’ni 16-20 2007 May›s
tarihleri aras›nda, IC Hotels Green
Palace, Antalya’da gerçeklefltirdi.
Kongreyi 27 ülkeden 300’ün üzerin-
de kat›l›mc› takip etti. Yurt d›fl›ndan
gelen 65’in üzerinde kat›l›mc›n›n
davetli konuflmac› veya serbest
bildirileri ile katk›da bulunduklar›
“Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi”
alan›nda, ülkemizde ilk kez ulus-
lararas› boyutta gerçekleflen kon-
grede, 1 Distraksiyon Kursu, 27
konferans, 150’nin üzerinde serbest
sunum yap›ld›. 
Kongre aç›l›fl›n› Kongre Baflkan›
Prof. Dr. Reha Kiflniflci ve
Uluslararas› Oral ve Maksillofasiyal
Cerrahi Derne¤i Yeni Dönem
Baflkan› Prof. Dr. Nabil Samman
yapt›lar. 
Kongre Bilimsel içeri¤i ile oldu¤u
kadar sosyal aç›dan da oldukça
hareketliydi. Bir çok genç meslek-
tafl›m›z samimi bir ortam içinde yurt
d›fl›ndan gelen meslektafllarla
tan›flma ve belki uzun y›llar sürecek
mesleki iliflkiler kurma f›rsat› yaka-
lam›fl oldu. Kongre’nin üçüncü
gününde A¤›z, Difl, Çene
Hastal›klar› ve Cerrahisi’nde e¤iti-
mini sürdüren asistanlar›n kat›ld›¤›
“Asistanlar Toplant›s›”nda
Türkiye’de dal›m›zla ilgili e¤itim,
sorunlar ve beklentiler gibi konular
görüflüldü.  Kongrenin dördüncü
gününde düzenlenen Gala
Yeme¤i’nde 19 May›s Gençlik ve
Spor Bayram› yerli ve yabanc› misa-
firlerin kat›ld›¤› organizasyonla
coflku ile kutland›. 

SOSYAL
SORUMLULUK
PROJELER‹NE
DESTEK VER‹LMEL‹

Sosyal sorumluluk; kamu, özel sek-

tör ve sivil toplum kurulufllar›n› bir

araya getiren,  olumlu sonuçlar›n›

birlikte paylaflt›¤›m›z, gelece¤e

umutla bakmam›z› sa¤layan çok

önemli bir kavram. Sosyal devletin

yapmas› gereken yükümlülükleri

yerine getiremedi¤i (Özellikle

Türkiye’de oldu¤u  gibi  devletin

yeterli kaynaklar› ay›ramad›¤›)

durumlarda;  pek çok projeyi sivil

toplum kurulufllar›n›n gündeme geti-

rerek duyarl› iflletmelerin sponsor-

lu¤unda gerçeklefltirmesi k›sacas›

halka hizmet götürmesi anlaml›d›r.

Sosyal sorumluluk projelerini iyi

takip etmemiz, bu projelere destek

veren sivil toplum kurulufllar›n› des-

teklememiz, sponsor olan iflletmele-

rin ürünlerini tercih etmemiz de, bu

ülkede yaflayan her bireyin sorumlu-

lu¤u olmal›d›r. Küreselleflerek

de¤iflen dünyada yurttafllar flirket-

leri sadece ekonomiye katk›lar› ya

da ürünlerinin özellikleri  bak›m›n-

dan de¤il, topluma karfl› gösterdik-

leri sosyal sorumluluklar› bak›m›n-

dan da de¤erlendirip, karfl›laflt›rma-

l›d›rlar. Hayat›m›z›n her alan›nda

uygulamam›z gereken etik de¤erleri,

al›flverifllerimizde ürün seçme konu-

sunda da uygulayarak etik tüketici-

lerin say›s›n› artt›rmal›y›z. 

Gönüllülük bir yaflam biçimidir.

Kendimize ve toplumumuza karfl›

sorumlulu¤umuz oldu¤unu düflüne-

rek, bugün ilk iflimiz bir sivil toplum

kurulufluyla iletiflim kurmal› ve tek

bafl›m›za yapamad›¤›m›z çal›flmalar›

ekip olarak hayata geçirmeliyiz. 
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Fakültesinden mezun oldum. 1965-

1967 y›llar› aras›nda Erzurum’da

askerli¤imi yapt›m. 1967 y›l›nda,

askerlikten sonra Hacettepe Üniver-

sitesine asistan olarak girdim. 1968-

1970 y›l›nda Dallas-Teksas’ta

Periodontoloji ihtisas›m› yapt›m.

1970 y›l›nda Doçent, 1981 y›l›nda

Prof. oldum. 1986-1988 y›llar›nda

Diflhekimli¤i Fakültesinde klinik

Profesör olarak çal›flt›m. 3 tane

çocu¤um var. 1984-1985 y›llar›nda

7 ay kadar Suudi Arabistan’da

çal›flt›m. Orda da çok de¤iflik bir

toplum, çok de¤iflik bir kültür

deneyimlerim oldu.

Hocam Türk kad›nlar›yla ilgili

daha önceden kapsaml› bir

araflt›rma yapt›¤›n›z› biliyoruz.

Bize de Türk bayan 

Diflhekimlerinin dünyada ki ve 

Türkiye’de ki yeri hakk›nda 

bilgi verir misiniz?

Türkiye diflhekimli¤i ortodonti

bölümünde  Amerika’ dan sonra

Önce sizi tan›yarak söyleflimize

bafllayabilir miyiz?

Ben standart Türkiye cumhuriye-

ti vatandafl›y›m. 1942 y›l›nda ‹stan-

bul, Üsküdar’da dünyaya geldim.

‹lkokula Erzurum’da bafllad›m,

Ankara da bitirdim. Ortaokula

Ankara da bafllad›m, Trabzon’da

bitirdim. Liseyi Trabzon’da bitirdim.

Üniversitede 1 sene, ‹stanbul Üni-

versitesi T›p Fakültesinde çal›flt›m.

Ondan sonra Diflhekimli¤i

Fakültesine geçmeyi daha uygun

buldum. 1965 y›l›nda Diflhekimli¤i

gelerek dünya ikincili¤ine sahiptir.

Yine ayn› flekilde Türkiye diflhekim-

li¤i araflt›rmalar›nda dünya da sekiz-

inci. Avrupa’da yedinci s›radad›r.

Periodontoloji ile ilgili araflt›rma-

larda Türkiye dünyada yedinci s›ra-

dad›r. Bu rakamlar yabana at›lacak

rakamlar de¤ildir. 

Türkiye’nin  genel olarak

araflt›rmalarda flu anki durumu dün-

yada 19. s›radad›r.

Türkiye’de ki diflhekimli¤i

araflt›rmalar›nda çok büyük bir

geliflme var, dünya ile yar›fl halinde-

dir.

Buna Amerikal›lar bile flafl›rd›lar.

Örnek verecek olursak bilimsel bir

dergide 2004 y›l›n›n eylül ay›

say›s›nda yay›nlanan 12 araflt›r-

madan 9 tanesi Türkiye’dendi. Bu

da ne kadar büyük bir baflar›

oldu¤unu gösteriyor. Bunlar

Türkiye’de ki çeflitli üniversiteler

taraf›ndan yap›lan de¤erli

yay›nlard›r. Harvard Üniver-

TOPLUMDA KADININ ROLÜ, 
TÖRE C‹NAYETLER‹, 
AKRABA EVL‹L‹KLER‹ VE 
ONDAN KAYNAKLANAN 
GENET‹K HASTALIKLAR

Röportaj: Süheyl JUBARA 

PROF. DR. GÜRHAN ÇA⁄LAYAN
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bayan olmaya bafllam›flt›.

Türkiye de ilk defa F.D.‹ bir

bayan aday gösterildi ve seçildi.

Prof. Dr. Nermin YAMALI, seçildik-

ten çok k›sa bir süre sonra baflkan

yard›mc›l›¤›na yükseldi. Moskova’-

da al›nan karara göre gelecek y›l

için, F.D.‹.’nin toplant›s› ‹stanbul’da

yap›lacak. Bu da Nermin Hocam›z›n

baflar›s›d›r.  Görüldü¤ü gibi bayan-

lara uluslararas› düzeyde de flans

verdi¤imiz vakit çok büyük s›çrama-

lar yap›yorlar.    

I.A.D.R. (Uluslararas› Diflhekim-

li¤i Araflt›rmalar› Birli¤i) üyesi olan

Prof. Dr. Fatma Koray hocam›z

2004 y›l›nda Avrupa bölge

toplant›s›n› ‹stanbul’a  getirdi.

Burada dünyan›n en iyi araflt›r-

mac›lar›n› ve diflhekimlerini

Türkiye’ye tan›tma baflar›s›n› elde

ettiler.  

Ortodonti araflt›rmalar›m›z›n

g e n e l i n e bak›l›rsa bunlar›n

araflt›rmac›lar›n›n ço¤unun han›m

oldu¤unu görüyoruz. Bayan

diflhekimleri, bayan ortodontistler,

bayan araflt›rmac›lar Türkiye’yi

dünya ikincili¤ine tafl›d›lar. Bu da

kolay bir olay de¤ildir.                          

Amerika’da 50 kadar diflhekim-

li¤i fakültesi, 50 kadar ba¤›ms›z

çal›flan araflt›rma enstitüsü, mezuni-

yet sonras› e¤itim veren enstitü

oldu¤unu ve Türkiye’de toplam yer-

leflmifl ve program› olan 20 kadar

diflhekimli¤i fakültesi oldu¤unu ve

bunlar›n büyük bir k›sm›n›n çok

genç oldu¤unu düflünürsek ne

kadar büyük bir baflar› oldu¤u orta-

ya ç›kar. 

Almanya, Fransa, ‹ngiltere’de her

birinde 30 dan fazla diflhekimli¤i

fakültesi vard›r. ‹flte bu s›çrama,

Mustafa Kemal Atatürk’ün her

zaman güvendi¤i ve inand›¤›  Türk

sitesi’nde   ihtisas›n›  yapm›fl olan

arkadafl›m›z ‹lhan Ar›, 2006 y›l›n›n

bafl›nda üniversitenin mezunlar› ola-

rak toplant›ya gitti¤i zaman eski

s›n›f arkadafllar›n›n, bütün kaliteli

dergilerin editörü oldu¤unu görüyor

ve kendisine, “Türkiye’den çok

yay›n geliyor, siz flu anda dünyada

ki  kaliteli yay›nlar aras›nda 2. s›rada

yer al›yorsunuz” diyerek flafl-

k›nl›klar›n› belli ediyorlarm›fl.

Amerikal›larda ayn› flekilde “siz

neden Türklere çok yer veriyor-

sunuz ”, diyorlarm›fl. 

Bu baflar›n›n sebebi; genellikle

ortodontide, 1970’den itibaren

han›mlar›n  anabilim dal› baflkan›

olmaya bafllamalar›d›r. Bizden de

Prof. Dr. Serpil Ayten hocam›z

vard›r. Kendisi o y›llarda modern

Ortodonti’yi her yönüyle Avrupa’-

daki di¤er ortodontistlerden ve

bölüm dal› baflkanlar›ndan çok

daha iyi bilen ve uygulayan bir

hocam›zd›r. Çok iyi bir ekip yetifltir-

di. Ayn› flekilde di¤er üniversite-

lerimizde de çok iyi ekipler vard›r. 

‹lk bayan, diflhekimli¤i fakültesi

dekan›, rahmetli, prof. Dr. Yüksel

Oras hocam›zd›r. 1980’li y›llar›n

bafl›nda belki de dünyada ki ilk

bayan dekanlardan bir tanesi

olmufltur. O y›llarda Amerika’da hiç

bayan diflhekimi dekan› yoktur.

1970’li y›llarda Amerika’da

diflhekimli¤i fakültesinde bayan

ö¤renciler ikinci s›n›f vatandafl ola-

rak görülüyordu. S›n›fta da 1-2 tane

bayan ö¤renci ya olurdu ya da hiç

olmazd›. 1988 y›l›na gelindi¤inde

her y›l 10 -15 tane bayan ö¤renci

almaya bafllad›lar. Halbuki

Türkiye’de 1970’li y›llarda diflhekim-

li¤i fakültelerinin neredeyse yar›s›

kad›n›n›n sa¤ duyusu ve dehas›

sonucu meydana gelmifltir. 

Albert  Einstein’›n bir sözü vard›r:

Kad›nlar›n sa¤ duyusu, araflt›rma,

gelifltirme potansiyeli en güçlü olan

erkeklerin; araflt›rma, gelifltirme

potansiyelinden çok daha güçlüdür.

Bunlar›n haricinde kendileri için

bir fley beklemeden, Ça¤dafl

Yaflam› Destekleme Derne¤i ve

onun bafl›ndaki hocam›z, Türkan

Saylan Han›mefendi, bir çok sa¤l›k

sorunu olmas›na ra¤men elinden

gelen bütün imkanlar› kullanmaya

kararl› oldu¤unu her f›rsatta dile

getiriyor ve  Haydi K›zlar Okula

kampanyas›n› yürütüyorlar. Bir avuç

idealist insanla büyük bir toplumu

etkiliyorlar. 

Ayr›ca ‹stanbul’da Befliktafl

flubesinin  Yard›m Severler Derne¤i

de genellikle bayanlar›n kontrolü

alt›ndad›r. Her sene 1 milyon insana

yard›m ediyorlar. Kendilerine, bir

görüflmemizde sordum: Neden

bunu bas›n toplant›s›yla bildirmiyor-

sunuz, toplumun sizden haberi

olsun? Bana verdikleri cevap fludur:

Biz bu ifli reklam olsun diye

yapm›yoruz. Hizmet için çal›fl›yoruz,

diyorlar. Bu da iflte Cumhuriyete

kanat geren, yüzümüzü a¤r›tan Türk

kad›n›n›n organizasyonunun eseri-

dir. 

Onun için, Türk kad›n›na gereken

sayg›y› göstermek laz›md›r. Gerek

politikada, gerek üniversitelerde,

gerek ticarette, gerek hayatta olsun

önlerini açmak laz›md›r. Bu gün

nüfusun yaklafl›k olarak  %51’i

bayan oldu¤u halde parlamentoda

bayan say›s›n›n çok az oldu¤unu

görüyoruz. Ne yaz›k ki yine Sivil

Toplum Örgütlerinde de bir erkek

egemenli¤i görülüyor.



dünyaya gelme ihtimali

do¤uyor ve bir

çocu¤un tedavi mas-

raf› y›ll›k, 10 bin dolar

c i v a r › n d a d › r .

Bilindi¤i gibi özürlü

çocuklar›n y›ll›k mal-

iyeti, sa¤l›kl› çocuk-

lar›n y›ll›k maliyetin-

den 10 kat› daha

fazlad›r. Ayr›ca bunlar

düzenli bir yaflam sür-

düremiyorlar. Bir ayaklar› has-

tanededir. ‹laç masraflar›, kan

transfüzyonu vs… ihtiyaçlar› bitmez.

Akraba evlilikleri nas›l çözülebilir?

1960’ dan 2000’li y›llara kadar 40

y›l içerisinde afla¤› yukar› 9 kadar

meclis de¤iflimi oldu ve 3000 den

fazla parlamenter geldi. Sadece bir

tek parlamenter akraba evlili¤ini

yasaklayan bir yasa tasar›s›

haz›rlam›flt›r. O da bayan bir

diflhekimi olan Esvet Özdo¤u’dur.

Ancak erkek millet vekilleri

taraf›ndan tasar› engellenmifltir.

fiayet tasar› kabul edilmifl olun-

sayd›, medya ve özellikle de Türk

tabipler birli¤i taraf›ndan da destek-

lenmifl olsayd› her gün 500 tane

anne sakat çocuk dünyaya getir-

meyecekti. Esvet Han›m bir kon-

uflmas›nda flunu belirtmiflti,

Hollanda’da, Hollanda hükümeti

eflcinsellerin bile evlilik yapabilmesi

için yedi göbek kadar bir akrabal›k

derecesinin olmamas› gerekti¤ini

belirterek bu gibi durumlar› yasak-

lam›flt›r. Onlarda fluna dayanarak

hareket ediyorlar, neden Türklerde

zihinsel ve bedensel özürlü çocuk

çok fazla? Bunu araflt›r›yorlar,

alt›nda yatan sebebin akraba evlili¤i

Peki bunu neye ba¤l›yorsunuz?

Lise mezunu kad›n oran› %17

oran›nda, bu çok düflük bir orand›r.

Avrupa’da bu oran %80

civar›ndad›r. Buna dikkat çekmek

gereklidir.

Türkiye’ye bakt›¤›m›z zaman,

%40’› k›rsal kesimlerde, %60’›

flehirlerde yafl›yorlar. Ancak

flehirlere, k›rsal alanlardan gelip yer-

leflenler de var. Tabi bunlar

flehirlerde yafl›yorlar ama  kurallar›,

k›r kurallar›d›r. K›rlarda ne oluyor?

Birincisi akraba evlili¤i , ikincisi ayn›

köyden birbirileriyle evlilikler

yap›yorlar. Zaten ayn› köyden olan-

lar›n hepsi  birbirleriyle de akraba.

Ve de bunun neticesinde karfl›m›za

1 y›lda 150- 175 bin kadar

bedensel, zihinsel, hem bedensel

hem de zihinsel engelli çocuklar

ortaya ç›k›yor. Size flöyle bir rakam

verece¤im,  Isparta’n›n nüfusu 450

bin civar›ndad›r, Talasemi Major

denilen kan hastal›¤›n›n, 30 bin

tafl›y›c›s› vard›r. Antalya’da ise  200

bin tafl›y›c›s› vard›r. Bunlar bir-

birleriyle maazallah bir evlendikleri

vakit % 25 oran›nda hastal›kl› çocuk

oldu¤u ortaya ç›k›yor ve bu flekilde

bir önlem al›n›yor. fiimdi Hollanda

ve Almanya da yaflayan Türkler

bunu biliyor ve akraba evlili¤i

yapam›yorlar. 

Sizin yapt›¤›n›z araflt›rmalarda

gördü¤ümüz kadar›yla 4000 y›l

önce Türklerde akraba evlili¤i

yasaklanm›flt›. Günümüzde

yayg›n olmas›n› nas›l de¤erlen-

diriyorsunuz?

Demek ki Türk insan›, eskiden

daha ak›lc›, daha ça¤dafl

düflünüyormufl. Bu nereden geldi

bilmiyorum ama çok yanl›fl olarak

gelmifl. Ayr›ca Kuran-› Kerim’de de

ayn› flekilde yasaklanm›flt›r. Ancak

toplum ›srarla yanl›fl› bilip, uygulu-

yorlar. 

Toplumda en çok akraba evlili¤i

görüldü¤ü bölgeler ilk olarak

Karadeniz bölgesi, daha sonra da

güney do¤u Anadolu bölgesi geli-

yor. 

Sizin bu söylediklerinize dayana-

rak kendi kendimize bir soyk›r›m›

yapt›¤›m›z söylebilir miyiz?

Çok teflekkür ederim bu soruyu

sordu¤unuz için. Allah’tan bizi

Avrupa insan haklar› mahkemesine

veya Lahey Yüksek Adalet

Divan›’na, sizler kendinize soyk›r›m

yap›yorsunuz diye suçlam›yorlar.

E¤er kalk›p da siz 9 milyon insan›n

sakat çocuk dünyaya getirmesine

sebep oluyorsunuz diye suçlarlarsa

Türkiye’nin hali ve parlamentonun

hali ne olur?

Son 15 y›ld›r maalesef ö¤ret-

menlerle, devlet memurlar› aras›nda

da akraba evlilikleri bafllad›. Bunun

sonucu, dünyada çok nadir görünen
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bu 25 bin dolar› nerelere saçt›? ‹thal

peynirlere mi, ithal zeytinlere mi,

ithal muzlara m› saç›ld›, yani her

yere saç›ld› bu para. Bunlar unutula-

cak fleyler de¤ildir.

Yine televizyonda ç›k›yorlar, 4

çocuklu bir aile. Çocuklar engelli,

ebeveynler hasta. Bak›yorsun anne

ve baba ayn› ressam›n elinden

ç›km›fl gibi birbirinin ayn›s›. Yani

akraba olduklar aflikar. Ancak hiç

bir televizyon kanal› ç›k›p da; bak›n

bunlar akraba evlili¤i yapt›lar, akra-

ba evlili¤inin sonuçlar› bu oluyor

demiyor. Politikac›lardan  daha fazla

bas›n mensuplar›n›n ve televizyon-

lar›n  günah› vard›r.

Bu konuyla ilgili birkaç yerel

televizyon kanal›nda konuflma flans›

yakalad›m. Ancak geri kalan ana

televizyon kanallar›nda üzerinde

durulmad›. 

Devlet akraba evlili¤i sonucu

hasta olan bu çocuklar için belli

bir güvence sa¤l›yor mu?

Yeflil kart ç›kt›ktan sonra,

köylerde, kenarda olan çocuklar

tedavi olacaklar diye hastanelere

akmaya bafllad›lar. Dikkat eder-

seniz son 2 senedir sa¤l›k

bakanl›¤› ilaç  ve hastane

giderlerinde çok büyük

bir patlama oldu.

Buna flafl›rmamak

laz›m. Ebeveyn

sakat çocu¤una

derman bulmaya

geliyor. Yap›lan

masraflar çok büyük

oluyor. Elde edilende

% 1-2 düzelmelerde ya

oluyor ya da olmuyor. 

hastal›klar ortaya ç›k›yor.Örne¤in

dünyada 30 tane görülen bir has-

tal›k Türkiye’de 31. si ortaya ç›k›yor.

Bazen bizim genetik bölümünün bir

ayda 20-25 tane karfl›laflt›¤› has-

tal›¤›, 300 milyon Amerikal›n›n

yaflad›¤› k›tada bile  bir sene de

görülemeyebiliyor.

Akraba evlili¤i yap›ld›¤› halde

normal olan çocuklarda daha

ileriki yafllarda bir sorun ç›kma

ihtimali var m›?

Evet, akraba evlili¤i yap›lm›fl ve

çocuk da görünen bir sorun ortaya

ç›kmad› diyelim. Ancak bu çocuk-

lar›n ne kadar sa¤l›kl› olduklar›ndan

da emin de¤ilim. Çocukluk döne-

minde görünmeyen sa¤l›k sorunlar›

ileriki yafllarda görünmeye bafllaya-

bilir. Örne¤in Karadeniz bölgesinde

çok akraba evlili¤i oldu¤unu

söylemifltim buna ba¤l› olarak

do¤ufltan kalp bozukluklar› da çok

yayg›nd›r. 

Karadeniz bölgesinide görülen

rahats›zl›klar› ikinci bir sebep

olarak çernobil facias›yla da

ba¤layabilir miyiz?

Karadeniz bölgesinden gelen

bütün arkadafllar bu güne kadar hiç

görülmemifl kanser türlerinin görül-

dü¤ünü söylüyorlar. Ac› bir olayd›r

ki Karadeniz insan› hep doktorlar›

suçluyor, türküler yak›yor. Halbuki

olay doktor olay› de¤ildir. Tamamen

Çernobil olay›d›r. Tabi ki bu arada

gerekti¤i kadar önlem al›nd› m›? Hiç

sanm›yorum. Radyasyonlu çaylar

millete içirildi. Devletin o zamanlar

50 bin ton yafl çay› vard›. Bu da 25

milyon dolar eder. Halbuki Türkiye

Akraba evlili¤inin sonuçlar› sad-

ece sakat do¤umlarla m› s›n›rl›?

Bunlardan daha da kötüsü töre

cinayetleridir. Töre cinayetlerine

bakacak olursak; bizim

inceledi¤imiz vakalar›n ço¤u akraba

evlili¤inden meydana geliyor. E¤er

k›z çocu¤u, televizyondan ya da

çevresinden akraba evlili¤i sonucu

sakat çocuk dünyaya getirildi¤ini ve

ailenin nas›l s›k›nt› çekti¤ini görüyor-

sa akraba evlili¤i yapmak istemiyor,

ailede yapacaks›n diyerek zorluyor

ve kurala uymayan kimse o öldürül-

üyor. Kimse nereye gitti¤ini bilmez.

‹stanbul’a ifl aramaya gitti denir,

teyzesinin, amcas›n›n yan›na gitti

denir. Zaten herkes bilir ki o flah›s

bir flekilde töre cinayetine kurban

gitmifltir. Ama dile getirilmez.

Akraba evlili¤i ve ona ba¤l› olan

töre cinayetlerini e¤itimle çöze-

bilir miyiz?

Sadece e¤itimle engellemek

imkans›z. Nerede, kime e¤itim veri-

lirse verilsin önce kad›na s›¤›nacak

bir yer laz›md›r. Nereye s›¤›nacak?
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Kanunlara. Kanun olarak da anneye,

babaya veya her iki tarafa da

yapt›r›mlar konur. Kanun yoksa kati

suretle durdurulamaz. Onun için

kanun koymak önemlidir.

‹kincisi, e¤itimle olsayd›

Hollanda bu ifli e¤itimle çözebilirdi.

Bu sadece Türkiye’de olan bir sorun

de¤ildir. Ayn› flekilde Çin’de de

vard›. Ancak evvela kanun daha

sonra e¤itim programlar›n› koydular.

Kati suretle,  akraba evliliklerini

yasaklamadan töre cinayetlerini ne

kadar yasaklarsan›z yasaklay›n

önleyemezsiniz. Çünkü bu sefer ne

olacak? Daha usta bir flekilde cinay-

et iflleyecekler. Bas›na, medyaya

yans›yanlar yüzlerine, gözlerine

bulaflt›ranlard›r. Yoksa bunu hiç his-

settirmeden çok rahat bir flekilde

gerçeklefltirebilirler.

Töre cinayetleri ve  akraba evlil-

ikleriyle ilgili verilen rakamlar do¤ru

de¤ildir. % 25 olarak veriliyor. Bana

göre k›rsal kesimde herkes akraba

oldu¤una göre  bu rakam› en az %

40-50 den tutmak laz›m. Birinci s›ra-

da % 66 olarak Hindistan, ikinci

s›rada % 33 olarak Suudi Arabistan,

üçüncü % 25 olarak Türkiye deni-

yor. Ama benim tahminime göre %

40-50  oran›nda Türkiye ikinci s›ra-

dad›r. Bu yüzler karas› ve yürekler

ac›s› bir rakamd›r.

Akraba evlili¤i sonucu ne tür

genetik difl hastal›klar› görülebilir?

Genetik hastal›klardan, difl ola-

rak son araflt›rmalar gösteriyor ki

genetik faktörler , yar›k damak, yar›k

dudaktan bafllayarak periodontis-

yonlara kadar çok de¤iflik sorunlara

yol açabiliyor. Fazla difl olabiliyor,

eksik difl olabiliyor. Çeflitli kan has-

tal›klar› ortaya ç›kabiliyor. Kan has-

tal›klar›n›n a¤›zda belirtileri olabili-

yor. O kadar çok vakayla karfl›lafl›la

bilinir ki bunlar› belirtmek sayfalar

dolusu olur.

Kad›n üstün baflar›s›yla ilgili bir

çok güzel fley anlatt›n›z, ancak

akraba evlilikleriyle ilgili de bir

çok ac› gerçekten bahsettiniz.

Peki Türkiye’nin di¤er ülkelere-

den baflka ne gibi üstünlükleri

vard›r?

Amerikal› uzmanlar›n biz de hay-

ran olduklar› 3 konu var. Birinci ola-

rak sa¤l›k sistemimizi gösteriyorlar.

Herkesi kaps›yor. Fakat Amerika’ya

bakt›¤›m›z zaman, 40 milyon kadar

Amerikal›n›n sa¤l›k güvencesi yok.

75 milyon kadar Amerikal›n›n da

devaml› olarak sa¤l›k güvencesi

yok. Örne¤in bir f›t›k ameliyat› veya

apandisit ameliyat› olaca¤› zaman

gidiyor bir sigorta flirketine, ameliyat

olaca¤›m ne kadar sigorta almam

laz›m diyor ve sigorta flirketinle

anlaflt›ktan sonra ameliyat olabili-

yor. 

Ben ilk mezun oldu¤um y›llarda

devlet, hastan›n alt›n paras›n› veriy-

ordu.Fransa’da bu gün difl paras›

devlet taraf›ndan ödenmiyor.

Herkes cebinden ödüyor. Halbuki

Fransa Türkiye’den daha zengin bir

ülke. Onun için Türkiye çok büyük

bir devlettir. Sa¤l›¤a da gereken

önemi de veriyor.

‹kinci olarak, emeklilik haklar›.

Oda dünyan›n baflka yerlerinde

böyle bir imkan yoktur. Belki az para

veriyor ama sonunda devlet benim
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diyor ve emekli olan memuruna

olsun, iflçisine olsun hakk›n› veriyor.

Üçüncü olarak, ulafl›m sistemi-

miz. Çok mükemmel iflliyor. Her ne

kadar tren flebekemiz yetersiz olsa

da , hava alanlar›m›z çok fazla olma-

sa da halk otobüslerimiz olsun, dol-

mufl sistemimiz olsun ne

Amerika’da ne de Avrupa’da gör-

mek mümkün. Saat gibi iflliyor. Bir

çok yabanc› ülkede bulundum.

40°C  durakta otobüs bekleyen bir

Türk vatandafl› oldu¤um için vas›ta

beklemenin ne demek oldu¤unu

çok iyi bilirim, bunlar Türkiye’nin

enteresan taraf› ve güçleridir. 

Dünyada bu kadar baflar›l›

oldu¤umuz halde Türkiye’de

neden difl sa¤l›¤› geride?

Difl hekimiyle tan›flmak f›rçayla

bafllar. Türkiye’ de 72 milyon insan

vard›r. Bunlardan 5 milyonunu

ç›kartsak geriye 67 milyon kifli kal›r.

Bu 67 milyon nüfusun en fazla 30

milyonu  difl f›rças› kullan›yor. O da

y›lda difl f›rças› sat›fl rakamlar›ndan

bellidir. 

Hacettepe’de ki hocalar›m›z

Türkiye’nin da¤ köyleri de dahil bir

çok yerde araflt›rmalar yapt›lar.

‹nsanlara sordular, difl f›rçalam›yo-

rum ama evde f›rçam var diyorlar.

Bunu söyleyen bir insan›n verdi¤i

bilgiye ne kadar güvenebilirsiniz?

Bir insan›n a¤z›n›n fark›na varmas›

için önce difllerini f›rçalamas› laz›m.

Diflini f›rçalamayan bir toplum ne

derece Diflhekimine gitmek ister bu

tart›fl›l›r. fiunu belirtmek isterim ki

Suudi Arabistan’da ki insanlar a¤›z

sa¤l›¤› konusunda bizden daha iyi.

Çünkü hepsinin ceplerinde misvak

vard›r. Günde 5 defa Suudiler difller-

ini f›rçal›yorlar. Difl hastal›klar› mik-

tar› bize göre daha azd›r. 

Önemli olan vatandafl›n diflini

f›rçalamas›. Misvakla m›, f›rçayla

m›? Yeter ki a¤z›na temizlik malze-

mesi girsin.

Bilhassa televizyon reklam-

lar›nda ki firmalar›n çok büyük hata-

lar› var. Genellikle cinsel içerikli

reklamlar yap›yorlar. Örne¤in bir

flampuan reklam›. Bir bayan belden

yukar›s› ç›plak, saçlar›n› y›k›yor.

Köydeki bayanlara soruyoruz,

saç›n›z› neyle y›k›yorsunuz,  sabunla

diyor. fiampuan neden kullanm›yor-

sunuz diye sorunca da, ben kötü

kad›n m›y›m diyor. Çünkü bize her

ne kadar da normal gelse de onda

oluflan duygu bu. 

Ayn› flekilde bir difl macunu

reklam›nda, kad›n erkek dans edi-

yor. A¤›zlar› kokuyor, ayr›l›yorlar.

Sonra difllerini f›rçalay›p tekrar

dansa devam ediyorlar. Vatandafla

soruyoruz, difllerini f›rçal›yor musun,

ben kötü adam m›y›m diyor.

Maalesef bunlar Türkiye’nin gerçek

yüzleri. K›sacas› reklamlar her kesi-

me ulaflam›yor, reklamlar› yaparken

toplum psikolojisini de göz önüne

almalar› gerekiyor.

Özet olarak size ilginç bir tespit-

te bulunmak istiyorum. Çocuk-

lar›m›z› evlendirelim diyoruz. Nas›l

yap›yoruz? Hasta bir çocuk dünya-

ya getirsin diye akraba evlili¤i

yapt›r›yoruz. Diyelim ki çocuk

sa¤lam do¤du, ne yapmak laz›m?

Onu hasta etmek laz›m. Bunu nas›l

yap›yoruz? Okullara kantinler aça-

rak tabii. Al›flkanl›k yapan asitli içe-

cekler, çikolatalar, flekerler, alerjik

ve kimyasal içerikli g›dalar, kalp

damarlar›n› t›kayan yiyecekler…

Asitli içeceklerin ph’lar› 2 civar›nda

oldu¤u için hem diflleri çürütüyor,

hem de mide ülseri denilen has-

tal›¤›n oluflmas›na sebep oluyor.

Zaten bu asitli içecekler geldikten

sonra çocuklarda mide ülseri pat-

lamas› oldu. Mide de asit miktar›

artt›kça da yemek yeme arzusu da

art›yor. Bu sefer de fast foodlara

sald›r›yorlar ve arkas›ndan eflkenar

dörtgen çocuklar meydana geliyor.

Çocuk yine hasta olmazsa belediye-

lerimiz devreye giriyor. Hemen

flehirlerin etraf›na, merkezlere hava

ak›mlar›n› kesen çok yüksek binalar

yap›l›yor, kirlili¤in gitmesi engelleni-

yor. O da yetmiyormufl gibi, hatt›

bâlâ¤ dedi¤imiz tepelerin en yüksek

çizgilerinin oldu¤u yere 70-80 m

daha, yani 250 m ise bunun kal›nl›¤›

onu 310-320 m ye kadar ç›kart›p

çocuklar›m›z› öldürmesek dahi yar›

uykulu, yar› ifle yarar, yorgun, sol-

gun insanlar ortaya ç›kmas›n› istiy-

oruz. Bizim sa¤l›k politikam›zda

maalesef bu. Ama burada sa¤l›k

bakanl›¤›ndan ziyade bilhassa Türk

Tabipler odalar› görevlerini yeteri

kadar yapam›yorlar, buna akraba

evlilikleri de dahil. Gururla söylerim

ki, Türk Diflhekimleri Birli¤i, Türk

halk›n›n halk sa¤l›¤› konusunda çok

geliflti. Halk sa¤l›¤›na çok sayg›l›

hareket ediyorlar. Onun için istik-

ballerinin çok daha ayd›nl›k

olaca¤›na ve halk sa¤l›¤›na çok fay-

dal› olaca¤›n›za inan›yorum.

Türkiye’nin küreselleflme ve

Avrupa birli¤i sürecine girmesiyle

kad›nlara olan sayg›m›z› kaybettik.

Üniversite ö¤rencileri de dahil bir

sayg›s›zl›k olufltu. Bu konu da üni-

versite ö¤rencilerinin daha dikkatli

olarak topluma örnek olmalar› gere-

kir. Unutmay›n kad›na sayg›s›zl›k,

anneye, ablaya, teyzeye yap›lan

sayg›s›zl›kt›r.
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TAR‹HSEL GEL‹fi‹M‹
Derleyen: Merih BAYKARA

misvak kullan›lmas›. 635 y›l›nda

Halife Ömer’in bedevi kabilelerini

birlefltirmesinden sonra Müslü-

manlar›n dünya politikas›, kültürü ve

ö¤reniminin de¤iflti¤i, Abbasiler

devrinde fen ve t›p alan›nda yenilik-

ler ve ilerlemeler göze çarpmak-

tad›r. 10. yy.da ‹spanya’da

Müslüman hakimiyetinin sürdü¤ü

y›llarda Cordoba Avrupa’n›n en

geliflmifl kültür flehri olmufltur. 70

kütüphane, 900 halk hamam›, 50

hastane ve üniversitesi vard›r.

9. yy.da ‹ran’da yaflam›fl olan Ali-

‹bn-Sahl Rabban at-Tabari ünlü bir

hekimdir ve Firdavs-al-Hikma adl›

eseri 850 y›llar›nda yaz›lm›flt›r. 30

bölümde 360 konu anlat›lm›fl, befl

sayfal›k bölümü difller, a¤›z has-

tal›klar› hakk›nda bilgi vermektedir.

Abubakir Muhammed ‹bn Zakariya

ORTAÇA⁄

Bizans
Bizansl› hekim Gregorius’un

yaz›lar›ndan anlafl›ld›¤›na göre

imparatorluk döneminde t›p ve fen

bilimlerinde hiçbir ilerleme olmam›fl,

ancak Roma uygarl›¤› döneminde

yaz›lm›fl baz› eserler tercüme edil-

mifltir. Yaklafl›k iki yüzy›l sonra

Amids a¤›z ve difl hastal›klar› ile ilgili

genifl bilgiler içeren temel t›bbi bilgi-

ler ansiklopedisini yazm›flt›r.

Paul of Aegina (M.S.625-690)

diflhekimli¤i ile ilgili yazd›¤› kitapta

difl cerrahisi ile ilgili bilgiler vermifl,

komflu difllerden yüksek olan difller-

in seviyelenmesi tekniklerini

anlatm›fl, difl tafllar›n›n aletlerle

temizlenmesini ilk kez tarif etmifltir. 

‹slam Dünyas›
‹lk fetih y›llar›nda Arap okul-

lar›nda Kuran’›n diseksiyonu yasak-

lad›¤›, ölü vücudunun tabu oluflu

nedenleriyle fanatik bir ö¤reti hakim

olmufltur. Ancak o devirde temel

hijyen kurallar›, oral hijyenin önemi

dini kurallar çerçevesinde Arap dün-

yas›nda yerleflmifltir. Örne¤in her

abdest almada a¤›z›n çalkalanmas›,

al-Razi baz› kaynaklara göre 230,

baz› kaynaklara göre 184 kitap

yazm›flt›r. El-Fakhir adl› eserinde

difller, a¤r›yan difller, difl çürükleri,

a¤›z kokusu, difletlerinin cerahatlen-

mesi, piyore ve kanayan difletlerin-

den söz eden 7 bölüm vard›r.

‹bni Sina
Kanun adl› eseri 
Abul Kas›m Zahravi (936-1013)

difleti hastal›klar›, a¤›z hijyeni, tek-

rarlayan enfeksiyonlarda koterizas-

yon hakk›nda bilgilere yer vermifl,

difllerin çekiminin mümkün

oldu¤unca geciktirilmesini, çekim

gerekti¤inde difletinin diflten iyice

ayr›larak, forseps diflin çevresine

iyice yerlefltirilerek çekilmesi gerek-

ti¤ini belirtmifltir. Do¤al difllerin öne-

mini kavram›fl, yanl›fl çekim yapma-

mak için teflhiste çok dikkatli olun-

mas› gerekti¤ini vurgulam›flt›r.

-2-

A dentist at work

Abul Kas›m Zahravi
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fierefeddin Sabuncuo¤lu (1385-

1470) Fatih Sultan Mehmet devrin-

de yaflam›fl ünlü bir hekim ve cer-

raht›r. Amasya Darüflflifas›nda t›p

e¤itimi alm›fl ve uygulam›flt›r.

Türkçe halk diliyle eserler yazmakta

›srarl› olmufltur. K›tab-› cerrahiyet

ul-Haniye (Han’a sunulan cerrahi

kitab›) 83 yafl›nda yazm›fl, cerrahi

teknikleri resimlemifltir.

Difl soketlerinin tedavisi, ranula

ve kistlerin tedavileri, koterizasyon

teknikleri, abse drenajlar›, çekimler,

sallanan difllerin tesbiti için alt›n tell-

erin kullan›lmas›, difl tafllar›n›n uzak-

laflt›r›lmas›, k›r›klar›n tedavisi gibi

konular› kapsamaktad›r. S›cak çelik

pinlerle pulpay› kotarize ederek

a¤r›yan dfli tedavi etti¤i, baz› tozlar-

la diflleri beyazlatt›¤› bilinmektedir.

Mücerrepname yazm›fl oldu¤u son

eserdir ve yukar›daki tedavi metod-

lar›n› içerir. 

Rönesans Öncesi Avrupa

Kilisenin koyu taassubundad›r.

Tedaviler berberler ve zor vakalarda

cerrahlar taraf›ndan yap›lmaya

bafllanm›flt›r. Tedavi metodler› eski

yunan ve müslüman hekimlerin

yazm›fl oldu¤u kitaplardaki bilgiler

esas al›narak yap›lmaktad›r. 

Guy de Chauliac (1300-1368)

difllerin anatomisi ve erupsiyonunu

anlatm›fl, tedavi yöntemlerini evren-

sel ve özel olmak üzere ikiye

ay›rm›flt›r. 

Sallanan difllerin sa¤lam difllere

ba¤lanmas› gerekti¤ini, bunun için

alt›n tel kullan›lmas› gerekti¤ini,

kaybolan difllerin yerine s›¤›r

kemi¤inden yap›lm›fl difllerin kona-

bilece¤ini, travma sonucu düflen

diflin tekrar alveole yerlefltirile-

bilece¤ini belirtmifltir. 

‹bni Sina (980-1037) do¤unun

Hippocrates’i olarak an›l›r. Difl teda-

visi ile ilgili pek çok fley yazm›flt›r.

Diflleri temiz tutman›n önemini,

difla¤r›s›n›n nedeninin diflin içindeki

s›v›lar›n bas›nc›n›n neden oldu¤unu,

diflin delinerek bu a¤r›n›n giderile-

bilece¤ini belirtmifltir. Difl a¤r›s› için

narkotik etkili baz› ilaçlar ve otlar

kullanm›fl, çene k›r›klar› için alt›n

tellerle stabilize edilmesini öner-

mifltir. A¤r› duyusunun tiplerini

tan›mlam›fl, a¤r› kontrolü ve fizyolo-

jisinin temelini atm›flt›r. Kanun adl›

eseri t›p alan›nda kendinden önce

gelen bilgi birikimini içerdi¤i ve

kendi gözlem ve uygulamalar›n›n

›fl›¤›nda haz›rlad›¤› orta ça¤ t›bb›n›n

yap› tafllar›ndan biridir. 

15. ve 16. YÜZYIL
Bu yüzy›lda t›ptaki ilerlemenin

temelini anatomideki rönesans

oluflturur. 

Leonardo da Vinci (1452-1519);

bu çok yönlü deha t›bba oldu¤u

kadar diflhekimli¤ine de büyük hiz-

metlerde bulunmufltur. Maksiller

sinüsü tan›mlam›fl, molar ve premo-

lar fark›n› ortaya koymufltur. 

Giovanni da Vigo (1460-1525)

difl kavitelerinin alt›n yapraklarla

doldurulabilece¤ini belirtmifl,

sa¤l›kl› difllerin insan psikolojisi ve

fizyolojisi üzerindeki rolününün öne-

mini flöyle belirtmifltir; “ Difller este-

ti¤i, çi¤nemeyi ve konuflmay› sa¤lar.

O halde difllerin tedavisi dikkat,

özen ve yo¤un çal›flma gerektirir”.

Cardanus (1501-1564) difllerin

fokal enfeksiyon kayna¤› olabilece¤i

fikrini tarihte ilk ortaya atand›r. 

Andreas Vesalius (1514-1564)

difllerin kemik olmad›¤›n›, karfl›t difl

kay›plar›nda bofllu¤a do¤ru

uzad›¤›n› ifade etmifl, ilk defa pul-

pan›n anatomisini aç›klam›fl, difllerin

kapan›fl›n› inceleyip çizimle ifade

etmifltir. Yüzy›llar boyunca inan›ld›¤›

gibi kad›nlarda erkeklere göre daha

az difl olmad›¤›n› ilk aç›klayan odur.

Ö¤rencisi Matteo Realdus Colombo

(1516-1559) fetusu keserek difl folli-

küllerini bulmufltur. 

Eustachius (1520-1574)

Abducens siniri, bo¤az ve boyun

kaslar›n› tarif etmifl, difl anatomisi ve

histolojisini anlatan “Libellus de

Dentibus” kitab›n› yazm›flt›r. 30

‹bni Sina Kanun adl› eseri

fierefeddin Sabuncuo¤lu 
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Diflçiler ve Difl Tedavisi Üzerine

Yaz›lan Tez isimli kitab› 1728’de

bas›lm›flt›r. ‹ki cilt ve 863 sayfa olan

bu kitap diflhekimli¤i ile ilgili en

önemli kitapt›r. Diflhekimli¤inin

bütün alanlar› bu kitapta ifllenmifltir.

Fikir ve uygulamalar›n›n birço¤u bu

gün dahi geçerlili¤ini kaybetme-

mifltir. 

Kökleri sa¤lam kronlar› harap

difllerde kök kanal›n›n içine vidal›

difller perçinlemifl, hatta bunlar›

köprü aya¤› olarak da kullanm›flt›r.

Su ayg›r› difllerinden tek parça

halinde haz›rlad›¤› üst ve alt difl

dizilerini arka uçlar›ndan çelik yay-

larla birbirine ba¤lam›fl, daha sonra

sa¤a sola do¤ru hareket kabiliyeti

vermesi için spiral yaylar kul-

lanm›flt›r. Süt difllerinin normal

de¤iflme zaman›na kadar a¤›zda

muhafaza edilmesi gerekti¤ine dik-

k›s›m halinde dental morfolojiyi, his-

tolojiyi ve fizyolojiyi, difllerin oluflu-

munu, pulpa odalar›n› anlatmak-

tad›r. 

17. YÜZYIL
Dönemin en önemli bilimsel

olgusu kan dolafl›m›n›n tan›mlanm›fl

olmas›d›r. Yine bu yüzy›lda mikros-

kobun keflfi bilim dünyas›nda yeni

ufuk aç›lm›flt›r. Bu bulufl sayesinde

Anton Van Leewenhoek (1682-

1723) dentin tübüllerinin ve difle

yap›flan bakterilerin varl›¤›n› keflfet-

mifltir.

Kornelis Solingen (1641-1687)

parulis ve epulis ameliyatlar›, difl

çekimleri yapm›fl, daha da önemlisi

a¤›z muayenesinde ilk defa a¤›z

aynas› kullanm›flt›r. Bu dönemin en

önde gelen ismi 1560-1634

y›llar›nda Almanya ve ‹sviçre’ de

yaflam›fl olan cerrah Wilhelm Fabry

Von Hilden’dir. “Observations and

Counsels” isimli kitabinda difl

çekimleri, epulis ameliyatlar›, damak

defektleri için haz›rlad›¤› maksillofa-

sial protezler üzerinde durmufltur.

Bir çok aletin mucididir. Difl has-

tal›klar› ve trigeminal nevralji

aras›ndaki iliflkiyi aç›klam›fl, reim-

plantasyon uygulamalar›ndan bah-

setmifltir.

18. YÜZYIL

Bu yüzy›lda Fransa Avrupa’n›n

en geliflmifl ve kültürel anlamda da

en zengin ülkesidir. Frans›z parle-

mentosu diflçi pratisyenler, göz

doktoru, ç›k›kç› ve k›r›kç›lar gibi

uzmanlar da dahil pek çok kifli için

Paris ve çevresinde çal›flma izni ver-

meden önce cerrahlar komitesi

taraf›ndan s›nanma zorunlulu¤u

getirmifllerdir. Pierre Fauchard

(1678-1761) modern diflhekimli¤inin

kurucusu olarak kabul edilmektedir.

1723’de yazm›fl oldu¤u Cerrah

kat çekmifltir. Kifliden kifliye difl

transplantasyonu çal›flmalar›

yapm›flt›r. Parsiyel ve total prote-

zler, bireysel köprülerin nas›l yap›la-

ca¤› anlat›lm›flt›r. Difl çekimi ve cer-

rahisi için kulland›¤› aletlerle de

yenilik getirmifl, çekim yap›l›rken

hastay› özel koltu¤a oturtup sa¤›na,

nadiren de arkas›na geçilerek çekim

yap›lmas›n› söylemifltir. Pivolar

yapm›fl, ilk defa emaye kullanarak

porselen difl tekni¤inin temellerini

atm›flt›r. 

Claude Mouton protez konusun-

da ilk kitab›n yazar›d›r. Bölümlü

protezlerin tutuculu¤unu artt›rmak

için krofleler önermifltir. 

Etienne Bourdet (1722-1789)

marginal periodontitislerin skorbüte

ba¤l› olmad›¤›n› buradaki birikintil-

erin asidik ve korosiv hale gelerek

kemi¤e zarar verdi¤ini ortaya koym-

ufltur. Tedavi olarak ileri vakalarda

difl etinin cep taban›na kadar cerra-

hi müdahale ile kesilip ç›kart›lmas›n›

ve kök yüzeyinin temizlenmesi

gerekti¤ini belirtmifltir. Ortodonti

konusunda da çal›flmalar yapm›fl,

çaprafl›kl›klarda birinci premolar-

lar›n çekilebilece¤ini, kanin ve kesi-

cilerin ortodontik ipliklerle distale

çekilerek sorunun çözülebilece¤ini

önermifltir.

19. Ve 20. YÜZYIL

Protezlerde organik maddelerin

kullan›lmas›n›n insan sa¤l›¤›

aç›s›ndan tehlike oluflturdu¤unun

görülmesi yeni protez materyali

üretmek için çabalara neden

olmufltur. Bu konuda isim yapan kifli

Paris’li bir eczac› olan Alexis

Duchateau (1714-1792) kendisi için

porselen difl yapmay› düflünmüfl,

diflhekimi olmad›¤› ve o yüzden iyi

ölçü alamad›¤› için baflar›s›z

olmufltur. Paris’li diflhekimi Nicolas

Pierre Fauchard 
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temi bu yüzy›lda gerçekleflmifl,

al›nan ölçülerde kapan›fl ve

dolay›s›yla oklüzyon kavram›

geliflmifltir.

A n e s t e z i : 19. yy.›n ikinci

yar›s›nda cerrahi ve diflhekim-

li¤indeki en önemli bulufl narkozun

kullan›lmaya bafllanmas›d›r.

1772’de Joseph Priestley taraf›ndan

bulunan azotoksit 1844 y›l›nda

Horrace wells taraf›ndan ilk defa

kullan›lm›flt›r. 1845’de James

Y.Simpson kloroformun narkotik

etkisini keflfetmifl, cerrahide ve difl

çekiminde çok kullan›lan bir madde

olmufltur.

Lokal anestezi 1860’da Wohler

ve Nieman taraf›ndan kokainin

bulunmas›yla bafllam›flt›r. 1885’de

ilk defa Halsted difl çekimi için

kokain kullanarak mandibular anes-

tezi yapm›flt›r. 1905’de Braun kokai-

ni adrenalinle beraber kullanmay›

denemifl, ayn› y›l Einthorn’un

novakain sentezini baflarmas›yla

kokain yavafl yavafl terkedilmeye

bafllam›fl, yerini novakaine

b›rakm›flt›r.

S t e r i l i z a s y o n : Kuru ›s›tma ile

buhar bas›nc› (otoklav) ya da kimy-

asal buhar bas›nc› kullan›larak

sterilizasyon yapan aletler gelifltiril-

mifltir. 1861’de Semmel Weis

çapraz enfeksiyonda hijyanin öne-

mini vurgulam›fl, bu amaçla

1880’lerde cerrahi aletlere ve cer-

rahlar›n ellerine karbolik asit püskür-

tülmüfl, 1885’de ilk defa yap›lan

koton cerrahi eldivenler yerine

1890’da William Halsted taraf›ndan

önerilen lastik eldivenler kullan›lma-

ya bafllanm›flt›r.

R a d y o g r a f i : Wilhelm Conrad

Roentgen’in (1845-1923) 8 Ekim

1895’te keflfetti¤i X ›fl›nlar› 19. yy.›n

Dubois de Chemant (1753-1824) ile

tan›flt›ktan sonra onun katk›lar›yla

baflar›ya ulaflm›flt›r. Chament

buluflu gelifltirmek için çok fazla

çal›flarak zor bir baflar› elde etmifl,

19. yy.da Giuseppangelo Fonzi tar-

af›ndan bireysel olarak f›r›nlanan

porselen difllerin yap›lmas›na kadar

popülaritesini korumufltur.

1820 y›llar›nda Paris’de kral›n

özel doktoru ve diflhekimi olarak

isim yapan Christophe Francois

Delabarre (1787-1862) ilk kez

gümüflten ölçü kafl›¤› imal ederek

yumuflat›lm›fl mumla ölçü almay›

denemifltir. 

Joseph Gall (1779-1849) parsiyel

protezlerin a¤›zda tutunabilmesi için

kroflelere gerek oldu¤unu ve bunun

ne flekilde sa¤lanaca¤›n› resimlerle

aç›klam›flt›r.

1844’lerde ölçü maddesi olarak

alç› kullan›l›rken 1857’de Charles

Stand s›cak suda yumuflayabilen,

a¤›z ›s›s›nda sertleflebilen ve de¤iflik

balmumlar›ndan elde edilen bir ölçü

maddesi elde etmifltir. Stenç ad›

verilen bu madde günümüzde de

kullan›lmaktad›r.

1903 y›l›nda Charles Henry

Land (1878-1919) Detroit’de platin

folyo kullanarak ilk porselen jaket

kronu imal etmifltir.

1935’de ilk kez akrilik prorezler

yap›lm›fl, 1937’de Amerika’da

so¤uk akriller kullan›m alan›na gir-

mifltir.

‹lk fonksiyonel ölçü alma yön-

diflhekimli¤ini ilgilendiren en son

bulufltur. Bu tarihten 14 gün sonra

endodontik tedavilerde kulland›¤›

özel dolgu pat› ile ün yapm›fl olan

O.Walkhoff, Roentgen’e kendi

difllerinin filmini çektirmifl, 25 dakika

›fl›n verilerek çekilen bu radyograf

tarihe ilk difl radyograf› olarak geç-

mifltir.

Diflhekimli¤i E¤itimi: Diflhekim-

li¤i için parlak bir devir olarak kabul

edilen 19. yy. ›n ilk yar›s›nda dün-

yan›n ilk diflhekimli¤i okulu olan

“Baltimore College of Dentistry”

Chap›n Aaron Harris ve arkadafl›

Horace Hayden taraf›ndan ABD’de

kurulmufltur. 

Kaynaklar:
Diflhekimli¤i Tarihi

Prof. Dr. Gönül Alpaslan
Diflhekimli¤i Tarihi

Prof. Dr. Yüksel Noras
Anadolu Uygarl›klar›nda Difl Hekimli¤i

Prof.Dr. ‹lter Uzel
Anadolu Uygarl›klar›nda 

Diflhekimli¤i Aydera Dental Türk

Giuseppangelo
Fonzi

Baltimore College of Dentistry

Fonzi’nin fabrikasyon
porselen diflleri







böyle bir savafl yafland› m› hiç?”  (*)

Soruya cevap vermek çok güç,

soruyla cevap vermek mümkün :

“buna savafl denilebilir mi hiç?”

Anlat›lana “katliam” veya “etnik

temizlik” yerine “savafl” deme cesa-

reti kesinlikle Boflnaklar›n imkâns›z-

l›klar içinde verdikleri onurlu

“savafl”a yapt›klar› vurgu olmal›. Bu

düflüncelerle bile olsa kelimeyi yaz›

boyunca t›rnak içinde kullanmay›

tercih edece¤im.

Geçti¤imiz Mart’ta bir haftal›k

Bosna-Hersek ziyaretim boyunca

gördüklerim ve dinlediklerim büyük

ölçüde yukar›daki al›nt›yla ilgiliydi.

Bu noktadan girmemin nedeni

“savafl”›n ciddiyetine yaz›n›n bafl›n-

dayken de¤inip hemen b›rakma

iste¤im. Merak edenler için bu taze

yaran›n izleri ça¤›m›z›n zorlama

“soyk›r›m” icatlar›na inat tüm belge

ve tan›klar›yla her yerde zaten mev-

“1470 gün ve gece ölümle yüz

yüze kalm›fl gene de teslim olma-

m›fl, cefakâr bir flehir.  S›rplar

Saraybosna’n›n tepelerindeydi.

fiehri gece gündüz kuflatma alt›nda

tuttular, etraftaki tepelerden füzeler

ya¤d›rd›lar. S›rplar tanklar ve z›rhl›

araçlarla flehrin içinde bulunan 16

k›flladan flehri içeriden de kuflatm›fl-

lard›. fiehirde pencerelerden atefl

edip kad›n ve çocuklar› öldüren

1000 keskin niflanc› vard›.

Saraybosna’da ne su ne elektrik ne

de yiyecek vard›. Kendi hallerine

b›rak›lm›fllard›. Kimse flehre girip

ç›kam›yordu. [Büyük devletler]

Boflnaklar›n silah getirmelerine izin

vermediler, Saraybosna kendini

savunamas›n diye. Her konuda

anlaflma sa¤lanm›flt›, yeter ki

Saraybosna yeryüzünden silinsin

diye.  Dünyada hangi flehir böyle bir

kuflatmaya dayanabilirdi? Tarihte

cut. Konu bas›n›m›za da daha yeni

yans›d›. Ülkeyi y›llarca iflgalde tutan

caniler “resmi” olarak herhangi bir

devletle iliflkilendirilemedi¤i için

“uluslar aras›” hukuk buna “soyk›-

r›m” diyemedi ve sorumlulu¤unu

malum devletlere yükleyemedi.

Katillerin uzaydan indi¤ine,  lojistik

deste¤in Mars’tan geldi¤ine hükme-

dildi.

Ayn› kaynaktan bu kez de nefleli

bir Saraybosna tan›m›: 

“Saraybosna, çok pencereli, her

penceresinde Bosna ile ilgili bir

flark› söyleyen genç k›zlar›n bulun-

du¤u ve dünyadaki herkesin kendi-

ne göre bir flark› bulabilece¤i genifl

uzun bir evdir. Bu uzun evin pence-

relerinde flark› söyleyen ne kadar

genç k›z varsa, Saraybosna’y› anla-

tan kal›n tarih kitab›nda o kadar

sayfa vard›r.”

Bu arada, Saraybosnal› k›zlar›n
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Bosna – Hersek

Yaz› ve Resimler: Kemal Kavas  

(*) Kerim Luçareviç, Saraybosna Savafl›, Boflnakça’dan çeviri: Enver-Sezin ‹brahimkadiç, editörler: Mirsad Sinanoviç, Fuad Kovaç, Saraybosna, 2001
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Saraybosna’ya “zorla girmeyip”

Saraybosna’da as›rlardan beri

“durabilen” çok kültürlülük gele-

ne¤inin derinlerdeki köklerinden biri

de Boflnaklar›n neredeyse tüm

iflyerlerine ast›klar› Fatih Sultan

Mehmet tu¤ras› tafl›yan 28 May›s

1463 tarihli bir ferman. O s›ralarda

H›ristiyanl›¤›n “Fransisken” mezhe-

bine ba¤l› olan Bosnal›lar›n can ve

mal güvenli¤inin bizzat padiflah

himayesi alt›nda oldu¤unu, emre

uymayan›n, üst rütbeli mülki amir

bile olsa, en a¤›r flekilde cezaland›-

r›laca¤›n› “dünyaya ilan eden” bu

ferman T.C. Kültür Bakanl›¤› taraf›n-

dan Boflnakça, Türkçe ve ‹ngilizce

bast›r›lm›fl. Bosnal›lar taraf›ndan

“tarihin ilk insan haklar› bildirgesi”

olarak görülen bu ferman hakk›nda-

ki bilgisizli¤imi tarihimize bak›fl›m›z-

daki genel çarp›kl›k ve eksikli¤in bir

ifadesi olarak gördüm. 

Asl›nda Bosna-Hersek’i ziyaret

etmek bir yönüyle de kendi tarihi-

mizle yüzleflme olarak alg›lanabilir.

Ülkemizin tarihsel etki alan›ndan

habersiz oluflumuzu birçok kifliden

duymuflken bir Türk turist olarak

gördü¤üm s›cak ilgiyi unutmam

imkâns›z. Türkiye’den geldi¤imi

ö¤rendi¤inde zay›f ‹ngilizcesine

ald›rmay›p bana heyecanla

Saraybosna’n›n  tarihini anlat›rken

bir eliyle direksiyonu kaç›rmamaya

u¤raflan sevimli taksici hat›ramdaki

söyledi¤i flark›lar›n anlam› da dikka-

te de¤er:

“Saraybosna’ya zorla giren

Saraybosna’da duramam›fl.”

Bu dar zamanda ülke hakk›nda

zaten s›n›rl› bilgiye sahipken müm-

kün oldu¤unca fazla fley ö¤renme-

nin bir yolu da flark›larda sözü edil-

di¤i anlamda Saraybosna’da nelerin

“durup” nelerin “duramad›¤›na” göz

atmak olacakt›r. Çok kültürlülükle

beraber Osmanl› etkisinin kendini

hissettirdi¤ini görüyoruz. ‹lber

Ortayl›,  “Eski Dünya

Seyahatnamesi”nde Saraybosna’y›

tarihsel geliflim evreleri içinde

Bursa’n›n ikizi olarak anlat›r.

Avusturya-Macaristan hâkimiyetin-

den de belirgin izler tafl›yan kentte

çok kültürlülük Saraybosnal›lar›n

gurur duyduklar› bir özellik:

“Saraybosna, Sarayevsko Polye

vadisinde yüksek da¤ tepeleri

Trebeviç ve Ozren aras›nda,

Milyacka nehrinin iki k›y›s›nda,

Boflnaklar›n, S›rplar›n, H›rvatlar›n ve

Yahudilerin yaflad›¤› flehir.”

Avrupa’n›n göbe¤inde bir

foto¤raf karesine en az dört minare-

nin girdi¤i bu tek büyük kentte

“savafl”›n ç›kmas›n›n nedeni olarak

“art›k minarelerle yaflamak isteme-

yenler” gösteriliyor.  Buna karfl›n

tarih boyunca minarelerin yan› s›ra

kilise ve sinagog kuleleriyle bar›fl›k

yaflamaktan rahats›zl›k duymam›fl,

büyük ço¤unlu¤unu Müslüman

Boflnaklar›n oluflturdu¤u halk›n ise

her yabanc›ya gösterdi¤i tipik bir

foto¤raf karesi var. Üç dinin mabe-

dini de bir arada görebilece¤iniz

ibretlik bir kare. “Savafl”›n bile buna

gölge düflüremeyece¤ini,

Boflnaklar›n maruz kald›klar› her

fleye ra¤men tepki olarak en büyük

insanl›k suçu olan ›rkç›l›¤›n pençesi-

ne düflmediklerini gösteren bir dav-

ran›fl.

Boflnak figürü olacak. Hatta kelime

haznesi yetmeyip de gazete

kâ¤›d›na flekiller çizerken iyice zor-

lanm›flt›. Sonunda bana kentin isim

babas›n›n Fatih oldu¤unu, önünde

uzanan bu ovaya hayran kal›p ken-

tin ad›n› “Sarayova” (Boflnakçada

ve uluslar aras› kullan›mda halen

Sarajevo’dur.) koydu¤unu anlatabil-

di. Tav›rlardaki bu do¤all›k ve rahat-

l›¤› halk›n genelinde hissetmek

mümkün. ‹letiflim kurmak kolay ve

insanlar güven verici.

Sarayova’n›n kalbi “Bafl Çarfl›”.

Ad› üstünde çarfl› merkezi olan böl-

gedeki genifl meydan›n tam ortas›n-

daki sebil ise kentin simgesi olmufl.

Osmanl›’n›n en dikkat çekici mimari

eserlerini 16. yüzy›lda kente kazan-

d›ran vali Gazi Hüsrev Bey. (Gazi

Husrevbegov). Merkez, sözü edilen

sebili Hüsrev Bey Camii (Begov

C a m i i ) ve etraf›ndaki bedesten,

medrese ve handan oluflan külliye-
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Cami, kilise ve sinagog ayn›
foto¤raf karesinde

Bafl Çarfl› ve Saraybosna’n›n sim-
gesi tarihi sebil

Gazi Hüsrev Bey Camii avlusu
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akan ›rmaklar›yla iyi planlaflm›fl tipik

bir orta Avrupa kenti. Yugoslavya

dönemine ait yüksek katl› toplu

konut projeleri dikkat çekiyor. Kenti

havaalan›na ba¤layan genifl bulvar

üzerinde “savafl” sonras› infla edilen

yüksek ifl merkezleri dikkat çekici

19. yüzy›l sonras›nda geliflen yeni

k›s›mlar, Baflçarfl›’y› oluflturan tarih-

sel çekirdekle ilgi çekici bir birliktelik

kuruyor. Böylece Sarayova kültürel

çeflitlili¤iyle oldu¤u kadar tarihsel

katmanlar›yla da özgün bir Avrupa

kenti halini al›yor. 

Bir Slav lisan› olan Boflnakça

kullan›lsa da günlük yaflamda geçen

konuflmalarda tan›d›k ifadelere

kulak kabartmak mümkün. ‹ki

Boflnak aras›ndaki muhabbet

“Selam›naleyküm” ile bafllay›p

Boflnakça devam ettikten sonra

“Allah’a emanet” ile bitiyor.

“Merhaba” da deniyor. Çok say›da

Türkçe kelime ayn› anlam›yla

Boflnakçada da kullan›l›yor. Tan›d›k

motiflerin bulundu¤u bir baflka alan

da Boflnak mutfa¤›. Türkiye’nin ter-

sine siyah et beyaza göre daha bol

ve ucuz.  Damak tad› ise hiç yaban-

c› de¤il. Boflnak böre¤i, köftesi,

baklavas›, tulumba tatl›s› ve kahvesi

mutlaka tad›lmal›. 

Osmanl› idaresinin en belirgin

ye ba¤layan yürüyüfl hatt› üzerinde

flekillenerek ticari faaliyeti üzerinde

topluyor. Gazi Hüsrevbegov

Bezistan›’n›n (Bedesten) kal›n

duvarlar› kentteki tüm kültür miras-

lar› gibi “savafl”›n etkilerini tafl›yor.

Her fleye ra¤men iyi korunmufl

durumda ve iç mekânda ticari faali-

yet sürdü¤ünden çok canl›. Hüsrev

Bey külliyesi klasik dönem Osmanl›

mimarisinin güzel bir örne¤i olarak

Avrupal› turistlerin de ilgisini çeki-

yor. 

Bu hattan bat›ya do¤ru devam

edildi¤inde ise kentin bugünkü idari

merkezinin yo¤unlaflt›¤› bölgede

Avusturya-Macaristan döneminin

etkileri art›yor. Ülkenin güzelliklerine

hayran kalan Avusturya yönetimi

Avrupa’n›n ilk tramvay›n› Viyana’dan

bile önce  Sarayova’ya yapm›fl. 1.

Dünya Savafl›’n›n patlamas›na

sebep gösterilen Avusturya veliahd›

Ferdinand suikast› ise Baflçarfl›’n›n

yan› bafl›ndaki tarihi köprüde ifllen-

mifl. 

Sarayova parklar›, genifl kald›-

r›mlar›, canl› sokaklar› ve gürül gürül

miraslar›ndan biri ise Boflnaklar›n

mensup oldu¤u ‹slam dini.

Camilerin normal vakit namazlar›n-

da dahi dolmas› genel olarak dindar

bir halk izlenimi veriyor. Bayanlar›n

da ibadete yo¤un ilgileri var.

Bosnal›lar günlük hayattaki tav›rla-

r›yla yobazl›k ve dar görüfllülükten

çok uzaktalar. “Savafl”tan sonra

dine olan ba¤l›l›¤›n özellikle gençler

aras›nda art›fl gösterdi¤i bir gerçek

olsa da sohbet etti¤im Boflnaklar

bunun “savafl” sonras› geliflen bir

nevi “afl›r› muhafazakârl›k” olarak

yorumlanmas›ndan flikâyetçiler.

Dikkatli incelendi¤inde ise ölçülü bir

muhafazakarl›¤›n ülkeye özgü  tarih-

sel ve kültürel de¤erleri sürdürülebi-

lir k›lma boyutuyla var oldu¤u görü-

lüyor. Bu halin aç›k görüfllülü¤e ve

de¤iflime engel teflkil edici bir yan›

oldu¤unu söylemek ise zor.

Bosna dindarl›¤›n›n, günlük

hayattaki kiflisel yorum farkl›l›klar›na

karfl›n halk› kendi aras›nda kutup-

laflt›ran, kategorize eden bir etki

yaratmad›¤› anlafl›labiliyor. Aksine,

söz konusu olan, Müslümanlar›n

a¤›rl›kta oldu¤u bir kentte baflka

inançlar› da kucaklayan ve kentin

çok kültürlü yap›s›yla bar›fl›k olan bir

toplumsal yap›. Bu anlat›lanlar

zaman›m›n ço¤unu geçirdi¤im

Sarayova için geçerli. Tarihi köprü-

süyle ünlü Mostar’da ise, ne yaz›k

ki, kentin demografik yap›s›nda bir

kutuplaflma hissediliyor. Müslüman

Boflnak ve Ortodoks H›rvat nüfusun

yar› yar›ya oldu¤u kentte ticari iliflki-

ler devam etse de derin bir “so¤uk

savafl” var. Kültürleri ay›ran zihinsel

duvarlar, aç›¤a vurulmasa da,

huzursuzluk hissettiriyor.

Meflhur Mostar Köprüsü 16.yüz-

y›l’da Mimar Sinan’›n ö¤rencisi

Hayrettin A¤a taraf›ndan zaman›n›n

yüksek teknolojisi kullan›larak yap›l-

m›fl. (Foto¤raf-6)  Türkuaz rengiyle

Gazi Hüsrev Bey Bedesteni, 
iç mekan 

Saraybosna’da 
Avusturya-Macaristan dönemi
yap›lar› ve tarihi tramvay hatt›
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“Mostar’a zorla giren Mostar’da

duramam›fl,” nitekim Mostar hat›-

ramda da bir tek o duruyor.

Mostar’› arkam›zda b›rakarak

Neretva boyunca bat›ya ilerle-

di¤imizde muhteflem bir do¤a ve bir

masal kentini and›ran Potiçeli bizi

karfl›l›yor. Tafl yap›lar›n do¤ayla çar-

p›c› birlikteli¤ine hayran kalmamak

elde de¤il. Potiçeli Neretva üzerinde

Osmanl›’n›n ulaflt›¤› en bat› uç.

Kenti sevimli Boflnak çocuklar›

eflli¤inde geziyorsunuz. Ellerindeki

kâ¤›t külahlarda incir, f›st›k, kuru

kay›s› var. Rahats›z edici bir ›srar

kesinlikle yok. ‹steyen al›yor. Tabi ki

ne varsa al›yorum.

‹stanbul uça¤› sabah çok erken.
Havaalan› yolunda buradan gidecek

en güzel hediye oldu¤u söylenen
kahve tak›m›n› unuttu¤umu fark

ettim. Fakat üzülmedim, çünkü
ondan çok daha de¤erli bir fleyi
yan›mda getirdi¤imi biliyorum:

merak. Bir haftada gördüklerim
Bosna-Hersek hakk›nda yeni fleyler

ö¤renme iste¤imi artt›rd›. Ülkenin
kültürel çeflitlili¤ini anlatan ‹vo
Andriç’in Nobel ödüllü eseri “Drina

Köprüsü” mutlaka okunmal›. Ülke,
Osmanl›, Avusturya ard›ndan

Yugoslavya yönetimleri alt›nda ken-

Mostar’› ikiye bölen güzel Neretva

Nehri’ni bir gerdanl›k gibi süsleyen

500 senelik uygarl›k miras›, “savafl”

s›ras›nda “uzayl›lar” taraf›ndan top

mermileriyle y›k›lm›fl. Taliban’›n

Buda heykellerine yapt›klar›n› arat-

mayan bu ilkellik “uygar” dünya

taraf›ndan hak etti¤i tepkiyi almasa

da Mostar’da “uzayl›lar”›n yaflad›¤›

yar›da içten içe bir utanç duygusu

oldu¤u söyleniyor

Bu utanca ra¤men, Mostar silue-

tindeki minareler karfl›s›nda “altta

kalmamak” amac›yla bir katedralin

kulesi ilginç bir üslupla “minareleflti-

rilerek” estetik de¤erlerden yoksun

ve orans›z bir kule elde edilmifl.

Tarihte benzeri olmayan kulenin

arkas›nda, Mostar’a hâkim tepenin

zirvesine ise apartman yüksek-

li¤inde dev bir beton haç infla edile-

rek “so¤uk savafl” taçland›r›lm›fl.

Onca inflaat malzemesinin kufl

uçmaz kervan geçirmez tepeye

hangi UFO ile ç›kar›ld›¤› ve ne

amaca hizmet etti¤i merak konusu.

Gerçekten de “Dünyal›lara” ait

olmamas›n› temenni edece¤imiz bir

zevksizli¤in ürünü.  Mostar köprüsü-

nün çevresinde yo¤unlaflan tarihi

mahallelerde insanl›¤› s›cakl›¤›yla

saran muhteflem tafl iflçili¤inin

mütevaz› oranlar›, yeni geliflen beto-

narme k›s›mdaki bu kentsel görgü-

süzlük an›tlar›yla keskin bir z›tl›k ser-

giliyor. 

Bu amaçs›z ba¤nazl›k abidelerini

geride b›rak›rken Mostar hakk›nda

ak›lda kalan gene o küçücük köprü.

Her fleye ra¤men kentin iki yakas›n›

birlefltirmeyi ister gibi bir hali var.

Boyutlar› küçük ama amac› çok

büyük. ‹mha edilen asl›n›n kopyas›

asl›nda, fakat gene de topla tüfekle

y›k›lamayacak olan derinlere nüfuz

etmifl de¤erleri temsil ediyor.

Boflnak k›zlar›n›n flark›s› sanki

Mostar Köprüsü için de geçerli:

dine has bir geliflme gerçeklefltir-

mifl. Ö¤renecek o kadar çok fley var

ki. Boflnaklar›n “Bilge Kral” olarak

sayg›yla and›klar› eski Cumhur-

baflkan› Aliya ‹zzetbegoviç bafll›

bafl›na bir araflt›rma konusu.

Bosna-Hersek’e yap›lacak turis-

tik gezinin en riskli yan› “savafl”

detaylar›na fazlaca odaklanarak

buray› bir a¤lama edebiyat›n tüke-

tim malzemesi haline getirmektir.

Yaflananlar› dinlerken gözyafllar›na

hakim olmak ço¤u zaman mümkün

de¤il. Ancak gözyafllar›n› sildikten

sonra da burada olanlar üzerine

düflünmeye vakit ay›rmak gerekiyor.

Üzerinden henüz on-on befl y›l geç-

mifl olan bu utanç verici “savafl”

dünyaca unutulmaya yüz tuttu, t›pk›

gözyafl› turizmi sonras› eve dönüflle

beraber bafllayan unutkanl›k gibi.

Sayg› ad›na sürekli a¤larken dön-

dükten sonra unutmak “savafl”

ma¤durlu¤una yap›lan esas sayg›-

s›zl›k. Tarihsel ve toplumsal haf›za

kayb› yaflayan bir toplum olarak,

yüzy›llard›r iç içe oldu¤umuz bu top-

raklar› yeniden keflfetmek hem

kendi geçmiflimizi anlamak hem de

benzer utançlar›n bir daha yaflan-

mamas›na katk› sa¤lamak olacakt›r. 

Osmanl› köyü Potiçeli ve 
Neretva Irma¤›n›n tepedeki tarihi kaleden görünüflü
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Yaz›t›ndan . Kaunos ve çevresinin

geçirdi¤i jeolojik geliflimi sonucu ‹sa

y›llar›n›n hemen sonras›nda Kaunos

liman› ticari gemiler için tehlike arz

etmeye bafllam›fl olmal› ki, ‹mpara-

tor Hadrian Dönemi’ndeki Kaunoslu

iki büyük tüccar›n önerisi ve bu öne-

rinin getirece¤i bütçe aç›¤›n›n her

ikisi taraf›ndan karfl›lanmas› sonucu

yeni Gümrük Nizamnamesi uygu-

lanmaya sokulmufltur . Ve bununla

da, al›nan ithal ve ihraç vergilerinde

büyük ölçüde özendirici birtak›m

indirime gidilmifltir. Kaunoslular iki

ürünlerinden ödün vermemifllerdir

ama: Reçine ve Tuz. 

“…ve tuzdan al›nan vergiler

yürürlükteki flekliyle kalacakt›r…”  

Belli ki, bu her iki ürün de

Kaunos’un o dönemde “talep

bulan” önemli iki üretimiydi. Kaunos

tuzunun kendi döneminde neden bu

denli önemli ve aran›l›r olmas›n›n

cevab›n› ise Plinius’tan ö¤reniyo-

ruz::

“…keza tuz, özellikle ama göz

için bir sa¤l›k maddesidir de.. ve bu

nedenle Göz merhemi ile kar›flt›r›l›r.

Bu durumda genellikle Tatta

(bugünkü Tuz Gölü) ve Kaunos tuzu

tercih edilmifltir..”(Plinius,. Naturalis

Historia 31,98-105).

Al›nan vergisinden hiç ödün

verilmemifl olan bu ürünün nerede

ve nas›l üretilmifl oldu¤u konusunda

daha geçen kaz› mevsiminin sonla-

r›na do¤ru hiç, ama hiçbir bilgimiz

olamam›flt›r. Oysa çok da merak

etmifltik. Bir anekdotumu burada

sizlerle paylaflmak isterim: Sevgi ve

rahmetle and›¤›m Hocam Baki

Ö¤ün’ün, y›llar y›l› elini ç›plak aln›na

flaplatarak söyledi¤i “nerede bu tuz

tavalar›… nerede?..” sözleri hala

kulaklar›mda ç›nlamaktad›r. K›smet

tam da 40 y›l sonras›naym›fl.

‹nsano¤lu için baz› anlar vard›r. Ki o

anlarda “basireti” ba¤lan›r sanki.

Mu¤la ‹li, Köyce¤iz ‹lçesine ba¤l›

Çand›r Köyü s›n›rlar› içerinde bulu-

nan Kaunos, Dalyan Kasabas›’n›n

da tam karfl›s›nda yer almaktad›r.

Bugün Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ile

Üniversitem, Baflkent Üniversitesi

ad›na yürüttü¤üm Kaunos öreninde,

daha 1966 y›l›ndan beri arkeolojik

araflt›rmalar yap›lmakta ve var›lan

sonuçlar bilim dünyas›na tan›t›lmak-

tad›r. Özellikle ama son y›llarda bir-

biri ard›na gelen kefliflerimizin her

biri arkeolojide birer ilktir: Agora’da

yer alan “Adak Kumbaras›” gibi;

Rüzgâr yönüne göre kentin cadde

ve sokaklar›n›n planlanmas›nda kul-

lan›lan “Ölçüm Platformu” gibi;

Tiyatro Binas›’n›n döner perde sis-

temi olan “periaktos” gibi; yine

Tiyatro Binas›’n›n tonozlu girifli için-

deki ahflap kap› gibi. Geçen y›l bun-

lara bir yenisi eklenmifltir: Bir önceki

mevsimin sonlar›nda bizleri heye-

canland›ran Tuzla. Varl›¤›n› bugüne

kadar yaln›zca antik ça¤ yazarlar›n›n

anlat›mlar›ndan bildi¤imiz Tuzla..

Bugün kendisini rahmetle and›¤›m

Hocam›n çok merak edip de dünya

gözü ile göremedi¤i Tuzla. Antik

Ça¤ pharmakolojisinde, özellikle de

“göz” merhemi yap›m›nda ›srarla

tercih edilen ve bu nedenle olmal›d›r

ki, yeniden düzenlenen “Gümrük

Kurallar›” içinde vergi de¤erinden

ödün verilmeyen Kaunos tuzunun

üretildi¤i Tuzla: K a u n o s   T u z la

s ›.

fiimdi ise, bu yeni keflfimizin

afla¤›da sunaca¤›m ilk bilgilerini Siz

sevgili okuyucular›mla paylaflman›n

“tatl›” bir heyecan› tafl›yorum üze-

rimde...

Kaunos Tuzu’nun antik yaflam›n

vazgeçilmezi oldu¤u bilgisi, daha

kaz›lar›m›z›n bafl›ndan itibaren bilin-

mekteydi. Özellikle de Liman

Agoras› Çeflme Binas›’n›n limana

bakan yüzündeki Gümrük
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arkas›nda oldu¤u gibi; yüksek dal-

galara kapal› kendi içinde bir koyak

oldu¤u gibi; arkas›ndaki kayal›k

tepe nedeniyle yüksek ›s›y› muhafa-

za eden ölü bir noktada oldu¤u gibi

ve bunun yaratt›¤› yüksek tribulans

içinde kald›¤› gibi. Öyle anlafl›l›yor

ki, kuzey yönden esen kuru rüzgâr-

lar olan poyraza kapal› olmas›n›n

dezavantaj›, bu oluflan hava ak›m›

ile tolere edilmifltir.

Ve tesis, Plinius’un tarifine uygun

yap›s›yla kendisini korumufl ve

günümüze kadar ulaflabilmifltir.

(Plin. nat 31, 73-92). 

Basireti ba¤lan›r da, gözünün önün-

de duran› bile alg›layamaz. Bizim de

yaflad›¤›m›z bu ba¤lamda buna

benzer bir fley olmal›yd›. Neden

mi?.. Yeri hiç de yabanc› ve uzak

de¤ilmifl bizlere de ondan: ‹smi üze-

rinde, “‹ztuzu”. Caretta Caretta’lar›n

yumurtalar›n› b›rakt›¤› Dalyan

Beldesi’nin hani flu dünyaca ünlü

“‹ZTUZU” sahili (Res. 1; 36º 49' 33"

N; 28° 37' 55" E). Yerine

vard›¤›m›zda sevinç, flaflk›nl›k ve

flansl› olma duygular›n› adeta iç içe

yaflad›k. Sevinçliydik, çünkü bunca

y›ld›r merak edilip hep sorgulanan

ise, olas›l›kla zaman›ndaki k›y› fleri-

dine ba¤l› olarak 28.50 ila 32 m ara-

s›nda de¤iflmektedir. Gerek kanal

ve gerekse parseller içindeki tuz

tavalar› ayn› malzeme ve teknikte

yap›lm›fllard›r: Yap›m›nda, tümüyle

civardan toplanm›fl yumruk

büklü¤ünde ya da biraz daha büyük

tafllar kullan›lm›flt›r: Ba¤lay›c› ele-

man ise, iri taneli kum kar›fl›m›ndan

elde edilen kireç harçt›r.

Dolgusundan ar›nd›r›lm›fl tavalar›n

gösterdi¤i gibi, 4.28 m. çap›nda bir

“çanak” formundaki her bir tavan›n

taban derinli¤i de farkl›d›r: 14-18

“…Deniz tuzu, ya sahilde deniz

suyunun çekilmesiyle, ya da k›y›

fleridi boyunca yerlefltirilen tavalar

içindeki deniz suyunun buharlaflma-

s› sonucu elde edilmektedir.”  

fiimdi ise peçesini ilk kez bizlere

açmaktad›r. Tuz tavalar›, zaman›n›n

sahil fleridi kumulu üzerinde do¤u-

bat› yönünde parsellenmifl 35x50m.

boyutundaki bir alan içine yerlefltiril-

mifllerdir: Ortada 3 tam, yanlarda?

parsel vard›r ve bunlar kuzey-güney

do¤rultusundad›rlar; ortalama 1.50

m genifllikteki kanallarla birbirlerin-

den ayr›lan parsellerin uzunluklar›

“Kaunos Tuzlas›” yüzünü ilk kez

gösteriyordu bizlere. fiaflk›nd›k,

çünkü böyle bir tesisin mimari yap›-

s›yla, en az›ndan ben, ilk kez tan›fl›-

yordum. fiansl› oldu¤umuzu hisse-

diyorduk, çünkü böylesine bir tesis

Anadolu’da bir ilkti bugün için. 

Bugünkü sahil fleridinin arkas›n-

da kalan gölet ile onun da arkas›nda

yükselen kayal›k tepe aras›nda olu-

flan kumsal, Tuzla için seçilmifltir.

Seçildi¤ine göre de buras› tuz üreti-

mi için belirtilen olmazsa olmaz›n

asgarisine sahip olmufl olmal›d›r:

Zaman›ndaki k›y› fleridinin hemen

cm. ‹ç yüzleri “yumurta kabu¤u”

kal›nl›¤›nda tu¤la tozu ve kireç kar›-

fl›m› bir harçla kezlerce izole edil-

mifltir. ‹çe do¤ru yat›k duvarlar› ayn›

malzeme ve ayn› teknikte örülmüfl

40 cm derinli¤indeki kanallarda dik-

kati çeken, bunlar›n tesisin içine

do¤ru hafif e¤imle girmifl olmas›d›r.

Ki, bu noktada yine Plinius’a kulak

verelim: 

“...sahilde tabii kaya çukurcuk-

lar›n›n bulunmad›¤› durumda, sular

e¤imli kanallar arac›l›¤› ile tavalara

ak›t›l›yordu.” 

Bugünkü sahil fleridinin arkas›n-



83

%o 38. Bu yo¤unluk, tuz tavalar›

içinde k›sa sürede tuz birikimine

olanak sa¤lamaktad›r. Nitekim

açt›¤›m›z tavalar içinde hemen kris-

talleflen tuzun birikmifl olmas›, bizle-

ri hem flafl›rtm›fl ve hem de heye-

canland›rm›flt›r. Öyle anlafl›l›yor ki,

ilk tuz birikiminin ard›ndan tavalara

yeniden deniz suyu b›rak›lmakta ve

onun da buharlaflmas› beklenilmek-

tedir. Böylece tavalar içerisinde

kristalleflen tuz miktar› her defas›n-

da artm›fl ve bu ifllem, kristalleflen

tuzun tavalar içinde yeterince biriki-

mine kadar devam etmifl olmal›d›r.  

da kalan gölet ile onun da arkas›nda

yükselen kayal›k tepe aras›nda olu-

flan kumsal, Tuzla için seçilmifltir.

Seçildi¤ine göre de, tuz üretimi için

belirtilen olmazsa olmaz›n asgarisi-

ne sahip olmufl olmal›d›r:

Zaman›ndaki k›y› fleridinin hemen

arkas›nda oldu¤u gibi; yüksek dal-

galara kapal› kendi içinde bir koyak

oldu¤u gibi; arkas›ndaki kayal›k

tepe nedeniyle yüksek ›s›y› muhafa-

za eden ölü bir noktada oldu¤u gibi;

bunun yaratt›¤› yüksek tribulans

içinde kald›¤› gibi. Kuzey yönden

esen kuru rüzgârlara, poyraza kapa-

nun analizini yapt›rabilecek henüz

zaman›m›z olmam›flt›r. Zaten bu

çal›flman›n arkeolojik araflt›rmas›

olarak da, daha henüz iflin bafl›nda-

y›z. Hedef, bu önemli arkeolojik bel-

geyi kaz›lar›n›n tamamlanmas›yla

yaln›zca bilim dünyas›na tan›tmak

de¤il, topluma hizmet amac›yla yeni

bir kavram olan “deneysel arkeoloji”

çerçevesinde de uygulamaya koy-

makt›r: Kendi döneminin yöntemiyle

tuz üretmek ve günümüz pharma-

kolojisinde hala daha kullan›labilir

mi sorusuna cevap olmak üzere

analiz ettirmektir. 

Çaplar› ortalama 4.30 m. civar›n-

da olan tavalar›n oldukça genifl bir

alan içine ve antik yaflamdaki tuz

üretimine uygun belli bir tasar›m

içinde k›y› fleridi üzerine yerlefltiril-

mifl olmas›, buran›n salt iç tüketime

yönelik bir ifllik olmad›¤›n›, aksine

d›flar›dan gelen yo¤un taleplere

cevap verecek ölçüde büyük bir Tuz

üretim atölyesi oldu¤unun bir gös-

tergesidir. Zaten gemilerin zaman›n-

da sorunsuzca yanaflabilece¤i koru-

nakl› bir koya yak›nl›¤› da, bu

düflüncenin bir baflka deste¤idir. 

Zaman›n›n aran›lan Kaunos tuzu-

l› olmas›n›n dezavantaj› bu oluflan

hava ak›m› ile tolere edilmifl olmal›-

lar.

Geçen mevsim içindeki kaz›

dönemimiz k›sa bir süreye s›¤d›r›l-

m›fl olsa da, en az›ndan döneminin

ünlü ve aran›lan tuzunun Kaunos’ta

nas›l üretilmifl oldu¤u merak›m›z

gerilerde kalm›flt›r: Deniz suyu

kanallar arac›l›¤› ile tavalar içine

al›nmakta ve s›cak hava ve esintili

kuru klima alt›nda buharlaflmaya

b›rak›lmaktad›r. Bilindi¤i üzere

Akdeniz, ülkemizi çeviren denizler

içinde tuz oran› en yüksek olan›d›r:

Ancak, bugün için bilebildi¤imiz,

tuzun kalitesinin tart›fl›lamaz

oldu¤udur. Nereden mi biliyoruz ?..

Yorgun düflülen her çal›flma günü-

nün “az›k” aral›¤›nda, her birimiz

tatt›k da ondan… 
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olaca¤›n› hangi meslekte olacaklar›n›
ailelerini vs. anlatmalar›n› istemifl ve
teker teker onlar›n bu söylediklerini not
alm›fl sonra da tüm ö¤rencilerin yan›tla-
r›n› bizimle paylaflm›flt›.

Okuyunca o kadar etkilenmifltim ki... 

Küçüklerin hayallerden bir kaç tane-
sini sizinle paylaflmak istiyorum (‹sim-
lerini de¤ifltirerek yaz›yorum.)

Lale: Mesle¤im Doktorluk. Bir k›z
çocu¤um vard›. Çocu¤umun üzerinde
flort ve k›sa kollu bir blüz var. Evlenip

mutlu olamad›¤›m›z için ayr› yafl›yoruz.
Irmak: Mesle¤im avukatl›k, eflimle

deniz kenar›nda el ele tutuflup geziyor-
dum.

Ayfle: Mesle¤im manken olmufltum.
Evleniyorum, bir k›z›m oldu. Eflim bana

çok kötü sözler söyledi¤i için ayr›ld›m.
Belgin: Ben difl doktoruyum.

Çocu¤um bir tane (k›z)üstümde bir elbi-
se olacak, eflim iflsiz, çünkü hasta
oldu¤u için ifle gidemiyor.

Defne: (Benim K›z›m) Mesle¤im

ö¤retmenlik olacak, çocu¤um k›z ola-
cak, ona yemek haz›rlayaca¤›m.     

Doktor biri ile evlenmek isterim. (Difl
doktoru)

Ö¤retmenlerinin bizlere ilettikleri gibi
aynen aktard›m. Gelecekleri ile ilgili

düflünceleri ne kadar ilginç öyle de¤il
mi? Hepsi de ayna tutmufllar kendi aile-
lerine.

Küçük delikanl› flöyle diyor:
‘Büyüyünce Astsubay olaca¤›m. Eflim
‹stanbulda, ben Almanya’da olaca¤›m.

Eflim benim mesle¤imi be¤enmedi¤i

K›z›m 5 yafl›nda ana okuluna gider-
ken gerçekten çok flansl›yd›k çünkü
onun harika bir ö¤retmeni vard›.

Kendini sürekli gelifltiren bir
e¤itmen, iflini son derece ciddiye al›yor-
du ve tabii ki do¤rusu da buydu. Hayata

yeni at›lacak tatl› yavrucaklar›n baflar›
tohumlar› o yafllarda at›l›yor o da bunu
çok iyi bildi¤i için canla baflla çal›fl›yor-
du.

Onlara sundu¤u flevkatle, yapt›¤›
çal›flmalarla erkenden çocuklara okulu

sevdirdi. Her zaman velilerle iletiflim
halindeydi. Zaman zaman  toplant›lar
yap›yor ya da  baz› notlar gönderiyor ve
çocuklar› ile ilgilenmeleri için velileri
bilinçlendiriyor ,yönlendiriyordu.

Hatta daha önceki y›llarda çocukla-

r›n aileleri kendi aralar›nda imza topla-
m›fllar ve Okul Müdürüne iletmifller
“Bizim çocuklar›, ilkokulda da ayn›
ö¤retmen okutsun” diye..

fiendil Ö¤retmen gülerek “-Bana
tekrar üniversite okutup yeniden kariyer

yapt›racaklard›” diyerek anlatm›flt› bu
an›s›n› .

KÜÇÜKLER‹N  GELECEK
HAYALLER‹ …

O günlerde k›z›m okuldan yine elin-

de bir ka¤›tla eve geldi. Ben de merakla
okudum neler yazm›fl ö¤retmeni bize
diye. Bu sefer çok ilginç bir çal›flmay›
paylafl›yordu bizimle.

NLP tekniklerinden yararlanarak
çocuklara kendi geleceklerini düflündür-

müfltü. ‹leride nas›l bir hayatlar›

için ayr› yaflayaca¤›z.Çocuklar›n biri bir

tarafta di¤eri bir tarafta olacak.

Ne diyorsunuz? 5 yafl›ndaki

çocu¤un bu gelecek  hayali size neler

anlat›yor?

HAR‹KA OLMASI ‹Ç‹N NE YAPMALI?

Baflar›, kariyer, aile vs. ‹leride yetifl-

kin olacak olan bu  çocuklar yaflam

becerilerini nas›l kazan›yorlar dersiniz? 

Ya siz nas›l kazand›n›z bu becerileri? 

‘Bilinçsiz Modelleme’ diyorum ben

buna. 

Örne¤in ben, k›z›ma herhangi bir

konuda birfleyler anlat›rken bazen

annem konufluyor zannediyorum kendi-

me ait olmad›¤›n› sand›¤›m düflünceler

sözcükler halinde benim a¤z›mdan

dökülüyor. Kendini gelifltirme konusun-

da çal›flmalar yapt›¤›m için ço¤u zaman

farkediyorum ve düzeltmeye çal›fl›yo-

rum bununla birlikte bazen de ifl iflten

geçmifl oluyor.

Bir çocu¤unuz varsa  eminim onun

ileride baflar›l›, kendine güvenen, kendi-

ni iyi ifade eden, sorumluluk sahibi, bir

yetiflkin olup harika bir gelece¤i olmas›-

n› istersiniz.

Bu durumda sizin de harika olman›z

gerekiyor öyle de¤il mi? 

Devam edecek olan yaz›lar›mda

çocuklar›n›z›n ve özellikle de sizin “hari-

ka” olabilmeniz için pek çok s›r vere-

ce¤im. Tekrar buluflmak dile¤iyle

Sevgiyle kal›n...

Gülhan Berkman Yakar

gberkman@kariyercafe.com

A‹LEDE BAfiLAYAN
KAR‹YER H‹KAYES‹
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biçimde oturmalar› için koltuklar

bulunmaktad›r. Sedye üstündeki

hastalar yatar vaziyette de tedaviye

al›nabilirler. HBOT uzman doktor ve

t›bbi personel gözetiminde yap›l›r.

HBOT her yafltaki hastaya uygu-

lanabilir. Hastalar bas›nç odas›na

kendilerine verilen özel pamuklu

k›yafetlerle girerler. Bir seans  genel-

likle 1,5-2 saat sürer. Hastalar›n

büyük bir bölümü günde bir seans

tedavi görürler. Ancak baz› acil

durumlarda günlük seans say›s›

dörde kadar ç›kabilmektedir. Toplam

seans say›s› hastal›¤a gore

de¤iflmektedir.

HBOT s›ras›nda hastalar›n plaz-

mas›nda maksimum düzeyde oksijen

çözünür ve dokulara giden oksijen

Hiperbarik Oksijen

Tedavisi (HBOT) bir bas›nç

odas›nda tümüyle bas›nç alt›na

al›nan hastaya aral›kl› olarak % 100

oksijen solutmak suretiyle uygulanan

medikal bir tedavi yöntemidir. HBOT

6000’den fazla çal›flma ile desteklen-

mifl modern ve bilimsel bir tedavi

yöntemidir. 

HBOT çelikten yap›lm›fl, içerisi-

ne hava verilerek bas›nçlanabilen,

içeride bulunan kiflilere % 100 oksi-

jen soluma olana¤› sa¤layan kabinler

arac›l›¤›yla sa¤lan›r. Bu kabinlere

bas›nç odas› ad› verilir. HBOT uygu-

lamalar›nda hastalar›n büyük

ço¤unlu¤u normalde içinde bulun-

du¤umuz atmosferik bas›nc›n 2-2,5

kat› bas›nç alt›nda oksijen solurlar.

Bas›nç odas›n›n yanlar›nda lumboz

olarak adland›r›lan d›flar›dan içerinin,

içeriden d›flar›n›n gözlenmesine yara-

yan pencereler mevcuttur. Bas›nç

odas› içinde hastalar›n rahat bir

miktar› artar.

Hiperbarik oksijen tedavi-

siyle;

Plazmada çözünen oksijen mik-

tar› artar 

Hipoksik dokular›n oksijenasyonu

sa¤lan›r 

Anaerobik bakterilerin üremesi

durdurulur.

Baz› antibiyotikler ile sinerjistik

etki sa¤lan›r.

Vazokonstrüksiyon sayesinde

ödem azal›r.

Karbonmonoksit ve siyanid zehir-

lenmesinde sitotoksik etkiyi önler.

Yara bölgesindeki lökosit aktivas-

yonu güçlenir 

Yara bölgesinde yeni damar olu-

flumunu (angiogenesis) sa¤lar 

Yara bölgesinde konnektif doku

oluflumunu uyar›r  

T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan 1

A¤ustos 2001 tarihinde yay›nlanan

hiperbarik oksijen tedavisi ile ilgili

H‹PERBAR‹K OKS‹JEN TEDAV‹S‹ NED‹R?
Helin Aras Tek
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Antihipoksik etki: HBOT uygula-

mas› s›ras›nda baflta kan olmak

üzere, vücut s›v› ve dokular›nda yük-

sek oranda oksijenin çözünmesine

ba¤l›d›r. 

Antiödem etki: Oksijenin vazo-

konstrüktif etkisiyle total perfüzyon

azal›r. Ayr›ca, hipoksi nedeniyle artan

kapiller geçirgenlik HBOT sayesinde

düzenlenir, ekstravasküler kompart-

mana s›v› geçifli önlenir, böylece

ödem geriler. Crush yaralanmas›,

kompartman sendromu, reperfüzyon

hasar›, beyin ödemi, yan›k gibi pato-

lojilerde antiödem etki büyük önem

kazan›r. 

Antitoksik etki: HBOT Clostridium

cinsi bakterilerin ekzotoksin üretimini

inhibe ederek gazl› gangrende yaflam

kurtar›c› etki gösterir. Ayr›ca baflta kar-

bonmonoksit zehirlenmesi olmak

üzere siyanid, hidrojen sülfid ve kar-

bontetraklörür zehirlen-melerinde (CO)

veya yard›mc› ana tedavi ajan› olarak

kullan›l›r. 

Antibakteriyel etki: HBOT mut-

lak ve fakültatif anaeroblar ile mikro-

aerofilik aeroblar üzerine bakterisid,

di¤er baz› mikroorganizmalara ise

bakteriostatik etkilere sahiptir. HBOT

ile sa¤lanan yüksek düzeydeki oksi-

jen bakterisid etkinin en önemli

nedenidir. HBOT dolayl› yoldan da

antibakteriyel etki sa¤lar; Nötrofillerin

oksidatif yol ile aerob bakterileri

öldürme kapasitesini artt›r›r, monosit

ve makrofajlar›n fonksiyonlar› doku

oksijeninin normalleflmesiyle optimal

düzeye  ulafl›r. Ayr›ca baz› antibiyo-

tiklerle, örne¤in aminoglikozidler flu-

orokinolonlar, vankomisin ve teikop-

lanin ile sinerjistik etki gösterir. 

HBOT’nun antibakteriyel etkilerin-

den infekte kronik yaralarda, gazl›

gangren, Fournier gangreni ve nekro-

tizan fassit gibi nekrotizan yumuflak

doku infeksiyonlar›nda, kronik

osteomyelitte, anaerobik mantar

infeksiyonlar›nda yararlan›l›r.

yönetmelikte afla¤›daki hastal›klar

HBOT endikasyonu olarak bildirilmifltir. 

• Dekompresyon hastal›¤› (vurgun) 

• Hava ve gaz embolisi 

• Karbonmonoksit, siyanid zehirlen-

mesi, akut duman inhalasyonu,

• Gazl› gangren 

• Yumuflak dokunun nekrotizan

enfeksiyonlar›

• Crush yaralanmalar›, kompart-

man sendromu    ve di¤er akut

travmatik iskemiler. 

• Yara iyileflmesinin gecikti¤i

durumlar

• Kronik refraktör osteomyelit 

• Afl›r› kan kayb› 

• Radyasyon nekrozlar› 

• Tutmas› flüpheli deri flepleri ve

greftleri 

• Termal yan›klar 

• Beyin absesi 

• Anoksik ensefalopati 

• Ani iflitme kayb› 

• Retinal arter oklüzyonu 

• Kafa kemikleri, sternum ve ver-

tebralar›n  akut osteomyelitleri 

Yukar›daki endikasyonlardan

baflka, mukormükozis, perine fistüllü

Crohn hastal›¤›, purpura fulminans,

elektrik yan›klar›, protez ve implant

infeksiyonlar›, kaynama güçlü¤ü olan

fraktürler, serebral palsi gibi baz›

hastal›klarda da kullan›labilmektedir.

Mandibuler osteoradyonekroz ile ilgi-

li de pek çok yay›n mevcuttur.

HBOT etki mekanizmas› 

Hiperbarik oksijen tedavisi

(HBOT) bas›nç odas› içine al›nan

hastaya %100 oksijen solutulmas›

esas›na dayanan bir tedavidir.

Yüksek bas›nçta solunarak dokulara

tafl›nan oksijen doku hipoksisinin yol

açt›¤› akut veya kronik bir çok pato-

lojide tedavi edici özellik tafl›r. Tedavi

s›ras›nda çözünen oksijenin doku

oksijenizasyonunu artt›rmas› saye-

sinde çok yönlü etkiler sa¤lan›r.

Bunlar; 

Yara iyileflmesi üzerine etkisi:

HBOT’nun sellüler hipoksi nedeniyle

bozulmufl olan yara iyileflmesi üzeri-

ne etkisi fibroblastik aktivite, kolla-

gen üretimi ve neovaskülarizasyonun

art›fl›, epitelizasyonun desteklenme-

si, osteoblastik ve osteoklastik aktivi-

tenin optimizasyonu ile osteogenezin

art›fl› fleklinde özetlelenebilir. Kronik

yaralarda doku hipoksisi, ödem ve

infeksiyon ana patolojilerdir.

HBOT’nun yara iyileflmesi üzerine

etkilerinden diyabetik ayak, arteriyel

veya venöz damar hastal›klar›na

ba¤l› ülserasyonlar, osteoradyonek-

roz, enterit, myelit, hemorajik sistit

gibi radyasyon hasarlar›, adriyamisin

baflta olmak üzere ekstravazasyon-

lar, kronik osteomyelit, kaynamayan

fraktürler ve aseptik nekrozlarda fay-

dalan›l›r. 

HBOT iskemiyi giderir, iyileflmeyi

h›zland›r›r, tedavi maliyetini düflürür. 

HBOT dekompresyon hasta¤› ve

gaz embolisinde ana tedavidir.

Tedavi s›ras›ndaki bas›nç art›fl› ile

hastal›¤a neden olan gaz kabarc›kla-

r›n›n küçülmesi ve klinik düzelme

sa¤lan›r. 

HBOT‘de en s›k görülen yan etki

bas›nç de¤iflikli¤inin kulak ve sinüs-

lerde yapt›¤› etkidir. Bu durum tehli-

keli olmay›p, bas›nç eflitleme yön-

temlerinin ö¤renilmesiyle önlenebilir.

Di¤er yan etkiler oldukça nadir görül-

mekte olup, oksijen toksisitesi, klost-

rofobi (kapal› yerde kalma korkusu)

ve geçici miyopi olarak s›ralanabilir. 

KAYNAKLAR:
- ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi

Sualt› Hekimli¤i ve Hiperbarik T›p A.D.
-SHTD Sualt› ve Hiperbarik T›p Derne¤i

Doktor Esra Akgül / Sualt› Hekimli¤i ve Hiperbarik T›p Uzman›



erer ermez herkes bu alanda söz

yetifltirmeye bay›l›r. Neden sorun

varsa onu bu dalda yetiflmifl,

uzmanl›¤›n› kan›tlam›fl kiflilere b›rak-

maz da, herkes kendince çözüm

yolu üretip fetva vererek konuyu

suland›r›r? Gündelik hayat›m›zda

hemen her yerde bir sorunumuz

oldu¤unda , o sorunla ilgili en iyi, en

donan›ml›, en bilgili kiflileri, kurumla-

r› aramaz m›y›z? ‹lle de o iflin uzma-

n› olsun da rahatça bir sonuca vara-

l›m istemez miyiz? Elektronik, oto-

matik araçlar›m›z bozulunca eline

her tornavida alan›n açt›¤› dükkana

m› gidiyoruz, yoksa as›l markan›n

servisini mi ar›yoruz? Mal›m›za,

eflyam›za gösterdi¤imiz bu titizli¤i

niçin ana dilimiz için göstermekten

uzak duruyoruz? Dilimizde bir sorun

mu var, yoksa bizler mi sorunluyuz

‹lk ve orta ö¤retimde olsun, yük-

sek ö¤retimde olsun Türk Dili

ö¤retiminin do¤ru dürüst yap›lma-

d›¤›, çocuklar›m›z›n ve gençlerimizin

hangi okul türünü bitirirse bitirsin,

bir türlü ana dil sevgisi ve bilinci

içinde yetifltirilmedi¤i konusunda

farkl› flikayetler dinleriz, hatta konu-

fluruz da… Hem de bilir bilmez, akl›

veya sorunlar› bizler mi yarat›yoruz?

Varsa bir sorun, o zaman niçin bu ifli

yetiflmifl uzmanlar›na b›rakm›yoruz

da, her kafadan baflka bir ses ç›k›-

yor?..

Gün geçmiyor ki, dergilerde,

gazetelerde, radyolarda ve TV

ekranlar›nda Türkçe ile ilgili bir

sorun ortaya  ç›kmas›n…Köflelere

kurulmufl kalem sahipleri kendi geç-

mifl ö¤renimlerine, birikimlerine

bakmaks›z›n Türkçenin sorunu var-

m›fl gibi, nas›l da  ahkam keser-

ler…Asl›nda Türk dilinin bir sorunu

yok, sorun insanlar›m›zda: Onlar›n

yazd›klar›nda, söylediklerinde,

anlatmak isteyip de bir türlü iki

ucunu bir araya getirip, derli toplu

aktaramad›klar›nda bu sorun veya

sorunlar…

Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN

K‹M HASTA? 
D‹L M‹? 
B‹Z M‹?
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seniz hastan›z›n a¤z›ndan girip bur-

nundan ç›kmazs›n›z, yine a¤z›ndan

efendice ç›kars›n›z. Ayr›ca birde

çal›flmalar›n›z› , raporlar›n›z› kaleme

al›rken yanl›fllar›n›z› da düzeltirsi-

niz…” gibi sakinlefltirici sözlerle

onlar› istedi¤im biçimde yetifltirmeyi

görev bilmifltim. Y›llar sonra iflim

veya diflim düfltü¤ünde  karfl›lafl-

t›¤›m difl hekimleri o ders saatlerini

tatl› tatl› and›klar›n› ifade etmifllerdi:

art›k bilmem bana flirin görünmek

için mi, yoksa gerçe¤in ifadesi miydi

dedikleri…Her neyse yine de, ne

olursa olsun, insan s›rt›n›n s›vazlan-

mas›ndan hoflnut oluyor…

Türk dilinin sorunlar› diye karfl›-

m›za ç›kar›lan sorunlar›n yanl›fl kul-

lan›mdan, aç›kças› insanlar›m›z›n

bilgisizli¤inden, hava atmak isteme-

sinden, yabanc› dil hayranl›¤›n›n

zeytinya¤› gibi üste ç›kmas›ndan, “

lügat paralama “ iste¤inden kaynak-

land›¤›n› söyleyebilirim. Buna dil bil-

mezli¤in etkisiyle yanl›fl çevirilerin

de eklendi¤ini düflünürsek, elbette

uzman dilcilerin sözlerine ve çözüm

önerilerine kulak vermek gerekir.

Birkaç örnekle düflüncemi ortaya

sereyim, isterseniz:

“ Transformation geçiriyoruz “

diyen bir baflbakan “ de¤ifliyoruz “

deseydi, “ trend afla¤› do¤ru “ diyen

bir maliye bakan› “ e¤ilim “ sözünü

kullansayd›, “ önceki bekrauntta

baflar›lar› var “ diyen bürokrat “ geç-

miflinde “ diyebilseydi, “ döküman-

ter “ yerine “ belgesel “, “ start

almak “ yerine  “ bafllamak “ konul-

sayd›, “ annem okey diyor, yani yes

“ diyen dizi y›ld›z› bunu

Türkçelefltirseydi, “ star “ yerine

yüzlerce y›ll›k “ y›ld›z “ kullan›lsayd›,

“ soft “ için “ yumuflak “ ye¤lensey-

di, “ dominant “, “ enformasyon “, “

‹lk ö¤retim s›ralar›ndan bafllaya-

rak Türkçe derslerini hafife alan,

yaz›p yorumlamaktan çok kal›p söz-

leri ezberleyen, test çözmekten bafl

alamay›p sözlerden oluflan cümleyi

anlamayan, cümlelerden oluflan

paragraflar› birbiriyle ilintilemeyen,

ö¤renci kadrolar›n› yetifltiren ö¤ret-

menleri en az puan alanlardan

seçen, s›nav yöneticilerini hakl›

ç›karan  kadrolar sürüp gittikçe

Türkçe dersleri YÖK dersleri aras›n-

da  say›l›r gider.

Gazi Üniversitesi  Difl Hekimli¤i

Fakültesinde y›llar öncesinde

Türkçe dersleri için zaman ay›r-

d›¤›mda , ö¤rencilerin bir a¤›zdan

feryad›,”bize ne gerek Türkçe?

Bizim dünya kadar  as›l dersimiz,

laboratuarda iflimiz, atölyede difli-

miz dururken bizi niçin meflgul edi-

yorlar, hocam?” biçimindeydi.

Gerçekten de YÖK taraf›ndan onay-

lanan Türk  dili derslerinin program›

hemen bütün fakültelerde ortakt› ve

sat›r› sat›r›na buna uyulmas›, müfre-

dat›n d›fl›na ç›k›lmamas› isteniyor-

du. Edebiyat fakültesindeki ö¤ren-

ciyle Fen veya Ziraat yahut Difl

Hekimli¤i aras›nda bir fark var m›,

yok mu diye hiç kimse düflünme-

miflti. Okutmanlar da  ne isteniyorsa

onu vermekten öte geçemiyorlard›.

Bu tutumun yanl›fl oldu¤unu, her

fakültenin kendi bünyesi  içinde bu

dersin  as›l amac›ndan ayr›lmadan

verilmesi gerekti¤ini düflün-

dü¤ümden, ö¤rencilerime “arka-

dafllar; kuru dil bilgisi yerine sizlerle

sohbet edece¤iz, bazen yaz› yazd›-

r›p yaz›m kurallar›na uyup uyma-

d›¤›n›z› denetleyece¤im, ama çok-

ças› sizleri konuflturaca¤›m herhan-

gi bir konu üzerinde…Böylece

konuflma adab›n› erkan›n› ö¤renir-

skor “ yerine “ bask›n , bilgi, sonuç

“ yaz›lsayd›, o insanlar anlafl›lmaz

m›yd› sanki? Dil iletiflim arac›

oldu¤una göre, daha iyi, çabuk ve

rahat anlaflabilmek için niçin

Türkçemizi bozuyoruz?  Herkes

‹ngilizce, Frans›zca bilmek zorunda

m›? Öyle sözleri araya s›k›flt›r›nca

daha m› etkili olduklar›n› san›yorlar?

O kiflilerin ömrü diyelim yüz y›l sür-

sün. Sonra?… Konufltuklar› da, yaz-

d›klar› da unutulur gider, ama

Türkçe tam M.S. 728-732 y›l›ndan

beri yaz›l› olarak tarih sahnesinde

yerini alm›fl, hükmünü sürüp gidiyor.

Orhon yaz›tlar› ile bafllayan Türk dili

an›tlar› sayesinde ‹ngilizceden de,

Frans›zcadan da, Almancadan da

en az yedi yüz y›l eskiyiz diyebiliyo-

ruz. ‹nanmayan açs›n bat› dillerinin

köken bilgisi (etimoloji) sözcüklerini

de  görsünler gerçe¤i… Oradaki

sözlerin en eskisi ancak 14. veya

15. yüzy›la kadar geri götürülebiliyor

kan›tlar›yla, öncesi yok…

Görevimiz Türkçe dil bilincini

pekifltirmek, ana dilimizi sevdirmek,

Atatürk’ümüzün  gösterdi¤i amaç ve

ilkeler do¤rultusunda dilimize sahip

ç›kmakt›r. Büyük önderin gösterdi¤i

yol aç›kt›r: “ Hayatta en hakiki mür-

flit ilimdir “. Öyleyse yap›lacak tek ifl

vard›r: Dil ifllerini, varm›fl gibi görü-

nen sorunlar›n› Türk dili alan›nda

yetiflmifl uzmanlar›na b›rakmak…

Do¤ru yazmak ve söylemek,

Türkçe’nin gücüne inanarak karfl›-

m›zdaki insanla iletiflim kurmak, bu

sat›rlar› okuyan difl hekimlerimizin

baflta gelen amac› olmal›d›r, diye

düflünüyorum. Ancak böylece unu-

tulmaz oluruz, gelecek kuflaklara

güzel bir yol açar›z ve bizleri, de

izleyecek insanlar bulunur.
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(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
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Kald›¤›m›z yerden devam edelim.
Yöntemler flüphesiz önemlidir. ‹çeri¤i
destekleyen biçimdir. Ve biçimi
oluflturan en önemli faktör tekniktir.
Tekni¤iniz/stiliniz ve yararland›¤›n›z
teknoloji; görselli¤i/görüntünün kali-
tesini önemli oranda etkiler. Örne¤in
objektifinizin kalitesi,  merceklerinin
hangi maddeden yap›ld›¤›, mercekler-
in özellikleri, ›fl›¤› kay›ps›z ve renk
dengesini bozmadan geçirmesi çok
önemlidir. Yine; makinenizin kadraj
seçenekleri, enstantane ve diyafram›
seçebilme olanaklar›, beyaz ayar›, fil-
tre kullanmaya uygunlu¤u düflün-
dü¤ünüz/tasarlad›¤›n›z foto¤raflar›
çekmenizi kolaylaflt›r›r. Kompakt, ilkel
hatta karton kutudan yapt›¤›n›z mak-
inelerle de foto¤raf çekilece¤i iddia
edilir. Bir bak›ma do¤rudur. Ancak
sadece net ve keskin olamayan, ren-
kleri do¤ru saptamayan kalitesiz ›fl›kla
yaz›lm›fl bir görüntü oluflturulur.
Günümüzde foto¤raf ise teknolojik
olarak geldi¤i noktada farkl› de¤erlen-
dirilmektedir. Ifl›kla yaz›lm›fl, iki boyut-
lu düzlemdeki her görüntü foto¤raf!
de¤ildir. Foto¤raf tekni¤i; yöntemler-
inden yararlananlar için amaçlar›n›n
araçlar›d›r. Herkesin böyle düflünmesi
beklenemez. Yeterli donan›ma sahip
olmayanlar, ifli basit olarak niteleye-
rek; foto¤raf foto¤raft›r der geçerler.
Ve sadece sürekli deklanflöre basar-
lar. Sonra da s›zlan›rlar; cep telefon-
uyla çekti¤imiz foto¤raflar neden
büyütülemiyor/ifllenemiyor diye.

Foto¤raf makinelerinde, teknik
önemliyse biraz da; günümüz ileri
teknolojisinin ürünü; dijital foto¤raf
makinelerindan bahsedelim. Dijital
makineler de; konvansiyonel (kimyas-
al film kullanan) foto¤raf makineleri
gibi; kompaktlar (sabit objektifli) ve
SLR (de¤iflebilir objektifli, refleks)
foto¤raf makineleri olarak ikiye ayr›l›r
ve konvansiyonel foto¤raf makineler-
ine oranla daha fazla çeflitlilik göster-
irler. Baz› dijital foto¤raf makinesi üre-
ticileri, dijital makineleri, ileri profesy-



onel, profesyonel, ileri amatör, orta
amatör, amatör gibi s›n›fland›rmak-
tad›r. Hangi s›n›fland›rmay› baz
almam›z önemli de¤ildir. Makine
al›rken, amaçlar›m›z› düflünerek
almal›y›z. Genel özelliklere ve mak-
inenin özelliklerine, tasar›m›na,
fonksiyonlar›na bakmal›y›z. Dijital
makinenin kulland›¤› sensörün tipi,
çözünürlük, imaj ifllemcisinin mark-
as›/lisans›, çekim yapabilece¤i
foto¤raf formatlar› ve ebatlar›, ›fl›k
ölçüm ve pozlama sistemi, pozlama
yöntemleri, beyaz ayar› yapabilme
yetene¤i, LCD ekran›n konumu, kul-
land›¤› bellek türü/kartlar›, renk
uzaylar›, vizörün yetenekleri, flafl
olanaklar›, makinenin ebatlar›, hangi
tür pil kulland›¤› ve menüye ulafla-
bilme, yönetme ve kontrol tufllar›na
kolay ulaflabilme, menüsünün
anlafl›l›r olmas›, arayüz yönetimi vb.
gibi. Ve en önemlisi makine bilinen
foto¤raf/görüntüleme teknolojisinde
uzmanlaflm›fl bir marka m›? Yoksa
piyasa üretimi mi? Fason mu, topla-
mam m› veya taklit mi? Markan›n
Türkiye temsilcisi var m›? Verilen
garanti belgesi ülkemizde geçerli
mi? Markan›n, ülkemizde
bak›m/teknik servisi var m›?
Sonuçta her makinenin birbirlerine
göre art›lar›/eksileri var. Üstelik her
gün yeni bir marka ve/veya yeni bir
özelli¤in eklendi¤i veya güncellefltir-
ilmifl makine piyasaya sürülmekte-
dir.

Bütün bunlar dijital teknolojiye ve
foto¤raf temel bilgisine/tekni¤ine
yabanc› olanlar için anlafl›lmas›/kav-
ran›lmas› zor terimler, olgular ve
kavramlard›r. Birbirleriyle iliflkili
oldu¤u için detayl› araflt›r›lmal›d›r.
Dijital teknolojinin foto¤raf üretim
sürecine katk›lar›n›/yenilikleri,
foto¤rafa etkilerini, kuramsal
de¤ifliklikleri ANKARA D‹fiHEK‹M-
LER‹ ODASI dergisi yaz›lar›m›
yay›nlad›¤› sürece bu sayfalarda
yazmaya devam edece¤im.
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oldu¤u vak›f eliyle, müzik alan›nda

“sanat koruyuculu¤u”sürdürülmek-

te olan Cenap And’a ithafen  her y›l

aram›zdan ayr›ld›¤› 4 Nisan tarihin-

de bafllamakta,  çoksesli müzi¤e

önemli katk› sa¤lam›fl, icrac›, beste-

ci ve e¤itimcilerin "Onur Ödülü Alt›n

Madalyas›" ile ödüllendirildi¤i tören

ise 1989 y›l›ndan beri Cevza And

an›s›na  her y›l yaflama veda etti¤i 6

Aral›k’ta düzenlenmektedir. 

Bahar aylar›nda ise Vak›f,

evrensel çoksesli müzi¤i yaflam›n

bir parças› haline getirme çabalar›n›

sürdürülürken, ''Baflkent’e yarafl›r

bir festival'' hedefleyerek,

Uluslararas› Ankara Müzik

Festivali’nin düzenlenmesi görevini

üstleniyor. Ve....bu sene 4 Nisan’da

Gerek kurucular› gerekse faali-
yetleri ile Ankara’ya malolmufl

Sevda-Cenap And Müzik Vakf›,
günümüzdeki amaçlar›na benzer

hedeflerle, 1940 y›l›nda kurulan Ses
ve Tel Birli¤i'nin da¤›lmas›n›n

ard›ndan, 1965 y›l›nda kurulan
Sevda-Cenap And Müzik Tesisi
sonras›  1973 y›l›nda bugünkü

oluflumuna dönüfltü.
O tarihten bu yana Vak›f, hizmet

alan›n› sürekli geniflleterek Türk
bestecilerinin eserlerinin yaz›m›,
notalar›n›n bas›lmas›, kay›tlar›n›n

gerçeklefltirilmesi, çoksesli müzikle
ilgili kitap yay›nlar›, burslar, içinde

gitar yar›flmas›n›n da yer ald›¤› Gitar
Bienali, amatörlere yönelik kurslar,

sosyal içerikli müzik projeleri ve
çocuk korolar›yla çal›flmalar›n› sür-
dürmekte.

Vakf›n iki önemli etkinli¤i Vak›f
tarihçesi ile ba¤lant›l› özel anlamlar›

ve anma nitelikleri olan tarihlerde
düzenlenmektedir. Uluslararas›
Ankara Müzik Festivali, kurucusu

23 y›l› geride b›rakm›fl uluslararas›

nitelikli bir müzik festivalini 24. kez

sanatseverlerle buluflturdu. 

Sevda-Cenap And Müzik Vakf›

taraf›ndan y›llard›r “Ankara Bahar›

Müzikle Daha Güzel” slogan›yla

düzenlenen Uluslararas› Ankara

Müzik Festivali, 4-30 Nisan 2007

tarihleri aras›nda bir kez daha

baflkente müzikal bir bahar› müj-

deledi.  Festivalin  24’üncüsünde,

Ankara 24 konser ve gösteride

Türkiye dahil 13 ülkenin san-

atç›lar›na ev sahipli¤i yapt›. 

“Çoksesli müzi¤i yayg›n-

laflt›rmak, Türk bestecilerinin eser

üretimini desteklemek, eserlerinin

tan›t›m›n› yapmak” misyonu ile

kurulan Sevda–Cenap And Müzik

ANKARA’NIN
FEST‹VAL‹

P›nar Alpay Yüksel
Bas›n ve E¤itim Sorumlusu



en güçlü yorumcusu olarak

tan›mlanan piyanist Gülsin Onay’›n

solistli¤inde Saygun özel program›

ile gerçekleflti.  

Türkiye’nin ilk çoksesli müzik

hareketinin bafllad›¤›, ilk müzik

kurum ve okullar›n›n kuruldu¤u kül-

tür baflkenti Ankara’n›n sanat-

ç›lar›n›n programda her y›l yer

almas› gelene¤i aç›l›fl ve kapan›fl

konserleri ile s›n›rl› kalmad›.  Klasik

müzik çevrelerinde yerini gün

geçtikçe sa¤lamlaflt›ran Ertu¤

Korkmaz yönetimindeki Orkestra

Akademik Baflkent ile bu y›l

“Saygun’la Yüz Yüze” albümü

yay›mlanacak kemanc› Hande

Özyürek ve sanat yönetmenli¤ini

Gülüm Pekcan fiimflir’in üstlendi¤i

ve yeni gösterileri “Ifl›k” ile festivale

kat›lan engelli- engelsiz dansç›lard-

an oluflan ve Türkiye’de bir  ilki ger-

çeklefltiren Devinimler - Yaflama

Sevinci Dans Toplulu¤u da bunun

bir göstergesiydi.

24. Festivalin yenili¤i… “Pazar

Resitalleri” de saat 16.00 ve

19.00’da gerçekleflen ve hem

tan›nm›fl yorumcular› hem de ulus-

lararas› alanda ülkemizi baflar›yla

temsil eden genç sanatç›lar› din-

leme f›rsat›n› veren restitallerle

Pazar günleri müzikle dolu dolu

yafland›.   

Aç›klamal› tango konserinde

seyircilerle mükemmel bir iletiflim

kuran ve La Cumparsita’n›n asl›nda

Uruguay’da bir marfl oldu¤u gibi

pek çok ilginç noktaya de¤inen

gitarist Cem Duruöz ve Piazzola ile

çal›flm›fl bandoneoncu Raul

Jaunera, Liszt uzmanl›¤› ile tan›nan

piyanist Zeynep Üçbaflaran, 25.

sanat y›l›nda teknik ve artistik zorluk

derecesi çok yüksek iki sonat ses-

lendiren  piyanist Mehmet Okonflar,

Muhteflem vituozitesi ile ilk eserden

itibaren ayakta alk›fllanan ünlü

‹talyan keman ustas› Uto Ughi ve

Vakf› taraf›ndan 23 y›ld›r düzenlenen
festival kendine özgü gelenekleri de

do¤uruyor.   

Festivalin en önemli üç gelene¤i;
aç›l›fl ve kapan›fl›n›n birer senfonik

orkestra konseriyle  yap›lmas›,
Ankara’n›n müzikal kapasitesinin

yans›t›lmas› ve  Türk bestecilerinin
eserlerinin seslendirilmesi bu y›l

aç›l›fl ve kapan›fl konserlerinde bir
arada tekrarland›. 

Festival, Türk bestecilerinin
eserlerini seslendirmedeki öncülü¤ü

ile örnek teflkil eden bariton Mesut
‹ktu’nun flef Erol Erdinç yöneti-

mindeki Ankara’n›n genç ve dinam-

ik toplulu¤u Hacettepe Senfoni
Orkestras› eflli¤inde, do¤umunun

100.y›l› kutlanan Saygun’un “4 Halk
Türküsü”’nü seslendirmesi ile aç›ld›.

Konserin bir di¤er solisti ise  ödül
koleksiyoncusu 19 yafl›ndaki Rus

kemanc› Sergey Dogadin,
Çaykovski’nin virtüözlerin gözünü

korkutan keman konçertosundaki
baflar›s›yla ayakta alk›flland›.

Orkestran›n, Çaykovski senfonideki
kalitesinin  alk›fllarla ödüllendirildi¤i

konser nefleli bis parçalar› ve san-
atç›lar›n bafllatt›¤› ve seyircilerin

kat›l›m›yla doru¤a ulaflan

Cumhurbaflkan›’na bis alk›fl›n›n
coflkusuyla sona erdi. 

Kapan›fl› ise say›s›z kay›tlar›na
eklenen EMI ve NAXOS etiketiyle

yay›mlanan albümleriyle uluslararas›
arenada ülkemizi baflar›yla temsil

eden Ankara’n›n gururu Bilkent
Senfoni Orkestras›, do¤umunun

100.y›l› kutlanan Saygun’un ö¤ren-
cisi flef Gürer Aykal yönetiminde,

hocas› Saygun’un dünya çap›nda

nadiren dinleyebildi¤imiz 4 el piyano

eserlerindeki ruhu okflayan yorum-

lar›yla Duo Dördüncü, K›br›sl›

do¤açlama ustas› piyanist Arman

Ratip, flütteki do¤al t›n›s› ve hayran

b›rakan tekni¤i Bülent Evcil ve

piyanist Lior Kretzer, viyola ve

akordeonun s›rad›fl› birlikteli¤inden

muhteflem bir müzikalite  yaratan ve

Selim Do¤ru’nun ça¤dafl eserinin ilk

seslendiriliflini yapan   Esra

Pehlivanl› ve Marko Kassl ikilisi

Pazar resitallerinin sanatç›lar›yd›. 

29 Nisan 1987’de 4. Festivale

kat›lan  Flamenko’nun dev y›ld›z›

Paco de Lucia 20 y›l sonra tekrar

Ankara’n›n Festivali’nde hayran-

lar›n›n yo¤un ilgisiyle karfl›laflt›. ‹lk

yar›s›nda  babas› kabul edildi¤i

avangard flamenkodan örnekler

çalan ve ikinci yar›da geleneksel fla-

menkoya yer veren Paco de

Lucia’n›n grubundaki  müzisyenler

de ustal›klar› ile dinleyicileri büy-

üledi.

Vivaldi uzmanl›¤› ile ünlü, bu yüz-

y›l›n tart›flmas›z en büyük blokflüt-

çüsü kabul edilen ve ayn› anda üç

flüt çalabilen Piers Adams önder-

li¤indeki Red Priest, aç›klamal› ve

canland›rmal› dört mevsim konser-

indeki tekniklerinden ödün verme-

den barok müzi¤i e¤lenceye

dönüfltürdükleri özgün yorumlar›yla

hayranl›k uyand›rd›lar.   

Ankaran›n seçkin cazseyircisi ise

festivalin ilk haftas›nda hem  onun-

cu albümü “Footprints” ile y›l›n “En

iyi Vokal Caz Albümü” kategorisinde

bu y›l Grammy’e aday› Karrin

Allyson’un duru sesi ile tan›flt› hem

de caz fusion müzi¤in bir saksafon-
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M.Sun’un eserlerini yorumlad›.

BBC’nin resmi korosunun epey zor

olan sözlerdeki baflar›lar›, hem de

Türk ritimlerindeki hem de müzikali-

telerindeki hayranl›k uyand›ran

yorumlar› büyük be¤eni toplad›. 

Mükemmel vokal yetenekleri ile

blues, ilahiler, rap, reggie, Afrika

müzi¤i, hip-hop, eski ninniler ve caz

do¤açlamalar›n› sahneleyen

Grammy ödüllü Afro-Amerikan gos-

pel toplulu¤u Sweet Honey in the

Rock  Grup üyelerinden birinin tüm

flark› sözlerini ve alk›fllar› bile iflaret

diliyle dans edercesine anlatmas› en

az müzikleri kadar etkileyiciydi. 

Grammy gibi pek çok ödülün

sahibi ve ender rastlanan bir sese

sahip ünlü  kontralto Nathalie

Stutzmann’›n piyanist Inger

Sodergen’den   Schubert’in

“Winterreise” eserini dinlemek ise

kaç›r›lmayacak  bir ayr›cal›kt›. 

23 Nisan özel konserinde ise

ünlü sanatç›lar koltuklar›n› günün

anlam ve önemine uygun olarak

ilkö¤retim ça¤›ndaki müzisyenlere

b›rakt›. Müzikalitesi ile büyüklerine

parmak ›s›rtan ve  çiçek ya¤muruna

tutulan 9 yafl›ndaki kemanc› Berfin

Aksu ve  Almanya’n›n genç yayl›lar

orkestras› Junges Streichorcehster

festival kapsam›nda Nall›han’da da

konser verdi.   

Bu y›l›n program›nda da görül-

dü¤ü gibi y›llard›r ayn› kalite ve çiz-

cu kadar etkileyici virtüöz

kemanc›s›, Jean–Luc Ponty’nin

farkl› müzik türleriyle harmanlasa da

kalitesinden hiç ödün vermeksizin

korudu¤u özgün t›n›s›na tan›kl›k

ettiler. 

Festivalin ilgi çeken kate-

gorilerinden biri olan nostalji kon-

serlerinde  ABBA’n›n efsanesini

onlar›n flark›lar›n› ve flovlar›n› tekrar

yorumlayarak sürdüren ‹ngiliz

müzisyenlerden kurulu ABBA Gold,

Ankara’nin kolay kolay yerinden

kalkmayan protokol seyircisini bile

dans ettirken , Türkçeye de çevril-

mifl flark›lar› ile tan›nan 73 yafl›ndaki

Frans›z sanatç› Georges Moustaki

ve Grubu, parçalar›n›n orijinalleri ile

hayranlar›n› geçmifle bir yolculu¤a

ç›kard›. 

Türkiye’yi K›z›lordu Korosu ile

tan›flt›ran Uluslararas› Ankara Müzik

Festivali y›llar sonra K›z›lordu

Solistleri ile Moskova Balalayka

Dörtlüsü’nün konserine ev sahipli¤i

yapt›.  Baflkentliler balalayka cam-

bazlar› ve etkileyici sesleriyle 8

solistin seslendirdi¤i sevdikleri ezgi-

lere çoflkuyla efllik ettiler.   

Vokal müzik alan›nda ise 75 y›l›

aflan geçmifli, ingiliz koro müzi¤inin

resmi temsilcisi, yüzlerce konsere

ve onlarca albüme imza atm›fl The

Voice of BBC Singers, Andrew

Carwood yönetimindeki konserinde

ingiliz bestecilerin ve  E.Tu¤cular ve

gisini  yepyeni içeriklerle zengin-

lefltiren festival, binlerce de¤erli

sanatç›ya ev sahipli¤i yapt›. ‹lk festi-

vallerin flehirlerini kültürel ve sosyal

kapasitelerini kullanarak tan›tmak

böylelikle  çekici hale getirerek turist

kazanmak ve flehrin ekonomisine

canl›l›k katmak için oluflturuldu¤u

göz önüne al›n›rsa 1993 y›l›nda

Avrupa Festivaller Birli¤i üyeli¤ine

kabul edilen Uluslararas› Ankara

Müzik Festivali’nin bu misyonu da

baflar›yla yerine getirdi¤ini söyleye-

biliriz. 

Baflkent Ankara’n›n kültürel

kimli¤ini Avrupa’ya tafl›yan

Uluslararas› Ankara Müzik Festivali

yaflam›n  h›zl›  temposu içinde

arkadafllar ve dostlar›n keyifli bir

buluflma noktas› oluyor. Ayr›ca fes-

tival için elele veren baflkentin müz-

ikal kurumlar› “Ankaral›l›k” ruhunu

Festivale tafl›yor.  Ancak bütün bun-

lar Ankara’n›n festivalinin finansman

güçlü¤ü yaflamas›na tabii iki engel

olam›yor. Ankara’l› sanatsever kifli

ve kurulufllarla, özel flirketlere festi-

valin daha uzun y›llar yaflayabilmesi

için büyük sorumluluklar düflüyor. 

Sanat, çoksesli müzik  ve

Ankaral›l›k ad›na azimle ve inatla

sürdürülen festivali  bugünlere

tafl›yan tüm destekleyiciler ile izleyi-

cilere bir kez daha teflekkür ederken

bir de hat›rlatmada bulunal›m: gele-

cek y›l festivalin gümüfl y›l› kutlana-

cak. 

Ancak bu y›l festivalin dört büyük

destekçisinin sponsorluk alanlar›n›

de¤ifltirmeleri sonucunda festival

program› aç›klanmadan  befl etkin-

li¤in iptaline yol açan maddi

s›k›nt›lar 25. Festivali de tehlikeye

soktu. 

Gelecek festival için destek

önerilerinizi  ve dileklerinizi

www.ankarafestival.com adresinde

oluflturulan köflede ifade ederek

festivale sahip ç›kabilirsiniz. 









Sportif Yaflam Kulübü  genifl bir

alana  kurulmufl; 100 kiflinin ayn› anda

spor yapabilece¤i fitness merkezi, son

teknoloji ile donat›lm›fl cardio bölümü;

kapal› yüzme havuzu, sauna, aerobic,

pilates, yoga gibi grup egzersizlerinin yap›ld›¤› aerobic stüdyosu;

genifl soyunma odalar› ile modern bir spor kulübüdür.

ADO’ya kay›tl› tüm hekimler oda kay›t kimliklerini gösterdikleri

takdirde Sportif Yaflam Kulübünden;

• Y›ll›k üyeliklerde Sportif Aile üyeli¤i veya Sportif ferdi üyelikler-

den her hangi birini tercih ettiklerinde %15 indirim alacaklard›r.

• Y›ll›k üyeliklerde 12 ayl›k üyeli¤e ek olarak +1 ay hediye üyelik

alacaklard›r.

• Üyelik öncesinde 1 girifllik misafir kart› verilecektir.

Yetiflkin guruplarda Pilates, Step-

Aerobik, Yoga-Meditasyon, Modern

dans, Salsa, Tango, Latin Danslar›,

Oryantal, Halk danslar›, Aikido ve

Karate uzman e¤itmenler eflli¤inde

alabilece¤iniz dersler aras›nda yer almaktad›r.

Tüm bu branfllarda özel ders alma imkan›, dü¤ün dans› dersleri

ve Çocuklara  Özel Yaz Spor Okullar›  Ankyra’da mevcuttur.

Ankyra’da tüm bu aktivitelerin yan› s›ra gösteri gruplar›m›zla

özel gün ve aç›l›fllar›n›za renk katabilirsiniz.

ADO’ya kay›tl› tüm hekimler oda kay›t kimliklerini gösterdikleri

takdirde Ankyra Spor Stüdyolar›ndan;

• Tüm ders ücretlerinden %10 indirim uygulanacakt›r.

• Tüm derslere 1 girifllik misafir kart› verilecektir.

ADO üyelerine günübirlik, 
Hafta sonu 1 gece konaklamal›, 

haftal›k (6 gece 7 gün), bayram turlar› ve 
yurtiçi-yurtd›fl› otel rezervasyonlar›nda, 

ADO kimli¤i gösterilmek suretiyle 

afifle fiyatlardan %5 indirim uygulanacakt›r.

Detayl› Bilgi ‹çin: 
http://www.ado.org.tr/turizm_firmalari.html

Meflrutiyet Cad. 17/7 K›z›lay/Ankara
Tel: 0312 417 15 25 – 418 22 44

www.yamactur.com

33. Cad. No:1 Çi¤dem (Bagi’s Plaza) Balgat / Ankara • Tel: 0.312 285 48 78 • www.sportifyasam.com

anlaflmal› kurulufllar

108



anlaflmal› kurulufllar

Chez Le Belge 
(Belçikal›’n›n Yeri) Restaurant
Chez Le Belge 
(Belçikal›’n›n Yeri) Restaurant
Gölbafl› Mogan gölü k›y›s›nda 1979’dan itibaren hizmet vermektedir. Belçika ve Frans›z
mutfa¤›n›n yan›nda Türk Mutfa¤›’n›n eflfliz örneklerini sunan 1987 y›l›nda uluslararas› Alt›n Taç
Gastronomi ödülünü alan restaurant›m›za ADO’ya kay›tl› tüm diflhekimlerimizi bekliyoruz.

ADO üylerine %10 indirim uygulanacakt›r.

Sahil Caddesi No: 22 Gölbafl› - ANKARA • Tel: 0.312 484 14 78

109












