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Devenin başı...

Son yıllarda hepimizi yakından ilgilendiren sağlıkta 
değişim, özelden hizmet alınması, performans 
sistemi çok tartışılırken şimdi de tam gün 

yasası gündeme geldi. Bir çok meslektaşımız tam gün 
yasasının ilkesel olarak gerekli olduğunu, hatta geç bile 
kalındığını söylerken, kamuda çalışmayı tercih edenlere 
hak ettikleri ücretin ve özlük haklarının da verilmesinin 
şart olduğunu belirtiyorlar. Yasaya karşı olanlar da 
yasaların sürekli değiştiğini, muayenehanelerine yıllarını 
verdiklerini belirterek yarınları ile ilgili olarak iktidarlara 
güvenmediklerini belirtiyorlar. Aslında belirli açılardan 
bakınca herkes haklı görülebilir. Ancak bu tartışmanın 
sağlıklı olabilmesi için geniş perspektiften olaya bütününü 
görerek bakmak gerekiyor. Bir hekim arkadaşımızın dediği 
gibi, ortadaki filin farklı yerlerine dokunarak tanımlamaları 
istenen 9 körün hikayesine benzememeli.  

Sağlıkta değişimlere gidilirken, aslında bir reform 
çalışması yapılırken sağlık reformunun içeriği kadar 
yöntemler de önem taşır. Herkesin sağlık ihtiyacı 
karşılanırken, sağlık çalışanlarının özlük hakları, mesleki 
tatminleri göz ardı edilemez. Sağlık harcamalarında 
rasyonalizasyon ve verimlilik, etkin isdihdam, kayıt 
dışılığın ortadan kaldırılması sosyal devlet olmanın 
gereğidir. Diğer yandan yeni bir anayasa hazırlanıyor. 
Gazetelere verilen bir taslak haricinde gerçek bir bilgi 
yok. O taslağa göre de sağlıkla ilgili maddeler bizleri 
karamsarlığa yöneltiyor. Örneğin;  

“Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile 
belirlenen ödevlerini, bu ödevlerin amaçlarına uygun 

öncelikleri gözeterek, malî kaynaklarının yeterliliği 
ölçüsünde yerine getirir”denilmekte. Yani sağlık parasal 
kaynakların yeterliliğine bağlanmaktadır. Halbuki sağlık 
devletin temel görevidir.  

Bizler hekim olarak hazırlanmakta olan anayasanın 
sağlıkla ilgili bakışını önemserken bir yurttaş olarak 
da bütünüyle ilgilenmek zorundayız. Hepimiz yazılı ve 
görsel medyayı takip ederek gerçekçi yargılara varmak 
istiyoruz. Konuyla ilgili sayın Dinçer Sezgin’in yazısından 
bir bölümü aktarmak istiyorum.

”Anayasamız bu güne değin dört kez değiştirildi. 
Sonuncusu 1982 yılında oldu. Üzerinden 25 yıl geçti. Yani 
ülkemiz 25 yıldır “12 Eylül cuntasının hazırladığı Anayasa 
ile” yönetiliyor. Cunta Anayasasının değiştirilmesi konusu  
hep konuşuldu. Pek çok maddesi de değiştirildi. Ama 
ülkemizde değişen hiçbir şey olmadı. Hazırlanan Anayasa 
ülkemizin beşinci anayasası olacak.  Kurul çalışmalarını 
sürdürürken, yeni Anayasanın nasıl olacağını bizler de 
düşünüyoruz elbette. Değişik sivil toplum örgütleri, 
yeni anayasanın nasıl olması gerektiği konusunda 
düşüncelerini açıklıyor, görüşler ileri sürüyor, nelerin 
olması ya da olmaması konusunda önerilerde bulunuyor.
Bu konu üzerinde düşünmemek olası değil elbette. Ben 
o Anayasa ile,  o Anayasaya göre çıkarılacak yasalarla 
yönetileceğim. O yasalara uygun olarak yayınlanacak 
yönetmelikler çalışma yaşamıma yön verecek..Ben 
kulağımın üstüne yatıp, ‘büyüklerimiz her şeyi bizden iyi 
bilirler’ deyip keyfime bakamam. Bu ülkeyi seviyorsam, 
bu ülkenin dertleri derdim, sevinçleri sevincim ise, 

Merih Baykara
Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı
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gerektiğinde bu ülke için savaşacak ve öleceksem, bu 
ülkenin Anayasasıyla da ilgilenir, düşüncelerimi söylerim. 
Bu konuda tarafsız olmam olası değildir. Bu konuda 
tarafsız olmak, eskilerin deyişiyle “müstenkif” kalmak, 
benim düşüncesiz, beyinsiz olmam demektir. Bir bitkiden 
farkımın olmaması demektir. Çıkacak Anayasanın ‘Halkın 
Anayasası’ olması en büyük dileğimiz elbette. Ama bu 
konuda büyük kaygılar, kuşkular, hatta büyük korkular 
vardır. Bu rahatsızlıklar neden vardır? Önce yapılacak 
Anayasanın ‘Halkın Anayasası’ olmayacağı korkusu 
hakim ülkenin aydın kesiminde. Çünkü Anayasayı 
çıkaracak olan yöneticiler, kendilerine uygun; kendi 
düşünce yapılarına, kendi inançlarına, kendi felsefelerine, 
kendi yönetim anlayışlarına uygun bir metnin altına imza 
atacaklardır.”

Hepimizin arzusu toplumsal mutabakat ve Halkın 
Anayasası olması. Ancak uygulamalar korkutuyor. 
Beğenmeyen gitsin demek en hafifiyle antidemokratik bir 
tavırdır.

Gazeteci, Sina dağında karşılaştığı bir Bedevi’ye 
sorar:

 “Sence lider kimdir?..” 
 Bedevi;
 “Bir tanım yapmak yerine, bir öykü ile sorunuza cevap 

verebilir miyim?” der.
Gazeteci; “Elbette, anlat öykünü” diye yanıtlar. 
 Bedevi anlatır; 
 “Benim gibi bir Bedevi, devesinin üstünde ve kızgın 

güneşin altında, Sina Çölü’nde yol almaktadır. Birden ufuk 
çizgisi kararır, gökyüzünde nadiren tek tük görülen kuşlar, 
bu kez toplu halde, karanlığın aksi istikametine doğru, 
telaşla kanat çırpmaktadır. Çölün mutlak sessizliği, daha 
da yoğunlaşır sanki. Deneyimli Bedevi; bu alametlerin, 
şiddetli bir kum fırtınasının habercisi olduğunu hemen 
anlar. Devesini çökertir, üstünden iner. Heybeden aldığı 
sağlam bir kazığı, kızgın kumlara çakar ve devesini sıkıca 
bu kazığa bağlar. Sonra yine heybelerden, katlanmış 

parçalar halinde çıkardığı küçük çadırını alelacele kurup, 
içine girer ve kapı örtüsünü her iliğinden düğümler. Son 
düğümü henüz atmıştır ki; fırtına bulundukları bölgeye 
ulaşır. Küçük çadır havalanacakmış gibi sallanmakta, 
rüzgarın oluşturduğu kum sağnağı, neredeyse delip 
geçecek bir hızda, çadır yüzeyine çarpmaktadır. Her kum 
tanesinin, boyları küçük fakat verdikleri acı büyük oklar 
gibi bedenine saplandığı deve, dile gelir:

‘Efendi, canim çok acıyor. Hiç olmazsa başımı çadıra 
sokmama izin verir misin?’ der.

Dışarıda olmanın ne kadar zor olduğunu iyi bilen 
Bedevi, zavallı devenin bu dileğini kabul eder ve ‘Peki, 
başını çadıra sokabilirsin.’ diyerek, kapıyı bağlayan 
düğümleri boşaltır.

Durmak bir yana, fırtına giderek daha da gemi azıya 
almaktadır. Deve, sahibine tekrar yalvarır; 

‘Efendi, derimin en ince olduğu yer boynumdur ve su 
an çok acıyor. İzin ver, boynumu da çadıra sokayım.’

Biraz ikirciklenmeyle, bu isteğe de ‘Peki’ der Bedevi.

Fırtına, sanki sonsuza dek sürecek gibidir. Deve bu 
kez, ilk ikisinden daha acıklı bir sesle yalvarır;

“Efendi, ne olur, hörgücümü de çadıra sokmama izin 
ver...” Bedevi bu son isteği de kerhen kabul eder. Ancak, 
hörgücün de içeri girmesiyle, küçücük çadırda, artık 
kımıldayacak yer kalmamıştır. Bu duruma, Bedevi’den 
önce, deve tepki gösterir;

“Efendi, bu çadır ikimize dar geliyor. Sen dışarı çıkıp, 
başının çaresine baksan...”

“Lider kimdir?” demiştiniz; bu hikayeyi mesnet alarak 
cevap vereyim;

Lider; devenin başını dahi, çadıra sokmasına izin 
vermeyen insandır...”
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Serdar SÜTÇÜ
Ankara Dişhekimleri Odası Başkan Vekili

100. Yılda görünüm...

2008’de  Türkiye de Bilimsel Dişhekimliğinin 100. yılını 

kutlayacağız. TDB organizasyon komitesinin oluşturduğu 

programlar çerçevesinde Dişhekimleri Odaları çeşitli etkinlikler 

düzenleyecek. Bilimsel toplantılar yapılacak, meslek sorunları 

tartışılacak, sosyal aktiviteler düzenlenecek.

Yüzüncü yıl kutlamalarının start alacağı şu günlerde 

Dişhekimlerinin sorunlarına yaklaşımda iktidarın, yeni 

düzenlemeleri tek başına, ben yaptım mantığıyla, danışma , 

istişare ve katılımcılık olmadan sürdürmesi ise üzücüdür.      

Sabah uyandığımız da okuyoruz ki  Mardin  Artuklu 

Üniversitesine bağlı Dişhekimliği Fakültesi açılmasına ilişkin 

karar, YÖK Genel Kurulu’nda 21.09.2007 tarihin de onaylanmış. 

Mesleğimizle ilgili düzenlemeleri ya iş bittikten sonra yada 

basından öğreniyoruz.

Meslek odaları toplumun dinamik güçleridir. Meslek örgütleri 

ile devletin ilgili kurumları arası iletişim  istenilen düzeyde değil, 

hatta hiç yok.  Ülkeyi sivil toplum ile beraber yönetme anlayışı 

artık yerleşmeli, meslek örgütlerinin birikimlerinden yararlanılmalı 

ve sorunların çözümünde ortak akıl anlayışı egemen kılınmalıdır. 

Böyle olunca birlikte tartışma ve birlikte üretme süreci  

doğacaktır.

Yeni bir  Dişhekimliği  Fakültesinin açılması gösteriyor ki, 

ülkemizde zihniyetler  değişmiyor.

Ne kadar  Dişhekimine ihtiyacımız var diye bir sorgulama 

yapıldı mı ?

Gelecekte dişhekimliği hizmetlerine talep artışı ne düzeyde 

olacak diye bir çalışma var mı?

Kamu da ve özel de çalışan dişhekimlerinin verimlilikleri ne ?

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumunda, kamuda 

ve özelde diş hekimlerinin coğrafik dağılımı konusunda ki 

dengesizlikler nasıl giderilir ?
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Plansız hekim yetiştirme politikalarının uzun dönemde 
hekimlerin çalışma koşulları, özlük hakları konusun da ne gibi  
olumsuz  gelişmelere neden olacaktır?

Tüm bu soruların cevabı bilinmeden, sağlıkta insan gücü 
planlaması yeniden gözden geçirilmeden ben yaptığım mantığıyla  
Türkiye’nin sağlık politikası dene, yanıl, düzelt üçgeninde 
sürdürülüyor.

Her yerde ben yaptım mantığı ile hareket ediliyor.  Mesleki 
sorunların dışında da yaklaşımlar aynı.

Toplumun bütün bireylerini bağlayacak bir anayasa yapılıyor, 
bir grup kişi harıl harıl maddeler yazıyor. Üniversiteler, Sendikalar, 
İş Dünyası, Yüksek Yargı Organları, Basın, Sivil Toplum Örgütleri 
yok. Anayasa “en üst toplumsal mutabakat” demekse bu 
organlar olmadan toplumsal mutabakat nasıl sağlanır.

Aklın ve ilmin rehberliğini kabul eden siyasetçiler yerine 
gücün yönlendirdiği siyasetçilerle,  güven temeli üzerinde, 
çoğulcu, katılımcı demokrasi anlayışını ortak akıl kullanarak 
gerçekleştirmek pek mümkün görülmüyor.
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A
nkara Dişhekimleri Odası nın yıllardan beri süre gelen ve ar-
tık gelenekselleşmiş bir Organizasyonu olan EXPO DENTAL 
Ağız ve Diş Sağlığı Sergi ve Sempozyumlarının 19 uncu su-
nun hazırlıkları son aşamalarına geldi. Sempozyum özellikle 

bu tür organizasyonlar için planlaranarak hizmete açılan Ankara Shera-
ton Hotel &Convention Center da 22-25 KASIM 2007 tarihleri arasında 
yapılacak.

Sempozyumun başlangıç tarihi bizim için çok özel. Çünkü DİŞHEKİMLE-
Rİ GÜNÜ Olarak kabul edilen bugünün kutlamaları çok özel hazırlandı. 
22 KASIM 2007 akşamı düzenlenecek olan balo bir arada bu mutlu ve 
özel günü paylaşmamız için bir ortam teşkil edecek. Sempozyuma kayıt 
yaptıran meslektaşlarımızla bu baloda beraber olacağız. Sempozyuma 
katılamayacak ama bu özel günü doyasıya yaşamak isteyen meslektaş-
larımız ise organizasyonumuzu yapan VALÖR Kongre Organisazyonları 
firmasıyla irtibata geçmek suretiyle Balo biletlerini temin edebilirler. Bi-
limsel programlar 23 Kasım Cuma günü başlayacak.Organizasyon Ko-
mitesinde bulunan sevgili meslektaşım Doç.Dr. ERKAN ERKMEN, bu 
sene hazırlıklarını yapmış oldukları bilimsel programda konu aşlıklarını, 
muayenehane pratiğini destekleyici, aynı zamanda kolaylaştırıcı yeni 
gelişmeler ve teknikleri,alet ve ekipmaları ön plana çıkaran konulardan 
seçtiklerini ifade etti.

Bu konularda çok sevgili hocalarımız sunumlarını sizlerle paylaşacaklar. 
Koruyucu ve tedavi edici Dişhekimliğinin önemli, dikkat çeken, merak 
edilen hussuları ve son zamanlarda hastalarımızın beklentilerindeki es-
tetik olgusunun hekimler aracılığıyla karşılanmasında vazgeçilmez olan 
noktalar bilgi haznemizi daha da zenginleştirecek. Sergi salonumuz, 
sizlerin rahatlıkla ürünler hakkında bilgi alıp, firmalarla rahat dialog ku-
rabilmeniz için planlandı. Dişhekimliği sektörünün vazgeçilmez parçası 
olan teknik firmalar geniş teknolojiyle sempozyuma katılarak destek ve-
recekler.

Sempozyumun son günü ise meslekte 30-50 yıllarını tamamlayan ağa-
beylerimiz ablalarımız ve hocalarımızla beraber olacak, onların mutlu-
luklarını paylaşacak sevinçlerine ortak olacağız. Evet bizler, Sunumları 
yapacak hocalarımız, sempozyumu düzenleyen organizayon firmamız 
hazırız. Sizlerle Dişhekimleri Gününde Balomuzda ve devamında Sem-
pozyumumuzda buluşmak istiyoruz. 

Biz hazırız...

Koray Güner
Ankara Dişhekimleri Genel Sekreteri



11Eylül / 2007 • Sayı : 3

DSÖ (WHO) gö-
revlisi ve 
d a v e t l i s i 

olarak ilk EXPO-DENTAL’i Bologna 
(İtalya) da 1974 Haziran, görmüştüm. 
O güne kadar, üç büyük kentimiz-
deki fakültelerimizin bilimsel toplan-
tılarının bazılarına katılmış, fakülte 
koridorlarımızın yeterliliği oranında 
kurulan standları gezmiştim. Yılın 
tek aylarında Milano çift aylarında 
Bologna’da yapılan Expo-Dentaller-
le; katılımı ve etkinliği çoğaltıyorlardı. 
Bir anlamda bu etkinliklerde enflas-
yonu da önlemişlerdi. O tarihlerde, 
İtalya’da, dişhekimliği Tıp Fakültesini 
bitirdikten sonra “uzmanlık dalı” ola-
rak uygulandığından, diş hekimleri 
de tek meslek örgütü olarak İtalya 
Tabipler Birliği üyesi idiler. Her uz-
manlık dalının ayrı ve kendilerine özel 
dernekleri, faaliyetleri de vardı.

Hizmet öncesi ve hizmet içi eği-
timler, sosyal ve endüstriyel etkin-
likler (Expo gibi); Sağlık Bakanlığı, 
Fakülteler, İ.T.B. ve ilgili derneklerin 
iş birliği ile ortaklaşa organize edili-
yordu. Bilimsel toplantılar, teknoloji 
ve ürünleri uluslar arası katılımla ger-
çekleştiriyordu. Böylece her yönden 
mükemmel bir etkinlik ortaya çık-
mıştı. Expo–Dental Bologna’yı gör-
dükten sonra, ülkemizde de böyle 
bir organizasyonu gerçekleştirmek 
ideallerim arasında yer aldı. Sabırla 
uygun ortam ve zamanı yaratmak 
için bekledim. Ülkemizde Dişhekimli-
ği eğitimi; Tıp Fakültesine bağlı Yük-
sek Okulda yapılıyor ve süresi 4 yıldı. 
Mezun olunca, TTB ve ona bağlı Ta-
bip Odalarına zorunlu üye oluyorduk. 
Üyelikle ilgili tüm yükümlülükleri ye-
rine getiren Dişhekimlerinin; TTB ve 
Oda organlarında görev alabilmek 
hakkı sadece 2 üye ile sınırlandırıl-

mıştı. Hatta  bazı Tabip Odaları yö-
netiminde Dişhekimleri hiç yoktu.

Dişhekimlerinin sayıları ile beraber 
sorunları da her gün artıyor, yeterli 
söz sahibi olmadıkları Tabip Odaları 
sorunlarımıza çözüm bulamıyordu.
Expo-Dental gibi organizasyonları 
yapmak bir yana, bozulan meslek 
disiplini sonucu deontolojik kuralla-
ra uyum azalmış, meslektaşlarımız 
arasındaki birlik ve beraberlik hemen 
hemen yok olmuştu. Bağımsız, ge-
reksinmelerimizi karşılayacak, ulus-
lararası organizasyonları da yapabi-
lecek bir örgüte ihtiyacımız vardı. 11 
Temmuz 1964 İstanbul Üniversitesi-
nin 8. Fakültesi olarak İstanbul Diş 
Hekimliği Fakültesi kuruldu, Türkiye 
de ilk uluslar arası Kongre, “İstanbul  
I. Uluslar arası Dişhekimliği Haftası,, 
adı altında ve pek çok yerli ve yaban-
cı Dişhekiminin katılımı ile 1972 Ka-
sım ayında yapıldı. Fakülte oluşumuz 
ve bu kongre, bir anlamda, “bilimsel 
özgürlüğümüzü,, kazanmamızın ör-
nekleridir. Örgütsel özgürlüğümüz 
ise 7 Haz.1985 de kabul edilen 3224 

sayılı TDB kanunu ile başlamış oldu.
Bu kanun öncesi dernekler düzeyin-
deki örgütlenmemiz, derneklerimizin 
çalışmaları ve bağımsız bir örgüt ku-
rulması için yapılan faaliyetler, 3224 
sayılı kanunun çıkmaması için giri-
şilen olumsuz gayretler, ayrı bir yazı 
konusu olacak kadar geniştir. ADO 
20.X.1985 de ilk Genel Kurulunu 
yaparak Kurucu Yönetim Kurulunu 
seçmiştir. Ankara Tabip Odasından 
alınan adreslerle 1480 Diş Hekimine 
“ADO” ya kayıt duyurusu gönderil-
miş, bunlardan 300’ü adres değiştiği 
için geri gelmiştir. Kayıtların kapan-
masına 5 gün kala ise üye sayımız 
ancak 368 e ulaşabilmiştir.19 Ocak 
1986 da “Geçici Yönetim Kurulunun 
görevi sona ermiş ve 9 üyeli Yöne-
tim Kurulu, 5 üyeli Disiplin Kurulu ve 
3 üyeli Denetleme Kurulu ile yedek-
leri seçimi yapılmıştır. 16 – 17 Nisan 
1988 deki III. Genel  Kurula kadar 
çalışmalarını sürdüren Yönetim Ku-
rulunda 2 yıllık süre içinde, 16 mes-
lektaşımız görev yapmış veya göreve 
çağrılmıştır.

EXPO–DENTAL
KOLAY OLMADI...

Orhan H. ÖZKAN
ADO Onursal Başkanı
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“Yeni bir örgüt olarak, örgüt ça-
lışmasındaki deneyimsizlikler 2 yılda 
bu kadar çok Yönetim Kurulu üye 
değişikliğine neden olmuştur. Bu ko-
şullar ve bir taraftan da örgütlenme 
çalışmalarının sürdürülmesi, mesle-
ğimiz ve meslektaşlarımız için, EX-
PO-DENTAL gibi büyük organizas-
yonlara olanak vermemiştir.

Bu konudaki isteklerin artması-
nı dikkate alan Yönetim Kurulumuz, 
başlıca uğraşları arasında “Bilimsel 
ve Sosyal etkinliklere, ağırlık ver-
miştir. Meslektaşlarımız; öğretim 
koşulları ve olanakları değişik, fırsat 
ve imkan eşitliği sağlanamamış bir 
eğitimden sonra “Dişhekimi”  unva-
nını kazanmışlardır. Ülke gereksin-
mesine uygun ve standartlaşmış bir 
öğretim olmadığından, dişhekimleri 
özellikle mesleklerinin başında pek 
çok sorunla karşılaşmaktadır. Keza; 
tababet alanının önde gelen çağ-
daş mesleklerinden biri olan dişhe-
kimliğinin temelini bilgi, teknoloji ve 
deneyimler oluşturur. Mezuniyetten 
sonra, ilerleyen yıllar içinde, bir he-
kim; bilgilerini gözden geçirmez ve 
dişhekimliğindeki gelişmeleri düzenli 
izlemez ise, mezun olduğu günün de 
gerisinde kalacaktır. Bu geri kalmış-
lığın acısını biraz dişhekimi çekerse, 
çoğunu hekiminden çağdaş bir hiz-
met bekleyen insanlar çekecektir. 
Bunlara eklenecek ve sizlerinde bil-

diği pek çok nedenlerle, “HİZMETİÇİ 
EĞİTİM” amaçlı, “BİLİMSEL TOP-
LANTILAR” düzenledik. 1988 Kasım 
ayında, bilimsel kuruluşumuzun 80. 
yıl kutlamalarının geçmiş yıllardan 
daha iyi olması için hazırlıklara ma-
yıs ayında başladık. Bilimsel toplantı 
konuları, sizlerin arzularınıza uymak 
için, yaptığımız “Anket” sonucu 
saptandı, Çünkü; Fakültelerimizin 
düzenlediği bilimsel toplantılarda, 
daha çok araştırmaya yönelik bilgiler 
çoğunlukta idi. Bunların muayene-
hanelerde uygulanabilirliği tartışma 
konusu olmuştu. Mesleğimizin 80. 
yılındaki törenlere ilk kez, bir Başba-
kan, SSY Bakanı ve çeşitli Birlik Baş-
kanları ile Devlet protokolüne dahil 
görevliler katılmıştır. Düzenlenen bu 
toplantılarda, hükümet sorumluları 
ve meslektaşlarımız önünde ağız ve 
diş sağlığı sorunları açıkça tartışıl-
mıştır. 3 Fakültemiz Dekanı, yine ilk 
kez, tüm dişhekimlerine ve kamuya 
açık bir toplantıda “Dişhekimliğinin 
Bilimsel Sorunları”nı görüşmek üzere 
bir araya gelmişlerdir.

Bilimsel toplantılarımıza katıl-
makla ; Meslek Odalarının önemini 
ve değerini bir kez daha ortaya ko-
yan Sayın Dekan’lar, Prof’ler, Doçent 
ve Yardımcı Doçentler mezun olmuş 
dünkü öğrencilerine yeni bir şeyler 
vermeye çalışmanın güzel ve bilim-
sel örneğini de ortaya koymuş oldu-

lar.Konularımız ve konuşmacılarımız 
o kadar ilgi çekti ki, aynı konuların 
kendilerinde de verilmesi  “dileği,, 
diğer Odalarımızdan da geldi.Bu da-
vetlere, Sayın Öğretim Üyelerimiz, 
belli bir program içinde katılmışlardır. 
Meslektaşlarımızın gösterdiği büyük 
ilgi ve destek, bizlere, Expo-Dental 
89 u  “Uluslararası” yapmak cesa-
retini verdi. 19-26 Kasım 1989 tari-
hinde gerçekleştirilen Expo-Dental 
89, mesleğimiz ve meslektaşlarımız 
adına gurur verici oldu.

Expo-Dental  ANKARA üç yıl üst 
üste başarı ile gerçekleşince, “Ulus-
lar arası Sergi ve Fuarlar” takvimine 
de girmek olanağını buldu . Ülkemize 
ve mesleğimize kazandırılan bu bü-
yük organizasyon devlet ve hükümet 
yetkililerinin de ilgisini çekti. Açılışla-
rında Başbakan ve ilgili bakanlar bu-
lundu. Cumhurbaşkanımız Sayın Sü-
leyman Demirel; Expo-Dental 93’ün 
“Onursal Başkanlığını” kabul etmek-
le bizlere onur verdi. Expo-Dental’in 
daha da güzel olması için manevi 
desteğinden başka maddi destek 
de verdi. Expo-Dental Ankara’nın bu 
büyük başarısı, benzerlerinin de ya-
pılmasına sebep oldu. Güzelliklerin 
örnek olması memnuniyet vericidir. 
Ancak aynı yıl içinde kısa aralıklar-
la yapılması hatalı olmuştur. Expo-
Dental’ler sıradan ve ilgisi, katılımı 
azalan organizasyonlar haline dön-
müştür. Expo-Dental Ankara, yıllar 
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önce görüp bizde de yapılmasını di-
lediğim bir özlemin gerçekleşmesi ile 
beni mutlu etmiştir. Bu büyük organi-
zasyonda emeği geçen ve bugünlere  
ulaşmasını sağlayan ADO’nun tüm 
organlarında görev alan meslektaş-
larıma, bilimsel katkılarını esirgeme-
yen akademisyenlere sevgi ve saygı-
larımı sunuyorum.  

Bu vesile ile ilk expodental’in ger-
çekleşmesinde katkı ve katılımlarını, 
özveriyle çalışmalarını unutamadığım 
meslektaşlarımı adları ve görevleri ile 
anımsatmayı bir vefa borcu olarak 
görmekteyim. Yönetim Kurulu: Baş-
kan: Orhan H. ÖZKAN, II. Başkan: 
Hikmet HIZLAN, Genel Sekreter: 
Osman ÖZYÜREK, Sayman: Dt. Fa-

tih AÇAN, Üyeler:A. Hakan AKALIN, 
A. Fuat ALLI, Dt. Kılıç ASLAN, Faruk 
GÖKNAR,  Doç. Dr. Derviş YILMAZ,  
Denetleme Kurulu: Doç. Dr. Betül 
KALIPÇILAR, Akın ARKÜN, Murat 
GÖKÇORA, Disiplin Kurulu, Başkan: 
Yunus YÜCEL, Aziz SALBAŞ, Mete 
HANAĞASIOĞLU, Ömer KESKİN, 
Osman KAYA

19. EXPO-DENTAL’i kutlarken,
gelecektekilerin de aynı
güzellikte olmasını diler,

emeği geçen tüm meslektaşlarıma 
teşekkür ederim.
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23 Kasım 2007 / Cuma

09.30 - 11.00 İmplant Planlaması 
 • Radyolojik
  Yard. Doç. Dr. A. İlker Cebeci

 • Protetik
  Doç. Dr. Hişam Demirköprülü

 • Cerrahi
  Doç. Dr. Erkan Erkmen

11.00 - 11.15 Ara
11.15 - 11.45 İmplantlarda CT Kullanılarak 3  
 Boyutlu Görüntüleme ve Rehber  
 Hazırlama
  Dt. Yaşar Berberoğlu

11.45-12.30 İmplant Uygulamalarında
 • İnsizyon
 • Cerrahi Uygulama
 • Sütur Teknikleri
  Doç. Dr. Bahadır Giray

12.30-13.30 Ara
13.30-14.30 Seramik Laminate
  Prof. Dr. Deniz Gemalmaz

14.30-15.30 Simantasyon
  Prof. Dr. Deniz Gemalmaz

15.30-16.00 Ara
16.00-16.45 Protetik Restorasyon Öncesi
 Periodontal Dokuların Hazırlanması
  Prof. Dr. Yaşar Aykaç

16.45-17.30 Diş Çekimi Komplikasyonları ve
 Tedavi Yöntemleri
  Prof. Dr. Orhan Güven

17.30-17.45 Ara
17.45-18.30 Çocuktan Erişkine Bruksizm
  Prof. Dr. Zafer Çehreli

18.30-19.15 Hasta-Hekim İlişkileri
  Prof. Dr Erdal Işık

22 Kasım 2007 / Perşembe

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ve
Diş Hekimleri Günü Kutlaması
Gala Yemeği*

Sheraton Hotel & Convention Center
Saat: 19.30

*Gala Yemeği, dışarıdan katılacak refakatçiler için ücretlidir.



15Eylül / 2007 • Sayı : 3

24 Kasım 2007 / Cumartesi

09.30-10.15 İmplant Üstü Protez Yapımında Ölçü  
 ve Laboratuvar Aşamaları
  Dr. Dt. Ruhi Kulez

10.15-11.00 İmplant Üstü Protez Biyomekaniği
  Prof. Dr. Kemal Ünsal

11.00-11.15 Ara
11.15-11.45 İmplant Bakımı ve Sürekliliği
  Doç. Dr.Merih Baykara

11.45-12.30 İmplantlarda Doğrular, Yanlışlar ve  
 Hastanın Bilgilendirilmesi
  Prof. Dr. Sina Uçkan

12.30-13.30 Ara
13.30-15.00 Enfeksiyon Kontrolü
 • Genel Prensipler
  Prof. Dr. Rahime Nohutçu

 • Alet Yıkama 
  Doç. Dr. Celal Tümer

 • Dezenfektanlar
  Doç. Dr. Atilla Ataç
 • Otoklav Seçimi
  Prof. Dr. Güven Külekçi

 • Diş Üniti Suyu Dental Tedavilerde  
  Risk Oluşturur mu?
  Doç. Dr. Engin Bulut

15.00-15.15 Ara
15.15-16.00 Periapikal Lezyonlu Dişlerde  
 Endodontik Tedavi 
 Prof. Dr. Mete Üngör

16.00-16.45 Kompozit Uygulama Teknikleri
 • Anterior
 • Posterior
  Prof. Dr. Yıldırım Hakan Bağış

16.45-17.00 Ara
17.00-17.45 Dişhekimliğinde estetik, illüzyon ve  
 uygulama alanları
  Prof. Dr. Sema Aka

17.45-18.30 Ortodontide Multidisipliner   
 Çalışmalar
  Prof. Dr. Ufuk Toygar Memikoğlu

25 Kasım 2007 / Pazar 

09.30-10.30 İmmediyat İmplantlar 
  Doç. Dr. Tolga Tözüm

10.30-11.30 Hassas Tutuculu Protezlerde
 Planlama
  Prof. Dr. Hüsnü Yavuzyılmaz

11.30-12.30 Çocuklarda Çürükten Korunma   
 Yöntemleri 
 Prof. Dr. Serap Çetiner

12.30 30-50 Yıl Mezunları Plaket Töreni
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Memduh Mazmancı
Ankara Dişhikemleri Yönetim Kurulu Üyesi

G
elen son bilgilere bakılırsa artık kamu hastanelerinde 

dişhekimleri tek bir bölüm içinde sadece bölüme özgü 

tedavileri yapmayacaklar. Her biri multidisipliner bir ça-

lışma  içinde muayenehane hekimi gibi hizmet vermeye 

başlayacaklar. Aslında bu oluşum öncekinden çok daha iyi olacak. 

Çünkü olması gereken budur. Bir dişhekimi yapılabilecek tüm teda-

vileri kendisine ayrılmış ünitinde gerçekleştirebilirse daha verimli bir 

çalışma ortaya koyacaktır. İşte senelerdir anlatılmaya çalışılan buy-

du. Fakat yine de çözüm tam yerine oturmamaktadır.

Yeni açılacak olan diş hastanelerinin yapılandırılmasında bu deta-

yın üzerinde durulması dikkat çekiyor. Çünkü performans puanlarını 

arttırmaya çalışan meslektaşlarımızın uyguladıkları prosedürler ar-

tık herkesçe biliniyor. Bunu asla uygun görmeyen ve uygulamayan 

meslektaşlarımızı tenzih ederiz. Sadece tespit yapıyoruz.. Oluşan 

tablo bazı sorunlar yaratmış olmalı ki şimdi anestezi kalemlerinin fa-

turaya dahil edilmemesi, bazı diş çekimi uygulamalarının radyograf  

ile tespiti gibi çözümlemelere gidiliyor. Yani her istediğinizi faturalara 

dahil ederek ortaya koyduğunuz gereksiz ve yanlış harcamaların önü 

kesilmek isteniyor. Ayrıca hekimin sorumluluk alanı genişletiliyor. 

Böylece tedavi kalitesinde artış olabileceği bekleniyor. Çok güzel 

bir uygulama fakat yetersiz. Ayrıca bunca sene bu şekilde yapılmış 

olanlar ne olacak? Neden tavsiyeler  göz ardı edildi de şimdi tekrar 

yeni planlar devreye sokuluyor? Çünkü yapılmak istenen her neyse 

mesleğin dinamikleri ile uyuşmadığından dikiş tutmuyor.

Her ne kadar hastane açılırsa açılsın, ne kadar dişhekimi istihdam 

edilirse edilsin yine tutmayacak. Bu mesleğin kendine has özellikleri 

var. Bu noktaya her defasında ısrarla parmak basıyoruz. Dişhekimine 

gelen hastaların çok büyük çoğunluğu tedirgin gelir.Bu hastaların her 

ne şekilde olursa olsun öncelikle bu tedirginliklerinden kurtarılmaları 

gerekir. Daha sonraki aşamalarda tedavinin uygun şekil ve süreçler-

de, uygun ekipman ile uygun malzemelerle yapılması kaçınılmazdır. 

Tedavinin uygun maliyetlerde gerçekleştirilerek fazla masrafın, hem 

hekim hem de hastanın gereksiz zahmetlerinin önüne geçilmesi ve 

hastanın takibinin sürekliliği de çok önemlidir. 

Tüm bunları sağlayabilmek içinse fiziksel ve psikolojik açıdan denge 

halinde olması gereken dişhekimlerine ihtiyaç vardır. Bu gerçekleş-

mezse  bu işlerin düzeleceği yoktur. Tüm bunlar bilindiği halde ıs-

Safrayı Atınca...
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rarla farklı uygulamalar hayata geçiriliyor. Buradan 

anlaşılıyor ki çözümün başka türlü olacağına inanan 

birileri sistemli bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Fakat uygulamaların sonuçlarının çok açıkça görü-

lebildiği bir ortamda bu ısrarlı tutum nedendir? Akla 

iki şey geliyor. Bir tanesi, nedenler ve sonuçlar iyi-

ce etüd edilmeden çalışmaların hazırlanıyor olması. 

Diğeri de çalışmanın bilinçli olarak bu şekilde yürü-

tülüyor olması. İkinci ihtimali düşünmek bile istemi-

yoruz.

Çünkü bunun hiç kimseye faydası yoktur. Sanki biri-

leri toplumun bu hizmetten yararlanmasını istemiyor 

ve çözüme ulaşmayı durmadan zorlaştırmaya çalı-

şıyor gibi. Bireysel olarak yapılan ki çoklu çalışma 

ortamlarında da bu durum esastır, daha doğrusu 

doğası gereği tek hekimin tek hastayla ilgilenebildiği 

zaman verimin optimize olduğu bir durumda baş-

ka türlü planlamalarla uğraşmak hep vakit ve nakit 

kaybı yaratmıştır, yaratacaktır. Yüzlerce hekimi bir 

binaya doldurup binlerce hastayı da üzerine boca 

ettiğinizde çalışmaktan dayak yemiş bir hale gelen 

hekimi daha fazla çalıştırmanın tek yolu işin cazibe-

sini arttırmak olacaktır.

Bunun karşılığı ise verilecek ücretlerin arttırılması 

veya “ne kadar çalışırsan o kadar kazanırsın” yak-

laşımıyla hayat bulacaktır. Sonuçta kabarmış fa-

turalarla, tükenmiş hasta ve hekimlerle, yıpranmış 

amortismanla, her şeye rağmen  bir türlü stabil hale 

gelememiş sistemle yüzyüze kalırız. Peki bunun dı-

şında bu hizmeti almaya gelen toplum kesimleri ne 

olacak? Onların şikayetleri olmuyor mu ?

Bu sözlerin üzerine birileri kalkıp “poliklinik adedi-

miz arttı, bakılan hasta sayısı arttı, çok daha verimli 

hizmetler sunuluyor “ gibi şeyler söyleyebilir. Ra-

kamlar da bunları doğruluyor olabilir. İsteyen herkes 

durumun böyle olmadığını, verim kaybını ve mem-

nuniyetsizliğin boyutunu yerinde görebilir. Konuya 
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muhatap olan dişhekimi ve hastaların ağzından du-
yabilir. Çok lüks hastaneler açmakla da bu sorunlar 
çözülmez. Herkesin elbirliğiyle çözümün bir parçası 
olması gerekir.

Çoğunluğunun serbest olarak çalışmalarını yürüttü-
ğü bir meslek grubunun yok sayılması yöneticilerin 
kendi kendilerinin inkarı ile eşdeğerdir. Mevcut tablo 
gözardı edilmeden hem kamu hem özel sektörün bir 
arada olabileceği modeller gayet güzel uygulana-
bilir. Hem maliyet hem memnuniyet açısından çok 
daha farklı bir zemin oluşacaktır.

Bu zeminin oluşabilmesine en büyük katkıyı karşılıklı 
olarak devlet ile meslek örgütü sağlayabilir. Başka 
hiçbir oluşum veya yapılanmaya ihtiyaç yoktur, çö-
zümü diğer şekillerde aramaya da. Bu meslek gru-
bunun ve devletin yönetim kadrolarının her bir üyesi 
kendi üzerine düşeni eksiksiz yapsın gerisi kolay. 
Toplum sağlığının korunması da, akademik gelişim 
de hızlanır ve gerçekleşir, devletin tüm vasıf ve sıfat-
larının vücut bulması da.

Bazen yaşam sırtınızda yükmüş gibi hissettirir ken-
dini. Bundan kurtulursanız rahatlayacağınızı düşü-
nürsünüz. Safrayı atınca mide bulantısından kurtu-
lup rahatlamanız gibi. Safralarını atan balonla göğe 
çıkmak gibi. Böylece yükselir de yükselirsiniz. Kuş 
gibi hafiflersiniz. Çoğu zaman bu durum fayda sağ-
lar. Gerçekten zararlı gördüğünüz insanları, olayları 
yaşamınızdan uzaklaştırmak iyidir. Hatta bazen vü-
cudun bir organından kurtulmak dahi diğer organ-
lara ve vücudun tamamına faydalar sağlayabilir. Bu 
gereklidir de. Ama safra diye hayati önem taşıyan bir 
parçanızı atmaya kalktığınızda hafiflemekten ziyade 
çok ama çok ağır bir yükün altına girmeye başlarsı-
nız. İş işten geçmeden sorunu çözmeye çalışmak en 
doğru yaklaşım olacaktır. 

Anlayan anladı. Anlayanlar anlamayanlara bir kez 
daha anlatıversin lütfen…
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Dağlarına 2. Cumhuriyet  gelmiş memleketimin...

Ey Türk halkı nasıl kurdun bu cumhuriyeti anımsıyor musun? 
Hani yıllarca savaştan savaşa koşmaktan yorulmuş asker-
lerin, mahsülünü   kaldıramayan, savaş ekonomisi altında 
ezilen,aşını kaynatamayan anaların,okula gidemeyen, eğitile-
meyen, çoğu babasız kalmış çocukların; ellerini toprağa ba-
sıp, nasıl ayağa kalktığını anımsıyor musun? 

Anımsıyor musun muzaffer komutanların, sofrada ortaya 
konmuş kızarmış tavuğu parçalar gibi, masa başlarında ül-
keni parçalamalarını, elinden neyin varsa almalarını, fiyakalı 
gemileri ile gözbebeğin İstanbul’a gelip kudretli toplarını Dol-
mabahçe sarayına çevirmelerini, 1453’ün rövanşını almalarını 
anımsıyor musun? 

Anımsıyor musun nasıl incinmiştin Yunan İzmir’e çıktığında , 
nasıl için yanmıştı Yunanlı komutan hükümet konağına girer-
ken basınca bayrağına. O bayrağın üstündeki hilal uğruna ne 
güneşler batmıştı anımsıyor musun? 

Anımsıyor musun savaşa gidenler bir daha gelmezdi. Çanak-
kale geçilmezdi. Gülü çimen olan Yemen’e, giden dönmezdi. 

 Anımsıyor musun başka zamanlardı onlar, Birleşmiş Milletler 
yoktu. Bir ülkeyi işgal etmek için “Nükleer silah yapımı duyu-
mu” almak gerekmezdi. Aslolan sömürmekti. Tencere kapağı 
kadar adada oturan kraliçenin, ülkesinin adı “üzerinde güneş 
batmayan imparatorluktu” Ve hatta 5 imparatorluk asla yıkıl-
mayacaktı, 4’ü iskambil kağıtlarındaydı. Ama senin imparator-
luğun kapanın elinde kalıyordu. Zor yıllardı. 

Ah İstanbul ne güzeldi. Denizi başka, havası başka güzeldi. 
Nice büyük imparatorlukların payitahtıydı. Afrika’dan, Güney 
Amerika’ya, Arap yarımadasından, Hindistan’a kadar her yeri 
sömürge yapsanız da burası bir başkaydı. İngiliz zabitler, İs-
tanbul sokaklarında pek havalıydılar.

Anımsıyor musun gururun nasıl kırılmıştı, umudun bitmişti. 
Anımsıyor musun efsanevi Phoenix kuşu gibi bu ahval ve şe-
raitte bile nasıl   küllerinden doğmuştun. Sen efsaneyi yaşa-
madın bizzat yarattın.

Dolunay Hamamizade
Ankara Dişhikemleri Yönetim Kurulu Üyesi
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Dağlarına 2. Cumhuriyet  gelmiş memleketimin...

Sakın bunları Atatürk yaptı diye düşünme. Tüm bunları sen 
yaptın. O sana yol gösterdi, umut verdi, içindeki gücün farkına 
varmanı sağladı. O da senin içinden çıktı. O sana inandı, sen 
ona güvendin.

 Anımsıyor musun Misak-ı milli’yi (milli ant ) nasıl tüm ulus, hep 
beraber yemin etmiştin.”YA İSTİKLAL YA ÖLÜM” demiştin.
Kimse ölmeye giderken bakmamıştı kökenine. Toprak ve su, 
hava ve hürriyet hepimize lazımdı. Vatan işgal altındaydı. Her-
kes tutmuştu bir işin ucundan. Ve hepimizden akan aynı renk 
kandı. Anımsıyor musun son gemide Türk bayrağını selamla-
yıp giderken, nasıl mutluydun. Strateji oyunları bozulduğu için 
hayli kızgın olanlar ne demişti? “Dünyaya yüzyılda bir gelecek 
olan deha bizi buldu” nasılda gurur duymuş onu Cumhurbaş-
kanı seçmiştin. 

Dünyada Japonya’dan sonra en büyük kalkınma hamlesini 
sen gerçekleştirmiştin. Hem de ABD gibi elinden tutan olma-
dan, onurlu bir devlet gibi tüm eski borçları ödeyerek, kendi 
yağında kavrularak. Fabrikaları sen diktin, okulları sen  açtın.
Geleceğe umutla bakmayı öğrenerek, önce ülkem sonra ben 
diyerek bir cumhuriyet yarattın. Bu öyle bir cumhuriyetti ki 
tüm ezilen uluslar seni örnek alırdı. Tüm direniş liderleri Türki-
ye yaptı biz de yapabiliriz derdi. 

Ey Türk halkı sen bu cumhuriyetin ne kötülüğünü gördün.
Sana inancında, düşüncende özgür olmayı, ülke yönetiminde 
söz sahibi olmayı, çoban bile olsan bir gün Cumhurbaşkanı 
olabileceğin umudunu bu cumhuriyet vermedi mi?... Evet zor 
günler de yaşadın, ekonomik sıkıntılar, ihtilaller yaşadın. Bu 
ülkede 17 yaşında çocuklar da asıldı, seçilmiş başbakanlar 
da. Başbakana anayasada fırlatıldı, yazar kasada. Ama lüt-
fen yanlış yönetim ve yöneticilerin hırsını cumhuriyetten alma.
Lütfen Cumhuriyete karşı ılımlı olma. Bölünmesi akla bile ge-
tirilemeyecek olan bu ülke topraklarında yaşayan herkes bu 
cumhuriyetin vatandaşıdır. Bunu unutma. Cumhuriyetin kuru-
luş değerleri ideoloji değildir. Senin varoluş sebebindir.

Olana sahip çık ikinciyi arama.
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LAZERLERİN
KULLANIM
ALANLARI

Laserlerin kullanım alanları , avantajları ve 
Türk Dişhekimliğindeki yeri konularında  

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği 
Fakültesi Öğretim Üyeleri, Ağız-Diş-Çene 

Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı 
Başkanı  Prof.Dr. Ferda TAŞAR ve   Diş 

Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı 
Başkanı Prof.Dr. Sevil GÜRGAN ile bir 

söyleşi yaptık

Röportaj : Esra Delikaya

Röportaj



25Eylül / 2007 • Sayı : 3

Sn. Taşar Lazer Tekniği Dişhe-
kimliğine ne zaman girdi ?

Bilindiği üzere lazerin tarihçesi 

eski Yunan, Mısır ve Çin’de çesitli 

hastalıkların tedavisinde güneş ışı-

ğından yararlanılmasına dayanır. Al-

bert Einstein teorik bir kavram olarak 

lazeri 1917’de tanımlamıştır. Lazer 

prensiplerini geliştiren bilim adam-

ları Schawlow ve Townes ilk de-

monstrasyonu dünyanın en saygın 

üniversitelerinden olan Massachu-

setts Institute of Technology Boston 

ABD’de 1958 yılında yapmışlardır  ve 

ilk ruby lazer cihazı ise 1960 yılında 

Theodore Mainman tarafından geliş-

tirilmiştir.

Lazerin medikal tarihi 1962 de 

tıp doktoru. Leon Goldman ‘ın ruby 

lazer ışığı ile bir dövmeyi yok etme-

si ve  ruby lazerin  retinal cerrahide 

uygulanması ile  başlar. Lazeri diş-

hekimliğinde ilk kez mine ve dentine 

çürükten koruma varsayımı ile uygu-

layanlar ise Kaliforniya  Üniversitesi 

Dişhekimliği Okulu’ndan Ralph Stern 

ve Reidar Sognnaes’dir.

Dişhekimliğinde lazer ile ilk yayını 

ise Dr. Leon Goldman kardeşi diş-

hekimi Bernard Goldman’ın dişine  

ruby lazer uygulayarak yapmıs ve 

bu işlemin ağrısız olduğunu, sadece  

kuronda yüzeyel bir harabiyet oluş-

turduğunu rapor etmişlerdir.

1970’lerin başında CO2 lazerler 

kulak-burun-boğaz, jinekoloji gibi tıp 

alanlarının yanı sıra dişhekimliğinde 

öncelikle oral ve maksillofasiyal cer-

rahide de  uygulanmaya  başlanmış-

tır.

1980 li yıllarda CO2 lazer özel-

likle İngilterede Fisher ve Frame ta-

rafından  benign ve premalign ağız 

lezyonlarının tedavisinde  tercihle 

kullanılmaya başlanılmıştır.

Yıllar içerisinde geliştirilen   Nd-

YAG lazer, diod lazer, Er-YAG lazer, 

Er, Cr:YSGG lazerler günümüzde 

tıbbın ve dişhekimliğinin farklı alanla-

rında farklı amaçlarla  yaygın olarak 

uygulanmaktadır.

Lazerin ülkemizde ve  Üniver-
sitenizdeki  kullanımı ne zaman ?

Lazeri Türkiye’de ilk kez kulla-

nan merkez Hacettepe Dişhekimliği 

Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalık-

ları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’dır. 

1990-1991 yıllarında Hacettepe Tıp 
Fakültesi’nin çeşitli alanlarına  ve  
Anabilim Dalımıza Üniversite Rektör-
luğümüz  tarafından  o zamanın ağız  
cerrahisi için en modern ve en uygun 
olan Nd-YAG lazer cihazı alındı ve 
Almanyada katıldığım bir kursu izle-
yerek bu cihazı anabilim dalımızda  
uzun yıllar   çeşitli araştırmalar yapa-
rak  ve yüzlerce olgu tedavi ederek 
kullandık.

 Son yıllarda cihazımızın demode 
olması ile yine Üniversite Rektörlü-
ğümüzün desteği ile 1,5 yıl önce ala-
nımız için  en güncel ve fonksiyonel 
yeni bir cihaza sahip olmuş bulun-
maktayız. Şu anda anabilim dalımız-
da endikasyon çerçevesinde lazer ile 
günlük rutin uygulamalarımızın yanı-
sıra   deneysel ve klinik çalışmaları-
mızı da   sürdürmekte  ve yürüyen ve 
yeni başlayan bazı doktora tez calış-
malarıda bulunmaktadır.  

Ben ve anabilim dalımızdan bazı 
arkadaşlarım  uzun süreden bu yana 
özellikle uluslararası dişhekimliğinde 
lazer  veya maksillofasiyal cerrahi  
toplantılarına  lazer çalışmalarımız 
ile aktif olarak katılmakta ve ülkemizi 
temsil etmekteyiz. Genç arkadaşla-

Röportaj : Esra Delikaya
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rım arasında  özel ilgi alanı lazer cer-

rahisi olan ve çeşitli lazer kurslarına 

katılmış olanlar ve bu konuda dona-

nımlı olanlar vardır. 

Bizim dışımızda diğer  fakülteler-

den  birkaç akademisyen arkadaşı-

mızın da  lazer cerrahisi ile ilgili  yurt 

dışında belirli süre saygın merkezler-

de  kısa süreli  çalışmalar yaptıklarını, 

onlarında birikimli olduklarını belirt-

mek isterim.

Sn.  Gürgan   dişhekimliğin-
de  lazer özellikle tedavi alanınına  
yeni giren bir teknolojı mi?

S.G: Hayır, 1990’lardan bu yana 

birçok gelişmiş dünya ülkesinde, çe-

şitli lazerler dişhekimliği tedavilerin-

de kullanılmaktadır. Yapılan çok sa-

yıda araştırma ve gelişen teknolojiyle 

beraber birçok değişik lazer tipi, çok 

çeşitli dişhekimliği tedavilerinde kul-

lanılabilinir duruma gelmiştir. Ancak,  

ülkemizde lazerlerin dişhekimliği’nde 

kullanılması  konusu oldukça az ve 

yenidir. Türkiye’de lazerle tedavi im-

kânı sunan dişhekimliği fakültelerin-

den biriyiz. Hacettepe Üniversitesi 

Dişhekimliği Fakültesi olarak, bizler 

adına bir yönden gurur vericiyken, 

lazer cihazına son birkaç yıl içinde 

kavuşabilmiş olmamız da düşündü-

rücüdür. Sınırlı sayıda muayenehane 

ve klinik haricinde, lazer henüz yay-

gın olarak kullanılmamaktadır. Bu 

konuda başı çekmek için elimizden 

geleni yapıyoruz. Uluslararası top-

lantılara ve seminerlere katılıp eğitim 

alıyoruz ve bilgi alışverişinde bulu-

nuyoruz. Kendi bünyemizde de çok 

sayıda klinik çalışmaları uluslararası 

kurumlarla işbirliği yaparak yürütü-

yoruz. 

Sayın Taşar Lazer’in  çeşitle-
rinden  ve kullanım alanlarından 
kısaca bahseder misiniz?

F.T.: Temelde lazerler “soft” 

ve “hard” olmak üzere ikiye ayrılır. 

“Soft Laser” ler düşük enerji dü-

zeyinde hücresel aktiviteyi stimüle 

ederler, ancak uygulandıkları do-

kuda termal hasar oluşturmazlar. 

“Hard Laser” lar ise yüksek dalga 

boyu ve enerji yoğunluğuna sahip 

olup,kesme,koagülasyon ve vapori-

zasyon sağlarlar.

Günümüzde her iki gruba ait la-

zer türleri özelliklerine bağlı kalına-

rakl  kullanılmaktadır. Şöyle ki “soft 

Laser”ların özellikle ağrı ve ödemin 

azaltılması, kanlanmanın artması, 

immunostimülasyon, hücre  içi me-

tabolizmanın aktivasyonu, bağ do-

kusu metabolizmasını stimüle ede-

rek yara iyileşmesinde hızlanma gibi 

özelliklerinden yararlanılırken “hard 

laser”ler ise    dokunun kolay kesil-

mesini ve uzaklaştırılmasını  sağ-

larlar.  Dişhekimliğinde  uzun yıllar 

yalnız yumuşak doku cerrahisinde 

kullanılan lazer; yapılan deneysel ve 

klinik çalışmalara parelel gelişen ve 

değişen teknolojisi ile günümüzde  

oral ve maksillofasiyal cerrahinin ya-

nısıra tedavide, endodontide, perio-

dontolojide, pedodontide de ağzın 
hem yumuşak hem   sert dokularında    
çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

Peki, konvansiyonel  cerrahiye   
tercih edilebilir mi? 

F.T.: Ağız ve Çene Cerrahisinde 
lazer her olguda ve durumda kon-
vansiyonel ( bisturi) cerrahisine al-
ternatif degildir. Yukarıda belirttiğim 
kesme,koagulasyon ve vaporizas-
yon gibi özelliklerine dayalı   üstün-
lüğü vardır. 

Dolayısı ile çok az veya kansız bir 
ortamda iyi bir görüş alanı içerisinde 
çalışmak mümkün olmaktadır. Me-
kanik travma  azlığı, dolayısı ile ağrı 
ve ödemin çok az olması, operasyon 
süresinin kısalması, dikişe çok özel 
durumlarda  gerek duyulması, çalışı-
lan ortamda bakteriemi riskinin azlığı 
en önemli avantajlarıdır.

Örneğin; Oral ve Maksillofasi-
yal Cerrahide lazer cerrahisi temel 
özellikleri ile kanama kontrolünde, 
ağız içerisindeki beyaz lezyonların,  
vasküler lezyonların, vezikülobüllöz 
lezyonların, granulomatoz lezyon-
ların, fibroepitelyal hiperplazilerin 
tedavisinde, premalign lezyonlarin 
cerrahi tedavisinde,  gömülü diş cer-
rahisinde, frenektomide, gingivekto-
mi ve gingivoplastide, uvuloplastide 
ve bazı benign ve malign tümörlerin 
cerrahisinde bisturi cerrahisine ter-
cih edilir. 

Sn. Gürgan aynı soruyu size de 
soracağım, lazer konvasiyonel te-
daviye tercih edilebilir mi?

S.G.: Lazerler hem hasta hem 
hekim açısından konfor sağlayan 
cihazlardır. Bizim branşımızda, pre-
ventif yani çürük önleyici etki ama-
cıyla çürüğe dayanıklılığın arttırıl-
masında, dişlerin preparasyonunda, 
dişlerin dolgu için hazırlanmasında, 
çürük temizlenmesinde, prepare edi-
len dişlerin sterilizasyonunda, pulpa 
kaplamalarında, renklenmiş dişlerin 
beyazlatılmasında, restorasyonların 
sertleştirilmesinde, dişlerin aşırı du-
yarlılığının  giderilmesinde, aneste-
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ziye olan ihtiyacın azaltılmasında ve 

daha birçok işlemde güvenle ve ba-

şarıyla kullanılmaktadır. Anesteziye 

ihtiyaç duyulmadan, korkak ve aler-

jisi olan hastalar için çok uygundur. 

Dişhekimi açısından ise aynı cihaz-
la uç değiştirmeye gerek olmadan,  
ayarlar değiştirilerek birçok işlem bir 
arada yapılabilir olma avantajı sağ-
lar.

Lazer ile  tedavi uygulanma-
sının bildiğimiz geleneksel tedavi 
yöntemlerine göre üstünlükleri 
nelerdir?

 S.G.: Klasik diş hekimliği uygu-
lamalarında hissedilen ağrı, önemli 
ölçüde kullanılan yüksek hızda dö-
nen kesici aletlerin yarattığı titreşim 
ve ısıdan kaynaklanır. Lazerle yapı-
lan preparasyonlarda, titreşim ve 
sıcaklık artışı büyük ölçüde önlen-
diğinden, tedavilerin birçoğu ağrısız 
bir şekilde gerçekleştirilebilmekte, 
bu nedenle anesteziye duyulan ge-
reksinim azalmaktadır. Kanamanın 
kontrol altına alınabilmesi ile dişetine 
yakın restorasyonlar aynı seansta ta-
mamlanabilmekte, restorasyonların 
tutuculuğu ve klinik ömrü de anlamlı 
düzeyde artmaktadır.  Araştırmalar, 
lazerle yapılan yüzeysel tedavilerden 
sonra dişlerin çürüğe karşı direncinin 
arttığını göstermektedir.

Hastalar lazer ile  tedavi uygu-
lanmasını nasıl karşılıyor?

F.T.: “Lazer” terimi başlı başına 
ilgi çekici bir unsur olmakta ve has-
talarımızın büyük bir kısmı lazer ile 
tedaviyi hemen ve istekle kabul et-
mekdir. Yine bizim yaptığımız istatis-
tiksel çalışmada bu oranın % 76 ol-
duğu belirlenmiştir. Bu hastalarımız, 
daha sonraki tedavilerinde de lazer 
kullanılması talebinde bulunmuşlar-
dır. Tedavilerin ağrısız olması, kavite 
preparasyonu sırasında aerator veya 
mikromotor sesinin ve frezlerinin tit-
reşiminin rahatsız edici özelliklerinin 
lazerle ortadan kalkması, daha kısa 
zamanda iyileşme ve daha birçok 
avantaj,  dişhekimi korkusu olan 
hastalar tarafından bile lazerle diş te-

davisinin kabul edilmesine neden ol-
maktadır. Hastalarımızın %93’ünün 
lazerle kullanan dişhekimine karşı 
bakışının olumlu yönde değiştiği ve 
lazer uygulamasından son derece 
memnun kaldıklarını belirtmişlerdir. 
Özellikle, dentin aşırı duyarlılığı olan 
hastalarda çok başarılı sonuçlar al-
maktayız. Hastalarımızdan aldığımız 
geri bildirimlerde, memnuniyetleri-
ni görmek bizleri sevindirmektedir. 
Hastaların bu yeni teknolojiye karşı 
bu derecede büyük istek duyması 
bile, “Lazer Dişhekimliği”nin ilerle-
mesi için yeterli ve önemli bir itici 
güçtür.  

Sn. Gürgan sizce Türk dişhe-
kimliğinde lazer kullanımı yeterli 
düzeyde mi? Değilse nedenleri 
konusunda bir değerlendirme ya-
pabilir misiniz?

S.G.: Ülkemizde son yıllarda la-
zer ve lazer kullanımına karşı gözle 
görülen bir ilgi olduğu kesindir.  Çe-
şitli lazer firmalarının temsilciliklerinin 
de  Türk Dişhekimliği marketlerinde  
yer aldığını görmekteyiz. Bizim yap-
tığımız istatistiksel bir çalışmada da 
özellikle genç dişhekimleri arasında 
lazer kullanımına eğilimin arttığı gö-
rülmüştür. Ancak, Türk Dişhekimli-
ğinde lazer kullanımı şu anda yeterli 
düzeyde değildir. FDA tarafından 
dişhekimliğinde kullanım onayı almış 
lazerlerin, öncelikle fakülte  tarafın-
dan benimsenmesi ve diğer kurum 
ve klinikler tarafından kullanılması 
beklenirken, lazer uygulamalarının  
chazı olan birkaç  fakülte ile  sınırlı 

kaldığını görmekteyiz

Sn. Taşar size göre lazer gele-

cekte dişhekimliğinin rutini haline 

gelecek mi? Böyle bir durumda 

daha önce lazer bilgisi ve eğitimi 

almamış eski mezun hekimlerin 

eğitimi için düşünceler nelerdir?

F.T.: Lazer dişhekimliğinin  rutini 

olmaktan ziyade endike olduğunda, 

eğitimini almış dişhekimine calışma 

kolaylığı ve üstünlüğü  sağlayan şık 

ve modern bir uygulama ve avantaj-

ları olan bir gereksinim olarak isteni-

lecektir.

Eğitimine gelince; yaklaşık 8-10 

yıldan bu yana  lazerin türleri, cer-

rahideki endikasyonları  ve kullanım 

alanları anabilim dalımızın son sınıf 

teorik cerrahi ders programında ve 

mezuniyet sonrası  doktora progra-

mında öğrencilerimize anlatılmak-

tadır. Ancak dişhekimliği eğitimi sı-

rasında öğrenciye pratik uygulama 

yaptırmak  temel ve universal ilkeler 

yönünden mümkün değildir. Lazer 

kullanımının eğitimi  çok yönlü, ulusal 

ve uluslararası kabul gören akade-

mik bir merkezde mezuniyet sonrası 

süreli bir eğitim programı ile hekime  

sertifika verilmesi ile sağlanabilir..

Sn. Taşar lazer ülkemizde yeni 

gelişen ve merak uyandıran bir 

konu,ticari anlamda sömürüden 

kaçınmak için alınacak önlemler 

nelerdir? Üniversitelere ve der-

neklere düşen görevler nelerdir?
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F.T.: Yukarıda da belirttiğim 

gibi lazer  cihazı bir dişhekimi mua-

yenehanesinin olmazsa olmazı de-

ğildir. Yenilenmeye ve bilgilenmeye  

açık,farklı ve üstün tedavi yolları ve 

yöntemlerini muayenehanesinde  

uygulamak isteyen meslekdaşları-

mız  öncelikle lazer eğitimini almalı 

ve lazeri hangi dental alanlarda kul-

lanacağını bilerek ve öğrenerek ticari 

önerilerden  ve zorlamalardan uzak  

bilinçli bir seçimle lazer cihazı almalı 

ve kullanmalıdır.

Üniversiteler mesleki ve akade-

mik etik kurallara bağlı olarak çalı-

şan örnek eğitim kurumlarıdır. Keza 

derneklerde kar amacı gütmeyen, 

meslek ve meslekdaşlar arasında 

öncelikle bilimsel, yanısıra sosyal 

birlikteliği sağlayan, ulusal ve ulus-

lararası platformlarda düzenledikleri 

veya katıldıkları toplantılarla  gelişen 

ve değişen mesleki bilgileri, tekno-

lojileri, yöntemleri meslekdaşlara 

sunan mesleki hizmet kuruluşları-

dır. Bir mesleğin ayrı alanlarında ve 

aynı alanında birden çok dernek ol-

ması halinde bu derneklerin kuruluş 

amaçlarına uygun olarak hizmette 

birlik ve bütünlük anlayışı  ve davra-

nışı içerisinde olmaları  gerekir.

Sn. Gürgan son yıllarda çok 
sayıda firma lazer cihazı piyasaya 
sunuyor. Sizce dişhekimlerimiz la-
zer cihazı almadan önce ve sonra 
nelere dikkat etmeliler? Bu konu-
da detaylı bir açıklama yapabilir 
misiniz?

 S.G.: Öncelikle lazeri alacak he-

kim ne amaçla kullanacağına karar 

vermelidir. İkinci olarak da, mevcut 

tüm lazer cihazlarını incelemelidir. 

Tabii ki; cihazın fiyatı da önemlidir. 

Şu anda lazer cihazlarının fiyatları 

çok yüksektir. Muayenehanesi olan 

hekimler kadar, üniversiteler ve ku-

rumlar için de aynı sorun geçerlidir. 

Sadece cerrahi işlemlerde lazer kul-

lanacak bir hekimin tercihi ile sadece 

sert doku işlemlerinde lazer kullana-

cak hekimin tercihi farklı olabilir. An-

cak, hem sert hem de yumuşak doku 

işlemlerinde lazer kullanmak isteyen 

hekim ise; her ikisini de yerine getire-

cek bir lazer türü seçebilir. Erbiyum 

lazerler, parametre değişiklikleriyle 

hem yumuşak, hem de sert dokuda 

işlev görebilirler. Ancak, daha düşük 

maliyetli Diyot lazerlerle de bazı diş-

hekimliği işlemleri (yumuşak doku 

işlemleri, beyazlatma gibi) yapılabilir. 

Bu arada, lazer cihazı yetkili firması-

nın servis kalitesi ve uzman kadrosu 

olması ve hizmet ağı da çok önemli 

bir faktördür. Hekimler, cihazı kullan-

maya başlamadan önce, muhakkak 

lazer güvenliği ve kullanımı konusun-

da eğitim ve sertifika almalıdır. Ülke-

mizde en önemli eksikliklerin başında 

da, bu konunun yer aldığını üzülerek 

görmekteyiz. Firmalar tarafından kli-

niklere bırakılan cihazların yeterli bil-

gi donanımı olmaksızın kullanılması 

son derece sakıncalıdır. 

Sn. Taşar lazer ile ilgili yardım-
cı personelin özel eğitimi gerekli 
mi?

F.T.: Lazer kullanımı hem hekim 

hem de yardımcı personel için kesin-

likle özel eğitimi  gerektirir. Örneğin; 

Lazer kullanılan ünitede calışan her-

kesin lazer  güvenlik önlemlerini bil-

mesi ve uygulaması gerekir.

Sn. Taşar, Sn Gürgan Üniver-
site  bünyesinde lazer ile ilgili bir 
kurs veya  workshop calışması 
düşünülüyor mu?

F.T.: Günümüzde ülkemizdeki  
üniversitelerin tıp fakültelerinin bir-
çok alanında değişik lazer cihazla-
rının bulunmasına ve kullanılmasına  
karşın  dişhekimliği fakültelerinde he-
nüz çok az   sayıda  bulunmaktadır.
Türk Dişhekimliğinde Laser Derneği 
olarak yakın zamanda Hacettepe 
Dişhekimliği Fakültesi ile koordineli 
çalışmalar planlanmaktadır.

Sn. Taşar Başkanı olduğu-
nuz Türk Dişhekimliğinde Lazer 
Derneği’nin çalışmalarından söz 
edermisiniz?

F.T.: Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri 
Bakanlığı’nın gerekli incelemeleri ve 
değerlendirmeleri sonucu Türk adı-
nı almaya hak kazanan derneğimiz  
tarafından Aralık 2006 da Ankarada 
düzenlenen sempozyumu izleyerek 
bu yıl 15-19 Ekim 2007 tarihleri ara-
sında Shearaton Voyager Hotel An-
talyada 1.Türk Dişhekimliğinde Laser 
Derneği Kongresi yapılacaktır.

World Federation Laser for Den-
tistry  örgütünün Nisan 2007 de 
Nice, Fransa’da yapılan 1.Avrupa 
Dişhekimliğinde Laser Kongresinde  
ülkemizi aday olarak takdimimizi iz-
leyerek  yapılan görüşme ve oylama  
sonucu 2. Avrupa Dişhekimliğinde 
Laser  Kongresi’nin  2009 yılında 
Türkiyede  başkanlığımda ve der-
neğimiz tarafından  düzenlenmesine 
karar verilmiştir.

Sn. Taşar  Dünya Dişhekimli-
ğinde Lazer Federasyonunun  res-
mi anlamda ülkemizde tanıdığı tek 
derneksiniz.Nedeni ve getirileri 
nelerdir?

F.T.: “World Federation Laser for 
Dentistry“ tarafından ülke temsilinde 
resmi olarak tanınmak derneğimiz 
için büyük onur ve sorumluluktur. 
Derneğimizi yaklaşık 2 yıl önce ülke-
mizdeki çeşitli dişhekimliği fakülte-
lerinde veya serbest dişhekimi ola-
rak çalışan ve dişhekimliğinin çeşitli 
alanlarında lazer kullanımı ve uygu-
lamaları ile birebir ilgili olan meslek-
daşlarımız ile kurmuş bulunmaktayız. 
Derneğimizin kuruluş amaçlarından 
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biri ülkemiz dişhekimliği için yeni bir 
alan olan lazerin dişhekimliğindeki 
yerini ve  kullanımını ticari kaygılar-
dan ve amaçlardan arındırarak, ger-
çek bilimsel platformlara taşımak, 
anlatmak ve sonuçlarını tartışmaktır. 
2006 Aralık ayında iki ay gibi kısa bir 
sürede Ankara’da düzenlediğimiz 
sempozyuma olan ilgi derneğimize 
olan bilimsel güvenin bir yansımasıy-
dı.Ülkemizin gerçeklerinden biri de 
aynı branşta veya aynı alanda, aynı 
veya farklı amaçlarla kolaylıkla çok 
sayıda dernek kurulmasıdır. Derne-
ğimiz kişisel beklenti ve hedeflerden 
uzak mesleki  sorumluluk, paylaşım, 
verimlilik ve yeniliklerin aktarımı ilke-
leri ile kuruldu.  Ulusal ve Uluslararası 
platformlarda derneğimizin  düzenle-
yeceği tüm  bilimsel aktivitelerde bu 
ilkelere  bağlı kalarak çalışacağız. 
“World Federation Laser for Den-
tistry“ tarafından  2. Avrupa Dişhe-
kimliğinde Laser  Kongresi’nin  2009 
yılında Türkiyede  başkanlığımda ve 
derneğimiz tarafından  düzenlen-
mesine karar verilmesi derneğimiz, 

mesleğimiz ve ülkemiz adına bizi se-
vindirmiş ve gururlandırmıştır.

Bu kongrenin Türk Dişhekimliği 
camiasına ve Türkiyemize yaraşır 
olması için  tüm meslekdaşlarımız-
la  birlikte  dernek yönetimi olarak 
büyük gayret göstermeye ve emek  
sarfetmeye hazırız.

Sn. Taşar, dernekler tarafından 
verilen sertifikaların derecesi ve 
geçerlilik süresi nedir?

F.T.: Ülkemizde dernekler tara-
fından verilen sertifikaların şu anda 
geçerliliği yoktur.Dünya Dişhekimli-
ğinde Lazer Federasyonu’nun koy-
duğu kriterler ve standartlar esas 
alınarak ve bu örgütün kontrolü ve 
denetimi ile oluşturulacak ciddi bir 
eğitim  programına bağlı kalınarak 
verilecek olan sertifika geçerli ola-
caktır.

Antalya’da yapılacak olan 1. 
Türk Dişhekimliği’nde Laser Der-
neği Kongresi’nden   bahsedermi-
siniz?

F.T.: Dergimizin bu sayısında 

yer alan kongremizin  programından 

da görüleceği üzere herbiri mes-

leki  alanlarında olduğu kadar diş-

hekimliğinde lazer araştırmaları ve 

uygulamalarında da  dünya isimleri 

olan   davetli konuşmacıların  yanısı-

ra ülkemizin de lazer alanında yetkin 

isimleri olan  değerli konuşmacılar 

bu kongrede konferanslar verecek-

lerdir. Ayrıca fakültelerimizden  ve 

serbest  dişhekimliğinden  meslek-

daşlarımızın çalışmalarını ve olgula-

rını sunacakları sözlü bildiri ve poster 

oturumlarımız  ve lazer kurs progra-

mımız olacaktır. 

Dernek yönetimimiz adına bu 

kongreye Dişhekimliğinde lazer kul-

lanan, kullanmayı planlayan veya 

ilgi duyan tüm meslekdaşlarımızı la-

zer ışını ile bilgilerini ve birikimlerini 

aktarmaya, tartışmaya, görüşmeye   

ve  sonbaharda  muhteşem  olan 

Antalya’nın  güneşi  ile keyf alacağı-

mız  birlikteliğe davet ediyorum.
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23. Dönem TBMM’nde
4 Dişhekimi

22 Temmuz seçimlerinin so-
nuçlarına göre 4 meslektaşımız 
23. dönemde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde milletvekiliolarak görev 
yapacaklar. Bir önceki dönemde bu 
sayı 7 idi. 

23. dönem milletvekili olarak se-
çilen meslektaşlarımız;

Şevket Köse
ADIYAMAN  CHP
Bayram Özçelik
BURDUR       AKP 
Muzaffer Gülyurt
ERZURUM AKP
Hüseyin Devecioğlu
KİLİS  AKP
Kendilerini kutluyor, ülkemize 

olduğu kadar mesleğimize de yapa-
cakları çalışmalarla katkı sağlamala-
rını umut ediyoruz.

TBMM ile TDB 
Arasındaki Protokolde 

Düzenleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 
Türk Dişhekimleri Birliği arasında 
imzalanan protokolün 10. maddesi-
nin (D) bendindeki, protez maddesi-
nin uygulanmasında tespit edilen 
aksaklıkların giderilmesi amacıyla, 
maddenin TBMM tarafından 
uygulaması “Veneer Kron Sera-
mik ödeme esasları; Tam Seramik 
Kron (metal desteksiz), Laminate 
veneer kron (seramik); ödenmez, 
yapıldığında veneer kron (seramik) 
bedeli ödenir. Diş tedavi sırasında; 
kullanılması zorunlu olsa bile, altın, 
bileşiminde kıymetli metal bulunan 
alaşımlar ve zirkonyum bedeli öden-
mez” şeklinde olacaktır.

Danıştay 12. Dairesi, 4/B’li per-
sonelin sözleşmelerinin herhangi 
bir sebep gösterilmeksizin idare 
tarafından feshedilmesine imkan 
tanıyan madde hakkında yürütmeyi 
durdurma kararı verdi. 

Türk Sağlık-Sen Genel 
Merkezi’nin açtığı dava sonucunda 
Danıştay’ın yürütmeyi durdurma ka-
rarında şu ifadelere yer verildi: 

 “657 sayılı yasa ile sözleşmeli 
sağlık personeli istihdamına ola-
nak tanınması ve bu sözleşmeli 
personelin kamu hizmeti görevlileri 
olarak kabul edilmesi, sözleşme-
li sağlık personelinin Tip Hizmet 
Sözleşmelerinin 9. maddesi a,b,c, 
e,f, fıkrasında sözleşmenin hangi 
hallerde feshedilebileceğinin ayrın-
tılı olarak düzenlenmesi ve feshini 
objektif kriterlere bağlanması karşı-
sında aynı maddenin (d) fıkrasında 
sebep göstermeksizin ve her za-
man hizmet sözleşmesinin feshine 
imkan tanınmasında hukuka uyarlık 
bulunmamaktadır. (…) yürütmenin 
durdurulmasına karar verilmesi için 
gerekli olan koşulların gerçekleşmiş 
olduğu anlaşıldığından anılan mad-
denin yürütmesinin durdurulmasına 
12.6.2007 tarihinde oybirliği ile karar 
verildi.” 

Danıştay 12. Dairesi’nin verdiği 
bu kararın ardından, 4/B’li persone-
lin sözleşmeleri keyfi olarak feshedi-
lemeyecek.

Danıştay: 4B’li 
Personel Sözleşmeleri 

Keyfi Olarak 
Feshedilmeyecek...!Her yıl geleneksel olarak dü-

zenlenen Kapadokya Adli Bilimler 
Sempozyumlarının 4.sü “Türkçe 
Konuşan Adli Bilimciler Kongresi” 
adıyla 29 Kasım – 2 Aralık 2007’de 
Nevşehir’in Avanos ilçesinde ger-
çekleşecektir. 

Düzenleyici kuruluşlar: Avanos 
Belediyesi- Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı - 
Adli Bilimciler Derneği- Ankara Diş 
Hekimleri Odası’dır 

Sempozyuma Adli Tip Uzman-
ları , Olay Yeri İnceleme Uzmanları, 
Toksikolog, Adli Psikiyatrist , Adli 
Bilişimci ,Adli Dişhekimleri, Adli An-
tropolog, Kriminal Uzmanları, Adli 
Fizikçi, DNA Uzmanları gibi Adli Bi-
limciler katılabilmektedir. 

Sempozyum Dili:Türkçe olup 
Rusça ve İngilizce Tercüme Olacak-
tır.

Türkçe Konuşan
Adli Bilimciler 

Avanos’ta
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SHÇEK-İLO/IPEC İşbirliğinde 
“Hedeflenmiş Onbir İlde Sokakta 
Çalışan Çocukları Eğitime Yönlen-
dirme Projesi” kapsamında Odamız 
tarafından Ankaralı çocuklara “Ağız 
ve Diş Sağlığı ” eğitimi verildi. Pro-
jeye verdiğimiz destekten dolayı 
T.C Ankara Valiliği SHÇEK Altındağ 
Toplum Merkezi Müdürlüğü tarafın-
dan, projeye destek veren diğer ku-
rum ve kuruluşlarla birlikte Odamıza 
da plaket verildi.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçe-
sinde diploması olmadığı halde diş-
hekimliği yaptığı saptanan, kömür 
işletmesi açmak için ruhsat aldığı 
dükkanda dişhekimliğinde kullanılan 
aletler bulunan sahte dişhekimine 
hapis cezası verildi. 

Uşak Dişhekimleri Odası, Afyon-
karahisar İli İhsaniye İlçesinde sah-
te dişhekimliği yapan Ergün ÇELİK 
hakkında, İhsaniye Cumhuriyet Baş-
savcılığına suç duyurusunda bulun-
du. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı 
kovuşturma yapılmasına yer olma-
dığına karar verdi. İtiraz üzerine Ağır 
Ceza Mahkemesi takipsizlik kararını 
kaldırılarak,  kamu davası açılması-
nı gerektiği hükmüne vardı. Bunun 
üzerine Uşak Dişhekimleri Odası ta-
rafından Cumhuriyet Başsavcılığına 
yeniden başvuru yapılarak gerekli 
kamu davasının açılması talep edil-
di.

 İhsaniye Asliye Ceza Mahkeme-
si; daha önce Sulh Ceza Mahkeme-
sindeki ifadesinde Ergün ÇELİK’in 
dişlerini yaptığını söyleyen şikayet 
sahibinin daha sonra ifadesini Er-
gün ÇELİK lehine değiştirmesine 
rağmen, sanığın sahte dişhekimliği 
yaptığına kanaat getirdi.

 Yargılama sonucunda; sahte 
dişhekimliği yapan Ergün ÇELİK 
hakkında 2 yıl 6 ay hapis, 833.00 
YTL adli para cezası ve dişhekimli-
ğinde kullanılan malzemelerin mü-
saderesine  karar verildi.

Ankara Dişhekimleri Odası’nın 
her yıl, yaklaşık ayda iki sunum ola-
rak planladığı  seminerler başlıyor. 
İlk olarak 25 Ekim 2007 Perşem-
be saat 19:00 da Prof Dr. Cihan 
Akçaboy’un “Tam Seramik Resto-
rasyonlarda Diş Kesimi”, saat 20:30 
da Doç.Dr.Hişam Demirköprülü “Diş 
Preparasyonunda Etkin Frez Kul-
lanımı”,  01 Kasım 2007 Perşembe 
saat 19:00 da Doç.Dr.Bülent Kurtiş 
“Cerrahi Olmayan ve Cerrahi Peri-
odontal Tedavi Prensipler” konulu 
sunumlar yapacaklar. ADO seminer 
salonlarında yapılacak eğitimler 60 
kişi ile sınırlı olduğu için önceden 
isimlerini yazdırmaları gerekiyor

Kırıkkkale Üniversitesi Dişhe-
kimliği Fakültesi’nin düzenlediği 
Ağız Tadı – Ağız Sağlığı Sempozyu-
munun 1. si 23 Ekim’de Kırıkkale’de 
yapılacak. Dişhekimliği yanında 
Kırıkkale’nin meşhur şaraplarının ve 
şarapçılığının da  sergileneceği il-
ginç sempozyum katılım 150 kişi ile 
sınırlı, katılım ücretsiz olacaktır.

ADO’ya
Teşekkür Plaketi Sahteciye Ceza...

ADO Eğitim Seminerleri 
Başlıyor...

Ağız Tadı
Ağız Sağlığı

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez 
Yönetim Kurulu’nun 23 Mayıs 2007 
tarihli toplantısında, özel kurum ve 
işyerlerinde sözleşmeli çalışan diş-
hekimlerinin ücretleri 1 Temmuz 
2007 tarihinden geçerli olmak üzere, 
yılın ikinci altı ayı için net olarak;

Tam gün çalışanlarda
2.575 YTL
Yarım gün çalışanlarda
1.785 YTL
Saat ücreti ise 
91 YTL  olarak  belirlenmiştir.

Sözleşmeli Çalışan 
Dişhekimleri Ücretleri
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Çok Amaçlı Toplum Merkezle-
ri (ÇATOM), GAP Bölgesinde 1995 
yılından itibaren açılmaya başlamış 
olup, 9 ilde 29 ÇATOM mevcut-
tur. ÇATOM’lar kentlerin daha çok 
kırdan göç etmiş yoksul hanelerin 
yaşadığı mahallelerde, ilçe merkez-
lerinde ve merkezi köy yerleşim-
lerinde kurulan, topluma dayalı ve 
katılımcılığı esas alan merkezlerdir. 
ÇATOM’un bulunduğu mahallelerde 
haneler, çoğunlukla çok düşük üc-
ret/gelir karşılığı, marjinal alanlarda, 
kayıt dışı, geçici ya da mevsimlik iş-
lerde çalışmakta; çocuklar da hane 
geçimine katkıda bulunma amacıyla 
çalıştırılmaktadırlar. Yapılan araştır-
malar yoksulluktan en fazla etkilenen  
grupların kadınlar ve çocuklar oldu-
ğunu göstermektedir. ÇATOM’larda 
eğitim, sağlık, yönetime katılım ka-
pasitesini geliştirme,  gelir getirici 
ve kadın istihdamını/girişimciliğini 
destekleyici, okul öncesi eğitim, ço-
cuk okuma odaları, sosyal destek, 
sosyal sorumluluk, kültürel-sosyal 
etkinlikler programları uygulanmak-
tadır. Bu programlar çerçevesinde 
sağlık programına ADO olarak üye-
miz Hüseyin Avni Aksu aracılığı ve  
İpana-Oral-B bölge temsilcisi Serdar 
Eraslan’ın de destekleriyle diş fırçası 
ve diş macunu  yardımı yaptık. 

Geçen yıl 45 
dişhekimliği öğ-
rencisine burs 
veren Efe Güray 
Vakfı bu yıl 20 
yeni öğrenciyi 
daha vakıf ailesi-
ne katacak. Bu yıl 

3. dönem öğrencilerine bursa ilave 
olarak aeratör başlığı da  verilecek. 
1. dönem öğrencilerine ise asma 
motor desteği verilmek isteniyor. 
Bu konuda Vakıf olarak meslektaş-
larımızın da desteğini beklediklerini 
söyleyen Doç.Dr.Enis Güray Vakfın 
eğitim amacının yanı sıra tenisçi ye-
tiştirmek ideallerinin de olduğunu 
belirtti.

Bu amaç doğrultusunda 
Mamak’ta yapımı süren spor tesisi-
nin de tamamlanmak üzere olduğu-
nu,  üç kapalı, üç açık tenis kortunun 
yanısıra duvar kortu, futbol, basket-
bol ve voleybol sahaları, kondisyon 
salonu, koşu yolu ve kafeteryasıyla 
Türk tenisine önemli katkılarda bulu-
nacağını söyledi. Bu tesis öncelikle 
Mamak bölgesindeki yetenekli ço-
cuklara ait olacak.

Dişeediş futbol ve Tenis turnu-
vası posterlerini istiyeceğim odadan 
Türkiye’de Bilimsel Dişhekimliği’nin 
100. Yılı”  etkinlikleri kapsamında 
Ankara Dişhekimleri Odası “Halı 
saha futbol turnuvası” düzenlemek-
tedir. Futbol takımları tamamı diş-
hekimlerinden oluşan 7 şer kişi, 3 
yedek oyuncu olmak üzere en fazla 
10 kişiden oluşacaktır.  

Turnuva sonucunda TDB’nin 
Odalar arası düzenlediği turnuvada 
Antalya’da oynanacak müsabakalar 
için Ankara takımı belirlenecektir. 
Çankaya Belediyesi LOZAN PARK 
spor Tesisleri’nde (Yıldız) Pazar 
günleri yapılacak turnuva 28 Ekimde 
başlayacak.

Çok Amaçlı Toplum 
Merkezleri (ÇATOM)

Dişhekimliği 
Öğrencilerine Destek

Dişe Diş Futbol

Türk Dişhekimleri Birliği 
“Türkiye’de Bilimsel Dişhekimliği’nin 
100. Yılı” etkinlikleri kapsamında 
Türkiye genelinde dişhekimlerine 
açık “briç turnuvası” düzenleyecek-
tir. Briçle ilgilenen dişhekimlerinin 
aşağıdaki telefonları aramalarını rica 
ediyoruz. Tel : (0.312) 346 20 55

Briç Turnuvası

Her yıl gerçekleştirdiğimiz Di-
şe-diş tenis turnuvası 15-22 Ekim 
tarihleri arasında Ankara Tenis 
Kulübü’nde yapılacaktır. 3 katego-
ride (Bayan-Bay-Mix double) yapı-
lacak olan turnuvada bu seneki bi-
rinciler Türk Dişhekimleri Birliği’nin 
“Türkiye’de Bilimsel Dişhekimliği’nin 
100. Yılı”etkinlikleri kapsamında Ni-
san ayında yapılacak olan Türki-
ye genelindeki turnuva’ya odamızı 
temsilen katılacaklardır. Her sene 
olduğu gibi Turnuvamız tüm dişhe-
kimlerine ve dişhekimliği öğrenci-
lerine açıktır. Tüm tenissever mes-
lektaşlarımızı turnuvamızda görmeyi 
umut ediyoruz. 

3. ADO Tenis Turnuvası
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Mardin Artuklu Üniversitesi’ne 
bağlı Dişhekimliği Fakültesi açılma-
sına ilişkin karar, Yüksek Öğretim 
Kurulu  (YÖK) Genel Kurulu’nda 
21.09.2007 tarihinde onaylanmıştır.

Türk Dişhekimleri Birliği tara-
fından; eğitim, uzmanlık, istihdam, 
talep, coğrafi dağılım, orta ve uzun 
vadeli sağlık hedefleri  gözönüne 
alınmadan dişhekimliği fakültesi aç-
manın ülke kaynaklarının israfı anla-
mına geleceği bugüne kadar çeşitli 
platformlarda defalarca dile getiril-
miştir.

Konuyla ilgili olarak, Türk Dişhe-
kimleri Birliği Genel Başkanı Celal 
Korkut YILDIRIM, Sayın Başbakan 
Recep Tayyip ERDOĞAN’a ve tüm 
Bakanlar Kurulu üyelerine bir mek-
tup göndermiştir.

Mardin Artuklu Üniversitesi’ne 
bağlı Dişhekimliği Fakültesi açılma-
sına ilişkin karar, Yüksek Öğretim 
Kurulu  (YÖK) Genel Kurulu’nda 
21.09.2007 tarihinde onaylanmıştır.

Türk Dişhekimleri Birliği tara-
fından; eğitim, uzmanlık, istihdam, 
talep, coğrafi dağılım, orta ve uzun 
vadeli sağlık hedefleri  gözönüne 
alınmadan dişhekimliği fakültesi aç-
manın ülke kaynaklarının israfı anla-
mına geleceği bugüne kadar çeşitli 
platformlarda defalarca dile getiril-
miştir.

Konuyla ilgili olarak, Türk Dişhe-
kimleri Birliği Genel Başkanı Celal 
Korkut YILDIRIM, Sayın Başbakan 
Recep Tayyip ERDOĞAN’a ve tüm 
Bakanlar Kurulu üyelerine bir mek-
tup göndermiştir.

27-28-29-30 Mart 2008
Queen Elizabeth Elite Suite Hotel & Spa
“http://www.queenelizabeth.com.tr 
www.queenelizabeth.com.tr

Organizasyon Firması:
ARBER Profesyonel Kongre ve Turizm Hizmetleri
Tel : +90312426 09 00 • Fax : +90312426 48 00
Tunali Hilmi St. No: 73/8, K.Dere 06660
Ankara-Turkey, www.arber.com.tr
e-mail: arber@arber.com.tr

Türk Dişhekimleri Birliği başkan-
lar konseyi toplantısı Eskişehir Diş-
hekimleri Odasının organizasyonu 
ile toplam 33 Oda başkanı ve yö-
neticilerinin katılımıyla  02-03 Kasım 
2007 tarihlerinde Hayal Kahvesinde 
yapılacaktır.

Toplantının gündemini öncelikle  
Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı-
ları ve bakmakla yükümlü oldukları 
kişilerin Dişhekimliği hizmetleri ile 
ilgili hakları ve bu hakların kulla-
nılabilmeleri için yapılabilecekler 
tartışılacaktır. Sağlık hizmetlerinde 
reklamın etik ve hukuksal boyutuy-
la  görüşülmesi, sağlık personelinin 
tam gün süreli çalışmaya geçmesiy-
le yaşanacak olumsuzluklar,  Türk 
Dişhekimleri Birliği’nin bu yasa ile 
Odaların görüşlerinin değerlendirile-
ceği, ayrıca Bilimsel Dişhekimliğinin 
100.Yıl etkinliklerinin  gerçekleştiril-
mesi, 2008 yılı Asgari ücret tarifesi-
nin değerlendirileceği bu toplantının 
ana başlıkları olarak yer alacaktır

Mardin’e Dişhekimliği 
Fakültesi

TDB Merkez Yönetim 
Kurulu Bölge 

Toplantılarına Hatay’da 
Başlandı

VIII. Bahar Sempozyumu

Başkanlar Konseyi 
Eskişehirde Toplanıyor
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Dynamix
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Kanal tedavisinde guttanın kanala yerleştirilmesinden sonra kesilmesi ve kanalı tıkaması 
için 400 °C’ye kadar ısı verebilen ve 100 Hz titreşim ile kanalın tam olarak doldurulmasını 
sa€layan kablosuz kanal doldurma cihazıdır. Üzerindeki + ve - tuşlarından ısı ayarı 
yapılabilir, vibrasyon açılıp kapatılabilir. El parçası üzerindeki Dijital ekran üzerinden ısı 
(°C olarak), vibrasyon durumu ve şarj durumu görülür.

DownPak

Multifonksiyonlu Piezo Cihazı

Çapraz enfeksiyon riskini minimuma indirir. 
Çeşitli çalışma prosedürleri için Önceden 
tanımlanmış üç ayrı güç modu ve 8 ayrı 
güç ayarı mevcuttur. Güç ayarı HAFIZA 
düğmesi ile yoğun olarak kullanılan programı 
hafızasında tutar ve bir tuş ile ulaşmanızı sağlar. 
Düzleştirilmiş cihaz yüzeyi kolayca temizlenir. 
Modüler fişler sayesinde sadece parçalar yenisi 
ile değişir ve teknik servis ihtiyacı kalmaz.

Kanal tedavisinde guttanın kanala yerleştirilmesinden sonra kesilmesi ve kanalı tıkaması 
C’ye kadar ısı verebilen ve 100 Hz titreşim ile kanalın tam olarak doldurulmasını 

sa€layan kablosuz kanal doldurma cihazıdır. Üzerindeki + ve - tuşlarından ısı ayarı 
yapılabilir, vibrasyon açılıp kapatılabilir. El parçası üzerindeki Dijital ekran üzerinden ısı 

GÜNEY DİŞ DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Dudullu Showroom / Satış: Dudullu Esenşehir Mah. 
19 Mayıs Cad. No:22, 34776 Ümraniye, İstanbul 
Tel: 0216 466 8383 - Fax: 0216 313 5724
http://www.guneydis.com  •  e-mail: info@guneydis.com

Ürün Müdürü  Gökhan Gürdal GSM: 0533. 764 49 55 
 e-mail: gokhan.gurdal@guneydis.com

Fiber Optic Işıklı,  Kalın Ergonomik ve Hafif Saplı Piezo 

ADANA : Gökçe Dental 0322 363 37 72
ANKARA : Merkez Diş Deposu  0312 431 56 10
ANTALYA : Talya Dental 0242 248 73 74
DENİZLİ : Laser Dizayn  0258 241 21 71
ERZURUM : Şark Diş Deposu 0442 213 51 66
ELAZIG : Akpınar Diş Deposu 0424 218 2953
İSTANBUL : Çapa Dental  0212 621 51 68
İSTANBUL : Kadıköy Dental  0216 467 83 50
İSTANBUL : Şişli Diş Deposu  0212 234 86 06

İZMİR : İzmir Diş Deposu 0232 425 11 83
KONYA : Aziziye Diş Deposu  0332 352 11 11
SAMSUN  : Okter Diş Deposu  0362 432 42 31
TRABZON : Hakan Diş Deposu 0462 322 46 07
BURSA : Bursa Dental 0224 224 04 87
ANKARA  Satış / Showroom: 0312 418 95 05

BAYİLERİMİZ:

Lateral kondenzasyon için titreşim özellikli ve 
kablosuz gutta kesme - kanal doldurma cihazı

DownPack ilan.indd   1 9/21/07   5:22:15 PM







42 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

PROPEX 2

Kanal tedavisi uygulama 
konusunda işini daha 

da mükemmelleştirmek 
isteyen diş hekimlerinin 

gözdesi olacağa ben-
zeyen bu cihaz  pek çok 
imkanlar sunuyor. Geniş 

renkli ekranı sayes-
inde çalışma kolaylığı 
sunuyor. Ses kontrol 

mekanizmalarıyla apex 
bölgesine ulaşıldığını 

haber veriyor. Güçlü şarj 
edilebilir pilleriyle uzun bir 

süre kullanılabiliyor. 

T.B.R.
BIOMATERIALLERI

GRAFTEK GREFT
Monofazik seramik 
Tri-Calsiyum Fosfat-
tan (TCP) yapılmıştır. 
Gözenek ebatı her çap 
üzerinde yaklaşık 150µm 
ile 400µm arasında olup 
yaklaşık %60 ile %85 
arasında pürüzlülüğü 
vardır. Bulaşıcı hastalık 
taşıma riski  yoktur. 1.1 
gr lık özel uygulama ucu 
olan şırıngalar içerisinde 
bulunur.

NEOMEM MEMBRAN
Yenilenebilen Kolajen 
Membran Diş eti dokusu-
nun hızlı bir şekilde 
yenilenmesini sağlayan 
Tip 1 kolajen içeren bir 
materyaldir. Yüksek 
mekanik tutuculuğu 
olan membranın 
gözenekli yapısı sayes-
inde her iki tarafı da 
kullanılabilmektedir.

AXIS DENTAL
YUMUŞAK DOKU 
KESİM FREZİ

Bu seramik frez 
yumuşak doku cer-
rahi için tasarlanmış.
Elektro cerrahi ve bistüri 
kullanımına bir alter-
natif olarak sunuluyor.
İçeriğindeki biyouyumlu 
özel kesiciler dokuya 
hasar vermeden kesimi 
gerçekleştirebiliyor.
Su soğutması olmad-
an  kullanımı tavsiye 
ediliyor. Otoklavda steril 
edilebiliyor. Yıllarca 
kullanılabiliyor.

BRYTE-SYTE 
ORALUME 
Işıklı ayna
Taşıyıcı ünite üzerinde 
ağız içinin daha iyi 
aydınlatılabilmesi için 
beyaz ve oldukça 
parlak led ışıklar var.
Çürük,tartar, kırık 
yüzeyler gibi pek çok 
olgunun teşhisinde 
yardımcı oluyor. Açma 
kapama düğmesi tek 
elle çalıştırılabiliyor.

SÜTUR KALDIRMA 
SETİ

Belki de gün-
lük yaşamda 
muayehanelerimizde 
farkında olmaksızın 
en çok zorlandığımız 
konu olan süturların 
alınması işlemini old-
ukça kolaylaştıran bir 
set. İstendiğinde alet 
bulamama, aletlerin 
istediğimiz şekilde 
ve kolaylıkla sütur 
bölgelerine ulaşamama 
veya sütur kesiminde 
karşılaşılan zorluklar 
gibi sorunların çözü-
müne yardımcı oluyor.
Steril, tek kullanımlık 
olarak sunuluyor.
Çok keskinleştirilip 
inceltilmiş ve 
yassılaştırılmış uç 
rahatlıkla süturun altına 
girilebilmesini sağlıyor.
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USB-SAKSI
Artık bilgisayarınızın 
yanında gece gündüz 
güneş ışığı olmaksızın 
çiçek yetiştirebilirsiniz! 
Nasıl mı? USB 
Greenhouse ile. 
Bilgisayarınıza USB ile 
bağlayabileceğiniz bu 
saksı, çiçeğinize güneş 
ışığı sağlıyor. Daha yeşil 
günler için, herkes bir 
kez daha düşünmeli.

MP3-YASTIK
Dinlemeyi çok severiz! 
Ya evin içinde sürekli 
her odaya taşıyabilip, 
hatta başımızı 
koyabileceğimiz bir 
yastıktan gelen müzik 
ne kadar farklı olur değil 
mi? Sadece mp3 değil, 
radyo da dinleyebilirs-
iniz, çok şık, pratik.

SUPER SPORK

Çatal, kaşık, bıçak... 
Bu tasarımda hepsi bir 
arada.

SONY-XEL-1
Sony’nin oled teknoloji-
si ile ürettiği ilk tele-
vizyon olan xel-1 ayrıca 
üretime geçmiş en 
ince televizyon ekranı 
ünvanına da sahip.
11” büyüklüğe sa-
hip televizyon 3mm 
kalınlığa sahip, 960 x 
540 piksel çözünürlük, 
1000000:1 kontrast, 
2kg ağırlık, 287 x 140 x 
253 mm boyutlar bazı 
özellikleri.

Sony Ericsson P1
3x zoom’lu, fotoğraf ışıklı, video çekimi yapabilen kamerası ile yeni telefon oldukça küçük boyutlara sahip. 
Renklerin canlılığı sizi arttırılmış. Bunun yanı sıra yüksek ses performansı sunan bir müzik çalar, P1’in özellikleri 
arasındaki yerini alıyor. RDS destekli radyo da daha keyifli bir kullanım sunuyor. Ofis dokümanlarının görüntülen-
mesi ve üzerinde değişiklikler yapılabilmesi P1’i tercih nedeni haline getiriyor. Bunun yanı sıra gelişmiş e-posta ve 
internet ,push e-mail özelliği cihazı daha güçlü hale getiriyor. Sayfaları yatay ve ekran boyutunda gösteren Opera 
Web Browser ile internette dolaşmak son derece keyifli. 

Güvenlik de unutulmamış. Çalınma ya da kaybolma durumunda e-posta ve PIM verileri uzaktan silinebiliyor. 
Mobil TV, RSS, Track ID, Voip gibi uygulamalar P1’in özellikler ini arttırıyor. Son olarak GPS modülü ve Wayfinder 
navigasyon paketi P1 ile birlikte geliyor.  
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SAHRA TOZU VE YAĞIŞ…
“AKILLI BULUT YÖNTEM”

Tüm yurdumuzu etkileyen ve gelecekte de ciddi bir teh-
dit oluşturan susuzluk problemiyle karşı karşıyayız. Si-
zin “akıllı bulut yöntemi” projeniz bu anlamda ses geti-
ren bir proje oldu. Ankara’da birkaç günlük su kesintisi 
bile herkesi olumsuz etkiledi ancak tüm sağlık camia-
sının resmen elini kolunu bağladı. Bizde dişhekimleri 
olarak bizleri ve ülkemizi yakından ilgilendiren bu ko-
nuda sizden birebir bilgi almak istedik. Kabul ettiğiniz 
için öncelikle çok teşekkür ediyoruz.

Cemal Saydam: Rica ediyorum.

Sizi Tanıyarak başlayabilir miyiz?

C.S: Cemal Saydam.1951 İstanbul doğumluyum. 1974’de 
ODTÜ kimya bölümünden mezun oldum. 1976’da aynı 
bölümden masterımı  aldım. 1981 yılında Liverpool 

Üniversitesinden Deniz Bilimleri -Oceanography- 
doktoramı tamamladım.1981-1995 yılları arasında 
ODTÜ’nün  Erdemli Deniz Bilimlerinde çalıştım. 15 
sene Türkiye’nin Tüm denizlerinde dolaştım. Asıl 
işim deniz bilimleri. 1995’de Ankara’ya döndüm. 

ODTÜ de çalışmaya devam ettim. 6-7 sene kadar 
Tübitak’ta çalıştım.Nerdeyse her biriminde görev aldım. 

En son başkan yardımcılığı yaptım ve 2004 yılında o gö-
revim bitti. Aynı sene ODTÜ’den emekli olup Hacettepe 
Üniversitesi’nin Çevre Mühendisliği bölümüne geçtim.Hala 
da Hacettepe Üniversitesinde çalışmalarım devam etmek-

Röportaj : Esra Delikaya

Röportaj
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der geçer. Aslında tozun buluta girmesiyle ve 
çeşitli reaksiyonlarla yağmur tetiklenir. Üstelik 
sahra tozlarıyla yağan yağmur bereketli yağ-
murdur.

Bu tozların suyun kalitesini de artırdığını 
söylüyorsunuz…

C.S: Tabi ki. Öğrencilikte hep bize öğretilen 
“bulut havadaki damıtık sudur, yağmur suyu-
nun bulanıklığının nedeni yeryüzüne inerken 
topladığı havadaki kirdir” yanlış bir bilgidir. 
Yağmur damıtık su olsa , toprağa inmesiyle 
topraktaki mineralleri çözer ve uzun zaman 
dönemi içerisinde çölleşmeyi getirir. Gübrele-
mediğiniz her toprağın yağmurla birlikte yüz-
yıllar sonra çölleşmesi gerekir. Burada gizemli 
bir sır var ama ne? Sahra tozu işte bu sır, yağ-
murala toprağa doğal gübresini verir.

Sahra tozu bu kadar bereketli bir toprak 
ama Sahra Çölü çöl. Bunun açıklaması 
“çünkü bulut yok” mudur?

C.S: Evet çünkü sahrada su yok. Ama Sahra-
ya bir kez olsun yağmur yağdığında ertesi gün 
sadece bir günde bitki boylarında neredeyse 
10 cm  uzama görülür. Çünkü toprak bereket-
li, çünkü yağmur bereketli. Çöllerin kendilerine 
hayırları yok ama bakın alıcı ortamlara,Yeni 
Zelanda’ya, Amazonlara yemyeşil… Hep taşı-
nan çöl tozlarıyla bu hale gelmişlerdir.

“Akıllı bulut yöntemi” projeniz hayata ge-
çerse, susuzluk probleminin bitmesinin 
yanı sıra daha verimli toprak ve daha çok 
ürün bizleri beklemekte diyebilir miyiz?

C.S: Kesinlikle evet.

Bu söylediğinizi de destekler çalışmalarınız 
var mı? Bahseder misiniz?

C.S: Genetik kardeş buğdayları alıp eşit şart-

larda farklı topraklarda  yetiştirdiğimizde gör-

Şu an gündemde olan Sahra tozu ve yağış 
bağlantılı çalışmalarınıza ne zaman başla-
dınız?

C:S: Öyle sanıldığı gibi sular kesildi biz yön-
temi aradık bul duk değil. Bu en az 15 yıllık 
bir çalışmayla elde edilen bir buluştur. Deniz-
cilik yaşamımla başlar. Yağmur yağdığında 
gerdiğimiz brandaların üstü kırmızı çamurla 
kaplanırdı. Bundan yola çıktım ve atmosferik 
tozların taşınımı ve toz yağış ilişkisiyle ilgili ça-
lışmalarım doktora yaptığım döneme dayanır. 
Bir dönemde NATO Projesi yürüttüm. O za-
manlar Türkiye’nin ilk tam otomatik kar rasat 
istasyonlarını Doğu Anadolu’da ben kurdum. 
1998-2001 yıllarında çalıştırdık. Çalışmalar es-
nasında kar yağışı ile atmosferik tozların ara-
sındaki bağlantıyı bir şans eseri olarak izledik. 
İşte o zamanlar gördük ki kar rasat istasyonu 
bize ne zaman kar yağdı haberini gönderse 
üzerimizden toz bulutunun geçmekte idi, aksi 
halde aletlerden kar yağıyor sinyal gelmiyor-
du.

Toz bulutunun geçtiği uydu fotoğraflarıyla 
mı anlaşılıyor?

C.S: Bilimsel anlamda kullanılan veriler bu 
uydu görüntüleridir. Ancak günlük hayatta 
da bunu görmek mümkün. Çok eskiden belki 
sizler hatırlamazsınız Ankara’nın havası kömür 
kullanımı sonucu oluşan SO2 (kükürt)den do-
layı sisliydi ve giydiğiniz kıyafetler bile dışarıda 
islenirdi. Günümüzde doğalgaza geçildi ama 
bazı günler hava yine bulanık, egzozlardan 
olduğu düşünülür ancak arabalardan çıkan 
egzozun bu derece etkili olması mümkün de-
ğil. Bir günlük bir hava bulanıklığı ve ertesi 
gün hava yine ışıl ışıl. Bu bulanıklık tamamen 
üzerimizden geçen sahra tozlarının bir görün-
tüsüdür. Ya da yerlerin ıslak, toz kalkmasının 
mümkün olmadığı bir günde tertemiz bir ara-
banın üzerine yağan yağmur sonrasında ba-
kıyoruz ki arabanın üzeri çamur izleriyle kaplı. 
Nereden gelecek bu tozlar? Sahra tozlarının 
yağmur üzerindeki kanıtıdır aslında tüm bu 
görüntüler. Altıyüzbin yıllık buzul incelemele-
rinde bile katman katman bu toz-tabiat ilişkisi 
görülebiliyor. Aslında tabiatın dengesi bu toz-
larla sağlanmaktadır.

Bu uydu görüntüleri meteorolojide de var-
dır. Onların toz ve yağmurun eş zamanlı ol-
masıyla ilgili kurdukları ilişki nedir?

C.S: Her zaman tozun etkisi var ama çok yo-
ğun toz geldiğinde neredeyse çamur yağar 
ancak o zaman meteoroloji “sahra tozu dola-
yısıyla çamur yağdı, olur böyle zaman zaman” 
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şabilir, biz çatlayan toprağa taşıma su vermek 

yerine, suya toprak verip işleyişi bozmadan 

yağışı yağdırıyoruz. Havadaki toprakla yerdeki 

toprak arasında aslında bir fark yok mineralleri 

de aynı. Çöl tozu rüzgarla bulut içine taşınınca, 

bakterilerinde reaksiyona katılması ve güne-

şinde etkisiyle topraktaki Fe+3 bulut içerisin-

de canlıların kullanabildiği Fe+2ye dönüşüyor. 

Bu nedenle yağan yağmur eğer gündüz yağı-

yorsa Fe+2 nedeniyle bereketli yağmur oluyor.

Gece yağan yağmur ise bereketsiz. Yağmu-

run yağma zamanı bile önemli aslında. Sahra 

tozu burada da önem kazanıyor. Çünkü demir 

açısından çok zengin aynı deney koşullarında 

Sahra toprağı bulut içerisinde 4500 ünite Fe+2 

üretirken, Anadolu toprağımızda maalesef sıfır 

düzeylerinde.Demirin varlığı direk toprağın be-

reketiyle orantılı ve ben Sahra tozuyla yağmur 

yağdırmaktan başka, bereketli yağmur yağdı-

racağımı söylüyorum.

Sahra tozu  Türkiye’ye saatlerle, Amerika’ya 

günlerle doğal yollarından yani rüzgarla ulaşır. 

Yağan yağmurla kesinlikle orantılıdır. Antalya 

seli geçen yıl 30 Ekim’de olmuştu hatırlarsınız.

Baktığınızda uydu fotoğraflarına Sahra tozu 

gelmiş ve soğuk hava dalgasıyla karşılaşmış.

Bakın İsrail’e gelmiyor. Çünkü İsrail sıcak ta-

rafında kalıyor, bize geliyor. İklim değişirse 

ki değişiyor etkilerini görüyoruz. Bu projeyi 

gerçekleştirmekte olanaksızlaşıyor. Sonuçta 

doğa şartlarına ihtiyaç var ve şu an bizim bu 

bulutları inek sağar gibi sağmamız gerekiyor.

Ankara’da yaşanan sıcak ve susuz günle-
rin ardından bulutlu ve az da olsa yağmur-
lu günler geçirdik,bunlar umut verici değil 
mi?

C.S: Yağan yağmurun en çok psikolojik etkisi 

oldu. O yağmurlar Ankara’nın 5 günlük su ih-

tiyacını gidermiş. Kalan 360 gün ne olacak? 

Asıl önemli olan yağmur değil kardır. Yağmur 

çok yağar toprağı neme doyurur, geri kalanını 

bu alt yapılarla sel alır gider. Barajlarımızı dol-

duran kardır.

Sizin yapmak istediğiniz projede sel tehli-
kesi olmayacak mı?

C.S: Bizim nerede, ne zaman, nasıl yapaca-

ğımız bizde saklı.Sahra tozları bulutun içine 

girdiğinde devasa buz kristalleri oluşuyor ve 

gerekli koşullar sağlandığında kar yağdırmak 

da mümkün.

düğümüz sonuçlar var. Gübrelenmiş toprak 

ve Sahra toprağında yetişen buğday büyüme 

konusunda hemen hemen eşit veya Sahra 

toprağındaki biraz daha önde ancak klorofil 

açısından Sahra toprağındaki önde. Ankara 

toprağında yetişen ise maalesef gözle görülür 

şekilde gerilerde. Seralarda sahra toprağıyla 

yetiştirdiğimiz asma yaprakları elimin boyutla-

rından çok çok büyük. Bir de Harrandaki da-

mıtık suyu sahra tozuyla birleştirerek pamuk 

üretimini %11 artırdık. %11 tarım için çok 

önemli bir rakamdır. Bu sadece harran için 

dahi yüzmilyonlarca dolar kazanç demektir.

Gelecekte ülkemizi su ve susuzluk açısın-
dan nasıl değerlendiriyorsunuz?

C.S: Şu an olan savaşlar 30-40 yıllık rezervuarı 

kalmış petrol için yapılmakta ancak gelecekte 

savaşların nedeni su olacak. Şu an akarsuların 

ne kadarının kullanılıp başka ülkelere verildi-

ği tartışılıyor. Ancak gelecekte bu kadar basit 

olmayacak. Yakın komşuluklarımızın bulun-

duğu ülkelerde, Arap ülkelerinde, İsrail’de su 

en önemli sorun. Olar için tek kaynak  Doğu 

Anadolunun yüksek yerlerine yağan kar. Zaten 

sınır aşan sularda bu suları onlara taşımakta. 

Biz de ne yapıp edip buraya yağan kara hük-

metmeliyiz, işi doğaya bırakamayız. Biz bu 

suya hükmetmeliyiz ülkemizin geleceği için 

bunu yapmalıyız, nasıl olursa olsun. Su nere-

den geliyor, buluttan geliyor demek ki biz bu-

luta hükmetmeliyiz.

Bu müdahale ekolojik dengenin bozulması 
açısından sakınca doğurmaz mı?

C.S: Hayır doğal olmayan hiçbir şey yok.Bizim 

yaptığımız durum zaten doğada kendiliğinden 

oluyor. Kuruyup Çatlayan topraktaki taşınabi-

len küçük partiküller havaya karışıp buluta ula-
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Örnek bir bölgede yağacak yağışın maliyeti 
nedir?

C.S: Maliyet kazanılanın yanında aslında 
önemsiz ama bir Kızılırmak projesinde telaffuz 
edilen rakamların %1i bile değildir.

Devletle işbirliği içinde olma zorunluluğu-
nuz var mı? Bir kurum kuruluş ya da kişi 
maliyeti üstlenirse gerçekleştirilebilir mi?

C.S: Aslında olabilir ama her şeyi kuralına göre 
yapmak lazım. Ben normal zamanda yağan 
yağmurdan korkuyorum zaten. Fazla yağışta 
alt yapılar nedeniyle şehir merkezleri göle dö-
nebiliyor. Ama Yağdırın Ankara’nın merkezine 
bir metre kar hiçbir şey olmaz. Kar tatili nede-
niyle çocukların ilahi olurum o kadar.

Medyada yer almanız size fayda sağladı 
mı?

C.S: Merak uyandırması ilgiyi tabi ki artırdı. 
Desteklenmesinde belki etkisi vardır.

Reklam yapıyor, kendini tanıtıyor, ilgi çek-
mek istiyor gibi eleştiriler aldınız, sizce bir 
bilim adamının reklama ihtiyacı var mı?

C.S: Yok tabii ki ama olay tamamen medyanın 
birbiriyle yarışması sonucu bu şekilde gelişti. 
Bir görüşmeyi kabul edip diğerini etmemen 
politik bile algılanabiliyor.

En başta neden, nasıl yer aldınız?

C.S: Hangi gazete hatırlamıyorum, ona “suya 
ihtiyacınız varsa bana gelin, ha yoksa yoktur 
bende sizinle aynı şartlardayım musluktan 
akarsa kullanırım” demiştim. Topluma bir bor-
cumuz var. Bende bilirim sadece okulda ders 
anlatıp devletten maaş almayı ama yanlış. Ben 
bulduğum şeyi uygulamaya koymak istiyorum. 
Bir anımı da bu arada anlatmak istiyorum. MIT 
University’nin Deniz Bilimleri bölümünün en 

Türkiye’nin kaderi değişecek mi bu proje 
gerçekleşirse?

C.S: Değişir, değişecek, değişmek zorunda…

Peki siz müdahale de bulunursanız ve bu-
lunmazsanız her iki durumda da Türkiye yi 
değerlendirir misiniz?

Ben müdahalede bulunmazsam, çocuklarımı-
za  bir gelecek bırakmıyoruz, açıkçası çocuk 
yapmamanızı tavsiye ederim. Ama bu müda-
hale sanatını gerçekleştirirsek işte Türkiye’nin 
kaderi değişecek. İklimimizde elveriyorken 
bulutlara hükmetmemiz onları sağmamız ge-
rekiyor ki geleceğimiz olsun. Ama güzel ge-
lişmeler var.

Uygulanacak mı yani?

C.S: Evet yapılacak.Tavuk gibi su içip gökyü-
züne bakmakla olmaz bu iş. Allah akıl vermiş 
bunu kullanmak lazım.

Ne zaman yapılacak? Bizler bilecek miyiz 
yapıldığında?

C.S: İlk kar bulutu yakaladığımızda. Ama biraz 
gizli saklı olmak zorunda. Her şey güzel ola-
cak…

Her şey hazır mı? bürokrasi, şartlar, sahra 
tozu…

C.S: Her şey hazır, sadece buluta uçmak kal-
dı. Ama bu bile bir problem. İki çeşit uçuluyor, 
görerek ya da aletle. Tabi biz buluta uçaca-
ğız görerek olmaz aletle olması gerekir. Ama 
kurallar var, aletle uçarken havada belirlenmiş 
yollardan çıkamıyorsunuz. Ama bulut bu, onu 
yolumuza çağıramayız, biz onun yoluna gitme-
liyiz. Hadi onu da aştık diyelim tozu bulutlara 
bırakmamız lazım ancak uçaktan bir şey bıra-
kılması yasak. Yani ben bunları zorluk ya da 
bürokrasi diye demiyorum ama ilk olmak zor.

Her şey yapıldı, engeller kalktı ve projeniz 
başarılı oldu diyelim olabilecekleri görüyor 
musunuz?

C.S: Ülkenin kaderi değişti işte. Aslında küçük 
düşünüyorum ben bunu derken. Tüm dünya-
da uygulanabilirliği var sadece Ankara sadece 
Doğu Anadolu demiyorum ki, tüm dünyanın 
hidroloji dengesi değişir. Biz ülkemizi düşünüp 
Bulutları sağalım, bulutların sadece izlenecek 
güzel görüntüden ibaret olmadığı anlaşılacak, 
önemi değişecek. Geri kalanını Amerika, Rus-
ya düşünsün bunlar ne yapıyor diye. Bizim 
rolümüz değişir. Uzaklara gitmeye de gerek 
yok Ortadoğu’yu düşünsek bile ülkenin kaderi 
değişiyor.
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fesörleriyle işbirliği yapmak gerekti. Atina’da 

Meteorolojinin geldiği nokta, Almanya’da 

dünyanın en büyük bulut odasının bulunma-

sı çalışmalar için gerekli. Ancak bu insanları 

çalışmana ortak edebilmek için size verdiğim 

bilgilerin çok ötesinde bilimsel veriler vermek 

zorundayım. Proje kabul edilmezse artık fikri-

miz çalınmış durumda. Kabul edilirse de ça-

lışma sadece Türklerin çalışması değil, Türk 

liderliğinde olan Avrupa’nın çalışması.

Peki Avrupa’nın elinde böyle bir fırsat var-
ken sizin içine bulunduğunuz projeyi özel-

likle kabul etmeyip, sizi egale ettikten son-

ra, kendi başına bu projeyi yürütebilir mi 

yani?

C.S: Pek tabi yapabilir.Etik değil ama olabilir. 

Yine de umarım desteklenmez. İşin içinde iki 

Cezayirli, Alman, Yunanlı, Jamaikalı var. Kabul 

edildiği anda etik olarak imzalamak gerekli. 

Patent paylaşılacak.

Kabul edilirse projenin paylaşımı, edilmez-

se fikrin çalınması var. Neden maalesef de-

diğiniz anlaşılıyor. Sadece Türkiye’nin adı-

nın geçtiği bir proje olabilseydi keşke…

C.S: Bence de ama anlatamıyorsun Bu işten 

anlayan meslektaşlarıma bile anlatamıyorum. 

Çıkıp çıkıp ben buldum, ben yaptım, ben ettim 

demek de olmaz. Ciddi destek lazım. Dünya 

düzdür, yuvarlaktır olayına döndü.

Son olarak İslami kesimden tepki aldınız 

mı?

C.S: İşin o kısımlarına girersek çıkamayız.Ama 

Kuran’a hayran olmamak elde değil onu be-

lirtmek isterim. Şimdi biz ne diyoruz? Toz ge-

liyor, bulutla karşılaşıyor, gündüz vakti olursa 

bereketli yağmur yağıyor. Rad suresi Nahl su-

resi, bütün bunları yazıyor. “Allah rahmetinden 

önce aşılayıcı rüzgarlar gönderir, geceyi gün-

düze katar, aynı sulardan farklı ürünler yaratır, 

farklı lezzetler ortaya çıkar, düşünen kavimler 

için bundan çıkarılacak ders çoktur” der.İşte 

düşünen kavimin temsilcisi sizler adına ben 

oldum.

Tekrar çok teşekkür ediyoruz bize zaman 

ayırdığınız  ve verdiğiniz bilgiler için. Geliş-

meleri merak içerisinde bekliyoruz?

C.S: Rica ederim. Bekleyip göreceğiz güzel 

şeyler olacak.

bilinen Profesörlerinden bir konuğumuz vardı. 
Silifke’de yemek yiyoruz güzel bir balık sof-
rasındayız. İleride, avlanma yasağı olmasına 
rağmen, bir trol teknesi geçiyor. Bizde adama 
şikayet ediyoruz “yasak ama işte dinlemiyor-
lar” diye. Adam sohbeti kesti, bizi bir azar-
ladı “bu ülkeye, bu adama bunun zararlarını 
öğretmeyen sizsiniz, sizin yüzünüzden böyle 
oluyor. Profesör olmuşsunuz, doçent olmuş-
sunuz hiçbir değeri yok, bu güne kadar aldığı 
maaşı hak etmeyen insanlar topluluğusunuz” 
diye. İlk etapta kızdık falan ama hayatımın 
dersini aldım. İşte ben de bilgilerimi çalışma-
larımı topluma kazandırmak istiyorum. Yoksa 
aldığım maaş beni emekliliğime kadar götürür, 
hiçbir tasam yok kendi adıma ama memur zih-
niyetinden kurtulmamız lazım. Böyle hiçbir şey 
olmaz.

İlk siz misiniz yağış-toz ilişkisini bulan ve 
bu yolla yağdıracak olan kişi?

C.S: Evet maalesef ilk benim

Neden maalesef?

C.S: Çünkü biz ilk olamayız, biz takip etme-
liyiz!

Tübitak’dan destek yok mu?

C.S: Yok. Geçmişte orada çalıştığım için ya-
saklılar listesindeyim. Burada da bir yanlış var 
mesela…

AB ile ortak çalışmalarınız var bildiğim ka-
darıyla. Bahsedermisiniz?

C.S: Evet müracaatımızı yaptık. Çalışmanın 
lideri biziz ve barajı geçtik.

Kabul edilip edilmeme halinde sonuçlar ne 
olacak?

C.S: Barajı geçmek için proje hazırlarken 
Atina’daki ve Almanya’daki bu işin en iyi pro-
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Dr.Z. Füsun YAŞAR ve  Dr. Ahmet 

TURLA’nın “Dişhekimlerinin Hasta Hak-

ları Konusundaki Bilgi Düzeyleri” baş-

lıklı çalışmasında dişhekimlerinin hasta 

hakları konusundaki bilgilerini değer-

lendirmek amacıyla oluşturulan anket 

269 dişhekimine uygulanmış. Yapılan 

çalışma sonuçlarına göre 116 (%43.1)  

dişhekimi hasta hakları konusunda eği-

tim aldığını ifade ederken, 149 (%55.4) 

hekim almadığını belirtmiştir. Aldıkları 

eğitimin yeterli olup olmadığı soruldu-

ğunda yeterli bulan dişhekimi sayısı 25 

(%9.3) iken, 116 (%43.1)’si yetersiz, 

128 (%47.6)’i ise kısmen yeterli bulmuş-

tur. Eğitim aldığını ifade eden hekimle-

rin 61 (%52.6)’i, bu eğitimi dişhekimliği 

fakültesinde aldıklarını ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların birden fazla şıkkı işaretle-

yebildikleri bu soruda 2. sırayı %38.8 

ile medya, 3. sırayı ise %22.4 ile kurslar 

almıştır. 

Çocuk hastalarda ağız içi girişim-

lerde onamın kimden alınması gerek-

tiği sorulduğunda ise; 6 (%2.2) dişhe-

kimi onam alınmasının gerekmediğini, 

134 (%49.8)’u çocuğun velisinden, 6 

(%2.2)’si çocuktan, 123 (%45.8)’u ise 

velisinden ve mümkünse çocuktan 

alınması gerektiğini belirtmiştir. Hasta-
lardan ne şekilde onam alındığı ile ilgili 
soruyu 4 (%1.5) dişhekimi yanıtlamaz-
ken, 153 (%56.9)’ü sözel, 67 (%24.9)’si 
yazılı onam aldıklarını, 45 (%16.7)’i ise 
herhangi bir şekilde onam almadıkları-
nı ifade etmiştir. Her sağlık çalışanı gibi 
dişhekimlerinden de hasta hakları ko-
nusunda bilgi sahibi olmaları ve bu bil-
gilerini mesleki yaşamda uygulamaları 
beklenmektedir. Hastaların gereksinim-
lerinin karşılanabilmesi ve çıkarlarının 
korunabilmesi, geçmişte tıp meslek eti-
ğinin ve toplumsal ahlakin kontrolünde 
iken, günümüzde hukukun ilgi alanına 
girmektedir.

Dişhekimlerinin hasta hakları konu-
sunda uzman, hekim ya da hukukçu 

profesyonellerce eğitilmesi ve verilen 

eğitimlerin yıllar içerisinde dağıtılarak 

gelişmelere uygun hale getirilmesinin 

çok daha faydalı olacağı açıktır.

HASTA HAKLARI
bilgi düzeyimiz yeterli değil...
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İnsanlar tarafından 
atmosfere salınan gazların 
sera etkisi yaratması 
sonucunda dünya 
yüzeyinde sıcaklığın 
artmasına küresel ısınma 
deniyor.
Daha ayrıntılı açıklamak 
gerekirse dünyanın yüzeyi 
güneş ışınları tarafından 
ısıtılıyor.

D
ünya bu ışınları tekrar at-

mosfere yansıtıyor ama 

bazı ışınlar su buharı, 

karbondioksit ve metan 

gazının dünyanın üzerinde oluştur-

duğu doğal bir örtü tarafından tutu-

luyor. Bu da yeryüzünün yeterince 

sıcak kalmasını sağlıyor.Ama son 

dönemlerde fosil yakıtların yakılması, 

ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve 

toplumlardaki tüketim eğiliminin art-

ması gibi nedenlerle karbondioksit, 

metan ve diazot monoksit gazların 

atmosferdeki yığılması artış göster-

di.Bilimadamlarına göre işte bu ar-

tış küresel ısınmaya neden oluyor. 
1860’tan günümüze kadar tutulan 
kayıtlar, ortalama küresel sıcaklığın 
0.5 ila 0.8 derece kadar artığını gös-
teriyor.

Bilimadamları son 50 yıldaki sıcaklık 
artışının insan hayatı üzerinde farke-
dilebilir etkileri olduğu görüşünde. 
Hiçbir önlem alınmazsa bu yüzyıl 
sonunda küresel sıcaklığın ortalama 
2 derece artacağı tahmin ediliyor. 
2007’nin de dünya genelinde kayıtla-
rın tutulmaya başlandığı son 150 yıllık 
dönem içinde en sıcak yıl olabileceği 
öngörüsü var.
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kalktığı görülüyor. Böyle bir durum 
doğadaki karbon zincirinin kırılma-
sına ve buna bağlı olarak karbondi-
oksit emisyon miktarlarının inanılmaz 
boyutlarda artmasına sebep olabilir. 
Yapılan araştırmalara göre, dünya 
yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüz-
yıl boyunca 0,6 ºC kadar artmış, son 
kırk yıldır atmosferin 8 kilometrelik alt 
kısmında sıcaklıklar yükselmiş, kar 
örtüsü ve buzlanma ise %10 civarın-
da azalmıştır.

Bilim adamlarının yaptığı araş-
tırmalara göre, 11 bin 700 yıl önce 
Afrika’yı etkisi altına alan hava dal-
gasıyla oluşan Kilimanjaro buzulu 
erimeye başladı. Science dergisin-
de yayımlanan araştırmada, “uydu 
verilerine bakılırsa, 2020 yılında 
Kilimanjaro’nun beyaz şapkası yok 

olacak” deniliyor. Yok olacağından 
söz edilen Kilimanjaro’nun tepesinde 
bulunan buz tabakası, şu anda bile 
susuzluk çeken Tanzanya’nın nehir-
lerini besleyen ana kaynak. 2025 yılı 
itibariyle dünya nüfusunun neredey-
se yarısının su kıtlığıyla karşı karşıya 
kalacağı tahmin edilmektedir.

Neler Yapabiliriz

Kömür, petrol, doğal gaz gibi 
fosil yakıtlar ve nükleer enerji yeri-
ne su, jeotermal, biyokütle ve gü-
neş enerjisinin kullanılması teşvik 
ediliyor. Ulusal enerji stratejileri en 
az 30 yıllık bir süreyi öngörür şekil-
de hazırlanmalıdır. Diğer enerji kay-
naklarının geliştirilmesine ve güvenli 
kullanımına yönelik politikalar belir-
lenilmelidir. Ulusal enerji politikasının 
oluşumuna sivil toplum kuruluşlarının 
ve yerel halkın katılması sağlanma-
lıdır. Çevresel Etki Değerlendirmesi 
yapılmak koşuluyla, yerel ölçekte 
rüzgar ve güneş gibi alternatif enerji 
kaynaklarından yararlanılmalıdır. Ta-
rım, amonyak ve metan gibi değişik 
emisyonların atmosfere karışmasına 
neden olmaktadır. Avrupa amonyak 
emisyonunun %90’ı çiftlik hayvanları 
ve kimyasal gübrelerden kaynaklan-
maktadır. Kimyasal gübre kullanımı, 
bir sera gazı olan azotdioksit emis-
yonunu da artırır. Azot ve fosfor içe-
ren gübrelerin kullanımı azaltılmalıdır.  
Biz neler yapabiliriz?

 Enerji dostu ampuller kullanılma-
lı.

 Televizyonlar bekleme konumun-
da bırakılmamalı.

 Doğru ışıklandırma kullanılmalı.
 Klima yerine vantilatör kullanıl-

malı.
 Evler ısı kaybına karşı yalıtılmalı.
 Eşyalar, radyatörleri kapatma-

yacak şekilde yerleştirilmeli. 
Su kaynaklarının kıtlığı da bir baş-
ka önemli sorun.

Diş fırçalama, bulaşık yıkama, traş es-
nasında musluk açık bırakılmamalı.

 Daha az su tüketen yeni teknoloji 
klozetler kullanılmalı.

 Klozetlere asılan temizleme mad-
deleri kullanılmamalı.

 Çamaşır suyu tüketimi en aza in-
dirilmeli.

 Akan tesisatlar onarılmalı.

 Hortumla sulama ve yıkama ya-
pılmamalı.

 Suyu, kireç ve bakterilerden arın-
dıran filtreler kullanılmalı.
Çevre örgütleri, tüketicileri ulaşım 

sektörü konusunda da uyarıyor.

Bu sektör, yenilenemeyen enerji 
kaynaklarının baş tüketicisi ve sek-
törde kullanılan gazların emisyonları, 
hava kirliliğine, iklim değişikliklerine 
neden oluyor.

 Toplu taşıma araçları tercih edil-
meli.

 Kısa mesafelere arabayla gitmek 
yerine, yürümeli.

 Kurşunsuz benzin tüketen araçlar 
tercih edilmeli.

 Aracın taşıma kapasitesi aşılma-
malı.

 Uzun duraklamalarda aracın kon-
tağı kapatılmalı.

Çevre örgütleri, tüketicilere geri 
dönüşümü bir yaşam tarzı olarak be-
nimsemelerini, alışveriş sırasında aşı-
rı tüketimden kaçmalarını öğütlüyor.  
Tüketicilerin özenli davranması gere-
ken en önemli konuların başındaysa 
ambalaj tüketimi geliyor. Zira plastik 
ambalajların doğada kaybolma süre-
si bin yılı buluyor.

 Tüketiciler, uzun ömürlü ürünlere 
yönelmeli.

 Geri dönüştürülemeyen ambalaj-
larda satılan ürünler alınmamalı.

 Başta PVC olmak üzere, plastik 
ambalajlardan kaçınmalı.

 Şişe ve kavanoz gibi cam ürünler 
tercih edilmeli.

 Plastik poşet ve yiyecek kapları 
gibi ürünler yeniden kullanılmalı.

 Alışverişlerde plastik poşet kulla-
nılmamalı.

 Cam malzemeler, organik çöp-
lerle birlikte atılmamalı. Gündelik 
hayatın ayrılmaz bir parçası hali-
ne gelen bilgisayarların yarattığı 
kirlilik de azımsanacak gibi değil.

 Elektrik tüketimi daha düşük mo-
deller alınmalı.

 Yazıcıdan kağıt çıktısı alınması 
asgariye indirilmeli.

 Bilgisayarlar bekleme konumun-
da bırakılmamalı.

 Kullanılmayan bilgisayarlar atıl-
mamalı. 

Kaynak: www.kuresel-isinma.org

Küresel Isınmanın Sonuçları

Kutuplardaki buzullar eriyor, de-
niz suyu seviyesi yükseliyor ve kıyı 
kesimlerde toprak kayıpları artıyor.
Örneğin 1960’ların sonlarından bu 
yana Kuzey Yarıküre’de kar örtü-
sünde yüzde 10’luk bir azalma oldu. 
20’inci yüzyıl boyunca deniz seviye-
lerinde de 10-25 cm arasında bir artış 
olduğu saptandı.

Küresel ısınmaya bağlı olarak 
dünyanın bazı bölgelerinde kasır-
galar, seller ve taşkınların şiddeti ve 
sıklığı artarken bazı bölgelerde uzun 
süreli, şiddetli kuraklıklar ve çölleşme 
etkili oluyor.

Kışın sıcaklıklar artıyor, ilk bahar 
erken geliyor, sonbahar gecikiyor, 
hayvanların göç dönemleri değişi-
yor. Yani iklimler değişiyor. İşte bu 
değişikliklere dayanamayan bitki ve 
hayvan türleri de ya azalıyor ya da 
tamamen yok oluyor.

Küresel ısınma insan sağlını da 
doğrudan etkiliyor;Bilimadamları, 
iklim değişikliklerinin kalp, solunum 
yolu, bulaşıcı, alerjik ve bazı diğer 
hastalıkları tetikleyebileceği görü-
şünde.

Küresel Isınmanın Beklenen  
Etkileri

Küresel ısınma en büyük etkisini 
21. yüzyılda gösterecek.Dünyanın 
her yerinde küresel ısınmanın etkile-
ri üzerine görüşmeler yapılıyor.Yıkıcı 
etkilerinin nasıl yavaşlatılabileceği ko-
nusunda araştırmalar yapılıyor. Küre-
sel ısınmayla birlikte deniz seviyeleri 
yükselecek. 10 yıl kadar sonra geri 
dönüş mümkün olmayabilir.  

Sera etkisiyle de gezegenimiz gün-
den güne yok oluyor.Gezegenimizin 
çevresini saran bir kalkan var.Bu kal-
kan Nitrojen ve Oksijenden oluşuyor.
Bu kalkan CO2 (Karbondioksit) ve 
CH4 (metan gazı) sebebiyle zarar 
görüyor. Leeds Üniversitesi öğretim 
üyesi Profesör Chris Thomas tara-
fından Nature dergisinde yayınlanan 
bir yazıda “küresel ısınma 2050’ye 
kadar bitki ve hayvan türlerinin dört-
te birini ya da 1 milyondan fazlasını 
yok edecek” denmektedir. Otomobil-
ler ve fabrikaların gaz yayılımında en 
büyük etkenler olduğunu vurgulayan 
Thomas, yayılan gazların, 21. yüzyılın 
son yıllarına doğru ortalama sıcak-
lıkları tarihte görülmemiş düzeylere 
yükselteceğini belirtmekte. Ve eğer 
bir çözüm üretilmezse, türlerin kitle-

sel tükenişlerinin tarihte görülmemiş 
boyutlara ulaşabileceğine dikkat 
çekmekte.

Yerkürede 1992 verilerine göre 
12,5 milyon tür yaşamaktadır. Bu tür-
lerin insan marifetiyle yok olma hız-
ları doğal yok olma hızlarının 100 ila 
1000 katı olarak tahmin edilmektedir, 
bu eğilim devam ederse 50 ilâ 100 
yıl içerisinde mevcut türlerin %10-
50’sinin yok olacağı hesaplanmak-
tadır. Bugün doğadaki kuş türlerinin 
yaklaşık %15’i –ki bu 1000 türe karşı-
lık geliyor – tükenme tehdidi ile karşı 
karşıya bulunmaktadır. Doğadaki be-
sin zincirinin bir kez kırılması inanıl-
maz sonuçlara yol açacağından canlı 
türlerinin bazılarının ortadan kalkma-
sı, diğer canlı türlerini de doğrudan 
etkileyecektir.Dünya besin üretimi 
giderek sınırlı sayıda bitki türü ve çe-
şidine bağımlı hale gelmektedir. Balık 
stoklarının %47’si tamamen tüketil-
miştir; %18’i aşırı tüketildiği için yok 
olmaktadır, %10’u ise aşırı tüketildiği 
için verimliliğini yitirmiştir. Okyanus-
larda birikmiş olan karbon miktarları 
yüzünden okyanusların asitliği art-
mıştır. Bu, balıkların yaşamını doğru-
dan etkileyecek bir durumdur. Hepsi 
birer karbon emme makinesi olan 
mercanların yavaş yavaş ortadan 

Küresel ısınma 
nedeniyle 2080’e 
kadar 200 - 600 
milyon insan açlık 
çekebilir, 1,1 - 
3,2 milyar insan 
da susuzluktan 
etkilenebilir.

Dünyadaki mercan 
kayalıklarının 
%60’ından fazlası 
kirlilik, tortulaşma ve 
küresel ısınmadan 
kaynaklanan deniz 
suyu sıcaklığı artışının 
yol açtığı ağarlaşma 
etkisi nedeniyle tehdit 
altındadır.
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kalktığı görülüyor. Böyle bir durum 
doğadaki karbon zincirinin kırılma-
sına ve buna bağlı olarak karbondi-
oksit emisyon miktarlarının inanılmaz 
boyutlarda artmasına sebep olabilir. 
Yapılan araştırmalara göre, dünya 
yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüz-
yıl boyunca 0,6 ºC kadar artmış, son 
kırk yıldır atmosferin 8 kilometrelik alt 
kısmında sıcaklıklar yükselmiş, kar 
örtüsü ve buzlanma ise %10 civarın-
da azalmıştır.

Bilim adamlarının yaptığı araş-
tırmalara göre, 11 bin 700 yıl önce 
Afrika’yı etkisi altına alan hava dal-
gasıyla oluşan Kilimanjaro buzulu 
erimeye başladı. Science dergisin-
de yayımlanan araştırmada, “uydu 
verilerine bakılırsa, 2020 yılında 
Kilimanjaro’nun beyaz şapkası yok 

olacak” deniliyor. Yok olacağından 
söz edilen Kilimanjaro’nun tepesinde 
bulunan buz tabakası, şu anda bile 
susuzluk çeken Tanzanya’nın nehir-
lerini besleyen ana kaynak. 2025 yılı 
itibariyle dünya nüfusunun neredey-
se yarısının su kıtlığıyla karşı karşıya 
kalacağı tahmin edilmektedir.

Neler Yapabiliriz

Kömür, petrol, doğal gaz gibi 
fosil yakıtlar ve nükleer enerji yeri-
ne su, jeotermal, biyokütle ve gü-
neş enerjisinin kullanılması teşvik 
ediliyor. Ulusal enerji stratejileri en 
az 30 yıllık bir süreyi öngörür şekil-
de hazırlanmalıdır. Diğer enerji kay-
naklarının geliştirilmesine ve güvenli 
kullanımına yönelik politikalar belir-
lenilmelidir. Ulusal enerji politikasının 
oluşumuna sivil toplum kuruluşlarının 
ve yerel halkın katılması sağlanma-
lıdır. Çevresel Etki Değerlendirmesi 
yapılmak koşuluyla, yerel ölçekte 
rüzgar ve güneş gibi alternatif enerji 
kaynaklarından yararlanılmalıdır. Ta-
rım, amonyak ve metan gibi değişik 
emisyonların atmosfere karışmasına 
neden olmaktadır. Avrupa amonyak 
emisyonunun %90’ı çiftlik hayvanları 
ve kimyasal gübrelerden kaynaklan-
maktadır. Kimyasal gübre kullanımı, 
bir sera gazı olan azotdioksit emis-
yonunu da artırır. Azot ve fosfor içe-
ren gübrelerin kullanımı azaltılmalıdır.  
Biz neler yapabiliriz?

 Enerji dostu ampuller kullanılma-
lı.

 Televizyonlar bekleme konumun-
da bırakılmamalı.

 Doğru ışıklandırma kullanılmalı.
 Klima yerine vantilatör kullanıl-

malı.
 Evler ısı kaybına karşı yalıtılmalı.
 Eşyalar, radyatörleri kapatma-

yacak şekilde yerleştirilmeli. 
Su kaynaklarının kıtlığı da bir baş-
ka önemli sorun.

Diş fırçalama, bulaşık yıkama, traş es-
nasında musluk açık bırakılmamalı.

 Daha az su tüketen yeni teknoloji 
klozetler kullanılmalı.

 Klozetlere asılan temizleme mad-
deleri kullanılmamalı.

 Çamaşır suyu tüketimi en aza in-
dirilmeli.

 Akan tesisatlar onarılmalı.

 Hortumla sulama ve yıkama ya-
pılmamalı.

 Suyu, kireç ve bakterilerden arın-
dıran filtreler kullanılmalı.
Çevre örgütleri, tüketicileri ulaşım 

sektörü konusunda da uyarıyor.

Bu sektör, yenilenemeyen enerji 
kaynaklarının baş tüketicisi ve sek-
törde kullanılan gazların emisyonları, 
hava kirliliğine, iklim değişikliklerine 
neden oluyor.

 Toplu taşıma araçları tercih edil-
meli.

 Kısa mesafelere arabayla gitmek 
yerine, yürümeli.

 Kurşunsuz benzin tüketen araçlar 
tercih edilmeli.

 Aracın taşıma kapasitesi aşılma-
malı.

 Uzun duraklamalarda aracın kon-
tağı kapatılmalı.

Çevre örgütleri, tüketicilere geri 
dönüşümü bir yaşam tarzı olarak be-
nimsemelerini, alışveriş sırasında aşı-
rı tüketimden kaçmalarını öğütlüyor.  
Tüketicilerin özenli davranması gere-
ken en önemli konuların başındaysa 
ambalaj tüketimi geliyor. Zira plastik 
ambalajların doğada kaybolma süre-
si bin yılı buluyor.

 Tüketiciler, uzun ömürlü ürünlere 
yönelmeli.

 Geri dönüştürülemeyen ambalaj-
larda satılan ürünler alınmamalı.

 Başta PVC olmak üzere, plastik 
ambalajlardan kaçınmalı.

 Şişe ve kavanoz gibi cam ürünler 
tercih edilmeli.

 Plastik poşet ve yiyecek kapları 
gibi ürünler yeniden kullanılmalı.

 Alışverişlerde plastik poşet kulla-
nılmamalı.

 Cam malzemeler, organik çöp-
lerle birlikte atılmamalı. Gündelik 
hayatın ayrılmaz bir parçası hali-
ne gelen bilgisayarların yarattığı 
kirlilik de azımsanacak gibi değil.

 Elektrik tüketimi daha düşük mo-
deller alınmalı.

 Yazıcıdan kağıt çıktısı alınması 
asgariye indirilmeli.

 Bilgisayarlar bekleme konumun-
da bırakılmamalı.

 Kullanılmayan bilgisayarlar atıl-
mamalı. 

Kaynak: www.kuresel-isinma.org

Küresel Isınmanın Sonuçları

Kutuplardaki buzullar eriyor, de-
niz suyu seviyesi yükseliyor ve kıyı 
kesimlerde toprak kayıpları artıyor.
Örneğin 1960’ların sonlarından bu 
yana Kuzey Yarıküre’de kar örtü-
sünde yüzde 10’luk bir azalma oldu. 
20’inci yüzyıl boyunca deniz seviye-
lerinde de 10-25 cm arasında bir artış 
olduğu saptandı.

Küresel ısınmaya bağlı olarak 
dünyanın bazı bölgelerinde kasır-
galar, seller ve taşkınların şiddeti ve 
sıklığı artarken bazı bölgelerde uzun 
süreli, şiddetli kuraklıklar ve çölleşme 
etkili oluyor.

Kışın sıcaklıklar artıyor, ilk bahar 
erken geliyor, sonbahar gecikiyor, 
hayvanların göç dönemleri değişi-
yor. Yani iklimler değişiyor. İşte bu 
değişikliklere dayanamayan bitki ve 
hayvan türleri de ya azalıyor ya da 
tamamen yok oluyor.

Küresel ısınma insan sağlını da 
doğrudan etkiliyor;Bilimadamları, 
iklim değişikliklerinin kalp, solunum 
yolu, bulaşıcı, alerjik ve bazı diğer 
hastalıkları tetikleyebileceği görü-
şünde.

Küresel Isınmanın Beklenen  
Etkileri

Küresel ısınma en büyük etkisini 
21. yüzyılda gösterecek.Dünyanın 
her yerinde küresel ısınmanın etkile-
ri üzerine görüşmeler yapılıyor.Yıkıcı 
etkilerinin nasıl yavaşlatılabileceği ko-
nusunda araştırmalar yapılıyor. Küre-
sel ısınmayla birlikte deniz seviyeleri 
yükselecek. 10 yıl kadar sonra geri 
dönüş mümkün olmayabilir.  

Sera etkisiyle de gezegenimiz gün-
den güne yok oluyor.Gezegenimizin 
çevresini saran bir kalkan var.Bu kal-
kan Nitrojen ve Oksijenden oluşuyor.
Bu kalkan CO2 (Karbondioksit) ve 
CH4 (metan gazı) sebebiyle zarar 
görüyor. Leeds Üniversitesi öğretim 
üyesi Profesör Chris Thomas tara-
fından Nature dergisinde yayınlanan 
bir yazıda “küresel ısınma 2050’ye 
kadar bitki ve hayvan türlerinin dört-
te birini ya da 1 milyondan fazlasını 
yok edecek” denmektedir. Otomobil-
ler ve fabrikaların gaz yayılımında en 
büyük etkenler olduğunu vurgulayan 
Thomas, yayılan gazların, 21. yüzyılın 
son yıllarına doğru ortalama sıcak-
lıkları tarihte görülmemiş düzeylere 
yükselteceğini belirtmekte. Ve eğer 
bir çözüm üretilmezse, türlerin kitle-

sel tükenişlerinin tarihte görülmemiş 
boyutlara ulaşabileceğine dikkat 
çekmekte.

Yerkürede 1992 verilerine göre 
12,5 milyon tür yaşamaktadır. Bu tür-
lerin insan marifetiyle yok olma hız-
ları doğal yok olma hızlarının 100 ila 
1000 katı olarak tahmin edilmektedir, 
bu eğilim devam ederse 50 ilâ 100 
yıl içerisinde mevcut türlerin %10-
50’sinin yok olacağı hesaplanmak-
tadır. Bugün doğadaki kuş türlerinin 
yaklaşık %15’i –ki bu 1000 türe karşı-
lık geliyor – tükenme tehdidi ile karşı 
karşıya bulunmaktadır. Doğadaki be-
sin zincirinin bir kez kırılması inanıl-
maz sonuçlara yol açacağından canlı 
türlerinin bazılarının ortadan kalkma-
sı, diğer canlı türlerini de doğrudan 
etkileyecektir.Dünya besin üretimi 
giderek sınırlı sayıda bitki türü ve çe-
şidine bağımlı hale gelmektedir. Balık 
stoklarının %47’si tamamen tüketil-
miştir; %18’i aşırı tüketildiği için yok 
olmaktadır, %10’u ise aşırı tüketildiği 
için verimliliğini yitirmiştir. Okyanus-
larda birikmiş olan karbon miktarları 
yüzünden okyanusların asitliği art-
mıştır. Bu, balıkların yaşamını doğru-
dan etkileyecek bir durumdur. Hepsi 
birer karbon emme makinesi olan 
mercanların yavaş yavaş ortadan 

Küresel ısınma 
nedeniyle 2080’e 
kadar 200 - 600 
milyon insan açlık 
çekebilir, 1,1 - 
3,2 milyar insan 
da susuzluktan 
etkilenebilir.

Dünyadaki mercan 
kayalıklarının 
%60’ından fazlası 
kirlilik, tortulaşma ve 
küresel ısınmadan 
kaynaklanan deniz 
suyu sıcaklığı artışının 
yol açtığı ağarlaşma 
etkisi nedeniyle tehdit 
altındadır.



56 ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI DERGİSİ

Yağmuru kim durduracak?
(Katmandu’dan Ankara’ya)

KATMANDU
Geçen sene Nepal Krallığı’nın 

başkenti Katmandu’daydım. 
Everest’in zirvesine ikinci defa 
çıkan efsane dağcımız Tunç 
Fındık’ın uluslararası ekibiyle, 
Anadolu Hayat Emeklilik’in spon-
sorluğunda Everest Ana Kampı 
yollarına düşecektim.

Ekibin elemanları birer bi-
rer Katmandu’ya ulaşırlarken 
Katmandu’da hastalanmamanın 
yollarını arıyorduk.

Başkentte genellikle sular ke-
sikti. Geldiğinde de Dünya Sağ-
lık Örgütü’nün belirlediği mak-

simum değerden beş kat daha 
kirli olduğu için dişlerimizi şehir 
suyuyla fırçalamamız yasaktı.

Orada hastalanmak ve alttan 
üstten giderken bir sağlık kurulu-
şuna taşınmak, bin beter sorun-
ların da başlangıcı olacaktı.

Dünyanın en yüksek karlı dağ-
larının eteklerinde, kralın sarayı-
nın dibinde içler acısı su kuyruk-
ları, ellerinde bidonlarla bekleyen 
her yaştan insanın, çamaşır yıka-
mayı başarabilmişlerin arasında 
uzaydan gelmiş gibi dolaşıyor, 
köpeklerle bebeklerin aynı pislik-
te dolandıkları, çocuklarla may-
munların birbirlerinin başındaki 
bitleri ayıkladıkları sokaklarda 

onca susuzlukta hala bir maş-
rapa suyla dişlerini fırçalayan, 
bir yandan da mutlaka sevgiyle: 
“Namaste!...” diye selamlayan 
korkunç yoksulların arasında do-
laşıyorduk.

Elektrikler de sürekli kesiliyor-
du. Kolamın içine attığım buzu 
uçarak bardaktan çıkaran Tunç 
Fındık:

– Deli misin sen; burada ne 
buz atacaksın, ne de dondurma 
yiyeceksin... diyerek adeta bir 
intihara engel oluyordu. Biz ülke-
mizin kıymetini bilmiyorduk. Av-
rupalıya “Susuz Yaz” gibi çarpıcı 
filmlerle kırk üç sene önce tokat 
atar gibi gerçekler sunuyor, yıl-
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lardan, yollardan, köprülerin altından çok sular 
aktıktan sonra nihayet insana yakışır şartlarda ya-
şıyorduk.

Ertesi gün Himalayalar’a doğru yola çıkacaktık;

1960’ların Vietnam Savaşı’ndaki askerler bile 
“bir miğfer dolusu suyla” da olsa yıkanabilirlerken, 
2006’da on dört gün hiç yıkanamayacağım zorlu 
yolculuğun başındaydık...

ANKARA

2007 Ankara yazında, boz beton ortasında ga-
zete haberlerini okuyorum.

Güzel haberler de var içlerinde. Ankara’da “1. 
Uluslararası Kum Heykel Festivali” düzenlendiğini, 
plajlarda gördüğümüz kumdan kalelerin bin misli 
güzelinin – yani “kumdan bir şehrin”, bu işin dünya 
çapındaki virtüözlerince Söğütözü’nde kurulduğu-
nu, kışın da buz heykellerin yer alacağı bu alanın 
bugünlerde “muhteşem bir plaja” dönüşmekte ol-
duğunu öğreniyorum.

İncek Sosyal Tesisleri’nde ise “Plaj” Voleybolu 
Şampiyonası’nın düzenlendiğini okuyorum.

Öteki sayfaya geçtiğimde de bu sefer 
Kızılcahamam’daki, eğlencenin doruğa çıkacağı 
“Su Festivali”ne katılabilmek için can atıyorum.

Üzücü haberler de var ne yazık ki;  Demetevler’de, 
İvedik’te, su basan işyerlerini - evleri, mahvolan 
esnafı, sulara kapılıp sürüklenen araçları, “Sualtı 
Kurtarma Ekipleri”nin yoğun çalışmalarını oku-
yor, kahroluyorum. Okumayı bırakıyorum; soluğu 
Bülten Sokak’ın köşesinde alıyorum ve dehşetle 
köşedeki gazetecinin camekânında yazan: “EGO 
KARTI – VAPUR BİLETİ BULUNUR” yazısını oku-
yorum.  

Bu çölde donarak ölmekten korkmaya benzese 
de, artık Ankara’da bir tsunamiden korkuyorum. 
Susuz Yaz filminin Berlin’de “Altın Ayı” ödülünü 
alışından kırk üç sene sonra, bir yandan bidonumu 
boyuyor, hazır elektrikler gelmişken aceleyle bu 
satırları yazabiliyor; bir yandan da kendimi muson 
yağışları öncesi Hindistan sahilinde gibi hissedip, 
“yağmuru kim durduracak?” diye düşünüyorum… 

düş hekimi yalçın ergir
http://www.ergir.com
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K
yoto Protokolü, Birleşmiş Mil-

letler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesine (BMİDÇS) bir ek 

niteliğindeki uluslararası bir çev-

re anlaşmasıdır.  Kyoto Protokolü, küresel 

ısınma ve iklim değişikliği konusunda mü-

cadeleyi sağlamaya yönelik uluslararası tek 

çerçeve. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 

Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) içinde im-

zalanmıştır.

Bu protokolü imzalayan ülkeler, karbon di-

oksit ve sera etkisine neden olan diğer beş 

gazın salınımını azaltmaya veya bunu yapa-

mıyorlarsa salınım ticareti yoluyla haklarını 

arttırmaya söz vermişlerdir. Protokol, ülke-

lerin atmosfere saldıkları karbon miktarını 

1990 yılındaki düzeylere düşürmelerini ge-

rekli kılmaktadır. 1997’de imzalanan pro-

tokol, 2005’te yürürlüğe girebilmiştir. Çün-

kü, protokolün yürürlüğe girebilmesi için, 

onaylayan ülkelerin 1990’daki emisyonla-

rının (atmosfere saldıkları karbon miktarı-

nın) dünyadaki toplam emisyonun %55’ini 

bulması gerekmekteydi ve bu orana ancak 

8 yılın sonunda Rusya’nın katılımıyla ulaşı-

labilmiştir. Kyoto Protokolü şu anda tüm 

dünyadaki 160 ülkeyi ve sera gazı salınım-

larının %55’inden fazlasını kapsamaktadır. 

Kyoto Protokolü ile devreye girecek ön-

lemler, pahalı yatırımlar gerektirmektedir.

Sözleşmeye göre;

• atmosfere salınan sera gazı miktarı 

%5’e çekilecek, 

• endüstriden, motorlu taşıtlardan, ısıt-

madan kaynaklanan sera gazı miktarı-

nı azaltmaya yönelik mevzuat yeniden 

düzenlenecek, 

• daha az enerji ile ısınma, daha az enerji 

tüketen araçlarla uzun yol alma, daha 

az enerji tüketen teknoloji sistemleri-

ni endüstriye yerleştirme sağlanacak, 

ulaşımda, çöp depolamada çevrecilik 

temel ilke olacak, 

• atmosfere bırakılan metan ve karbon 

dioksit oranının düşürülmesi için alter-

natif enerji kaynaklarına yönelinecek, 

• fosil yakıtlar yerine örneğin bio dizel ya-

kıt kullanılacak, 

KYOTO 
PROTOKOLÜ

Konumuz;
Küresel ısınmanın önlenebilmesi ve 
etkilerinin azaltılabilmesi içinözellikle 
gelişmiş ülkelerin uyması gereken 
kuralları belirleyen
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• çimento, demir-çelik ve kireç fab-

rikaları gibi yüksek enerji tüketen 

işletmelerde atık işlemleri yeniden 

düzenlenecek, 

• termik santrallerde daha az kar-

bon çıkartan sistemler, teknoloji-

ler devreye sokulacak, 

• güneş enerjisinin önü açılacak, 

nükleer enerjide karbon sıfır oldu-

ğu için dünyada bu enerji ön pla-

na çıkarılacak (nükleer enerjinin 

çevreye verdiği zararları unutma-

mak gerektiğini düşünüyorum),

• fazla yakıt tüketen ve fazla karbon 

üretenden daha fazla vergi alına-

caktır. 

Kyoto Protokolü şu prensipleri te-

mel alır:

• Kyoto Protokolü devletler tarafın-

dan desteklenir ve BM şemsiyesi 

altında küresel kurallar ile belirle-

nir 

• Devletler iki genel sınıfa ayrılmış-

tır: gelişmiş ülkeler, bu ülkeler Ek1 

ülkeleri olarak anılacaktır; ve ge-

lişmekte olan ülkeler, bu ülkeler 

Ek 1’de yer almayan ülkeler olarak 

anılacaklardır. Ek 1 ülkeleri sera 

gazı salınımlarını azaltmayı kabul 

etmişlerdir. Ek 1’de yer almayan 

ülkelerin ise sera gazı sorumlu-

lukları yoktur ve her yıl sera gazı 

envanteri raporu vermelidirler. 

• Kyoto Protokolündeki hedeflerine 

uymayan herhangi bir Ek 1 ülkesi 

bir sonraki dönem azaltma hedef-

lerinin %30 daha azaltılması ile 

cezalandırılacaktır. 

• 2008 ile 2012 arasında, Ek 1 ülke-

leri sera gazı salınımlarını 1990 yılı 

seviyesinden ortalama %5 aşağı-

ya çekmek zorundadırlar (birçok 

AB üyesi ülke için bu 2008 için 

beklenilen sera gazı salınımlarının 

%15 aşağısına denk gelmekte-

dir). Ortalama salınım azalmasının 

%5 olarak belirlenmesine rağmen 

AB üyesi ülkelerin salınım hedef-

leri %8 azaltma ile İzlanda tara-

fından hedeflenen %10 artırıma 

kadar değişmektedir. Bu azaltma 

hedefleri 2013 yılına kadar belir-

lenmiştir. 

• Kyoto Protokolü, Ek 1 ülkeleri-

nin sera gazı salınımı hedeflerine 

ulaşmak için başka ülkelerden 

salınım azalması satın alabilmeleri 

esnekliğine imkan tanımıştır. Bu, 

çeşitli borsalardan (AB Salınım 

Ticaret Borsası gibi) veya Ek 1’de 

yer almayan ülkelerin salınımları-

nı azaltan Temiz Gelişim Tekniği 

(TGT) projeleri ile veya diğer Ek 1 

ülkelerinden satın alınabilinir. 

• Sadece TGT Yönetim Kurulu tara-

fından onaylanmış Onaylı Salınım 

Azaltımları (OSA) alınıp satılabilir. 

BM çatısı altında, Kyoto Protoko-

lü Bonn merkezli Temiz Gelişme 

Tekniği Yönetim Kurulu’nu Ek 

1’de yer almayan ülkelerde ger-

çekleştirilen TGT projelerini de-

ğerlendirip onaylaması için kur-

muştur. Bu projeler onaylandıktan 

sonra OSA verilir.

Pratikte bu kurallar Ek 1’de yer al-

mayan ülkelerin sera gazı sınırlama-

larına tabi olmadıklarını ama sera ga-

zını azaltan bir projenin bu ülkelerde 

uygulanması durumunda elde edilen 

Karbon Kredisinin Ek 1 ülkelerine sa-

tılabilineceğini anlatır.

Bu mekanizma şu iki ana neden-

den dolayı koyulmuştur:

• Kyoto Protokolüne uymak bazı Ek 

1 ülkeleri için oldukça sınırlayıcı-

dır (özellikle Japonya ve Hollanda 

gibi zaten az salınım yapan ve 

çevre standartlarına saygılı ülke-

ler için). Protokol böylece bu ül-

kelerin kendi sera gazı salınımları-

nı azaltmak yerine Karbon Kredisi 

almalarını sağlar; ve 

• bu şekilde Ek 1’de yer almayan 

ülkeler sera gazı salınımlarını 

azaltmak için teşvik edilmiş olur-

lar çünkü Karbon Kredisi satarak 

bu projeler için kaynak edinmiş 

olurlar. 

Kyoto Protokolündeki amaç, 

“atmosferdeki sera gazı yoğunluğu-

nun, iklime tehlikeli etki yapmaya-

cak seviyelerde dengede kalmasını 

sağlamak”tır.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği 

Paneli, 1990 ile 2100 yılları arasında 

1.4 °C ile 5.8 °C arası sıcaklık artışı 

tahmin etmektedir. Tahminlere göre, 

başarılı bir şekilde uygulanması du-

rumunda Kyoto Protokolü bu artışı 

0.02 ile 0.28 C arasında düşürebi-

lecektir (kaynak: Nature, Ekim 2003 

sayısı). Kyoto Protokolü savunucuları 

bu protokolün amaca ulaşmak için 

ilk adım olduğunu ve amaca ulaşın-

caya kadar hedeflerin değiştirilece-

ğini belirtmektedirler. Anlaşma Aralık 

1997’de Japonya’nın Kyoto şehrinde 

görüşülmüş, 16 Mart 1998’de imzaya 

açılmış ve 15 Mart 1999’da son halini 

almıştır.

Rusya’nın 18 Kasım 2004’te katıl-

masıyla 90 gün sonra 16 Şubat 2005 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aralık 

2006 tarihinde toplam 169 ülke ve 

devlete bağlı örgütler anlaşmaya imza 

atmışlardır (Ek 1 ülkelerinin salınımla-

rının %61.6’sından fazlasına karşılık 

gelmektedir). İmza atmayan önemli 

ülkeler arasında ABD ve Avustralya 

gibi gelişmiş ülkeler haricinde, geliş-

mekte olan Türkiye gibi ülkeler de yer 

almaktadır.

Çin ve Hindistan gibi bazı ülke-

ler ise anlaşmaya imza atsalar bile 

karbon salınımlarını azaltmak zorun-

da değillerdir. Anlaşmanın 25. mad-

desine göre anlaşma “Ek 1’de yer 

alan en az 55 ülkenin imzalaması ve 

bunun Ek 1 ülke salınımlarının en az 

%55’ine karşılık gelmesi durumunda, 

buna uyulduğu tarihten sonraki dok-

sanıncı gün yürürlüğe girer.” 55 ülke 

şartı 23 Mayıs 2002’de İzlanda’nın 

anlaşmayı kabul etmesi ile, %55 şartı 

da Rusya’nın 18 Kasım 2004’te an-

laşmayı imzalaması ile sağlanmış, 

anlaşma 16 Şubat 2005 tarihinde yü-

rürlüğe girmiştir.
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Herkesin yapmak istediği bir 

hayali vardır. Benim haya-

lim bembeyaz kumsalları 

olan, denizinin rengi yeşil mavi olan, 

palmiye ağaçlarının dallarını denize 

uzattığı bir tropik ada tatiliydi. Leo-

nardo di Caprio’nun kumsal filmini 

izledikten sonra tamam dedim, ta-

til yapacağım yer burası. Kıbrıs’taki 

bahar sempozyumunda kızkardeşim 

Işılay( ki bundan sonra Işılay olarak 

anılacaktır) bir arkadaşının gittiği ve 

fotoğraflarını gördüğü çok beğendi-

ği bir adadan bahsetti. Sözünü etti-

ği yer benim adamdı, kader ağlarını 

örüyordu.

Benim için o adaya gitmekten baş-

ka çare yoktu. Adanın adı PHİ PHİ 

idi. Tayland’da Phuket yakınlarında, 

Phuket kadar popüler olmayan ama 

daha el değmemiş ve daha küçük, 

sakin bir okyanus adası.  Derhal in-

ternetten araştırmalarımızı yaptık. Bu 

adaya götüren bir tur şirketi bulduk. 

Rezervasyonlarımızı tamamladık. 

Uçuş İstanbul’dan olacağı için ben 

ayrıca Ankara – İstanbul uçağına bi-

let aldım. Sonrada uçağı kaçırdım. 

Bir sonraki uçuş iki saat sonraydı. 

Kaçırdığım uçakla neleri de kaçırmış 

olduğumu bir bilseniz. İstanbul-Bah-

reyn GULFAIR, Bahreyn-Bangkok 

GULFAIR, Bangkok-Phuket TAI 

uçuşlarını ayrıca Phuket-Phı Phı feri-

botunu da kaçırmış olacaktım. Ancak 

Işılay’ın insan üstü çabaları,Gulfaır 

sorumlusu Demet hanımın iyi niyeti 

ve İçişleri bakanının yardımı ile kal-

kışa 15 dakika kala Türk polisi pa-

saportuma çıkış damgasını vurdu. 

(İçişleri bakanı kısmı şaka değil hatta 

işin içinde İbrahim Tatlıses’de var. 

Uçağım İstanbul’a indiğinde yana-

şacak körük bulamadığı için apron-

da beklemeye başladı, ben de ön 

kısıma geçip uçuş sorumlusuna dış 

hat bağlantımı kaçırmak üzere oldu-

ğumu ne yapabileceğimi sorarken 

konuyu duyan İbrahim Tatlıses ya-

nında oturan bakana sorunu iletti sa-

yın bakan da kendisini almaya gelen 

eskortlardan biri ile iç hat terminaline 

ulaşmamı sağladı) Nihayet güzelim 

İstanbul duty-free’sinden hiçbir şey 

alamadan uçağa binebildim. (Ka-

derin ağ örme aktivitesi inanılır gibi 

değil. Benimle aynı uçağa İçişleri ba-

kanını koymuş). 

Phi Phi Adas›
Cennetin Demosu

Dolunay Hamamizade
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Bahreyn havaalanında geçirdiğimiz iki sa-

atten sonra Bangkok uçağındaydık. Bangkok 

nüfusu 10 milyonun üzerinde Tayland’ın baş-

kenti. Tapınakları, kanalları ve değerli taşları 

ile ünlü. Bizi karşılayan rehberimiz haklı olarak 

çoğu Unesco tarafından dünya mirası kabul 

edilmiş, her biri birbirinden ihtişamlı tapınak-

ları gezdirmek istiyordu. Ancak biz metropol-

de yaşayan iki kadındık doğal olarak aklımız 

yakutlarda ve dünyaca ünlü Tay ipeğindeydi. 

Altın Buda’nın bulunduğu Wat Traimit  ve ya-

tan Buda’nın olduğu Wat Pho tapınağını gez-

dikten sonra bu kadar kültürün yeterli olduğu-

nu derhal bizi oraların en büyük kuyumcusuna 

götürmesini söyledik. (Şaka bir yana iki tapı-

nakta olağanüstü güzellikteydi.  Beş buçuk 

ton ağırlığında olan saf altın Buda heykeli ve 

46 metre uzunlukta ve 15 metre yüksekliğin-

deki yatan Buda heykeli Budizm’in en değerli 

hazineleri arasındadır) 

Kuyumcu dediğsek de siz kuyumcu şek-

linde algılamayın Kızılay’daki YKM mağazası-

nı tıka basa değerli taş doldurun öyle bir yer. 

Girişte” hoş geldiniz” sözcüğünü şöyle bir 

duydum. İhtimal vermedim herhalde dillerinde 

bu sözcüğe benzer bir şey var onu söylediler 

diye düşünürken, Işılay duydunmu satış ele-

manı Türkçe konuşuyor deyince çok şaşırdım. 

Hizmet sektörünün bu kadar önemsenmesi ve 

her dilde en azından çat pat konuşan bir ele-

man bulunduruyor olmaları çok etkileyici idi. 

Bizi mini bir sinema salonuna aldılar, Türkçe 

olarak değerli ve yarı değerli taşların toprak 

altından çıkarılma öyküsünü izlettirdiler. Artık 

oradan bir şey almadan çıkmak olmazdı ama 

biz yinede bir şey almadık, birçok şey aldık.  

(Türkiye’ye gelince övünerek kuyumcuma 

gösterdiğim kolyemi Türkiye’den daha ucuza 

alabileceğimi söylemesi biraz moralimi bozdu 

elbette ancak henüz kredi kartı ekstresi gel-

mediği için moral bozukluğum kabul edilebilir 

boyutta) Bangkok’ta tüm mağazalar akşam 

5:30’da kapanıyor. Sadece gece pazarı deni-

len her şeyin satıldığı devasa yer açık kalıyor.  

Bangkok’u bilenler” aman sakın gitmeyin hem 

pahalıdır hem de iyi mal bulamazsınız deseler 

de aldırış etmedik ve saat 12’de kapanıncaya 

kadar iki insanın taşıyabileceği poşet sayısının 

iki katı kadar poşetimiz vardı.

Aldıklarımızın tümünü motorlu çekçek 

arabasına yükledik. Artan yerlere de kendimiz 

iliştik ve otelimize döndük. Otelde aldıklarımı-

zı ne kadar ucuza aldığımızı ne de güzel aldı-

ğımızı konuşurken yaptığımız kritik hatayı fark 

ettik.  Bavul almamıştık ve mevcut olanlara al-

dıklarımızı sığdırmak mümkün değildi. Hediye 

aldığımız spor çantaları ve plaj çantaları olmak 

üzere bulabildiğimiz tüm çantalara mm kare 

boşluk bırakmayacak şekilde yerleştirdik.

Ertesi sabah tüm Avrupayı bir ülke sanan 

ve kendisine yıllarca önce bahşiş olarak veril-

miş çekoslavakya parasını bize bozdurmaya 

çalışan Müslüman Bellboyumuz Musa’nın pa-

rasını dolara çevirmesek asla o kadar eşyayı 

taşımazdı. Artık yeryüzünde bulunmayan bir 
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ülkeye ait paramız var. Phuket’e uçuşun ar-

dından feribotla Phi Phi’ye geldik.  Feribot’tan 

Phi Phi’yi gördüğümüz anda nefesimiz kesil-

di. Hani anlatılmaz görmek lazım denir ya işte 

öyle. Cennet gibi bir yer.  (böyle de denir ama 

cenneti gören var mı?)Eğer cennet böyleyse 

ben hemen ölebilirim diye düşündüm. Bilmi-

yorum çektiğim fotoğraflar anlatabiliyor mu 

güzelliğini ama yıllardır kurduğum hayalin bo-

şuna olmadığını gördüm.  

Adaya geldiğimizde muson yağmurları-

nın tatlı sürprizi ile karşılaştık.  Tatlı diyorum, 

çünkü sanılanın aksine Muson yağmurları bu 

bölgelerde Endonezya’da ki gibi saatlerce, 

günlerce süren bir yağmur değil.  Sadece bir 

veya iki saat sürüyor.  Sıcaklık asla değişmi-

yor.  Üstelik havanın nemini alıyor, gökyüzü 

değişken bir tablo gibi renkten renge, bulutlar 

ise alt alta, üst üste şekilden şekle giriyor.  Ya-

şanması gereken bir doğa olayı bence.  Hele 

denizin içerisinde iseniz….  

Ertesi gün Leonardo Di Caprio’nun da rol 

aldığı Kumsal (The Beach) filminin çekildiği 

“maya beach” e gitmek üzere “Longtail” de-

dikleri uzun-ince teknelerden kiraladık.  Tai’ce 

den başka tek bir kelime dahi anlamayan kap-

tanımızla Okyanusun ortasındaki kayalardan 

oluşan “dağ” ları aşarak yola koyulduk.  Kap-

tanımız, iletişim eksikliğinden, bizi maya beach 

yerine okyanus dağlarında bir gezintiye çıkar-

dığı inancını taşıdığımız bir anda dümeni kırdı 

ve büyükce    bir “dağ”ın gizemli, daracık bir 

geçidinden içeri girdi.   Veee...  WHOUOUW! 

İnanmıyorum.  Böyle bir manzara bu dünya-

da var olamaz.  O ana kadar “biz kaybolduk, 

bu adam bizi nereye götürüyor, hiçbir dilden 

anlamıyor, kaçırılıyoruz, cep telefonlarımız da 

çekmiyor v. s. ” diyerek, kibar tabiriyle bir saat 

boyunca “hayıflanan” Işılay bile sustu.  Hep 

orada kalalım istedim!.  Gördüğünüz, 4 tarafı 

dağlarla çevrili bir plaj, masmavi bir gökyüzü, 

bembeyaz kumsal, şeffaf, berrak, çarşaf gibi 

bir deniz, tropik ağaçlar ve sessizlik… Başta 

dedim ya.  “ Eğer cennet buysa, bugün ölme-

ye hazırım!” 

 Phi Phi’de yer gök meyve dolu. Aklınıza ge-

len her tür meyvenin suyunu gözünüzün önün-

de sıkıp yaklaşık 1 ytl’ye satıyorlar. Ben en çok 

karpuz,Hindistan cevizi ve pomela(greyfurtun 

tatlısı gibi) karışımını sevdim. Aslında ben ora-

da her şeyi sevdim, bir tek şey hariç. Peynir 

yok. Koskoca 7/ eleven’da bile sadece ched-

dar var. Fakat benim peynirsizlikten ölmeme 

razı olmayan Işılay, İtalyan restaurantındaki 

garson kıza kalsiyum eksikliğimin olduğunu 

peynir yemem gerektiğini öyle acıklı anlattı ki 

kız Phuket’ten getirttikleri ve onlar içinde çok 

kıymetli olan peynirden bize 250 gr.  kadar 

verdi.  Verdiği peynir tatsız tuzsuz bir şeydi, 

Türkiye’de olsa yüzüne bakmazdım. Ama ora-

da 10 güne bölüp her kahvaltıda 25 gr.  kadar 

yedik. (kişi başı bir çatal)

Phi Phi’de Türkiye’yi bilen yerli halktan 

çok az kişi var. Türkiyeliyiz deyince ay üssü 
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alfadan geliyormuşuz gibi yüzümüze boş boş 

bakıyorlardı. Benim iki tane misyonum vardı.  

Birincisi Türkiye’nin yerini bilmeyenlere he-
men çantamdaki haritayı çıkarıp Türkiye’nin 
yerini gösteriyordum. İkincisi tüm ada hal-
kını Fenerbahçeli yapıyordum. Bir akşam 
otele dönerken (ki moralim çok bozuktu ka-
fama ağaçtan yılan düşmüştü, allahım ben 
ki utanmasam sinekten korkacağım tavuk 
kadar kurbağalar,akşamları kumsalda sürü-
ler halinde yengeçler, kertenkeleler. Tamam 
biliyorum bu dünya üzerinde yaşayan her 
canlıya ait ama lütfen benim olan kısma fazla 
börtü böcek girmesin) bir anda Işılay ve ben 
önünden geçtiğimiz barda çalan şarkıyla şoka 
girdik. Dostlar bahsettiğim yerde Türkiye’nin 
yerini bile bilmiyorlar,doğru dürüst İngilizce 
şarkı çalmıyorlar varsa yoksa reggae. Barda 
Tarkan’ın “bu gece”si çalıyordu.  Tezimi yine-
liyorum. 

“Ne Mustafa, ne Kenan 

 En büyük Tarkan” 

(Biz oradayken Kenan Doğulu’nun 
Eurovizyon’da ülkemize 4.  lüğü getirdiğini 
öğrendik. Kariyerinin tepesinde bir sanatçı-
nın maddi manevi bir sürü fedakarlık yaparak 
katıldığı bu yarışmada ki verdiği emek için 

kendisine minnettarız). Her zaman olduğu 
gibi klinikte geçirilen 1 saat tatilde geçen 5 
saate eşit oldu ve sayılı gün çabuk bitti. İçi-
miz acıyarak Phi Phi’den ayrıldık, aktarmalar 
sırasında  tıka basa free shop’tan aldığımız 
kozmetiklerle dolu çantamız çalındı. İçimize 
oturdu. Daha bunlar iyi günlerimiz asıl trav-
mayı ekstre geldiğinde yaşayacağız. Dönüşte 
bir gece Bahreyn’de konakladık. Size Bah-
reyn hakkında biraz bilgi vereyim, bizim ev-
den az büyükçe bir ada. Bir sabah koşusu 
yapayım desen terleyemeden ülke biter. Suu-
di Arabistan’la araya köprü yapmışlar. (Uçak-
tan muazzam görünüyor)Akşam saatlerinde 
Bahreyn’e geliş kısmı çok yoğun oluyor. İçki 
serbest. Giyim kuşam serbest ama ortalıkta 
bir tane Bahreyn’li kadın yok. Hostesler ,satış 
elemanları,otel görevlisi kızlar hep yabancı. 
Orayı gördükten sonra bir kez daha Atatürk’e 
sahip olduğumuz için şükrettim. 

Yurtdışına gitmek  zevklidir ancak ben her 
seferinde ülkeme dönerken de büyük bir mut-
luluk duyarım. İstanbul Atatürk havaalanına 
ineceğimizi pilotumuz anons ettiğinde içim-

den Ayten Alpman’ın memleketim şarkısını 

geçiriyordum.  

“Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim 

Bir başkadır benim memleketim” 
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Ö
nce mamalar ve diş macunları başta olmak 
üzere günlük hayatımızda kullandığımız bir-
çok üründe zehirli maddelere rastlandığı 
haberleri gündemimize oturdu, ardından 

da ülkemizde dahil olmak üzere tüm dünyaya yayılmış 
milyonlarca oyuncakta zehirli maddeler bulunduğu hab-
erleri bir anda dünyayı sardı.  Bir yandan ele geçen her 
oyuncağa testler uygulanmaya başladı diğer yandan 
da bazı ülkelerde hızla oyuncaklar toplatılmaya başladı. 
Konu hala tüm sıcaklığı ile kamuoyunda tartışılmaya de-
vam ediliyor. 

Günümüzde her alanda yaşantımıza girmiş olan ürün-
lerin içeriğinde çok çeşitli kimyasal maddeler olduğu göz 
önüne alınırsa, bunların amaç dışı ya da ticari amaçlarla 
yanlış veya aldatıcı olarak kullanılması sıkça karşımıza 
çıkmaktadır. Hızla gelişen sanayileşmeye bağlı olarak, 
kimyasal maddelerle olan temas sıklığımız her geçen 
gün biraz daha artmaktadır ve bundan kaçınmak da 
hemen hemen imkansız bir hal almıştır. Sağlık, gıda 
ve tarım başta olmak üzere birçok alanda yaşantımıza 
girmiş olan kimyasal maddelerin, kontrolsüz olarak 
kullanılmaları, beraberinde birçok olumsuzluğu da ge-
tirmektedir. Olumsuzluktan etkilenen grubun çocuklar 
olması, konuyu son derece önemli güncel bir sorun ha-
line getirmiştir. Son zamanlarda bu konu kamuoyunda 
çokça tartışılmaya başlamış ve tüm dünyada üzerinde 

Zehirli Oyuncaklar
Yrd. Doç. Dr. Rifat BATTALOĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı-ANKARA

Mamalar ve diş macunları 
başta olmak üzere günlük 
hayatımızda kullandığımız 

birçok üründe zehirli 
maddelere rastlandığı 

haberleri gündemimize 
oturdu, ardından da 

ülkemizde dahil olmak 
üzere tüm dünyaya yayılmış 

milyonlarca oyuncakta zehirli 
maddeler bulundu...
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hassasiyetle durulan bir hal almıştır. Çocuk 
ve oyuncak arasındaki ilişkinin çocuğun 
gelişimi açısından öneminin tartışıldığı, 
oyuncakların yaş grupları göz önüne 
alınarak üretilmesi ya da ailelerin bu ko-
nuda bilinçlendirilmesinin gerektiğinin 
düşünüldüğü bir dönemde birde oyuncak 
imalatında zehirli maddelerin kullanımının 
ortaya çıkması sorunu ciddi anlamda gö-
zler önüne sermiştir. 

   Her kimyasal maddenin az ya da çok 
toksisite potansiyeli vardır. Bir kimyasal 
madde,  organizmaya girdiği andan itibaren 
kendisine özgü reaksiyonlar oluşturur. Bu 
reaksiyonlar sonucu çeşitli değişikliklere 
uğrayarak bir süre sonucu vücuttan atılır ya 
da farklı şekillerde emilime uğrar. Bu olaya 
toksikoloji biliminde toksikolojik devir adı 
verilir. Toksik maddeler vücuda özellikle 
deriden absorpsiyon yoluyla ve sindirim 
sistemi yoluyla girebilmekte, vücuttaki 
sıvılar yoluyla dağılmaktadırlar. Dokulara 
dağılım gösteren maddeler kendilerine uy-
gun ortam sağlayan dokularda birikmekte-
dirler. Bazı maddeler biriktikleri yerde değil 
başka bir dokuda zararlarını gösterebilirler. 
Antioksidan maddeler sayesinde toksik 
maddelerin parçalanmaları mümkündür. 
Bu parçalanma sonucu toksik madde zararı 
en aza indirilmeye çalışılır. Bazı durumlarda 
oluşan ürün, başlangıçtaki üründen daha 
zararlı olabilir. Bütün bunların yanında za-
rar görmeden bir kimyasal maddeyi kullan-
mak da mümkündür. Bu ise, yabancı mad-
delerin etkilerini bilmek, vücuda girişlerini 

sınırlayıp, denetlemek ve toksik düzeyde 
teması önlemekle sağlanabilir. Son yıllarda 
özellikle gelişmiş ülkeler, hem uluslararası 
bazı anlaşmalarla hem de ulusal düzeyde 
denetim ve sınırlamalar ile canlı yaşamını 
tehdit eden kimyasal maddelere karşı 
bir takım tedbirler almış, bu maddelerin 
kullanımına karşı birtakım sınırlamalar ve 
yasaklamalar getirmişlerdir. Sınırlamalar ül-
keden ülkeye ve ürün tipine göre değişiklik 
gösterebilmektedir. Canlı yaşamını tehdit 
eden endüstriyel kimyasalların içerisinde 
kurşun, kadmiyum, civa ve krom gibi bazı 
ağır metaller de bulunmaktadır. Zehirleyici 
etkileri nedeniyle bu metallerin kullanımları 
da sınırlandırılmıştır. Bunların dışında bir-
çok organik bileşik, başta sinir sistemi, 
böbrekler ve karaciğer olmak üzere orga-
nizmada birçok olumsuz etki oluşturmakta 
ve bunlardan birçoğu kansere neden 
olmaktadır. Araştırmalar sonunda zararlı 
etkileri belirlenen her bir kimyasal hemen 
yasaklı madde sınıflandırılmasına dahil 
edilmektedir. 

Her ne kadar oyuncak denilince akla 
plastik ve metalden imal edilmiş olan-
lar gelse de bazı tür oyuncaklarda tekstil 
ürünlerinin de birlikte kullanılması, tekstil 
açısından zararlı olabilecek bir takım zararlı 
etkenlerin oyuncaklara da taşınmasını 
kaçınılmaz kılmaktadır. Bu nedenle bu tür 
oyuncakların kullanımında bu sorununda 
göz önünde bulundurulması gerekmek-
tedir. Oyuncakların imalatında kullanılan 
kimyasal maddeleri belirli bir grup altında 
toplamak imkansızdır. Ancak bazı tür 
kimyasal maddeler vardır ki, bunların 
teması çok ciddi sorunlara yol açmaktadır. 
Bunların başında boyarmaddeler gelme-
ktedir. Aslında sorun, boyaların içerisine 
ilave edilen bazı maddelerin toksik et-
kisinden kaynaklanmaktadır. Son zaman-
larda, eskiden olduğu gibi tahtadan imalat 
edilmiş oyuncakların özendirildiği dikkat 
çekmektedir. Ancak tahtadan yapılmış 
bazı tür hazır oyuncaklarda da boyarmad-
delerin kullanılmış olması ya da koruma ve 
parlaklık amaçlı vernik kullanımı bile teh-
likelere neden olabilmektedir. Tekstil ürün-
leri ile birlikte, oyuncakların boyanmasında 
kullanılan boyarmaddelerin genel olarak 
parçalanmaları sonucuda kanserojen 
maddeler oluşmaktadır. Özellikle sentetik 
ürünlerin boyanmasında kullanılan boya 
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grupları genelde kanserojen olup birçoğu 
alerjiktir. Bir başka sorun tekstil ve oyun-
cak üretiminde kullanılan formaldehitte 
karşımıza çıkmaktadır.  Formaldehit, kan-
serojen bir maddedir. Tekstil sanayinde 
ürünlerin kırışmaması ve kolay ütülen-
ebilmesi için sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca 
yıkama sonrası çekmezlik değerlerinin 
ve baskı değerlerinin iyi çıkması için 
de kullanılabilmektedir. Formaldehitin 
cilt üzerinde alerjik etkileri bilinmekte-
dir. Organizmaya solunum yoluyla girer. 
Öncelikle solunum yollarına, cilde ve 
barsak sistemine etki eder. Havanın her 
metre küpünde 0.1-0.5 ppm değerleri 
ile çocuklarda ve yetişkinlerde şiddetli 
rahatsızlıklara neden olur. Kulak ağrısı, bu-
run mukozasının tahrişi, solunum zorluğu 
ve astım şikayetleri, kalp şikayetleri, baş 
dönmesi ve hatırlama güçlüğü literatürde 
rastlanılan diğer olumsuz etkileridir. Daha 
yüksek konsantrasyonlarda birkaç dakika 
solunması hayati tehlike oluşturur. Uçucu 
organik bir madde olan formaldehit, 
yukarıda sözü edilen olumsuz etkilerle bir-
likte burun tıkanıklığı, gözlerde sulanma, 
kızarma ve kaşıntı şeklinde tahrişlere ve 
öksürüğe neden olabildiği gibi, yorgunluk, 
uyuklama, deri döküntüleri, baş ağrısı ve 
baş dönmesi, konsantrasyon bozukluğu 
gibi çok farklı şikayetlere ve astım kri-
zlerine de yol açabilmektedir. Hayvanlar 
üzerinde yapılan araştırmalar, formalde-
hitin kanserojen etkisinin de var olduğunu 
göstermiştir. Bulunduğu ortamın ısı ve nem 
değeri ne kadar yüksek ve ürün ne kadar 
yeni ise, formaldehit yayılımı o kadar fazla 
olmaktadır.  

Oyuncaklarda bir başka sorun PVC’de 
karşımıza çıkmaktadır. PVC içeren bazı 
maddeler toksiktir. Kanserojen etkileri 
vardır, doğum kusurlarına, bağışıklık siste-
minde zayıflamaya, çocuk gelişiminde so-
runlara neden olabilmektedir. PVC’nin atık 
hali farklı bir sorundur. Bununla birlikte 
PVC çevreye en çok zarar veren plastik 
çeşidi olarak bilinmektedir. PVC, kanser 
dahil ciddi sağlık sorunlarına, bağışıklık 
sisteminde hasar ve hormonal dengenin 
bozulmasına neden olabilmektedir. Tek 
başına neredeyse işe yaramaz olduğundan, 
üretilmek istenen ürüne gerekli şekli vere-
bilmek için bazı ek maddelerle birleştirilmek 
zorundadır. Bu ek maddeler son derece 

toksik bazlı maddeler içerebilmekte-
dirler. En fazla klor kullanımı PVC üretimi 
sırasında olmaktadır. Çocuklar toksik mad-
deler içeren vinil oyuncaklarını ağızlarına 
alarak oynayabilmektedirler. Gün geçtikçe 
artan bilimsel kanıtlar, bu kimyasallardan 
birçoğunun gelişme çağındaki çocuklarda 
problemlere yol açtığını, doğadaki hormonal 
sistemleri bozduğunu, sakat doğumlara yol 
açtığını ve aynı zamanda kısırlık ve üreme 
zorluklarını artırdığını göstermektedir.

Yumuşatılmış PVC, endüstride bir-
çok kullanım alanına sahip olan fitalatlar; 
karbon, oksijen ve hidrojenden oluşan ve 
yumuşatılması için PVC’ye ilave edilen 
organik bileşiklerdir. Literatürde, fitalatın 
özellikle çocukların böbrek, karaciğer ve 
testislerine zarar verebileceğine dair bilgil-
ere rastlanmaktadır. Hamilelik döneminde 
aşırı miktarda fitalata maruz kalan anneler-
in çocuklarında sorunlara neden olabilir. 
Yapılan araştırmalarda,  yüksek miktarda 
fitalata maruz kalan çocuklarda, astım, 
alerjik nezle ve egzama gibi hastalıkların 
daha fazla görüldüğü ve daha şiddetli be-
lirtilere neden olduğu belirlenmiştir. Avrupa 
Birliği, bu maddenin çocuk oyuncaklarında 
kullanılmasını kesinlikle yasaklamıştır.

Oyuncak imalatında sadece organ-
ik maddeler değil, yaşamımızı birçok 
yönden kuşatmış olan ağır metallerde 
kullanılmaktadır. Bu metallerden bazıları 
organizma için elzem olmakla birlikte, 
genel olarak yüksek konsantrasyon-
larda önemli bir sorun olarak karşımıza 
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çıkmaktadır. Bunların başından kurşun 
gelmektedir. Kurşun endüstride birçok al-
anda kullanılabilmektedir. Boya direncini 
artırmada, alaşımları zenginleştirmede, pil 
üretiminde ve plastik endüstrisinde sıkça 
kullanılmaktadır. Kurşun kanserojendir ve 
zehirlidir. Beyin ve sinir sistemini etkiler, 
işitme engeli oluşturur, hafıza ve konsan-
trasyon problemlerine neden olur. Hamile 
kadınları olduğu gibi bebekleri fazlasıyla 
etkilediği bilinmektedir. Bu metale fa-
zla miktarda maruz kalmak hamilelerde 
yüksek tansiyon riskini arttırmakta ve 
hatta düşüklere neden olduğu gibi, be-
beklerde ciddi davranış sorunları, zeka 
geriliği ve nörolojik sorunlardan, küçük 
doğumsal kusurlara kadar değişen zara-
rlara neden olmaktadır. Hava, su ve to-
prak kirliliğine neden olduğu için atık du-
rumu da tehlikelidir. Kurşun, çocuklar için 
çok toksiktir. Yapılan çalışmalar toksik 
olmayan kan kurşun düzeyinin sanıldığı 
kadar yüksek olmadığını (10 µg/dL’nin 
altı) göstermiştir. Bu verilere göre 10 µg /
dL gibi düşük düzeylerin bile, işitme ve 
büyüme fonksiyonlarında gerilemeye yol 
açtığı gösterilmiştir. Kurşun zehirlenmesi 
hiçbir belirti vermeden sessizce seyrede-
bilir. Kurşun doğal olarak, birçok şekilde, 
özellikle solunum ve sindirim yolu ile alınır. 

Renkli plastik imalatında, pillerde, 
PVC baskıların stabilizasyonunda ve pa-
ketlemede de kadmiyumun kullanımına 
rastlanmaktadır. Kadmiyum, böbrek 
rahatsızlıklarına, iskelet deformasyonu-
na, kemik erimesine, beyin kanamasına 
neden olabilmektedir. Çevreye zararlı 
olduğu bilinen metaller arasındadır.  Bir 

başka kanserojen madde olarak krom 
karşımıza çıkmaktadır. Krom, nefes darlığı 
ve şiddetli öksürmeye neden olur. Zatüre, 
akciğer ve diğer solunum yolu fonksiyon 
bozukluklarına sebep olur. Krom-VI’nın 
kanserojen olması nedeniyle birçok üretim 
alanında kullanılmaması istenilmektedir. 
Hatta bazı ülkelerde kullanımı ile ilgili ya-
saklarda getirilmiştir.   

 Yine konu ile ilgili ürünlerde karşımıza 
çıkan bir başka metal nikeldir. Nikel özel-
likle aksesuarlarda kaplama malzemesi 
olarak kullanılmaktadır. Son derece al-
erjiktir. Alerjik reaksiyonlar, yaşam boyu 
tekrarlayan kabartılı ve şişkin kırmızı ren-
kli egzamalara dönüşebilir. Bütün bunlarla 
birlikte,  adını burada saymadığımız bir-
çok organik kimyasal madde ve pek çok 
ağır metal halen üretim sanayinde sıklıkla 
kullanılmaya devam etmektedir.  Kimyasal 
maddelerden, özellikle çocukların daha 
hızlı ve daha fazla etkilendiği bir gerçektir.  
Tabiî ki aileler hangi ürünün içerisinde ne 
tür zararlı maddenin bulunduğunu bilemez. 
Burada görev piyasaya sürülen ürünler için 
yetkili makamların, kontrol ve sınırlamaları 
ile mümkün olabilecektir.    

Kaynaklar:

1. İsmail Hamdi Kara, Toplum Sağlığı Yönün-
den Kurşun Zehirlenmesi, Dicle Üniv. Tıp 
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı.

2. Doğan M., Popüler Bilim Dergisi Ocak 2002 
s. 32-36.

3. Kedici SP, Aksüt AA, Kilicarslan MA, Bay-
ramoglu G, GökdemirK.,  Corrosion behav-
iour of dental metals and alloys in different 
media, Journal of Oral Rehabilitation 25 (10), 
800–808, 1998.

4. Kedici PS, Memikoglu MM, Kansu G, Isimer 
A, Gunhan O., Case report: ionisation ten-
dency of a base metal alloy in the oral en-
vironment. Eur J Prosthodont Restor Dent. 
3(5):231-4, 1995.

5. http://www.traceminerals.com

6. http://www.populermedikal.com

7. Çelik C., Okuyucu A., Mineral ve Eser El-
ementler, Tübitak Bilim Teknik Dergisi, 
Ağustos, 2005.

8. Recommended Dietary Allowances, 10th  
Ed. Food and Nutrition Board, National Re-
search Council-National Academy of Sci-
ence, 1989.

9. http://www.agius.com/hew/resource/toxi-
col.htm
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Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam gibi mad-
delerin geri kazanılması ve tekrar kullanılması, tabii kaynaklarımı-
zın tükenmesini önleyeceği gibi ülke ihtiyaçlarını karşılayabilmek 

için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını da azaltacak, 
kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf edilecektir. En az yukarıda 
sayılanlar kadar önemli olan diğer bir husus da uzaklaştırılacak katı atık 
miktarlarındaki büyük azalma ve dolayısıyla çevre kirliliğinin önemli 
ölçüde önlenmesidir. Özellikle katı atıkları düzenli bir şekilde bertaraf 
edebilmek için yeterli alan bulunmayan ülkeler için katı atık miktarının 
ve hacminin azalması büyük bir avantajdır.

Araştırmalara göre metallerin geri kazanılması için harcanan enerji 
metallerinin madenlerden çıkartılması için gereken enerjiden çok daha 
azdır. Şöyle ki; geri kazanılmış metalden 1 ton alüminyum yapmak 
için gereken enerji cevherden yapılacak alüminyum için harcanan 
enerjinin %4’üdür. Aynı şekilde bakır bileşimlerin, geri kazanılması 
için gereken enerji bu metalin madenlerden çıkartılması için gere-

ken enerjinin sadece % 13, ve demir/çelik için % 19’u kadardır. 
(Lyons ve Tonkin, 1975).Aynı şekilde l ton kullanılmış kağıdın 

geri kazanılması ile 17 ağaç kurtarılmakta, 4100 kilovat saatlik 
enerji tasarruf edilmektedir ki bu miktar bir ailenin ortalama 

olarak l yılda kullandıkları elektrik enerjisidir.

Cam, metal, plastik ve kağıt/karton gibi değerlendi-
rilebilir atıklar, çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden 
geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüş-
türülür. Bu atıkların bir takım işlemlerden geçirildikten 
sonra, hammadde olarak üretim sürecine sokulma-
sına geri dönüşüm denir. Değerlendirilebilir atıkların 
kaynağında ayrı toplanması, sınıflandırılması, fiziksel 
ve kimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya ener-
jiye dönüştürülmesi geri kazanım olarak adlandırılır. 
Geri dönüştürülebilir atıklar çöplerden ayrı ve temiz 
olarak toplanmalıdır. Çağdaş, etkin ve sürdürülebilir 
bir atık yönetimi, ancak ambalaj atıklarının çöpten 
ayrı toplanmasıyla mümkün olabilir. Geri dönüştü-
rülebilir atıklar çöpe karıştıklarında kirlenirler.

Geri Dönüşüm Niçin Önemlidir?

1. Doğal Kaynaklarımız Korunur

2. Enerji Tasarrufu Sağlanır

3. Atık Miktarı Azalır

4. Geri Dönüşüm Geleceğe ve Ekonomiye Yatırım 
Demektir.

Geri Dönüşüm...
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Geri kazandırılabilir 
nitelikteki ambalajlar 
hangileridir?

Plastik ambalajlar : Plastikler, 

petrol ve petrol türevlerinden elde 

edilir. Kimyasal yapılarına göre, deği-

şik türlerde plastik ambalajlar vardır. 

Günlük hayatta kullandığımız plastik 

ambalaj malzemelerine örnekler:

Su ve meşrubat ambalajları, 

Sıvı yağ ambalajları, Deterjan 

ve şampuan kutuları, Kullanıl-

mış plastik ev eşyaları (leğen, 

bulaşıklık, naylon kaplar, vs...)  

Yoğurt ve margarin kapları,  

Plastik bidonlar, vs... Metal ambalaj-

lar: Metaller, yeryüzünü oluşturan çe-

şitli minerallerin işlenerek saflaştırıl-

ması sonucunda üretilirler. Evlerimiz-

de gıda ve içecek ambalajlarında kul-

lanılan 2 tür ambalaj malzemesi vardır.  

 

Bunlar teneke veya alümin-yum’dur. 

Tenekeler mıknatısla çekilebilme 

özelliğine sahiptirler. Yemeklik yağ 

tenekeleri, konserve kutuları ve meş-

rubat kutuları günlük hayatta kullan-

dığımız metal ambalaj malzemelerine 

örneklerdir.

Cam Ambalajlar: Camın hammad-

desi silisli kumdur. Cam ambalajlar 

içine konulan ürünün görülebilmesi ve 

sağlıklı olması nedeni ile tercih edilen 

bir ambalaj çeşididir. Camın geri dö-

nüşümü uzun yıllardır yapılmaktadır. 

Günlük hayatta kullandığımız cam 

ambalaj malzemeleri cam şişe ve ka-

vanozlardır.

Kağıt ve Karton Ambalajlar: Kağıt 

ve karton en çok kullanılan ambalaj 

malzemesi türüdür. Kağıdın ham-

maddesini selüloz adı verilen mad-
de oluşturur. Selüloz çok kıymetli bir 
maddedir, kaynağı ormanlarımız ve 
özel yetiştirilen bitki türleridir.

Bu nedenle, belki de en kıymetli 
atık cinsi kağıt ve kartondur. Kağıt ve 
karton atıkların sağlıklı bir şekilde geri 
kazanımı için temiz bir şekilde top-
lanması ve cinslerine göre ayrılması 
şarttır. Kağıdın geri dönüştürülmesi, 
ormanları korumamızı sağlar. 1 Ton 
kağıdın geri dönüştürülmesi ile, 17 
adet büyük ağacın kesilmesini ön-
lemiş oluruz. Ayrıca, kağıt ve karton 
atıkların geri dönüşümü ile enerji ta-
sarrufu sağlanır.

Kompozit ambalajlar (İçecek, sos 
gibi sıvı yiyecekler barındıran karton-
lar): Bu ambalaj türü, süt ve meyve 
suyu gibi içeceklerin, sıvı gıdaların 
ambalajlanmasında kullanılır.

Bu ambalajların yüzde 80’i kağıt 
ve az bir oranda plastik ve alümin-
yumdan oluşmaktadır. Bu malzeme 
sayesinde, içecekleri saklama süresi 
daha uzun olabilmektedir.

Kontrolü Yönetmeliği uyarınca, geri 
kazanım sorumluluğunu, ÇEVKO iş-
birliğiyle yerine getirdiğini gösteren 
bir işarettir. ÇEVKO, sorumluluğunu 
üstlendiği ekonomik işletmelere, sis-
teme katılımlarının bir ifadesi olarak, 
ambalajların üzerinde “Yeşil Nokta” 
işaretini kullanma hakkını tanımakta-
dır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de Yeşil Nokta, üzerinde bulunduğu 
ambalajlarda “Bu ambalajın sorumlu-
luğu bu ülkedeki Yeşil Nokta örgütü-
ne, ÇEVKO’ya devredilmiş ve ÇEVKO 
tarafından yerine getirilmektedir” an-
lamını taşımaktadır.

ÇEVKO Yeşil Nokta logosu

Bir ürünün ambalajı üzerinde bulunan 
“ÇEVKO Yeşil Nokta” amblemi, o 
ambalajı piyasaya süren marka sahi-
binin, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının 

ÇEVKO Vakfı Üyelik Amblemi

Bu işareti kullanan ambalaj ve am-
balajlı ürün üreticisi kuruluşlar, 
Türkiye’de ambalajların geri kazanımı 
ve entegre atık yönetimi sistemi ku-
rulması için, ÇEVKO Vakfı üyesi ola-
rak destek vermekte ve geri dönüştü-
rülebilen ambalajlar kullanmaktadır.

Y
EŞ

İL NOKTA

ÇEVKO

ÇEVKO

Kaynak israfının giderilmesi ve enerji krizi nedeniyle 
gelişmiş ülkeler atıkların geri kazanılması ve tekrar 
kullanılması için yöntemler geliştirmiştir.
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Ambalajın işaretlenmesinde kullanı-
lan geri kazanılabilir ambalaj sembolü
Bu sembol, Ambalaj ve Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uya-
rınca, üretilen ve piyasaya sürülen 
geri kazanılabilir ambalajlı ürünlerin 
üzerinde kullanılır. Geri dönüştürül-
müş maddeden elde edilmiştir işareti

Bu işaret, ürünün geri dönüştürülmüş 
maddeden elde edildiğini gösterir.

* kaynak: ÇEVKO Çevre Koruma Ve 
Ambalaj Atıklarını Değerlendirme 
Vakfı

ANKARA’da özellikle ÇAN-
KAYA BELEDİYESi Geri Dönü-
şüm için bazı adımlar attı. Plastik, 
metal, kompozit, kağıt ve cam 
ambalaj  atıklarını, mavi renkli tor-
balarda, haftanın belli günlerinde 
topluyor. Yaşadığımız bölgenin 
kurallarını öğrenerek biz de geri 
dönüşüm projesine destek vere-
lim.

Çöp zannederek attığımız 
Şampuan şişesinden araba tamponu 
Süt kartonlarından masa, dolap ve bunun gibi mobilyalar
Alüminyum içecek kutularından uçak gövdesi
Yapılabileceğini biliyor muydunuz ..?

Dünyada bir yılda tüketilen kola, meyve suyu gibi içecek 
kutularından geri dönüşümle 10 adet büyük yolcu uçağı 
üretilebilir.

ÖNEMLİ NOTLAR: 1 ton atık kağıdın kağıt hamuruna 
katılması ile 17 ağacın kesilmesi önlenirken, geri dönüşen her 
1 ton cam için, 100 litre yakıt tasarrufu da sağlanıyor. Yine 1 
alüminyum kutunun geri dönüşümü ile yüzde 90, kağıdın geri 
dönüşümü ile yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlanıyor.

Bir cam şişe doğada 4000 yıl, plastik 1000 yıl, sakız 5 yıl, bira 
kutusu 10-100 yıl, sigara filtresi 2 yıl süreyle yok olmaz.

Büyük bir kayın ağacı, 72 kişinin 1 günlük oksijen ihtiyacını 
karşılar.

Türkiye’de günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretiliyor. 
Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık % 15-20 ’sini geri 
kazanılabilir nitelikli atıklar oluşturuyor.



ADONİS DİŞ ÜNİTİ STANDART ÖZELLİKLERİ
• Koltuğun ve diş ünitinin bütün işlevleri ana kontrol paneli, asistan kontrol paneli ve ayak kumanda panelinden 
komuta edilebilir. • 5 Modüllüdür (1 şırınga + 4 çıkış) • 3 fonksiyonlu hava / su şırıngası • Reflektör  • Tükürük emici
(su ile çalışan) • Zaman ayarlı bardak doldurucu ve kreşuar yıkama • 2 tepsili hareketli tablet • Periapikal negatos-
kop • Panoramik negatoskop (Askılı Model) • Çıkabilir seramik kreşuar, dezenfeksiyona uygun, hastanın isteğine 
göre ayarlanabilme özelliği • Asistan paneli, 3 fonksiyonlu şırınga, ışınlı dolgu cihazı, elektrik switchli tükürük 
emici ve cerrahi aspiratör konulabilecek şekilde tasarlanmıştır. • Ünit ve koltuğun tüm fonksiyonları için de kontrol 
düğmeleri mevcuttur • Tükürük emici (su ile çalışan) • Elektro-mekanik sistem (Bütün hareketlerde sonsuz dişli 
sistemi kullanılmıştır) • Ayak kumanda paneli • Programlanabilir 4 pozisyon • Trandelenburg pozisyonu (manuel) 
• Çift mafsallı tetiyer • Sol kolçak

• Cihaz teslimi 1 hafta içerisinde yapılır.
• Ödeme peşin, Leasing veya 
 banka kredisi ile kabul edilir.
• Leasing’de KDV %1’dir.
• Fiyatlara KDV dahil de€ildir.  
• Ünit üzerine ilaveler için arayınız. 
• Sevkiyat ve kurulum ücreti alıcıya aittir. 
• Kampanyamız stoklarla sınırlıdır.

Toplam 8.165 EURO + KDV 
degerinde 40 adet implant 
(25 adet “Conic” implant ve
15 adet “Z1 conic”) satın alan 
hekimlere standart özelliklere 
sahip 4.950 EURO + KDV 
değerinde adonis ünit hediye 
ediyoruz.

Ürün Müdürü: 
Şengül Kaya Başeskioğlu
GSM: 0533.372 78 34
e-mail:sengul.kaya@guneydental.com
www.tbr-tr.com
www.tbr-group.com
Ankara Bölge Sorumlusu
Arzum Sönmez  GSM: 0537.311 91 98

Dudullu Esenşehir Mahallesi 19 Mayıs Cad. 
No:22 34776 Ümraniye / İstanbul
Tel: 0.216.4209009 - 0.216.4668383 
Fax:0.216.4209007
http://www.guneydental.com
info@guneydental.com

Bayii:
Merkez Diş Deposu
Ziya Gökalp Cad. Meliha Erdem Sok.
No:33/1 Yenişehir/Ankara
Tel:0312.430 19 76 - 430 19 95
Faks: 0312.431 31 19
e-mail: merkezdis@merkezdis.com.tr

2-3 Kasım 2007 tarihinde Ankara’da TE-1 (Temel İmplantoloji Kursu) yapılacaktır.
Kayıtlar 20 kişi ile sınırlıdır. Katılım için aşağıdaki telefon numaralarından kayıt 
yaptırabilirsiniz.

tbrilan.indd   1 9/26/07   1:48:08 PM
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Dijitalde;
her saniye bir yenilik…

F
otoğraf dünyasının ortasında olmamıza karşın,  dijital 
teknolojideki gelişmeleri izlemekte zorlanıyoruz. Her sani-
ye bir yenilik veya bilinenin/kullananılanın geliştirilmesine 
tanık oluyoruz. Bir firma objektiflerle ilgili bir yeniliği, yeni 

bir serinin üretildiğini duyururken, diğer bir firma/marka fotoğrafların 
doğrudan bilgisayara veya fotoğraf paylaşım sayfalarına aktarılmasını 
sağlayacak; “İçinde Wlan yongası bulunan bellek kartı” nı  piyasaya 
sürmek üzere olduğunu duyuruyor. “High Speed” 16 GB bellek kartının 
üretildiği haberini, bir firmanın yeni bir sensör teknolojisi geliştirdiği 
haberi izliyor. Ve sürekli yenilik. Objektiflerde, sensörlerde, program-
larda, ölçüm sistemlerinde,arayüzlerde, fotoğraf işleyen ortamlarda. 

Dijital fotoğraf makineleri/ görüntüleme ve görüntü işleme sistem-
leri  ciddi saygın firmalar tarafından Arge çalışmalarıyla geliştirilirken, 
taklitçi firmalar sayılamayacak kadar çok markayla piyasa da cirit 
atıyor. Bir yandan yeni teknolojilerin gündeme taşıdığı tanımlar, bir 
yandan farklı ülkelerde üretilen taklit/fason veya ülke versiyonları 
kavram karğaşasına/ tartışmalara yol açıyor. Genel/temel  fotoğraf 
bilgisine sahip olmayanlar, broşür bilgileriyle dijital teknolojik ürün sat-
maya çalışan satıcılarla sürekli tartışıyor. Raf malı veya kampanya ürün 
satın alanlar, bir sorunla karşılaştıklarında, ürünü satın aldıkları firmaya 
başvurunca; satıcının biz yalnızca satıyoruz yanıtıyla karşılaşıyorlar. 
Yurt dışından makine getirtenlerin; farklı versiyon ürünle, eksik akse-
suarla karşılaştıklarına, aldıkları ürünün, ülkemizde geçerli bir garanti 
belgesi olmadığını öğrenip üzüldüklerine sürekli tanık oluyoruz. Gerçi 
ne koşulda olursa olsun fotoğraf severlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Yine de; Yurtdışından alınan makinelerin ,düzenli periyodlarla yapılması 
gereken toz temizleme işlemlerinin ve  kulanım hatasından kaynaklan-
an arızalarının veya gereken aksesuarların markaların teknik servisleri 
tarafından ücretli yapıldığını/verildiğini bilmekte yarar var.

Bilmekte yarar var derken birazda; dijital teknolojinin kavramlarından 
söz etmek istiyorum. Bu kavramların en önemlilerinden birisi, 
görüntüyü oluşturan PİKSEL’ lerdir. Dijital fotoğraf makineleri farklı 
farklı sensörler(algılayıcı)kullanırlar (CMOS,CCD,FOVEON VE Süper 
CCD). Algılayıcıların kendi teknolojilerine göre değişen, artıları/eksileri 
vardır.

Görüntü taşıyan ışığı algılayan hücrelerin geometrik yapıları ve 
dizilişleri, görüntünün kaydı aşamasında önemli rol oynar. Şüphesiz 
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belleğe kayıt etme aşamasında kullanılan  
sistemlerim teknolojisi ve kalitesi de çok 
önemli. Satıcıların bazıları makinenin Piksel 
adedini, keskinliğin ve kaliteli görüntünün  
önemli ölçütü olarak göstermektedir. Bu 
doğru bir yaklaşım değildir. Belirleyici pik-
sellerin niceliği değil, niteliğidir. Piksel ad-
edini artırmak, pikselleri küçültmek anlamına 
gelir ki, buda her hücrenin daha az ışığı 
yakalayacağı anlamına gelir.Küçük yon-
galar/hücreler yüksek kumlama oluşturur 
ve görüntüyü olumsuz etkiler. Belirli bir 
çözünürlük için algılayıcı da ihtiyacımıza 
yanıt verecek kadar piksel bulunması ger-
ekir. Ancak bu çözünürlük ve keskinlik için 
yeterli değildir. Artık bu bilgiler ışığında karar 
vererek makine alabilirsiniz.

Keskinlikle ilgili açıklamaları gelecek sayıda 
yapacak ve yavaş yavaş görüntü düzenleme, 
içerik konularına giriş yapacağız.











Türkiye’de “enfeksiyon önleme” konusunda yoğun çalışmalarda bulunan 
3M, kalitesi ve tecrübesi ile geliştirdiği buhar otoklav sterilizasyon 
cihazını dişhekimlerinin kullanımına sunuyor.

ó B Tipi buhar sterilizatörüdür.
ó İstendiğinde S ve N tipi çalışabilme özelliğine mevcuttur.
ó EN 13060’a uygundur.
ó CE, FDA, cCSAus ve NF sertifikalarına sahiptir.
ó 17 litre kapasitelidir.
ó Türkçe dil seçeneği bulunur.
ó 11 adet Sterilizasyon Programı alternatifi bulunmaktadır.
ó Kullanılabilecek en hızlı program toplam 15 dakikada sonuçlanır.
ó Üç aşamalı koruma ile çift kilit sistemi vardır.
ó Kişiye özel vakumlu kurutma sistemi vardır.
ó Dahili termal printer ile çalışır.
ó Alternatif Aksesuarlar:
 -  Paketleme Makinası
 -  Distile Su Cihazı
ó  5 yıl ücresiz kalibrasyon hizmeti verilmektedir.
ó Garanti süresi 2 yıldır. 

Kalitenin ÖncüsüÖncü Dental A.Ş.  
Oğuzhan Cd. No:45 
Fındıkzade / İSTANBUL 
Tel: 0212-621 51 40

www.oncudental.com

tanıtım fiyatı

3.990€

665x6 taksit
world kart’a 9 taksit  

5.450€
yerine

N170PRO 
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Karikatürlerinizi, okul ve mesleki anılarınızı b.ozcagatay@mynet.com adresine gönderiniz… Sayfamızda yer verelim...

Başımdan geçti…
Mesleğin  ilk  yıllarında  65-70  

yaşlarındaki  bir  hastama  AÜTP  
yapıyordum.  Biraz  ters  ve  ciddi  
bir  yapıda   olduğu  için  kendisine  
hoş geldin  Basri bey amca, geçmiş  
olsun  Basri bey amca, güle güle  
Basri  bey  amca filan  diyerek  şi-
rinlik  yapmaya  çalışıyordum.  Gel-
gelelim  Basri  bey  amcayı  az da  
olsa  gülümsetemediğim  gibi, bana 
da  merhaba  Memetcim, sagol Me-
metcim, iyi  günler  Memetcim  de-
yip  duruyordu.  Aksi  ve  ciddi  yapı-
sından  çekindiğim  için  Basri  bey  
amca, benim  adım Mehmet  değil  
Bülent  demeye  çekiniyordum.  
Kendi  kendime de  neyse  canım  
yaşına  hürmet  bir  şey  demeye-
yim bu da  böyle  olsun  filan  diye 
geçiştirmeye  çalışıyordum.    Son  
randevuda  protezi  başarılı  bir  şe-
kilde  takıp  ödemeyi  aldıktan  son-
ra  Basri  bey  amcaya protezinizi  
güle  güle  kullanın dedim.  Basri  
bey  amca da  bana  sağol  Memet-
cim  dedi  yine.  Gençlik  işte  kendi-
mi tutamayıp, ya  Basri  bey  amca  
bana  Memetcim  Memetcim  de-
yip  duruyorsun  ama  benim  adım  
Mehmet   değil ki  Bülent  dedim   
Basri  bey  amca  ilk  kez  belli  be-
lirsiz gülümseyerek,  iyi de  benim  
adım da  Basri  değil  dedi. 

Anlaşıldı ki  Sabri  bey  amcamız  
aslında  o  kadar da  aksi  ve  ters  
değilmiş  meğer.  Ben  ismini  Sabri  
yerine  Basri  dedikçe  hafiften  kü-
sermiş.  Ben  hemen  özürler  dileyip  
gönlünü  almaya  uğraştım.  Tabii ki  
sonunda  barıştık  ve  yüzü  gülerek  
çıktı  muayenehaneden   Sabri  bey  
amcamız.    

Bülent Özçağatay
1980-HÜDHF

Değerli meslektaşlarımız,
Dişhekimliği  mesleğinin  ne  kadar  yorucu  ve  yıpratıcı olduğunu anlatmaya  
gerek  yok.  Onca  zorluklara  rağmen, son  hastamıza kadar  tempomuzu  
düşürmeden  kimimiz  hastanede, kimimiz  muayenehanede  çalışır  dururuz.  
Özverilerimize  karşılık  olarak  beklediğimiz, hastalarımızın  yüzündeki  hoş  
ve  sıcak  bir gülümsemeyi  görmektir  yalnızca.   Görür  görmez de  bütün  
yorgunluklarımız  uçup  gidiverir.  
‘’Biraz Gülelim‘’  sayfamızı da  hastalarımızı uğurladıktan  sonra  bir  fincan 
çay içerken, biraz  gülümseyebilmek  amacıyla  hazırlamaya  çalıştık. 

Değerli meslektaşlarımız,
Dişhekimliği  mesleğinin  ne  kadar  yorucu  ve  yıpratıcı olduğunu anlatmaya  

Biraz gülelim. . . 

Okul anılarımız…
Ölüm  kavşağı  derdik  o  yıllarda, 

protez  kliniğinden  çıktıktan  sonra-
ki  alandan   laboratuar koridoruna  
döndüğümüz  köşeye… 

Bi  gün  yine  hastalarımdan  
birine   AÜTP  yapıyorum.  Dişli  
provasını aşamasında  ken-
di  kontrollerimi yaptıktan sonra  
hocalarımızdan  birine  göster-
dim.  Bazı  yerlerini  beğenmediği  
için  düzelt-memi  istedi  hocamız.  
Hastayı  koltuktan  kaldır-madım  
ve  koşarak  laboratuvara  gittim.  
Elimden  geldiği  hızla  düzeltmeleri  
yaptım, hastayı  ve  hocamı  daha  
fazla  bekletmeyeyim  diye  koşarak 
laboratuvardan  çıktım.  Baraj  dol-
durma  ve  çalış-maları  yetiştirme  
telaşlarımızı  hatırlarsınız.  İnsan  o  
telaşların  içinde  adeta   kendini  
kaybederdi.  öyle  değil mi ? Neyse, 
ben de o  telaşla  koşarak  kliniğe  
yetişeyim  derken  beklenen  sahne  
gerçek-leşti  ve  benzer  bir  telaş  
içinde  laboratuvara  koşan   bir  
arkadaşımızla  ölüm  kavşağında  
çarpıştım.  Modeller  yerlere  uçtu  
gitti.  Dişler  ise  mısır  tanesi gibi  
etrafa  savruldu.  Çalışmayı  yeniden  
yapmıştım  doğal  olarak.   

O  günden  sonra  hangi  telaş  
içinde  olursam  olayım  ölüm  
kavşağını, yavaşça  ve  dış kulvar-
dan  döndüm  hep. 

Bülent Özçağatay

1980-HÜDHF

İğneyi kendimize...





Tarih:   11 Kasım 2007 
   
Etkinlik:  Estetik İmplant Diş Hekimliğinde Tedavi Prensipleri
   
Konuşmacı:   Doç. Dr. Kıvanç AKÇA

SAC Sınıflandırması:        İleri

Katılım Ücreti:  125 EURO
Yer:   Limak Ambassadore Hotel - ANKARA

Dahil olan Hizmetler: Katılım sertifikası (ITI Türk Section Onaylı)
   Sunum el dosyası ve CDsi
   Bloknot, yaka kartı, çay-kahve molaları ve öğle yemeği

Kurslarımıza katılım 20 kişi ile sınırlıdır.

Detaylı bilgi ve rezervasyon:  Aslı DURMUŞLU - 0312 434 2000/18  asli@batidental.com

       

Ücreti:  125

ITI TÜRK EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

TÜRK
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Katılım Ücreti:  125 EURO
Yer:   Limak Ambassadore Hotel - ANKARA

Dahil olan Hizmetler: Katılım sertifikası (ITI Türk Section Onaylı)
   Sunum el dosyası ve CDsi
   Bloknot, yaka kartı, çay-kahve molaları ve öğle yemeği
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ITI TÜRK EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

TÜRK

KAYIT BEDELİ KAPSAMI

11-12-13 Ocak 2008 tarihinde Kartanesi Otel’de 
2 gün 2 gece herşey dahil konaklama (açık büfe), 
hoşgeldiniz kokteyli, öğle ve akşam yemeklerde 
yerli alkollü ve alkolsüz içecekler, 09.00-24.00 
arası barlarda yerli alkollü ve alkolsüz içecekler, 
şarap sucuk partisi, cafe-break, sadece dişhekimi 
katılımcılara çanta ve sertifika, havuz, fitnes center, 
sauna, açık jakuzi, squash, mini clup, sinema, 
skipass*

*Bursa Dişhekimleri Odası’nın geleneksel 
misafirperverliğinde, kayak ve snowboard 
düşkünü misafirlerimiz, Otel Kartanesi’nin 420 
metrelik Kartanesi, 400 metrelik MNG Koçkan, 
450 metrelik Kırkgözler, birinci bölge ile bağlantıyı 
da sağlayan 525 metrelik Mandra, 1.050 metrelik 
Beden Terbiyesi, 498 metrelik Palmiye ve 
1.898 metrelik Maden telesiyejinden ücretsiz 
yararlanabileceklerdir. Beden Terbiyesi Telesiyeji 
iki kademeden oluşmaktadır. Birinci kademe orta 
ve iyi düzey sporculara, ikinci kademe ise ileri 
düzeydeki kayak ve snowboard severlere yöneliktir. 
Tüm bu alanlar ile Otel Kartanesi, en uzun kayak 
alanı ile misafirlerimize hizmet verecektir. Uludağ’ın 
en yeni ve en modern liftlerine sahip olan Otel 
Kartanesi, 1. Gelişim Bölgesine 600 metre, 
Bursa’ya 35 km. uzaklıktadır. 

KAYIT BEDELİ
11-12-13 OCAK 2008*
Cuma-Cumartesi-Pazar

10-11-12-13 OCAK 2008**
Perş.- Cuma-Cumartesi-Pazar

Tek kişilik Odada Bir Kişi 470.00 YTL 705.00 YTL

İki kişilik Odada Bir Kişi 320.00 YTL 480.00 YTL

Üç kişilik Odada Bir Kişi 280.00 YTL 420.00 YTL

Dört kişilik Odada Bir Kişi 240.00 YTL 360.00 YTL

7-12 Yaş 180.00 YTL 270.00 YTL

0-6 yaş Ücretsiz Ücretsiz

* Cuma öğle giriş-Pazar öğle çıkış 
** Perşembe öğle giriş- Pazar öğle çıkış

BURSA DİŞHEKİMLİĞİ ODASI
17. Uludağ Sempozyumu
11-12-13 OCAK 2008

Başvuru ve Ayrıntılı Bilgi İçin

Bursa Dişhekimleri odası
Aktarhüssam M. Değirmen S. 9/B
Osmangazi 16050 BURSA

www.bursadishekimleriodası.org
bdo.ttnet.net.tr
info@bursadishekimleriodasi.org














