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A. R. İlker CEBECİ
Ankara Dişhekimleri 

Odası Başkanı

Sevgili Meslektaşlarım,
Çeşitli kanun değişiklikleri ile özellikle de son 
dönemde kanun hükmünde kararnameler ile 
Hekimlik, mühendislik, mimarlık gibi mesleklerin 
mesleki öz denetimini sağlayan, sermayenin değil 
toplumun gereksinimlerini, çıkarlarını dikkate alarak 
meslek ilkelerini belirleyen meslek örgütlerinin 
etkisizleştirilmesi amacı hayata geçirilmeye 
çalışılmaktadır. Zayıfl atılan meslek örgütlerinin 
mensuplarının bağımsız, toplum yararına değerler 
sistemine göre değil, sermayenin ve özellikle sağlığı 
sektörleştirmeye çalışan, şirketleşen devletin 
çıkarlarına uygun olarak şekillendirilmesine 
çalışıldığı ne yazık ki ortadadır.
663 sayılı KHK’nın 23. maddesi ile Sağlık Meslekleri 
Kurulu oluşturulmuştur. Bakanlık bünyesinde sürekli 
kurul olarak oluşturulan ve üyelerinin karar alma 
çoğunluğunu doğrudan Bakanın atadığı Sağlık 
Meslekleri Kurulu; 
a) Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek, 
b) Meslek mensuplarının meslekî yeterlilik 

ve etik eğitimi ile hasta hakları eğitimine 
tâbi tutulmasına ve eğitimlerin süresine ve 
müfredatına karar vermek, 

c) Geçici ya da sürekli olarak mesleğin icrasının 
yasaklanmasına karar vermekle yetkili kılınmıştır.

Türk Tabipler ve Türk Dişhekimleri Birliğinin de 
hukuksal desteği ile Ana Muhalefet Partisi tarafından 
663 sayılı KHK hakkında Anayasa Mahkemesi’nin 
E.2012/150 sayılı dosyasında kayıtlı dava açılmış 
olup Sağlık Meslekleri Kurulu’nu düzenleyen 23. 
maddenin de iptali istenmiştir.  Henüz bu iptal davası 
mahkeme tarafından sonuçlandırılmamış olmasına 
rağmen yangından mal kaçırır gibi, Sağlık Meslekleri 
Kurulu Yönetmeliği de, 14.12.2012 tarih ve 28497 
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe 
konulmuştur. 

Anayasaya aykırılığı ile ilgili itirazlarımızın en önemli 
iki maddesi aşağıda belirtilen tespitlerdir:

1) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
meslekle bağını kopararak işlevsizleştirmesi 
nedeniyle Anayasanın 135. Maddesine aykırılık,

2) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
amaç, işlev ve nitelikleri ile örtüşen görev ve 
yetkilerle donatılmış bir kamu kurumu olan 
Kurulu yürütmeye bağımlı kılması nedeniyle 
Anayasanın 123 ve 135. Maddelerine aykırılık.

Sevgili Arkadaşlarım,

Bu oluşturulan kurul aracılığı ile sağlık meslek 
örgütlerimizin işlevsizleştirilmeye çalışılması 
Tolstoy’un bir sözünü hatırlatıyor:

“Hareket etmezsen zincirlerini fark edemezsin”

Sağlık meslek örgütlerinin, sağlık hizmetlerinde 
reform olduğu iddia edilerek sağlıkta dönüşüm olarak 
adlandırılan, ancak aslında sağlığın sermayenin 
yatırım alanlarından biri olmasına yönelik Dünya 
Bankası projelerine karşı mücadelesi, hareketi ile 
etrafımızda ki zincirler daha da sıkılaştırılmaya 
çalışılıyor. Hareket ettikçe zincirleri daha çok fark 
ediyoruz. 

Sevgili Meslektaşlarım,

Bu zincirlerin kırılması meslek örgütlerimize daha 
çok katılımla ve bir arada durmakla mümkün olacak. 
Kamuda, üniversitelerde görev yapan, serbest 
çalışan tüm meslektaşlar şimdi her zamankinden 
daha çok sarılmalıyız.

Meslek örgütümüzün kıymetini onun yerini 
alacak yürütmenin emrindeki bir kurul çalışmaya 
başladığında anlamayalım, SABİM mobbingi üzerine 
yeni mobbing alanlarına izin vermeyelim, sıkı 
duralım.

Hareket Etmezsen 
Zincirlerini Fark 
Edemezsin

Sağlık meslek örgütlerinin, sağlık hizmetlerinde reform olduğu 
iddia edilerek sağlıkta dönüşüm olarak adlandırılan, ancak 
aslında sağlığın sermayenin yatırım alanlarından biri olmasına 
yönelik Dünya Bankası projelerine karşı mücadelesi, hareketi ile 
etrafımızdaki zincirler daha da sıkılaştırılmaya çalışılıyor. Hareket 
ettikçe zincirleri daha çok fark ediyoruz. 





Ankara Dişhekimleri Odası Aktüel Dergi 6
B

aş
ka

n 
Ve

ki
li

Murat ÇAĞLAR
Ankara Dişhekimleri 
Odası Başkan Vekili

Merhabalar ,

Ne zaman birşeyler yazmaya karar versem , tıkanıp 
kalıyorum. İçimden keyifl i satırları kağıda dökmek 
gelirken bir taraftan da gerçeklerle çatışmaya 
başlıyorum .

Nasıl mı ???

* Dişhekimliğinin tercih edilen meslekler arasında 
olmasını ve de bu fakülteleri kazanan gençlere 
keşke başka tercihler yapsaydınız demememizi 
istiyorum ...

* Okul yıllarımızdaki gibi, 
çevremizde saygınlıkla gösterilen 
bireyler olduğumuz günleri 
yeniden yaşamak hep yaşamak 
istiyorum ...

* Genç meslektaş adaylarımızın 
her türlü sosyal ve ekonomik 
imkanlara sahip olarak eğitim 
hayatını tamamlayabilmesini 
istiyorum ...

* Okul yıllarında güzel paylaşımlar 
yaşansın ve bu mezuniyet 
sonrasında da devam etsin 
istiyorum ...

* Hiç kimse mezuniyet sonrası 
ne olacak kaygısı yaşamasın 
istiyorum ...

* Akademik kariyer yapmak isteyenlerin herhangi 
bir sınav kazasına uğramadan diledikleri 
bölümlerde başarılı olmalarını istiyorum ...

* Serbest olarak hizmet vermeyi düşünenlerin 
hayallerindeki muayenehaneleri kurabilmelerini, 
ideallerindeki gibi çalışabilmelerini istiyorum ...

* Kamuda hizmet verecek olanların en güzel en 
verimli bize yakışan ortamlarda  mutlu ve huzurlu 
çalışmasını istiyorum ...

* Performans kaygısı olmadan sadece sağlığın ön 
planda olduğu hizmet anlayışını istiyorum ...

* Hastalarımızla diyaloglarımızın sevgi ve saygı 
güzellikleri boyutunda olmasını istiyorum ...

* Sosyal imkanlar ve özlük hakları konusunda 
hakedilen değerlere kavuşulsun istiyorum ...

* Hekimlerinde bir hayatı olduğu unutulmasın 
istiyorum ...

* Emeklilik sonrası ne olacak kaygısı yaşanmasın 
istiyorum ...

* Hangi sistemde çalışırsa çalışsın tüm 
meslektaşlarımız; iyi diyaloglar kursunlar ve 
birliktelik ruhu içinde olsunlar  istiyorum ...

* Önce “MESLEK ONURU  ve MESLEK BİRLİKTELİĞİ” 
densin istiyorum ...

* Meslek odasına herkes üye olsun, 
sahip çıksın istiyorum ... Şikayet 
eden değil üreten olalım istiyorum 
...

* Herkesin katkısıyla büyüyen 
güçlenen bir meslek örgütümüz 
olsun istiyorum ... 

* Önyargılar kırılsın, hep beraber 
başaralım istiyorum ...

* Sağlık Bakanlığı, TDB, Meslek 
Odalarımız ve  Fakültelerimiz artık 
kenetlensin istiyorum  ...

Sahi çok şey mi istiyorum, bu kadar 
zormu cidden ...

Saygılarımla ...

Meslek Onuru  
Ve Meslek 
Birlikteliği 

* Meslek odasına herkes üye olsun, 
sahip çıksın istiyorum ... Şikayet 
eden değil üreten olalım istiyorum 
...

* Herkesin katkısıyla büyüyen 
güçlenen bir meslek örgütümüz 
olsun istiyorum ... 

* Önyargılar kırılsın, hep beraber 
başaralım istiyorum ...

* Sağlık Bakanlığı, TDB, Meslek 
Odalarımız ve  Fakültelerimiz artık 
kenetlensin istiyorum  ...

Sahi çok şey mi istiyorum, bu kadar 
zormu cidden ...

Saygılarımla ...

Dişhekimliğinin 
tercih edilen 

meslekler 
arasında 

olmasını  ve de 
bu fakülteleri 

kazanan 
gençlere keşke 
başka tercihler 

yapsaydınız 
demememizi 

istiyorum
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Helin ARAS TEK
Ankara Dişhekimleri  

Odası Genel Sekreteri 

Merhaba,

Ankara Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri 
olarak sizlere her yazımda gündemimizdeki 
konulardan, sorunlardan bahsetmek istiyorum. 
Fakat her yazı yazmaya oturduğumda farklı bir 
konu-sorun gelişiyor ve yazmayı bırakıyorum. 
Bir ara dergimizin her yeni sayısı çıktığında yeni 
bir dişhekimliği fakültesi açılıyordu, şu an her 
sayımızda artık takip etmekte zorlandığımız ve 
yap-boz tahtasına dönen yönetmelikler, kanun 
hükmünde kararnameler gibi yasal düzenlemelerle 
karşı karşıyayız. Bu düzenlemeler yapılırken meslek 
örgütlerinin görüşleri dikkate alınmadığı gibi yeterli 
alt yapı çalışmaları yapılmadan yürürlüğe girdiği 
için aksaklıklar tarafımızca görüldükçe, gerekli 
düzeltmeler hukuksal mücadelelerimiz aracılığıyla 
yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde 663 sayılı kanun hükmünde 
kararnamesi dayanak alınarak çıkarılan sağlık meslek 
kurulu yönetmeliği ile örgütümüzün etkinliği iyice 
azaltıldı. Yorum yapmadan yönetmelikle belirlenen 
kurulun görevlerini sizlerle paylaşmak istiyorum;

Kurulun görevleri

MADDE 6 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Yeni bir sağlık mesleğinin veya dalının ihdasında 
görüş bildirmek.

b) Sağlık mesleklerinin eğitim müfredatı hakkında 
görüş bildirmek.

c) Sağlık mesleklerinin etik ilkelerini belirlemek ile 
uyumu denetlemek.

ç) Mesleki uygulamalarda yetersizliği tespit 
edilen sağlık meslek mensuplarının mesleki 
yeterlilik, hasta hakları ile etik ilkeler eğitimine 
tâbi tutulmasına ve bu eğitimlerin süresi ile 
müfredatına karar vermek.

d) Sağlık engeli sebebiyle mesleğin icrasının 
yasaklanmasına karar vermek.

e) Meslek icrasından geçici veya sürekli men etmeye 
karar vermek.

f) İstihdam planlamalarında görüş vermek.

g)  Uzman hekim ve uzman diş hekimi dışındaki sağlık 
meslek mensuplarının sertifi kalı eğitim alanları 
ve sertifi kalı eğitim alanlarının müfredatları 
hakkında görüş bildirmek.

ğ) Görev alanlarıyla ilgili konularda çalışmalar 
yapmak ve görüş hazırlamak üzere üyelerini 
ve görev süresini belirlediği geçici komisyonlar 
kurmak.

Aslında 80’li yıllarda hazırlıkları başlayan 2003 yılında  
“Sağlıkta Dönüşüm” adıyla karşımıza çıkan son 
aylarda da hemen hemen her ay yeni bir düzenlemeyle 
hızla meslek örgütümüzün de etkinliğinin azaltılarak 
“sağlıkta çöküş”e dönüşen bir olgu var karşımızda. 
Etkilerini her geçen gün artarak sırtımızda  yük gibi 
hissettiğimiz  sağlıkta dönüşüm sürecinin sonucunda 
özellikle kamuda çalışan meslektaşlarımızın 
çalışma koşullarının her geçen gün ağırlaştığını, hak 
kayıplarının yaşandığını biliyoruz. Sağlık bakanlığı 
tarafından özellikle son aylarda hastalara daha 
nitelikli hizmet verebilmeye yönelik çalışmaların 
arttırıldığını  fakat bu değişiklikler yapılırken hekim 
haklarının yine dışlandığını görüyoruz. Dolayısıyla 
bu değişiklikler biz hekimler üzerindeki iş yükünü 
azaltmıyor, hak kayıplarımızı ve gelecek kaygısı 
taşımamızı önlemiyor. Her geçen gün tükenmişlik 
sendromu yaşayan meslektaşlarımızın sayısı artıyor. 

Zorunlu hale getirilen mesleki mali sorumluluk 
sigortasının malpraktis oluşumunda hekimin çalışma 
koşullarını dışlayan bir şekilde oluşturulması, 
getirilen performans sisteminin yanlış uygulamaları 
ve oluşturulan sistemin etik çalışma koşullarını 
zorlaması, yapılan düzenlemelerle dişhekimliği 
mesleğinin muayenehane koşullarında yapılmasının 
zorlaştırıldığı, lisans eğitiminin yetersizliğini de 
beraberinde getirecek olan ve bir bilinmezliğe 
dönüşen uzmanlık yasası, üniversitelerde uygulanan 
tam gün ve performans sistemindeki aksaklıklar 
sonucu akademik kadronun ilk görevi olan hekim 
yetiştirilmesi ve öğrenci eğitiminden hızla 
uzaklaştırılmaya çalışıldığı gerçeği ve sorunları hızla 
büyümeye devam ediyor.

Bunlardan bahsederken sistemin sonuçlarından biri 
olarak karşımızda duran hekimlerin görev başında 

Yap-Boz 
Düzenlemeler



karşılaştıkları sözel, fi ziksel ve psikolojik  
şiddetten bahsetmemek de olmaz. Sağlık 
sistemindeki aksaklıkların sorumlusu olarak 
hekimlerin ve sağlık çalışanlarının görülmesi 
ve bunun sonucunda hekimlerin şiddetle karşı 
karşıya kalması maalesef her geçen gün artıyor. 
Hekimlere yönelik şiddet neredeyse bir meslek 
riski haline gelmiş durumda. Uzun süredir 
odamızın hukuk danışmanlığını yürüten ve 
bilgilerinden ve tecrübesinden çok şey öğrendiğim 
avukatımız Ziynet Özçelik’ten aldığımız  verilere 
göre kişinin ölümü dışında sağlık çalışanlarına 
yönelik şiddette tutuklama olmamış. %90’lara 
yakın ceza verilmiş gibi görünüyor fakat bu 
cezalar para cezası ve hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması şeklinde. Ertelenmemiş hapis 
cezası oranı % 4-5’lerde. Zaten bunlar da ölümle 
sonuçlanan davalar. Dolayısıyla insanın aklına 
şöyle bir soru geliyor; yargıda hekime yönelik 
şiddete bir tolerans mı  söz konusu?

Tam bunları yazdığım sırada okuduğum Pascal 
Quignard’ın  “Dünyanın Bütün Sabahları” adlı 
kitabında karşıma çıkan bir cümle beni başka 
yerlere götürdü.

 “Her mesleğin elleri var diye düşündü” Mösyö 
Marais. 

Her mesleğin elleri var. Bizim ellerimiz hünerli, sık 
sık yıkanmaktan yaşıtlarına göre biraz yıpranmış, 
yorulmuş,  yaratıcı, sanatçı eller. Aynı zamanda 
yalnız eller. Üniversite yıllarından beri hep bunu 
tartışıp dururuz yakın arkadaşlarımla. Neden 
bir araya gelemiyoruz, fakültede gördüğümüz 
eğitimin etkisi mi bu durum? Bizleri bencil 
hekimler olarak mı yetiştiriyorlar yoksa yalnızlığı 
seven insanlar tesadüfen mi dişhekimliğini 
seçiyor? Meslektaşlarına, dolayısıyla mesleğine, 
yaşadığı topluluğa karşı sorumluluk hissetmemek 
ve bunun için çaba harcamamanın nedeni nedir, 
sorgulanmalı belki de? Yönetim toplantılarında  
karşılaştığımız hasta şikayetlerinin bir kısmının 
temelinde birbirini kötüleyen meslektaşlarımızın 
payı da var doğrusu.  

Yapılacak çok iş, yapacak az el var. İlk 8 
ayımızı geride bıraktık. Yönetim Kurulu ola-
rak her toplantımızda hala yapmak isteyip 
yapamadıklarımızı düşünüyor, tartışıyoruz.
Bunları yapabilmek daha da zenginleşebilmek 
için yönetim kurulu olarak sevgili Nil Hocamızın 
moderatörlüğünde stratejik planımızı oluş-
turmaya karar verdik. Daha verimli çalışabilmek 
için bu süreci, süreçte belirlediğimiz amaçları 
ve hedefl erimizi  sizlerle paylaşacak ve stratejik 
planımızı sizlerle oluşturacağız. Fakat bu süreci 
beklemeden söyleyebileceğim bir şey var; tüm 
düşlerimizi gerçekleştirebilmek için  daha çok 
ele ihtiyacımız var, bu yazıyı okuyan ellere…
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Alper ALKAN
Ankara Dişhekimleri  

Odası Saymanı & Editör

Değerli  meslektaşlarım,

Yeni yıl bütün medeniyetlerde, kavimlerde  ve 
topluluklarda  hemen hemen aynı  duygu ve 
düşünceleri  canlandırır. Bütün insanlık yeni yılla 
beraber  ümitlenir,hayaller kurar, gelecek için 
planlar yapar. Çoğu kez unutulsa da  geçmişin bir 
bilançosu da çıkartılır. Yanlışların yinelenmemesi 
için  geçmişten dersler  çıkarılır.  Bütçeler  gözden 
geçirilir.  Geçmişe ait bütün kötülükler unutulur, 
hayat adeta yeniden  tasarlanır. Bu asırlar önce de 
böyleydi,muhakkak gelecekte de böyle olacak.

Her ne kadar yaşanan gelişmeler özellikle de ülkemiz 
coğrafyasında çok olumlu olmasa da zamanın her şeye 
ilaç olmasını dilemekten başka bir çare yok mudur 
gerçekten.? Coğrafyamızın bu halde olmasından 
coğrafyadakilerin hiç mi  etkisi  ya da hataları yok ? 
Coğrafyamız bilime, demokrasiye,eğitime neden bu 
kadar  uzak? Bu coğrafyadaki insanların ev ödevlerini 
eskizsiz yapmalarının zamanı çoktan gelmedi mi? 
Bunlar irdelenmeden  belki de bölgenin huzur 
bulacağını ummak çok zor. 

Geçtiğimiz dönemlerin   mesleğimiz  açısından da 
çok da parlak geçmediğini  kabul etmeliyiz. Ancak 
bu bizim geleceğe ümitsiz  bakmamıza  asla sebep  
olmamalı. Nitekim Sağlık Bakanlığı Ağız diş sağlığı 
konusunda da  farkındalık  yaratmak    projesi 
ile  artık TDB’yi  bir muhatap olarak kabul etmiş 
ve ortak projelerde  aşamalar  alındığını ve 
alınabileceğini  göstermiştir. Ortak  basın toplantısı  
düzenlenerek gelecek için planlar  yapılmıştır. Belki 
tam  olarak  beklentilerimiz karşılanamayacak ama 

hiç değilse bir milat  olabilir diye düşünüyorum. 
Mesleğimizle ilgili bütün olgularda olaya müdahil 
olmamanın ya da olamamanın acı sonuçlarını 
hep beraber yaşadık. Elimizde  3224 sayılı yasa  
ile ilgili bir şans var. Şimdi bu yasanın yeniden 
düzenlenmesi için çalışıyoruz ve başarılı olacağımıza 
inanıyorum. Herhangi bir  alanda bir şeylerin eksik  
ya da yanlış  gitmesindeki kendi payımızı da mutlaka 
sorgulamalıyız. Bunları yaparken farklılıklarımızı bir 
sorun gibi görmemeliyiz. Herkes farklı düşünebilir 
ancak ortak paydamızın diş hekimliği olduğunu ve 
odaların bu paydadaki rolünü asla unutmamalıyız. 
Bu coğrafyada farklılıklar en büyük zenginliğimizdir. 
Bazı meslektaşlarımızın “Biz ne yaparsak yapalım 
etkin değiliz” dediğini duyar gibiyim. Biz bize ait 
sorumlulukları fazlasıyla yerine getirelim bırakalım  
ötesini karşı taraf düşünsün. Churcill’in de dediği 
gibi “Ne kadar uzak geçmişe bakabilirsek o kadar 
ileriyi görebiliriz.” Belki de bizim de ev ödevlerimizi 
tamamlamamızın vakti gelmedi mi? 

Yeni  yıldaki bu ilk sayımızda  dergimizin formatında 
da bazı değişikler yapmaya  gayret  gösterdik. Yeni 
başlıklar ve konularla- sizlerin de katkılarıyla –
dergimizin içeriğini geliştirmeye çalıştık.  Kamudaki 
arkadaşlarımızla daha sık yan yana gelip onların 
beklentilerini de yansıtmaya, onlara da tercüman 
olmaya gayret edeceğiz. Her zamanki gibi rehberimiz 
sizin eleştirileriniz olacak.  Yazımın başında da 
belirttiğim gibi yeni yıl hepimize huzur mutluluk ve 
sağlık getirsin. Ümidimizin hep var olduğu günler hiç 
eksilmesin. 

Hayatın Yeniden 
Tasarlandığı 
“Yeni Yıla Merhaba”
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Ankara Dişhekimleri Odasının Kurs ve 
Seminerleri Hız Kesmiyor.

Bizlerle beraber sağlık kuruluşumuzda çalışan yardımcı personelimizin 
dezenfektanlar konusunda daha bilinçli olabilmeleri ve uygulamada 
hassasiyetlerini artırmaya yönelik olarak Odamız ve Öncü Dental 
İşbirliğiyle “Haftalık ve Günlük Dezenfektan Uygulamaları” 
eğitimi düzenlenmiştir. En fazla 10’ar kişilik gruplarla her hafta Salı 
günü tekrarlanan kursumuz, yardımcı personelimizin mesailerinin 
aksamaması amacıyla 09:30 – 10:30 saatleri arasında yapılmıştır. Öncü 
Dental’den Sayın Dişhekimi Nilgün BARUT’un sunumuyla tamamlanan 
uygulamalı eğitim sonunda hediye çekilişi düzenlenmiş ve eğitime 
katılan personelimize Katılım Sertifi kası verilmiştir.

Odamızın 2012-2013 yılı eğitim seminerleri, 18 
Ekim 2012 Perşembe Dr. Dişhekimi Ruhi KULEZ’in 
sunduğu “Renk alma teknikleri” konulu seminerinin 
sunumunu yapmıştır.

Odamızın 2012-2013 yılı eğitim seminerleri, 8 Kasım 2012 Perşembe 
günü COLGATE & GÜLSA’nın sponsorluğunda Dr.Dişhekimi Roy Abou 
FADEL’in sunduğu “PERIODONTAL INFLAMMATION: FROM GINGIVITIS 
TO SYSTEMIC DISEASE PERİODONTAL İNFLAMASYON - GİNGİVİT’TEN; 
SİSTEMİK HASTALIĞA GEÇİŞ” konulu semineri başarıyla tamamlanmıştır.

Odamızın düzenlemekte olduğu 2012-2013 Yılı Bilimsel Etkinlik 
Programı çerçevesinde üçüncü bilimsel etkinlik, 22 Kasım 2012 
tarihinde Dişhekimi Engin TAVİLOĞLU’nun sunduğu “Muayenehane 
Şartlarında Kompozitlerle Hazırlanabilen İndirekt Endo Onleyler” 
konulu Workshop ile devam etmiştir.

Meslektaşlarımızın zevkle takip ettikleri, soru-cevap ile katılım 
sağladıkları ve değerli hocamızın birebir uygulama ile destek olduğu 
bilimsel program, meslektaşlarımız için akılda kalıcı güzel bir eğitim 
gününün ardından kurs programımız son bulmuştur.

Dezenfektan Kursu

Renk Alma Teknikleri 
Semineri

Gingivit’ten; Sistemik Hastalığa 
Geçiş Semineri

Muayenehane Şartlarında 
Kompozitlerle Hazırlanabilen

İndirekt Endo Onleyler

Bizlerle beraber sağlık kuruluşumuzda çalışan yardımcı personelimizin 
dezenfektanlar konusunda daha bilinçli olabilmeleri ve uygulamada 
hassasiyetlerini artırmaya yönelik olarak Odamız ve Öncü Dental 
İşbirliğiyle “
eğitimi düzenlenmiştir. En fazla 10’ar kişilik gruplarla her hafta Salı 
günü tekrarlanan kursumuz, yardımcı personelimizin mesailerinin 
aksamaması amacıyla 09:30 – 10:30 saatleri arasında yapılmıştır. Öncü 
Dental’den Sayın Dişhekimi Nilgün BARUT’un sunumuyla tamamlanan 
uygulamalı eğitim sonunda hediye çekilişi düzenlenmiş ve eğitime 
katılan personelimize Katılım Sertifi kası verilmiştir.
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Odamızın 2012-2013 yılı eğitim seminerleri, 01 Kasım 
2012 Perşembe günü TOROS Dental’in sponsorluğunda 
Dr.Orhun BENGİSU ve Wei-Ping ZENG’in sunduğu 
“Adeziv Dişhekimliğinde Sınırları Zorlamak” konulu 
semineri…

Odamızın düzenlemekte olduğu 2012-2013 Yılı Kurs Programı 
çerçevesinde ilk bilimsel etkinlik, 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde 
Prof. Dr. Bilge Hakan ŞEN’in sunduğu “Karaoğlan Malkoçoğluna 
Karşı Değişken Açılı Tam Döner Sistem” konulu konferans ve 
“Resiprokal Sistem” konulu uygulamalı kurs ile başlamıştır. 

Meslektaşlarımızın zevkli bir eğitim ortamında, soru-cevap ile 
katılım sağladıkları bilimsel program, meslektaşlarımız için akılda 
kalıcı iki günün ardından, katılımcılarımıza sunulan sertifi ka ve Oda 
Başkanımız Dr. A.R. İlker CEBECİ’nin Prof. Dr. Bilge Hakan ŞEN’e 
sunduğu plaket takdimi ile son bulmuştur

“Adeziv Dişhekimliğinde 
Sınırları Zorlamak” 
konulu seminer…

 “Karaoğlan Malkoçoğluna Karşı 
Değişken Açılı Tam Döner Sistem” 
Konulu Konferans ve Resiprokal 

Sistem” Konulu Kursu

Odamızın düzenlemekte olduğu 2012-2013 Yılı Kurs Programı 
çerçevesinde ikinci bilimsel etkinlik, 06 Ekim 2012 tarihinde Prof. Dr. 
Şebnem TÜRKÜN’ün sunduğu “Estetik Restorasyonlarda Uzun Dönemli 
Başarıyı Artırmanın Yolları” konulu uygulamalı kurs ile devam etmiştir. 

Meslektaşlarımızın zevkle takip ettikleri, soru-cevap ile katılım 
sağladıkları ve değerli hocamızın birebir uygulama ile destek olduğu 
bilimsel program, meslektaşlarımız için akılda kalıcı güzel bir eğitim 
gününün ardından, katılımcılarımıza sunulan sertifi ka ve Oda Başkanımız 
Dr. A.R. İlker CEBECİ’nin Prof. Dr. Şebnem TÜRKÜN’e sunduğu plaket 
takdimi ile son bulmuştur.

“Estetik Restorasyonlarda Uzun 
Dönemli Başarıyı Artırmanın 
Yolları” Konulu Seminerimiz
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Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 9 
Kasım 2012 Cuma günü Oda Bölge Temsilcilerimizle 
Yönetim Kurulumuzun bir arada bulunduğu 
Birliktelik Kokteyli gerçekleştirilmiştir.

Kokteylde temsilcilerimizle kısa bilgi alışverişinin 
ardından, üyelerimizin yaşadığı sıkıntılar ve 
denetimler sırasında yapılması gereken güncel 
bilgiler ile ilgili bilgi aktarımında bulunulmuştur.

Kokteylimize destek veren Merkez Diş Deposuna 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Odamızın Doğa Yürüyüş Topluluğu ilk etkinliğini 
19.11.2012 tarihinde gerçekleştirdi.

12 kilometre süren yürüyüşümüz, sabah 
10:00’da Kırköy’de başlayıp Hodulca Tepesine 
gittikten sonra akşam 16:00’da yine aynı yerde 
son buldu. İlgilenen meslektaşlarımızla diğer 
yürüyüşlerimizde beraber olmak dileğiyle.

Temsilciler Kokteyli

Doğa Yürüşü
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22 Kasım Dişhekimliği günü dolayısıyla Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ’ın, Türk Dişhekimleri Birliği 
Yönetim Kurulu üyelerinin, Odamızın Yönetim Kurulu 
üyelerinin, Odamız üyesi meslektaşlarımızın ve basın 
mensuplarının katılımıyla Türk Dişhekimleri Birliği 
tarafından basın toplantısı düzenlenmiştir.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep AKDAĞ, basın 
toplantısında yaptığı konuşmada; Farkındalık Projesi, 
hizmet alımı ve 2013 Dünya Dişhekimleri Birliği 
Kongresi gibi üç önemli konu hakkında açıklamalarda 
bulundu.

“22 Kasım’da bu anlamlı günde TDB’nin düzenlediği 
basın toplantısında bulunmaktan dolayı mutluyuz. 
Maalesef toplumumuzun ağız dişsağlığı iyi değil. 
Vatandaşımızın ağzında çürük var. Ağız diş sağlığını 
korumak için basitçe günde 2 kere çocukluk çağından 
başlayarak dişlerimizi fırçalamak, gerekirse diş 
ipi kullanmak yeterlidir. Topluma bu alışkanlığı 
kazandırmamız lazım.

Türkiye’de bulaşıcı olan hastalıklar azaldığı için biz 
de artık enerjimizi ve mesaimizi bulaşıcı olmayan 
hastalıklara yoğunlaştırıyoruz.

Bireyin sağlıklı yaşamasını temin edebilecek ana 
maddeleri şöyle sıralayabiliriz.

- Tütün kullanmamak

- Alkol kullanmamak

- Şişmanlık

- Hareketsizlik

- El yıkama

- Ağız diş sağlığı

- Sigara kullanımı, el yıkama ve şişmanlık 

konusunda Bakanlık olarak geçmiş yıllarda ciddi 
medya kampanyaları yürüttük. Ağız diş sağlığı 
konusunda da farkındalık yaratmak için önümüzdeki 
yıl projemizi uygun bir takvimle kamuoyuna 
duyurmaya kararlıyız. Bu projede TDB ile birlikte 
çalışacağız. Biz gerek bilgi birikimleri olsun gerekse 
meseleye sahip çıkışları olsun meslek örgütleri ile 
birlikte çalışmaya her zaman istekliyiz. Bu meselede 
de TDB ile el birliği ile çalışacağız.

Toplumumuzda ne yazık ki basit hastalıklar için 
doktora gitme yaygınken çok daha önemli olan ağız 
diş sağlığı sorunları için dişhekimine gitme sıklığının 
maalesef çok az olduğunu görüyoruz. Kişilerin 
de gayreti ve teşvik edildiği özellikle koruyucu 
programlarla toplumun ağız diş sağlığı sorunlarını 
aza indirebiliriz.

Bir kez daha vurgulamak isterim ki ağız diş sağlığı 
- genel sağlık ilişkisi çok önemlidir. Azıcık öksürsek 
antibiyotik almak gibi yanlış bir alışkanlık var 
toplumumuzda ancak berbat bir ağız diş sağlığı 
durumunda bile insanlarımız dişhekimine gitmeyi 
geciktiriyor. Dayanamayacağı son noktaya kadar 
bekliyor ve ondan sonra gece yarısı dişhekimine 
gidiyorlar.

22 Kasım Dişhekimliği Günü 

Basın Toplantısı
22 Kasım Dişhekimliği günü dolayısıyla Sağlık Bakanı 
Prof. Dr. Recep AKDAĞ’ın, Türk Dişhekimleri Birliği Yönetim 
Kurulu üyelerinin, Odamızın Yönetim Kurulu üyelerinin, 
Odamız üyesi meslektaşlarımızın ve basın mensuplarının 
katılımıyla Türk Dişhekimleri Birliği tarafından basın toplantısı 
düzenlendi.
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Sağlık Bakanlığı olarak ağız sağlığının genel sağlığın 
ayrılmaz bir parçası olduğunun farkındayız. Ancak bu 
gerçek tüm dünyada bilinmesine rağmen gelişmiş ve 
hatta sağlık sigortacılığı konusunda ileri düzeyde olan 
ülkelerde bile ağız diş sağlığı hizmetleri çocukların 
koruyucu hizmetleri dışında sigorta kapsamında 
değildir. Türkiye’de ise bu hizmetler genel sağlık 
sigortası kapsamındadır.

“Can boğazdan gelir” lafı aslında “Can boğazdan 
çıkar” olarak değiştirilmelidir. Ağız dediğimiz bu yer 
gerek beslenme ve gerekse diş ve dişeti temizliği 
açısından insan için çok önemli bir organımızdır. 
Bu konuda önemli adımlar da attık. Vatandaşımızın 
dişhekimine ulaşması için kamuyu çok güçlendirdik. 
Biz göreve başladığımızda kamuda ağız diş sağlığı 
hizmetleri inanılmaz zayıf bir noktadaydı. 2002’de 
2438 dişhekimine karşılık, 1465 dişüniti vardı. Yani 
her dişhekimine bir ünit bile düşmüyordu. Bugün ise 
ünit sayısı 6048’e yükseldi, Ocak 2012 itibarıyla da 
ADSM sayısı 123’tür.

2013-2018 yıllarını kapsayan 
koruyucu ağız diş sağlığı eylem 
planı yaptık. Dün TDB Merkez 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
yaptığımız görüşmede bu 
eylem planını ele aldık. TDB ve 
Türkiye Halk sağlığı Kurumu bir 
kere daha bu eylem planının 
üzerinden geçecekler ve 
önümüzdeki 5 yıl bu programı 
hayata geçireceğiz.

Eylem planı kapsamında 
bilimsel komisyon oluşturduk, 
koruyucu hekimlik el kitabı 
ve izlem takvimi ve aile 
hekimlerimiz için bu konuda 
bilgilendirici rehberleri 
hazırladık.

Elbette toplumun tüm 
kesimlerinin ağzı diş sağlığına 
önem veriyoruz ama öncelikli 
hedef grubumuz;

3 yaşa kadar çocuğu olan 
anneler,

İlk daimi dişini süren 6 yaş çocukları,

Gebeler

Engelliler

Bugüne kadar 8 milyon okul çocuğu tarandı, 8 bin 
vatandaşa evde sağlık hizmetleri kapsamında mobil 
ağız diş sağlığı hizmeti verdik.

Teşekkür ederim arkadaşlar. Umut ediyorum ki 
burada önümde gördüğüm basın kuruluşlarından 
gelen muhabir arkadaşlarımızın çabaları sonuç verir 
ve editörler de katkı sağlar ve farkındalık yaratmaya 
yardımcı olurlar.

Hizmet alımı

2002 yılında dolgu + kanal işlem sayısı kamuda (SSK 
ve Bakanlık hastaneleri) 360 bin iken Ocak 2012 tarihi 
itibarıyla bu sayı 8 milyona yükselmiştir. Hala bu 
sayı yetersizdir çünkü toplumun ihtiyacı bu sayıdan 
çok daha yüksektir. Mutlaka özel dişhekimlerinin 
de sistem içine alınmasıgerekiyor. SGK ile sektör 
arasındaki çalışmalara Bakanlık olarak biz ara yüz 
oluşturuyoruz. Yalnız olayın fi nansal bir boyutu var.

Hizmet alımı konusunda kararı verecek olan SGK’dır. 
Ancak SGK bu konuda tek başına karar vermiyor, 
Başbakan Yardımcımız Ali BABACAN başkanlığında 
Hükümetimizin 5 Bakanlığı bu konuda ortak 
çalışmaktadır. Ağzı dişsağlığı çok önemlidir ancak 
tüm ağız diş sağlığı hizmetlerinin temel teminat 
paketi içinde kamuda ücretsiz verildiği ülkemizde 
özellikle koruyucu hekimliği öne çıkaran bir model 
üzerinde çalışmalar sürüyor ama mesele 1.derecede 
fi nansman meselesidir. Yüksek fi yatlarla SGK özelden 
hizmet alamaz. Bir de şunu belirtmeliyim ki doğrudan 

değil ama kamuda çok bekleme 
söz konusu olduğunda zaten 
özele sevk imkanı vardır.

2013 Dünya Dişhekimliği 
Kongresi

28-31 Ağustos 2012 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenecek olan 
Dünya Dişhekimliği Kongresi’ne 
Bakanlık olarak aktif destek 
verdiğimizi buradan belirtmek 
isterim.”

Toplantının sonunda TDB Genel 
Başkanı Prof.Dr. Taner YÜCEL 
tarafından Sayın Bakana bir 
plaket verildi. Plaketi alan 
AKDAĞ, “Aslında 22 Kasım Ağız 
Diş Sağlığı Haftası nedeniyle 
Sağlık Bakanlığı olarak asıl 
bizim Türk Dişhekimleri 
Birliği’ne bu plaketi vermemiz 
gerekiyordu, başkan nezaket 
gösterdiler. Çünkü ana görev 
Sağlık Bakanlığı’na ait, onlar 
katkı sağlıyorlar.”şeklinde 
konuştu.

Bugüne kadar 8 milyon 
okul çocuğu tarandı, 
8 bin vatandaşa evde 

sağlık hizmetleri 
kapsamında mobil ağız 

diş sağlığı hizmeti 
verdik.

Teşekkür ederim 
arkadaşlar. Umut 

ediyorum ki burada 
önümde gördüğüm 

basın kuruluşlarından 
gelen muhabir 

arkadaşlarımızın 
çabaları sonuç verir 
ve editörler de katkı 
sağlar ve farkındalık 
yaratmaya yardımcı 

olurlar.
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BY: Önce sizi tanıyalım. Futbol kariyeriniz 
nerede, ne zaman başladı; nasıl başladınız 
futbola?

FÇ: İşçi ailes iolarak Fransa’ya gitmiştik. Yaklaşık 
altı ay kaldıktan sonra Belçika’ya geçtik. 1974 
yılından itibaren Belçika’da yaşıyorum. Eğitimimi 
Belçika’da aldım. Futbol oynamaya 10 yaşında 
başladım. 18 yaşına kadar altyapılarda oynadım; iki 
tane de profesyonel takımla maçım var. O süreçte 
seçenek yapmak zorundaydım kendime, üniversite 
ya da futbol. Biz ilk nesil işçi ailesi olduğumuz 
için, tekrar Türkiye’ye dönme planları olduğundan 
dolayı okumamızı tavsiye ettiler; biliyorsunuz bizde 
çok önemlidir ailenin söylemiş olduğu; o açıdan 
onları dinleyerek üniversiteye başladım, futbola 
ara vermek zorunda kaldım. Üniversite yıllarında 
aynı zamanda da amatör liglerde oynamaya devam 
ettim. Ama futbol sevdiğim bir spordu. İçimde de 
çok büyük bir ukde kalmıştı açıkçası. Çünkü futbol 
oynamayı çok seviyordum ama şartlardan dolayı 
okula gitmek zorundaydım. Okul bittikten sonra 
yani 1998 yılından itibaren kurslara başladım, 
antrenörlük kurslarına. 1999-2000 sezonunda 
da  altyapılarda görev yaptım, yardımcı hocalık 
yaptım. 2001-2002 yıllarında da teknik direktörlüğe 

başladım Belçika’da. Orda yaklaşık aynı kulüpte 
dört yıl görev yaptım. Bir şampiyonluk aldık; iki 
tane play-off maçı oynadık, bir tanesini fi nalde 
kaybettik. Bu süreçte tabii ki UEFA prolisansı 
alabilmek için çaba sarfediyordum. Belirli kriterler 
var biliyorsunuz lisansları alabilmek için. Benim 
de vizem 2005-2006 sezonunda doluyordu. Ben de 
bu sezon içerisinde hem takım çalıştırdım hem de 
kurslara devam ettim. 2007 sezonunda prolisansı 
aldıktan sonra da Gençlerbirliği, biliyorsunuz …

BY: Türkiye’deki ilk deneyiminiz Gençlerbirliği 
ile, değil mi?

FÇ: Evet. Biliyorsunuz yurtdışında yaşayanlar 
Türk takımlarını çok yakından takip ederler. 
Avrupa Kupalarına katılan takımları yakından takip 
ediyorduk. Yakındaki ülkelere geldiklerinde de 
canlı olarak izlemeye gayret gösteriyorduk. Şimdi 
2007-2008 sezonunda da böyle bir teklif gelince 
açıkçası çok heyecanlandım. Yani Türkiye’de 
Gençlerbirliği gibi bir kulüpte görev yapmak kimi 
heyecanlandırmaz! Görevim devam ediyordu, iyi bir 
kadro kurmuştuk, yönetimle sözleşmem de vardı.
Çok fazla duygusal davranarak yönetimle görüşüp 
kendilerinden müsaade istedim. Yani Türkiye’de 
böyle şartların oluştuğunu, bunun benim en büyük 

Dt. Burak YANDIMATA

Teknik 
Direktör 
FUAT ÇAPA 
İle Futbol 
Yaşamı 
Üzerine 
Sıcak Bir 
Sohbet...
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hedefl erimden bir tanesi olduğunu, eğer kendileri 
kabul eder ise bu görevi kabul edeceğimi söyledim. 
Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. 2007-2008 
sezonunda da Gençlerbirliği’ne geldim.

BY: Geldiğinizde neler yaşadınız?

FÇ: Tabii ki olaylar göründüğü gibi olmuyor. Her 
şey vitrinde çok güzel. İçerdeki malzemenin ya da 
şeklin, çalışma sisteminin ne olduğunu tam olarak 
bilemiyorsun. Yaklaşık 31-32 yıl ülkeden uzak 
kalmışım; Türk kültürünü, örf ve adetleri ailemle, 
yaşadığımız şehirdeki vatandaşlarla tamamen “74” 
yılındaki gibi yaşadığımız için, örf ve adetlerimiz 
değişmeden devam etti. Tabii ki bu süreçte “74”ten 
2007-2008’e çok şeyler değişti. Ama bizde çok 
fazla değişen şey olmadı, örf ve adetler açısından. 
Siz biraz fazla Avrupalı oldunuz, biz de mümkün 
olduğunca onları korumaya çalıştık. Buraya 
geldiğimde İlhan Bey’le görüşmüştüm. İlhan Bey’in 
bana söylediği iki tane cümle vardı: Burada çalışmak 
istiyorsan bizim isteğimiz şartlarda çalışacaksın. 
Teknik ekip bu, kadro bu, bu şartları kabul edersen 
birlikte çalışabiliriz, etmezsen çalışamayız; e tabii 
ki o heyecan, o istek ve arzu mantıklı düşünmemize 
engel oldu ve görevi kabul ettik. Çok fazla sürmedi 

biliyorsunuz, yaklaşık iki ay sürdü. Beşinci lig 
maçından sonra da ayrıldım. Ve bu süreçte çok şey 
öğrendim açıkçası. Çünkü üniversite mezunuyum, 
orda yapmış olduğum işten dolayı çok insanla içli 
dışlıydım. Sosyal faaliyetlerde de çok aktiftim. Her 
türlü insanla orada karşılaştım; yani başbakandan, 
Belçika kralından, federasyon başkanından, 
milletvekilinden, bakanından, yani her türlü insanla 
Belçika’da karşılaşmıştım. Türkiye’ye geldiğimde 
birikimli geldiğimi düşünmüştüm ama gelince öyle 
olmadığını gördüm.Çünkü Türkiye’de yaşantının 
çok değişik olduğunu, şartların çok değişik olduğunu 
gördüm. Biz burada çok şey öğrenip gittik.

BY: İki aylık bir süreçte…

FÇ: İki aylık bir süreçte, evet çok şey öğrenip gittim 
açıkçası. Yani öğrenip gittim ama çok kırılmıştım.

BY: Tekrar Türkiye’ye döndüğünüzde kaygınız 
var mıydı?

FÇ: Biz yurtdışında Türk olmaktan gurur duyardık 
ve övünürdük; oradaki insanlar bizi örnek olarak 
gösterirlerdi. Buraya gelip yaşadığım benim için 
açıkçası şok oldu. Beni biraz daha kendime getiren, 
Türkiye şartlarının ne olduğunu en azından gördüm. 
Sadece futbol anlamında söylemiyorum, genel 

Kasımpaşa’da göreve 
başladığımda çok zor 
bir görev olduğunu 
biliyordum. Yani 
dünya şampiyonluğuna 
gitmeyecek bir takım. 
Başka türlü bir şansım 
yoktu Türkiye’de bir 
takıma girebilmek 
için. Kasımpaşa’ya 
geldiğimizde yönetimle ilk 
konuşmuş olduğumuzda 
takımın ligde kalabilmesi 
için ne gerekiyorsa 
onu yapacaklarını  
söylemişlerdi.
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anlamda söylüyorum. Geri döndükten sonra hep şunu 
söylemiştim: Çalışmak istediğim –Belçika’dan sonra- 
iki ülke var,  bir tanesi Hollanda, diğeri ise Türkiye. 
Döndükten sonra ayrılmış olduğum kulüpte tekrar 
göreve başladım. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 
ben buradan Eylül sonu-Ekim başı ayrılmıştım, o 
kulüpte de Şubat ayında göreve başladım. O sezonu 
orada bitirdikten sonra Hollanda’da Maastrict 
kulübü ile sözleşme imzaladım. İki yıl orada 
görev yaptım. Oradaki şu maddeyi sözleşmeye 
koydurmuştum, herhangi 
bir tereddüt olursa, çünkü 
Türkiye’de futbolla ilgili çok 
şey olduğuna inanıyordum 
futbol adına. Bunu da çok 
gerçekleştirmek istiyordum 
ve buradaki gitme nedenimin 
sadece başarısızlıktan dolayı 
olmadı, belki biraz daha fazla 
gayret göstermiş olsaydım o 
dönemde de belki Türkiye’de 
devam edebilirdim.

BY: 2006-2007’de giderken 
takımın durumu neydi? 
Başarısız mıydı?

FÇ: Beş maç oynamıştık, 
dört puan almıştık. Şu anda 
baktığım zaman sekiz maç 
oynayıp dört puan alanlar 
var, lige devam edenler var 
yani. Neye göre başarılı, neye 
göre başarısızlık. Sonuçta 
bakıldığı zaman yeni bir 
hoca geliyor, oyuncu grubunu 
tanıyorsun, zaten takımın 
oturabilmesi için belirli 
bir sürece ihtiyaç var ama 
biliyorsunuz. Türkiye’de 
sadece Gençlerbirliği’nde 
değil. Genel olarak hocalar 
beş-altı haftada bir değişiklik 
yapıyor, yani sirkülasyon.

BY: Bir haftada bile 
değişebiliyor.

FÇ: Yo, benden önce Ersun 
Hoca ile anlaşılmıştı, Ersun 
Hoca olmadı sonra ben, 
benden sonra yanlış hatırlamıyorsam beş-altı hoca 
ile çalıştılar.

BY: En son gelmenizden bir hafta önce de Giray 
Budak’la anlaşılmıştı.

FÇ: Evet bu süreçte de Giray Hoca, evet biz hep 
böyle şeylere denk geliyoruz.

BY: Kasımpaşa’yı çalıştırdınız, orada da çok iyi 
motivasyon sağlamıştınız.

FÇ: Kasımpaşa’da göreve başladığımda çok 
zor bir görev olduğunu biliyordum. Yani dünya 
şampiyonluğuna gitmeyecek bir takım. Başka 
türlü bir şansım yoktu Türkiye’de bir takıma 
girebilmek için. Kasımpaşa’ya geldiğimizde 
yönetimle ilk konuşmuş olduğumuzda takımın ligde 
kalabilmesi için ne gerekiyorsa onu yapacaklarını 
söylemişlerdi. Bu tabii ki bizi de motive etmek 

içindi bu söylenenler. Aslında 
realist olmak gerekirse ilk 
devreyi yedi puanla bitirmiş 
bir takımın kümede kalması 
mucizelere kalmış gibi bir 
şey idi. Ama biz Antalya 
kampında bazı mevkilere 
transfer istemiştik, olmadı. 
Çünkü yönetim haklı olarak 
bu süreçte çok fazla yatırım 
yapmak istemedi, ekstra 
borçlanmak istemedi çünkü 
Bank Asya’ya düştüğü zaman 
daha rahat bir sezon geçirmek 
istedi. Onların görüşüne göre 
çok doğaldı, yani haklıydı 
böyle bir tercih yapmaları. 
Ama ben kendilerine de 
söylediğim için söylüyorum, 
iki-üç tane transfer yapılmış 
olsaydı, çok pahalıya da 
değil, ben Kasımpaşa’nın 
ligde kalacağına inanıyordum. 
Kasımpaşa’da göreve 
başladıktan sonra, liglerin 
başlamasına bir hafta 
kala Yekta biliyorsunuz 
Galatasaray’a transfer 
oldu, biz futbolcularla iyi 
bir kamp süreci geçirirsek 
iyi bir takım olursak ligde 
kalacağımızı söylerken 
takımın en iyi oyuncusunu 
transfer ediyorsunuz ve 
futbolculardaki olan inanç, 
tekrar azalıyor.

BY: Kasımpaşa küme 
düşmesine rağmen çok güzel 

futbol oynamıştı hatırladığım.

FÇ:  Oynamış olduğumuz kupa maçları, o süreçte 
gruplarda almış olduğumuz iyi sonuçlardan dolayı 
futbolcular tekrar ümitlendi, tekrar inandılar ligde 
kalabileceğimize. İyi bir periyot geçirdik ligde 
bakıldığı zaman. Ligi 23 puanla bitirmiştik. Ligin 

Her ülkenin inişli ve 
çıkışlı periyotları olur. 

Şu anda bakıldığı zaman 
belirli dönemler Avrupa 
kupaları, Dünya kupaları 

şampiyonluklarına 
katıldık, ben bu 

süreçlere katılamadım. 
Ama bu yalnız 

Türkiye’nin yaşadığı 
bir süreç değil, bunu 
Hollanda da yaşadı, 

bunu Belçika da 
yaşadı. Ama doğru 

jenerasyonları doğru 
zamanlarda bulduğunuz 

zaman bir şeyler 
yapıyorsunuz. Ama şu 

var; bir şeylerin dibine 
vurulmadığı zaman 

yapılanma olmuyor. İyi 
giderken yapılan bir 

şeylere dikkat edilmiş 
olsa, o zaman farklı 

olabilir.
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son altı haftasına kadar da ligde kalma ümidimiz 
çok fazlaydı. Ankaragücü maçında kalecimizin 
sakatlanması, Ersan Martin’in sakatlanması 
sonraki haftalar için bizi gerçekten çok zora soktu. 
Ligin son üç haftasında tabii ki ümitler tamamen 
yok oldu. Sizin de söylediğiniz gibi orada oynatmış 
olduğumuz oyun Türkiye’nin beğenisini kazandı. 
Sezon sonunda da birkaç süperlig takımından 
teklif aldık. Ama Gençlerbirliği’nden tekrar teklif 
almak beni tekrar heyecanlandırdı çünkü sonuçta 
bildiğin bir camiaya tekrar geliyorsun. Her ne 
kadar buradan gönderilmiş olsam da gittikten 
sonra da hem yönetimle olsun hem Sayın Cem 
Onuk’la olsun diyaloğum sürekli devam etti. Çünkü 
biz çok iyi bir şekilde ayrıldık. Nasıl geldiysek o 
şekilde ayrıldık. Bu süreçte, gittikten sonra da 
İlhan Bey beni diğer kulüplere tavsiye etti. Evet, 
hoca değiştiren kulüplere ya da sezon başında 
hoca arayan kulüplere hep tavsiye etti, yani 
Gençlerbirliği’ne beni tekrar istemesi açıkçası 
beni tekrar heyecanlandırdı çünkü sizi bir yerlere 
tavsiye eden bir başkan var. Eğer sizi bir yerlere 
tavsiye ediyorsa size inanıyor demektir, bundan 
dolayı. Gençlerbirliği’ni tercih etmemin en büyük 
nedenlerinden biri buydu.

BY: Taraftarla ilişkiniz çok iyi. Bunu nasıl 
başardınız?

FÇ: Taraftarlarla ilişkimiz, aslında biliyorsunuz 
geçen sene lig geç başladı ve çok karşılaşma 
oynamak zorunda kaldık, işte hazırlık maçları. 
Taraftarlar takımı görünce bu süreçte inançlarını 
tamamen kaybetti, yani bu takımdan fazla bir 
şey olmaz. Biz paraşütle ineriz, yani medyanın 
yanında uçak olması, bizi de paraşüt yapması, 
aşağı inmemiz daha kolay olacaktı; bir yerden 
atlamak gerekiyor değil mi?

BY: Geçen sene lig başlarken tüm medyada 
sözbirliği edilmiş gibi küme düşecek takım 
olarak Gençlerbirliği gösteriliyordu, sizin 
çalıştırmaya başladığınız dönemde.

FÇ: Evet, ama şimdi tabii insanlar bazı 
değerlendirmeler yaparken elinizdeki takımın 
kadrosuna göre yapıyor. Şimdi bakıldığı zaman 
Gençlerbirliği’nde de Mustafa Pektemek, Orhan 
Şam,Jedinak ayrılmış, sürekli ilk 11’de oynayan 
altı tane futbolcu gitmiş, yerine de alt liglerden 
veyahut da süperligde az oynamış futbolcular 
getirildi. Yani bu değerlendirmeye göre tartıya 
konulduğunda Gençlerbirliği de tartıda en hafi f 
olanı idi. Bundan dolayı o tür yorumlar yaptılar 
ama biz kamp süresince bunun böyle olmayacağına 
inanıyorduk. Çünkü iyi bir kamp sürece geçirmiştik, 
iyi bir ortam yakalamıştık. Ama bu ortamı birilerine 
anlatmamız gerekiyordu bu da taraftardı. Çünkü 
bu işin ilk haftalardan itibaren olmayacağı belliydi. 
Çünkü ilk haftadan itibaren takım olamazsınız, 
ilk 11’de oynayan futbolcunuz gitmiş, transferler 

tamamen kulüp tarafından o anda yapılmış çünkü 
transferlerde bizim çok fazla bir katkımız olmadı, 
çok değil hiç katkımız olmadı. İstemiş olduğumuz 
transfer veya mevkilere de transfer olmadı 
İlhan Bey’in rahatsızlığından dolayı. Yani bunu 
taraftarlara anlatabilmek için Hollanda da yaptığım 
gibi taraftarlarla bir araya gelip, sezon başı takımın 
veya kulübün hedefl erini anlatmak, futbolcularla 
ilgili bilgi vermek için organizasyonlara gittik. İlk 
toplantıda, taraftarlar tarafından hiç böyle bir 
organizasyon görmemişlerdi, hiç duymamışlardı 
ama toplantının sonunda çok olumlu bir ortam 
oluştu. Çünkü siz futbolcuyu veya oynamak 
istediğiniz sistemi taraftarlara tam olarak 
anlatırsanız insanlar o şekilde bakarlar, o şekilde 
görmeye çalışırlar. O şekilde gördükleri zaman 
da olumsuz şeyleri görmezler, çok fazla onlara 
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dikkat etmezler. Bu konuda biz onlara açık, onlar 
bizlere gayet açık; biz onlara samimi, onlar bize 
samimi şekilde diyaloglar oluştu ve bu her iki 
ayda bir gelenek haline geldi. Çok güzel bir ortam 
oldu gerçekten. Tahmin ediyorum bundan sonraki 
süreçte diğer kulüplerde de olabilir belki ama 
Gençlerbirliği bunun yapılabileceği en iyi kulüp 
oldu, ilk kulüp oldu çünkü diğer kulüplerde belki 
bu kadar daha rahat olmayabilirdi, bu ortamlar bu 
kadar rahat sağlanamayabilirdi. Sizi destekleyen, 
sizin taraftarınız olan, size gönül veren insanlara 
kapalı olamazsınız. Sizin onlardan belirli sırlarınız 
olamaz.

BY: Taraftar açısından da çok farklı bir 
durum bu. Örneğin rahatça gelip antrenmanı 
seyredebilirsiniz.

FÇ: Biz aslında bunu daha geliştirmek istiyoruz 
önümüzdeki süreçte. Çünkü biz şuna inanıyoruz, 
insanlar birbiriyle nasıl iyi konuşabilir? Aynı dili 
konuştuğu zaman. Bu çok önemli. Siz gelirseniz, 
futbolcuyla konuşursanız, futbolcuyu daha 
yakından tanırsanız futbolcu sizi daha yakından 

tanır. Siz onun neler istediğini bilirsiniz, futbolcu 
sizin neler istediğinizi bilir ve bu çok güzel bir 
sinerji oluşturur. Bu da olumlu şeylere neden olur.

BY: Aynı dili konuşmak dediniz, bildiğim 
kadarıyla bir çok yabancı dil biliyorsunuz 
ve futbolcularınızla kendi dillerinde 
konuşuyorsunuz, bu da başarıyı etkiliyordur 
değil mi?

FÇ: Kesinlikle katılıyorum, yani ben bir şey anlatmak 
istersem bunu benden iyi kimse anlatamaz. Futbolcu 
bana bir şey anlatmak istiyorsa futbolcudan daha 
iyi kimse anlatamaz. Yani anlatırken tercüman sizin 
kadar o duyguları basamaz. Vurguları yapamaz. 
Futbolcu da tam yapamaz. O açıdan, anlatış şekli, o 
bakış, anlatırken, o sizin için çok şey değiştirebilir, 
çok şey ifade edebilir.

BY: Kısa ve uzun vadede hem Gençlerbirliği 
açısından hem kendiniz için bir planınız var mı?

FÇ: Şimdi şöyle, Gençlerbirliği açısından geçtiğimiz 
sezon şunu söylemiştim; insanlar veya taraftarlar 
veya kamuoyu ligde küme düşecek bir takım 
bekliyordu. Biz onlara bunun öyle olmayacağını 
söylemiştik, bu sezon sürpriz yapacağız diye 
söylemiştik. Play-off’a kalsaydık daha güzel 
olacaktı, sadece ne için güzel olacaktı, vitrin için 
güzel olacaktı. Ama 

Gençlerbirliği adına çok fazla güzel şeyler 
olmayacaktı. Belki bunu söylediğim zaman siz de 
bana ‘yahu bu ne diyor’ diyebilirdiniz ama şu var; 
hayalci olmak sadece insanı kandırır. Gerçekçi 
olmak insanı hiçbir zaman umutsuzluğa sokmaz, 
yönlendirmez. Ama hayalci olmak umutsuzluğa 
yönlendirir. Ondan sonraki süreç sizin için daha 
kötü olur. Biz mümkün olduğu kadar, çok fazla 
olayları abartmadan, ne olumlu ne olumsuz 
anlamda  gerçekleri, yapabileceklerimizi anlat-
manın daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Geçti-
ğimiz sezon Gençlerbirliği dokuzuncu bitirdi. 
Bu sezon Gençlerbirliği’nin hedefi  en az altıncı 
olmak. Gelecek sezon Gençlerbirliği’nin hedefi  ilk 
üçe oynamak olacak. Yani böyle olmalı. Bu süreç 
içerisinde de altyapısıyla neler yapabileceği, bunu 
da değerlendirmek lazım. Çünkü şu anda bakıldığı 
zaman geçtiğimiz sezon altyapıdan birkaç tane 
futbolcuyu kadromuza katmamız, Soner’in tekrar 
gündeme gelmesi, milli takımlara gitmesi, bu 
sezona bakıldığı zaman 27 kişilik kadromuzda sekiz 
tane kendi altyapımızdan futbolcumuzun olması, 
yani futbolcuların tekrar gündemde olması bu sezon 
ki inşallah, geçen sezon bir futbolcuyu milli takıma 
gönderdik, bu sezon iki futbolcuyu göndereceğiz. 
Yani bunlar bizim hedefi miz olmalı. Geçtiğimiz 
sezon bir tane altyapıdan futbolcu oynatabildik, 
bu sezon iki tane futbolcu oynatalım. Eğer bunları 
gerçekleştirebilirsek, hem kulüp adına hem Türk 
futbolu adına birşeyler katmış oluruz.
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BY: Türkiye’deki ve Gençlerbirliği’ndeki futbol 
altyapısı hakkında neler düşünüyorsunuz?

FÇ: Yani, Türkiye geneline bakıldığı zaman 
Gençlerbirliği’nin tabii altyapısı gerçekten iyi. Ama 
dünya standartlarına bakıldığı zaman iyi olduğunu 
söyleyemeyiz. Bu da bir gerçek. Türkiye’ye yani 
bulunmuş olduğumuz ülke şartlarına göre çok 
güzel. Ama bunu Avrupa’yla kıyasladığımız zaman 
çok eksiklerimiz var.

BY: Türkiye’deki diğer takımlarda da böyle bir 
altyapı olsa, Türk futbolu bambaşka olurdu 
herhalde.

FÇ: Yani, ama bu kadar değil. Biz niye Avrupa’daki 
bir takım olmayalım? Değil mi, biz onu örnek alırsak 
diğer takımlar bizi, biz Avrupai olduğumuz için 
daha fazla şey katarız Türk futboluna. 
Ama sadece, tamam Türkiye’de biz 
en iyisiyiz deyip orada kalırsak 
o zaman yerimizde saymış 
oluruz, üretici olamayız.

BY: Türk futbolunda bir 
sorun var. Yurtdışında 
başarılı olamıyor 
takımlarımız. Sizce 
bunun nedeni ne?

FÇ: Sorun yeni değil, yani 
sorun çok uzun zamandır 
var. Her ülkenin inişli ve 
çıkışlı periyotları olur. 
Şu anda bakıldığı zaman 
belirli dönemler Avrupa 
kupaları, Dünya kupaları 
şampiyonluklarına katıldık, 
ben bu süreçlere katılamadım. 
Ama bu yalnız Türkiye’nin yaşadığı 
bir süreç değil, bunu Hollanda da 
yaşadı, bunu Belçika da yaşadı. Ama doğru 
jenerasyonları doğru zamanlarda bulduğunuz 
zaman bir şeyler yapıyorsunuz. Ama şu var; bir 
şeylerin dibine vurulmadığı zaman yapılanma 
olmuyor. İyi giderken yapılan bir şeylere dikkat 
edilmiş olsa, o zaman farklı olabilir. Çünkü üzerine 
gittiğinde insan böyle biraz daha larçlaşıyor. 
Olayları oluşuna bırakıyor, nasılsa iyi gidiyor diye. 
Oysa iyi giderken daha nasıl iyi yapabiliriz diyerek 
araştırmaları devam etmiş olsak bu sefer üzerine 
koyarak gideriz. Ama her çıkıştan sonra bir iniş her 
inişten sonra da bir çıkış vardır. Sonuçta hayat da 
bu. Türk futbolu şu anda inişte ve bundan sonra 
çıkışa geçecektir. Bakışım benim bu.

BY: Ankara’da yaşamaktan memnun musunuz?

FÇ: Açıkçası benim Ankara’da çok fazla şeyim yok, 
dışarı çıkmalar, gezmeler, bir yerlere gitmeler, 
oturmalar falan öyle çok bir zamanım olmadı 
bugüne kadar.

BY: Kulüpte mi kalıyorsunuz? 

FÇ: Bakıldığı zaman 365 günde 40 gün tatilimiz var, 
sezon bittikten sonra. 270 gününü falan kulüpte 
yaşıyorum.

BY: Futbolcular da mı burada kalıyorlar?

FÇ: Genelde burada kalıyorlar, hocalarla, teknik 
ekip falan tamamı tesislerde kalıyor.

BY: Fuat Çapa futbol dışında nelerle uğraşıyor?

FÇ: Türkiye’de futboldan başka birşeyle uğraşma 
şansın yok. Futbolla uğraşmıyorsan yöneticiyle 
uğraşacaksın, yöneticiyle uğraşmıyorsan başka 
birşeyle uğraşacaksın ama mutlaka futbolla 
uğraşacaksın. Türkiye’de başka birşeyle uğraşma 
şansın yok.

Geçtiğimiz sezon, herkesin ligden 
düşecek diye beklediği bir takımda 

bir emek vermen gerekiyor. 
Çıkıp gezmekle dolaşmakla 

bu iş olmuyor. Bu sezon 
bakıldığında biraz daha 
rahatız, çünkü niye, 
geçtiğimiz sezonki 
kadromuzu –her ne kadar 
üç-dört futbolcumuz 
gitmiş olsa da- koruduk. 
Yani en azından hangi 
futbolculara sahip 
olduğumuzu biliyoruz. Şu  
anda baktığımız zaman 

yapılan transferler oturdu. 
Ortam çok iyi çünkü.Sayın 

Onuk’un gelmesi bizim için 
inanılmaz bir oksijen oldu. 

Yıllardır futbolun içerisinde olan, 
kulübün içerisinde olan ve işi bilen 

birisiyle çalışmak sizin işinizi hafi fl etiyor.

BY: Doğru transferler…

FÇ: Sadece transferler değil, organizasyonla 
da alakalı, transferler tabii ki, çünkü yapılan 
transferlerin bugün hangisi için kötü diyebiliriz, 
hiçbirisine kötü diyemeyiz. Ve yapılmış transfer 
politikası da çok doğru çünkü bakıldığı zaman 
transfer edilen futbolcuların hepsi bizzat 
izlenilmiş; benim tarafımdan izlenilmiş, teknik 
heyet tarafından izlenilmiş, genel merciler 
tarafından izlenilmiş ve scouting ekibinin başındaki 
kişi tarafından izlenilmiş.

BY: Scouting?

FÇ: Yani oyun gözleme kurulu…

BY: Fuat Bey çok teşekkür ederiz, 
Gençlerbirliği’ne ve size başarılar dileriz. 

FÇ: Ben teşekkür ederim, ayağınıza sağlık.

diğer takımlar bizi, biz Avrupai olduğumuz için 
daha fazla şey katarız Türk futboluna. 
Ama sadece, tamam Türkiye’de biz 
en iyisiyiz deyip orada kalırsak 
o zaman yerimizde saymış 
oluruz, üretici olamayız.

BY: Türk futbolunda bir 
sorun var. Yurtdışında 
başarılı olamıyor 
takımlarımız. Sizce 

 Sorun yeni değil, yani 
sorun çok uzun zamandır 
var. Her ülkenin inişli ve 
çıkışlı periyotları olur. 
Şu anda bakıldığı zaman 
belirli dönemler Avrupa 
kupaları, Dünya kupaları 
şampiyonluklarına katıldık, 
ben bu süreçlere katılamadım. 
Ama bu yalnız Türkiye’nin yaşadığı 
bir süreç değil, bunu Hollanda da 
yaşadı, bunu Belçika da yaşadı. Ama doğru 

şansın yok.

Geçtiğimiz sezon, herkesin ligden 
düşecek diye beklediği bir takımda 

bir emek vermen gerekiyor. 
Çıkıp gezmekle dolaşmakla 

bu iş olmuyor. Bu sezon 
bakıldığında biraz daha 
rahatız, çünkü niye, 
geçtiğimiz sezonki 
kadromuzu –her ne kadar 
üç-dört futbolcumuz 
gitmiş olsa da- koruduk. 
Yani en azından hangi 
futbolculara sahip 
olduğumuzu biliyoruz. Şu  
anda baktığımız zaman 

yapılan transferler oturdu. 
Ortam çok iyi çünkü.Sayın 

Onuk’un gelmesi bizim için 
inanılmaz bir oksijen oldu. 

Yıllardır futbolun içerisinde olan, 
kulübün içerisinde olan ve işi bilen 

birisiyle çalışmak sizin işinizi hafi fl etiyor.
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Telefon çalıyor, bir arkadaşımız soruyor; 
“20 gün Patagonya’ya gidiyoruz gelir misiniz?” Hiç 
düşünmeden “evet” diyoruz. Çünkü düşünürsek; 
gezinin uzunluğu, maliyeti ve zorluğunu dikkate 
almamız ve “gelmiyoruz” dememiz belki daha 
mantıklı olur :) 

Geliyoruz dedik ama Patagonya hakkında 
çocukluğumuzdan beri duyduğumuz, kanunsuz ve 
garip olaylar karşısında söylenen “burası Patagonya 

değil” cümlesinden başka pek birşey bilmiyoruz. O 
zaman gitmeli ve neresiymiş burası öğrenmeliyiz! 
Çok kısaca Patagonya; Şili ve Arjantin’in güneyindeki 
yarısı Şili, yarısı Arjantin topraklarında kalan bölgeye 
verilen isim. Rivayete göre; Ferdinand Macellan 
ismini verdiği Macellan Boğazından geçerken bu 
topraklarda gördüğü vebu bölgeye özgü bir hayvan 
olan “Guanako” postlarına bürünmüş, yüzleri boyalı 
yerlileri bir  İspanyol öyküsündeki “Patagon” adlı bir 
canavara benzeterek bölgeye bu adı vermiş.

Keşiften sonra burada anlatılamayacak kadar uzun olaylar sonucunda 
ayakta kalan son gemi olan “Victoria” eve doğru yola çıkar. Yola 
çıkışlarından neredeyse tam üç sene sonra 6 Eylül 1522’de Juan 
Sebastian Elcano hayatta kalan ancak bir avuç denizci ile Victoria 
gemisini  İspanya’ya ulaştırır ama Macellan yolda bir adada bir yerlinin 
oku ile ölmüştür.

Prof.Dr.Engin Ersöz  & Dr.Dt.Funda Ersöz

Dünyanın bir ucu
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Gezimiz 16 kişilik bir arkadaş grubu ile Arjantin’in 
başkenti “Buenos Aires” den başlayacak. Biz buraya 
kadar gitmişken Brezilya’yı da aradan çıkaralım 
diyoruz ve 1 hafta “Sao Paulo” ve “Rio de Janerio” 
gezisi yaptıktan sonra Buenos Aires’de gruba 
katılıyoruz.

Buenos Aires’de birkaç gün kalıp oradan dünyanın 
en büyük şelalesi olan “Iguazu Şelaleleri” ni görmek 
için 2 günlüğüne uçakla buraya geçiyoruz ve Güney 
Amerika’nın en ucu olan “Ushuaia” uçağımıza 
binmek için tekrar “Buenos Aires’e geri dönüyoruz. 
Burada bir sürpriz bizi bekliyor; bir hostes uğruna 
iki ayrı sendikaya bağlı kaptanlar tartışmış ve 
uçmama kararı almışlar. Havaalanında tam bir 
kaos yaşanıyor. Sefaletimizi yansıtan fotoğrafl arla 
Arjantin gazetelerinde bile yer aldıktan sonra ertesi 
gün kısmen başlayan uçuşlarla birer ikişer kişi olarak 
ayrı ayrı kendimizi Ushuaia’ya atıyoruz.

Ushuaia dünyanın en güneyindeki kent, buradan 
sonra yerleşim yeri bulunmuyor kutup bölgesi 
başlıyor. Bu nedenle burası “Del Fin el Mundo” yani 
“Dünyanın Sonu” olarak anılıyor. Buraya geldiğinizde 
pasaportunuza “Dünyanın sonuna gelmiştir” şeklinde 
“Del Fin el Mundo” damgası vuruluyor. Burada nüfus 
yoğunluğu oldukça az, kışın daha da azalıyormuş. 
Buraya gelen turistler genelde profesyonel gezgin 
denilebilecek kategoride çünkü şehir merkezinde 
görülecek pek biryer yok. İnsanların burada bulunma 
sebebi genelde; “Beagle Körfezi” ne giden teknelere 
binmek, trekking parkurlarına katılmak, off-road 
aktivasyonlarına katılmak şeklinde. Diğer önemli 
aktivasyon da “El Tren del Fin el Mundo” yani 
“Dünyanın Sonuna Tren” adı verilen tren ile Milli 
Park’a gitmek. 

Buradan Patagonya bölgesinin tam merkezindeki 
Chalten’e geçiyoruz. “Chalten” “Patagonya” nın tam 
ortalarında sayılabilecek konumda ana işlevi trekking 
tutkunlarına ev sahipliği yapmak olan sadece 1.000 
nüfuslu bir şehir. Bu nüfus yaz aylarında 2.000’e 
çıkıyor o kadar. Chalten “Viedma Gölü” ve aynı isimli 
“Viedma Buzulu” na çok yakın. Tam karşısında ise 
“Fitz Roy” yerel ismi ile “Chalten” dağı var. Biraz 
solundaki zirvenin ismi ise “Cerra Torre”. Esasında 
2 zirve de çok yüksek olmamasına rağmen (3.500 m) 
zorluk dereceleri fazla olduğu için buralara çok geç 
zirve yapılmış. “Cerra Torre” ye ancak 70’liyıllarda 
çıkılabilmiş. Chalten trekking tutkunları için adeta 
“Hac” konumunda. Birçok trekking tutkunu için 
buradaki trekkingler “jübile” değeri taşıyor. Şehirden 
güzel bir “Fitz Roy” panoraması için trekkingciler 20 
km’lik 8 saatlik bir trekking yapıyorlar. Biz de bu 
rotayı takip ettik ve uzun, yorucu parkurun sonunda 
inanılmaz bir panorama ile ödülümüzü aldık. Şu 
ana kadar dünyada gördüğümüz en iyi manzaraydı 
diyebiliriz. Yine aynı zirvenin sabah gündoğumunun 
kızılının vurması ile çok güzel bir panoraması oluyor; 
erken kalkarak (05:00) bu manzarayı kaçırmıyoruz. 

Ertesi gün için planlamamız “Viedma Gölü” gezisi 
(2,5 saat) “Viedma Buzulu” yürüşü (6 saat) şeklinde. 

Sabah erkenden bizi buzula götürecek teknenin 
olduğu yere ulaşarak tekne ile Viedma Gölüne açılıyor 
buradan Viedma Buzulu’na geliyoruz. Buzullara 
zarar vermemesi için elektrikli olan tekneden bu 
eşsiz manzarayıdoyasıya seyrediyoruz. Buradan 
devasa bir buzulun göl ile birleşen 2 km’lik cephesini 
görebiliyoruz. Takiben buzula çıkıyoruz, buzul 
yürüyüşü için ayakkabılarınıza kramponlar takılıyor 
ve kısa bir eğitim sonrası çok tecrübeli ve dikkatli 
rehberler eşliğinde buzul yürüyüşüne başlıyoruz. 
Yürüyüş ne basit ne de zor özel korkuları olmayan 
herkes yapabilir. Rehberlerin talimatlarına uyulunca 
bir sorun yaşanmıyor. Rehberlerimiz bu muhteşem 
deneyimin sonunda buzulun içine daha önceden 
sakladıkları Bailey’si çıkartıyorlar ve içine buzuldan 
parçalar konmuş bardaklarla ikram ediliyorlar; 
Bailey’s hiç bu kadar güzel olmamıştı. 

Artık yavaş yavaş Patagonya’nın üst kısımlarına 
çıkmamız gerekiyor. Bir sonraki durağımız olan 
“Calafate” Patagonya’nın Arjantin kısmında 60.000 
nüfuslu çok güzel ve  şirin bir  şehir. Havalimanı 
var ve hem buraya hemde yakın yerlere örneğin 
“Chalten” e ulaşmak için genellikle bu havaalanı 
kullanılıyor. Calafate’nin önemi “Ulusal Buzullar 
Parkı’na (Los Glaciares National Park)”  ev sahipliği 
yapması. Bu park bölgedeki tüm buzulları içine 
alıyor ve en ünlü buzul olan“Moreno Buzulu” da bu 
park sınırları içerisinde yer alıyor. Moreno Buzulu en 
büyük buzul  olmamasına rağmen (en büyüğü Upsala 
Buzulu) en iyi yaklaşılabilen ve devamlı hareket eden 
buzul olması nedeniyle en ünlüsü. Buzul ortalama 
günde 1-2 metre kayıyor ve bu kayan parçalar büyük 
gürültülerle kırılıyor. Buzul ileri doğru ilerleyerek 
önündeki gölü (Lago Argentino) ikiye bölüyor. 
Aradaki bu buzul parçası ortalama 2 yılda bir kırılıyor 
böylece sağ ve sol göl birleşiyor. Birleşmeden önce 
gölün iki yarısı arasında 5-7 m seviye farkı oluyor. 
Kırılmanın yaklaştığı buzulun hareketlerinden 
önceden biliniyor ve tüm dünyadan fotoğrafçılar 

Sabah erkenden bizi buzula götürecek teknenin 
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bu anı görüntüleyebilmek için buzula gelip nöbet 
tutmaya başlıyor. Buzulun görünen yüksekliği 70 m, 
derine doğru 120 m daha iniyor, cephesi ise 5 km. 
Alanı daha da şaşırtıcı başkent Buenos Aires’den 
büyük. Biz de Calafate’ye ulaştıktan sonra ertesi gün 
tüm günümüzü bu buzula ayırıyoruz. 

Şimdiki durağımız ise dünyanın en önemli Milli 
Parklarınadn biri olan “Torres del Paine”;  “Mavi 
Kuleler” anlamına gelen milli park çerisinde yerleşim 
yeri yok sadece 100 kişi kapasiteli bir kamp evi var 
(Paine Grande Mountain Lodge). Buraya sırt çantalı 
terkking tutkunları genelde 3-4 günlüğüne geliyorlar 
ve “W” şeklindeki parkuru 3-4 günde tamamlayarak 
buradan ayrılıyorlar. Buraya göl üzerinden bir 
katamaran ile gelmekten başka yol yok. Kamp 
evinde odalar genelde 6 kişilik ve odalarda ısıtma 
olmadığı için  ranza sistemli yataklarda kendi 
uyku tulumumuzla uyumamız 
gerekiyor. Daima dolu olan bu 
tesise önceden rezervasyon 
yaptırmanız gerekiyor. Eğer 
yer bulamazsanız alternatifi niz 
bahçede çadır kurmak.  “W”  
şeklindeki rotanın her parkuru 
ortalama 25 km uzunluğunda 
ve farklı zorluklarda.  Doğa 
inanılmaz güzel ve gerçekten 
yürümeye doyum olmuyor 
çünkü her köşede sizi yeni bir 
güzellik bekliyor. Burada 2 
gün geçirdikten sonra “Puerto 
Natales” e geçiyoruz.

“Puerto Natales” yarısı Şili’de 
yarısı Arjantin’de olan devasa 
“Tierra del Fuego” adasına 
çok yakın bir şehir. Puerto 
Natales Tierra del Fuego’ya, 
Macellan Geçitine ve Milli Park 
“Torre del Paine” ye çok yakın 
olması nedeni ile önemli bir 
konumda. 20.000 nüfuslu bu 
küçük kent esasen bir balıkçı 
kasabası olarak kurulmuş 
ancak şu anda ağırlıklı olarak 
“Torre del Paine” milli parkına 
yakınlığı nedeni ile bu parka 

gelenlerin uğrak yeri olarak hizmet veriyor. Çoğu 
ev tek katlı ve outdoor malzemeleri, restaurant-
cafeler, hostellerle dolu. Hava şartlarının çok sert 
olması evlerin genel olarak metal kaplanmasını 
doğurmuş. Metal plakalarla kaplı evlerin çatıları da 
metal ve evler rengarenk boyanmış. 

Patagonya’nın denince buzullar kadar “Macellan 
Boğazı” da akla geliyor tabii ki. 1519’da Macellan’ın 
emrindeki beş gemi ve 270 tayfayla İspanya 
Seville’den ayrılır. Macellan; ihanetler, isyanlar 
ve daha birçok macera sonucunda şu an “Macellan 
Boğazı” olarak anılan geçiti bulur. Puerto Natales’de 
bu arayışlar içerisinde keşfedilen kanallardan biri 
olan “Seno Ultima Esperanza” (Last Hope Sound) 
adı verilen turkuaz renklerine bürünmüş bir kanalın 
içinde yer alır. Her iki yanında yükselen gri dağlar, 
tepelerde karlar ve turkuaz renginde su ile inanılmaz 

bir manzarası vardır. Kanala bu 
ismi Macellan’a batı geçitini 
aramak için gelen kaşif Juan 
Ladrilleros vermiştir. Kaşif bu 
tüm kanalları denedikten sonra 
bu kanalı bulur ve burası son 
şansı olduğu için “Son Ümidin 
Sesi” adını verir. 

Keşiften sonra burada 
anlatılamayacak kadar uzun 
olaylar sonucunda ayakta 
kalan son gemi olan “Victoria” 
eve doğru yola çıkar. Yola 
çıkışlarından neredeyse tam 
üç sene sonra 6 Eylül 1522’de 
Juan Sebastian Elcano hayatta 
kalan ancak bir avuç denizci ile 
Victoria gemisini  İspanya’ya 
ulaştırır ama Macellan yolda 
bir adada bir yerlinin oku ile 
ölmüştür.

Bu gezimiz bize Patagonya’nın 
“burası Patagonya değil” 
deyiminden çok daha fazlasını 
içerdiğini gösterdi.

Başka bir gezi yazısında 
görüşmek üzere....

Ushuaia dünyanın en 
güneyindeki kent, 

buradan sonra yerleşim 
yeri bulunmuyor, kutup 

bölgesi başlıyor. Bu 
nedenle burası “Del 
Fin el Mundo” yani 
“Dünyanın Sonu” 
olarak anılıyor. 

Buraya geldiğinizde 
pasaportunuza 

“Dünyanın sonuna 
gelmiştir” şeklinde 
“Del Fin el Mundo” 
damgası vuruluyor. 

Burada nüfus yoğunluğu 
oldukça az, kışın daha 

da azalıyormuş. 
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Diş hekimleri, meslek hayatları boyunca yeni bir klinik 
açma ya da eski yerlerini yeniden yapılandırmaya 
birden çok etkenden ötürü seyrek olarak girişmekte 
ya da girişebilmektedirler. Maddi ve manevi olarak 
güçlükler getirebilecek bu sürecin yönetilmesi 
gerekliliği aşikârdır. Yatırımcı pozisyonundaki 
hekimler, şayet bir tasarımcıyla çalışmayı tercih 
ederlerse, kendi uzmanlıklarından çok farklı bir 
alana, o alan hakkında fazla bilgileri olmadan 
girmiş olacaklardır. Bu yazının hedefi , okuyuculara 
tasarımcının algısı, kullandığı terminoloji ve mimari 
sürece dair ön bilgi vermektir. 

Her mekân, tasarımcısı için matematiksel anlamıyla 
bir “problem”dir. Ancak mimaride, matematikte 
olduğu gibi problemin tek bir çözümü yoktur. Mimari 
tasarım aslında birçok ölçüt tarafından yönetilen bir 
“problem” çözme sürecidir. Bu süreç sonucunda, 
elde edilen bütün çözümler birer optimizasyondur. 
Bu optimizasyonların kabul edilebilir olması için; 
fonksiyonel, teknik, verimlilik, sürdürülebilirlik 
ve ekonomik açıdan sağlıklı olmaları temel 
zorunluluktur. 

Bir klinik tasarımında, yukarıda belirtilen sağlıklı 
sonuca ulaşabilmek için izlenmesi gereken mimari 
tasarım süreci aşağıdaki gibidir:

İhtiyaç programının belirlenmesi

Mekânların ve büyüklüklerinin belirlenmesidir. 
Belirlenmesi gereken mekânlar aşağıdaki 
şekildedir: 

- Klinik sayısı

- Çalışan hekim, asistan ve varsa diğer personel 
sayısı

- Doktor odası, mutfak, sterilizasyon odası, arşiv, 
vb. teknik hacimler 

- Hasta bekleme odasının kapasitesi 

- Doktor ve hastaların kullanacağı tuvaletlerin 
ayrımı ve büyüklüğü

- Resepsiyon / sekretarya ve muhasebeye ayrılacak 
alanlar ve özellikleri

- Ameliyathane 

- Laboratuar 

- Röntgen 

Bu program, yatırımcı diş hekimi ve mimar tarafından 
geliştirilerek planlamaya geçilir. Mimar, daire ya da 
binanın planı üzerinde değişiklikler yaparak istenen 
mekânları, şartlar elverdiğince oluşturmaya çalışır. 
Mekânın getirdiği boyutsal, statik (binanın yük taşıyıcı 
sistemine dair) ve tesisata dair sınırlamalar ile yasal 
standartlar, tasarımı zaruri olarak şekillendiren 
etmenlerdir. 

Yönetmeliklerin getirdiği yasal zorunluluklar:

a) Klinik olarak işlev görecek her oda minimum 
12m² olup, doğal ışık ve havalandırma alması 
beklenmektedir. 

b) Muayenehanelerde minimum 10m² büyüklüğünde, 
polikliniklerde ise minimum 25m² bir hasta 
bekleme odası bulunmalıdır.

c) Muayenehanenin tip ya da kategorisinden 
bağımsız olarak minimum 6m² mesul müdür odası 
ve yine minimum 9m² bir personel dinlenme odası 
bulunmalıdır. 

Yasemin IŞIK
Mimar/ ODTÜ

DİŞ KLİNİĞİ 
TASARIMINDA 
MİMARİ DÜZENLEME 
SÜRECİ 

Her mekân, tasarımcısı için matematiksel anlamıyla bir 
“problem”dir. Ancak mimaride, matematikte olduğu gibi problemin 
tek bir çözümü yoktur. Mimari tasarım aslında birçok ölçüt 
tarafından yönetilen bir “problem” çözme sürecidir. Bu süreç 
sonucunda, elde edilen bütün çözümler birer optimizasyondur
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d) Eğer tasarlanan mekân bir diş sağlığı merkezi 
olacaksa, minimum 16m² büyüklüğünde genel 
anestezi yapılabilecek bir genel anestezi müdahale 
ünitesi bulunmalıdır. 

e) Tüm mekânlarda yeterli ışıklandırma ve 
havalandırma yapılmalıdır.

f) Devamlı akarsu ve pis su tahliye sistemi 
zorunluluğunun yanı sıra hasta dolaşımının olduğu 
her mekânda merkezi ya da benzeri ısıyı uygun 
sıcaklıktan tutmak üzere gerekli ısıtma ve soğutma 
sistemi donanımları da bulunmalıdır.   

g) Üst katlarda bulunan merkezlere asansörle ulaşım 
olanağı bulunmalıdır.

h) Tüm oda ve birimlerin kapılarında 5x20cm 
ebatlarında, söz konusu mekânın hangi amaçla 
kullanıldığını belirten tabela bulunmalıdır.

Planlama kriterlerinin önem sırasına göre 
düzenlenmesi

Bu aşamada tasarımcı, mimari plan üzerinde 
mekân boyutlandırması ve mekânların birbirleriyle 
ve dış çevreyle olan ilişkilerini çözer. Mekân 
boyutlandırması esnasında yönetmeliklere, minimum 
standartları sağlanacak şekilde bağlı kalınır. Ardından 
mekânların birbirleriyle ilişkileri, muayenehanenin 
türü, kullanışlılık, doktorların istekleri ve hasta 
psikolojisi kıstaslarından mümkün olduğunca çoğunu 
aynı anda karşılayacak şekilde ayarlanır. Bir örnek 
olarak hasta bekleme odasını ele alırsak, süreç şu 
şekilde işlemelidir:

Bekleme odası öncelikle minimum 25m² 
büyüklüğünde, doğal ışık alan bir yerde olacak 
şekilde konumlanmalıdır. Bu şart sağlandıktan sonra 
kullanışlılık esasına göre girişe en yakın olacak 
şekilde yerleştirilmeli ve mümkün olursa danışma 
bankosu ya da sekretarya ile direk bağlantısı 
bulunmalıdır. Sonra, hasta psikolojisi açısından 
bekleme odası ile kliniklerin arasındaki mesafe 
maksimize edilmelidir. Hatta mümkün olduğunda, 
hasta psikolojisine duyulan bu hassaslık bir adım 
daha öteye götürülerek, tedavi olmayı bekleyen 
hasta ile ağrısı ya da hassaslığı bulunan tedavi 
görmüş hastayı karşı karşıya getirmemek üzere ayrı 
bir giriş ve bir çıkış bile sağlanabilir. Veyahut mekan 
boyutları imkan veriyorsa, iki prosedür arasında 
bekleyen hastayı, henüz müdahale görmemiş 
hastalarla yan yana getirmemek için bir ara bekleme 
salonu oluşturulabilir.

Antropometri ve ergonomi bağlamında plan 
çözümünün detaylandırılması

Kelime anlamıyla “insan ölçümü” anlamına 
gelen antropometri bilimi, insan vücudunun hem 
hareketsizken, hem de belli bir pozisyondayken alınan 
yapısal vücut ölçüleri ile vücut hareket halindeyken 
alınan fonksiyonel vücut ölçülerini inceler. Mimaride 
yapılar ve mekânlar boyutlandırılırken, kullanım 
amaçları doğrultusunda onları kullanan insanlara 

göre oranlı olarak biçimlendirilir. Düzenlediğimiz 
ortamlar, onu kullanacak olan insanlara uygun 
boyutlarda tasarlanmadığı zaman fi ziksel ve 
psikolojik rahatsızlıklara neden olurlar. Bu nedenle 
içinde yaşadığımız mekânlar “insana göre ölçülü” 
olmalıdır. Antropometrinin sağladığı ölçek, aşağıdaki 
görsellerde de görülebileceği gibi, mekânların hem 
kendi ölçülerinin belirlenmesinde, hem de mekânın 
içindeki mobilya ve donanımların yerleştirilmesinde 
ergonomi sağlamaya yönelik olarak kullanılır. 

Yapısal ölçüler

Mobilya ölçüleri 
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 Mekân düzenlemesinde ölçüler

Diş hekimliği özelinde bakarsak, her bir diş ünitinin 
bulunduğu klinikler en fazla özel düzenlemeye tabii 
tutulması gereken alanlardır. Her bir diş ünitinin oda 
içindeki konumlandırması tasarımın özünü oluşturur. 
Ünitin odanın kapısı ve penceresine oranla konumu, 
duvarla arasındaki mesafe ile özellikle hekimin 
rahatlığı açısından klinik dolapları ile olan göreceli 
konum ve yakınlığı kritik önem taşımaktadır. Her 
bir projede klinikler konumlandırılırken, aynı 
anda pencere ve girişe göre diş ünitinin optimum 
yerleştirilmesi de göz önünde bulundurulmalıdır. 
Eğer eldeki diğer daha önemli faktörler odanın 
ünitle ilişkisinde optimum çözümün bulunmasını 
zorlaştırıyorsa, klinik dolabının konumuyla ya da 
ebatlarıyla aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi 
değiştirilebilir. 

 a.Klinik dolabı arkada

b. Klinik dolabı hem yanda hem arkada

c.Klinik dolabı her iki yanda 

d. Klinik dolabı arkada ve baş üstünde 

Yukarıdaki diyagramlarda gösterilen tüm alter-
natifl erin kendi içlerinde kullanım kolaylığına göre 
artı ve eksi yanları bulunmaktadır. Kliniklerin tefriş-
lerinin yapılması, hekimlerin en çok zamanı bu 
alanlarda harcadıkları düşünüldüğünde fonksiyonel 
açıdan çok önemlidir. Ayrıca, ilk yatırım maliyetinin 
içindeki en büyük parçaların ünitler, diğer teknik 
donanımlar ve ardından dolaplar olduğu düşünülürse 
maddi olarak da son derece önem kazanan bu 
konuda tasarımcının görevi her bir kliniğin işleyiş 
alternatifl eri konusunda hekimleri detaylıca 
bilgilendirmektir. 



Hekimlerin tecrübesiyle, mimarın yaratıcılığı bir 
arada kullanılarak maliyetleri azaltmak üzere 
bir sürü çözüm üretilebilir. Örneğin, en gerekli 
donanımları barındıracak sabit klinik dolapları 
haricinde, diğer tüm malzemelerin ortak bir 
depodan alınması seçimi yapılabilir. Bu durumda ilk 
yatırım maliyet düşecek, ancak kullanım sırasında 
asistanların daha fazla zamanını alacaktır. Bu 
ve benzeri alternatifl i çözümler sunarak mimar,  
hekimlerin iş yerlerini daha verimli bir şekilde 
kullanmasına da yardımcı olacaktır.  

Sıhhi, mekanik, elektrik ve data tesisatlarının 
çözülmesi

Mimari planda tüm mekânların yerleri, boyutları 
ve odaların hepsinin kendi içlerindeki donanım 
ve mobilya yerleşimleri belirlendikten sonra sıra 
tüm tesisatın sonlandırılmasına gelir. Bunun için 
verilmesi gereken ek kararlar aşağıdaki gibidir;

a) Diş ünitlerinin tesisat tiplerine göre seçimi 
( temiz su girişi, basınç ayarlı hava girişi, pis 
su tahliye borusu, elektrik ve veri aktarım 
kablolarının gizli ya da ünitin dışında olacak 
şekilde seçiminin yapılması )

b) Diş ünitlerine bağlanacak aspiratör ve 
kompresörlerin kapasite seçimle ri ve bunlara 
bağlı dış ünite seçimlerinin sonlandırılması

c) Hasta ve doktor tuvaleti ve ya tuvaletlerinin 
tasarımlarının sonlandırılması

d) Sterilizasyon sistemine bağlı olarak gerekli 
mekânın tasarlanması ve bu mekândaki tüm 
donanımın yerlerinin, model ve kapasite ile 
diğer teknik gerekliliklerin belirlenmesi

e) Mutfağın kullanım isteklerine göre tasarımının 
sonlanması, buraya gelecek donanımın seçilmesi

f) Isıtma sisteminin genel koşullara bağlı olarak 
seçiminin sonlandırılması ( radyatör, zeminden 
ısıtma, mekanik havalandırma yöntemi ile 
ısıtma, vb.)

g) Soğutma sisteminin ve buna bağlı gelecek 
iç ve dış ünitelerin model ve kapasitelerinin 
belirlenmesi

h) Ünitler, kliniklerdeki hekimlere ait bilgisayarlar 
ile merkez arasındaki veri sisteminin seçiminin 
yapılması 

i) TV, telefon, internet, merkezi ses ve alarm 
sistemlerinin belirlenmesi 
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Bu sayımızla beraber Kamuda çalışan dişhekimi 
arkadaşlarımızın da sesi olmaya gayret edeceğiz. 
Arkadaşlarımız Sibel (KEPEZ) ÜLKÜ ve Alper ALKAN 
Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan 
dt Dilek (KAÇAR) YAZICI ile samimi bir sohbet 
gerçekleştirdiler.

Sibel (KEPEZ) ÜLKÜ: Biraz kendinizden bahseder 
misiniz Dilek Hanım?

Dilek (KAÇAR) YAZICI: Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesinden 1996 yılında mezun oldum.Evliyim. İki 
oğlum var. Yaklaşık 2 yıldır Yenimahalle İlçe Sağlık 
Müdürlüğü’nde dişhekimi olarak çalışıyorum.

S.K: Özel sektör tecrübeniz var mı?

D.Y: Mezun olduktan sonra muayenehane açtım.
Daha sonra kamuda göreve başladım. Kamu ve 

özel muayenehaneyi 8 yıl birlikte yürüttüm.2010 
yılında Tam Gün Yasası çıkınca tercih yaparak 
muayenehanemi kapattım.

S.K:Özel sektör ve kamuyu karşılaştırma 
olanağınız olsa nasıl değerlendirirsiniz?

D.Y: Mesleğine özel sektörde başlamış bir dişhekimi 
olarak özel sektörün zorluklarını çok iyi biliyorum.
Özel sektörde de olsa kamuda da olsa dişhekimi 
olarak çalıştığınızda,yaptığınız iş verdiğiniz hizmet 
aynıdır.Dişhekimliği dünyanın en zor mesleklerinden 
biridir.Sadece maddi anlamda bazı farklılıkları 
olabilir. 

S.K:Klinikte mi yoksa masa başında çalışmak mı 
daha zor?

D.Y: İkisi birbirinden çok farklı.Klinikte mesleğinizi 

Kamudaki Meslektaşlarımız

“ADO temsilcilerinin gönüllü kişilerden seçilmesini istiyoruz. 
Çünkü temsilciler kendi semtlerindeki muayenehanelerin 
denetiminde bizim ekibimizde bulunmak durumundalar. 
ADO temsilcisi olmadan  denetim yapamıyoruz. Temsilciler 
seçilirken bu bilinç ve sorumlulukta olurlarsa bizim işimiz de 
kolaylaşır.”
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icra ediyorsunuz.Ama masa başında yönetmeliklerin 
ve yasal düzenlemelerin uygulanması konusunda 
mesleğinizle ilgili işlerle uğraşıyorsunuz.İkisinin de 
kendisine göre zorlukları var.

S.K: Denetimler sırasında en çok karşılaştığınız 
eksiklikler veya problemler nelerdir?

D.Y: Her muayenehanede olması gereken standart 
koşullara bakıyoruz. Yaptığımız istatistiksel 
çalışmalar sonucunda en sık, protokol defterinin 
düzenli tutulmadığını ve acil müdahale setinde 
eksiklikler olduğunu görüyoruz. Bu arada biz sadece 
özel muayenehaneleri, poliklinikleri,diş protez 
laboratuarlarını denetlemiyoruz aynı zamanda 
ruhsatsız çalışan yerlere, ağız içinde çalışan 
diplomasız kişilere ulaştığımızda gerekli işlemleri 
başlatıyoruz. Ruhsatsız çalışan yerlere de ulaşmak 
bizim hedefl erimizin başında 
geliyor.

S.K:Meslektaşlarınız dene-
timlerde nelere dikkat et-
meliler?

D.Y: Meslektaşlarımıza de-
netim için gittiğimizde bi zi, 
meslektaş olarak değil de 
sanki onların eksiklerini, hata-
larını bulup ceza verecek 
bir merci olarak görmelerini 
istemiyoruz. Bizim amacımız 
mesleğimize bir standart 
kazandırıp yönetmeliklerin 
öngördüğü unsurları herkese 
eşit şartlarda uygulamak.
Muayenehane açan herkes 
yasal sorumluluklarını bilmek 
zorundadır.Bilmiyor olması 
bu yasal sorumluluğunu 
yerine getirmemesi  anlamına 
gelmez. Bu nedenle bu 
konularda bilgili olurlarsa 
denetim sırasında bize de 
yardımcı olmuş olurlar. 

S.K: Denetim sırasında başınıza gelen komik bir 
olay oldu mu?

D.Y:Bir denetim sırasında muayenehane sahibi 
dişhekimi meslektaşımız, ADO temsilcisine ve bana 
Otoklav’ın ne olduğunu ve ne işe yaradığını bilip 
bilmediğimizi sormuştu.

S.K: ADO dan beklenti ve istekleriniz neler? Sizce 
ADO nasıl olmalı?

D.Y: ADO temsilcilerinin gönüllü kişilerden 
seçilmesini istiyoruz. Çünkü temsilciler kendi 
semtlerindeki muayenehanelerin denetiminde 
bizim ekibimizde bulunmak durumundalar. ADO 
temsilcisi olmadan denetim yapamıyoruz.Temsilciler 
seçilirken bu bilinç ve sorumlulukta olurlarsa 

bizim işimiz de kolaylaşır. Temsilci olarak bu işi 
yapmak bir gönül işidir.Bu nedenle istekli ve vakit 
ayırabilecek arkadaşlar temsilci olursa seviniriz.
ADO dan beklentilerime gelince,her kesimden 
kamudan,özelden ve üniversiteden meslektaşlarımız 
mesleğimizin sorunlarını çözmek ve daha iyi yerlere 
taşımak için birlik ve beraberlik içinde ADO çatısı 
altında birleşmelidir. 

S.K: Dişhekimleri yasal konularda yeterli bilgiye 
sahipler mi? Bunun için bir site var mı?

D.Y: Çoğu meslektaşımızın yasal düzenlemelerden 
ve değişikliklerden haberi olmuyor.Yönetmelikteki 
değişiklikler resmi gazetede günü gününe yayınlanıyor. 
Ayrıca Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün  Ağız ve Diş 
Sağlığı Şube Müdürlüğü sitesine girildiğinde gerekli 
bilgilere ulaşabilirler. Bizim denetim yaparken 

amaçlarımızdan biri de bu 
değişiklikleri özel sektörde 
çalışan meslektaşlarımıza 
duyurup bilgilendirmek.

S.K:Eldeki veriler düzenli 
olarak kayıt altına alınıyor 
mu? Bunları istatistiksel 
olarak değerlendiriyor 
musunuz?

D.Y: Evet kayıt altına alınıyor. 
Denetim formlarımız Ankara 
İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
gönderiliyor. Bir nüshası 
bizde kalıyor. Yıl sonunda 
istatistiksel çalışmalarımızı 
yapıyoruz.

S.K: Meslektaşlarınıza en 
son söylemek istediğiniz bir 
şey var mı?

D.K: Biz denetim ekibi olarak 
onların bizden çekinmelerini 
istemiyoruz. Genelde 
sempatik ilişkiler içinde 

karşılanıyoruz. Muayenehanesinde eksikleri olan 
meslektaşlarımız bazen bize ters tepki verebiliyor.
Şunu söylemek istiyorum ki, bizim niyetimiz asla 
bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek.Bunu bilmelerini 
istiyoruz.Bu mesleğe bir standart kazandırmak 
için,yasal sorumluluklarından haberdar etmek için bu 
denetimleri yapıyoruz.Herkes mevcut yönetmeliği 
birebir uygulasın istiyoruz.Bu konuda Yenimahalle 
İlçe Sağlık Müdürlüğü denetim ekibi olarak çok yol 
katlettik.Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürü Tacettin 
KAKİLLİOĞLU, Hemşire Hülya KOÇYİĞİT ve tüm bize 
yardımcı olan ADO temsilcisi meslektaşlarımıza 
teşekkür ederim.  

S.K:Dilek Hanım bize zaman ayırdığınız için çok 
teşekkür ederim.

D.Y: Ben teşekkür ederim.

Mesleğine özel sektörde 
başlamış bir dişhekimi 
olarak özel sektörün 
zorluklarını çok iyi 

biliyorum.Özel sektörde 
de olsa kamuda da 

olsa dişhekimi olarak 
çalıştığınızda,yaptığınız 

iş verdiğiniz hizmet 
aynıdır.Dişhekimliği 

dünyanın en zor 
mesleklerinden biridir.
Sadece maddi anlamda 

bazı farklılıkları olabilir. 
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Teknolojik ilerlemeler; tıbbın her alanında olduğu 
gibi dişhekimliği malzemelerinde de oldukça hızlı bir 
gelişime neden olmuş ve dişhekimlerinin, malzeme 
tercihlerini gözden geçirmelerini kaçınılmaz 
kılmıştır. Malzeme teknolojisindeki bu hızlı gelişime 
rağmen, çoğu dişhekimi eski alışkanlıklarını koruma 
eğilimindedir ve halen geleneksel malzemeleri 
kullanma konusunda tutucu davranabilmektedir. Bu 
malzemelerden belki de akla ilk geleni amalgam 
dolgulardır. Uygulama prensipleri G.V. Black 
tarafından temeli atılmış olan bu dolgu maddesi, 

1880‘lerden günümüze bir asrı aşkın bir süredir 
yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu süre zarfınca 
yapılan birçok çalışma sonucu, çok geniş çaplı bilgi 
elde edilmiştir. Amalgama alternatif restoratif 
materyaller konusunda son 30 yılda yaşanan belirgin 
gelişmelere rağmen, amalgam halen dünyanın birçok 
ülkesinde birincil olarak tercih edilen restoratif 
materyaldir.

Önleme için genişletme (extension for prevention) 
prensibi yüz yıldan fazla bir süre boyunca 
dişhekimiğinin değişmez bir parçası olmuştur.  Bu 

SİYAH ya da BEYAZ

Günümüzde dünyada birçok dişhekimliği fakültesi amalgam 
restorasyonları öğretmemektedir. Bu okullardan mezun olan öğrenciler 
eğer amalgam kullanmayı planlıyorsa, teknikleri kendileri öğrenmek 
zorunda kalmaktadır. Amalgam kullanımıyla ilgili şikayetler, ilk önce 
amalgam öğrenmiş ve kompozite geçiş yapmış eski hekimlerinki kadar 
fazladır. 

Dr. Dt. Özgür IRMAK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  / Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı
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prensibin çıkış noktası, altın döküm restorasyonlarla 
birlikte 1883’te Webb’in ortaya koyduğu “çürüğün 
genişlemesinin önlenmesi” görüşüne dayanmaktadır. 
Bu görüşe göre, kavite marjinlerinin komşu diş ile 
olan temas bölgesinde yeralmasının engellenebilmesi 
için, proksimal kavite preparasyonu lingual ve 
bukkal yüzeylere dogru açılanarak genişletilmeliydi. 
Böylece embrajürlerin tükürük ve diyetteki sıvılarla 
doğal biçimde temizlenmesi sağlanacaktı. 1891’de 
GV Black tarafından önerilen önleme için genişletme 
prensibinde de amaç kendi kendine temizlenen 
marjinler sağlamaktı. Black’in görüşüne göre hedef, 
preparasyonu fi ssürleri de içine alacak şekilde 
genişletip kavoyüzey marjinlerinin fi ssürsüz minede 
olmasını sağlamaktı. Oklüzal kavite praparasyonu 
için fasiolingual genişiliğin 1/3‘ünü kavite sınırlarına 
dahil edilmesini önermekteydi. 

Amgalgamın kaviteye tutunma mekanizması 
mekanik olarak sıkışmasına bağlı olduğundan, 
önleme için genişletme prensibi bir yandan da 
materyalin tutuculuğa sahip olabilmesi için gerekli 
bir unsurdur.  Bilindiği üzere mekanik bağlanmada, 
dolgu materyali ile diş yüzeyi arasındaki temas alanın 
artması bağlanma kuvvetine de olumlu yönde etki 
etmektedir. Amalgam kavite preparasyonun sıkışmayı 
artıracak şekilde  tersine konik bir yapı sergilemasi 
de bağlanma kuvvetine ek bir katkı sağlamaktadır. 
Bu nedenle amalgam restorasyonlarında açılan 
kaviteler çürüğün uzaklaştırılmasından ziyade, 
materyalin tutunmasının sağlanması üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Ancak bu yaklaşım sağlam diş 
dokusunun da uzaklaştırılmasını önerdiğinden 20. 
yüzyılın ortalarından itibaren ciddi bir şekilde 
sorgulanmaya başlanmıştır.

Black’in yaklaşık 70 yıl boyunca kabul gören bu 
görüşüne karşı alternatifl er ancak 1950‘li yıllarda 
ortay konabilmiştir. Öncelikle diş dokusunun 
korunabilmesi için daha dar ve daha konservatif 
kavite preparasyonları önerilmeye başlandı. Sadece 
oklüzal genişlik değil marjinlerin lingual ve bukkal 
yüzeylere uzatmanın gerekliliği de sorgulanmaktaydı. 
Bu akım, dişhekimliği fakültelerinde 1960‘ların 
sonlarından itibaren amalgam restorasyonlar için 
daha konservatif preparasyonların öğretilmeye 
başlanmasına neden oldu. Daha sonraki yıllarda, 
restoratif dişhekimliğinde asit-etching tekniği ve 
kompozit rezinlerin tanıtılması ile amalgama karşı 
ilk kez ciddi bir alternatif ortaya çıktı. Bu durum 
sadece materyalde değil aynı zamanda tedavi 
yaklaşımlarında da değişikliklere yol açtı. 

Kompozit rezinlerin dişhekimliğine tanıtılması ile, 
konservatif dişhekimliğinde temel tedavi yaklaşımı 
sadece enfekte dentinin uzaklaştırılması ve restore 
edilmesine yöneldi. Böylece azaltılımış preparasyon 
ve adeziv tekniğin kullanımı dişin ömründe 
olumlu bir etkiye sahip olmuştur. Adeziv teknikle 
birlikte mikromekanik ve kimyasal tutuculuk da 
sağlandığından amalgama kıyasla çok daha az diş 
dokusu uzaklaştırılır. Amalgam ile restore edilen bir 

okluzal kavite kompozit ile restore edilse 5 kat daha 
az madde kaldırılmış olur. 

Ancak erken kompozit rezin formülasyonları büyük 
partiküllü doldurucu ve düşük fi ziksel özellikleri 
nedeniyle hızlıca yıkıma uğramaktaydı. 1970‘lerde 
daha küçük partiküllü kompozit rezinler ve ilk 
bağlayıcı ajanlar geliştirildi. Ancak hala yeterli 
hizmet süresine sahip değillerdi. 1980‘lerin 
ortalarında 1µm’lik partiküle sahip kompozit rezinler 
ve geliştirilmiş adeziv ajanlar sayesinde göreceli 
olarak kabul edilebilir restorasyonlar yapmak 
mümkün oldu; böylece dişhekimleri amalgam yerine 
kompozit rezinleri tercih eden dişhekimi sayısı 
giderek artmaya başladı. 

Günümüzde dünyada birçok dişhekimliği fakültesi 
amalgam restorasyonları öğretmemektedir. Bu 
okullardan mezun olan öğrenciler eğer amalgam 
kullanmayı planlıyorsa, teknikleri kendileri öğrenmek 
zorunda kalmaktadır. Amalgam kullanımıyla ilgili 
şikayetler, ilk önce amalgam öğrenmiş ve kompozite 
geçiş yapmış eski hekimlerinki kadar fazladır. 
Amalgam yerleşirmeyi ilk defa öğrenen hekimler; 
sıkı temas oluşturmada zorluk, ilk sertleşme için 
gerekli bekleme süresi, overcarving potansiyeli, 
taşkın amalgam materyali, ilk oklüzal temasta 
amalgamın kırılması, ve postoperatif diş hassasiyeti 
gibi çeşitli problemlerden bahsetmektedirler. 
Deneyimli hekimler amalgamla ilgili bu zorlukları 
aşmış olsalar da bunun gerçekleşmesi için geçen 
zaman göz ardı edilmemelidir. İlk olarak kompozit 
rezin restorasyonları öğrenen hekimler amalgam 
restorasyonların uygulanmasını daha zor olarak 
tanımlamaktadır.  Amalgama alışmış ve kompozit 
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rezine geçiş yapmakta olan hekimler de kompozit 
rezinlerle ilgili bazı zorluklarla karşılaşmaktadır. 
Bunlar; kompozit rezinde boşluklar, diş ipi girişini 
engelleyen temas bölgeleri, bitirmede zorluklar ve 
postoperatif hassasiyettir. Ancak bu zorluklar tekniğin 
daha iyi öğrenilmesi ile zamanla aşılabilmektedir. 

Her iki restoratif materyalin de kendine göre 
avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır.  Amalgamı 
ucuz, uzun ömürlü, uygulama tekniği basit ve hızlı, 
kolay elde edilebilir bir malzeme olarak tanımlamak 
mümkündür. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere 
tutunma için sağlam diş dokusunun uzaklaştırılması 
zorunluluğu ve estetik yetersizlikleri önemli 
dezavantajlarıdır. Kompozit restorasyonlar ise 
estetik olmalarının yanında sadece çürükle sınırlı 
preparasyonlara olanak sağlamaktadır. Amalgam 
dolgular eski kompozit restorasyonlara oranla çok 
daha uzun ömürlü olsalar da günümüz kompozit 
rezinleri klinik ömür açısından amalgamlarla yarışır 
hale gelmiştir. Ayrıca, diş dokusu ile rezin kompozit 
arasındaki adezyon ve kompozit rezinlerin fi ziksel 
özelliklerinin diş dokusuna yakın oluşu, çürük 
lezyonu veya diş preparasyonu nedeniyle zayıfl amış 
dişin bütünlüğünün korunmasına yardımcı olur. 
Yapılan çalışmalarda kompozit rezin ile restore 
edilmiş dişlerde amalgama kıyasla tüberkül kırığına 
daha az rastlandığı kanıtlanmıştır.

Son yıllara kadar, restoratif materyalin 
gereksinimlerine göre diş preparasyonu yapmak 
ve restorasyonun ömrünü arttırmaya yönelik 
yaklaşımlara odaklanılmıştır. Ancak adeziv teknikler 
ve kompozit rezinler yalnızca patolojik lezyonun 
büyüklüğüne göre belirlenen diş preparasyonlarına 
olanak sağlamıştır. Restoratif materyal standart bir 
preparasyon gerektirmez ve her kavite ve/veya diş 
şekline göre ayarlanabilir. Son yıllarda önem kazanan 
“minimal invaziv dişhekimliği” felsefesine göre doğal 
diş dokusunu korumak uzun ömürlü restorasyon 
yapmaktan daha önemlidir. Unutulmamalıdır ki 
gereksiz genişletmeyi önlemek ve sağlam daha fazla 
diş dokusu bırakmak hastaların dişlerini yaşam boyu 
ağızda tutmayı sağlamanın önemli bir  unsurudur. 

Kompozit rezinlerle, daha konservatif  arka diş 
restorasyonlar, ön grup dişlerde estetik restorasyonlar 
(veneer restorasyonlar, distema kapatılması, 
diş kırıklarının tedavileri), başlangıç çürükleri, 
koruyucu rezin restorasyonlar açısından restoratif 
dişhekimliğinde neredeyse alternatifsizdir. Kompozit 
rezinlerin dişhekimliğine girişinden önce bahsedilen 
tedavileri gerçekleştirmek amalgam restorasyonlar 
ile mümkün değildi. 

Ayrıca protetik, ortodontik tedavilerde adeziv 
dişhekimliği ve kompozit rezinlerin sağladığı 
imkanlar bu alanlarda radikal gelişmelerin 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu nedenledir ki 
dişhekimlerinin gelişen teknoloji ile birlikte ortaya 
çıkan yeni malzemelerin mesleklerinde neden olduğu 
değikiliklere ön yargıyla yaklaşmayıp dişhekimliğinin 
esas amacı olan  biyolojik yapıların korunarak tedavi 

başarısını arttırması konusunda sağladığı etkileri 
değerlendirmesi oldukça önemlidir. 

Teknolojinin sürekli gelişmesi ileride kompozit 
rezinlerin mekanik, fi ziksel ve kimyasal özelliklerinin 
daha da geliştirilmesine veya alternatif yeni 
materyallerin üretilmesine  ve dolayısıyla tedavilerin 
daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Bu tıbbın her 
alanında olduğu gibi, dişhekimliğinde de hekimlerinin 
gelişmeleri takip etmesini zorunlu kılmaktadır. Bu 
noktada esas olan dişhekimlerinin alışkanlıkları 
değil, modern dişhekimliğinin gereklilikleridir. 

Hekimlerin yeni malzemelere karşı temkinli 
yaklaşması oldukça doğal olmakla birlikte,  çok geniş 
bir yelpazede yapılan birçok çalışma, doğru tercihin 
ne olduğu konusunda hekimlere ışık tutmaktadır. Bu 
nedenle malzeme tercihlerinde isimlere takılmak ve 
tutucu olmak yerine, hastaya sağladığı faydaların 
ön planda tutulması dişhekimliğinin ilerlemesinde 
oldukça önemlidir.
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Hacettepe  Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2012 - 2013 Yılı eğitim - 
öğretim dönemi başlarken 03 Ekim 2012 Çarşamba günü Kırmızı Salonda 
Dişhekimliği Fakültesi 1. sınıf dişhekimliği öğrencilerine önlük giydirme 
töreni gerçekleştirilmiştir. Törende sırasıyla; Dönem 5 öğrencilerini 
temsilen Burak KOCABALKAN, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet SERPER, 
Oda Başkanımız A.R. İlker CEBECİ, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. A.Murat TUNCER ve Medikal Onkoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. İbrahim 
H. GÜLLÜ söz almıştır. Oda Başkanımız Dr.İlker CEBECİ mesleğe adım 
atmak üzere olan genç meslektaşlarımıza başarı dileklerimizi ilettiği 
konuşmasının ardından yine genç meslektaşlarımıza Odamızın hazırladığı 
önlükler giydirildi.

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2011 - 2012 Yılı eğitim - öğretim 
dönemi mezuniyet töreni 23 Kasım 2012 Cuma günü Gazi Üniversitesi 
Rektörlüğünde Oda Başkanımız Dr.İlker CEBECİ ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
Dişhekimi Neslihan SEVİM ile TDB adına Yönetim Kurulu üyemiz Dr. 
Dişhekimi Serhat ÖZSOY’un katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Oda Başkanımız Dr.İlker CEBECİ’nin yeni mezun dişhekimi meslektaşlarımıza 
çalışma hayatlarında başarı dileklerimizi ilettiği konuşmasının ardından 
derece alan meslektaşlarımıza plaketleri yine Oda Başkanımız Dr.İlker 
CEBECİ tarafından takdim edilmiştir.

Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 2011 - 2012 Yılı eğitim 
- öğretim dönemi mezuniyet töreni 21 Eylül 2012 Cuma günü Milli 
Eğitim Bakanlığı Şura Salonunda Oda Başkanımız Dr.İlker CEBECİ’n 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

Oda Başkanımız Dr.İlker CEBECİ’nin yeni mezun dişhekimi 
meslektaşlarımıza çalışma hayatlarında başarı dileklerimizi ilettiği 
konuşmasının ardından derece alan meslektaşlarımıza plaketleri 
yine Oda Başkanımız Dr.İlker CEBECİ tarafından takdim edilmiştir.
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Stresli iş hayatımızdan sizleri bir nebze de olsa 
uzaklaştırıp birlikte su altı dünyasına bir göz atmak, 
biraz dinlenmenizi belki de hayal etmenizi ümit 
ederek sizlere dergimizin bu sayısına Kemer’de 
yapılan su altı günlerinde çektiğim fotografl arla 
buluşturmak istedim. 

Her yıl 19 mayıs da birçok etkinliğin yanı sıra yapılan 
bu yarışmada Kemer ve Akdenizin su altı arkeolojik ve 
doğa güzelliklerini su altından su üstüne taşıyarak bu 
güzellikleri paylaşmak için su altı fotoğraf yarışması 

düzenleniyor. Bu yarışmayı Birleşmiş Milletler Çevre 
Örgütü (UNEP MAP-INFO RAC) ile avrupa su altı 
görüntüleme festivalleri birliği (EUtİFA) üyesi olan 
Kemer uluslararası su altı günleri, Kemer Tanıtım 
Vakfı ile Akdeniz Arkeolojik  Su Altı Araştırmaları 
Merkezi tarafından organize ediliyor.

Ben de bu yarışmalara birçok kez katıldım. Çeşitli 
dereceler aldım bu resimlerin bazılarınıda sizinle 
paylaşmak istedim. Mutlu sağlıklı huzurlu kalın. 

Dr. A. Burhan ULUDAĞ

Batık ve Karagözler  Panaromik
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(Kemer Uluslararası Sualtı Fotoğraf Yarışması 
2010 3.sü)

PAPAZBALIĞI (CHROMİS CHROMİS)

Bütün denizlerimizde bulunur boyları 12-13 
cm olabilir plankton ve balık larvalarıyla 

beslenir ticari değeri yoktur.

 (Kemer Uluslararası Sualtı Fotoğraf 
Yarışması 2009 1.si)

DENİZ TAVŞANI(HYPSELORODİS ELEGANS)

10-40 metre derinlikte yaşarlar Saroz Körfezi 
tüm Ege ve Akdenizde görülebilir. En büyük 

hali 19 cm olabilir

MÜREN 

( Mürenea helena )

Merina balığı da denir. 
Boyları 2 m. yi hatta daha da 
fazla olabilir. Etçil ve yırtıcı 
bir balıktır. Ürkütüldüğü 
veya tahrik edildiğinde fazla 
saldırgan olup çevresindeki 
insanlar için tehlikeli olur. 
Avlanmasının tehlikesi ve 
denizlerde az bulunması 
sebebiyle fazla ekonomik 
sayılmaz. Ancak eski Roma 
çağlarından beri etinin çok 
lezzetli oluşu bilinmektedir. 
Bütün denizlerimizin az 
derinliklerinde ve kuytu 
yerlerde yaşar. Üremeleri 
ilkbahardan başlayarak 
sonbahara kadar sürer.

Sualtı Dünyasına Yolculuk
04-07-1960 Ankara doğumluyum . 1982 yılında Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 
mezun oldum. Halen Ankara’da serbest dişhekimi olarak çalışmaktayım. Hobilerimin  içinde  sualtı 
dalış eğitmenliği ve su altı fotoğrafçılığı en severek yaptıklarım diyebilirim.
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Odamızın Dişhekimliği Haftası Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirmekte 
olduğu “Hayata Gülümse ve Gülümset Temalı” Fotoğraf Yarışması 
için 15 meslektaşımız 37 fotoğraf ile Odamıza başvuru yapmıştır. 

Merih BAYKARA, Yaşar BERBEROĞLU, Burak YANDIMATA, Murat 
MUTLU, Ateş ERİNANÇ’tan oluşan jüri üyeleri 19 Kasım 2012 
tarihinde bir araya gelerek fotoğraf yarışmasına katılan tüm 
eserler arasından yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncülüğüne 
hak kazanan eserleri belirlemişlerdir. 

Yarışmanın Birinciliğine “Objektif” Rumuzu ile katılan 
Birol KARAİBİŞ’e ait “Gülenyüz” adlı fotoğraf seçilmiştir. 
İkinciliğe “Işık” rumuzu ile katılan Cengiz TAMTUNALI’ya 
ait “Av” adlı fotoğraf seçilmiştir. Üçüncülüğe ise “Güzel” 
rumuzu ile katılan Halit YOSUNÇIĞIR’a ait “Güzel 
Uçurtmam” adlı fotoğraf seçilmiştir. “Hayata Gülümse ve 
Gülümset Temalı “ Fotoğraf Yarışmasında; Birincilik ödülü, 
Ankara Dişhekimleri Odası’nın 12. Bahar Sempozyumu’na herhangi 
bir ücret ödemeksizin katılım, İkincilik ödülü, Öncü Dental tarafından 
sağlanan Filtek Ultimate 12’li Set (%100 nanofi l kompozit) ve Üçüncülük 
ödülü, Öncü Dental tarafından sağlanan Single Bond Universal (dünyanın ilk ve tek silan 
içerikli adeziv sistemi) ve Filtek Bulk Fill (Flowable kompozit-4mm kadar ışınlanabilir) 
olarak sahiplerini bulmuştur.

Yarışmaya katılan meslektaşlarımızın fotoğrafl arı Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar 
Merkezi’nde yapılacak sergi açılışı ile herkesin beğenisine sunulacaktır. 

Yarışmaya katılan meslektaşlarımızdan en az bir fotoğrafın yer alacağı sergi 25-30 Kasım 
2012 tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açık olacaktır.

Yarışmaya katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren fotoğrafl arın 
sahiplerini yürekten kutluyoruz.

Hayata Gülümseten 
Fotoğraflar Belli oldu

Odamızın Dişhekimliği Haftası Etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirmekte 
Fotoğraf Yarışması 

için 15 meslektaşımız 37 fotoğraf ile Odamıza başvuru yapmıştır. 

Merih BAYKARA, Yaşar BERBEROĞLU, Burak YANDIMATA, Murat 
MUTLU, Ateş ERİNANÇ’tan oluşan jüri üyeleri 19 Kasım 2012 
tarihinde bir araya gelerek fotoğraf yarışmasına katılan tüm 
eserler arasından yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncülüğüne 

Yarışmanın Birinciliğine “Objektif” Rumuzu ile katılan 
Birol KARAİBİŞ’e ait “Gülenyüz” adlı fotoğraf seçilmiştir. 
İkinciliğe “Işık” rumuzu ile katılan Cengiz TAMTUNALI’ya 
ait “Av” adlı fotoğraf seçilmiştir. Üçüncülüğe ise “Güzel” 
rumuzu ile katılan Halit YOSUNÇIĞIR’a ait “Güzel 

“Hayata Gülümse ve 
Gülümset Temalı “ Fotoğraf Yarışmasında; Birincilik ödülü, 
Ankara Dişhekimleri Odası’nın 12. Bahar Sempozyumu’na herhangi 
bir ücret ödemeksizin katılım, İkincilik ödülü, Öncü Dental tarafından 
sağlanan Filtek Ultimate 12’li Set (%100 nanofi l kompozit) ve Üçüncülük 

Yarışmaya katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren fotoğrafl arın 

Yarışma Birincisi

Birol KARAİBİŞ

GÜLENYÜZ
Yarışma İkincisi

Cengiz TAMTUNALI

AV

Yarışma Üçüncüsü

Halit YOSUNÇIĞIR

GÜZEL UÇURTMAM
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Türk Dişhekimleri Birliği 6.Ulusal Öğrenci Kongresi 
Samsun Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonunun 
katkılarıyla 13-14 Ekim 2012 tarihleri arasında 
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongreye, 22 
fakülteden 300 öğrenci katıldı.

Kongreye TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL, 
MYK Üyesi Neşe DURSUN, Samsun Dişhekimleri 
Odası Başkanı Abdullah İLKER, Genel Sekreter Alper 
DİLEK ve Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof.Dr.Nil ALTAY’ın yanı sıra Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Dekan Yardımcıları Prof.Dr.Hikmet 
AYDEMİR, Yrd.Doç.Dr. İnci DEVRİM ile TDB Öğrenci 

Kolu Başkanı Mehmet YILDIZ, Alternate NEO Nuri 
ÜNAL , Editör Musa KAYA ve NSO Görkem ŞENGÜN 
katıldı.

Kongre açılış konuşmasını yapan TDB Öğrenci Kolu 
MYK Üyesi ve Kongre Sorumlusu Musa KAYA, Kongreyi 
Samsun’da düzenlemek için çok emek verdiklerini 
belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Daha sonra söz alan TDB Öğrenci Kolu Başkanı, 
Odamız öğrenci kolu üyesi Mehmet YILDIZ, Karadeniz 
bölgesinde yapılan ilk ulusal öğrenci kongresinin 20. 
Yılını dolduran TDB Öğrenci Kolu için büyük öneme 
sahip olduğunu, Ankara, İstanbul ve İzmir Öğrenci 
Kolu katılımı ile kurulan TDB  Öğrenci Kolu’nun 
bugün 15 Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu ve 
25 Dişhekimliği fakültesinde delegasyon düzeyinde 
temsil edildiğini belirtti.

Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Abdullah İLKER 
de, “Kongrenin başarılı geçmesi için yoğun bir 
uğraş veren öğrencilere teşekkür ediyorum. Yurdun 
dört bir yanından gelen siz değerli öğrencilerin 
sorunlarını tartışarak çözüm önerileri üretecekleri 
bu kongrenin verimli geçmesini diliyorum.” diye 
konuştu.

Yakında Dişhekimliği Fakültesi için özel olarak 
planlanmış yeni binanın temelini atacaklarını belirten 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 

Türk Dişhekimleri Birliği 
6.Ulusal Öğrenci Kongresi 
Samsun’da Gerçekleştirildi

TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL de yaptığı 
açılış konuşmasında; “Bu yıl Kongreyi büyük bir katılımla 
gerçekleştiriyoruz. TDB bu kongreleri, sizlerin organize 
olmasında, gerek meslek sorunlarınızın gerekse eğitim 
sorunlarınızın çözümünde bir ortam kurmak üzere düzenliyor. 
Kongreler önemlidir; çünkü kongreler bilimsel tartışmaların 
yapıldığı yerlerdir. Burada yer almanız,  kendinizi  geliştirmenize 
yardımcı olacaktır. Destek veren ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyor ve başarılı bir Kongre olmasını diliyorum.” 
dedi.
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Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet AYDEMİR, “Değerli 
öğrenciler, hepiniz ilimize ve üniversitemize 
hoş geldiniz. Geleceğin dişhekimlerinin daha 
öğrenciyken ürün vermeye başladığını görmekten 
büyük mutluluk duyuyorum. Bu Kongrenin, 
vizyonunuzu değiştireceğini, eğitiminize önemli 
katkılar sağlayıp, sizlere güzel dostluklar ve anılar 
bırakacağını umuyorum.” dedi.

TDB Genel Başkanı Prof. Dr. Taner YÜCEL de 
yaptığı açılış konuşmasında; “Bu yıl Kongreyi 
büyük bir katılımla gerçekleştiriyoruz. TDB bu 
kongreleri, sizlerin organize olmasında, gerek 
meslek sorunlarınızın gerekse eğitim sorunlarınızın 
çözümünde bir ortam kurmak üzere düzenliyor. 
Kongreler önemlidir; çünkü kongreler bilimsel 
tartışmaların yapıldığı yerlerdir. Burada yer almanız, 
kendinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Destek 
veren ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve 
başarılı bir Kongre olmasını diliyorum.” dedi.

Açılış töreninin ardından bilimsel programa geçildi.

Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Özgür TOPUZ, 
Muayenehane Yönetimi ve Ergonomi sunumu ile 
mesleğe yeni başlayacak dişhekimliği öğrencilerine 
ergonominin önemini ve meslek rahatsızlıklarına 

karşı öncesinde alınması gereken önlemleri 
vurguladı.

İkinci oturumda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Doç.Dr.Mustafa Fevzi DİKİCİ, Hasta-Hekim İletişimi 
sunumunu kendine özgü üslubuyla interaktif bir 
şekilde gerçekleştirdi.

Dişhekimliğinde Uzmanlık Sınavı ve Getirdikleri 
üzerine TDB Genel Başkanı Prof.Dr.Taner YÜCEL ve 
Ankara Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof.Dr.Nil ALTAY birer konuşma yaptılar, ardından 
katılımcıların sorularını cevapladılar.

İlk günün akşamında gerçekleştirilen Gala Yemeğinde 
katılımcılar keyifl i ve güzel anlar yaşadılar.

İkinci gün sosyal program konuğu olan  FIFA Kokartlı 
Hakem Dişhekimi Tolga ÖZKALFA, hakemlik ve 
hekimlik hayatında yaşadığı anılarını katılımcılarla 
paylaştı ve soruları cevapladı. İkinci oturumda TDB 
Öğrenci Kolu National Scientifi c Offi cer’ı Görkem 
ŞENGÜN, IADS ile ortak yürütülen programlar 
dahilinde Uluslararası Dental Araştırma Programı 
hakkında bilgi verdi. TDB Öğrenci Kolu Başkanı 
Mehmet YILDIZ, TDB Öğrenci Kolu MYK Üyesi Musa 
KAYA ve TDB Öğrenci Kolu NSO’su Görkem ŞENGÜN’ün 
yönetiminde gerçekleştirilen  Öğrenci Sorunları 
Oturumu’nda ise öğrencilerin fakültelerinde 
yaşadıkları sorunlar ele alındı. Konuyla ilgili olarak 
Kocaeli Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu 
Başkanı Ezgi YAVUZ, İstanbul Dişhekimleri Odası 
Öğrenci Komisyonu Sekreteri Sina SAYGILI, Ankara 
Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Üyesi Reşat 
Batuhan ÇETİNER ile Cumhuriyet Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesi Öğrencisi Kaan Evren KIR birer 
konuşma yaptılar.

TDB Öğrenci Kolu Başkanı Mehmet YILDIZ, stajyer 
dişhekimlere sosyal güvenlik haklarının sağlanması 
konusunda yapılan görüşmeleri ve Yerel Öğrenci 
Komisyonları Başkanları ile birlikte kararlaştırılan 
talepleri katılımcılara açıklarken, TDB Öğrenci Kolu 
MYK Üyesi Musa KAYA da dişhekimliği eğitiminde 
standardizasyon için yapılabilecekler ve yürütülen 
çalışmalar hakkında bilgi verdi.

DentSim - Diş Hekimliği Eğitim Simülatörü Firma 
Sunumu Dr.Dt.Tansu ERAKMAN tarafından yapıldı. 
Kongre kapanış töreninde bir konuşma yapan Samsun 
Dişhekimleri Odası Öğrenci Komisyonu Başkanı Bilal 
DÖNMEZ, kongre katılımcılarına teşekkür etti. Kongre 
kapsamında düzenlenen ve dişhekimliği fakültesi 
öğrencilerinin sorunlarının ele alındığı oturumda 
tartışılan konular ışığında hazırlanan TDB 6.Ulusal 
Öğrenci Kongresi Sonuç Bildirgesi’nin okunmasının 
ardından kongre sona erdi.
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Hozat Tunceli Vilayetinin tarihi bir kasabasıdır.

1937 Hozat İlk Okulu 4.Sınıf öğrencisiyim, babam 
Posta Müdürü Nedim MERİÇ.

Dağ taş, Seyit Rıza isyanını bastırmak için, Hozat 
ve civarına sevkedilen askerlerle dolu, muhabere 
telgraf ve jandarma kanalıyla konuşalabilen 
ankesörlü telefonla yapılıyor. Telefon daha çok 
askeri konuşmalar için kullanılıyor ve çok kifayetsiz. 
Ovacık ve Hozat’ın bütün muhaberatı ile yoğun 
resmi iletişim Telgraf yoluyla sağlanıyor. PTT’de 
2 muhabere memuru ile PTT müdürü konumunda 
olan ama gece gündüz telgraf aletinin başında 
çalışan vefakar babam var, evrak dağıtımı 2 müvezzi 
ile yapılıyor. Mekkare ; Katırlar sırtında taşınan 
toplara denir, 6 er tarafından kurulur ve menzili 600 
metredir.

Elazığ – Hozat – Ovacık arası 60 ar kilometre, bu 
hafta Elazığ – Hozat arası her 50 metrede bir direk 
ve Hozat – Ovacık arsıda direkler 100 er metrede bir 
yapılmış. Bölgede çok kar yağıyor ve çoğu kez kar 
kalınlığı insan boyuna yaklaşıyor. Tellerin üzerinde 
biriken aşırı kar ağırlığı, bazen de teröristlerin 
yaptıkları eylemler yüzünden hatlar kopuyor ve 
çoğu kez Ovacık – Hozat arası muhabere kesiliyor. 
Harekatın en kızgın bölgesi, kürtlerin elinde uzun 
menzilli modern silahlar var,İngiltere gönderiyor. 
Askerimiz 7.9 mm çapında 200 metre menzilli eski 
silahlar ve mekkareli toplarla dövüşmekteler ve her 
gün subay ve asker şehitler Hozat’a getirilmekte. Bu 
dopdolu muhaberatı yöneten 3 memura takdirname 
ve babama da ilaveten Dersim madalyası verilmiştir.

Hozat’la Ovacık arasındaki direk aralıklarını 50 
metreyeindirmek gerekiyor. Bu yolu yaya gidip 
dönen ve ihtiyaç halinde Elazığ yoluna gönderilen bu 
ihtiyar müvezzile fakirler, ayaklarında çizme yok. Yol 
boyunca kafaları yukarıda hatları takip ediyorlar ve 
kopuk telleri bağlıyorlar, menzillerine vardıklarında 
yeni kopmalar oluyor. Direkler 50 şer metreye 
arttırılacak, yazışmalar bir yıl sürdü.

Birgün kamyonla yeşile boyanmış ağaç direkler geldi, 
postanenin önüne yığıldılar, numaralı ve yetecek 
sayıda idiler. Hozat’ta jandarma komutanı bir yüzbaşı 
vardı, çok zararlı bir insandı. Kaymakam dahil bütün 
memurlar ve mevcut esnafl ar bu adamdan tirtir 
korkorlardı. Dersim harekatının sebeplerinden biri 

sayılıyordu. Babama telefon ediyor, bu direklerden 
7 tanesini istiyor, tabi ki babamdan da red cevabı 
alıyor. 

Biz Elazığlıyız, kökümüz 2.Bayazıt zamanında Anadolu 
şehirlerinin nüfusunun çok azalması dolayısıyla gerekli 
yerlere Kırgızlar, Türkmenler, Tatarlar, Ermeniler 
v.b. halkları yerleştiriyor. Elazığa da, 10 Tatar aile 
yerleştiriliyor. Biribirlerine yabancı ailelerden biride 
bizim dedelerimizin ailesi. Kökenimiz Türk, asırlar 
boyunca Harput’ta oturuyorlar. O sıralar Elazığ’da 
kürt kökenli aileler yok denecek kadar az. Şehrin üst 
bölümünde dağların arasından göze denen bir yerden 
çıkıp şehrin ortasından geçen bir dere var. Yeni halk 
çok ahlaklı insanlar. Ekim arazisi çok az, bir bölümde 
bu suyla sulu bahçecilik yapılıyor. Ekonomi ağırlıkla 
köylerde hayvancılık. Şehrin etrafı ağaçsız sarp 
dağlarla çevrili, dağların arasında büyük mağaralr 
var. Kürt savaşçılar bu mağaralarda kalıyorlar. Çoğu 
keskin nişancı, uzaktan isabetli atışlarla askerlerimizi 
vuruyorlar, çok zayiat veriyoruz.

Direklerin yerlerine takılmasından bir hafta sonra 
Hozat’a yaşlı bir PTT Müfettişi geldi, babamı işten el 
çektirdi Çok üzülüyoruz, ağlıyoruz.

Bu olaydan bir hafta sonra müfettiş babamı çağırıyor, 
alnından öpüyor ve göreve yeniden başlatıyor. 
Babam kabahatinin ne olduğunu sorunca müfettiş, 
Jandarma Komutanı Elazığlı olduğunuzdan sizlerin 
kürt olduğunu ve kürtlere haber sızdırdığınızı Genel 
Müdürlüğe ihbar etti diyor, bu beladan böylece 
ailece kurtulmuş olduk.

Bir hafta sonra okulumuzun arkasında trampetler 
çalınıyordu, koşup gittim. Halka olmuş bir manga 
asker, ortada bir general ve yüzbaşı bulunuyordu. 
General bir yazılı kağıt çıkartıp okumaya başladı, 
hatırladığım şunlardı; Yüzbaşı Saffet : Kaymakam 
ve halkın bize ulaştırdığı pek çok şikayetlerle, halka 
zulüm yaptığın, kürt isyanının sebeplerinden biri 
olduğunun tesbit edildiğinden askerlikten kovuldun 
dedi ve kuvvetli bir tokat attı. Elindeki kılıçla 
apoletlerini ve şapkasındaki kokartı keserek yere 
attı.

Böylece halka pek çok zararlar veren bir insanın 
nasıl cezasını bulduğunu çocuk gözlerimler gördüm 
ve çocuk hafızama yerleştirmiş oldum. Asla 
unutamadığım bir hatıradır bu.

Dersim’in Merkezi 
Hozat’tan Hatıra

Dişhekimi / Cemal MERİÇ

Odamızın onursal üyelerinden sayın Cemal MERİÇ’in, sağlığında 
bizden isteği yazılarının dergimizde yayınlanmasıydı. Bu isteğini 
sağken yerine getirememenin üzüntüsü içindeyiz. Bu sayıda da 2. 
yazısına yer vererek ruhu şad olsun diyoruz.
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Sevgili Meslektaşlarım;
Hekimlerin kendi adlarına bağımsız olarak mesleğini 
icra edebildikleri tek yer; kendi muayenehaneleridir. 
Günümüz koşullarında muayenehanelerin  ayakta 
kalabilmesi ve güçlenebilmesi için serbest çalışan 
dişhekimlerinin bir araya gelebilmesi,  sorunlarını ortaya 
koyup çözmeye çalışması çok gerekli ve önemlidir. 
Kısaca meslek örgütünün desteğiyle ve meslek örgütüne 
destek vererek çalışması çok önemlidir. Komisyonumuz 
hem meslektaşlar arasındaki paylaşımları artırmakta 
hem de yeni fi kirler üretmek için zemin hazırlamaktadır. 
Bugüne kadar altı kez toplanılmış olup, son dönemde 
büyüyen sorunlarımız hızla paylaşılmaya başlanmıştır.
Üyelerin çalışma alanlarının çeşitliliği ve semt 
dağılımının geniş olması ilk toplantımızda tabanımızı 
yansıttığımız düşüncesi oluşturmuştur.  Yine de tabanı 
daha geniş tutmak için temsilcilerle de iletişime 
geçilebileceği düşünülmüştür. Temsilcilerimizle bir 
araya geldiğimiz toplantılar ve ortak mail grubu ile bu 
amaca yönelik çalışmalar başlamıştır.
Komisyonda ortaya konulup tartışılan başlıca konular 
şunlardır: 
1. Dişhekimlerinin ortak sorun ve önerilerinin 

temsilcilerle yapılacak bir anketle toparlanabileceği, 
bu anketin gerçeği yansıtabilmesi için profesyonel 
bir şekilde hazırlanması gerektiği  

2. Hizmet alımının muayenehaneleri nasıl etkileyeceği: 
(Bekleme sürecindeki medya haberlerinin hem 
hastaları hem de hekimleri olumsuz etkilediği)

3. Toplumun ağız diş sağlığı konusunda farkındalığının 
artırılmasının gerektiği : Ağız Diş Sağlığı konusunda 
farkındalık artırmanın  hem toplum sağlığı hem 
hekimler için iyi olacağı: Bu konuda; TDB’ye ve 
TADS’a  destek verilebileceği 

4. Anlaşmalı kurumlarla yapılan çalışmaların bir 
kısmının haksız rekabete neden olduğu; bu durumun 

giderilmesi için neler yapılabileceği:  (Bu konuda 
avukatımızdan yardım aldık ve kurumlara durumu 
anlatan bir yazı gönderdik).

5. Konsültan hekim kavramının tanımlanmasının nasıl 
olması gerektiği

6. Aldığımız hizmetler ve yaptığımız alışverişlerle ilgili 
bir tüketici hakları komisyonu oluşturulabileceği

7. Mesleğimizde etik kuralların ne kadar önemli olduğu 
ve sık hatırlamamızın  bir yolu olması gerektiği

8. Hukuki sorumluluklarımızı  toparlayan ve hatırlatan 
bir  seminere gereksinim olduğu

9. Muayenehanelerimizde  kullanabileceğimiz ; 
‘Aydınlatılmış Onam Formu’ nun en doğru ve en 
kısa şekilde hazırlanmasının gerekliliği

10. Bir hasta takip programına ihtiyacımız olduğu; 
bunun en pratik, güvenli ve ekonomik şekilde 
oluşturulabilmesi için profesyonel bir çalışma 
yapılması gerektiği: ( Şu anda bu konuda  çalışmamız 
sürüyor)

Komisyonumuz önerilerinizle güçlenecek ve ADO’ya 
vereceği destekle hepimiz için kalıcı yararlar 
sağlayacaktır. Hep beraber, mesleğimizde  daha aydınlık 
günlere ulaşmak dileğiyle… 
Sevgiyle kalın … Neslihan  Sevim
(Serbest Dişhekimleri Komisyonu Başkanı ve                        
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)
Komisyon  Üyelerimiz:                          
Arzu Ünal   (Raportör)
Burak Hasar   Burak Yandımata                   
Bülent Meral Didem Kanber
Ekin Aşılıpınar  (Raportör) Güzin Ünlü Yaşar
Halit Yosunçığır Neslihan Sevim  (Başkan)
Semih Süreyya Yazıcı Sibel Kepez Ülkü
Tolga Mehmet Akyüz Yeşim Güvenç

Serbest Dişhekimleri 
Komisyonu
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10 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da Türk Dişhekimleri 
Birliği’nin Ağız Sağlığını Geliştiren Okullar Projesi  
kapsamında Proje hazırlayıcısı ve sorumlusu Prof. 
Dr. İnci Oktay ve TDB Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi 
Komisyonu üyeleri ve gönüllü meslektaşlarımız  
Ahmet Andiçen ve Yenilik İlköğretim Okullarında 
çalışmaya başladılar. Öğrenci, Öğretmen, Veli 
eğitimleri ve anketlerinin yapıldığı ve 1. Sınıf 
öğrencilerinin ağız içi muayeneleri ve fl or vernik 
uygulamalarının yapıldığı proje ile;

• İlköğretim öğrencilerinde, diş fırçalama 
alışkanlığını % 75’e çıkarmak

• 12 yaş grubunda düşük ve orta çürük risk grubunda 
diş çürükleri ve sonuçlarını 1’e düşürmek

• 12 yaş grubunda yüksek çürük risk grubunda diş 
çürükleri ve sonuçlarını 2.5’e düşürmek

• Gingivitis’te % 80 iyileşme sağlamak 
hedefl enmektedir.

İlköğretim öğrencilerinde, ağız diş sağlığı düzeyinin 
yükseltilmesini amaçlayan bu program; sağlık 
eğitimi ile kişisel hijyen, ağız diş sağlığı alanında 
diş fırçalama alışkanlığını kazandırma ve fl uoridlerin 
kullanımı ile diş çürüklerini azaltarak, ağız diş 
sağlığının korunması ve geliştirilmesini sağlayacaktır.

Tamamen gönüllülük esasıyla projede çalışan 
meslektaşlarımıza verdikleri katkıdan dolayı teşekkür 
ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Dişhekimleri, Helin Aras Tek, Buğra Özen, Burak 
Yandımata, Neslihan Sevim, Zerrin Olgun, Işın 
Karahanlı, Didem Ergüven, Fulya Basmacı, Gülten 

Ercan, HaticeÇelik, SemaÖzcan, Zeynep Özen 
Akıncı, Yaşar Uzun, Süleyman Demirdöven, Halit 
Yosunçığır ve Ankara Dişhekimleri Odası TADS Eğitimi 
Komisyonundan sorumlu Prof. Dr. Nil Altay gönüllü 
olarak projeye desteklerini sundular.

Desteklerini esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza 
katkılarından ve toplum sağlığını  yükseltmeye 
verdikleri önemden dolayı çok teşekkür ediyoruz.

Ağız Sağlığını Geliştiren 
Okullar Projesi  

10 Ekim 2012 tarihinde Ankara’da Türk Dişhekimleri 

Ercan, HaticeÇelik, SemaÖzcan, Zeynep Özen 
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Kastamonu, Çankırı ve Ankara’daki dişhekimleri 
ile ailelerinin katıldığı Ilgaz Sempozyumumuz, 
meslektaşımız Dişhekimi Mustafa FAKAZLI’nın 
katılımcılara Kastamonu’yu tanıttığı sunumu ile 
başladı.

Prof. Dr. Mete  ÜNGÖR’ün “Kanal Preparasyonunda 
Rotary Enstrümanlar”, Prof. Dr. Yıldırım Hakan 
BAĞIŞ’ın “Estetik Kompozit Uygulamalar” ve 
Dr. Dişhekimi A.R.İlker CEBECİ’nin  “Panoramik 
Radyografl ar Üzerinden Klinik ve Radyografi k 
Değenlendirme” konulu sunumlarıile devam 
etmiştir.

Sempozyumdan arda kalan zamanda sosyal 
etkinlik olarak çocuklar için sinema gösterimi 
yapıldı, oyun salonunda oyunlar oynatıldı, 
Kütük Bar’da da eğlence düzenlendi. 

Ilgaz Sempozyumu’nun ikinci günü olan pazar 
öğle saatlerinde Ilgaz Dağı’nın muhteşem 
büyüsünde doğa yürüyüşü ile kayak pistine 
giderek teleski ile gezinti yaptıktan sonra 
meslektaşlarımızla birlikte bu güzel 
organizasyonu tekrarını yaşamak dileğiyle 
vedalaşarak ayrıldık. 

Bizleri çok güzel bir şekilde ağırlayan 
Kastamonu Bölge Temsilcimiz Dişhekimi 
Bahadır SEYDİOĞLU’na, Kastamonu ve Çankırılı 
meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. 

ILGAZ SEMPOZYUMU
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1. Yeni 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda 
Dişhekimlerinin hukuki sorumluluğunu etkileyen 
ne gibi değişiklikler yapılmıştır?

Yargıtay, hasta ile hekim arasındaki ilişkiyi Türk 
Borçlar Kanunu’nda (TBK) düzenlenmiş olan sözleşme 
tiplerine göre nitelendirmektedir. Dişhekimlerince 
yapılan protez, implant, dolgu gibi girişimleri ise 
öteden beri eser sözleşmesi hükümleri kapsamında 
değerlendirmektedir.

TBK’nın eser sözleşmesinde yüklenicinin 
sorumluluğunu düzenleyen 471. maddesine, eski 
hükümden farklı olarak “Yüklenicinin özen borcundan 
doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer 
alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin 
göstermesi gereken mesleki ve teknik kurallara uygun 
davranışı esas alınır.” fıkrası eklenmiştir. Kanunun 
gerekçesinde, böylelikle yükleniciden beklenen özen 
yükümlülüğünün tespit edilmesine objektif bir kriter 
getirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. 

Bu değişikliğin sonucunda, hasta memnuniyetsizliği 
oluştuğu durumlarda dişhekiminin sorumluluğunun 
kapsamı belirlenirken, benzer bir alanda hizmet 
vermekte olan başka hekimlerin mesleki ve 
teknik kurallara uygun davranışı dikkate alınarak 
hukukilik denetimi yapılacaktır. Esasen değişiklikten 
önce Kanun’da yer almayan bu ölçüte, son 
yıllarda Yargıtay’ın konuya ilişkin içtihatlarında 
vurgu yapılmaktaydı. Umuyoruz ki bu yönde bir 
ibarenin Kanun’da açıkça düzenlenmesi, hekimin 
sorumluluğunun, mesleki ve teknik dayanakları 
içerecek şekilde, daha objektif bir şekilde 
değerlendirilip, belirlenmesine katkı yapabilir.

2. Bu değişiklik Dişhekimlerinin hukuki 
sorumluluğunun doğru tespit edilmesi açısından 
yeterli midir? 

Dişprotezi, implant, dolgu gibi tıbbi girişimlerde 
kusur tespiti yapılırken mesleki ve teknik ölçütlere 
göre karar verilmesi yönünde açık bir hükmün 
TBK’ya eklenmesi sorumluluğun tespitinde 
pozitif katkı sağlayabilecektir. Ancak getirilen 
bu yeni düzenlemenin, uygulamada karşılaşılan 
sorunları ortadan kaldırmak için yeterli olmadığı 
düşüncesindeyiz.

Nitekim doktrinde de tedavi sonucunun garanti 
edilememesi, hekimin mesleki bağımsızlığıiçerisinde 
tedaviyi sürdürmesi, muayene yükümlülüğünün 
uygulanamayacak olmasıgerekçeleriyle hasta ile 
hekim arasındaki hukuki ilişkinin eser sözleşmesi 
olarak nitelendirilemeyeceği ifade edilmektedir. 

Dişhekimleri tarafından uygulanan protez, implant, 
dolgu gibi işlemler birer tıbbi müdahaledir ve diğer 
tıbbi müdahalelerde görülen komplikasyonların 
risklerini taşımaktadır. Hekimin canlı bir doku 
üzerinde çalışması, tedaviye hastanın kusuru, diğer 
sağlık sorunları gibi bir dizi etmenin dahil olması tıbbi 
girişimden beklenen yararın elde edilememesine 
neden olabilmektedir. 

Üstelik Yargıtay’ın eser sözleşmesi kabul ettiği diş 
protezi, dolgu, implant gibi işlemlerin büyük bölümü 
güzelleştirme amacından ötede, dişlerdeki işlevsel 
sorunların giderilmesi veya hastaların beslenme, 
konuşma gibi ihtiyaçlarında dişlerini gereği gibi 
kullanabilmesi amacı taşımaktadır. 

HUKUK KÖŞESİ
Değerli Meslektaşlarımız;

Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda Dişhekimlerini ilgilendiren 
yeni düzenlemelere ilişkin Odamıza sıklıkla gelen sorular üzerine Hukuk 
Danışmanımızca bir bilgi metni hazırlanmıştır. Meslektaşlarımız için önemli 
tespitler içeren hususları “Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki 
değişikliklere ilişkin Sık Sorulan Sorular ve Cevapları”başlığı altında aşağıda 
bilgilerinize sunarız.

TÜRK BORÇLAR KANUNU VE TÜRK TİCARET 
KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SIK 

SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI
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Bu nedenle, bu girişimlerin yapılmasına ilişkin 
sözleşmelerin de vekalet sözleşmesi kapsamında 
değerlendirilmesi ve bu hükümlere tabi olması 
hem işin niteliği, hem de hekim sorumluluğunun 
belirlenmesi açısından daha isabetli olacaktır. 
Umuyoruz ki, ileriki dönemlerde yapılan 
düzenlemeler ve oluşturulan Yargıtay içtihadı bu 
yönde gelişir.

3. Diş protezi, dolgu, implant gibi müdahaleler 
dışında kalan tıbbi girişimlere ilişkin sorumluluk 
esaslarında özel bir değişiklik yapılmış mıdır? 

Dişprotezi, dolgu, implant gibi müdahaleler dışında 
kalantıbbi girişimler öteden beri Vekalet Sözleşmesi 
hükümleri kapsamında değerlendirilmektedir. 
Vekalet Sözleşmesine ilişkin hükme de eser 
sözleşmesine paralel bir hüküm eklenmiştir. Buna 
göre, “vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun 
belirlenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetleri 
üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken 
davranış esas alınır” (TBK, m 506). Kanun 
gerekçesinde, eser sözleşmesine benzer bir şekilde, 
vekilin sorumluluğunun belirlenmesine objektif bir 
kriter getirmenin amaçlandığıaçıklanmıştır. Eser 
sözleşmesi hükümlerinden farklı olarak, eklenen bu 
fıkrada mesleki ve teknik kurallara yer verilmemiştir.

Ancak amaçsal olarak bu hüküm hekim sorumluluğunun 
belirlenmesi açısından tıp kurallarının ışığında 
hareket edilmesi gerektiği yönünde yorumlanmalıdır. 
Buna göre özen yükümlülüğünü ihlal ettiği iddia 
edilen hekimin sorumluluk derecesi belirlenirken, 
eser sözleşmesinde olduğu gibi, vekalet ilişkilerinde 
de mesleki ve teknik kurallar ışığında bir tespit 
yapılacaktır.

4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda şirketlerle 
ilgili de birçok yeni hüküm mevcuttur. Bu 
değişikliklerin Polikliniklerin ve/veya tıp 
merkezlerinin kuruluş koşullarını etkileyen bir 
yönü var mıdır ?

TTK ile getirilen en büyük değişikliklerden biri, 
anonim ve limited şirketlerin kurucu ortak sayısının 
bire düşürülmesi olmuştur. Bununla beraber, artık 
tek pay sahipli anonim şirket ve tek ortaklı limited 
şirket kurulabilecektir. Mevcut şirketler ise, bir ana 
sözleşme değişikliği ile tek kişiliğe dönüştürülebilir. 
Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay 
sahibi ve bir limited şirketin tek ortağı olan gerçek 
veya tüzel kişinin, 1 Temmuz 2013 tarihinden 
itibaren 15 gün içinde, bu sıfatını, adını, adresini, 
vatandaşlığını, anonim şirketlerde yönetim kuruluna, 
limited şirketlerde ise müdüre veya müdürlere noter 
aracılığıyla bildirmesi gerektirmektedir.

Bu değişiklik, tıp merkezi ve poliklinik açmak isteyen 
Dişhekimleri açısından önem taşımaktadır. Bununla 
beraber, yeni hükmün şu anda yürürlükte olan ve 
bu konuda düzenlemeler içeren sağlık mevzuatı ile 
birlikte incelenmesi gereklidir.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık 
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te bu hizmetin 
verildiği sağlık kuruluşlarının türleri ve nasıl 
kurulabilecekleri açıklanmıştır. Buna göre hem 
diş sağlığı merkezleri, hem de diş poliklinikleri 
birden fazla dişhekimi tarafından müşterek olarak 
kurulabilir. Dolayısıyla, tek pay sahipli anonim 
şirketlerin veya tek ortaklı limited şirketlerin, 
poliklinik ve diş sağlığı merkezi açması hukuken 
olanaklı görülmemektedir.

5. Yeni TTK hükümlerinde şirketlere getirilen bazı 
yükümlülüklerden poliklinik/ağız ve diş sağlığı 
merkezi bulunan Dişhekimleri de etkilenecek mi?

Yeni TTK şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu 
getirmiştir. Kanuna göre, mevcut şirketlerin 1 
Temmuz 2013 tarihinden itibaren üç ay içerisinde 
internet sitelerini oluşturmaları gerekmektedir. 
İnternet sitelerinde ise, TTK 39. madde uyarınca, 
Şirketin sicil numarası, Ticaret Unvanı, İşletmenin 
Merkezi, Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı, 
Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürlerin 
adları-soyadları gibi bilgilere yer vermeleri 
gerekmektedir. Bu yükümlülüğe aykırı davranan 
şirket yetkililerine hapis cezası ve adli para cezası 
verileceği düzenlenmektedir.

Ancak Kanun aynı zamanda internet sitesi oluşturma 
zorunluluğunun kapsamının sınırlarını tam olarak 
çizmemiş, denetime tabi olmayan sermaye 
şirketlerinin internet sitesi oluşturma zorunluluğuna 
tabi olmadığı, hangi şirketlerin denetime tabi 
olduğunu ise Bakanlar Kurulunun belirleyeceğini 
düzenlemiştir. Bakanlar Kurulu henüz konuya ilişkin 
bir karar ilan etmemiş olmakla birlikte, denetime 
tabi sermaye şirketlerinin sermaye miktarları, 
çalışan sayısı gibi ölçütler üzerinden belirleneceği 
düşünülmektedir. 

Eğer Bakanlar Kurulunca belirlenecek ölçütlere 
göre, şirketlerce açılan Dişhekimleri tarafından 
açılan ağız ve diş sağlığı merkezleri ile poliklinikler 
açısından internet sitesi kurma zorunluluğu doğar 
ise, bu internet sitelerini oluştururken Dişhekimleri 
ve sağlık kuruluşları açısından getirilen reklam ve 
tanıtım esaslarına uymak gerekmektedir. Bu esaslara 
uyulmaması halinde internet sitelerinin sahipleri 
hakkında hukuki ve cezai sorumluluğun doğması söz 
konusu olabilecektir. 

5. İktisadi işletmeler yönünden bir değişiklik söz 
konusu mudur? 

Yeni TTK’nın 16. maddesinde, eski kanun yönünden 
dil sadeleştirmesine gidilmiş ve geçmişte” iktisadi 
işletme” olarak tanımlanan kavram,”ticari işletme” 
olarak kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra, vakıfl arın da 
ticari işletme kurabileceği yönünde açık bir hüküm 
getirilmiştir. 
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Temmuz 2005’te kabul edilmiş olan 5378 Sayılı 
Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun’un Geçici 2.Maddesi “Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm 
yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, 
spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı 
alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü 
yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihden 
itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine 
uygun duruma getirilir.” hükmünü içermektedir.

Yukarıda anılan yasa hükmü gereğince kamunun 
(halkın) kullanımına açık mevcut bina ve alanların 
engelli kişilerin ulaşabilirliğine uygun duruma 

getirilmesiyle ilgili yasal süre Temmuz 2012 
tarihinde dolmuş, ancak düzenlemelerin yeterince 
gerçekleşmemesi üzerine 6353 sayılı yasa ile 1 yıllık 
ilave bir süre verilmiştir. 2013 Temmuz ayı itibari ile 
düzenlemeleri yerine getirmemiş gerçek ve tüzel 
kişilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca 50 
bin TL’ye kadar para cezası uygulanabilecek, özürlü 
kişiler, ulaşılabilirliğin kısıtlandığı gerçek ve tüzel 
kişiler aleyhine ayrımcılık davaları açarak yüklü 
tazminat talebinde bulunabilecekler, görevlerini 
yerine getirmeyen bina yönetimleri ve yetkililer 
müteselsilen bunun sorumluluğunu taşıyacaktır.

Belediyeler gerek yasal düzenlemeler, gerekse 
valilik talimatları doğrultusunda yerel yönetim 
birimi olarak bu düzenlemelerin gerçekleşmesinin 
takibini yapma sorumluluğunu taşımaktadır. Bu 
kapsamda, tüm çarşı, pasaj, alışveriş merkezi, 
kafe, lokanta, bar, mağaza, eczane, sinema, 
otel, kültür merkezi, yurt, kreş, dershane, büro, 
vb. umuma açık hizmet veren binalar ve bina 
parselinde engelli kişilerin erişimini kısıtlayan 
engellerin kaldırılması ve binaların ulaşılabilir 
duruma getirilmesi gerekmektedir.

Kamuya açık hizmet veren bina ve işyerleri 
yönetimleri için, mevcut bina ve açık alanlarda 
yapılması gereken makul ve asgari ulaşılabilirlik 
koşullarını açıklayan yazı Çankaya Belediyesi 
tarafından Odamıza gönderilmiştir. Ayrıca 
düzenlemelerle ilgili yardımcı görsel dokümanlara 
ve ek kılavuzlara Çankaya Belediyesi web 
sayfasının Engelliler ya da İmar işleri bölümünden 
ulaşılabilecektir.

Sözkonusu asgari ulaşılabilirlik düzenlemelerinin 
en geç Mayıs 2013 tarihine kadar tamamlanması 
ve düzenlemelerin eski ve yeni durumunu gösteren 
fotoğrafl arıyla birlikte Çankaya Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü Engelliler Hizmet Birimine 
bilgi verilmesi gerekmektedir.

Engelliler İçin Genelge

Ankara Dişhekimleri Odası olarak Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Yenimahalle Belediye Başkanlığına karşı  
açtığımız  Semt Polikliniği ile ilgili davada ilk karar verilmiştir.

“Hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafi si güç ve imkansız zararına yol açacağı açık 
olan dava konusu işlemin, dava bitimine kadar YÜRÜTMENİN DURDURULMASI’na karar verilmiştir.”

Odamızın bu konu üzerindeki ısrarlı takibi ve çalışması devam edecektir.  Dava süreci ile ilgili gelişmeleri 
siz meslektaşlaımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve 
Yenimahalle Belediye Başkanlığına karşı 
Açtığımız Davada Yürütmeyi Durdurma
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 29.9.2012 gün ve 28426 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik 
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. 

• Tebliğin 1. maddesi ile sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı 
veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenmek zorunda olan katılım payını vakıf 
üniversiteleri hariç olmak üzere üniversitelerdeki öğretim üyesi muayenelerinde artırmaya ve 
farklılaştırarak uygulamaya SGK yetkili kılınmıştır.  Bu düzenleme ile Kurum 2 ve 3. basamak 
sağlık kurumlarında 5 TL olan katılım payını üniversitelerde 20 TL’ye kadar arttırabilecektir. 
Böylece üniversitelerin içine düşürüldüğü mali sıkıntının, sosyal güvenliği olanlar dahil bütün 
sağlık hizmeti alanların cepten ödemesi ile fi nanse edilmesi düşünülmüştür.

• Tebliğin 4. maddesinde onkolojik ön tanı veya tanı konulmuş hastalıklar ile ilgili tüm işlemlerin 
hizmet başına ödeme yöntemiyle faturalandırılacağı belirtilmiş, onkolojik ön tanı veya tanı 
konulmuş hastalıklar ifadesinin önüne MEDULA’da tedavi tipi “onkolojik tedavi” olarak seçilmiş 
ifadesi eklenmiştir.

• Tebliğin 28. maddesi ile Diş Tedavileri Puan Listesine (EK-7)  şu işlemler eklenmiştir.

SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR İŞLEM PUANI

213  
7. 1 Tanıya dayalı 
ortodontik tedavi 

işlemleri

Bu başlık altındaki işlemler birbirleri 
ve bu listenin “7.Ortodonti” başlığı 
altında yer alan işlemler ile birlikte 
faturalandırılmaz.

 

214 P407350  Sınıf I Ortodontik 
Tedavi

Open-bite, deep-bite, expansiyon 
tedavileri paket fi yatına dahildir. 1.433,39

215 P407351  Sınıf II Ortodontik 
Tedavi

Tedavi paket fi yatı hem fonksiyonel 
hem de kamufl aj tedavilerini içerir. 
Open-bite, deep-bite, expansiyon 
tedavileri paket fi yatına dahildir.

2.107,93

216 P407352  Sınıf III 
Ortodontik Tedavi

Tedavi paket fi yatı hem ağız dışı 
aparey uygulamasını hemde kamufl aj 
tedavisini içerir. Open-bite, deep-
bite, expansiyon tedavileri paket 
fi yatına dahildir.

2.529,51

217 P407353
 Ortognatik 
Cerrahide 

Ortodontik Tedavi

Open-bite, deep-bite, expansiyon 
tedavileri fi yata dahildir. 2.951,10

• Tebliğin 10. maddesi ile Diş Tedavileri başlığı altına “Sınıf I, II, III ve ortognatik cerrahide 
uygulanan ortodontik tedavilerin; SUT eki EK-7 listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi 
işlemleri” bölümünde yer alan işlem kodları üzerinden Kurumca karşılanacağı düzenlenmiştir.

• Vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri tarafından 
yapılan “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” başlıklı bölümde yer alan ortodontik 
tedavi işlemlerinin  SUT eki EK-7 Listesindeki puanlara  %20ilave edilerek faturalandırılacağı 
düzenlenmiştir. 

Sağlık Uygulama Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ Hk.
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9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462
TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik 
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Diş Tedavileri” başlıklı 4.5.1. maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“(5) Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucuları 
diş ünitelerindeki ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin tedavi giderlerinin fi nansmanının Kurumca 
karşılanmasında SUT eki Ek-7/B’de yer alan usul ve esaslar dikkate alınır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7.1 numaralı maddesinin yirmidokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“(29) Yirmisekizinci fıkrada yer alan göz, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, kulak burun boğaz, 
kadın doğum ve üroloji branşlarında kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan 
tıbbi malzeme bedelleri, 1/1/2013 tarihinden itibaren Kurumca karşılanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğ ekinde yer alan “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi” (EK-2/G)’nde fi yatları değişen 
ve yeni eklenen ilaçların listesi, ekteki “YENİ EKLENEN VE FİYATLARI DEĞİŞEN YURT DIŞI İLAÇ FİYAT 
LİSTESİ”nde yer almaktadır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğe, ekteki Ek-7/B, Ek-7/B-1 ve Ek-7/B-2 eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Tebliğin;

a) 2 nci maddesi 29/9/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 3 üncü maddesi “YENİ EKLENEN VE FİYATLARI DEĞİŞEN YURT DIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ”nde belirtilen 
yürürlük tarihlerinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
Sağlık Uygulama Tebliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 

Tebliğ 09 Kasım 2012 tarihli ve 
28462 Sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanmıştır.



Ankara Dişhekimleri Odası Aktüel Dergi 61

Yapılan bir araştırmaya göre, üniversiteye giriş 
sınavlarında en çok tercih edilen bölümlerin başında; 
Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri ve Hukuk 
Fakülteleri’ nin geldiği anlaşılmıştır. 

Adı geçen Fakültelerden mezun olunarak elde 
edinilen meslekler, gerek toplum için gerekse 
birey için olmazsa olmaz (sine qua non) meslek 
gruplarındandır. 

Bilindiği üzere, sağlık hizmetlerinin sunumu ile ortaya 
çıkan sağlık-toplum ilişkilerinde gözlenen en basit 
ilişki, hekim-hasta ilişkisidir. Hekimlik uygulamasının 
ilk başladığı yıllardan bugüne değin, hekim-hasta 
ilişkilerinde kurallar konulmaya çalışılmış; hataların 
ve kusurların önüne geçilmek adına birtakım önleyici 
ve caydırıcı kurallar getirilmiştir. 

Zamanla ihtiyaçlara göre şekillenen kurallar ve 
ilkeler silsilesi yasaların oluşmasına vücut vermiş 
ve nihayetinde ise 18nci Yüzyılda başgösteren 
Sanayi Devrimi ile, tüm kurallar hukuksal bir nitelik 
kazanmıştır. Netice itibariyle sağlık hizmetlerinde, 
kişiler arası ilişkileri düzenleyen ve uyulması zorunlu 
kurallar bütününü teşkil eden, ‘’Sağlık Hukuku’’  
kavramı ortaya çıkmıştır.   

Bilindiği üzere, “hekimlerin hukuki ve ceza-i 
sorumluluğu’’ her ne kadar hukuki bir “sorun” 
veya mevzu olsa da; hekimler bu sorumluluğa yol 
açan olayları bizzat yaşayan insanlar olduğundan; 
temelde hekimleri doğrudan doğruya ilgilendiren bir 
husustur. 

Bu itibarla da, ‘’hekimlerin hukuki ve ceza-i 
sorumluluğu’’ hakkında yer alan tüm yasal 
düzenlemeler ve değişiklikleri ile konu hakkında 
verilen yerleşik Yargı içtihatlarını; en az hukukçular 
kadar hekimlerin de çok iyi bilmesi gerektiği açıktır. 

Bu köşemizde yer verilen konu ile ulaşılması 
amaçlanan husus; dişhekimliği mesleğine hukuksal 
açıdan katkı sağlayabilmek için farklı bir bakış açısı 
yakalamak ve bunu sizlerle paylaşmaktır.

Nitekim, ülkemizde yer alan sağlık hizmetlerinin 
ve denetim mekanizmalarının işleyişine fazlasıyla 
önem veren, Mustafa Kemal ATATÜRK şöyle demiştir;

‘’Kendine devrimin ve devrimciliğin çeşitli ve 
yaşamsal görevler verdiği Türk vatandaşının sağlığı 
ve sağlamlığı her zaman üzerinde dikkatle durulacak 
ulusal sorunumuzdur. Çünkü Cumhuriyet, düşünsel, 
bilimsel ve bedensel bakımlardan güçlü ve yüksek 
düzeyli koruyucular ister.’’  

Bu sözler ile Önder’imiz, bir ülkenin gelişiminde 
ve refahının sağlanmasında, sağlık hizmetlerinin 
ne denli önem arz ettiğine ve sunulan sağlık 
hizmetlerinde olması beklenen istikrardaki süreklilik 
unsurunun ise ülke refahının sağlanmasıyla doğrudan 
bağlantılı olduğuna işaret etmiştir. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun 
Haziran 1948’de hazırladığı ve birkaç değişiklik 
yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948’de, BM Genel 
Kurulu’nun Paris’te yapılan oturumunda kabul edilen 
30 maddelik bildiri olan “İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi” (Universal Declaration of Human 
Rights ya da kısaca UDHR)’ nin 25nci maddesinde  
yer verilen düzenlemede “Sağlık Hakkı”, insanlığın 
en temel haklarından biri olarak kabul edilmiştir. 

Görüldüğü üzere, Uluslararası İnsan Hakları 
Sözleşmelerinde en temel insan haklarından 
biri olarak düzenlenen “Sağlık Hakkı” kavramı, 
sonrasında; ulusal yasal düzenlemelere ve 
Anayasalara konu edilerek,  sağlık hakkı kavramının 
uzantısı olan “Sağlık Hizmeti” kavramına ulaşılmıştır. 
Bu hizmetin işleyişi ve denetimi için gerekli olan tüm 
mekanizmalar, ulusal yasal düzenlemelerde “Sosyal 
Devlet” anlayışı ile yasal ve Anayasal korunmaya 
alınmıştır.  

Bilinen bir gerçektir ki; Sosyal Hukuk Devleti’nde 
olması beklenen pozitif sağlık hizmetleri ve işleyişi 
ile bu hizmetin en iyi şekilde sürdürülebilirlik 
özelliği; bir insanın en temel ve kişiye sıkı sıkıya bağlı 
vazgeçilemez hakkı olarak kabul edilen, “Yaşam 
Hakkı” ile doğrudan paralellik göstermektedir. 

Ancak ne var ki; günümüzde sağlık alanında son 
derece sıkıntılı bir süreç yaşanmaktadır. Nitekim, 
“Sağlıkta dönüşüm’’ adı altında yapılan bir takım 
yasal düzenlemeler, değişiklikler ve uygulamalar ile 
ne yazık ki “Sağlıkta Kaos” ortamı yaratılmıştır. Zira, 
sağlık alanında yapılan yasal değişikliklerin, kanunlar 
ile TBMM tarafından yapılması gerekirken; Kanun 
Hükmünde Kararnameler ile Bakanlar Kurulu’nca 
yapılmasının tercih edilmesi ve tüm bu yasal 
değişiklikler sürecinde, hiçbir şekilde sivil toplum 
ve meslek örgütlerine, hukukçulara ve en önemlisi 
de biz sağlık mesleği çalışanlarına yer verilmemiş 
olması, konunun tartışmaya, değişik fi kirlerce 
değerlendirmeye açılmamış olması gerçekten de 
dikkat çekicidir. Aslına bakılırsa kanun hükmünde 
kararnameler olağan rejimlerin düzenlemeleri 
değildir.

SAĞLIK HUKUKU 

  “Madde 25: Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler 
dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, 
ihtiyarlık veya geçim imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır. Ana ve 
çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal 
korunmadan faydalanırlar.”

Dişhekimi Serkan ER / ADO Yönetim Kurulu Üyesi 
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Sağlık Çalışanlarına karşı son zamanlarda artarak 
devam eden şiddet olayları ile ilgili olarak araştırılması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Konya 
Milletvekili Dr. Mustafa BALOĞLU Başkanlığında 
17.10.2012 tarihinde toplandı.
Komisyon toplantısının gündeminde dişhekimlerine 
ve eczacılara yönelik şiddet ve alınması gereken 
önlemler ele alındı. Toplantı, Türk Dişhekimleri Birliği 
adına TDB Kamu Çalışanlarının Sorunları Komisyonu 
Üyesi  ve Odamızın TDB Delegesi Dr. Serdar SÜTCÜ ile 
Ankara Dişhekimleri Odamız Genel Sekreteri Dişhekimi 
Helin ARAS TEK ve Türk Eczacılar Birliği yetkililerinin 
katılımları ile gerçekleşti.
Odamız TDB Delegesi Dr. Serdar SÜTCÜ ile Odamız 
Genel Sekreteri Dişhekimi Helin ARAS TEK tarafından 
yapılan sunumda Sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi 
nedeniyle hastaların tüketiciye dönüştürülmesinden, 

performansa dayalı ücretlendirme yönteminin, uzun 
çalışma saatlerini körüklediğinden ve hastaların 
gereksinim duydukları sağlık hizmetini almalarının 
önünde engeller beslediğinden, siyasetçilerin ve 
medyanın kamuoyundaki söylem ve yayınlarının, 
hekimleri halka hedef olarak göstermeleri gibi sebeplerle 
sağlık personeline yönelik şiddetin yaşanmasında 
önemli bir artma olduğundan bahsetmişlerdir.
Nitelikli sağlık hizmetine yönelik çözüm noktasında 
ise hekimlerin düşük ücretlerle uzun saatler 
çalıştırılmalarına yönelik sistemli düzenleme 
değişiklikleri yapılması gerekliliğinden, işlevini 
kaybetmiş olan hasta hakları kurullarının gözden 
geçirilerek, bu kurullarda Meslek Odası temsilcilerinin 
de bulunmasından, çalışan hakları kurullarının 
kurulması ve hekimlerin saygınlığının korunarak, 
halkın önyargısını ortadan kaldıracak her türlü kamu 
girişiminin başlatılmasına yönelik çalışmalarından ve 
Türk Dişhekimleri Birliği ve Odalara ait görüşlerden 
oluşan bilgileri komisyona sunmuşlardır.

Meslektaşlarımız arasında haklı bir tepkiye neden 
olan, Üniversitelerin Dişhekimliği Fakülteleri 
ile Belediyeler arasındaki imzalanan protokol 
kapsamında açılan, “Semt Poliklinikleri” ve peş 
peşe açılan “Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezleri”; “Tam 
Gün Yasası”; sunulan sağlık hizmetinde nitelik 
değil sadece nicelik değerlerin kriter alınarak 
dişhekimlerinin günah keçisi haline getirildiği 
‘’performans sistemi’’ ve ‘’malpraktis’’; büyük bir 
karmaşanın yaşandığı ‘’uzmanlık yasası’’ ; toplum 
sağlığını gözetmekten ziyade meslektaşlarımızın 
emeğini ucuzlatan, sağlık kuruluşlarını daha çok 
gelir elde eden işletmeler olarak yapılandıran 663 
sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat 
ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname, 
gelişmelerden bazılarıdır. 

Görülüyor ki sağlık hizmetleri alanındaki dönüşümün 
yönelimi, kendini en çok yeni yasal düzenlemelerde 
göstermektedir. Ne var ki, tüm dünyada yaşanan 

Kapital sisteme bağımlı sürecin, ülkemizdeki 
yansımalarını görmek ise çok zor değildir. Ne yazık 
ki günümüz İktidar’ı, sağlık hizmetlerini ve işleyişini 
“Sosyal Devlet” anlayışı ile uyarlı olacak şekilde en 
iyi biçimde düzenlemek ve örgütlemek bir yana; artık 
sağlık  sistemini  ‘’düzenleyen’’  konuma geçmiştir. 

Tüm bu gelişmeler dişhekimlerinin sorumluluklarını 
bilmesi, hukuksal gelişmelerden haberdar olması ve 
gerektiğinde mesleki birliktelikle karşı refl eks verme 
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

Bu bağlamda Ankara Dişhekimleri Odası olarak 
farkındalığı ortaya koymak ve dişhekimliği mesleğine 
hukuksal açıdan farklı bir bakış açısı sağlamak 
anlamında, Mart 2013’te “1.nci Dişhekimliği Sağlık 
Hukuku Sempozyumu” düzenlenecektir.  

Katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

Sağlıkta Şiddete İlişkin 
TBMM’de Sunum Yaptık 
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Herkes mutlu olmak ister. Nerdeyse hepimiz 
zaman zaman o huzur ve dinginlik anını 
deneyimleriz; etrafımızdaki insanlar ve 
doğayla bütünlük içerisinde olduğumuz 
zaman bu mümkün olur. Hissettiğimiz, 
dokunduğumuz, işittiğimiz şeyler bizden 
ayrı değil de bizden bir parça gibidir. 
Sevdiğinizin kalp atışını hissederek onun 
bedeniyle bütünleştiğiniz, veya gece 
yarısı gökyüzündeki yıldızları seyrederken 
hissettiğiniz büyülenme duygusu, hatırlatır 
bütünün bir parçası olduğumuzu. Gökyüzü 
hep oradadır, veya sevdiğiniz kişi, sadece 
sizin oraya  varmanızı bekliyordur. İste yoga, 
sizin o ana varmanıza yardımcı olacak sistemi 
sunar.

Uzun bir spiritual amneziden uyanıp aslında 
tüm bunları biliyor olduğunuzu, özünde 
huzurlu ve hayat dolu olan kendi gerçek 
doğanızı hatırlatır.

Yoga, yüzlerce yıl önce yaşamış düşünürler 
tarafından, yas, ırk, din ayrımı gözetmeksizin 
herkesin kendi potansiyelinin farkına varması 
için geliştirilmiş bir sistemdir.

Birçok kişi yoganın ne olup olmadığı 
konusundaki yanlış bilgileri ve önyargıları 
nedeniyle yoga yapmaktan çekinip faydalarını 
kaçırmaktadır. 

Yoga sadece esnek ve sağlıklı kişiler 
için değildir. 80-90 yasında kişiler, down 
sendromlu, serebral palsili çocuklar, 
şizofreni hastaları , yataktan çıkamayacak 
kadar ağır depresyon geçiren insanlar bile 
kendi bedenlerinin limitlerini onurlandırarak 
yoga uygulayabilirler. Neredeyse her 
durumda yoga terapistleri hastaların medikal 
tedavilerine devam etmeleri gerektiğini, 
yogayı tedaviyi destekleyici bir araç olarak 
kullanmayı öğütler.

Yoga bir din değildir.  Eski Hindistan’dan 
köken almasına rağmen Hinduism’in bir 
parçası degildir. Farklı etnik kökenlerden 
gelen birçok insan, hristiyan, budist, yahudi, 
Müslüman ateist ve agnostikler tarafından 
rahatlıkla uygulanmaktadır. Spirituel 
faydaları olduğu gerçeği yadsınamaz ve 
bundan fayda sağlamak için bir dini mezhebe 
dahil olmanız gerekmez. İster spirituel 

Seda GÜNALTAY (Uz. Biyolog ve Yoga Eğitmeni 

Yoga ve Sağlık

Farklı bir varoluşa giden değişim,

Doganın  özünü bütünüyle acığa çıkarmasıdır.

Patanjali’nin yoga sutraları

Yoga ve SağlıkYoga ve Sağlık
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yönüne odaklanın, ister tamamen görmezden gelin; 
önemli olan bu uygulamada sizin en cok nereden 
fayda sağlayacağınızdır.

Yogada en güzel şey, cok farklı yöntemlerin ve 
tekniklerin bir arada kullanılarak sadece sizin 
bedensel ve zihinsel ihtiyaçlarınıza Gore adapte 
edilebilmesidir. 

Bu sistem bedeni iyileştirmeyi, zihnin isleyişini 
anlayabilmeyi ve ruhu özgür bırakabilmeyi hedefl er.

 Yoga yapan kişiler daha esnek, daha güçlü, daha 
enerjik, ince ve daha genç görünürler. Dışarıya 
aslında bedenin içerisinde meydana gelen değişimler 
yansır. Yoga yaparak, iç organlarınıza giden kan 
dolaşımını hızlandırır, dokulardaki hücrelere giden 
oksijen miktarını arttırırsınız, hayatinizi sınırlandıran 
mental engelleri ortadan kaldırırsınız ve daha net bir 
şekilde olayları görürsünüz. Yoga yaparak sizi daha 
mutlu, daha az endişeli ve daha huzurlu yapacak 
spirituel kaslarınızı geliştirirsiniz.

Yoga yaşamınızı değiştirebilir. Hastaysanız size 
kendinizi daha iyi hissettirebilir, depresyon, 
anksiyete, kronik yorgunluk, madde bağımlılığı, bel 
ağrısı hissediyorsanız sizi iyileşme yolunda destekler. 
Eğer kronik rahatsızlıklarınız varsa; arterit,  diyabet, 
multiple skleroz veya HIV/AIDS gibi, düzenli yoga 
uygulaması daha kaliteli ve uzun bir hayat sürmenize 
yardımcı olur. Birçok insan geçici semptomlar 
gösteren rahatsızlıklar yasar- tansiyona bağlı baş 
ağrısı, sıcak basmalar, sinüs tıkanıklıkları- bu gibi 
durumlarda spesifi k yoga pozları ve nefes teknikleri 
gözle görünür bir rahatlama sağlar.

Yoga şimdiye kadar görülmüş, genel sağlık ve yasam 
kalitesini doğrudan iyileştiren en basit ve etkili 
bütünsel yaklaşımdır. 

Bu kapsamlı yaklaşım, stresi azaltır, esnekliği ve 
gücü arttırır, dengeyi geliştirir, kardiyovaskuler 
sistemi düzenler, kan basıncını düşürür, fazla kiloları 
atmanıza yardımcı olur, kemikleri güçlendirir, 
sakatlanmaları önler, duygusal dalgalanmalar ile 
daha kolay yüzleşebilmeyi sağlar, dokulara giden 
oksijen miktarını arttırır, bağışıklık sistemini 
güçlendirir, seksüel tatmin ve fonksiyonlarınızı 
geliştirir, fi zyolojik dengeyi sağlar ve ruh sağlığınızı 
destekler…. Bu sadece uzun bir listenin bası �

Bir Yogi(ni) (yoga uygulayan kişi) için sağlık bas 
ağrısının olmaması veya diz ağrısı olmaması, hatta 
kanserin tedavi edilmesinden ziyade, kaslardan, 
sindirim sistemine, dolaşımdan bağışıklık sistemine 
bedendeki tüm sistemlerin fonksiyonlarının optimize 
edilmesi anlamını taşır. Duygusal iyileşme, spirituel 
esneklik ve canlılık, hatta coşku demektir. Ancak bu 
unsurlar uyum içerisinde olduğu zaman birey sağlık 
ve iyileşme surecini en iyi şekilde denetimleyebilir.

Bir rahatsızlık durumunda yoga, bati tıbbinin göz 
önünde bulundurduğu sinirli yaklaşımın ötesinde 
farklı nedenleri de inceler. Bir kalp hastalığı 
durumunda kolesterol ve kan basıncının ötesinde, 

stres ve zihnin bu rahatsızlığın ortaya çıkmasında 
oynadığı rolü de göz önünde bulundurur, duygusal 
yaradılış, diğer kişilerle olan iliksiler, hatta yaşamınızı 
daha yüce bir amaç için yasayıp yasamadığınız bile 
önemlidir. Yoganın ana fi kri, sağlığınızı etkileyen çok 
farklı faktörlerin es zamanlı olarak değerlendirilmesi 
üzerine kururludur. Bu yaklaşım birçok sağlık 
sorununun çözülmesine yardımcı olmaktadır. Ve Yoga 
tam olarak bunu yapar.

Yogada, spirituel görevinizi yaparak bedeninizi 
etkilersiniz. Kasları esnetir ve güçlendirirsiniz: bu 
dolaşımı, sindirimi ve nefesinizi etkiler. Sinir sistemini 
sakinleştirir ve güçlendirirsiniz, bu da zihni etkiler. 
Zihinde dinginlik sinir sistemini ve bağışıklık sistemini 
etkiler. Yogada der ki; eğer açık ve net bakarsanız 
görürsünüz ki, sizinle ilgili olan herşey etrafınızdaki 
herşeyle doğrudan bağlantılıdır. Terapotik bakış 
açısından şöyle bir öngörü sunabiliriz; “bütünü 
iyileştirmeyi hedefl eyerek, spesifi k bir organın/
sistemin fonksiyonunu iyileştirmek mümkün”.

Yoga batı tıbbının bir tamamlayıcısı olarak 
düşünülebilir. Alternatif tip olarak da adlandırılabilir. 

1983-84 yılları arasında Londra’da Robin Monroe, 
PhD, (Yoga Biomedikal Trust) tarafından, yogayı 
terapik amaçlı uygulayan, yaşları 31 ve 60 
arasında değişen 2700 kişi üzerinde yapılan bir 
araştırmada bir yıl veya daha uzun süre, haftada 
iki kez yoga uygulanması istenilmiş. Bu kişilerden 
bel rahatsızlığı yasayanlarının  %98’i yoganın bel 
ağrılarına iyi geldiğini, kanser hastalarının %90’i, 
uykusuzluk problemi yaşayanların %82’si, ve alkol 
tedavisi görenlerin %100’u yoganın fayda sağladığını 
bildirmiş. Tüm bu faydaları sunan bir ilaç düşünün? 
Ve tek yan etkisi: daha huzurlu ve mutlu bireyler. 
Bence denemeye değer, sizce?

Zor olan sadece ilk adımdır.

MARIE DE VICHY-CHAMROND
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Mario Giardano” Deney”
1972 yılında Stanford Üniversitesi’nde hapisanenin insan psikolojisine etkisini araştırmak için gerçekleştirilen 
ama kontrolden çıkarak 6.günde kesilmek zorunda kalan Zimbardo Deneyi’ nden esinlenerek yazılmış olan 
kitap, insana ve insanlığa dair varsayımları gözden geçirmeye zorluyor.

Başlangıçta iyi niyetle başlayan deney, araştırmacıların kişisel hırslarının da etkisiyle ahlaki kuralların bir 
kenara bırakılmasına neden olur ve yaratılan sanal cezaevi kısa sürede gerçek bir cezaevine dönüşür. Burada 
artık gerçeklik ve simülasyon birbirine karışır ve inanılmaz bir şiddet sarmalı her tarafı sarar.

Mario Giordano’nun romanı, yakalanan heyecan temposu sayesinde kolayca okunurken toplumu da anlamaya 
çalışan bir deneyi anlatmış ve insan ruhunun açmazları ve çelişkileriyle okuyucuyu yüz yüze getirmiştir.

Kitapin beyaz perde uyarlaması  2001 yılında Alman yönetmen Oliver Hirschbiegel tarafından Das Experiment 
adıyla  ve aynı senaryonun Amerikan uyarlaması  2010’da Paul Scheuring tarafından The Experiment adıyla  
gösterime girmiştir.

Halil Cibran”Ermiş”
Yaşamının büyük bölümünü Amerika’da geçirmiş Lübnan asıllı felsefe yazarı, romancı, şair ve ressam 
Halil Cibran’ın başyapıtı. Kimilerine göre şiir, kimilerine göre ise “bilgelik kitabı”dır. 

Okuyucu bu kitapta hem gücü hem de safl ığı bulmuş ve Cibran’ın dizelerine uymuştur: “Aşk size işmar 
ettiğinde izleyin onu…/Ve sizinle konuştuğunda da inanın ona…”

İlyas Arslan, Ermiş’i Türkçe’deki kutsal kitap çevirilerine aşina olanların yabancılık çekmeyeceği bir 
tarzda Türkçeleştirdi. Cibran’ın kaynak dildeki metinde üslup ve kelime düzeyinde yaptığına Türkçede 
de vefa gösterdi. Sonuçta Ermiş’i dört yılda tamamlayan bir kelime nakkaşı olan Cibran’ın gayreti boşa 
gitmedi.

Carol McCloud “Bugün bir kova doldurdun mu?”
Tatlı, basit cümleler ve canlı resimlerle insanın yüreğini ısıtan bu kitap çocukların olumlu 
davranışlarını yüreklendiriyor. Çocuklar gündelik yaşamlarında nazik davranmanın, takdir 
etmenin, sevgi göstermenin ne kadar kolay ve ödüllendirici olduğunu öğreniyorlar.

“Bir çocuk oyuncağı evrensel şefkatin ve sevginin simgesi olarak kullanılıyor. Carol McCloud, 
okurlarına dünyanın daha iyi bir yer olması için yol gösteriyor. Onun ‘kova doldurma’ sembolizmi 
son derece basit yazılmıştır, ama sağladığı geri-beslemenin gücü çarpıcıdır.” Donna DeWitt, otuz 
yıllık eğitmen; 2005-2006 Lake Oregon, Michigan, yılın ilkokul öğretmeni; anne ve büyükanne.

“Bu hoş kitap okuru kendi yüreğindeki bilgelikten sonuçlar çıkarmaya yönlendiriyor. Onaylayıcı 
cümlelerin ve eylemlerin gücü aileleri yüreklendiriyor. Yalın ‘kova doldurma’ kavramı neşe ve sevincin 

yayılmasını sağlıyor.” Karen Wells, ebeveynlik uzmanı; akıl sağlığı merkezi çalışanı; danışman ve öğretmen; 
anne ve büyükanne.

İhsan Oktay Anar”Yedinci Gün”
Her kitabıyla okuru ayrı meselelerin, mesellerin ve hikayelerin içinde gezdiren, ustalıklı dili ve yarattığı 
atmosferle Türkçe edebiyatta özgün bir yer edinen İhsan Oktay Anar, bu kez Yedinci Gün romanıyla okur 
karşısında. 1960 doğumlu. Lisans, master ve doktora eğitimini Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde yaptı. Halen 
aynı okulda öğretim üyesidir. Yayımlanmış beş kitabı var: Suskunlar (2008), Puslu Kıtalar Atlası (1995), Kitab-
ül Hiyel (1996), Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri (1998), Amat (2005). Can Yayınları kurucusu yazar Erdal Öz’ün anısını 
yaşatmak amacıyla ailesi ve yayınevi tarafından verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü’ne bu yıl, yazar İhsan Oktay 
Anar layık görüldü.

“Çizgilerin kürelere, zamanın sonsuzluğa, sonsuzlukların da hayâllere dönüştüğü bir hikâyedir bu. Sıradan 
insanların sıra dışılığı, bilinen hikâyelerin düşlere dönüşümü, zaafl arın asîlleşmesi, erdemlerin ardındaki 
günâhkârlık tüm içtenliğiyle akacak zihinlere. İnsan olmanın en zayıf ve en yüce yanları, bir hikâyenin dokunuşuyla 
bir kez daha bilinebilir olacak. 

İhsan Oktay Anar, bu yeni düşüyle sizleri bir kez daha şaşırtacak. Çizgilerde değil kürelerde gezinecek, bilinen 
zamanların bilinmeyen anlarına yolculuk edeceksiniz. Alışık olmadığınız bu dünyanın kapısından girdiğinizde 
âşinalık hissedecek, sadeliğin ihtişâmına teslim olmanın rahatlığıyla kendinizi akışta yolculuk ederken 
bulacaksınız.”

1972 yılında Stanford Üniversitesi’nde hapisanenin insan psikolojisine etkisini araştırmak için gerçekleştirilen 

Yeni Çıkanlar

Dikkat Çekenler

Hiç Eskimeyenler

Çocuk Kitapları

Hazırlayan : Hilal SONBAY
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Rüzgârın bitmeyen uğultusu deniz dalgalarının 
çıkardığı insanı ürperten sesler ve arkası bir türlü 
dinmek bilmeyen kar... Yıllardır böyle bir kış 
görülmemişti. Rüzgâr esiyor, dalgalar hırçın bir 
şekilde karaya vuruyor, kar tipi şeklinde yağıyordu.

Düşman çizmelerinin giremediği İnebolu, eli silah 
tutan bütün erkeklerini Çanakkale’ye göndermiş, 
evlerde yalnızca yaşlı erkekler, kadınlar ve 
çocuklar kalmıştı. Deniz yoluyla İnebolu’ya gelen 
cephaneler, karadan cephede savaşan askerlerimize 
yetiştirilecekti. Türk kadını, erkeği cephede 
savaşırken evinde oturamazdı. Kış, kar, fırtına, açlık 
onu evine hapsedemezdi. Nasıl ki barış zamanında 
erkeğiyle beraber tarlada omuz omuza çalışmışsa, 
şimdi de vatanını kurtarmak için düşmanla mücadele 
eden erkeğini yalnız bırakamazdı. Bu yüzden, Ayşeler, 
Elifl er, Fatmalar, Halimeler, koştular kağnılarına, 
yüklediler cephaneleri kağnılarına, sardılar küçük 
çocuklarını sırtlarına, koyuldular yollara. Küre-Ilgaz 
dağları, kağnı gıcırtılarıyla inlemeye başladı. Bu 

gıcırtı yayıldı bütün Anadolu’ya, ulaştı cephedeki 
askerlerimize kadar. Kağnılar birdi, bin oldu, çoğaldı 
gittikçe, Türk’ü kurtaracak ümit oldu. Fırtına, 
yağmur, soğuk, kar durduramadı onları. Uzadı, 
gitti kağnı kolları İnebolu’dan Ankara’ya oradan 
Sakarya’ya kadar…

Milli mücadele yıllarında İnebolu-1921

ŞERİFE BACI
Dt. Mustafa FAKAZLI
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1921 yılının Şubat ayının bir sabahında uyanan 
İnebolulular, rüzgârın esmediğini, karın yağmadığını 
gördüler. Soğuk da biraz kırılmıştı. Kazada hemen 
bir hareket başladı. İnsanlar, sağa sola koşuşuyor, 
insan seslerine, hayvan ve çocuk sesleri karışıyordu. 
Öküzler, kağnılara koşuldu. Yiyecek çıkınları 
hazırlandı. Cephaneler, gülleler, silahlar kağnılara 
yüklendi. Ö 

öğle olmadan geride kalanlarla helalleşen kağnı 
kolundakiler, yola düzülmüşlerdi bile. Yine kağnı 
gıcırtıları dağlardan yankılanmaya başladı.

Kağnı kolundakilerin başında genellikle yaşlı bir 
ihtiyar erkek bulunuyor, kağnıları ise kadınlar 
kullanıyordu. Mümkün olduğu kadar, birbirlerinden 
ayrılmadan yollarına devam ediyorlar, gece hep 
beraber, bir köy veya han civarında mola veriyorlardı.

Kağnı kolunun en sonundaki alaca önlük kuşanmış, 
başına benli bir çar örtmüş olan genç kadın, sırtına 
sardığı yavrusuyla bu sefere çıkmıştı. Elindeki 
üvendiresi, zayıf öküzlere dürterken, sanki yeteri 
kadar beslenmemekten zayıf düşen, bu yüzden de 
kendisine karşı direnen hayvanlara, başladıkları bu 
işi mutlaka tamamlamaları gerektiğini anlatmak 
istiyordu. Genç kadın, ‘Açlık ve soğuk beni 
durduramaz. İnebolu’dan aldığım bu mukaddes 
emaneti zamanında yerine ulaştırmayalım’ 
diye düşünüyordu. Sırtındaki yavrusunun, kendi 

çektiklerini çekmemesi için bunu başarmalıydı. 

İkindiye doğru, bir su başında hayvanları sulamak 
için durdular. Onca kadının içinde, yaşlılığı yüzünden 
cepheye gidemeyen, görmüş geçirmiş birçok savaşa 
katılmış, aksakallı bir gazi vardı. Kağnı kolundaki 
birkaç erkekten biri olan bu ihtiyara, öbürleri ‘dede’ 
derlerdi. İhtiyar gazi hep cephede olmak isterdi. 
Hayat onun için cephede olmak, vatan için, din için 

savaşmak demekti. Zaman zaman gözleri buğulanıyor, 
kendisini ‘Allah Allah’ sesleri arasında düşmana karşı 
süngü hücumuna kalkan Mehmetçiklerin arasında 
görüyordu. Verdikleri bu kısa molada yine böyle bir 
rüyaya dalmak üzereydi ki bir çocuk ağlaması onu 
içinde bulunduğu gerçek dünyaya döndürdü. Kağnı 
kolunun en sonundaki genç kadın, sırtındaki ağlayan 
çocuğunu çözüp kucağına aldı. Çocuk acıkmış 
olmalıydı ki biraz uzaklaşıp sırtını dönerek yavruyu 
emzirmeye başladı.

İhtiyar gazi, başını havaya kaldırmış, gökyüzünü 
incelerken endişelenmişti. Kadınlara dönerek: ‘Ben 
bu havanın durumunu beğenmiyorum, bunun sonu 
fırtınadır, tipidir, eğer bir başlarsa çok da uzun 
sürer. Bulunduğumuz yerden bir adım atamayız, 
hapsolur kalırız. Oysa ki Kastamonu’ya ne kadar da 
yaklaşmıştık’ dedi.

Kafi le başkanı, Çanakkale’de sağ kolunu bırakarak 
köyüne dönen bir gaziydi. Dedeye: ‘Sence fırtınanın 

Şerife Bacı fi lminden-İnebolu sahilinde kağnılar
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bastırması kaç saat sonra olur?’ diye sorunca; dede: 
‘Altı-yedi saati bulur zannedersem’ cevabını verdi. 
Emzirdiği çocuğu kucağına alarak, arkadaşlarının 
yanına gelen gözlerinde şimşekler çakan kadın kafi le 
başkanına: ‘O halde, gece bir yerde konaklamayıp yola 
devam edelim. Tipi gelinceye kadar Kastamonu’ya 
varırız.’ dedi. Öylesine kararlı konuşmuştu ki hepsi 
bu fi kri uygun gördüler. Bir an önce Kastamonu’ya 
varabilmek için yola koyuldular. 

Bir müddet sonra ortalık karardı. Gece ile beraber 
soğuk da arttı. Kafi ledekiler hedefe varabilmek için 
öküzlerini hızlandırabilmek gayesiyle üvendirelerini 
hayvanlara dürtüyorlardı. Hayvanlarsa, gecenin 
karanlığından ve sessizliğinden ürkmüşçesine yavaş 
gitmekte ısrar ediyorlardı. Gece yarısına doğru, 
gökyüzü iyice karardı. Hava büsbütün soğudu. 
Önce hafi f bir rüzgâr çıktı. Kurt ulumaları gecenin 
sessizliğini yırtarken ruhlara bir ürperti vermeye 
başladı. 

Kafi lenin en sonundaki genç kadın, içindeki bu 
ürperti ve korkuyu yenmeye çalışıyor, kendi kendine 
sorular soruyor ve cevaplarını kendisi üretiyordu. 
‘Cephedeki erkeği şimdi ne yapıyordu? Düşman 
nerelere girmişti? Yavrusu hürriyeti tadabilecek 
miydi?’ Düşüncelerini, bazen kağnı gıcırtıları, bazen 
kurt ulumaları, bazen de yavrusunun sesi bölüyordu. 
Kızı onun her şeyiydi, kocasından kalan tek yadigârdı. 
Kağnıdaki bir kilim parçasını sırtına sardı, çocuğu 
üşütmemeliydi. O sırada çocuk ağlamaya başlayınca: 
‘Ağlama kızım, babana cephane götürüyoruz, top 
gülleleri götürüyoruz, o bunları atacak, düşmanları 
yurttan kovacak, sonra köyümüze dönecek. Yine 
hep beraber, mutlu ve hür olacağız. Onun için, bu 
güllelerin mutlaka cepheye ulaşması lazım’ dedi. 
Her seferinde de aynı sözleri tekrar ederdi. Bu sözler 
sanki çocuğu uyutan bir ninniydi. Çocuk bu sözleri 
dinler, anlıyormuşçasına bakar, sonra yavaş yavaş 
gözleri kapanır, uykuya dalardı. 

Rüzgâr gittikçe şiddetleniyordu. Bu arada kar 
taneleri de atıştırmaya başladı. Gazinin söyledikleri 
çıkmıştı. Rüzgâr ve kar daha da şiddetleneceğe 
benziyordu. Daha sabah olmasına, Kastamonu’ya 
varmalarına hayli zaman ve mesafe vardı. Genç 
kadın, kağnısını örten yorgana yaklaşarak açtı. 
Yorganın altında, samanlar arasındaki top güllelerine 
bir anne şefkatiyle bakarak okşadı. Üzerlerini tekrar 
titizlikle örttü. Yorganın iki tarafını sıkıştırdı. 

 

Şerife Bacı fi lminden –Seydiler’de kağnı

Kar birden fazlalaştı. Göz gözü görmüyordu. 
Kafi le başkanı: ‘Kimse geride kalmasın. Birbirimizi 
kaybetmeyelim’ diye bağırdı. Artık önlerindeki 
kağnıyı bile seçemiyorlardı. Rüzgârın uğultusu, 
kurt ulumaları, kağnı gıcırtıları birbirine karışırken, 
hava da müthiş soğudu. Kafi ledekiler tek bir 
şey düşünüyorlardı. Bir an önce, Kastamonu’ya 
varabilmek için yılan gibi kıvrılan, bir kağnının bile 
zor gittiği daracık yollardan, kaç saat, kaç kilometre 
yürüdüler, bilmiyorlardı.

Tipi o kadar fazlalaşmıştı ki ilerleyemez hâle 
geldiler. Yakınlarında mola verecek, sığınacak 
yer de yoktu. Onlar için durmak, ölüm demekti. 
Ölümden korkmuyorlardı, cephaneleri yerine 
ulaştıramamaktan korkuyorlardı. Tipi arttıkça arttı, 
soğuk fazlalaştıkça fazlalaştı.

Genç kadın, ellerinin, ayaklarının uyuşmaya 
başladığını hissediyordu. ‘Donuyor muyum?’ diye 
düşündü. Hemen sırtından çocuğunu çözerek, top 
güllerinin üstünü örttüğü yorganı açtı. Güllelerin 
altındaki kurumuş otlardan ve samanlardan 
yavrusuna emin bir yatak hazırladı. Sonra yorganı 
itina ile örttü. Kendisi ölebilirdi, ama onlara bir 
şey olmaması lazımdı. Onlar, memleketin geleceği 
için lazımdı. Üvendiresini öküzlere dürttü. Öküzler 
gitmek istemiyorlardı. Tekrar dürttü. Yorgun ve 
isteksiz öküzler tekrar yola koyuldular. Kafi lenin 
çok gerisinde kaldığını hissediyordu. Onlara 
yetişmesi lazımdı. Yürüdü, yürüdü… ‘Kastamonu’ya 
yaklaşmış olmalıyım’ diye düşündü. Ayakları, 
elleri büsbütün uyuşmuştu. Adım atamaz, kollarını 
sallayamaz hâle geldi. Derin bir uyku bastırmıştı. 
Uyumak istemiyordu. Ama gözleri kapanıyor, göz 
kapaklarını kaldıramıyordu. Hâlbuki uyumaması, 
yürümesi, hedefe ulaşması lazımdı. Birden öküzlerin 
gitmediklerini, durduklarını hissetti. Onları gayrete 
getirebilmek için üvendireyle dürtmek istedi, ama 
başaramadı. Adımını atmak istiyor, atamıyordu. 
Âdeta kanı donmuştu, hiçbir şey hissetmiyordu. 
Ölmek üzere olduğunu anladı. Çocuğu ve top 
gülleleri ne olacaktı? Onları korumalıydı. Biraz 
sonra, sabah olunca mutlaka bir gören olur, gelip 
kurtarırdı. Ama o zamana kadar onları korumalıydı. 
‘Allah’ım, onları koru’ diye dua etti. Bir elinde 
üvendiresi vardı. Kaskatı kesildiğini hissetti. Kelime-i 
Şahadet getirerek kağnının üzerine serdiği yorgana 
kapaklandı. 

    Milli mücadele yıllarında Kastamonu-1920



Ankara Dişhekimleri Odası Aktüel Dergi 71

M
ak

al
e

Sabah olup da genç kadının ölüsünü ve yorganın 
altında ağlayan kız çocuğunu bulan Devrekânili 
Cemil ve Beşiktaşlı Rıfat Çavuş, onları Kastamonu 
kışlasına getirdiler. Komutan Osman Bey ve diğer 
Türk askerleri, şehit olan bu kadınların başardığı 
büyük iş için gurur duydular.  Fakat duydukları bu 
gurur, dökülen gözyaşlarını engelleyemedi.

Genç kadının hüviyeti tespit edilerek, köyü olan 
Seydiler’e gömüldü. Ama onun adı Şehit Şerife Bacı 
olarak akıllarda kaldı. 

Şehit Şerife Bacı, bu topraklarda hür olarak 
yaşayabilmemiz için şehit olan binlerce isimsiz 
kahramandan biridir.

Şehit Şerife Bacı, milli mücadelede mermi taşıyan 
Türk kadınını temsil eden bir semboldür. 

Şehit Şerife Bacı, Türk kadınlarına zamanı geldiğinde 
birer “şehit bacı” olmalarını söyleyen bir mesajdır. 

Şehit Şerife Bacı, öküzlerinin başında, elinde 
üvendiresiyle, şimdiye kadar dünyanın hiç bir 
kadınının başaramadığını başaran bir destandır...

Cephede erkekler gibi çalışan, omuz omuza savaşan 
Türk kadınlarının Kurtuluş Savaşında faydaları 
büyüktür. Sırtlarındaki beşikleriyle yanlarında 
yürüyebilen çocuklarıyla yol boylarında cephane 
taşımışlardır. Bu kadınlardan bazılarına Milli Müdafaa 
Vekâletince İstiklal madalyası verilmiştir.

Kastamonu ve diğer kazalardan olan kahraman 
kadınların bazılarının isimleri şöyledir:

Ali kızı Alime, Hacı Osman kızı Fatma, Besim kızı 
Şükriye, Musa kızı Ayşe, Mehmet Ali kızı Hâfıza, 
Karabektaş kızı Fatma, Mehmet kızı Ümmühan, 
Hacı Mustafa kızı Fatma, Veli Onbaşı kızı Ayşe, Molla 
İbrahim kızı Fatma, Ali kızı Ayşe, Molla Hasan kızı 
Fatma…

 

İnebolu sahilinde Şerife Bacı Anıtı-2004

Ankara yolunda donan, ölen ve hüviyetleri bilinmeyen 
nice kahraman kadınlar da vardır. Bunları saygıyla 
anıyoruz. Şehit Şerife Bacı adına İnebolu’da bir anıt 
dikilmiştir. Bu anıt İnebolu’da deniz kenarındaki 
Postahane yakınında bulunmaktadır.
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SK : Merhaba Şenol. Biz uzun zamandır tanışıyoruz 
ama, okuyucularımız için genel olarak, kısaca 
kendinden söz edermisin.
ŞE: Merhaba.1970 yılında Denizli’nin güzel 
beldelerinden Nikfer’de doğmuşum. Çocukluğum 
burada geçti. Liseyi Denizli’de okudum. 2 yıl Ankara 
Üniversitesi Fizik Mühendisliğinde okuduktan sonra 
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne geçtim. 
1996 mezunuyum. Yaklaşık 12 yıldır Denizli’de 
muayenehanemde çalışmaktayım. Evliyim, 2 çocuğum 
var. 
İşimden fırsat buldukça resim yapmak, bilgisayar 
programı yazmak, fi lm izlemek en çok zevk aldığım 
uğraşlar.
SK : Çok güzel resimler yaptığını biliyorum. Ne 
zamandır bu uğraşı içindesin? Nasıl başladın?
ŞE : Doğrusu hiç anımsamıyorum. Kendimi bildim bileli 
çiziyorum çünkü. Ama ilkokul 5. sınıfta  -kulakları 
çınlasın- Timur öğretmenimizin okul bittiğinde bir 
sınıfta bizleri toplayıp kurs verdiğini hatırlıyorum. O 
sıralar bize arka çıkmıştı. İlk yağlı boya çalışmasını 
ancak lise için Denizli’ye geldiğimizde yaptığımı 
hatırlıyorum. Henüz resme vakıf olmamaktan mıydı, 
yokluktan mıydı bilmiyorum. Geceleri çalışıyordum. 
Sabah sınavım olmasına karşın karşı konulamaz bir 

arzu ile sabaha kadar resim yaptığım çok olmuştur. 
Sanatın, boşa harcanan zaman ve para olduğunu 
düşünen bir çevrede bu oldukça anlamsız gelen bir 
uğraşı gibi görünüyordu. Gece çalışmak bunları 
aşmanın bir yoluydu belki de. Bugün geldiğim 
aşamada Faltma Gülnar McCann hocamızın teşvik ve 
yol göstericiliğinden söz etmeden geçemem. Özel bir 
eğitim almadan , kendi çabalarımla çizdiğim çizgilere 
bir teknik , bir anlam kazandırmıştır. Eğitimsiz 
çalışmalar kumdan kale gibidir. Ertesi günü diye bir 
şey yoktur.
SK : Bilmediğim bir sergin var mı?
ŞE : Okul sergilerini saymazsak sergilere katılmadım. 
Kaç tane resim yaptım bilemiyorum. Bir kaçı hariç, 
satmadığım halde hiç biri bende mevcut değil. Aynı 
anda 3-5 resimden başka resim bulunduramadım. 
Dolayısıyla bir sergi için yeterli resmim olmadı. Aslında 
böyle bir çaba ve düşünce içine de girmediğim için 
tüm resimlerimi dağıtıyordum. Bir tema ve belirli bir 
teknik gözeterek resimler yapmadığım için sergi açma 
konusunda istekli olmadım. Sanırım bir sergi açmak 
için bunların olması gerektiğini düşündüm. Belirli bir 
konu ve belirli bir teknik...  Son zamanlarda sergi 
açmam konusunda gelen teşvik edici yaklaşımlarla 
karşılaşıyorum. Sanırım önümüzdeki dönemde teknik 
ve tema gözetmeksizin böyle bir sergi açacağım.

Hem Ressam Hem Dişhekimi
Şenol EGEMEN

Dişhekimliği mesleğinin dışında resim sanatıyla uğraşan 
meslektaşımız Şenol EGEMEN’le arkadaşımız Sibel Kepez 
ÜLKÜ’nün yaptığı röportajı sizlerle paylaşıyoruz.
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SK: Özellikle  etkilendiğiniz bir akım ya da bir  
sanatçı var mı?
ŞE: Yok ama beğendiğim, izlediğim sanatçılar 
var elbet. Daha çok realist çalışmama karşın en 
beğendiğim ressam Picasso’dur. Picasso’nun da en 
takdir ettiğim yönü çok çalışkan olmasıdır. Sanırım en 
çok  eser veren sanatçılardandır.
SK: Sence meslektaşlarımız paramedikal  konularla  
yeterince  ilgileniyorlar mı?
ŞE: Özellikle tam zamanlı özel muayenehanede 
çalışan meslektaşlar için zaman ve mekan sorunu 
nedeniyle iş dışında farklı bir uğraşı içinde olmak 
zor oluyor. Ama tanıdığım ve ummadığım bir çok 
meslektaşın meslek dışında epeyce zaman verdiği 
bir ilgi alanı olduğunu biliyorum. Bir çoğu da tıpkı 
benim gibi, uğraştığı o alanda yeterince yetkin 
olmadığını düşünerek uğraşısını bir kitap, bir sergi ile 
taçlandırmıyor, taçlandıramıyor. Bir çok mesleğe göre 
doktor ve dişhekimlerinden sayılarına oranla daha 
fazla sanatçı çıkardığını düşünüyorum. Sanatçı ruhlu 
oldukları için mi sağlık sektörünü seçmişlerdir, doktor 
olduklarından mı sanatla ilgilenmişlerdir, orasını 
bilemiyorum.
Herhangi bir sanat dalı ya da hobi ile uğraşmanın 
tüm meslekler için doğrudan ya da dolaylı faydası 
olduğuna inanıyorum. Hangi meslekten olursa olsun, 
yorucu ve stres dolu geçen gün sonunda insanın arada 
bir kendisini reset etmesi gerekiyor. Bunun için bir 
çok yöntem sunulabilir. Bence en yararlı yöntem 
sanatın herhangi bir dalıyla uğraşmaktır. Bitirdiğiniz 
bir resim, bir şiir, bir öykü.. ne olursa olsun onunla 
yüz yüze geldiğinizde yaşadığınız tatmini anlatmak 
sandığımızdan daha fazla sözcüğe muhtaçtır. Çok iyi, 
mükemmel olması gerekmez eserin. Vay be! demek 
çoğu zaman yeterlidir haz almaya.  Arada bir mesleki 
hazzın dışında bu tür hazlar yaşamak, yalnızca mesleği 
yaparken değil yaşamın tüm anlarını daha bir anlam 
katmada bize yardımcı olacaktır.
SK: Resim sanatının mesleğinize  katkısı  ya da 
yansıması nelerdir?
ŞE: Resim yapmanın işime doğrudan nasıl bir katkısı 
olduğunu bilemem. Muhakkak ki renk , düzen, uyum 
bilgi ve deneyiminin estetik çalışmalarda bir etkisi 
vardır. Ama dolaylı olarak mesleği yapış biçimini olumlu 
yönde etkilediği  muhakkak. Muayenehane ortamının 
yağlıboya resim yapmaya uygun olmamasından dolayı 
karakalem çalışmalarına yöneldim son zamanlarda. 
Bir kağıt ve bir kalemden başka ihtiyacınız olmuyor 
çünkü. Bu resimler de salonumda duruyor. Bu 
hastalarda gerçekliği tartışılır bir çağrışım yaptırıyor: 
Güzel resim yapan, dişimizi de iyi yapar :)
SK: Resim yaparken  tam olarak  neler 
hissediyorsun?
ŞE: Başkalarında nasıl oluyor bilemem ama, uyum 
içinde yerleşik renkli alanlardan ibaret bir dünyaya 
dalarım. Çoğu zaman türkü dinliyorumdur. Gece 
gündüze karışır. Soyutlanırım. Yakmayı unuttuğum 
sigarayı çekerim gece boyu. Yağlı boya resim 

yapmayalı özlüyorum bu duyguyu. Kara kalem 
çalışmaları nedense böyle olmaz. Hareketten çok 
durağanlık hakim oluyor ve arada kalkıp başka 
işlerle  meşgul olabiliyorsun. Yağlı boyada ise resmi 
bitirmeden kalktığım pek enderdir.

SK: Neden resim yaptığını düşünüyorsun? Bu bir 
kaçış mı , rahatlamam mı?

ŞE: Sıkıntılı ya da huzurlu olmak farketmiyor. İstek 
duymak yeterli. Bir ortamda bulunursun, bir şeyi 
görürsün, bunu yapmalıyım dersin. Ve yaparsın. Bir 
neden aramam. Bazen o istek aylarca gelmeyebiliyor. 
Bazen de kısa süre içinde onlarca resim yapabiliyorum.

SK : Ulusal bazda resime yeterince ilgi gösteriliyor 
mu?

ŞE: Ülkemizde yalnızca resme değil sanatın hiç bir 
dalına yeterince ilgi yok. Bu adeta bir devlet politikası 
gibi. Kendimi bir sanatçı saymıyorum. Onların 
kendilerini nasıl hissettiğini de bilmiyorum. Başka 
şekilde popüler olanlar hariç kendilerine ve ortaya 
koydukları eserlere yeterince değer verilmediğini 
düşündüklerini sanıyorum. Tükürük sağanağı altında 
bu ülkenin kültürüne katkı vermeye çalışıyorlar. 
Yan bir meslek yapmaksızın yalnızca resim yaparak 
yaşamını sürdürebilen sanatçımız kalmadı. Halkımızın 
büyük kısmı da resmi bir kutu boya bir de tuval 
olarak görmeye devam ediyor. O yüzden de senden 
çok kolay resim istiyorlar. Ne  düşünsel süreç, ne de 
emek değerli değil.  Dönüp dolaşıp işin ucu eğitime 
dayanıyor. Sanat ya da estetik eğitimi veremiyoruz. 
Resim eğitimi alan ressam olacak diye bir kural 
olmadığı gibi, müzik eğitimi alan çocuk ta müzisyen 
olur denemez. Ama ne olur? Dünyaya bakış açısı kökten 
değişebilir. İyiyi kötüden , güzeli çirkinden ayırabilme 
yeteneği kazanan insan yaşamında da seçici olur, 
özgün ve yaratıcı fi kirler sunabilir, kendini daha rahat 
ifade edebilir. Daha doğru kararlar verebilir.  Ama biz 
bunu istemiyoruz zaten değil mi ?

SK: Teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek 
istediğin birşeyler var mı? Meslektaşlarımıza 
iletmek istediğin bir mesaj olabilir.

ŞE: Güzel sanatlarla ilgilenmek derken mutlaka 
mesleğimize bir yararı dokunması gerektiği gibi bir 
kaygıya düşmemek gerekir. Yaşamdan alınan doyum, 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi, mutlu olmak... Belki 
ilk gözetmemiz gereken şey budur. Bunun için maddi 
kaygılardan uzak, yalnızca ruhumuzu rahatlatmak 
için, uygun fırsatlar yaratarak elimizden geldiğince 
sanatsal faaliyetlerde bulunmak, hangi meslek olursa 
olsun ,işimizi daha da sevmemizi, işten de yeterinde 
haz almayı sağlayabilir, diye düşünüyorum. Bana bu 
fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederim 
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SOLDAN SAĞA
1. Buzuldan kopmuş buz parçası.
2. Taş silindir. ... Antik bir Japon parası /  

Saka Türklerinin ünlü destanı.
3. Hile. Desise, Entrika. Fukus. Dek, 

Aldatma. Dümen, Dolap, Katakulli, 
Fent, Riv, Mekr... Saraka, İstihza, Alarga, 
Matrak.

4. Bizans sarayının hassa muhafızları.
5. Valide, Ana, Anne, Ümm... Japonya 

ve Çin’de oynanan bir satranç türü.... 
Büyükanne, Nine, Kabil, Kabile.

6. ... Siperli fener.
7. Ata, Baba, Cet... Bir tür kereste. 
8. Ost.
9. Bir tür zamk.... Asker, Azap, Çeri, Leşker, 

Levent, Nefer, Sü

YUKARIDAN AŞAĞI
1. Amerika sömürge bölgelerinde bir 

zenciyle bir hintliden doğanlara verilen 
ad.... Görevden çıkarma

2. Üzerinde durulmayacak, önemsiz bir 
hatayı yapma.

3. İktibas.... Ateş./  Bestelenmiş her tür 
şiire batıda verilen genel ad

4. Haymatlos.
5. İslâm ülkelerinde kullanılan tahıl 

ölçüsü./  Nazi hücum kıtası... İsveç işçi 
sendikası.... Ucu yanık odun, Alak.

6. Çaba, Harcanan emek, Gayret, Güç.... 
Nişane, Yapıt, İz, İsr.

7. Açık açık anlatma.
8. İki kulplu antik testi.... Borudan parça 

almakta kullanılan bağlantı parçası
9. Dördüncü Jeolojik Dönem

Hazırlayan Dt. Alper ALKAN
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Odamız Yönetim Kurulu 18 Ekim 2012 tarihinde Çankırı ve Kastamonu’daki 
üyelerimizi ziyaret etmişlerdir. Toplantılarda değerli meslektaşlarımızın 
mesleğe yönelik sorunlarını tartışarak, dilek ve önerileri üzerinden 
yapılabilecek etkinlikler konusunda fi kir birliğine varmışlardır.

Çankırı ve Kastamonu’da mesleğinin 40 ve 50 yılını doldurmuş değerli 
meslektaşlarımıza plaketleri Yönetim Kurulumuzca takdim edilmiştir.

Masa Tenisi Federasyonu Ankara il temsilciliği tarafından 
düzenlenen Kuruluşlar Ligi Kupası maçlarında çiftler 
maçlarında Mustafa Cihat Sopacı ve Adnan Yüksel ikilisi 
Ankara Dişhekimleri Odası takımı olarak kupayı aldı. 
Halen masa tenisi derneği tarafından düzenlenen kupa 
maçları ise devam ediyor. Eleme usulüne göre devam 
eden süreçte takımımız 3.tura çıktı.

Ligde ise takım olarak  9 maç sonucunda namağlup 
şampiyonluk yolunda,  antrenör oyuncumuz Adnan 
Yüksel, dişhekimi Ömer Büyüksağın, dişhekimi Süha 
Alpay, dişhekimi Mustafa Cihat Sopacı ve dişhekimi 
Mustafa Kemal TAŞ  ile yolumuza devam ediyor.

Takımımızı başarılarından dolayı kutluyoruz.

 Ankara Dişhekimleri Odası

YÖNETİM KURULUMUZ 
KASTAMONU VE ÇANKIRI 
ÜYELERİMİZİ ZİYARET ETTİ

 MASA TENİSİ TAKIMIMIZ İLK 
KUPASINI ALDI
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Pervasız bir mayıs sabahında metronun çıkışında ağır 
ağır  merdivenleri yıkayan işçiler yine işbaşındaydı, 
ilk kez rastladım ona. Herkesi sarmalayan, yakındaki 
pastaneden gelen enfes poğaça kokuları aklımı 
başımdan almıştı. Utangaç güneş yüzünü bir saklayıp 
bir gösteriyordu. Bin yıldır yıkanmayan saçları, asıl 
rengi asla seçilemeyen koyu gri üst başı ,birbirine 
karışmış  sakalı,delik deşik ayakkabıları… Onu ilk 
kez gördüğümde hissettiğim sadece korkuydu. 
Yanına yaklaşınca belirginleşen o keskin kokuyu 
da unutmamak gerek tabi.  Yüksek ses tonuyla  
bizi kendine çağıran bir havariydi sanki.  Az sonra 
Nuh tufanı başlayacak beni dinleyin der  gibiydi. 
Yazık ki kimsenin yeni havarimize pek itibar 
ettiğini söyleyemem. Aklımda kalan anlık da olsa 
gördüğüm gözleri . O siyah zeytin gözler. İnsanın 
içine işleyen,kırılmışlığı yansıtan gözler . Her an 
ağlayacakmış gibi,buğulu noktacıklar. Hızlı adımlarla 
oradan uzaklaşırken  bugünkü  mesaimi de aklımdan 
tekrar tekrar kontrol etmeye çalışan beynimin bana 
ne tür oyunlar ya da tuzaklar kuracağını bilmiyordum. 
İlk önce hangi  hastamı almalıydım? Öğle yemeğimi 
rahat yiyebilecek miydim? Aslında beynim metronun 
çıkışında kalmıştı. Biliyordum –hep dile getirmesem  
de- aklım hep o Robinson da kalacaktı. Zihnim ona 
bir isim vermişti bile .hatta biraz da yerlileştirmem 
gerekti. Hasan evet adı  Robinson Hasan omalıydı. 

O günden sonra Robinson Hasan’ı hep o metro çıkışında 
arar oldu gözlerim. Hatta hakkında şehir efsaneleri 
bile duymaya başlamıştım. Aslında hikayelerinde 
hep biz Türklerin acıklı yapısını hissettim, hem de 
iliklerime dek. Kimine göre varlıklı bir tüccarken 
bütün varını yoğunu kumarda kaybeden Robinson’u 
en son hanımı ve iki çocuğu da terk edince bu hale 
gelmiş. Kimine göre ise ünlü bir doktorken nasıl 
oldu bilinmez şimdi sokaklardaydı. Ben asla gerçeği 
öğrenemedim. Aslında öğrenmek de istemedim. 
Hasanın efsaneleşmesi hoşuma gidiyordu.  Ben de 
yarattığı his ise bambaşkaydı. Her gün kaçtığımız 
yalnızlığımızı tokat gibi yüzümüze vuruyordu. Issız 
bir adada  ve kurtarılmayı bekliyordu Hasan. Biz ise 
–sözümona eğitimli kültürlü  şehir insanı – onu hep 
görmemezlikten gelmeyi yeğliyorduk. O ise ısrarla 
çırpınıp bizden yardım istiyordu. 

Bir gün-soğuk ve donuk bir kasım sabahıydı-bizim 
Robinson’un elinde kalem kağıt bir şeyler karaladığını 
gördüm. Bir askeri kurmay  titizliğiyle elindeki  
kağıda bir şeyler yazıyordu. Gören onu ilk defa ödev 
yapmaya çalışan bir ilkokul  öğrencisi sanabilirdi. 
Kendine laf atan yerel esnafı bile unutmuş özenle bir 
şeyler çiziyordu  o kağıtçığa. Neler vermezdim orda 
yazılanları  bilmek için. Belki önemli bir sır. Belki 
anıları. Belki de yarın için yapmayı planladığı işler. 

ROBİNSON HASAN

Maskeleri ve sahte sevgileri 

İzlerken şükrederdim derviş misali 

Neden yaktın bu vicdansız ateşi? 

Söylemezdim de, ıssızlığım kutsalımdı

Ertuğrul Bülent danacı

Yazan / Alper ALKAN
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Gerçekten Hasan yarına inanıyor muydu?  Bizleri 
esir alan o korkuya  o da kendini kaptırmış mıydı? 
Yarını  önemsiyor, yarın için bir korku  duyuyor 
muydu? Asla bilemedim. Hiç değişmeyen ya 
da değişemeyen o griye çalan siyah pantolonu 
üzerinde sanki bin yıldır duruyor gibiydi. 
Bazen uzaklara bakıyor,bir işaret ya da ilham 
bekliyor edasındaydı. Kendine yüklediğim bunca 
anlamdan acaba haberdar olsa sevinir miydi? 

Bütün kışı esnafın verdiği –vermek zorunda 
kaldığı –eski kasa parçalarını yakarak  geçirdiğine 
şahidim. Gecelerini ise ona eşlik eden sokak 
lambaları bilir. Ama ne yalan söyleyeyim asla 
şikayet ettiğini duymadım. Bizim boyutun adamı 
değildi, olmaya da hiç çalışmadı Robinson Hasan. 
Metronun çıkışındaki o küçük ıssız-yüzlerce 
insanı yok sayarsak elbet-adacığında yer, içer, 
yazar, dinlenir ve uyurdu.  Kimi zaman bir 
simit parçasını dakikalarca çiğner, kimi zaman 
da kendine verilen yemek ve sigaraların tadını 
çıkarırdı. Bazen de dakikalarca uzaklara dalar 
giderdi. Saçlarının ne kadar aklaştığını  yıllardır 
yıkanmadığı için bilemem elbet. Bildiğim 
yüzünün asla  gülmediği.  O iri siyah gözlerin 
mutluluktan tutuştuğuna asla şahit olamadım. 
Ya bize ya da kendine küs gibiydi. 

Onun hikayesini neden yazdığımı ya da yazmak 
zorunda hissettiğimi bilmiyorum. Bu şehir denen 
vahşi ormanda yalnızlığımızı yüzümüze vurduğu 
için mi? Her gün kendimizi farklı metalar alalım 
diye para kazanmaya çırpınırken onun bunlara 
zırnık önem vermeyişini mi? Biz asla doymazken 
onun bulduğu her şeye kanaatini mi?  Biz sahteler 
içinde yüzerken o acı gerçekliği yüzümüze 
vurduğu için mi? Bilmiyorum. Acı çektiğine 
inandım hep. Hele insanların ona bir yemek ya 
da bir  sigara karşılığında onunla alay etmeleri 
acısını da  acımı da kat kat artırırdı. 

Birkaç  sabah metro çıkışında Hasan’ı  göremedim. 
Meraklandım. Esnafl ara  sordum yarı şaka yollu. 
hiçbiri net bir şeyler söylemedi. Belli ki  benden 
başkası onun fark etmemiş  ya da umursamamış. 
Ona rastlamadığım günler çoğaldıkça  
tedirginliğim daha da arttı.  Haftalar sonra 
güneşin şehrin duvarlarını yeniden canlandırdığı  
bir  Eylül  sabahında karanfi l sokağının köşesinde 
rastladım ona. Bağdaş kurmuş elindeki simidi 
kemiriyordu. Utanmasam sarılacaktım. İçimden 
bir şeyler ısmarlamak  geldi o an. Tepkisinden 
çekindim, yapamadım. Günlük paramı 
kazanmak için hızlı  adımlarla sokağı  çiğneyip 
muayenehaneme doğru ilerlerken  kendi kendime  
gülüyordum. Bu kirli paslı adam beni  sabahın ilk 
ışıklarıyla umutlandırmış,yüreklendirmişti. Ona 
ne kadar   teşekkür etsem az…








