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14  SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI 
 6. ULUSAL KONGRESİ
 Bu yıl dönem başkanlığını TDB’nin üstlendiği Sağlık 
 Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi 21- 22 Ekim 2017 
 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

18 SAĞLIK ÖRGÜTLERİ TOPLANDI
 Sağlık alanında faaliyet gösteren emek ve meslek örgütleri 10 
 Ekim günü Türk Dişhekimleri Birliği binasında bir araya geldi.

20 SAĞLIK TURİZMİ YÖNETMELİĞİNE 
 TEPKİ
 Adana Dişhekimleri Odası Başkanı Fatih Güler Yönetmelik’le 
 dişhekimlerinin diplomalarıyla kazandıkları hakların ellerinden 
 alındığını belirtti.

20  ANKARA’DA YENİ EĞİTİM DÖNEMİ
 Ankara Dişhekimleri Odası’nın  2017-2018 dönemi 
 seminerlerinin ilki 19 Ekim’de yapıldı. 

21 İZMİR’DE SDE ETKİNLİKLERİ
 İzmir Dişhekimleri Odası 2017-18 dönemi Sürekli Dişhekimliği 
 Eğitimi çalışmalarına başladı. 

22 ‘GÖREVİMİZ MESLEKTAŞIN HAKLARINI 
 KORUMAK’
 TDB Genel Başkan Vekili Hüseyin Tunç Sağlık Turizmi 
 Yönetmeliği gibi oldu bittilerle dişhekimlerinin 
 yasalarla güvence altına alınmış haklarını kaybetmesine göz 
 yumamayacaklarını söyledi.
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28  BİLİMİN İZİNDE...  
 TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 21-24 Eylül 2017 
 tarihleri arasında rekor katılımla İstanbul Kongre Merkezi’nde 
 gerçekleştirildi. Kongre’yle ilgili tüm detayları sayfalarımızda 
 bulacaksınız.

40 MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU
 20 Eylül günü yapılan Meslek Sorunları Sempozyumu’nda 
 ulusal ağız diş sağlığı politikasının yanı sıra sağlık turizmine 
 ilişkin yönetmeliğin getirdikleri de ele alındı. 

42 ‘TÜRKİYE’NİN DESTEĞİNİ İSTİYORUZ’
 Kırgızistan Stomatoloji Birliği Başkan Vekili Dr. İlşat Yoldaşev 
 Komşu Ülkeler Dişhekimleri İşbirliği Platformu toplantısı için 
 geldiği İstanbul’da sorularımızı yanıtladı.

44 EXPO’DA TARİHİ REKOR
 Expodental2017 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre 
 Merkezi’nde yapıldı. Günübirlik katılımlarla 10 bini aşarak yeni 
 bir rekora imza atan Expodental’e katılan firmaların 
 izlenimlerini derledik.

48 ‘DİŞHEKİMLERİNİN CESUR 
 DAVRANMALARI GEREKİYOR’
 Eylül ayında yapılan Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) 
 Kongresi’nde Başkanlığa seçilen Dr. Gerhard Seeberger ile 
 dişhekimliğinin küresel düzeydeki sorunlarını konuştuk. 

50 ‘BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİN KOŞULLARI 
 ORTADAN KALKTI’
 Kongre’ye konuk olan Mirgün Cabas’ın dişhekimleri için 
 imzaladığı “2001 - Eski Türkiye’nin Son Yılı” kitabı Türkiye’nin 
 bugünkü duruma nereden geldiğini hatırlatıyor. Medyanın 
 bugüne nereden geldiğini de Cabas’a sorduk.

52 ‘İYİ İNSANDAN İYİ DİŞHEKİMİ DE DAHA 
 KOLAY ÇIKAR’
 Usta aktör Müjdat Gezen’in TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği 
 Kongresi’nin sosyal programı kapsamında yaptığı konuşmadan

 bazı başlıklar sunuyoruz.

54 SÜREKLİ DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİ 
 KREDİLENDİRİLMİŞ SORULARI

56 ÖYKÜ • YARANIN İNTİHARI 
 TDB Öykü Yarışması’nda ikinciliği kazanan meslektaşımız
 Bilge Kılıç’ın öyküsünü yayımlıyoruz.

60 VOLKANLARIN HEDİYESİ: FİLİPİNLER 
 Binlerce ada üzerine kurulu, dünyanın en ilginç ülkelerinden biri 
 Filipinler’i Prof.Dr. Engin Ersöz yazdı.

66 ÜRÜNLER / SEKTÖR HABERLERİ

68 ÖDÜLLÜ BULMACA

71 DİŞHEKİMLİĞİNDE KLİNİK

48
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eğerli Meslektaşlarım,

22 Kasım’ı da içine alan hafta “Toplum Ağız Diş Sağlığı 
Haftası” adı altında Birliğimiz ve Odalarımızca mesleki 
sorunların dile getirilmesi, toplumun ağız ve diş sağlığı ko-
nusunda farkındalığının arttırılması, koruyucu dişhekimliği 
hizmetleri kavramına dikkat çekilmesi ve ayrıca dişhekim-
liği hizmetlerine ilişkin kamuoyu oluşturulması anlamında 

çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede yıllardır bu 
çalışmalarımızı arttırarak devam ettirirken fark ediyoruz ki ülkemizde 
‘sağlıkta dönüşüm’ denen program da yeni yeni argümanlarla bir şeyleri 
dönüştürüyor ama söylendiği gibi sağlıksızlık durumunu sağlığa mı 
dönüştürüyor konusunda şüphelerimiz çok kuvvetli.

Son olarak da hayatımıza ‘Şehir Hastaneleri’ terimi girdi. Kamu-özel 
ortaklığı modeli ile devletin yeniden yapılandırılmasında kullanılan 
modellerden birini de bu sayede yakından tanıdık.

Genel neo-liberal söyleme göre devlet hantal ve müsrif, ekonomik 
kaynaklarını verimsiz kullanıyor ve aşırı bürokratikleşme kamu işlet-
meciliğini beceriksiz kılıyor. İşte bu nedenlerle neoliberalizm verimlilik 
ve ekonomik dinamizm için özelleştirme ve piyasalaşmayı savunuyor. 
Dolayısıyla kamu hizmetleri ve işletmeleri de özelleştirilmeli diyor.

Bu söylemlerle donanımlı neo-liberaller son yıllarda kamu-özel 
ortaklığı adıyla bir piyasa modelini Türkiye’de uygulamaya soktular. 
Ancak ilginç şeyler oluyor ve bu model neo-liberallerin söylemleriyle 
uyuşmayan bir şekilde yürüyor, anlayamıyoruz. Mesela ‘Şehir Hastane-
leri’ adı altında kocaman yatırımlar özel sektör eliyle inşa ediliyor ama 
sonrasında devlete kiralanarak devlet hastanesi statüsüyle Sağlık 
Bakanlığı tarafından işletiliyor. 

Burada gariplikler başlıyor. Kamu işletmeciliği verimsizse, bu has-
taneler niye yapanlar tarafından değil de kamu-özel ortaklığıyla bu işi 
ihale eden devlet tarafından işletiyor. Bir terslik yok mu? 

Devlet ihaleyi kazanan şirketlere hazine arazisini bedelsiz veriyor. 
Yatırım çok büyük olduğu için kazanan firma dış kredi kullanmak 
durumunda kalıyor. Ama yine bir gariplik var. Bir bakıyoruz ki ihaleyi 
alan firmanın kredisi için Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi garantisi veriyor. 
Yani firma borcu ödemezse tüm borçları Hazine üstlenecek. Aynı 
şirkete devlet vergide, SGK priminde çeşitli muafiyet ve teşvikler veriyor. 
Üstüne ihaleyi alan şirketler hastane binasıyla birlikte yaptıkları otopark, 
kafeterya, restoran, otel gibi ticari alanları kendileri işletecekler. Hasta-
neden de zaten kira alacaklar. Bir de % 70 doluluk garantisi veriliyor. 

Pekâlâ, şirketin borcuna kefil olan, arsayı veren, hastanenin işlet-
mesini üstlenen, doluluk garantisi veren devlet niye doğrudan inşaatı 
kendi yapmıyor? Üstelik inşaat maliyetlerinin devlet yüklendiğinde 
daha düşük bir yatırım maliyeti de çıkaracağı ortadayken. Radyoloji, 

“Lütfen ‘şehir hastaneleri’ 
üzerinden politika 

yapmayalım!”

A.R. İlker Cebeci / TDB Genel Başkanı
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biyokimya, mikrobiyoloji gibi laboratuvarların da şirket işletmesinde 
olacağı söyleniyor. Bu işin devlet için mantığı ne? Bir de tabii şirketler için 
mantığı ne? Anlayan var mı?

İnsanın aklına neler geliyor neler. Şehir hastaneleri acaba global ser-
mayenin kriz zamanlarında bu durumu aşmak için; “kârları özelleştirmek 
bunun yanı sıra zararları ve maliyetleri devletleştirmek” tezine uygun bir 
model olarak birileri tarafından bize dayatılıyor mu yoksa? Bu dayatmayı 
algılamak, açıklamak için Dünya Bankası’ndan, IMF’den, emperyalizm-
den, neoliberalizmden, global sermayeden bahsetmek lazım. 

Ama bir dakika, meslek örgütleri neoliberalizm, vahşi emperyalizm, 
sömürgeci sermaye gibi terminoloji kullanmamalı değil mi? Politika 
yapmamalı.

Aslında TDB olarak işin kaynağına inip sorunu tespit etmek, anlamak 
ve çözüm önerilerini kamuoyuna sunmak yerine “Acaba şehir hastanele-
rinde ne kadar dişhekimi istihdam edilecek, var olan hastanelerden tayin 
mi olacak yoksa yeni atamalar mı yapılacak, bu hizmetler ADSM mantı-
ğıyla mı yürüyecek, ne kadar döner sermaye verilecek, sağlık turizmi adı 
altında yurtdışından gelen insanların ağız diş sağlığı hizmetleri konusu 
elimizden alınıp buralara mı yönlendirilecek?” sorularını tartışsak yeter.

Yoksa 17 şehir hastanesinin maliyeti 10 milyar dolar civarında görü-
nürken 25 yıl kiralayacak olmamız, bu hastanelere sadece kira bedeli ola-
rak 27 milyar dolar ödeneceği gerçeğinden bize ne? Bunlarla fazla işimiz 
olmamalı. Ekonomi Bakanlığı mıyız yoksa TDB mi? Politika yapmayalım.

Hatta, şunu da söylemeyelim sakın: Şehir hastanelerini üreten 
kamu-özel ortaklığında; niçin yatırımı yapan firma işletmecilik yapmıyor, 
neden işin içinde kamu var? Hani hantaldı, hani kötü işletmeciydi.

Burada kamunun varlığı sadece hizmetin kamu hizmeti statüsünü 
koruması içindir. Bu da halkın daha iyi kamu hizmeti alması için değil, 
şirketlere Kamu hizmeti statüsünde olmanın sağladığı avantajlardan ya-
rar sağlanması içindir. Bunları dile getirmek aslında sermaye düşmanlığı 
da olabilir mi?

TDB olarak bunları kafaya takmamamız gerekir. Şehir hastaneleri ile 
dişhekimlerini, diğer sağlık emekçilerini, hastaları ve SGK primleriyle 
gelecek 25 yıl bu yatırımları finanse edecek tüm Türkiye halkını neler 
bekliyor, TDB’ nin neyine gerek?

Bu tespitleri dillendirdiğimizde politika yapıyoruz diye hükümet bizi 
politika yaptığımız için eleştiriyor. Sizinle beraber çalışamayız diyorlar 
ve Sağlık Bakanı göreve başlayalı aylar geçmesine rağmen bir türlü 
yoğunluğu azalamıyor.

Aman Sağlık Bakanlığı’yla, hükümetle iyi geçinelim, aman eleştirme-
yelim. Ülkenin sağlık sistemini sermayeye peşkeş çekiyorlar ama uslu 
çocuk olursak bizi seveceklermiş.

Kaynak: Şehir Hastaneleri Sempozyumu kitapçığı, ATO ve TMMOB Mimarlar Odası yayını.



Bilimsel dişhekimliğinin 110. yılı
Halit Şazi Bey’in Cemil Topuzlu’nun katkıla-
rıyla ‘Dişçi Mektebi’ni kurmasının üzerinden 
109 yıl geçti. 110. yılımıza girerken önemli 

sorunlarımız olsa da pek çok 
açıdan gelişmiş ülkelerle kı-
yaslanabilecek bir mesleki dü-
zeye ulaşmış, dünya çapında 
bilimsel toplantılara ev sahip-
liği yapan bir dişhekimliğimiz 
var, gururluyuz. 

Toplum ağız diş sağlığı gös-
tergelerimizin bizimle benzer 
sosyoekonomik gelişmişlik 
düzeyindeki birçok ülkenin 
gerisinde olması bizim için bir 

üzüntü sebebi olsa da -en azından meslek ör-
gütü olarak- sorunun kaynaklarını ve çözüm 
yollarını bilimsel çalışmalarla tespit etmiş du-
rumdayız. Günün birinde gerçekten bilimsel 
bilgiye ve mesleki tecrübeye saygı duyan bir 
siyasi otorite ortaya çıkıp bunlardan yararlan-
mak isterse sorunların önemli bir bölümünü 

çözebileceği inancındayız. 
Biz yine de duymak iste-

meyen kulaklara seslenme-
ye Sisyphos’un iyimserliği ve 
ısrarıyla devam edeceğiz. 22 
Kasım Ulusal Dişhekimliği 
Günü’müz ve Toplum Ağız Diş 
Sağlığı Hafta’mız kutlu olsun.

Sağlık Turizmi ve 
dişhekimliği yapma hakkı 
Geçtiğimiz 13 Temmuz’da Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası 
Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında 
Yönetmelik’te turistlere ve yurtdışında yaşa-
yan T.C. yurttaşlarına dişhekimliği hizmeti 

sunmamız Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alma 
şartına bağlandı. 

Bahsedilen belgeyi alabilmenin muayeneha-
neler ve poliklinikler için neredeyse imkansız 
hale getirilmesinin yanı sıra yine aynı Yönet-
melik’le sağlık alanında simsarlık faaliyeti 
yasallaştırılıyor ve yurt dışına yönelik reklam 
faaliyeti serbest bırakılıyor. 

Meslektaşlarımızın tamamına yakınını çe-
şitli derecelerde ilgilendiren böylesine önem-
li bir yasal düzenlemeyi meslek örgütlerinin 
görüşlerini dahi almadan yayımlamanın bir 
tek açıklaması olabilir: Hekimlerin ve dişhe-
kimlerinin meslek örgütlerinin diplomalarıyla 
kazandıkları mesleklerini icra etme yetkisin-
den bir yönetmelikle feragat etmeyeceklerini 
biliyor olmak.

Bizler hekimiz ve kim olursa olsun hasta-
larımıza hizmet sunmak için diplomamızdan 
başka bir belgeye ihtiyacımız yoktur. Hizmet 
sunarken dişhekimini sınırlayan şey, hastanın 
uyruğu veya ikametgahı değil mesleki yetki 
alanıdır. 

Mesleğimizi icra etme yetkimizi belli ser-
maye grupları lehine daraltmaya çalışan bu 
Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve 
iptali için Danıştay’da davamızı açtık.

Kongremizi rekorlarla tamamladık
21-24 Eylül’de İstanbul Dişhekimleri Oda-
sı’nın organizasyonuyla İstanbul Kongre Mer-
kezi’nde hayata geçirdiğimiz TDB 23. Ulusla-
rarası Dişhekimliği Kongresi her açıdan büyük 
bir başarıyla tamamladı. Kongreyle ilgili ha-
berimizi, konuk ülke temsilcileriyle, akade-
misyenlerle, katılımcı firma temsilcileriyle, 
meslektaşlarımızla yaptığımız röportajları 
sayfalarımızda bulacaksınız. 

Kongre bilimsel programına katılan 4 binin 

22 Kasım 1908’de Dişçi 
Mektebi’nin kurulması 
Türkiye’de bilimsel 
dişhekimliğinin başlangıcı 
kabul ediliyor.

TDB 23. Uluslararası Diş-
hekimliği Kongresi’de yeni 
bir katılım rekoru kırıldı.

Neslihan Sevim / TDB Genel SekreteriTDB Gündeminden

110. yılımıza daha 
güçlü giriyoruz

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi12



üzerinde ve sadece Expodental’e katılanlarla 
birlikte toplam 10 binin üzerinde meslekta-
şımıza teşekkür ediyor, önümüzdeki yıl An-
kara’da yapılacak bu büyük buluşmada yine 
birlikte olmayı diliyoruz. 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 
6. Ulusal Kongresi
Bu yıl TDB Başkanlığında gerçekleştirilen 
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal 
Kongresi 21 - 22 Ekim 2017 tarihlerinde An-
kara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Bi-
nasında yapıldı. Sağlık emekçilerini ilgilendi-
ren hemen her meslek hastalığı ya da mesleki 
riskin ele alındığı Kongre’de  ‘Dişhekimliği-
ne Özgü Mesleki Tehlike-Riskler’ baş-
lıklı bir oturum da yapıldı ve dişhekimliğin-
de mesleki solunum hastalıkları, mesleki üst 
ekstremite sorunları, dişhekimliğinde görülen 
mesleki cilt hastalıkları üzerine çok faydalan-
dığımız, bir kısmını dergi sayfalarımızda da 
önümüzdeki sayılarda paylaşmayı düşündü-
ğümüz sunumlar yapıldı. 

Florür insanı koyunlaştırır mı?
Geçtiğimiz günlerde bir milletvekilinin diş 
macununun içinde bulunan florürün diş sağ-
lığına bir faydası olmadığı,  insanlar düşü-
nemesin, koyun gibi kolay yönetilsinler diye 
konduğu sözleri üzerine TDB olarak konuyla 
ilgili yeni bir açıklama yapmak zorunda kal-
dık. Genel Başkanımız İlker Cebeci de çeşitli 
medya organlarında söz konusu milletvekili-
nin açıklamalarını düzeltti.

Milletvekilimizin toplumun düşünme ve 
itiraz etme yeteneğinin zayıflatılmasına karşı 
gösterdiği duyarlılığı takdir etsek de bunun 
için toplum sağlığıyla oynamak yerine ifade 
özgürlüğü, hapisteki gazeteciler-siyasetçiler 
gibi meselelere baksa herkes için çok daha 
sağlıklı bir iş yapmış olacaktı. Kendisinden bu 
konularda yeni bir açıklama bekliyoruz. İzin 
verirse ağız diş sağlığıyla ilgili uyarıları biz 
yapmaya devam edeceğiz.

Şiddet ve intihar olayları
Sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte sağlık 
çalışanlarının hayatına giren performans sis-
temi, diğer problemlerin yanı sıra sağlık çalı-
şanlarına yönelik şiddet vakalarının da daha 
önce görülmemiş boyutlara ulaşmasına yol 
açtı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bahçelievler 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görevli mes-
lektaşımız Seyit Aydın hastane çıkışında hasta 
ve yakınları tarafından darp edildi; çenesinde, 
dişlerinde ve kolunda kırıklar oluştu.

Birkaç gün sonra ise aynı gün üç hekimin 

intihar ettiği haberini aldık. Bu acı olay-
ların kendine özgü yanları öne çıkarılıp 
ölümler kişiselleştirilmeye çalışılsa da bi-
reysel denen birçok sorunun 
sistemden, çalışma koşulla-
rından kaynaklanan kökleri 
olduğunu hemen her vakada 
gözlemliyoruz.

Sağlık hizmetinin doğasına 
aykırı bu sistemin bazı sayı-
sal ‘başarı’lar elde edilmesini 
sağlasa da ciddi sorunlara yol 
açtığı görülmeli; artık niteliği 
öne çıkaran, hastanın ve hekimin birlikte 
mutluluğunu artırmayı hedefleyen bir sis-
teme geçiş için çaba gösterilmelidir.

Cumhuriyet’i böyle mi kutlamalıydık?
Geçtiğimiz 29 Ekim’de Cumhuriyet’imizin 
94. yıldönümünü kutladık. Son yıllarda hep 
olduğu gibi devlet kutlaması Cumhurbaş-
kanı resepsiyonuna indirgendi, halkın bir-
likte kurduğu Cumhuriyetin halkla birlikte 
kutlanması için çaba harcanmadı, coşku 
asgari düzeyde tutulmaya ça-
lışıldı. Başka toplumsal-siya-
sal etkinliklerde duyulmayan 
güvenlik kaygıları Cumhuri-
yet değerleriyle ilgili kutlama 
ya da anmalarda birden orta-
ya çıkabiliyor. Halk da resmi 
kutlamalarda göremediği he-
yecanı bağımsız kitlesel kut-
lamalarla yaşatmaya çalışıyor.

Meclis’in kuruluşundan 97, 
Cumhuriyet’in ilanından 94 
yıl sonra Cumhuriyet’in ana 
fikri olan halk egemenliğinin 
bugünkü haline baktığımızda aslında kut-
layabileceğimiz az şey kaldığını söylemek 
de mümkün. 

Bir asır öncesinde Cumhuriyet’i kuran, 
72 yıl önce çok partili demokrasiye geçmiş 
bir ülkenin bugün Ortadoğu’nun otoriter 
devletleriyle, hatta krallıkla-
rıyla aynı kategoride anılması 
hepimiz için üzücü bir durum. 

Kongre ziyareti sırasında 
kendisiyle yaptığımız röpor-
tajı sayfalarımızda bulacağı-
nız gazeteci Mirgün Cabas’ın 
eski iktidarlar dönemindeki 
eleştirileri hatırlatılınca “aslında o kadar 
da kötü değillermiş” demesi gibi bir süre 
sonra “meğer o günler iyi günlerimizmiş” 
dememek için demokrasi mücadelesine 
daha fazla güç vermekten başka yolumuz 
yok.

Florürle ilgili zaman zaman 
yapılan spekülasyonlar bir 

milletvekilinin açıklamasıyla 
yaratıcı bir boyut kazandı!

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 
Kongresi’ne katılan TDB ekibi 

akademisyenlerle birlikte. 

Cumhuriyet Bayramı’nda 
artık bu görüntülere 

rastlayamıyoruz.
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Kongre Genel Koordinatörü Dr. Hasan Oğan:

‘Sağlık çalışanlarının sağlığı’ 
ne zamandan itibaren ciddi 
bir sorun halini aldı?
Sağlık çalışanlarının genel ola-
rak çalışma ortam ve koşulları 
çok tehlikeli işler kapsamında. 
Yani mevcut tehlikeler ve 
riskler sağlık çalışanlarının 
sağlığı açısından oldukça 
önemli. Genel çalışma koşulları 
böyle iken son yıllardaki sağlık 
politikalarındaki değişikliklere 
bağlı olarak mevcut sorunlar 
da olumsuz olarak sayısal ve 
niteliksel değişimler, artmalar 
meydana geldi. Bunu sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddet 
olaylarının artmasındaki süreç 

üzerinden de rahatlıkla açık-
layabiliriz. 2002 yılı itibariyle 
başlayan Sağlıkta Dönüşüm 
Programına bağlı olarak şiddet 
olayları 2005 – 2006 yıllarından 
itibaren hızla artış gösterirken, 
tüm sağlık çalışanlarına yöne-
lik olarak ta yaygınlık kazandı.

Mesleki itibarsızlaştırma, 
daha yoğun çalışma, güvence-
sizlik, performans ve hak ediş 
baskıları, taşeron çalışma bi-
çimleri sorunların artmasında-
ki en önemli nedenler olarak 
sıralanabilir. Yine bunların yanı 
sıra çok sayıda yetersiz eğitim 
kurumlarının açılmasına bağlı 
olarak mesleki eğitimlerdeki 

Bu yıl dönem başkanlığını TDB’nin üstlen-
diği Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal 
Kongresi 21- 22 Ekim 2017 tarihlerinde An-

kara Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji binasında yapıldı. 
Kısa bir müzik dinletisiyle ardından Kongre Genel 
Koordinatörü Hasan Oğan’ın kongrenin geçmi-
şiyle ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı. 

Sorunlar piyasalaşmaya 
paralel olarak arttı

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 
6. Ulusal Kongresi

Kongrenin açılış konuşmasını yapan TDB Genel 
Başkanı ve Kongre Başkanı İlker Cebeci sağlık 
çalışanlarına şiddetin nasıl bu kadar arttığını 
sorguladı.  Başta hekimler olmak üzere sağlık 
personelinin kamuda hizmet veren en savunmasız 
kişiler olduğuna, çünkü her hizmeti farklı birey-
lere birebir verdiklerine ve bu hizmet sırasında 

Haberler
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Dişhekimliğine özgü mesleki risklerin ele alındığı ve TDB Genel 
Sekreteri Neslihan Sevim’in oturum başkanlığını üstlendiği panelde 
Uz.Dr. Orkun Erden, Prof.Dr. Sinan Adıyaman ve Prof.Dr. İbrahim 
Akkurt konuşmacıydı.

niteliğin azalması, tecrübe ve 
deneyim kazanma olanak-
larının ortadan kalkması da 
önemli etkenler arasında.

Yukarıda belirtilenler ve de 
belirtemediklerimiz de düşü-
nüldüğünde sağlık çalışanları-
nın mesleki tehlike ve riskleri 
artık göz ardı edilemeyecek 
düzeydedir.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 
Kongresi fikri nasıl doğdu, 
nasıl hayata geçti?
Sağlık çalışanlarının sağlığı ve 
güvenliği eskiden beri sağlık 
örgütlerinin gündemin de 
olan bir konu olmuştur ve bu 
nedenle de 1999 ve 2001 yılla-
rında iki kongre gerçekleştiril-
miştir. Ancak 2010 yılına kadar 
bu konuda kongre düzeyinde 
ciddi bir çalışma yapılmamıştır.

2008 yılında kurulan Şiddete 
Sıfır Tolerans Çalışma Grubu-

nun ardından farkındalığın 
artırılması ve sorunların çözü-
müne yönelik Sağlık Çalışan-
larının Sağlığı Çalışma Grubu 
oluşturuldu ve 2011 yılında 
da üçüncü Kongre gerçekleş-
tirildi. Her iki yılda bir yapılan 
kongreler çerçevesinde de bu 
yıl altıncı Kongreyi gerçekleş-
tirdik.

Kongreler, çalışma grubu-
nun tüm bileşenleri tarafından 
gerçekleştiriliyor. Kongrelerde 
sağlık politikaları, özlük hakları, 
mücadele yöntemleri ve riskler 
bir bütünsellik içerisinde bilim-
sel olarak değerlendiriliyor ve 
alınan kararlar hayata geçiril-
meye çalışılıyor, yeni etkinlikler 
organize ediliyor.

Dünyada da (özellikle 
gelişmiş ülkelerde) bu 
konuda problemler artıyor 
mu?

Sağlık hizmetinin piyasalaştırıl-
masına paralel olarak sorun-
larda artışın olması kaçınılmaz 
bir gerçekliktir. Bizde bu süreç 
1980’li yıllarda başladı. Avru-
pa’da özellikle Sovyetlerden 
ayrılan ülkelerde dönüşüm 
programının uygulanmasıyla 
birlikte aynı sorunlar yaşanır 
oldu. Şiddet bu ülkelerde 
de giderek artmaya başladı. 
Ayrıca daha az ücret daha çok 
çalışma nedeni ile geçen yıl 
İngiltere’de geçenler de de 
Yunanistan’da hekim grevleri 
oldu.

Bu yıl altıncı Kongre yapıldı; 
sağlık çalışanlarının ve 
yöneticilerin bu konudaki 
duyarlılıklarının artmasına 
katkıda bulunduğunu 
hissediyor musunuz?
Tabii ki. Kongre ve diğer etkin-
liklerde sorunları açık olarak 

ortaya koyuyor ve bunları 
yazılı olarak tüm kamuoyuyla 
paylaşıyoruz. Birçok konuda 
broşür ve raporlarımız var. 
Yayınlarımız referans olarak 
değerlendiriliyor. Katıldığımız 
birçok toplantıda konuşmacı-
ların çalışmalarımızdan alıntı 
yaparak sunduklarına şahit 
oluyoruz.

Öğrenciler çalışmalarımızı 
yakında takip ediyor ve katı-
lıyorlar. Web sayfamız sürekli 
güncelleniyor ve Anadolu’nun 
birçok yerinden takip ediliyor. 
Mail grubumuzun yaklaşık 
1200 üyesi oldu.

Kongreler sonucunda grup 
üyeleri kendi mesleki sorun-
larının yanı sıra diğer sağlık 
çalışanlarının da sorunları 
hakkında bilgi sahibi ve kendi-
mizi herhangi bir mesleki sıfat 
belirtmeden sağlık çalışanı 
olarak görüyoruz.

yakın fiziksel ve duyusal temas yaşandığına işaret 
eden Cebeci “bu yoğun temas durumu, hükümet 
yetkililerinin oy rantına yönelik olarak, sağlık per-
sonelini paragözlü, görev savsaklayan, bıçak parası 
alan, güçsüz kişilere eziyet eden asılsız söylemlerle 
tanımlamaları eklenince, toplumsal algı farklı bir 
yere gidiyor” dedi.

Kongrenin “Türkiye’de Çalışma Koşulları ve 
Sağlık Çalışanları” başlıklı ilk oturumunda Doç.
Dr. Aziz Çelik çalışma hayatında güvencesizliğin 
nedenlerini ve sonuçlarını çeşitli yönleriyle ortaya 
koydu. 

Dişhekimlerinin mesleki riskleri 
de ele alındı
‘Sağlık Çalışanları ve Her Yönüy-
le Meslek Hastalığı;Tüberküloz’, 
‘Sağlık Çalışanlarında Tükenmiş-
lik’, ‘Klinik Uygulamalarda Öğren-
ci Hemşirelerin Sağlık Riskleri Ve 
Çözüm Önerileri’, ‘Dişhekimliğine 
Özgü Mesleki Tehlike-Riskler’, 
‘Sağlık Hizmetinde Riskler ve Sağ-
lık Çalışanları’ ve ‘Sağlık Hizmetin-
de Sağlık Çalışanlarının Çalışma 
Koşulları’ başlıklarının ele alındığı 
Kongrenin İkinci günün ilk oturu-
mu “Dişhekimliğine Özgü Mesleki 
Tehlike ve Riskler” üzerineydi. TDB 
Genel Sekreteri Neslihan Sevim 

oturum başkanı olduğu panelin açılış konuşma-
sında ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sağlık ça-
lışanlarının sağlığının bozulma sürecine bir ivme 
kazandırdığını, bu politikaların sonucu olarak 
kışkırtılmış hasta talepleri, artan hasta sayıları ve 
performans gerçeğinin sağlık çalışanlarını kendi 
sağlığımı gözetmeden sağlık hizmeti vermeye 
ittiğini belirtti ve “Biz sağlık çalışanları sağlığa 
hizmet verirken sağlığa muhtaç olduk” dedi. 

Panelde Prof.Dr. İbrahim Akkurt ‘Dişhe-
kimliğinde Mesleki Solunum Hastalıkları’, Prof.
Dr. Sinan Adıyaman ‘Mesleki Üst Ekstremite 
Sorunları’ ve Uz.Dr. Orkun Erden de ‘Dişhe-
kimliğinde Görülen Mesleki Cilt Hastalıkları’nı 
anlattı.



Son yıllarda Türkiye’de kadına yönelik şiddet haberleri dramatik bir artış gösteriyor. 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle TDB Kadın Dişhekimleri 
Komisyonu’ndan Tülün Çelik’in konuyla ilgili yazısını yayımlıyoruz.

25 Kasım ve Kelebekler

25 Kasım 1960’ta Do-
minik Cumhuriyeti’n-
de Rafael Trujillo 

diktatörlüğüne karşı mücadele 
eden üç kız kardeş Patria, 
Minerva, Maria Mirabal’in 
cesetleri bir uçurumun dibin-
de bulundu. Vahşice öldürül-
dükleri ortaya çıkan Mirabal 
Kardeşler diktatörlüğe karşı 
mücadelenin sembolü oldu. 
Bütün dünyada yankı bulan bu 
gelişmeler karşısında Birleş-
miş Milletler 17 Aralık 1999’da, 25 
Kasım’ı ‘Kadına Yönelik Şidde-
tin Ortadan Kaldırılması İçin 
Uluslararası Mücadele Günü’ 
olarak kabul etti.

Mirabal Kardeşler, Trujillo rejimi-
ne karşı halk arasında oluşturulan 
gizli örgütlerden biri olan ‘Clandes-
tine’in kurucularıydı. ‘Kelebek’ 
kod adıyla bilinen Mirabal Kardeşler 
ve eşleri, Trujillo tarafından terörist 
ilan edilerek, vatan haini oldukları 
ve ülkenin bütünlüğüne zarar ve-
recekleri gerekçesiyle defalarca kez 
tutuklanıp salıverilmişlerdi. Mülk-
lerine devlet tarafından el konulan 
kızkardeşler diktatörün hep günde-
mindeydi. Öyle ki Trujillo halka yö-
nelik bir konuşmasında “ülkenin en 
büyük iki sorunu Kilise ve Mirabal 
kardeşlerdir” diyerek onları hedef 
gösteriyordu.

Trujillo’nun konuşmasından sade-
ce 23 gün sonra, hapishanede olan 
eşlerini ziyaretten dönen Minerva, 
Maria ve Patria Mirabal’ın aracının  
eli sopalı Trujillo yandaşları tarafın-
dan durduruldu. Arabadan indirilen 
üç kadın bu yandaşlar tarafından 
sopalarla dövülerek, tecavüz edilerek 
öldürüldü. Cesetleri arabalarının 
arkasına konularak bir uçurumdan 
aşağı itildi. Bu cinayet Dominik ikti-
darı tarafından ‘trafik kazası’ olarak 
adlandırıldı.

25 Kasım yaklaşırken bu günü 
anmamıza sebep olan kadınların acı 
öyküsü kısaca böyle. Peki bu öykü 
bize yabancı geliyor mu? Öldürülen 
kadın istatistiklerinin artık yıllık 
olarak değil, aylık, haftalık olarak 
verildiği bir ülkede bu hikayeyi okur-
ken dehşete düşüyor muyuz?

‘Kadın cinayetlerinde artış var mı?’ 
sorusuna “elleri kırılsın” yanıtını 
verebilen bir Devlet Bakanı, o elleri 
kadınlardan uzak tutmak için tüm 
önlemleri almalıyken, ilahi bir gücün 
o elleri kırmasını mı beklemeliyiz?

Nitekim beklemiyoruz da!
Lilith ve Hypatia’dan beri 

kadınlar kendi bedenleri üzerinden 
oluşturulan politikalara, yerine 
ve çağına göre değişen aşağılama, 
değersiz kılma, fiziki, psikolojik, 
ekonomik, cinsel şiddete rağmen 
bazen cadı, büyücü diye yakılsa da, 
bazen ‘namus’ uğruna recm edil-
se de, fikri sorulmadan mal gibi 
satılıp, küçücük yasta evlendirilse 
de; toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, 
ayrımcılığa, ataerkil aile yapısına, 
aile içi şiddete, savaşa, ırkçılığa ve 
milliyetçiliğe karşı giderek güçlenen 
bir kadın dayanışması örmeye 
devam etmiştir.

Kadının, kendi hayatı ve bedeni 
üzerinde söz ve hak sahibi olmasını, 
gerek koydukları yasalarla, gerek 
dini ya da geleneği dayanak yaptık-

ları eril kültürün arkasına 
saklanarak ellerinden gel-
diğince engellemeye çalışan 
gerici zihniyetlerle mücade-
lesi herşeye rağmen yüzyıl-
lardır güçlenmektedir.

Kadını ya cinsel obje ola-
rak lanse eden ya da cinsel-
liğini çocuk doğurmak gibi 
biyolojik sınırına hapseden, 
çalışma hayatına ve toplum-
sal hayata katılımını baba, 
ağabey, koca vs.nin iznine 

tabi kılan toplumsal koşullara isyan 
boynumuzun borcudur.

Ne zaman ki kadınlar ne giydik-
lerine, kiminle, ne zaman evlenip 
evlenmeyeceklerine, çocuk doğurup 
doğurmayacaklarına, boşanma-
ya-ayrılmaya, ne kadar okuyup nere-
de çalışacaklarına, nereye ne zaman 
gideceklerine kendileri karar verir ve 
bunun bedelini şiddete uğramadan 
öderler, işte o zaman kelebeklerin 
kanat seslerinin önünde kimse 
duramaz!

Bunun için de toplumların bize 
biçtiği ‘ideal kadın’ normlarının dı-
şında, kadın ve erkeğin eşit bireyler 
olduğu gerçeğinden yola çıkarak top-
lumsal yaşamdaki eşitsizlikleri azalt-
maya, sadece şiddet gören kadınlara 
değil cinsel kimliklerinden dolayı 
horlanan tüm bireylere kol kanat 
germeye çabalamamız gerekiyor.

Özgür, sömürüsüz, savaşsız, cinsi-
yetçi olmayan bir dünya için; başta 
bugüne adını veren Mirabal Kardeş-
ler olmak üzere kadınların ve bütün 
insanlığın eşitliği için mücadele 
etmiş, eden, şiddete uğramış bütün 
kadınlara saygıyla...

Ne güzel demiş Patria Mirabal: 
“Gençlerimizin bu yolsuzluk ve zor-
balık dolu rejimde büyümesine izin 
veremeyiz. Buna karşı savaşmalıyız 
ve ben her şeyimi vermeye hazırım, 
gerekirse de hayatımı!”

Haberler

Patria, Minerva ve Maria Mirabal kardeşler 25 Kasım 1960’ta vahşice 
katledilmişti.

Tülün Çelik*

* Dişhekimi, TDB Kadın Dişhekimleri Komisyonu üyesi
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Haberler

Komisyon çalışmalarından

Engelsiz Çalışma Grubu 25 Ağustos’ta toplandı. (Soldan sağa) Doç.Dr. 
Çiğdem Çubukçu, Dr. Anya Dalmış, Seher Sabah, Mustafa Oral (Sorumlu 
MYK Üyesi), Doç.Dr. Tamer Tüzüner, Prof.Dr. Cem Doğan, Prof.Dr. Ertuğ-
rul Sabah (oturan).

TDB Etik Kurulu 15 Eylül’de toplandı. (Soldan sağa) Dr. Bülent Özdoğan, 
Mustafa Ziya Özer, Mustafa Oral (Sorumlu MYK Üyesi), Prof.Dr. Umur 
Sakallıoğlu, Süha Alpay, Yeşim Saraç, Yrd.Doç.Dr. Zehtiye Füsun Yaşar, 
Doç.Dr. Funda Gülay Kadıoğlu, Dr. Burcu Kurtiş.

Eğitim Komisyonu 25 Eylül’de toplandı. (Soldan sağa) Prof.Dr. Atilla Step-
han Ataç  (Sorumlu MYK üyesi), Prof.Dr. Yıldırım Hakan Bağış, Prof.Dr. 
Cavit Zafer Çehreli, Prof.Dr. Bulem Yüzügüllü Tütüncüler, Prof.Dr. Ufuk 
Toygar Memikoğlu, Prof.Dr. Hakan Hıfzı Tüz, Prof.Dr. Ali Cemal Tınaz, 
Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu

TDB Akademi Yönetim Kurulu 11 Eylül ve 16 Ekim’de iki toplantı yaptı. 
(Soldan sağa) Prof.Dr. Zafer Cavit Çehreli, Prof.Dr. Atilla Stephan Ataç 
(Koordinatör), Prof.Dr.Gürcan Eskitaşçıoğlu, Prof.Dr. Onur Şengün, Prof.
Dr. Murat Akkaya (Başkan), Dr. Ali Rıza İlker Cebeci, Prof.Dr. Ayşe Gülşa-
hı, Prof.Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan, Prof.Dr. Tülin Ufuk Toygar Memikoğlu.

SDE Yüksek Kurulu 29 Eylül’de toplandı. (Soldan sağa) Prof.Dr. Feridun 
Şaklar, Prof.Dr. Bülent Cumhur Uludağ, Prof.Dr. Neşe Akal, Prof.Dr. Onur 
Şengün (Başkan), Prof.Dr. Hülya Erten, Prof.Dr. Mehmet Yalım, Prof.Dr. 
Metin Orhan.

Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Güncelleme Komisyonu 16 
Ekim’de toplandı. (Soldan sağa) Dr. Orhun Bengisu, Dr. Yusuf İzzettin 
Çamurdan, Tuncay Seven, Dr. Faik Serhat Özsoy, Yrd.Doç.Dr. Çetin Akar 
(Danışman), Salih Yazıcı, Volkan Güngör.
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Sağlık emek ve meslek örgütleri toplandı

Sağlık alanında faaliyet gösteren emek ve meslek örgütleri 10 
Ekim günü Türk Dişhekimleri Birliği binasında bir araya geldi. 

TDB adına Genel Başkan İlker Cebeci, Genel Sekreter Neslihan 
Sevim ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Murat Mustafa Çağlar’ın 
yer aldığı toplatıya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri 
Sezai Berber, TTB Yönetim Kurulu üyesi Selma Güngör, Sağlık 
Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, 
SES Genel Sekreteri Pınar İçel Çepe, Sosyal Hizmet Uzmanları 
Derneği (SHUDER) Yönetim Kurulu üyesi Fayık Yurtkulu, Türk 
Hemşireler Derneği (THD) Genel Sekreter Yardımcısı Hayriye 
Pelenk ve THD Yönetim Kurulu üyesi Alev İşeri katıldı.



çalışmalarının değerlendirilmesinden ziyade TDB bün-
yesinde kurulan komisyonlarının çalışmaları sonucu 
ortaya çıkan raporların değerlendirilmesiyle konuların 
daha sağlıklı sonuçlandırılması hedeflendi.

İlgili komisyonlarca daha uzun süreye yayılmış 
detaylı çalışmaların daha verimli sonuçlar ortaya çıka-
racağı inancıyla bu değişikliğe gidildi.

Bu yılki toplantıda öne çıkan konu Ulusal Ağız Diş 
Sağlığı Politikası’ydı...
Uzun ve titiz bir saha çalışması, Anadolu’nun her 
köşesindeki meslektaşlarımızla yüzyüze yapılan değer-
lendirmeler sonucu elde ettiğimiz donelerin değerlen-
dirilmesiyle Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikası Komisyo-
nu’muzun elde ettiği ilk verileri bu Sempozyumda oda 
başkanlarımızla paylaşma imkanımız oldu.

Daha ilk verilerini değerlendirdiğimiz bu çalışmala-
rımızla gerek meslek örgütümüzün yapılanması gerek-
se topluma verilen ağız diş sağlığı hizmetinde Türkiye 
haritasını masaya yatırarak değerlendirmelerimizi 
yaptık. Halen devam eden bu çalışmamızın sonlandı-
rılmasıyla ortaya çıkacak raporun meslek örgütümüze 
ve Türkiye’deki ağız diş sağlığı hizmet sunumunun 
bugünü ve geleceğine ilişkin çok önemli bir projeksi-
yon olacağına inanıyoruz.

Buradan da yola çıkarak daha şimdiden Kongrele-
rimizin kapsamında yaptığımızın MSS’lerin çalışma 
formatını değiştirmekle ne kadar isabetli bir stratejik 
karar verdiğimizi görebiliyoruz.

Bizim bu kararımızın haklılığının 2018 Ankara 
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Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1992’de Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’n-
den mezun oldum. 1995’ten bu yana Antalya’da kendi 
muayenehanemde mesleğimi icra ediyorum.

Antalya Dişhekimleri Odası’nın çeşitli komisyon-
larında görev aldım. 2004’te Antalya Dişhekimleri 
Odası Yönetim Kurulu’na seçildim. O tarihten itiba-
ren bir dönem Sayman, iki dönem Genel Sekreter ve 
üç dönem de Oda Başkanı olarak görev yaptım. Son 
TDB Genel Kurulu’nda da Merkez Yönetim Kurulu’na 
seçildim. Yaptığımız görev dağılımı sonucu TDB Genel 
Başkan Vekilliği görevine getirildim.

Meslek Sorunları Sempozyumu’ndan 
sorumluydunuz. Öncelikle MSS’de bu yılki format 
değişikliğine neden gerek duyuldu? 
Meslek Sorunları Sempozyumlarımız TDB Kongre-
leri kapsamında mesleki sorunların tespit edilmesi 
ve bu sorunların çözüm yollarının belirlenmesinde iç 
dinamiklerimiz ve meslek paydaşlarımızın da içerisin-
de bulunduğu çalışma gruplarıyla gerçekleştirdiğimiz 
önemli çalışmalar.

Bu çalışmalar sonunda ortaya çıkartılan raporların 
sorunlarımızın ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılma-
sında ve ortak akılla sorunların değerlendirilmesinde 
çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul’da gerçekleştirdi-
ğimiz Kongre’mizde Merkez Yürütme Kurulu’muz bu 
çalışma şeklimizde bazı değişikler yaptı. Kongre öncesi 
iki yada üç günle sınırlandırılan bu çalışma gruplarının 

TDB Genel Başkan Vekili
Hüseyin Tunç:

Görevimiz 
meslektaşın 
haklarını 
korumak
TDB Genel Başkan Vekili Hüseyin Tunç’la başta sorumlusu olduğu Meslek Sorunları Sempozyumu olmak 
üzere birçok konuyu ele aldık. Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Yönetmeliği’nin iptaline 
yönelik TDB’nin açtığı davayı sorduğumuz Tunç oldu bittilerle dişhekimlerinin yasalarla güvence altına 
alınmış haklarını kaybetmesine göz yumamayacaklarını söyledi.



Kongresine kadar raporlanması tamamen bitmiş olacak 
olan ‘Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikası’nın bir bütün 
olarak tüm Kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılma-
sından sonra daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum.

20 Eylül’de yapılan Meslek Sorunları Sempozyu-
mu’nda başka hangi konular ele alındı?
Çeşitli iletişim ortamlarında dolaşan ve Sağlık Bakanlığı 
tarafından doğruluğu teyit edilmeyen 3224 sayılı Türk 
Dişhekimleri Birliği Kanun değişikliği metni hakkında 
paylaşımlarımız oldu.

Sağlık Bakanlığı’nda yaptığımız görüşmelerde aslının 
olmadığı anlaşılan bu korsan paylaşımların örgütümüz 
içinde kaos ve endişe yaratmaya dönük bir takım art 
niyetli odaklar tarafından gerçekleştirildiğini gördük. 
Ancak örgütümüz bir bütünlük ve dayanışma örneği 
sergileyerek bu kaotik ortamın oluşmasına izin vermedi.

Ele alınan bir diğer konu yakın zamanda yayımlanan 
Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Yönet-
meliği’ydi...

Bu Yönetmeliğe neden karşı çıktınız?
Üzülerek belirtmeliyim ki Sağlık Bakanlığı’nın kronik 
hastalığı bu Yönetmeliğin yayımlanmasında da ortaya 
çıkmıştır. 2015 yılında çıkarılan Ağız Diş Sağlığı Hizmeti 
Verilen Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 
olduğu gibi bu Yönetmeliğin çıkarılmasında da Sağlık 
Bakanlığı bu mesleğin uygulayıcılarının fikrine baş-
vurma ihtiyacını hiç duymamıştır. Yönetim anlayışları 
tamamen ‘ben yaptım oldu’ felsefesinden ibaret olan 
siyasiler bugün akıllarına gelenin yarın sabah kanunu ve 
yönetmeliğini çıkartırken bu mesleğin uygulayıcılarının 
da fikrini almak akıllarının ucuna bile gelmemektedir. 
Tamamen sermaye odaklarının istek ve talepleri doğ-
rultusunda bir günde Yönetmelik çıkartan siyasilerin bu 
ülkeyi yönetiyor olmaları hepimiz için bir 
talihsizliktir. 

Çıkarılan bu yeni Yönetmeliğe göre diş-
hekimleri muayenehane ya da poliklinikle-
rine tedavi için başvuran yabancı hastalara 
hizmet veremeyecek. Bununla da kalmıyor 
Yönetmelik ve hızını alamayıp, yurt dışında 
çalışan Türk vatandaşlarını da bu kapsama 
sokarak kendi vatandaşlarımızın da muaye-
nehane ve polikliniklerden hizmet almasını 
engellemeye çalışıyor.

Bu nasıl bir mantıktır ki Türkiye Cum-
huriyeti’nin yasaları ile Türkiye’de yaşayan 
vatandaşlara ağız diş sağlığı hizmeti yetkisi 
verirken aynı kliniğe bu hizmeti almak için başvuran 
“Hans’a, George’a” bu hizmeti vermeyi yasaklamaya 
kalkıyorsunuz.

Bu hizmeti vermek içinde ayrıca bir ruhsatlandırılma-
nız gerekiyor. Ancak koşullar sadece özel hastanelerin 
bu ruhsatı alabileceği şekilde düzenlenmiş.

Yani yıllardır tedavilerini yaptığınız ve takip ettiğiniz, 
‘Almancı’ diye tabir edilen, yurtdışında çalışan Türk 
hastalarınız bundan böyle muayenehanenize başvur-
duğunda “kusura bakmayın ben artık yeni Yönetmeliğe 
göre sizin tedavilerinizi yapamayacağım” diyeceksiniz.

Hangi akılla hangi izanla Sağlık Bakanlığı’nın bu 
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yönetmeliği hazırladığını izah edebilirsiniz? Böyle bir 
durumu hayatın akışıyla nasıl örtüştürebilirsiniz ?

Bu, mesleğini muayenehanesinde veya polikliniğinde 
uygulayan biz dişhekimlerini yok etme planı değil de 
nedir? Elbette meslek örgütümüze bu Yönetmelik’in 
iptali için dava açmaktan başka seçenek kalmamıştır.

TDB’nin Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemeleriyle 
ilgili yargı yoluna gitmesine ilişkin bazı eleştiriler 
de yapılıyor...
Eleştiren değerli meslektaşlarıma sormak istiyorum, 
siz olsaydınız ne yapardınız? Bunu kabullenip mua-
yenehanelerin ve polikliniklerin yok edilmesine sessiz 
kalarak göz mü yumardınız?

Bunu kabullenip muayenehanelerin ve poliklinikle-
rin yok edilmesine göz mü yumalım? 
Ya da hep söylendiği gibi müzakere 
yolunu mu zorlayalım?

Değerli arkadaşlarım neyin müza-
keresi? Neyin diyaloğu? Yayımlanmış 
ve 2018 yılında hayata geçirilecek ve 
bizleri yok etme adına kurgulanmış bir 
yönetmelik var karşımızda. Bu çarpık-
lığı müzakere ederek düzeltemezsiniz! 
Tek seçeneğiniz vardır, o da yasal 
olarak bu Yönetmeliğe itiraz etmektir.

TDB de bu yasal hakkını kullana-
rak bu yönetmeliğin iptali için dava 
açmıştır.

Diğer yandan en çarpıcı ve komik olan ise bu Yö-
netmelik hükümlerine getirilen müeyyidelerdir.Bu 
Yönetmeliğe uymayan dişhekimlerine sahte dişhekimi-
ne uygulanan cezai müeyyideyi getirirseniz bu meslek 
örgütünün size karşı olan tüm güvenini yok etmiş 
olursunuz.

TDB kongrelerinin organizasyonuna ilişkin bir 
değişiklik var mı? 
Uluslararası kongreleri incelediğimizde dünyada kabul 
görmüş kongrelerin iki temel özelliği olduğunu görüyo-
ruz; hep aynı tarihlerde ve aynı şehirlerde olması.

13 Temmuz’da yayımlanan Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı 
Yönetmeliği’yle yabancı uyruklu hastaya sağlık hizmeti sunabilmek için 
Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olmak zorunlu tutuluyor.

➔

‘Çıkarılan bu 
yeni Yönetmeliğe 
göre dişhekimleri 

muayenehane ya da 
polikliniklerine tedavi 
için başvuran yabancı 

hastalara hizmet 
veremeyecek.’ 



Meslek örgütü olarak gerek Sağlık Bakanlığı gerekse 
YÖK nezdinde her toplantımızda bu konuya değine-
rek önümüzdeki yıllarda ülkemizi başta toplum sağlığı 
olmak üzere mesleğimiz adına da önüne geçilmez 
tehlikelere yol açacağını dile getirmekteyiz.

Fakültelerin konjenjanları yine plansız ve program-
sız bir şekilde hoyratça arttırılırken eğitim kadrola-
rının buna paralel düzenlenmemesi ve meslektaşla-
rımızın mezuniyet sonrası itildikleri yalnızlık, ilgili 
kurumlara istatiki verilerle izah edilmektedir.

Ancak tüm bu çabalarımızın bir karşılık bulmadı-
ğını görmek ve uygulanan po-
litikaların siyasiler tarafından 
hiçbir değişiklik yapılmadan 
devam ettirilmesi bizleri her 
geçen gün daha da kaygılandır-
maktadır.

TDB Akademi’nin Oda 
bölgelerindeki etkinliklere 
verdiği destek nasıl bir yankı 
buldu?
Bu dönem Merkez Yönetim 
Kurulu’muzun aldığı bir kararla 
TDB Akademi eğitimlerini An-
kara dışına açarak Odalarımızın 
işbirliğiyle Anadolu’ya yaymış 
bulunuyoruz. Bu kapsamda 
2017 yılında Odalarımızın işbir-
liğiyle TDB Akademi olarak 120  
bilimsel  etkinlik düzenledik.

Melektaşlarımızın bilimsel 
gelişmeleri takip etmelerini 
kendi oda bölgelerinde sağla-
yarak kayda değer bir çalışma 
sergilediğimizi düşünüyorum. 
Meslektaşlarımızın bununla 
ilgili memnuniyetlerini görmek 
meslek örgütü olarak doğru 
yolda olduğumuzu bizlere gös-
terdiği gibi bunun geliştirilmesi 
için de bizleri motive ediyor.

Türkiye’nin geçmekte olduğu sürecin 
mesleğimize yansımaları nasıl gerçekleşiyor?
Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyamızı çev-
releyen ateş çemberi her geçen gün daralmaktadır.
Uygulanan yanlış politikalar sonucu her an bir savaşla 
burun buruna gelmemiz an meselesi haline gelmiştir. 

Gün geçmiyor ki bir meslektaşımız sorgusuz sualsiz 
KHK lerle meslekten ihraç edilmesin.Hukukun üstün-
lüğü ve yargı bağımsızlığı Atatürk Türkiye’sinin temel 
taşıdır. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük ada-
let duygusunun zedelenmesidir. Adalet duygusunun 
tamamen zedelendiği bu ortamda bizler mesleğimizi 
icra etmeye çalışıyoruz.

Aydınlık Türkiye’nin yolu Cumhuriyet’in kurucu 
ayarlarına dönmekten geçiyor. Hep birlikte aydınlık 
bir Türkiye’de mesleğimizi gönül rahatlığıyla huzur 
içerisinde icra edeceğimiz günlerin gelmesi için müca-
dele etmeye devam edeceğiz.
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Kongre Organizasyon uzmanlarının da üzerinde 
mutabık olduğu bu iki konu yıllardır TDB’de ve Baş-
kanları Konseyi toplantılarımızda görüşülmektedir. 
Önceki dönemlerde oluşturulan çalışma gruplarının 
da bu yönde raporlarının olduğunu biliyoruz.

Ayrıca ülkemiz ölçeğinde dişhekimliği alanındaki 
kongrelerin dağınıklığını da göz önünde bulundur-
duğumuzda bu yönde karar vermenin kaçınılmaz 
olduğunu kabul ediyoruz.

Bu bağlamda bu konuyu sadece kendi içimizde de-
ğil ayrıca meslek paydaşlarımızla birlikte yaptığımız 
toplantılarla da değerlendirdik. 
Hem bizim yönetimimizden 
önce yapılan çalışmalar hem 
de bizim yapmış olduğumuz 
çalışmalar hep aynı sonucu 
verdi. Prensip olarak da Oda 
Başkanlarımızla kongreleri-
mizin aynı tarihlerde ve aynı 
şehirde yapılması hususunda 
görüş birliğine vardık. Gerek 
jeopolitik açıdan değerlendir-
diğimiz de gerekse Mesleki 
paydaş sektörümüzün merkezi 
haline gelmiş olan İstanbul 
ortak uzlaşılan bir şehir olarak 
karşımıza çıkmakta.

Ancak TDB Kongreleri-
nin Odaların değil TDB’nin 
organizasyonuyla gerçekleşti-
rilmesine dair değişikliğin TDB 
Genel Kurulu’nda onaylanması 
zorunluluğundan dolayı bu 
kararımızı 2018’de hayata 
geçiremiyeceğimizi gördük. Bu 
nedenle 2018 Kongre’mizin 
organizasyonuna geçerli olan 
yönergemiz doğrultusunda 
karar verdik. 

Ankara, Antalya ve Kayseri 
dişhekimleri odaları 2018 için 
talip oldu. Uzun süren mesa-
ilerimiz sonucunda Merkez Yönetim Kurulu’muz 
Kongre’nin Ankara’da yapılması yönünde bir karar 
aldı. Geçtiğimiz ay İstanbul’da yakaladığımız başarıyı 
Eylül 2018’de Ankara’da tekrarlamayı ve aşmayı 
hedefliyoruz

Dişhekimliği fatültelerinin açılmaya devam 
etmesini nasıl yorumluyorsunuz?
Neredeyse her kasabaya bir dişhekimliği Fakültesi 
açacak kadar konuyu abartan bir siyasi irade var 
karşımızda. Plansızca sayıları arttırılan bu dişhekim-
liği fakültelerinin açılış amaçlarının sadece siyasi 
rant olduğu ve hedefinin poliklinik hizmeti vermek 
olduğu artık herkesçe görülmeli ve bu gidişe bir dur 
denilmelidir.

Ülkemizde toplam dişhekimliği fakülte sayısı 75’e 
çıktı. Bu fakültelerden 49’u eğitim veriyor, 26’sı da 
kuruluş aşamasını tamamlamış durumda ancak 
henüz eğitim vermeye başlamadı.

‘TDB meslektaşının haklarını 
korumakla görevlidir ve bunu yasal 

yollardan yapmak üzere bu Yönetmeliğin 
iptali için dava açmıştır. Yasal haklarımızı 

korumaya çalışmamız diyaloğa engel 
değildir, sorunu çözmek için her zaman 

konuşmaya hazırız.’



oda etkinlikleri

Adana Dişhekimleri Odası Başkanı Fatih Gü-
ler Odanın düzenlediği bilimsel etkinliklerde 

yerel basına yaptığı açıklamalarla dişhekimliği 
alanında yapılan yanlış düzenlemeleri eleştirdi. 

16 Eylül’de düzenlenen ve Prof.Dr. Sema Bel-
li ile Prof.Dr. Şebnem Türkün’ün konuşmacı 
olduğu etkinlik öncesinde mesleğin gündemindeki 
çeşitli konuları melektaşlarımız ve yerel basın 
temsilcileriyle paylaşan Güler, özellikle sağlık 
turizmiyle ilgili yeni yayımlanan Yönetmelik üze-
rinde durdu ve “Bu Yönetmelik’le Bakanlık büyük 
merkezleri destekleyerek sağlık turizmini sadece 
onlar yapsın gibi bir yaklaşım içerisinde” dedi.

14 Ekim’de Oda’nın yenilenen salonunda ger-
çekleştirilen eğitim etkinliğinde Doç.Dr. Seda 
Özturan ‘Yumuşak doku mu? Sert doku mu?’ ve 
Dişhekimi Dr. Ahmet Kiğılı ‘Altı Üstü İmplant 
Üstü Protez’ konularını anlattılar.

Yeni mezunların yanında
Çukurova Ü.D.F. mezuniyet törenine de katılan 
Oda Başkanı Fatih Güler, genç meslektaşlarımıza 

Sağlık turizmi yönetmeliğine tepki
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MEZUNİYET VE ÖNLÜK 
GİYDİRME TÖRENLERİ
Ankara Ü.D.F. birinci sınıf öğrencileri 
için 14 Eylül’de yapılan önlük giydirme 
törenine Ankara Dişhekimleri Odası 
Başkanı Serhat Özsoy da katıldı ve bir 
konuşma yaptı. Fakültenin 2016 - 2017 
dönemi mezuniyet töreni de 29 Eylül’de 
yapıldı. Törene ADO Başkanı Serhat Öz-
soy, Yönetim Kurulu üyesi Sibel Danış-
man Uzbilek ve TDB Merkez Yönetim 
Kurulu üyesi Murat Mustafa Çağlar 
da katıldı.

KURUMLARARASI 
BASKETBOL LİGİ
CBL Ankara Kurumlararası Basketbol 
Ligi’nde Ankara Dişhekimleri Odası’nın 
üyelerinden oluşturduğu takımla yer 
alması için 5 Ekim’de CBL Ankara kuru-
cusu Ersin Eroğlu ile bir protokol yapıldı. 

SEMİNERLER 
ADO 29 Eylül’de TDB Akademi işbirli-
ğiyle Dr. M. Can Tatar’ın konuşmacı 
olduğu ‘Sert Doku Yetmezliğinde Alter-
natif Uygulamalar & A-Prf Uygulama-
ları’ konulu bir etkinlik organize etti.  

ADO’nun 2017-2018 
dönemi seminerlerinin 

ilki 19 Ekim’de Limak 
Ambassadore Otel’de 

yapıldı (üstte). CBL 
Ankara Kurumlararası 

Basketbol Ligi’nde 
Ankara Dişhekimleri 
Odası da yer alacak 

(yanda). 

Ankara’da yeni eğitim dönemi

14 Ekim’de Oda binasında düzenlenen eğitim toplantısında konuşan 
Oda Başkanı Fatih Güler sağlık turizmi yönetmeliğiyle dişhekimlerinin 
diplomalarıyla kazandığı haklarının kısıtlandığını belirtti.

seslenirken “Dişhekimi olarak sorumlu ve dik-
katli davranmanız gerekiyor. Meslektaşlarınızla 
değil, kendinizle rekabet ederek sürekli kendinizi 
yenilemelisiniz. Kendinizle rekabet edemezseniz 
başkasıyla hiçbir şekilde rekabet edemezsiniz. 
Birbirimizin rakibi değil kardeşi olacağız” ifade-
lerini kullandı

ADO’nun 2017-2018 dönemi seminerlerine başladı. 
19 Ekim’deki ilk seminerde  Dr. Dişhekimi Gülbike 
Demirel ‘Yeni nesil akıcı kompozitler’, Doç.Dr. Mehmet 
Hakan Kurt ‘Klinik Radyolojide Panoramik Radyogra-
finin Yetersizlikleri’, Uzman Dişhekimi Baran Talay 
‘Erken Süt Dişi Kaybı ve Sürme Rehberliği’ ve Dişhekimi 
Mahir Südemen ‘Dijital Gülüş Tasarımı Uygulamaları’ 
konulu sunumları yaptılar.



Kayseri’de TDB 
Akademi etkinliği

İzmir Dişhekimleri Odası 2017-
18 dönemi Sürekli Dişhekimliği 

Eğitimi çalışmalarına başladı. 14 
Eylül’de Buca ve Şirinyer bölgesin-

deki dişhekimlerine yönelik bir kahvaltılı top-
lantı düzenlendi. 16 Eylül’de Doç.Dr. Ender Akan 
ve Dr. Meltem İnanmışık ‘İki Adımlı Oklüzyon 
Tespiti Pratiği’ başlıklı bir kurs verdiler.  12 Ekim’de 
Saim Bilen’in verdiği ‘Diksiyon ve Etkili Hitabet’ 
semineri ilgiyle izlendi. Yine 12 Ekim’de Doç.Dr. 
Nejat Nizam’ın konuşmacı olduğu Bayraklı ve Bor-
nova ilçelerindeki dişhekimlerine yönelik kahvaltılı 
toplantıya İzDO Yönetim Kurulu da katıldı.

Kayseri Dişhe-
kimleri Odası 

geçtiğimiz günlerde 
TDB Akademi işbir-
liğiyle iki bilimsel 
etkinlik düzenledi. 
30 Eylül’de Dr. Bahadır Şatana ‘İmplant Çevresi 
Yumuşak Dokular’, 7 Ekim’de de Dr. Hakan Ocak 
‘Gecikmiş Yüklemeye Karşı İmmediat Yükleme’ konu-
lu konferansları verdiler.

İzmir’de SDE 
etkinlikleri
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T ürkiye’nin en önemli dişhekimliği orga-
nizasyonu olan TDB Uluslararası Dişhe-
kimliği Kongresi bu yıl rekor katılımla 

İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. İstanbul 
Dişhekimleri Odası’nın organize ettiği TDB 23. 
Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 2013 yılında-
ki FDI İstanbul Kongresi’nden sonraki en geniş 
katılıma da sahne oldu. 

21 Eylül’de başlayan bilimsel programdan bir 
gün önce her yıl olduğu gibi dişhekimliğinin gün-
demindeki çeşitli sorunların ele alındığı bir Mes-
lek Sorunları Sempozyumu (MSS) düzenlendi. 

Meslek Sorunları Sempozyumu
TDB Merkez Yönetim Kurulu, dişhekimleri oda-
larının yöneticileri ve ele alınan konularla ilgili 
uzmanların katıldığı Meslek Sorunları Sempoz-
yumu 20 Eylül günü yapıldı. Toplantıyı sunan 
TDB Genel Sekreteri Neslihan Sevim açılış 
konuşmasını yapmak üzere ev sahibi İstanbul 
Dişhekimleri Odası Başkanı Prof.Dr. Turhan 
Atalay’ı davet etti. Katılımcılara ‘hoşgeldiniz’ 
diyen Atalay, Kongreye bugüne kadarki en ciddi 
katılımlardan birini gerçekleştirmeyi hedefledik-
lerini aktardı ve el birliğiyle bunu başardıklarını 
ifade etti. 

Kongre Genel Sekreteri Ali Gürlek de Baş-
kanlar Konseyi toplantısından başlayarak dört 
gün boyunca programın detaylarını paylaştı ve 
organizasyonda gelinen son durum hakkında 
sayısal bilgiler verdi. Bu yıl tek gün olarak orga-
nize edilen Meslek Sorunları Sempozyumu’nun 
sonuç bildirgesini hazırlamak üzere bir komis-
yon oluşturulmasının ardından Merkez Yönetim 
Kurulu’nda MSS’den sorumlu olan TDB Genel 
Başkan Vekili Hüseyin Tunç Meslek sorunları 
Sempozyumu’nda yaptıkları format değişikleri-
nin sebebiyle ilgili bilgi verdi ve MSS gündemine 
aldıkları konuları aktardı. 

Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikası
MSS gündeminin ilk maddesi olarak TDB Ulusal 
Ağız Diş Sağlığı Politikası Çalışma Grubu’nun 
raporunu Prof.Dr. Zeliha Öcek sundu. Son üç 
ayda yapılan grup çalışmaları hakkında bilgiler 
veren Öcek, özellikle kamuda ya da özelde üc-
retli çalışan dişhekimlerinin katılımını istenilen 
düzeye ulaştıramadıklarını, bunun geliştirilmesi 
için çaba harcanması gerektiğini ifade etti. Grup 
çalışmalarında öne çıkan noktaları katılan dişhe-
kimlerinin ifadeleriyle toplantıya sunan Öcek’in 
konuşmasının ardından katılımcılar çalışmaya 

TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi İstanbul’da yapıldı

Bilimin izinde...
TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi 21-24 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul Dişhekimleri 
Odası’nın ev sahipliğinde rekor katılımla İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongre 
öncesinde de Meslek Sorunları Sempozyumu yapıldı.
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ilişkin görüş ve önerilerini belittiler. 
Çeşitli iletişim ortamlarında bir süredir dolaşan 

ama Sağlık Bakanlığı’nın teyit etmediği 3224 
sayılı TDB yasası değişikliğiyle ilgi olarak Genel 
Başkan İlker Cebeci yaptıkları görüşmeleri 
ve kendilerine ulaşan bilgileri aktardı. Başlan-
gıçta dolaşıma sokulan taslak yasalaşmasa da 
yakın zamanda Sağlık Bakanlığı teşkilatıyla ilgili 
kararnamede bu taslakta görülen bazı maddele-
rin yer aldığını aktaran Cebeci, bu kararnamede 

yer almayan maddelerin daha sonra başka bir 
biçimde karşımıza çıkmaması için uyanık olması 
gerektiğini uyarısında bulundu.

Yeni kararnamenin dişhekimlerini ve TDB’yi 
ilgilendiren maddeleriyle ilgili olarak da TDB Hu-
kuk Danışmanı Mustafa Güler detaylı bilgiler 
verdi. 

Dişhekimine yeni kısıtlamalar...
13 Temmuz’da yayımlanan “Uluslararası Sağlık 
Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında yönetme-
lik’in dikkat çeken maddeleri hakkında da değer-
lendirmelerde bulunan Genel Başkan Cebeci, bu 
haliyle Yönetmeliğin yurtdışından gelen bir ak-
rabayı tedavi etmeyi dahi engelleyeceğine dikkat 
çekti ve Yönetmeliğin simsarlık faaliyetini yasal 
hale getirdiğini söyledi. TDB Hukuk Danışmanı 
Güler de dişhekiminin yasayla ve diplomasıyla 
kazandığı mesleki hakkının bu Yönetmelik yoluy-
la elinden alınmış olacağını, bu ve diğer neden-
lerle Danıştay’da dava açtıklarını, Yönetmeliğin 
iptal edileceğini düşündüklerini belirtti. 

Ev sahibi İDO Başkanı Prof.Dr. Turhan Ata-
lay’ın tüm katılımcılara birer anı hedi-
yesi sunmasının ardından önümüzdeki 
günlerde yapılacak Sağlık Çalışanları-
nın Sağlığı 6. Ulusal Kongresi hakkında 
bilgi verilerek dişhekimlerinin katkısı 
ve katılımı istendi.

Ulusal ve uluslararası TDB kongreleri 
ve bölgesel Oda sempozyumlarıyla ilgili 
izlenecek yol haritası üzerine Genel 
Başkan İlker Cebeci genel bir sunuş 
yaparak konuyu görüşmeye açtı.

Toplantının sonunda Sempozyum’da 
ele alınan sorunların dile getirildiği 

Fuar katılımcılarıyla birlikte toplam katılımın 10 bini aştığı Kongre’nin açılış törenine FDI Gelecek Dönem Başkanı Dr. Gerhard Seeberger’in yanı sıra 
Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birliklerinin başkanları ve TDB eski genel başkanları da katıldı.

TDB Genel Başkanı 
İlker Cebeci değişim 
söylemlerine 
ihtiyatla 
yaklaşılması 
gerektiğini, sağlık 
alanında en önemli 
olumsuzlukların 
allanıp pullanarak 
sunulan değişimlerle 
gelebildiğini söyledi.

Gala gecesinde sahne alan Erol Evgin’in 
izleyicilerle etkileşimi muhteşemdi. 

➔
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sonuç bildirgesi okunarak kabul edildi. Bildirge, 
“TDB, ülkemizin aydınlık geleceğine, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurucu devrimlerinden uzaklaş-
madan, demokratik geleneğini koruyarak, bilimin 
rehberliğinde yol alarak ulaşılacağına inancını 
korumakta, çalışmalarını bu çerçevede geliştir-
mektedir” ifadeleriyle sona erdi.

Kongre rekor katılımla açıldı
21 Eylül sabahı yapılan ve Prof.Dr. Sedat 

Küçükay ile Yrd.Doç.Dr. Elif Çiftçioğlu’nun 
sunduğu Kongre açılış töreni saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’yla başladı. Kongre’yi özetleyen fil-
min gösterilmesinin ardından TDB 23. Uluslara-
rası Dişhekimliği Kongresi’ne ev sahipliği yapan 
İstanbul Dişhekimleri Odası ve Kongre Organi-
zasyon Komitesi Başkanı Prof.Dr. Turhan Atalay 
bir konuşma yaptı. Atalay, TDB kongrelerinin 
kısa bir özetini yaptıktan sonra kongre bayrağını 
devralır almaz nasıl bir çalışma temposu içine 
girdiklerini anlattı. 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından ilan edilen OHAL sonrası aralarında 
dişhekimlerinin de olduğu binlerce insanın 

İstanbul Dişhekimleri Odası ve Kongre Organizasyon Komitesi Başkanı Prof.Dr. Turhan Atalay, Kongre Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri Ali 
Gürlek, DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır ve Kırıkkale Ü.D.F. Dekanı Prof.Dr. Ali Erdemir de açılış töreninde birer konuşma yaptılar.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Selçuk Erez ve Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi üyesi Prof.Dr. Taner Gören de açılışa katılanlar arasındaydı.

2019-21 dönemi için FDI Başkanı seçildikten sonra ayağının tozuyla TDB 
Kongresine gelen Dr. Gerhard Seeberger’in konuşmasını TDB Dış İlişkiler 
Komitesi üyesi Doç. Dr. Hande Şar Sancaklı tercüme etti.

Meslek Sorunları Sempozyumu bu yıl Başkanlar Konseyi’ni merkeze alan tek 
günlük bir toplantı şeklinde organize edildi.

Açılış töreninde sahne alan 
Volkan Şanda Su Davulları ekibi

 etkileyici bir görşel şov sundu.

➔



Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi32

Kongre 2017

kararnamelerle işlerinden uzaklaştırıldığını, 
tutuklandığını, aç bırakıldığını hatırlatan Atalay, 
bir an önce olağan hukuk düzenine dönülmesi 
gerektiği çağrısını yaptı.

Kongre Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri 
Ali Gürlek, kongreye ilişkin sayısal bilgiler verdi 
ve an itibarıyla gelmiş geçmiş en büyük katılım 
sayısına ulaşıldığını duyurdu. Kongre bilimsel 
ve sosyal programları hakkında da bilgiler veren 
Gürlek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür 
etti.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Der-
neği (DİŞSİAD) Başkanı Ali Çakır da Kongreye 
başarılar diledi ve gelecek Nisan ayında yapmayı 
planladıkları IDEX 2018 fuarı hakkında bilgi 
verdi.

Kongre açılış töreni boyunca TDB eski genel 
başkanlarıı Eser Cilasun, Celal Korkut Yıldı-
rım ve Prof.Dr. Onur Şengün, Bursa Diş-
hekimleri Odası eski Başkanı Dr. Metin Boz-
kurt ile Samsun Dişhekimleri Odası eski Genel 
Sekreteri Alper Dilek önceki yıllarda organizas-
yonunda görev aldıkları TDB Kongrelerine ilişkin 
anılarını izleyenlerle paylaştılar.

Konuşmalardan sonra Volkan Şanda ve ekibi 
etkileyici bir Su Davulları gösterisi sundu.

Dişhekimliği fakültesi dekanları adına konuşan 
Kırıkkale Ü.D.F. Dekanı Prof.Dr. Ali Erdemir, 
dişhekimliği tarihiyle ilgili bilgiler verdikten 
sonra tıpta olduğu gibi dişhekimliği fakültele-
rinde de son sınıf öğrencilerinin intern olarak 
kabul edilmesi için TBMM’ye teklif sunulduğu 
ifade eden Erdemir, Üniversitelerarası Kurulun 
onayıyla bunun yakında gerçekleşeceğini bekle-
diklerini söyledi.

FDI Başkanı Seeberger: TDB’nin 
kongrelerdeki başarısını yakından biliyoruz
Açılış törenine katılan komşu ülke dişhekimliği 
birlikleri başkanlarının tanıtılmasının ardından 
kürsüye gelen Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) 

Gelecek Dönem Başkanı Dr. Gerhard See-
berger, başkan seçildikten sonra katıldığı ilk 
kongrenin TDB 23. Uluslarararası Dişhekimliği 
Kongresi olduğunu belirtti. Seeberger, TDB’nin 
organizasyonlardaki başarısını 2013 FDI Kongre-
si ile kanıtlamış olduğunu da ifade etti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi 
Prof.Dr. Taner Gören de meslek odasında 
çalışmaya başladığı ilk yıllarda dişhekimleriyle 
birlikte çalıştıklarını, demokrasi mücadelesini öğ-
rendiği insanlardan birinin 1980’de evinde faşist 
katiller tarafından öldürülen Dişhekimi Sevinç 
Özgüner olduğunu belirterek kendisini andı.

Cebeci: Değişimi yönetmek durumundayız
Törenin son konuşmasını yapan Genel Başkan 
İlker Cebeci kararnamelerle görevlerinden 
uzaklaştırılan kamu görevlilerinin itirazları 
incelenip suçsuzlukları kabul edilse bile eski 
görevlerine iade edilmeyip başka illere atanacak 
olmalarına dikkat çekti. Dişhekimliği fakültesi 
sayısının arttırılarak 10 yılda varolan dişhekimi 
sayısının iki katına çıkarılmasının, dişhekimlerini 
işsizlik tehlikesi ve emeklerini ucuza satma zor-

Prof.Dr. Sedat Küçükay (ortada) 
ile Yrd.Doç.Dr. Elif Çiftçioğlu’nun 
sunduğu açılış töreninde Bilimsel 
Komite Başkanı Prof.Dr. Hakan 
Özyuvacı da bilimsel program 
hakkında bilgiler verdi.

Kongre çeşitli etkinliklerle bu yıl daha da 
zenginleştirilmişti. TDB standında kitaplarını 

imzalayan usta gazeteci Uğur Dündar daha 
sonra sanatçı meslektaşlarımızın eserlerinden 

oluşan karma serginin açılışına da katıldı. 

15 ayrı konuda düzenlenen ve yine büyük ilgi gören kurslardan biri de 
mikrocerrahi üzerineydi.

➔
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TDB Öğrenci Kolu’nun 
25. yıl pastası stanbul 
Dişhekimleri Odası Yerel 
Öğrenci Komisyonu 
Başkanı Ahmet Can 
Özbilgen, Öğrenci 
Kolu’ndan sorumlu TDB 
Merkez Yönetim Kurulu 
üyesi Murat Mustafa 
Çağlar, TDB Öğrenci Kolu 
Başkanı Ayşenur Koç ve 
İstanbul Dişhekimleri 
Odası Başkanı  Prof.Dr. 
Turhan Atalay tarafından 
kesildi.

TDB Öğrenci Kolu’nun 25. Yıl Kongresi’ni başarıyla 
organize eden ekip bir arada. 

Bu yıl 25. yılını kutlayan TDB Öğrenci Kolu’nun 25. Yıl 
Kongresi de TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi’ 
yle aynı tarihlerde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. 

1731 gibi rekor sayıda bir katılımın gerçekleştiği 25. Yıl Kongresi 
programında çeşitli workshoplar, Öğrenci Hakları Çalıştayı, Den-
tal Olimpiyatlar, Öğrenci Forumu ve STR Eğitimi vardı.

Öğrenciler ayrıca TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongre-
si’nin bilimsel programına da katılma şansı buldularbuldular.

Öğrenci Hakları Çalıştayı, 22 Eylül günü yapıldı. Çalıştayda beş 
dişhekimliği fakültesinden gelen TDB Öğrenci Kolu temsilcileri 
fakültelerindeki sorunları dile getirdiler.

TDB Öğrenci Kolu’nun 25. Yıl Kongresi

lamasıyla karşı karşıya bıraktığını, bu durumun 
uzmanlık kapısındaki yığılmayı da arttırdığını 
belirtti. Cebeci, TDB’nin gelecekte dişhekimliği 
mesleğinin tüm bileşenleri olarak dişhekimlerini, 
öğrencileri, fakülteleri, dental endüstriyi, birliği, 
odaları, uzmanlık derneklerini bekleyen durum-
ları öngörmeye çalıştığını ve çalışmalarını bu 
doğrultuda sürdürdüğünü ifade etti.

Tören Türkiye İletişimciler Derneği Başkanı 
Gonca Karakaş’ın “Küçük Korku Dükkanı” fil-
minden esprili bir sahneyle başladığı “Dişhekim-
liğinde İletişim” konulu sunumuyla tamamlandı.

Expodental 2017
Açılış töreninin tamamlanmasının ardından İs-
tanbul Kongre Merkezi’nin fuar alanına geçilerek 
Expodental 2017’nin açılışı yapıldı. Konukların 
ve sektör temsilcilerinin de katıldığı törende TDB 
Genel Başkanı İlker Cebeci, DİŞSİAD Başkanı Ali 
Çakır, İDO Başkanı Prof.Dr. Turhan Atalay, Azer-
baycan Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr. Rena 
Aliyeva ve FDI Gelecek Dönem Başkanı Dr. 
Gerhard Seeberger kısa birer konuşma yaptılar. 

5 bin m2 alanda kurulan ve 14’ü yabancı, 163’ü 
yerli toplam 177 firmanın yer aldığı fuar bu yıl 
ilk kez bilimsel programın bitiminden sonra bir 
gün daha açık kaldı. Fuara daha uzun zaman 
ayırmak isteyen ya da sadece fuara katılabilecek 
meslektaşlarımız 24 Eylül Pazar günü bu olanağı 
kullandılar.

Expodental 2017 fuarının açılışı kalabalık bir davetli topluluğuyla birlikte 
yapıldı.

Katılım rekorunun kırıldığı bu yılki Kongre’de konferans salonları da doldu 
taştı.
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‘Uzun Dönem Başarı’
Bu yıl teması ‘Uzun Dönem Başarı’ olarak belir-
lenen bilimsel program kapsamında ağız ve diş 
sağlığının önemi, korunması, tedaviye ihtiyaç 
duyulduğunda uygulanan teşhis yöntemleri ve 
buna göre yapılan tedavilerin uzun dönem başa-
rılı olabilmesi için gerekenler tartışıldı. Kongre-
de ayrıca halk sağlığında ağız ve diş sağlığının 
önemi, koruyucu ve önleyici tedavi yöntemleri-
nin, rahatsızlıklardan sonra uygulanan tedavi 
yöntemleri ile karşılaştırılması ele alındı.

Programda 22 yabancı ve 66 yerli konuş-
macının yer aldığı 12 panel, 53 konferans, 16 
kurs, 2 uydu sempozyumu, 1 forum oturumu ve 
yardımcı personel eğitimi yapıldı.

Geçen yıl İzmir’de yapılan kong-
reden itibaren Öğrenci Kong-

resi’ne ayrı bir bilimsel program 
hazırlamak yerine bilimsel progra-
mına öğrencilerin de katılabildiği 
TDB Kongresinde SRT eğitimleri, 
dental olimpiyatlar gibi kendi özel 
toplantılarımızı yapmayı daha 
verimli bulduk. 

SRT ve TNT eğitimlerinde lider-
lik, kişisel gelişim gibi konulara 
yoğunlaşılıyor. Dişhekimliği öğ-
rencilerinin genel veya okudukları 
fakülteden kaynaklanan sorunlarını 
konuştuğumuz bir Öğrenci Hakları 
Çalıştayı düzenledik. Öğrenci Kolu 

Yönetim Kurulu’yla birlikte nasıl 
çözümlenebilecekleri üzerine görüş 
alışverişinde bulunduk. 

Üçer kişiden oluşan takımların 
yarıştığı Dental Olimpiyatlar da 
artık klasikleşti. Genellikle farklı 
sınıflardan öğrencilerden oluşan 
takımlardan derece girenlere çeşitli 
ödüller veriliyor. 

Bu yıl TDB Kongresi gibi bizim 
kongremize de rekor katılım sağ-
landı. İstanbul’da çok sayıda dişhe-
kimliği fakültesi var. Bunun üzerine 
diğer illerdeki öğrenciler için de ca-
zip bir kent olması nedeniyle böyle 
tarihi bir katılım sayısına ulaştık. 

TDB Öğrenci Kolu Saymanı 
Ethem Sağıroğlu: 

‘Tarihi bir katılım 
sağlandı’

DENTAL OLİMPİYATLAR
3. Ulusal Dental Olimpiyatlar, TDB Öğrenci 
Kolu Ulusal Bilimsel Sorumlusu Cahit Kes-
gin başkanlığında 23 Eylül 2017 tarihinde 
gerçekleştirildi. Sütur atma, sabun yontma, 
radyografi inceleme ve tel bükme alanla-
rında üçer kişilik gruplar halinde yapılan 
Olimpiyatlarda toplam 10 takım yarıştı. 
Prof. Dr. Hakan Özyuvacı, Prof. Dr. Atilla 
Sertgöz,  Prof. Dr. Lütfi Erdem ve Doç. 
Dr. Didem Nalbantgil’den oluşan jüri 
üyelerinin değerlendirmesi sonucunda 
birinciliği Güney Berksu Duman (Marmara 
Ü.D.F.), Günay Öztürk (Marmara Ü.D.F.) ve 
Berk Tiryaki’den (Yeni Yüzyıl Ü.D.F.) oluşan 
takım kazandı. 

SRT EĞİTİMİ
23 Eylül’de fakülteden mezun olacak 
öğrencilere yönelik bir forum düzenlenen 
Kongre kapsamında ayrıca motivasyon ve 
takım çalışması olmak üzere 2 konu 4 seans 
şeklinde toplamda 60 öğrenciye SRT eğiti-
mi verildi. Bu eğitimlerde yer alan öğrenci-
ler SRT eğitimine katılım belgesi aldılar.

23 Eylül günü yapılan kapanış töreninin 
ardından 25. Yıl kokteyliyle İstanbul’a veda 
edildi.

Prof.Dr. Emre Kongar, 
kitaplarını imzaladığı 
meslektaşlarımızla uzun 
uzun sohbet edip fotoğraf 
çektirmekten de geri durmadı.

Müjdat Gezen’le söyleşi
Zengin bir sosyal programın 
hazırlandığı Kongrenin ilk günü 
usta gazeteci Uğur Dündar fuar 
alanında yer alan TDB standında 
kitaplarını imzaladı. Uzun kuy-
rukların oluştuğu imza gününde 
meslektaşlarımız Dündar’la soh-
bet edip fotoğraf çektirme fırsatı 
da buldu. 

Yine aynı akşam bilimsel prog-
ramın bitiminde duayen aktör 
Müjdat Gezen, keyifli sohbetiyle 
kongremizi zenginleştirdi. Gezen, 
programın ikinci bölümünde 
Kongre binasının en büyük salo-

nunu tıklım tıklım dolduran meslektaşlarımızdan 
gelen soruları da yanıtladı. 

Yine aynı akşam Celal Tak yönetiminde tü-
müyle dişhekimlerinden 
oluşan EDAD Tiyatro 
Topluluğu’nun sahne-
lediği ‘Lüküs Hayat’ 
opereti büyük beğeni 
topladı. 

Sosyal programın hoş sürprizlerinden biri de tümüyle dişhekimlerinden oluşan 
EDAD Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği Lüküs Hayat operetiydi.

➔
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Komşu Ülkeler İşbirliği Toplantısı
Bu yıl yedincisi düzenlenen Komşu Ülkeler Diş-
hekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu Toplantısı 
da Kongre sırasında 22 Eylül günü yapıldı.

TDB Genel Başkanı İlker Cebeci, Genel Sek-
reteri Neslihan Sevim, Merkez Yönetim Kurulu 
üyeleri Buket Uğuz ve Mehmet Çalık, TDB 
Akademi Başkanı Prof.Dr. Murat Akkaya, 
TDB Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri Prof.Dr. 
Nermin Yamalık, Doç.Dr. Ferhat Mısır, 
Doç.Dr.Hande Şar Sancaklı, Dr.Uğur 
Ergin ve Ersel Özdemir’in hazır bulundukları 
toplantıya FDI Gelecek Dönem Başkanı Dr. Ger-
hard Seeberger, Arnavutluk Dişhekimleri Bir-
liği Başkanı Doç.Dr. Dorjan Hysi ve asistanı 

Bu yıl yedinci kez bir araya gelen Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlikleri İşbirliği Platformu 
toplantısına 10 ülke temsilcisi katıldı.

T oplum ağız diş sağlığı ve mesleki 
sorunlarımıza ilişkin politikaların 

oluşturulmasında fikir alışverişinde bulun-
mak üzere TDB Merkez Yönetim Kurulu ve 
dişhekimliği alanındaki bilimsel dernek 
başkanları Kongre sırasında 23 Eylül günü 
biraraya geldi. 

Toplantıya TDB Genel Başkanı İlker 
Cebeci, Genel Başkanvekili Hüseyin Tunç, 
Genel Sekreteri Neslihan Sevim, Merkez 
Yönetim Kurulu üyeleri Prof.Dr. Atilla Ataç 
ve Dr. Gülay Özdoğan ile Ağız ve Çene Yüz 
Cerrahisi Birliği Derneği Başkanı Prof.Dr. 
Timuçin Baykul, Türk Ortodonti Derneği 
Başkanı Prof.Dr. Zeynep Ahu Acar, Türk 
Pedodonti Derneği Başkanı Prof.Dr. Figen 
Seymen, Türk Periodontoloji Derneği 
Başkanı Prof.Dr. Şule Bulut, Oral Diagnoz 

Bilimsel 
derneklerle 
işbirliği

Toplantı katılımcıları bir arada (soldan sağa): Prof.Dr. Atilla Ataç, Prof.Dr. Ebru Çal, Doç.Dr. 
Sırmahan Çakarar, Prof.Dr. Timuçin Baykul, Hüseyin Tunç, Doç.Dr. Batu Can Yaman, Prof.Dr. 
Hesna Sezak Öveçoğlu, Prof.Dr. Zeynep Ahu Acar, Prof.Dr. Şule Bulut, Neslihan Sevim, İlker 
Cebeci, Prof.Dr. Figen Seymen, Prof.Dr. Özlem Uçok ve Dr. Gülay Özdoğan.

ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Başkan 
Yardımcısı Prof.Dr. Özlem Uçok, Türk Oral 
ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Genel 
Sekreteri Doç.Dr. Sırmahan Çakarar, 
Restoratif Dişhekimliği Derneği Yönetim 
Kurulu üyesi Doç.Dr. Batu Can Yaman, Türk 
Endodonti Derneği Yönetim Kurulu üyesi 
Prof.Dr. Hesna Sezak Öveçoğlu ve Türk 
Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Yöne-

tim Kurulu üyesi Prof.Dr. Ebru Çal katıldı.
Toplantıda Ulusal Dişhekimliği Eğitimi 

Kurulu (UDEK) kurulması, TDB uluslararası 
dişhekimliği kongreleri içinde bilimsel 
derneklerin de yer alması, Çekirdek Eğitim 
Programı (ÇEP), Genişletilmiş Eğitim 
Programı (GEP) ve uzmanlık müfredatları 
konusundaki çalışmalarda işbirliği yapılma-
sı konuları ele alındı.

Cristian Cura, Azerbaycan Stomatoloji 
Birliği Başkanı Prof.Dr.Rena Aliye-
va, Kosova Dişhekimleri Birliği Başkanı 
Prof.Dr. Kujtim Shala ve delege Dr. 
Amir Mamusha, Kazakistan Stomato-
loji Birliği Başkanı Dr. Azamat Bay-
gulakov, Kırgızistan Stomatoloji Birliği 
Başkanı Prof.Dr. Abibilla Kalbayev ve 
Başkan Vekili Dr. İlşat Yoldaşev, Kıbrıs 
Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Dr. 
Ahmet Özant, Fas Dişhekimleri Birli-
ği Genel Sekreteri Dr. Cemil Lazrek, 
Filistin Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr. 
İbrahim Gannam, Tunus Dişhekimleri 
Birliği Başkanı Dr. Halid Tanazefti, 

Ürdün Dişhekimleri Birliği Başkanı Dr. İbrahim 
El Tarawni ve Suudi Arabistan Dişhekimleri Bir-
liği Başkanı Dr. Fahad Ali Elşehri katıldı.

TDB Genel Başkanı İlker Cebeci uzun süredir 
emek verilen bu platformun kurumsal bir yapı 
kazanması adına artık bir yönerge hazırlanarak 
yönetim planı oluşturulması, protokolün gözden 
geçirilerek, platformun gerçekten üreten bir yapı 
haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda Komşu Ülkeler Dişhekimleri Bir-
likleri İşbirliği Platformunun 2011-2017 yılları 
arasındaki süreci değerlendirildi ve Platformun 
verimliliğinin, görünürlüğünün ve etkinliğinin ar-
tırılmasına yönelik bir yeniden yapılanma ihtiyacı 
değerlendirildi. ➔
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Kongre’yi destekleyen sponsor firmaların temsilcilerine kapanış töreninde 
birer teşekkür plaketi sunuldu.

Erol Evgin bildiğimiz gibi
Kongrenin ikinci günü akşamı Hotel Convention 
Center’da düzenlenen gala gecesinde Levent 
Işıktekin Project grubunun ardından sahne 
alan Erol Evgin, harika yorumu, esprileri ve 
artık herkesin zihnine kazınmış şarkılarıyla katı-
lımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Toplumbilimci Prof.Dr. Emre Kon-
gar kongrenin ikinci günü, gazeteci 
Mirgün Cabas da üçüncü günü 
meslektaşlarımızla bir araya 
geldi ve yoğun ilgi içerisinde 
kitaplarını imzaladı.

2018’de Ankara’da buluş-
mak üzere...
Kongrenin bilimsel progra-
mı 23 Eylül akşamı yapılan 
kapanış töreniyle sona erdi. 
Expodental 2017 ise 24 Eylül 
Pazar günü de devam etti. 

Kapanış töreninde Kong-
renin üç gününü özetleyen 
sinevizyon filminin ardından 
İDO ve Organizasyon Komitesi 
Başkanı Prof.Dr. Turhan Atalay 
ve TDB Genel Başkanı İlker 
Cebeci birer konuşma yaparak 
kendini geliştirme çaba-
larından dolayı Kongreye 
katılan meslektaşlarımıza 
teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından TDB Öykü Yarışma-
sında dereceye giren meslektaşlarımız Tevfik 
Emre İmamoğlu, Bilge Kılıç ve Berkant 
Sezer ile jüri özel ödülüne layık bulunan 
Serdar Devrim Erkmen ve Osman Erkan 
Özaydın’a ödülleri sunuldu. 

Kongre ana sponsorları Sensodyne, Signal, 
Colgate,  İpana - Oral B, L ister ine, Türki-
ye  İş Bankası, Renault, 3M Espe, Sanovel, 
GC, Kulzer, Turkuaz Dental, Drogsan, 
Acteon ve Bicon Dental Implants yetkilileri 
de sahneye davet edilerek Kongreye katkıların-
dan dolayı birer teşekkür belgesi sunuldu.

TDB’de ve Organizasyon alt komitelerinde gö-
rev alan meslektaşlarımızın sahneye çağrılarak 
teşekkür edilmesinin ardından TDB Genel Baş-
kanı İlker Cebeci Kongre flamasını İDO Başkanı 
Prof.Dr. Turhan Atalay’dan alarak gelecek yıl bu 
büyük organizasyonu yapmayı üstlenen Ankara 

Dişhekimleri Odası Başkanı 
Faik Serhat Özsoy’a 

teslim etti.
Kapanış törenine 

katılanlar arasında 
yapılan çekilişte en 
büyük ödül olan 
Tekmil firmasının 
sağladığı Epica 
ünit, Cellini fir-
masının sağladığı 
bir masaj koltuğu 
ve 3M, Batı Den-
tal, Dentsply, 
GC, Kavo Kerr, 
Othero, Tek-
mil-Epica, 
Qiuntense, UMG, 
Zhermack firma-
larının sağladığı 
diğer hediyeler 
sahiplerini buldu.

2018 sonbaha-
rında Ankara’da 
buluşmak üzere 
İstanbul’a veda 
edildi.

Kapanış töreninde TDB Genel Başkanı İlker Cebeci, İstanbul D.O. Başkanı 
Prof.Dr. Turhan Atalay’dan aldığı Kongre flamasını gelecek yıl Kongre’yi 

düzenleyecek Ankara D.O. Başkanı Faik Serhat Özsoy’a teslim etti.

Kongre’nin başarısı için bir yıldır ter döken ekip bir arada.



Sempozyumu kısaca bir 
değerlendirebilir misiniz?
Öncelikle yılların birikimiyle Kong-
reyi ve MSS’yi eksiksiz bir şekilde 
organize eden İstanbul Dişhekimleri 
Odası’na teşekkür ediyoruz. 

Bakanlığın sağlık turizmiyle ilgili 
yayımladığı Yönetmelik muayeneha-
neleri ve poliklinikleri sistem dışına 
çıkarma niyetlerinin yeni bir göster-
gesi oldu. Yurtdışından gelecek has-
talara hizmet sunumunda muayene-
haneler ve poliklinikler sistem dışına 
itilirken yine yurt dışından gelecek 
T.C. vatandaşı hastalara hizmet ver-
memizin bile engellenmeye çalışıl-
ması başka türlü yorumlanamaz. 

Hatay Dişhekimleri Odası Başkanı 
Nebil Seyfettin:

‘	Dişhekimliğinde	de	
	bir	insani	krize	gidiyoruz’

Meslek Sorunları Sempozyumu

Ulusal ağız diş sağlığı 
politikası ele alındı

Bu yıl tek günlük bir toplantı olarak TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi öncesinde 20 Eylül günü 
yapılan Meslek Sorunları Sempozyumu’nda ulusal ağız diş sağlığı politikasının yanı sıra 3224 sayılı TDB 

yasasında değişiklik söylentileri ve sağlık turizmine ilişkin yönetmeliğin getirdikleri de ele alındı. 
Oda başkanları Sempozyumu değerlendirdi.

Meslek Sorunları Sempozyumu’nda bir süredir çalışmaları devam eden 
TDB Ulusal Ağız Diş Sağlığı Politikası Çalışma Grubu’nun raporunu 
Prof.Dr. Zeliha Öcek sundu. 
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Diğer taraftan özellikle Hatay’da ve 
komşu illerimizde Suriyeli göçmenler 
ve Suriyeli dişhekimleri sorunu bir 
süredir ciddi bir şekilde bizi meşgul 
ediyor. Hatay’da 500-600 bin mülteci 
var ve bu insanlar bir daha dönme-
yecek gibi altyapılarını oluşturmaya 
başladılar. Bu insanların arasında ta-
bii dişhekimleri de var; bu dişhekim-
lerinin de mahalle aralarında çalış-
malarına ne yazık ki göz yumuluyor. 
Bunların çalışma izinleri yok, üstelik 
dişhekimi olup olmadıklarını da bil-
miyoruz. Bizim tespitimiz, Antakya, 
Reyhanlı, Kumlu ve Kırıkhan bölge-
sinde sayılarının 60’a yakın olduğu 
yönünde; günden güne de artıyor. 

Ulusal ağız diş sağlığı 
politikasıyla ilgili çalışmayı 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mesleğimiz adına yapılacak her 
türlü projeksiyonda bize rehber 
olacak bir çalışma bu. Sağlık 
politikamızı oluşturduktan sonra 
sanırım daha sağlam temellere 
dayanarak Sağlık Bakanlığı’na da 
ve diğer kurumlara da gideceğiz. 
Fakülte sayısındaki ve konten-
janlardaki artış devam ediyor, 
yüzlerce mezun DUS’a hazırlanı-
yor ya da ADSM’lere girmek için 
bekliyor. Göz göre göre bir insani 
krize gidiyoruz.

Kongre 2017



Sempozyum ve Kongre 
organizasyonunu kısaca bir 
değerlendirebilir misiniz?
MSS organizasyonu çok başarılıy-
dı, emeği geçen arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyoruz. Kongre henüz 
başlamadı ama açıklanan kayıt 
sayısı rekora ulaşıldığını göste-
riyor. Sosyal açıdan da bilimsel 
açıdan da dolu dolu bir Kongre 
olacağı görülüyor. Tekirdağ 
Dişhekimleri Odası olarak da 
Kongreye üyelerimizden 55 kişilik 
bir katılım yaşandı, bu da Odamız 
açısından sevindirici tabii. İstan-
bul’da olduğu zaman kongrelerin 
daha bir coşkulu geçtiğini dü-
şünüyoruz. Kongrelerin düzenli 
olarak İstanbul’da yapılması 
gerektiğini düşünüyoruz. 

Sivas Dişhekimleri Odası Başkanı 
Fatih Uçar: 

Tekirdağ Dişhekimleri Odası Başkanı 
Tolga Kutal: 

‘	Yönetmelik	bir	gurbetçiye	
	neden	hizmet	sunamayacağımızı		
	açıklayamıyor’

‘	Yasal	düzenlemeler	o	meslek	
	grubuyla	birlikte	yapılmalı’
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Ulusal ağız diş sağlığı 
politikasıyla ilgili çalışmayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Bu proje için yapılan anket çalış-
malarında da görülüyor ki şu anda 
yaşadığımız sorunların en önemlisi 
yeni mezun arkadaşların istihdam 
sıkıntısı. İşsiz dişhekimi ordusu her 
geçen gün büyüyor. Buna dağılımın 
dengesizliği de eklenince belli böl-
gelerde sorun daha da yoğunlaşıyor. 
Kamu yetkililerinin bu çalışmala-
rımızı inceleyerek gerek dişhekimi 
bulunmayan bölgelerde istihdam 
sağlanması gerekse de yeterli sayıda 
dişhekimi varsa dişhekimliği fakülte-

si açılmaması yönünde karar alması 
gerekiyor.

İşsiz dişhekimi ordusu yaratma-
nın kime faydası olacak? Dişhekimi 
olarak mezun olan bir insan başka 
ne meslek yapabilir? Yeni mezun 
arkadaşlar giderek artan bir sayıda 
Odamıza geliyor ve iş aradıklarını 
söylüyorlar. Yetkililerin büyüyen bu 
tehlikeye çözüm üretmeleri gereki-
yor. 

Sağlık turizmi yönetmeliğiyle ilgili 
düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Yayımlanan Yönetmelik’in yabancı 
ülkede yaşayan bir vatandaşımıza ya 

da bir yabancıya ne sağlayacağını, 
buradaki sağlık hizmetine ne katkısı 
olacağını göremiyoruz. Daha iyi 
hizmet vermeyi bütün dişhekimleri 
ister, daha üst seviye hizmet verelim, 
kliniklerimiz daha modern olsun. 
Ama neden bir Alman vatandaşının 
veya Hollanda’dan gelen bir gurbet-
çinin dişlerini tedavi edemeyeceği-
mizi bu Yönetmelik bize anlatamı-
yor. 

Burada muayenehaneler gözden 
çıkarılıp sadece büyük şirketlerin 
kazanmasına yönelik bir eğilim gö-
rülüyor; bu Yönetmelik’ten biz böyle 
anlıyoruz. 

Oda binasına kavuşmuşsunuz, 
hayırlı olsun...
Göreve geldiğimizde kendimize bir 
Oda binası almayı hedef olarak koy-
muştuk, dördüncü yılımızda bunu 
başardık. Yönetim Kurulu’ndaki 
arkadaşlarımızın da çabalarıyla Oda 
binamızı aldık, 50 kişilik bir konfe-
rans salonumuz da var. Mesleğimizin 
gelecek güzel günlerinde burada 
meslektaşlarımıza hizmet vermeyi 
umut ediyoruz.

3224 sayılı TDB yasasında 
değişiklik öngören taslakla ilgili 
değerlendirmenizi alabilir miyiz? 
Bu taslak teyit edilmedi ama genel 
ilke olarak şunu söyleyebiliriz: Yapı-
lacak olan bir kanun değişikliğinin 
mutlaka o kanunun ilgilendirdiği 

meslek grubuyla tartışılarak çıka-
rılması gerekir. Her zaman bunu 
savunduk ve muhatap olduğumuz 
siyasilere de bu yaklaşımımızı aktar-
dık. Ama malesef bu tür girişimlerin 
halen devam ettiğini görüyoruz.

MSS’de ele aldığımız sağlık turiz-
miyle ilgili yönetmelik de benzer bir 
yaklaşımla ortaya çıkarılmış. Dişhe-
kimlerinin meslek örgütüyle tartışı-
lıp düzenlenmesi gereken şeyler bir 
anda önümüze hazır bir Yönetmelik 
olarak geliyor. Sağlık turizmi birçok 
bölgeyi çok ilgilendiren bir konu. 
Burada dişhekimlerinin kanuna da-
yalı olarak almış oldukları diploma-
larının yönetmelikle kısıtlanmasına 
gidiliyor ki nihayetinde yürütmenin 
durdurulması sağlanacaktır diye 
düşünüyorum.





Sovyetler Birliği döneminde halkın refahı daha 
mı iyiydi?
Sosyalist sistemin elbette halk açısından bazı 
avantajları vardı. Ama bağımsız olmanın da 
müthiş bir farklılığı var, dolayısıyla geriye dönük 
bir beklentide olmak akla uygun değil. Şöyle ifade 
edeyim, bence Sovyetler döneminde sistemin 
çökmesini isteyen birinin kalbi yoktur ama bugün 
kalkıp tekrar eskiye dönülmesini isteyenin de aklı 
yoktur. 

Kongre ve Komşu Ülkeler Dişhekimleri Birlik-
leri İşbirliği Platformu’yla ilgili değerlendirme-
lerinizi alabilir miyiz?
Öncelikle davetinden dolayı TDB’ye müteşekkiriz. 
Böyle bir Kongre organize edebilmek için güce ve 
yeterli bağımsızlığa gereksinim var, TDB de bun-

lara sahip ve bu düzeyde bir Kongre 
yapabiliyor. Bizim bu anlamda 
Türkiye’nin desteğine ihtiyacımız 
var. Güney Kore’yle dişhekimliği 

alanında güçlü ilişkilerimiz var; onların 
bize anlattıkları, kendilerinin de bir zamanlar 

bizim gibi yoksul bir ülke olduğu ve ABD’nin des-
teğiyle ayağa kalktıkları yönünde... Biz Türkiye’nin 
bu anlamda bize destek olmasını, hem eğitim hem 
de ticari ilişkiler anlamında Türkiye’nin bu kapasi-
teye sahip olduğunu düşünüyoruz. 

Türkiye’ye sık geliyor musunuz? 
Evet, ilk olarak 1996’da Ankara’daki TDB Kong-
resine gelmiştim. O günden bu yana çok ciddi bir 
gelişme gözlemliyoruz. İstanbul bizim için uygar-
lığın başkentidir. Biz Türkiye’de kendimizi daha 
rahat hissediyoruz, birbirimizin dilini anlamada 
bazı güçlükler yaşasak da aynı milletin bireyle-
riyiz sonuçta. Belki de İngilizce anlaşmak yerine 
dillerimizi birbirine yakınlaştıracak bir Esperanto 
Türkçe icat etmeliyiz!

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonraki 26 
yıl nasıl geçti Kırgızistan için?
1991 yılında bağımsızlığımızı elde ettiğimizde 
çok gururluyduk. Öncesinde dünyadan yalıtılmış 
gibiydik, bağımsızlıkla birlikte dışımızdaki dün-
yayyla daha iyi bir iletişim kurduk. Türkiye’nin 
de bu süreçte hem mesleki anlamda hem kültürel 
anlamda çok katkısı olduğunu söyleyebilirim. 
Kırgızistan’da yabancı dil olarak Rusça bilinirdi, 
şimdi İngilizce de yaygınlaşıyor ve diğer toplum-
larla, kültürlerle daha kolay ilişki kurabiliyoruz. 
Bu süreçteki katkılarından dolayı da aynı soy aile-
sinden geldiğimiz Türkiye’ye de minnettarız.

Kırgızistan’daki dişhekimliği hakkında biraz 
bilgi alabilir miyiz?
3 bin dişhekimimiz var, bin civarında dişhekimi 
kamuya bağlı olarak çalışıyor, diğerleri 
özelde ama vatandaşların maddi 
olarak bu tedaviyi, hizmeti satın 
alması zor olduğundan genel-
likle kamu tercih ediliyor. 
Ülkede en büyüğü başkent 
Bişkek’te yılda 200-250 me-
zun veren Medikal Akademi 
olmak üzere dört dişhekimliği fakültesi var. 

Mesleki anlamda yaşadığınız temel sorunlar 
neler?
Sovyetler Birliği döneminde tüm tedaviler devlet 
tarafından karşılandığı için hizmete erişimle ilgili 
bir sıkıntımız yoktu. Eğitimle ilgili de bir sıkıntı-
mız yoktu. Ancak bağımsızlığımızı kazandıktan 
sonra tedavi bedellerinin karşılanmasında çok 
ciddi bir sıkıntı var. Evet, bir devlet katkısı var 
ama şu anda kişi başına bir doları ancak bulan bir 
rakam bu. Dolayısıyla hizmet alımında ciddi bir 
sıkıntı var, Birlik olarak bu rakamın artırılmasına 
yönelik çabalarımız var.

komşu ülkeler
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Türkiye’nin 
desteğini 
istiyoruz

Kırgızistan Stomatoloji Birliği 
Başkan Vekili Dr. İlşat Yoldaşev:

İlşat Yoldaşev’le dergimiz adına söyleşiyi TDB Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Doç.Dr. Ahmet Ferhat Mısır gerçekleştirdi.



G erçekten güzel bir fuar geçirdik, 
öncelikle emeği geçen herkese çok 

teşekkür ederiz. İlk gün dişhekimleri daha 
çok konferanslardaydılar sanırım, öğren-
ciler daha yoğundu fuarda. İkinci günden 
itibaren dişhekimlerini daha fazla gördük. 
Standımıza ilgi çok yüksekti, 2 binin üzerinde 

ziyaretçimiz oldu. Karşılıklı ürünlerimizi fikir alışverişinde bulunduk 
ürünlerimizi anlattık. Genel anlamda memnunuz biz.

Kongre’nin bitiminden sonra fuarın bir gün daha açık kalması da 
olumlu bir uygulama. Özellikle İstanbul’da yaşayıp da yoğunluktan 
Kongreye katılamayanlar için Pazar günü fuarı gezme şansı yaratıl-
mış oldu. Umarım beklenen verim alınır.

E xpodental İstanbul’da yapıldığı zaman 
güzel bir katılım yakalanıyor. Bu sene 

katılım ücretinin düşürülmesi, bilimsel prog-
ram içinde fuara uygun zamanlar ayarlan-
ması, öğlen yemeğinin fuar alanında olması 

gibi önlemler sayesinde hem katılım hem de fuara olan ilgi arttı.  
Katılımcı firmaların önceki yıllardaki eleştirileri doğrultusunda 

organizasyonda yapılan değişiklikler sonuç olarak güzel yansıdı. 
Sonuçta TDB kongresi Türkiye’deki en büyük kongre ve hepimiz 
el ele çalışmalıyız ki buradan tüm dişhekimliği sektörü için başarılı 
sonuçlar ortaya çıksın.

Ece Acar
Kavo Kerr Grup

Pınar Berkman
Procter&Gamble

Expo’da tarihi rekor

B u yıl, katılım açısından gerek Kongre’de 
gerekse fuarda gözle görülür bir artış 

var. Sayıları TDB Yönetimine sorduğumuzda 
bu durumu teyit ettiler. Nedenlerin başında 
kongre katılım ücretinin düşük tutulması, 

fuara girişin ücretsiz oluşu, bilimsel programın kalitesi vb. sayabiliriz. 
Standımıza uğrayan hekimlerin bilimsel programdan çok mem-

nun olduklarını özellikle vurgulamak isterim. Kongrenin İstanbul’da 
yapılıyor olması da yine bir başka etken tabii. Dişhekimlerinin yanı 
sıra dişhekimliği öğrencilerinin de yoğun ilgisini gördüğümüz ve 
herhangi bir sorun yaşamadığımız için biz memnunuz. 

Bayram Taş
GlaxoSmithKline

Expodental2017 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Günübirlik 
katılımlarla 10 bini aşarak yeni bir rekora imza atan Expodental bu yıl ilk kez Kongre bilimsel 
programının bitiminden sonra bir gün daha açık kaldı. Mikrofonu fuar katılımcısı firmalara uzattık.
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Önceki yıllara göre çok fazla dişhekimi 
katılımı var. Dişhekimlerinin yanı sıra 

dişhekimliği öğrencilerinin de katılıyor 
olması bize uzun dönemde katkı sağlayacak 
bir şey. Ama ilk iki gün daha çok birinci ve 
ikinci sınıf öğrencileri vardı, sonraki günlerde 

dördüncü, beşinci sınıf öğrencilerini görmeye başladık.
Öğrenciler öğrenmeye hevesli geliyorlar, ürünlerimizi deniyorlar; 

özellikle şarjlı diş fırçamızı denettirme şansı bulduk. Çok pozitif 
geri bildirimler alıyoruz o yüzden çok memnunuz. Teknik anlamda 
da pek bir sorun yaşamadık, yaşadığımızda da organizasyondan 
yardımcı oldular. 

Dişhekimi Müge Zenger
ColgatePalmolive

Kongre 2017



G eçen yıllara göre hem sayı olarak hem 
de dişhekimlerinin ilgisi anlamında çok 

daha başarılı bir fuar oldu. Fuar alanında 
etkinliklerin olması da ilgiyi artırdı.  

Organizasyon anlamında da bir soru-
numuz olmadı. Sadece standların bazı 
noktalarda görüntü açısından birbirini 

kapatması biraz sıkıntı yarattı.Kongre bittikten sonra fuarın bir gün 
daha devam etmesi de iyi bir fikir ama efektif olup olmadığını fuar 
bittikten sonra değerlendirmek lazım.

Selçuk Köylü
Implance İmplantları

A çıkçası bu sene katılımdan çok mem-
nunuz. İstanbul’da olması bir avantajdı 

zaten. Bilimsel programda da bütün salonlar 
doluydu neredeyse, bu çok memnuniyet 
verici. Biz de iki kurs düzenledik, çok verimli 

geçti. Biz bu yıl isim değiştirdiğimiz için yeni ismimizi dişhekimle-
rinin belleğine yerleştirmeye çalıştığımız bir dönemde böyle iyi bir 
katılım sağlanması bizim için de büyük bir şans oldu.

E xpodental’e katılımdan memnunuz. 
Sponsor firmalar arasında yer aldığımız 

için fuardaki yerimizden de ekstra mem-
nun kaldık. İstanbul’da olması tabii bir fark 
getiriyor. 

Konferans araları önceki yıllara göre daha uzun, bazı sosyal 
etkinlikler falan yapılıyor, bütün bunlar olumlu yansıdı ve biz çok 
memnun kaldık; işbirliğimizin devamını diliyoruz.

TDB kongrelerinin dental sektöre belirgin 
bir etkisi oluyor. Tabii organizasyonla 

ilgili sorunlar yaşanabiliyor, bunları TDB 
yönetimine bildiriyoruz, onlar da dikkate 
alıyorlar sağolsunlar. Bu yıl sektörün önerileri 

doğrultusunda bazı geliştirmeler yapılmış, katılım da gördüğüm 
kadarıyla çok yoğun. Bizim için verimli bir Kongre oldu, bu şekilde 
devam etmesini diliyoruz.

Gürsel Uçar
Dentimplant

Fitnat Yeşilova Kalyoncu
Gülsa Tıbbi Cihazlar 

Halide Karakaş 
Kulzer 

Nazife Işık 
Dimsan Dental 

Y ıllardır Expodental’de düzenli olarak yer 
alıyoruz. Bu yıl oldukça iyi bir katılım 

vardı, standımıza ilgiden de çok mem-
nunuz. Organizasyon anlamında da bir 
sorun yaşamadık. Dişhekimlerinin de hedef 
ürünlerini tanımak adına oldukça bilinçli 

hareket ettiğini gözlemlediğimi söyleyebilirim. İmplanta olan ilgi 
de talebin gelişmesiyle birlikte hızla artıyor, artık lüks bir tedavi gibi 
görülmüyor.

Gül Karakış 
Nucleoss İmplant

K atılım yüksek ama ilk iki gün fuara yan-
sıması aynı oranda değildi, üçüncü gün 

biraz kalabalıklaştı. Konferans aralarındaki 
zamanın biraz daha uzun tutulması olumlu 
olmuş. Fuarın dördüncü gün de devam et-
mesi de doğru bir karar. Katılımcı firmaların 

organizasyon tarafından gerekli ilgiyi görmediğini düşünüyorum. 
Çalışanlarımızın öğlen yemeği dahi sorun oluyor, firmaların biraz 
daha fazla düşünülmesi lazım.

Birben Büyükünaldı 
Ünaldı Medikal

Bu yıl katılım ciddi anlamda iyi. Fuar 
yeri de organizasyon da bu sene çok 

iyiydi, teknik anlamda da bir sıkıntı yaşa-
madık. Benim gördüğüm en iyi Expoden-
tallerden biriydi. Fuarın Pazar günü de açık 

kalması sıcak satış yapan firmalar için bir katkı sağlayacaktır. Daha 
önce yaşadığımız bazı eksikliklere doğru çözümler getirildi ve 
nihayetinde oldukça başarılı bir fuar geçirdik.

F uarın yapıldığı İstanbul Kongre Merkezi 
bence hem Kongre hem de fuar için 

ideal bir yer. Fuarın başından itibaren her 
şey çok iyi gitti. Öğrencilerin Kongreye dahil 
edilmesi bence çok iyi bir fikir. Cıvıl cıvıl, 

çok meraklı bir dişhekimi grubu olarak ortama renk kattılar. Bence 
şimdiye kadarki en iyi fuarlardan birini geçirdik. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyoruz.

İ stanbul’da yapılan bütün fuarlar başarılı 
geçiyor ve mutlulukla katılıyoruz firma 

olarak. İyi de bir organizasyon yapılmış, 
hiçbir sıkıntı yaşamadık, bu sefer gerçekten 
başarılıydı. Dişhekimlerinin standımıza ilgisi 

de çok yoğundu, çabalarımızın karşılığını aldık. Bir de Dişsiad’la 
birlikte hareket edilebilseydi daha da iyi olacaktı. Sonuç olarak biz 
mutluyuz.

FDI kongresinden sonra gördüğüm en ka-
labalık fuar oldu bu yılki. Gerçekten iyi bir 

katılım var, standlar, konferans salonları dolu 
dolu, güzel bir atmosfer içerisinde geçiyor. 

Organizasyondaki herkes gerçekten çok ilgili, olumsuz hiçbir şeye 
rastlamadık, keyifli bir şekilde geçti. Gönül isterdi ki ekonomi daha 
iyi olsun; tek olumsuz nokta bu oldu bu yıl.

Recep Akün
Dentsply Sirona

Kenan Karakoç 
GC Türkiye 

Halime Cinbat Yalınkılıç 
3M
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Bu, katıldığımız üçüncü TDB fuarı, gör-
düklerimizin en kalabalığı buydu.  Çok 

yoğun bir ilgi var dişhekimlerinden. Bizim 
gibi büyümekte olan ve inovatif ürünler 
üreten firmalar için yeni hekimlerle tanışmak 

çok önemli, bu anlamda çok iyi bir platform burası. 
Güzel bir birliktelik oldu; bizim de emeğimiz var, hem TDB hem 

biz elimizden geleni yaptık ve sonuç iyi oldu.

Bilimsel programı çok beğendim. Çok farklı 
konularda da eğitimler oldu,  standart 

konular seçilmemiş, her ilgi alanına göre 
konferanslar vardı. Mart ayında Almanya’daki 
IDS’e de katıldım ama buradaki Expo bize 
daha hitap eden bir fuar. Sosyal program için 

seçilen isimler de Müjdat Gezen gibi Erol Evgin gibi ustalardı, çok 
memnun kaldık.

Ş imdiye kadar hemen hemen tüm TDB 
kongrelerine katıldım. Katılım ücretlerinin 

düşük tutulmasından sanırım, bu yıl katılım 
çok fazla. Bu yıl programda implant biraz 
ağırlıklı gibiydi ama dişhekimlerinin taleple-
rine göre belirleniyor herhalde. Genel olarak 

beğendim programı ama sanırım maliyetler düşürülünce yemek 
olayı da sandviçe dönmüş.

2017 Kongresi bilimsel programıyla başarılı 
olduğu kadar sosyal programıyla da bir 

o kadar eğlenceliydi. Bilgilerimizi tazelerken 
keyifli vakit geçirdik. Emeği geçen herkese 
çok teşekkür ediyorum. Kapanış töreninde 

büyük ödüllerden birini kazanmak Kongreyi benim için daha da 
güzelleştirdi!

Tunceli Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nde çalı-
şıyorum, uzman olarak. Son birkaç yıldır 

katılamıyordum kongreye, bu yılki gerçekten 
çok güzeldi. Bilimsel program çeşitliydi. Erol 
Evgin’le güzel vakit geçirdik hep beraber. Fuar 
eskisinden daha kalabalık olmasına rağmen 

rahat gezilebiliyordu. Organizasyonda görev alan arkadaşlara teşek-
kürlerimizi sunuyorum.

İ lk kez Eylül ayında yapıldı TDB Kongresi. Bu 
nedenle herkesin kafasında soru işaretleri 

vardı ama katılım anlamında çok başarılı 
geçti. İki yıldır dişhekimliği öğrencileri de 
katılıyor kongreye ve biz öğrenciyle iletişimi 
iyi olan bir firma olarak bu durumdan mem-

nunuz. Konferansların arasındaki boş zamanların uzun tutulması da 
firmaların dişhekimleriyle daha rahat diyalog kurabilmesi açısından 
çok faydalı oldu. 

Bu yıl yeni girişimler fuarın vizyonunu ge-
liştirdi. Katılımda ciddi bir artış var, kayıt 

ücretlerinin düşürülmesi de bu anlamda 
faydalı oldu sanırım. Onun dışında organi-
zasyon komitesi de iyi çalıştı, tüm ekibe ve 
yönetime teşekkür ediyoruz.  

Bu fuarın hakkı dört gündü, nihayet böyle bir düzenleme yapıldı. 
Bu kadar emek hacanıyor, yatırım yapılıyor; dört gün olunca biraz 
daha harcadığımız emeğe değecek.

H er yıl biraz daha gelişiyor Expodental. 
Gelen dişhekimlerinin ilgisi, sorgula-

dıkları konular da genel olarak bir bilinç 
değişikliği yaşandığını gösteriyor. 

Bu yıl daha fazla serbest zaman bırakılmış 
programda. Bu da olumlu, çünkü iki arada bir derede yapılan soh-
bette ne dişhekimi istediğini sorabiliyordu ne biz rahatça anlatabi-
liyorduk. 

Kongre bence son derece başarılıydı gerek 
bilimsel program, gerekse sosyal program 

gayet yoğun ve doyurucuydu, hiçbir aksaklığa 
şahit olmadım. Bilimsel programda çok 
dengeliydi, muayenehane pratiğine yönelikti 

büyük oranda.  Doyurucu olduğunu düşünüyorum, çok akademik 
de değildi çok basit de değildi.

Daha önce de TDB kongrelerine katıldım. 
Bilimsel program bence güzeldi ama aynı 

anda birçok salonda sunumlar olunca insan 
tercih yapmakta zorlanıyor. Organizasyon da 
bu kalabalığa rağmen güzeldi. Erol Evgin çok 

iyi bir seçim olmuş, katıldığım en güzel sosyal programdı diyebili-
rim, Erol Evgin olduğu için.

Seyit Bucak 
Orthero

Kubilay Cenk Altuntop 
Adana

Hatice Akın
Denizli

Hilal Gürbüz 
Zhermack Türkiye 

Sultan Yavuzer
Tunceli

Erol Soydan
Onur Diş Deposu

Dicle Gelener
Şanlıurfa

İbrahim Belenlioğlu 
DMS

Mehmet Sinan Özkan
İstanbul

Serdar Devrim Erkmen
İzmir

Meslektaşlarımızın gözüyle
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Türkiye’de son yıllarda en önemli sorunlardan 
biri aşırı sayıda artan dişhekimliği fakülteleri 
ve kontenjanlar. Gelecekte bir dişhekimi 
enflasyonu oluşturacak bu süreci nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Önemli olan dişhekimlerinin sayısı değil topluma 
gerekli olan tedavilerin ne şekilde sunulabileceği. 
Hükümetlerin bunu ülkelerin ihtiyaçlarına göre 
ayarlamaları lazım. En önemli nokta topluma sunu-

lacak hizmetin kalitesinin düşmemesi. 
Aslına bakarsanız sorun sadece fakül-

teden mezun olanların sayısının çokluğu 
değil. Avrupa Birliği özelinde düşünürsek 
sınırlar açılıyor ve başka ülkelerden birçok 
dişhekimi ülkenize geliyor. Bu göç dalga-
sı bu ülkelerde çalışan dişhekimleri için 

önemli bir sorun, fakülteden mezun olacakların 
sayısı kadar göçle gelenlerin de kontrol altına alın-
ması lazım. Uzun vadeli 5-10 yıllık planlamaların 
yapılması lazım.  

International Dental Journal’da yayımlanan bir 
makaledeki sonuçtan yola çıkarak bir örnek vermek 
istiyorum. Ağız diş sağlığı dişhekimlerinin olduğu 
kadar politikacıların da sorumluluğu altındadır. 

Dünyada dişhekimliğinin gidişatını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Dişhekimliği başka bir 
yöne mi evriliyor? 
Bugün dişhekimliği çok ilerlemiş bir meslek duru-
munda. Yeni metodlarla, yeni cihazlarla, yeni geli-
şen disiplinlerle dişhekimliği çok ilerledi ve daha da 
ileriye gidecek. Yalnız, ulaştığımız bilginin topluma 
uygulanması konusunda güçlüklerimiz var. Bunun 
ekonomik ve politik sebepleri var. Örneğin Türki-
ye’nin de 80 milyonluk nüfusu içinde ağız 
diş sağlığı hizmetlerine, hatta diş macunu 
ve fırçası gibi temel bakım araçlarına ula-
şamayan bir nüfus kesimi eminim vardır. 

Bizim görevimiz topluma gereken 
bilgiyi yaymak ve yine gereken tedaviyi 
yapmak. Dişhekiminin ağız diş sağlığı 
sorunlarını teşhis ve tedavi edebilecek kapasitesi 
var ancak toplumun belli bir kesiminin bu hizmet-
lerin karşılığını ödeyecek gücü yok. Bu noktada 
devletlerin bu duruma ilişkin sosyal politikalar ge-
liştirmesi gerekir. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda bu 
tür durumlar için sigorta kurumları devreye girer. 
Kısmen ya da tamamen bu hizmetler karşılanır. Bu 
örnekleri çoğaltmak gerekiyor.

Çeviri: Yaprak Kalkan*söyleşi
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Eylül ayında Madrid’de yapılan Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) Kongresi’nde 2019-21 dönemi için 
Başkanlığa seçilen Dr. Gerhard Seeberger 21 Eylül’de TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi için 
İstanbul’a geldi. Dr. Seeberger ile dişhekimliğinin küresel düzeydeki sorunlarını konuştuk. Sermayenin 
dişhekimliği alanına girişini ciddi bir risk olarak yorumlayan Seeberger dişhekimlerinin medikal 
kararlarına müdahaleye izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

* Dişhekimi, TDB 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Dış İlişkiler Komitesi üyesi

‘Dişhekimlerinin cesur 
davranmaları gerekiyor’

FDI Gelecek Dönem Başkanı Dr. Gerhard Seeberger:



Anayasada yer alan sosyal bir sorumluluk gerekti-
rir. Yürütülen politikalar ülkedeki mevcut dişhe-
kimlerinin yapacağı işlemlerin ücretini, değerini 
etkileyecektir. Bulaşıcı olmayan hastalıkların azal-
tılmasıyla elde edilen tasarruf halkın ağız sağlığını 
korumada kullanılabilir.

Tıp bilimleri arasında da daha güçlü bir ilişki 
olmalı. Örneğin diyabet uzmanı ihtiyaç gördüğü 
hastasını periodontologa yönlendirmeli. Aynı za-
manda periodontolog da hastasını gerekli gördüğü 
durumlarda diyabet uzmanına yönlendirebilmeli. 

Bahsettiğiniz dişhekimi işgücünün akışkanlığı 
açısından Avrupa’da ne gibi sorunlar 
yaşanıyor?
İsviçre buna güzel bir örnek teşkil ediyor. İsviçre 
lisans eğitimini durdurmuş durumda; mevcut 
dişhekimi sayısının fazlalığından. Ancak çalışan 
dişhekimlerinin %50’sini İsviçreli olmayanlar oluş-
turuyor. Beş yıl önceye kadar hekimler full time 
bile çalışmıyordu. Şu an ayakta duramadıkları için 
kliniklerini kapatıyorlar. İsviçre zengin bir ülke, 
bu durum tedavilerin finanse edilememesinden 
kaynaklanmıyor. 

FDI’ın Dünya Sağlık Örgütü’yle olan ilişkisi 
nasıl?
Dünya Sağlık Örgütü’yle (DSÖ) olan ilişkide acemi 
sayılırım, görevime henüz yeni başladım. Ancak 
şunu söylemeliyim ki 1950’ler ile 
1960’ların başında DSÖ’de 53 dişhe-
kimi görevliyken bu sayı daha sonra 
sekize ve 2001 yılında da bire kadar 
düşmüştü. Şimdi bu sayı en azından 
üçe çıkıyor. DSÖ’de çeşitli branşlarda 
yer alan bu görevlilerin çalışmalarının 
tüm masrafları bağlı olduğu ulusal 
örgüt tarafından karşılanıyor. 

Tabii DSÖ içinde sadece ağız diş 
sağlığı değil birçok branş yer alıyor. 
Dolayısıyla hayati tehdit oluşturan 
hastalıklar üzerine de çalışılıyor. Bu 
noktada önemli olan şey risk faktör-
leri. Çünkü bir risk faktörü birden 
fazla branşı etkileyebilecek sonuçlar 
yaratabiliyor. Örneğin sigara genel bir 
risk faktörüdür ve periodontal dokularla birlikte 
akciğer, kalp ve diğer organlar üzerinde de tehdit 
oluşturabilir. Bizim ‘Oral Health Observatory’ 
başlıklı bir programımız var, dünya çapında ağız 
diş sağlığıyla ilgili veriler burada toplanacak ve biz 
de bunu DSÖ ile paylaşacağız.

FDI Başkanı olarak değil de Gerhard Seeberger 
olarak kişisel fikrimi paylaşmam gerekirse, ben 
Dünya Sağlık Örgütü’yle FDI arasında sıkı ve aktif 
bir ilişkisi olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun 
için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Son 
olarak eklemek isterim ki, yetkin olmak yetmez 
rekabetçi de olmalıyız. 

Sermayenin de girmesiyle birlikte dünya 
çapında dişhekimliğinde etik değerlerin 
gerilediği yönünde bir değişiklik görüyor mu?
Aslında bunu açıklamak çok basit. İş adamının 
amacı sağlığı korumak değil para kazanmak. Eğer 
bir hekimsem gece yattığımda ‘yarın bir sürü hasta 
olsun’ diye dilekte bulunamam, çünkü etik değerle-
rim var. Ama bir iş adamı olarak bunu dileyebili-
rim. Çünkü iş adamının da ilkesi bu, para kazan-
mak; hekim etiğine sahip olmasını bekleyemeyiz. 

Diğer birçok durumda olduğu gibi bu durumda 
da bizim hakkımızda ama bizi dışarıda 
bırakarak başka kişilerce alınan karar-
lar yanıltıcıdır, yanlıştır. Sağlık ticari 
rekabete yöneltildiğinde tıbbi kararlar 
üzerinden bir çekişme meydana geli-
yor. Ama sağlık hizmeti ancak huzurlu 
bir ortamda etkili bir şekilde verilebilir. 
Kararlarım kendi elimde olduğu sürece 
problem yok, ama tıbbi kararlarıma 
müdahale olduğunda bu ciddi bir so-
rundur. Dişhekimlerinin bu durumda 
cesur davranmaları gerekir. 

TDB ile FDI ilişkisini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Çok tatmin edici buluyorum. İyi part-
nerliğimizin dışında da TDB’yi kapasi-

tesi ve elindeki verileri paylaşması adına çok güçlü 
bir konumda görüyorum. Bunu şundan dolayı 
söylüyorum: Türkiye hâlâ büyük bir hızla gelişen 
ve birçok zorluğu aşmak için çalışan bir ülke. Bir-
çok değişim gerçekleşecek. Dişhekimi potansiyeli 
açısından oldukça genç bir ülke olarak görüyorum. 
FDI, Türkiye’nin gelişimini büyük bir dikkatle izli-
yor. Değişime verdiğiniz size özgü yanıtla, Türkiye 
yakından takip edilmesi gereken bir model. FDI-
TDB ilişkisi de önümüzdeki dönemde hiç olmadığı 
kadar güçlü olacaktır. 

Bana Dünya Dişhekimliği Kongresi’nin 2022’de 
nerede yapılacağını sormak ister misiniz?
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Dr. Seeberger ile dergimiz adına röportajı TDB Dış İlişkiler Komitesi üyesi 
Prof.Dr. Nermin Yamalık ve FDI Dişhekimliği Pratiği Komitesi Başkan 
Yardımcısı Bedros Yavru Sakuk gerçekleştirdi.

Türkiye yakından takip 
edilmesi gereken bir 

model. FDI-TDB ilişkisi de 
önümüzdeki dönemde 

hiç olmadığı kadar güçlü 
olacaktır. Bana Dünya 

Dişhekimliği Kongresi’nin 
2022’de nerede 

yapılacağını sormak 
ister misiniz?



medya
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Bağımsız 
gazeteciliğin 
koşulları 
ortadan kalktı

Gazeteci Mirgün Cabas:

Söyleşi: Hakan Sürmen    Fotoğraflar: Oğuz Dönmez

Kongre’ye konuk olan Mirgün Cabas’ın dişhekimleri için 
imzaladığı “2001 - Eski Türkiye’nin Son Yılı” kitabı -diğer 
şeylerin yanı sıra- haberciliğe ilişkin de artık hafızalarımızdan 
silinmeye başlamış görüntüleri canlandırıyor. Görevdeki 
bir bakana kendisi hakkındaki yolsuzluk iddialarının canlı 
yayında sorulabildiği yıllarmış o yıllar. Medyanın bugüne 
nereden geldiğini de Cabas’a sorduk.

Habercilik yapmaya çalışan birçok 
gazeteci gibi siz de uzunca bir zamandır 
ekranlardan uzaksınız. Ana akım 
medyanın habercilik yapma imkanı 
kalmadı mı artık?
Kalmadı diyebiliriz. Merkez medya dedi-
ğimiz alan her açıdan iktidarın denetimi 
altına girdi. Patronları, gazetecileri, haber 
kaynaklarını çeşitli yöntemlerle tehdit eden 
bir düzende bağımsız gazeteciliğin koşulları 
ortadan kalktı. “Artık biz merkez medyayız” 
diyenlerin sefaleti de ortada.                

Kitabın ismi bu konuda biraz ipucu veriyor 
ama yine de soralım; neden 2001?
Çok somut iki neden ötürü…  2001 AKP’nin 
kurulduğu yıl. 2002’nin sonunda da iktidara 
geldi. Yani 2001 AKP’nin iktidarda olmadığı son 
yıldı. O yüzden o yılı konu edindim. Ama asıl 
ilginç olan 2001’de Türkiye’nin ve dünyanın pek 
çok önemli olaya sahne olması. Ekonomik kriz, 
yolsuzluk operasyonları, bankalar krizi, 11 Eylül… 
Bütün bunlar Türkiye’nin bugünlere gelmesinde etkili 
olan unsurlar. Bunları hatırlayalım istedim.       

İktidarın 2010 referandumu sonrasında 
otoriterleştiği tahlilinden yola çıkarak kitabın adı 
2010 ya da 2011 de olabilir miydi?
Başka bir kitabın konusu da o yıllar olabilir pekala. 
Zira pek çok kişi AKP’nin demokratik hedeflerden 
ya da kuruluş söyleminden uzaklaştığı tarih olarak 
o yılları görüyor. O yıllarda ne olmuştu sorusunun 
cevabını hatırlamak eminim pek çok kişiye ilginç 
gelecektir. 

Kitap için dönemin gazetelerini karıştırırken 
“eski iktidarlara haksızlık yapmışız” duygusuna 
kapıldığınız oldu mu? 

Bazı açılardan evet. Bizim demokrat olma-
makla suçladığımız sağ siyasetçiler aslında o 
kadar da kötü değillermiş diyor insan. Hele 
basına yaklaşım açısından… Tabii her şey 
göreceli.  

Medyanın bugünkü tablosu kaçınılmaz 
mıydı? Medya çalışanlarının, habercilerin, 
yöneticilerin bu süreci engellemek adına 
yapabileceği şeyler var mıydı? 
Pek yoktu herhalde. En azından geç kalınmış-
tı. Bu iktidar, medyanın öteden beri var olan 
zaaflarını kullandığı, onların açıklarından 

yararlandığı için medyayı bu kadar etkisiz-
leştirebildi. Medyanın dik durmaya çok daha 
önceden başlaması gerekiyordu, bu anlayışla 
başa çıkabilmesi için... 

Özellikle de yaşadığımız dönem 
düşünüldüğünde iktidardan ve kolayca 
iktidarın güdümüne girebilecek sermayeden 
bağımsız bir medya yaratılabilir mi sizce?

Kolay görünmüyor. Çünkü bu iktidardan sermayenin 
her kesimi korkuyor, korkmakta da haksız değiller. 
Bağımsız bir kanalı yaşatmak için en önemli birkaç 
patronla yaptığımız görüşmeleri hatırlıyorum. Hepsi 
o sırada yaptığımız yayınların ne kadar önemli oldu-
ğunu, yalnızca bizi izlediklerini söylüyordu. Ama hiç-
biri kanalın yaşaması için parmağını kıpırtdatmadı. 
 
Toplumsal iklimin ne kadar hızla ve kökten 
değiştirilebildiğini görünce “belki iki yıl sonra da 
bugünleri ‘oh, neyse geçti’ duygusuyla anacağız” 
gibi bir umut taşıyor musunuz?
İki yılı bilmem ama toplumsal dalgaların ne kadar 
hızlı geldiğini, aynı hızla çekilebildiğini biliyoruz. 
Önemli olan bunun üzerimizde ne kadar hasar bıra-
kacağı…  

Cabas, geçtiğimiz 
Haziran ayında ilk 

baskısını yapan 
‘2001 - Eski 
Türkiye’nin 
Son Yılı’nda 
‘Biz buraya 

nereden geldik?’  
sorusunun yanıtını 
aradığını söylüyor
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1  Dokuz yaşında bir hasta okulda 
kafasını sıraya çarpma sonucu 
dişlerinde yaralanma şikâyeti ile 
kliniğe başvuruyor. Yapılan ağız 
içi muayenesinde sağ üst yan keser 
dişinin kronunun 3mm gömüldüğü 
görülüyor. Alınan radyograflarda 
kök ve /veya alveol kemik kırığına 
rastlanmıyor. Bu hastada en olası 
tedavi seçeneği aşağıdakilerden 
hangisidir?

[a] Dişin ortodontik veya cerrahi 
ekstrüzyonu

[b]  Dişin cerrahi ekstrüzyonu + kanal 
tedavisi

[c] Dişin kendiliğinden sürmesi ve takip
[d] Dişin çekimi
[e] Dişin repozisyonu +kanal tedavisi

2  El bilek filmlerinde pubertal 
büyüme atılımını (Pik dönemi) 
belirleyen büyüme safhaları 
aşağıdakilerden hangisidir?

[a] PP2=, S, MP3=
[b] MP3cap
[c] S, MP3cap, DP3U, RU
[d] S, MP3cap,
[e] S, MP3cap, DP3U, PP3U, MP3U

3  Periapikal endodontik cerrahi için 
aşağıdaki durumlardan hangisi veya 
hangileri doğru  endikasyondur?

(I). Kök boyunun 1/3’ünden daha geniş 
periapikal lezyonlarda. 

(II)  Apikal bölgede eksternal 
resorbsiyon olduğunda. 

(III)  Apikal bölgeden biyopsi 
gerektiğinde. 

(IV)  Aşırı kurvatur gösteren vakalarda.
[a] Sadece I
[b] I ve II
[c] Sadece III
[d] I, II, III
[e] Sadece IV

4  Aşağıdakilerden hangisi 
diş hekimliği kliniğinde en 
sık karşılaşılan kardiyolojik 
problemdir?

[a] Miyokard infarktüsü
[b] Ortostatik hipotansiyon
[c] Hipertansif kriz
[d] Anjina Pektoris
[e] Sinüs Bradikardisi

5  Metal destekli seramik 
restorasyonlarda, metal altyapı 
tesviyesinde yapılacak işlemler 
dizininin sırasıyla yazılımı 
aşağıdakilerden hangisidir?

[a] Marjinlerin iç yüzeyi, 
Restorasyonun iç yüzeyi, Tijin 
kaldırılması, Restorasyonun iç 
yüzeyi, Proksimal temasların 
kontrolü, Okluzal yüzeyin 
kontrolü, Aksiyel duvarlar,                
Eksternal marjinler

[b] Tijin kaldırılması, Marjinlerin iç 
yüzeyi, Restorasyonun iç yüzeyi, 
Restorasyonun iç yüzeyi, Okluzal 
yüzeyin kontrolü, Proksimal 
temasların kontrolü, Aksiyel 
duvarlar, Eksternal marjinler

[c] Proksimal temasların kontrolü, 
Eksternal marjinler, Marjinlerin iç 
yüzeyi, Restorasyonun iç yüzeyi, 
Tijin kaldırılması, Restorasyonun 
iç yüzeyi, Okluzal yüzeyin 
kontrolü,      Aksiyel  duvarlar

[d] Tijin kaldırılması, Marjinlerin 
iç yüzeyi, Eksternal marjinler, 
Proksimal temasların kontrolü, 
Restorasyonun iç yüzeyi, 
Restorasyonun iç yüzeyi, Okluzal 
yüzeyin kontrolü, Aksiyel duvarlar

[e] Marjinlerin iç yüzeyi, 
Restorasyonun iç yüzeyi, 
Tijin kaldırılması, Proksimal 
temasların kontrolü, 
Restorasyonun iç yüzeyi, Aksiyel 
duvarlar, Okluzal yüzeyin 
kontrolü, Eksternal marjinler

6  Dişetinin havayla kurutulduğu zaman 
yapışık dişeti yüzeyindeki portakal 
kabuğu görüntüsü nasıl  adlandırılır?  

[a] Keratinositler
[b] Stippling 
[c] Rete Peg
[d] Desmozom
[e] Hemidesmozom

7  Daha çok mandibular molar kökleri ile 
birleşik olan benign tümöral lezyondur. 
Radyolüsent sınır ile çevrili (kapsüllü) 
ve düzgün dairesel radyoopak bir kitle 
şeklindedir. Radyografik görüntüsü 
tipik “tekerlek görüntüsü” olarak 
bilinir. Tarif edilen patoloji hangisidir ? 

[a] Peripikal semental displazi 
[b] Kondensing osteitis 
[c] Enostozis 
[d] Benign sementoblastoma 
[e] Hipersementoz 

8  Mine için uygulanacak asidin 
süresi ilk uygulamalarda kaç saniye 
öneriliyordu?  

[a] 60 s     [b] 45 s     [c] 30 s     [d] 20 s     [e] 15 s

9  Aşağıdakilerden hangisi pulpanın 
savunma hücrelerinden değildir?

[a] Fibroblastlar
[b] Lenfositler
[c] Mast hücreleri
[d] Makrofajlar
[e] Monositler

10  Aşağıdakilerden hangisi acil kitinde 
bulunması gereken ilaçlardan biri 
değildir?

[a] Adrenalin
[b] Atropin
[c] Diltizem
[d] Aspirin
[e] Ventolin



dim ki bazen sorduğumuz soru aynı olmakla birlikte 
yanıtı çok farklı, hatta birbirinin tam tersi olabilir. 
Nasıl olur falan dediler, “İnek kutsal bir hayvan 
mıdır” dedim; dört tane Hintli evet dedi, bizimkiler 
de hayır dedi. “Peki domuz eti haram mıdır” dedim, 
bizimkiler evet dedi, Hintliler hayır dedi. Soru aynı 
cevap yüzde yüz farklıydı. Onun için soru sorarken 
doğru soruyu seçmekte fayda var, çünkü doğru yanıt 
bulamıyor insan. 

Halit Kıvanç tarzı sormayın lütfen!
Dediğim gibi soru-cevap kısmını seviyorum ama tek 
şartım var sorular kısa olacak.  Halit Kıvanç tarzı 
soru sorarsanız toplantı bitmez. Halit ağabeyi yakın-
dan tanıyan var mı, tanımanızı tavsiye ederim. Halit 
ağabey bir seferinde telefon etti bana “nasılsın” dedi, 
“i” harfi daha çıkmadı ağzımdan, vallahi baktım 
telefona, 20 dakika konuştu, en son hadi eyvallah 
deyip kapattı. Ben “iyiyim” diyemedim. Biraz sonra 
“şeyi unuttum” diye tekrar aradı, fırsat vermeden 
“iyiyim” dedim! “Sen ne diyorsun” dedi bana, “az 
önce sormuştun ya” dedim. Benimle ilgili ‘Ağlama 
Palyaço Makyajın Bozulur’ diye bir kitap hazırladı İş 
Bankası yayınları, nehir söyleşi tarzında. Kitap Halit 
ağabeyin benimle yaptığı söyleşiden oluşuyor. Halit 
ağabey yaklaşık iki paragraf soru soruyor, benim 
yanıtım “evet”. Hesapta o soracak ben anlatacağım! 

Darbe dönemlerinde hukuk bundan iyiydi
Ben bir anti-militarist olarak ve askeri darbelerden 
çekmiş bir insan olarak o dönemin bugünden iyi 
olduğunu söyleyebilirim. Darbe döneminde yar-
gılandım ben, cezaevinde de yattım. “Çizgilerle 
Nazım Hikmet” diye bir kitap hazırlamıştık Savaş 

İyi bir eğitim aldım ama esasen yaşayarak 
öğrendim
Ben bu kongreleri ben hiç sevmem, siz mutlu musu-
nuz kongreye katılmaktan? (Dinleyicilerden yoğun 
“evet” sesleri) Aferin. Bizim tiyatroyla ilgili yapılan 
kongreler çok fenadır mesela; herkes en iyi kendinin 
bildiğini zanneder. Hayati bir konu değildir oysa ki. 
Tıpta öyledir mesela; bir beyin cerrahı bir hata yap-
sa hasta ölür. Bizim meslekte öyle bir şey yok, hata 
bile yapsan tolere edebiliyor seyirci. Geçen sene tek 
kişilik oyunda repliğimi unuttum, seyirci bekliyor, 
“unuttum” dedim, alkışladılar. “Şimdi hatırladım” 
dedim, yine alkışladılar. Toleransı yüksek bir meslek 
yani.

Beni konuşmam için bir yerlere çağırdıklarında 
böyle konferans tarzında bir şeyler anlatmak yerine 
sohbet etmeyi yeğliyorum. Bilgiyi edinmek o kadar 
zor değildir çünkü, açarsın kitaptan okursun, öğre-
nirsin. Ama hayata dair şeyler daha çok sohbetle, 
görerek, yaşayarak öğrenilir. Ben öyle öğrendim 
öğrendiklerimi; konservatuar eğitimi aldım, çok 
önemli hocalarım da oldu ama esasen yaşayarak 
öğrendim. 

Doğru soruyu sormak...
Bizim en önemli sorunlarımızdan biri şu: Soru sor-
mayı bilmiyoruz. Soracağımız soruları bile büyük-
lerimiz öğretiyor, diyorlar ki “onu öyle sorma böyle 
sor”. Hatta şimdi daha fenasını öğrendim, yazılı 
veriyorlarmış soruları gazetecilere, “bunları sorabi-
lirsiniz” diye… 

Tabii doğru soruyu bulmak da önemli. Bir gün 
bir yerde konuşmaya çağırdılar beni; dört Hintlinin 
kurduğu bir iş yeri, 75 tane de Türk çalışanı var. De-

söyleşi
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Usta aktör Müjdat Gezen TDB 23. Uluslararası 
Dişhekimliği Kongresi’nin sosyal programı 
kapsamında 21 Eylül günü bir konuşma yaptı. 
Gezen’in sanattan siyasete uzanan ve sık sık 
kahkahalarla kesilen konuşmasından aklımızda 
kalanları izleyemeyenler için sayfalarımıza 
aktarıyoruz.

İyi insandan 
iyi aktör de 
iyi dişhekimi de 
daha kolay çıkar

Kongre’de meslektaşlarımızla buluşan 
Müjdat Gezen:



Dinçel’le birlikte; tutuklandık, ilk mahkemede 
beraat ettik ama o zamana kadar da üç ay cezae-
vinde yattık. Şimdi tek tip elbiseden bahsediyor ya 
Cumhurbaşkanı, bize onu giydirdiler, dünyanın en 
çirkin kıyafeti. Girdik, elli kişilik bir grup ellerinde 
ve ayaklarında zincir, yürüyorlar. Savaş, dehşete 
düşmüş vaziyette “Bize de zincir vururlar mı” dedi, 
“yok oğlum, biz kitap yazdık, vururlar mı” dedim, 
vurdular.

Siyasilerin bazı açıklamalarından halkımızın 
kafası karışıyor. Mesela birkaç kere sistem değiştir-
dikten sonra TEOG’da karar kıldılar, o da birkaç yıl 
gitti, Cumhurbaşkanımız “beğenmiyorum ben bunu” 
dedi, ertesi gün kaldırdılar. Cumhurbaşkanı’na 
bedelli askerliği sordular birkaç yıl önce; “benim 
halkım bu işe karşı, öyle şey olmaz” dedi. 11 gün 
sonraki cevabını duydum, “bedeli 30 
bin lira” dedi. 

Çocuklara ne öğretiyoruz?
Diyanet yayınlarından çıkan bir Nas-
reddin Hoca öyküsü var, şöyle baş-
lıyor: Nasreddin Hoca’nın iki karısı 
vardı; biri Necla, biri de Leyla. Necla, 
Leyla’nın kuzeniydi. Bir gün Hoca’ya 
“Hoca hoca, söyler misin hangimizi 
daha çok seviyorsun?” diye sordular. 
Hoca, aile içinde tatsızlık çıkmasın 
diye “ikinizi de aynı derecede seviyo-
rum” dedi. Necla 14, kuzeni Leyla da 
16 yaşındaydı. Aradan zaman geçti, 
Leyla Nasreddin Hoca’yı bir gün tek 
başına yakaladığında “Hocam hocam, farzet ki 
Akşehir gölünde sandalla dolaşıyoruz, ikimiz de 
aynı anda göle düştük, önce hangimizi kurtarırsın” 
dedi. Hoca biraz düşündü ve şu cevabı verdi: Leyla 
sen ondan iki yaş büyüksün, kocaman kadın oldun 
artık, yüzmeyi öğrenmişsindir! 

Öyküye bakın; sübyancılık, çok eşlilik, ahlaksızlık, 
ne ararsanız var. Ve Diyanet yayınlıyor bunu. 

Türkiye’nin bu hallerine rağmen ben yine sabah 
uyandığım zaman “oh bugün de güzel bir nefes al-
dım” diyorum. Kötü şeyler var evet, ama düzelecek. 
Ben hep geminin gittiği istikamete bakarım. 

Aziz Nesin’in ‘cimriliği’
Aziz Nesin iyi bir yazardı ve insan olarak da ger-
çekten başka bir insandı. Yalnız, onun cimri oldu-
ğunu söylerlerdi, eli sıkı derlerdi. Çocukluğu Birinci 
Dünya Savaşı dönemine, gençliği de İkinci Dünya 
Savaşı dönemine denk geldiği için çok sıkıntılar çek-
miş. Ben her gidişimde birinci hamur kağıt götürür-
düm ona. Üzerine de “kullanılmak içindir” yazardım 
iri harflerle. Çünkü saklardı onları, kullanmazdı. 
Bir dönem yeni bir ev almıştım, eski evimde de Aziz 
ağabey kalıyordu. Benim tiyatro afişlerim kalmıştı 
o evde, bir gün gittim, o afişleri bölmüş arkaları-
na yazmış, yetmemiş kaşımda, gözümde, ağzımda 
yazılar var. “Aziz ağabey ben sana kağıt getiriyorum” 
dedim,  “evladım, kağıt kadar değerli bir şey yoktur” 
dedi. 

Tek tip mizah tat vermez
Bana diyorlar ki çağımızın genç sa-
natçıları mizah yapmıyorlar falan... 
Ben tek tip üniforma hiç sevmem.  
Öyle olacağına, bir toplumda Cem 
Yılmaz da olmalı, Ferhan Şensoy 
da olmalı, Şahan Gökbakar da 
olmalı, Müjdat da olmalı. Hepsinin 
aynı işi yaptığını düşünün, Ameri-
kan mizahı gibi tek tip bir mizah çok 
tatsız olurdu. 

Ben okuldaki derslerimde tiyatro 
falan anlatırken öncelikle şunu an-
latıyorum: İyi insandan iyi aktör, iyi 
dişhekimi, iyi bakkal vs. çıkarmak 

daha kolaydır. Evvela kendimizi nasıl iyi bir insan 
yaparıza bakalım.

Mesleğim benim için Allahın bir lütfu 
Mesleğim benim için Allahın bir lütfu, düşünün 
mesleğim hobim. Başkalarını mutlu ettiğin zaman 
mutlu olduğun bir meslek. Hakikaten hep şükretmi-
şimdir yani, oh iyi ki oyuncuyum. Ne istersen olabi-
lirsin. Zengin mesleği değildir ama o kadar zengin 
bir meslektir ki… Bir beyaz önlük giyersiniz doktor, 
bir siyah gömlek kırmızı yaka hakim, bir çubuklu 
forma futbolcu; öyle zengin bir meslektir.
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‘Mesleğim benim 
için Allahın bir lütfu, 
düşünün mesleğim 

hobim. Başkalarını mutlu 
ettiğin zaman mutlu 
olduğun bir meslek. 

Zengin mesleği değildir 
ama o kadar zengin bir 

meslektir ki…’ 

Müjdat Gezen’in moderatörlüğünü İDO Başkanı Prof.Dr. Turhan Atalay’ın yaptığı söyleşisinde ICC’nin devasa salonu tıklım tıklım doluydu.
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İnsan, kendinden esirgediği şeylerin ağırlığı 
kadar yer buluyor hayatta. Bir buhran çoğu 
kez kaynağına dökülemeden çöküyor kendi 

gövdesine. Dağılan bir saadet zinciri gibi mutlu-
luğun ayrı düşen parçalarıyla yetiniyor insan. Bir 
kedinin uçuşan led ışıklarını yakalama çabasına 
benzetiyorum mutluluğu yakalama arzusunu. 
Oysa insan ışık kaynağını değil de ışığın düştüğü 
yeri seviyor. Bana gelince, hiçbir şey hissetme-
yen tarafta duruyorum ben. Fakat benim başıma 
gelen şey benden evvel ona dokunuyor. Gövdem-
de ılık bir sıcaklık ve bir araya getirilmeyi 
bekleyen uzuvlarımla kanıyorum. Benim 
adım yara. Doğuştan ağrıyan bir şeyim. 
Varoluşu acıya bağlı bir mahlukun acıdan 
şikayet etmeyeceği muhakkak. Zira 
acıdan yakınabilmeniz için acı dışında-
ki duyguları tecrübe etmeniz gerekir. 
Benimse bütün varlığım bu acıya bağlı. 
Istırabımın dindiği an, yeryüzünden 
silinmeye başlayacağım anlamına geliyor. 
Çünkü iyileşen bir yara, eksilen bir yara-
dır aynı zamanda.

On iki buçuk yaşındaydı, bir yangının 
ortasında yüzünü örten varlığımla tanıştı-
ğında. Cemil diyorlar ona. Diliyle dudak-
larının yanık kuru derisini hissetmeyi seviyor. 
Hiçbir gün bakmıyor aynaya. Dişlerinin bir rengi 
olduğunu çoktandır hatırlamıyor. Lakin elleri, 
yanık derisini her sabah okşayıp, benimle konu-
şuyor. Bütün bu eksiklik duygusu, acıyı hatırlama 
arzusu onu çürüyen bir adama benzetiyor.

Yirmi beş yıldır Cemil’in suratının orta yerin-
de yaşayan bir şeyim ben. Çoğu yaranın aksine 
kuruyup iyileşmiyorum, var olmak için Cemil’in 
bedeninin en nadide yerini işgal ediyorum. 
Ondan çaldığım hayatı yaşıyorum da denebilir. 

Bu konuda Cemil’den cesur olduğum muhakkak. 
Çünkü yaşamak, cesaret işidir. Mesela bir kadına 
aşık olmak basit bir şeydir fakat aşık olduğun 
kadını etkilemek cüretkarlık ister. Her şeyini 
kaybeden bir adam için cepheye gitmek basit bir 
şeydir lakin dönmek zorunda olan bir adamın 
savaşı cesaret gerektirir. Herkesin onayladığı kişi 
olmak için yaşıyor insan oysa herkese rağmen 
kendin olmak cesaret işidir. Yine de insan, kendi-
si dışındaki şeyler aracılığıyla var olmayı seviyor. 
Bazı kadınlar hayatlarını anne olarak sürdürmeyi 

seviyor mesela. Bazı askerler yalnızca 
savaşarak var olabileceklerine ina-
nıyor. Ölmek ve öldürmek dışındaki 
amaçlar, birçoğunun hayat anlayışına 
ters düşüyor. Oysa hiçbirinin cesareti 
yok yaşamaya. Çünkü yaşamak, tek bir 
insan olmaya karşı bir şeydir. Yaşamak, 
herkesin onayına sunulabilecek türden 
bir şey değildir.

Cemil ne asker olmayı ne savaşta 
ölmeyi hayal ediyor. Bütün varlığı 
yüzündeki yaranın ağırlığında yıllar 
evvel erimiş. Hayallerinin ve arzularının 
üzerine vurmuş yüzünün gölgesi. Bazı 
geceler ağlamaktan yorulduğu olurdu da 

gözleri terliyor sanırdım. Çünkü gözleri, ağlaya-
mayacak kadar yorgun düşerdi böyle anlarda. 
Küçük bir şehir ikindisinde doğmuştu Cemil. 
Gölgesinde uyuduğu ilkbahar ağaçları kokuyordu 
çocukluğu. Lakin o zamandan başlıyor yaşama 
korkusu. Gülerken ellerini ağzında unutuşu ya-
şadığı şehrin küçüklüğündendi. Bir zaman sonra 
hayatın, geceler kadar uzun olmadığını fark etti. 
Üzerinde yaşadığı dünya her an düşüp dağıla-
cakmış hissi uyandırıyordu içinde. Oysa küçük 
şehrin bulutları insana yakın olur. Belki de bu 

TDB Öykü Yarışması’nda dereceye giren eserlere 
yer vermeye devam ediyoruz. Bu sayıda ikinciliği kazanan 
meslektaşımız Bilge Kılıç’ın öyküsünü yayımlıyoruz.

      

‘Yirmi beş yıldır 
Cemil’in suratının 

orta yerinde 
yaşayan bir şeyim 
ben. Çoğu yaranın 

aksine kuruyup 
iyileşmiyorum, var 
olmak için Cemil’in 

bedeninin en nadide 
yerini işgal ediyorum.’ 



yüzden insan insana yakın dururdu kasabalarda. 
Lakin Cemil, her daim dünyaya uzaktan baktı. 
Başkalarıyla arasındaki mesafe kendine çizdiği 
hudutlardan fazlaydı. Bazen kendini bir anlığına 
dahi olsa bütün dünyadan çekmek, olanı biteni 
sadece seyretmek istiyordu. Zamanla bu bir alış-
kanlık halini aldı. 

İnsanların Cemil’de ilk fark ettikleri şey yü-
zündeki yaraydı. Beni fark eden çocuklar benden 
yahut Cemil’den korkuyor, Cemilse bu durumu 
başlarda kişisel algılıyordu. Zamanla ikimiz 
tek bir varlık halini almış, Cemil’i yadırgayan 
her bakıştan birlikte utanmıştık. Bir de Cemil’i 
üzmemek adına yüzündeki başka noktalara 
bakmaya çalışan insanlar vardı. Onların kendin-
ce duyarlılıkları, Cemil’i utandırmama çabaları 
daha ikiyüzlüce gelirdi bize. Tam da bu yüzden 
geceleri çalışıyordu Cemil. Bir hastanenin kanlı 
mermerlerini ovuyor, kimselerin uğramadığı 
bir katta çöpleri topluyordu. Bazı geceler bütün 
insanlara aynı gözle baktığına inandığı Doktor 
Sami ile sohbet ediyor hatta kendini onun yerine 
koyduğu oluyordu. Doktor Sami, kadınların 
çekici bulduğu lakin kadınları çekici bulmayan 
bir adamdı. Onun tercihleri hemcinslerinden 
farklıydı. Cemil’e görünen bir yarası olduğu için 
şanslı olduğunu söylüyordu devamlı. 

Doğrusu hassas bir adamdı Cemil. Lakin 
karıncayı dahi incitmeyecek kadar ince bir ruhu 
yoktu. Karıncaları sevmediğinden değil, onları 
fark etmediğinden böyleydi. Çoğu kez hayatın 
dikkatinden kaçırıp yanlış işaretlediği bir soruya 
benzetiyordu kendini. Tanrı’nın kendisini unut-
tuğu hissi uyanırdı içinde. Bunu düşünürken 
dahi Tanrı’yı kızdırmak, Tanrı’nın dikkat 
edeceği bir adam olmak isterdi. Cemil, 
hayata benim aracılığımla tutunmaya 
tam olarak böyle başlamıştı. Ona cesaret 
edemediği her şeyden muaf olma kolay-
lığı sağlıyordum. Hayattan kaçmak ve 
bu konuda en ufak bir sorumluluk dahi 
hissetmemek Cemil için tamamen sahip 
olduğu bu yaraya bağlıydı. Hoşlandığı 
kadınların kendisine hiçbir zaman o 
gözle bakmayacaklarından emin, onları 
dilediği şekilde arzulamakta özgürdü. 
Zamanla umut etmenin aslında bir çeşit 
lanet olduğunu fark edecekti. Kadınlar-
dan hiçbir şey beklemeyen Cemil, hiçbir 
kadına sahip olamayacak Cemil, istediği kadına 
bakmakta özgür bir Cemil’di. Hiçbir şeye sahip 
olmayan adamların her şeye sahipmiş hissiyle 
doluyordu yüreği. 

Lakin içten içe kendisini fark etmesini ümit 
ettiği Seher’i vardı Cemil’in. Sevgiye aç insanlara 
özgü bir anlayışla gözlüyordu yolunu sabahları. 
Seher’in gelişini duymak için nefes almayı unut-
tuğu oluyordu. Seher ise ücret karşılığı yarasını 

görmezden geldiği eskort komşusuydu Cemil’in, 
kendisini sevebileceğini ümit ettiği tek kadındı. 
Aslında Jale diyorlar ona. Lakin Cemil ile arala-
rındaki muhabbet ona gerçek adıyla seslenmesi-
ne müsaade edecek bir samimiyet barındırıyor. 
Gündüzleri beliren çocukluk şarkılarını andı-
rıyordu Seher’in kahkahaları. Seher kendisiyle 
evlenecek adamı bulmayı ümit ediyordu hep 
tıpkı Cemil’in kendisini sevecek bir kadının var 
olabileceğini hayal etmesi gibi. Bir beden etiketi 
gibi sıyrılmak istiyordu bu hayatın içinden Seher. 
Beni spor ayakkabılarımla ve gözlerim uzağı gö-
remezken seven bir erkeği arzuluyorum diyordu. 
Öpüşürken alkolün değil dudakların sarhoş ettiği 
bir aşkın mahsulü olsun istiyordu çocukları. Ba-

zen saatlerce dinlemek geliyordu Seher’i 
içinden. Uyurken dahi bir şeyler anlatı-
yormuş hissi uyandırıyordu Cemil’de. 

Bu yaradan evvelki kendini hatırlamı-
yordu Cemil. Yüzünden hariç bir varlığı 
var mıydı onu dahi bilmiyordu. Acının 
ötelediği, kimsenin tanımadığı, merak 
dahi etmediği bir adamdı. Yazgının kara 
bulutlarını üfleyemeden içinde unuttuğu, 
genzini yaktığı hatta benzinin bu yüzden 
kararttığı adamdı Cemil. Böyle anlar-
da kendisini acının doğduğu ilk anda 
bulmak ve oracıkta unutmak isterdi. 
Çalıştığı hastanenin avlusuna çıkar, av-
lunun serinliğinde yıkardı yarasını. Ke-

limeleri yalnızca ağzını çalkalamak için kullanır, 
ilk fırsatta onları tükürüp köşesine çekilmenin 
yollarını arardı. Gecenin göğsünden bir zebella 
gibi beliren Doktor Sami’yi düşünürdü sonra bir 
müddet. Doktor Sami, ona bir ameliyat teklif 
etmiş, yakından tanıdığı bir dostunun yüzündeki 
yarayı büyük oranda tedavi edebileceğini söyle-
mişti. Fakat hayatı gözünde büyütmüştü bir kez 
Cemil. Yıllarca kendine acıyarak, insanlardan 

‘Cemil’i üzmemek 
adına yüzündeki 
başka noktalara 
bakmaya çalışan 

insanlar vardı. 
Onların kendince 

duyarlılıkları, Cemil’i 
utandırmama 
çabaları daha 

ikiyüzlüce gelirdi bize.’ 

➔
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sen Seher’in kalbinde Cemil’e yer de yoktu. Her 
zamanki saatlerde yabancı bir adam eşliğinde 
geldi o gece Seher. Adam gidene kadar bekledi 
Cemil. Adam gidene kadar ölmüş olmayı ümit etti. 
Zile bastığında kalbinin sesinin büyüklüğünden 
ürperdi. Oysa Seher, Cemil’e kör Cemil’e sağırdı. 

Ne kalbinin sesini duymuş ne de ya-
rasının yokluğunu görmüştü. İnsanın 
başına gelebilecek en korkunç yara 
olduğumu düşünürdüm o güne dek. 
Yüzünde hiçbir cerrahın düzeltemeye-
ceği, bir yangının nüfuz edemeyeceği 
kadar derin yerlere sıçramış yepyeni 
bir yarası vardı artık Cemil’in. Sura-
tına yerleşen bu yeni ifade ruhuna 
öyle musallat olmuştu ki acının nefes 
alan bir ferdi olmuştu Cemil. Ardına 
saklandığı yaranın içinde kaybolmuştu 
sanki. Çok katlı bir bina bulmak ve 
kendini oradan aşağı atmak istiyordu 
şimdi. Ama insan tuhaf bir mahluk, 
dünyayı seyrederken dünya da ille 
kendisini izlesin istiyor. Sekiz katlı 
Hayat Apartmanı’nın üzerindeyken 
kendisini izleyen insanların çoğalma-

sını bekledi Cemil. Kimsenin özlemeyeceği adam 
olarak ölmek ağırına gitti. 

İnsan, kendinden esirgediği şeylerin ağırlığı 
kadar yer buluyor hayatta. Lakin insan kendini 

esirgiyorsa kendinden, geri-
ye yaşamaya değer bir hayat 
kalır mı?

 Benim adım yara. Birile-
ri iyileşirken ölüyorum en 
çok. Lakin Cemil benden 
ayrı bir varlık değil. O da 
ölürken iyileşenlerden. 
Birlikte bırakıyoruz ken-
dimizi yere. 

öykü
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kaçarak var olan bir adamın yepyeni bir Cemil 
olmayı aklı kesmezdi. Korktuğu şey ameliyat değil, 
tutunduğu bir yara olmaksızın yaşamaktı.

Bu ameliyat mevzusu hasıl olduğundan beri 
Seher’e kavuşma hayali kanlı canlı bir hal almış, 
saadetin hayali yarasından çok yer kaplamıştı 
zihninde. Seher’in yanında öylece unu-
tuyordu kendini Cemil. Bazı sabahlar 
Seher, Cemil’i kahvaltı etmeye çağırıyor, 
Cemil’in koynunda ağlamasına müsaade 
ediyordu. Seher’in ilgi kırıntıları Cemil’e 
olduğundan büyük görünmüş hatta ikisi 
arasındaki tek engelin Cemil’in yüzündeki 
yara olduğu hissi uyandırmıştı Cemil’de. 
Tüm bu karışık duygular içinde bir akşam 
Doktor Sami’ye ameliyat olmak istediğini 
söyledi Cemil. Kendisini bekleyen sona 
bir an evvel varmak istiyordu. Şimdiye 
dek erteleyip durduğu hayat, yalancı bir 
anı gibi göründü gözüne. Sanki yaşanacak 
anıları yaşanmışlardan daha sahici daha 
kendinindi. Durmadan kendini Seher ile 
aynı evin içinde hayal ediyor, çocuklarının 
sesini evin koridorlarında duyduğu olu-
yordu. Cemil için yarası neyse, Sehersizlik 
de oydu. Bu iki mefhum onu hayata bağlıyordu. 
Tuhaf ameliyat ışıkları yüzüne vurduğunda ken-
disi çoktan uyku alemine dalmış, yüzünü tara-
yan neşterin dokunuşlarından uzağa taşınmıştı. 
Uyandığında yüzündeki sargının fazlalığı, eksilen 
yarasına denk geldiğinden iki hayat arasında-
ki farkı hissetmedi. Aradan birkaç gün geçmiş, 
doktoru sargılarından kurtulacağı anın geldiğini 
söylemişti. Doktor sargıları çıkarıp eline bir ayna 
tutuşturmuş, Cemil’in yüzündeki kayıp mutluluğu 
aramıştı. Lakin Cemil bir yabancıya bakar gibi 
bakmıştı kendine. Öyle çıplak öyle savunmasızdı 
ki ayna ile arasına giren mesafeyi bir çırpı-
da itiverdi. Artık çekingen yahut 
utangaç olmasını gerektirecek bir 
durum yoktu lakin Cemil hala 
aynı Cemil’di. Yüzünü değiştiren 
ameliyatın gücü kaderini değiş-
tirmeye yetmemişti. Üstelik 
cesaret edemeyeceği şeyler 
için bir bahanesi de kalma-
mıştı artık. Zırhını ameli-
yat masasında bırakmış 
çırılçıplak acımasız bir 
hayatın tam gövdesine 
oturmuştu. Seher’i 
görmek istiyordu ilk 
iş. Seher’in kendisine 
aşık olduğu hayalini 
düşündü yeniden. 
Lakin Seher evde 
yoktu. Esa-

‘Doktor Sami, 
kadınların 

çekici bulduğu 
lakin kadınları 

çekici bulmayan 
bir adamdı. 

Onun tercihleri 
hemcinslerinden 
farklıydı. Cemil’e 

görünen bir yarası 
olduğu için şanslı 

olduğunu söylüyordu 
devamlı.’ 



➤ Filipinler uzun muson dönemi ve 
her yıl en az bir kez ülkeyi vuran 
kasırgalarıyla benzer Güneydoğu 
Asya ülkelerine oranla kısa bir 
turist sezonu yaşıyor.

➤ Filipinler’de ana dil İngilizce ve 
kendi yerel dilleriyle İngilizce’nin 
harmanlandığı karma bir dile de 
sahipler. İngilizce çok yaygın, tu-
ristik yerlerinde tümünde sadece 
İngilizce ile anlaşmanız mümkün.

➤ Başkent Manila çok turistik değil 
ve güvensiz başkentler listelerinde 
en üst sıralarda. Buna rağmen ül-
kenin güney kesimindeki tropikal 
adalar tamamen güvenli. Yerel 
halk turiste çok önem veriyor, bü-
yük bir gelir kapısı olarak görüyor. 

Gezi

F ilipinler ülkemizde çok faz-
la bilinmeyen, bu nedenle 
de çok sık olarak gezi plan-

larına dahil olmayan, ancak bir o 
kadar da sürprizli bir ülke. 7641 
adadan oluşan bir adalar toplu-
luğu olduğu için gezilebilecek çok 
nokta var ve tabii ki bir yandan da 
gezmesi zahmetli bir ülke. 

Filipinler’in nasıl gezilmesi 
gerektiğinden önce kısaca Fili-
pinler’den bahsetmek gerekir. 
Filipinler Güneydoğu Asya’da, 
Pasifik Okyanusu’nun batısında, 
Hint Okyanusu’nun doğusunda, 
Güney Çin Denizi’nde yer alan bir 
ada devleti. Filipinler’e ilişkin bazı 
notlar şöyle:

➤ Asya’da nüfusunun çoğunluğu Hı-
ristiyan olan tek ülke Filipinler.

➤ 7641 adanın çoğunda yaşam 
bulunmuyor.

➤ Filipinler eski bir İspanyol sö-
mürgesi. Adını da İspanya Kralı 
2. Philip’ten alan ülkede bugün 
İspanyol koloniyal yapıları göre-
bileceğiniz çok az yer kalmış olsa 
da ismi korunmuş. 

➤ 1986 yılında egemenliğini reform-
larla taçlandıran ülke şu anda 
başkanlık sistemiyle yönetilen bir 
cumhuriyet.

➤ Ülkeyi her yıl ortalama 5 milyon 
kişi ziyaret ediyor, her yıl %180 
artan turist potansiyeliyle dünya-
nın ilk üç sırasında bulunuyor.
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Filipinler
Volkanların hediyesi:

Binlerce ada üzerine kurulu, dünyanın en ilginç ülkelerinden biri Filipinler. 
1521’de Macellan’ın İspanyol sömürgeciliğini getirdiği ülke ancak 

2. Dünya Savaşı’nın bitiminde bağımsız olabildi. 
Giderek artan turizm gelirine rağmen yoksul ülkeler 

arasında yer alan Filipinler, volkanik kuşakta 
yer almasının çilesini çekse de bu sayede 

olağanüstü bir doğaya sahip olmuş.

Engin Ersöz*

* Prof.Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi A.D.



➤ ‘Dünyanın en güzel plajları’ 
sınıflaması yapan internet siteleri-
nin ilk 10 sırasında Filipinler’den 
mutlaka bir yada iki plaj bulunu-
yor.

Filipinler hakkında bunları biliyor 
muydunuz?
➤ Filipinler 105 milyon nüfusa 

sahip, dünyanın en kalabalık 12. 
ülkesi.

➤ Filipinler bayrağı savaş ve barış 
durumuna göre yer değiştiren 
renklere sahip dünyadaki tek ülke 
bayrağı. Filipinler bayrağında 
kırmızı rengi üstte görürseniz ülke 
savaşta demektir!

➤ Çok fakir bir ülke olan Filipinler 
aynı zamanda dünyada insan tica-
retinin en fazla olduğu ülke. Aynı 
zamanda çocuk fahişe sayısının 
en fazla olduğu ülke olan Fili-
pinler’de 375 bin kadın ve çocuk 
bu yolla yaşayacak para buluyor 
ancak. 

➤ Eritromisin antibiyotik Filipinli 
doktor Dr. Abelardo Aguilar 
tarafından 1949 yılında bulun-
muştur.

➤ Filipinler’i ortalama 10 yılda bir 
7’nin üzerinde şiddete sahip bir 
deprem vurmaktadır. En son 7,2 
şiddetindeki deprem 2015 yılında 
Bohol’de meydana gelmiştir.

Gelelim Filipinler’in nasıl 
gezileceğine...
En önemli konulardan birisi hangi 
noktaları gezinize dahil edeceğiniz. 
Manila’dan Filipinler’e girerek (ama 
orada hiç konaklamadan) Coron, 
Puerto Princesa, El Nido (bu üç 
nokta Palawan’da), Bohol ve Bora-
cay’ı görecek şekilde planlamak iyi 
bir fikir. Manila büyük ve çok güvenli 
olmayan bir metropol; uzak durmak 
iyi bir fikir çünkü Filipinler’i güzel 
yapan herşey Manila’nın dışında yer 
alıyor.

Coron
Coron adası tam bir cennet ve 
üzerinde yerleşim yok. Gün boyun-
ca teknede olunarak çok az yerde 
karaya çıkılarak gezilebiliyor önemli 
noktaları. 

İlk durak genellikle Coron’un, 
belki de Filipinler’in en iyi şnorkel 
noktası olan Picados. Daha sonraki 
durak ise Scellatton Bay (İskelet 
Koyu) adı verilen ve bir gemi batığı-
nın olduğu koy. Bu bölge 2. Dünya 
Savaşı’nda Amerikalılar ile yoğun 
çarpışmaların yaşandığı bir bölge 
olduğu için çok sayıda gemi ve uçak 
batığı bulunuyor. Filipinler bu ba-
tıkları şimdi turizmde dalma amaçlı 
kullanıyor. Çoğu daha derinlerde 
olduğu için scuba dalıcılara hizmet 
veriyor ancak bu koydaki gemi daha 
sığda ve şnorkel ile görülebiliyor. 

Yine bu koyda yaklaşık 100 m 
uzaklıkta mercanların çok çeşitli 
ve canlı olduğu bir bölge var ki bu 
nedenle Coral Garden (Mercan 
Bahçesi) ismiyle anılıyor. Buraya ya-
kın bir plaj olan Beach 91’e çıkarak 
buradaki küçük lokantalarda yemek 
yiyebilirsiniz. 

Yemek sonrası artık sonraki durak 
olan Twin Lagoon için yola çıka-
bilirsiniz. Twin Lagoon adından da 
anlaşılacağı gibi ikiz lagünlerin ara 
bir bağlantı ile birbirine bağlan- ➔
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Miniloc adasındaki Küçük ve Büyük Lagünler etkileyici coğrafi güzellikleriyle Filipinler’e gelen turistlerin vazgeçilmez uğrak noktaları. Yüzmek için uzun 
mesafeler buraya özgü kanolarla aşılıyor (üstte). Coron adasında Kayangan gölüne çıkış yolundaki koyun manzarası gölden bile güzel (yan sayfada).

Filipinler’e özgü Tarsier, 7-10 cm büyüklüğüyle 
dünyanın en küçük primatı olarak kabul 
ediliyor. 



dığı insana ‘cennetteyim sanırım’ 
dedirten bir yer. Burada tekne ilk 
lagünde demirliyor yüzerek ikinci 
lagüne geçiliyor. Burası güzelliğiyle 
sizi etkileyecektir. 

Sıra şimdi son durak olan Ka-
yangan gölünde; Google amcada 
Coron yazdığınızda karşınıza gelen 
ilk fotoğraf buraya aittir. Ancak bu 
klasik Coron fotoğrafı Kayangan 
gölüne değil göle çıkış yolundaki bir 
manzara noktasına aittir ve o gölün 
kendisi değil koydur. Göle ulaşmak 
için ne çok zor ne de çok kolay olan 
basamaklarla önce bu manzara 
noktasına ulaşıyorsunuz orada bu 
klasik fotoğrafı çektirdikten sonra 
diğer tarafa yani göle doğru inişe ge-
çiyorsunuz. Kayangan Gölünde tatlı 
su oranı yüksek olduğu için yüzmek 
biraz daha zor ve yoruyor. 

El Nido
El Nido’nun merkezi küçük şirin 
bir yer ama ününü merkezine değil 
etrafta yapılan ada gezilerine borçlu. 

Tüm gün süren bu ada gezile-

rinde sizi anlamıyla tropik bir adada 
hissettiren Entalula adasını, iki 
adayı birleştiren Sand Bank yani 
uzun kum tepeciğini, çok hoş bir 
manzarası olan Snake adasını göre-
biliyorsunuz. Takiben Cudugnon ve 
Catedral mağaraları görülüyor. Bir 
kişinin eğilerek hatta sürünerek zor 
girdiği bir girişle ulaşılan mağaralar-
dan Katedral mağarası daha etkile-
yici. 

Diğer bir gün; ufak bir girişten 
girilen adeta bir saklı cennet olan 
Hidden lagünüyle geziye başlı-
yorsunuz.  Genellikle daha sonra 

şnorkelle dalmak için Shimizu 
plajına geçiliyor. Bu bölge de birçok 
Filipinler noktası gibi çok güzel bir 
sualtı dünyasına sahip. Bir sonra-
ki nokta ise Küçük Lagün; burada 
mesafe yüzmek için uzun olduğu için 
kano kiralananıyor. Küçük Lagün’ün 
üzerinizdeki etkisi geçmeden sonraki 
durakta Büyük Lagün doğa güzelliği-
nin etkisini zirveye taşıyor. Dünyada 
gördüğümüz en güzel yerin Büyük 
Lagün olduğunu söylesek hatalı 
olmaz sanırım. Daha sonra El Nido 
karasına en yakın plaj olan Seven 
Commandos Beach’e geçiliyor. 

Gezi
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UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan ‘Çikolata Tepeleri’ Bohol adasının 
en çok turist çeken bölgesi. En yükseği 120 metreyi bulan konik tepelerinin 
kuru mevsimde kahverengi renk almasından dolayı bu ismi almış.

Deniz ürünleri bol ve hesaplı olsa da Filipinler mutfağının bizim damak tadımıza pek uygun 
olmadığı söylenebilir.

▲

➔



Gezi
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Burası adını 2. Dünya Savaşı sıra-
sında adaya sığınan ve belli bir süre 
bu adada yaşadıktan sonra burada 
Japonlar tarafından öldürülen yedi 
ABD komandosundan alıyor. 

Puerto Princesa (Yeraltı Nehri)
Buraya gelinmesinin ana nedeni bir 
dağın altındaki kireçtaşı tabakala-
rının arasında oluşmuş olan 8 km 
uzunluktaki yeraltı nehrini görmek. 
Yarı tatlı yarı tuzlu suyu olan nehrin 
4 km’sine ulaşılmış 1,4 km ise ziya-
rete açık. Dünyanın farklı bölgele-
rinde mağara ya da mağara içinde 
göl görülebilir ama buranın dünyada 
bir benzeri yok. Bu arada içeride çok 
ciddi bir yarasa kolonisi var. Bu ka-
dar çok sayıda ve bize bu kadar yakın 
yarasayı bir arada görmek zor. 

Bohol
Bohol’deki en önemli aktivasyon-
lardan birisi Filipinler’in sembolü 
diyebileceğimiz bir hayvan olan ‘tar-
sier’i görmek. Yaklaşık 100 tarsierin 
bulunduğu koruma ve yetiştirme 
çiftliğinde bu inanılmaz hayvanı 
yakından hatta çok yakından görme 
şansınız oluyor. Yaklaşık 7-10 cm 
büyüklüğündeki Tarsier dünyanın en 
küçük primatı olarak kabul ediliyor. 
Brunei’de de bulunan tarsierin en 
küçük türü Filipinler’de olanı. Tar-
sierler çok hassas hayvanlar; birisine 
dokunursanız yemeden içmeden 
kesilerek intihar ediyorlar. Yılda bir 
çiftleştikleri için zaten üremeleri çok 

zor olan tarsierlerin kaybı zaten nesli 
tükenme tehlikesinde oldukları için 
çok önemli bir durum. 

Sonraki durak belki de Bohol 
dediğimizde aklımıza ilk gelen 
‘Çikolata Tepeleri’. Bu tepeler sıra 
dışı coğrafi oluşumlar. Yaklaşık 1268 
koni şekilli tepe 50 kilometrekareden 
fazla yer kaplıyor.  En yükseği 120 m 
olan ama genelde 30-50 m arasında 
değişen tepeler yeşil otlarla kaplı 
ve kuru mevsimde kahverengi renk 
alıyor bu renkten dolayı çikolata 
tepeleri olarak adlandırılmışlar.

Çikolata Tepeleri UNESCO Dünya 
mirası listesinde bulunur ve Bo-
hol’un en çok turist çeken lokasyo-
nudur. Çikolata Tepelerinden birisi 
manzara izleme platformu olarak 
düzenlenmiş 120 basamak ama 
merdivenler düzenli olduğu için pek 
zorlamıyor. Çikolata tepelerinde 
özellikle gün batımı saatinde bulu-
nursanız mükemmel bir ışık yakala-
yabilirsiniz. 

Boracay
Boracay Filipinler’in en çok bilinen, 
en kaliteli otellerinin olduğu ve aynı 
zamanda gece hayatının da en yoğun 
olduğu yer. Üç önemli plajı var; 
bunlardan en ünlüsü 4 km uzunlu-
ğundaki White Beach. White Beach 
adından da anlaşılacağı gibi gerçek-
ten beyaz bir kuma sahip, denizi ise 
Filipinler’in geneli gibi turkuaz renge 
sahip. Fakat mart-mayıs arası bazen 
1 ay daha uzayacak şekilde sadece bu 

plajı yoğun bir şekilde yosun kaplı-
yor ve denize girmek zevksiz bir hal 
alıyor.

Diğer önemli plaj ise Puka Be-
ach. Burası bize göre White Bea-
ch’den daha bakir ve güzel bir plajdı. 
Ancak Ekvatora yakın diğer ülkeler-
de olduğu gibi burada da inanılmaz 
renklere bürünen bir günbatımı 
şölenine tanık oluyorsunuz ve en 
güzel gün batımı White Beach’de. 
Bu anı deniz üzerinde yaşatmak için 
açılan yelkenlilerin görüntüleri man-
zarayı iyice eşsiz hale getiriyor White 
Beach’de. 

Volkanik hareketler Filipinler’e muhteşem 
doğa harikaları kazandırmış (solda). 
Coron adasındaki Beach 91 ismini 
mezuniyet partilerini hep bu koyda yapan 
91 Lisesi’nden alıyor (altta). El Nido’da 
ufak bir girişten girilen Hidden lagünü 
daha  tam bir saklı cennet (en altta).



ürünler / sektör haberleri

D işhekimi, lokal anestezik 
ilaçlara karşı oluşan anafilaksi 

durumunda, Epinefrin (adrenalin) 
dozunu, hastanın yaşına, durumuna 
göre nasıl uygulandığını bilmelidir. 
Anafilaktik şok durumunda, diş-
hekiminin uygulaması gereken ilk 
adım hastaya derhal oksijen vermek 
ve adrenalin (epinefrin) yapmaktır. 
Anafilaksi tedavisi sırasında yapıla-
cak en vahim hatalardan birincisi, ilk 
ilaç olarak adrenalin yerine antihista-
minik veya kortikosteroid vermektir.
 Anafilakside en önemli ölüm sebebi 
alt ve üst solunum yolu ödemi ve 
kardiyak aritmileridir. Adrenalin 

bu durumlara karşı en etkili ilaçtır. 
Dünya literatürlerinde, Anafilaksi 
tedavisinde ilk ilaç olarak mutlaka 
Epinefrin (adrenalin) kullanılması 
önerilmektedir.
 Hızlı etkisi, kısa süreli etki baş-
langıcı, uygun doz aralığı ile ‘’Pene-
pin Oto-Enjektör’’ anafilaktik şok 
durumunda acil müdahale amacıyla 
kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
Kullanıma hazır enjektör formunda 
Penepin’i herkes kolaylıkla uygula-
yabilir. En yakın sağlık kuruluşuna 
ulaşana kadar hayatta tutar.

Vem İlaç     Tel: 0.212.272 07 17
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PENEPİN
Epinefrin Oto-Enjektör

Rezin Siman Ailesi 

Siman temizliği basit bir iş değildir. Düzgün bir şekilde 
temizlenmeyen artık simanlar, kuronlarda başarısızlık 

oranını artırabilir. Kuron tedavisinde görülen başarısız-
lıklarının % 21’i kısmen arta kalan simanın neden olduğu 
ikincil çürüklere bağlıdır.
 Calibra® rezin siman ailesi, 10 saniye süreli sertleştirme 
işlemi başlatma aşaması ve 45 saniyelik bir jel fazı süresi-
ne sahiptir. Jel faz süresi boyunca artık simanı rahatlıkla 
uzaklaştırabilirsiniz. Ürün hekime arta kalan maddenin 
tamamını uzaklaştıracak kadar süre vermektedir.  
 Klinik uygulamalar için doğru simanı seçmek de bir 
diğer problemdir. Bu konuda Calibra® rezin ailesi ile her 
türlü restorasyon işleminiz için üç değişik alternatif sun-
maktadır.
•  Calibra® Universal simanı ayrı bir bonding ajanına 

ihtiyaç duymadan hemen hemen tüm endikasyonlar için 
mükemmel olup, kolay universal seçimdir.   

•  Calibra® Ceram, tüm seramik ve CAD / CAM restoras-
yonlar için imediyat ve uzun süreli bağlanma olanağı 
sağlayan maksimum kuvvete sahip adeziv simandır.

•  Calibra® Veneer, 12 yıllık klinik performans ve neredey-
se sınırsız temizleme süresi sunar.

 Calibra® rezin siman ailesinin her bir üyesi renk sabitliği 
teknolojisine sahiptir ve beş farklı renk seçeneğiyle gel-
mektedir.

 DentspySirona       Tel: 444 3 792

ORTHERO

Calibra® 

Şeffaf plaklarla ortodonti 
tedavisi

Türkiye’de 3D yazıcı teknolojisiyle kişiye özel 
üretilen şeffaf aparey ORTHERO, dişlerdeki 

çapraşıklık, diş aralığı gibi problemleri metal diş 
telleri olmadan, en ileri ortodontik tedavi yönte-
miyle çözüme kavuşturuyor.

Bu yeni teknoloji ortodonti tedavilerine hız ve 
esneklik getiriyor. 3D analiz ve üretim süreçlerini 
hızlı bir şekilde gerçekleştiyor. Tedavi yaklaşık bir 
hafta içinde başlayabiliyor. Hastaların koltukta kal-
ma süresini yüzde 40 oranında azaltıyor. İstenildiği 
zaman çıkartılabilen şeffaf apareyler, dişhekimi, or-
todontist ve hastalara, rahat ve konforlu bir tedavi 
imkanı sunuyor. Metal diş tellerine kıyasla hastala-
ra daha kaliteli ve uygun fiyatlı bir tedavi sunuyor.

ORTHERO     Tel: 0.850.433 22 10



SDE Yüksek Kurulu’nun 
26 Ekim 2017 tarihli toplantısında 
değerlendirilen etkinlikler:

KREDİLENDİRİLEN 
ETKİNLİKLER

İstanbul Dişhekimleri Odası Tel: 0322 457 24 67

22 Kasım Haftası Bilimsel Toplantısı
21 Kasım 2017

İstanbul Dişhekimleri Odası Tel: 0322 457 24 67

Acil Durumlar ve Temel Yaşam Desteği Kursu 
21 Kasım 2017

İstanbul Dişhekimleri Odası Tel: 0322 457 24 67

Bilimsel Toplantılar Kasım 2017-3
22 Kasım 2017

Bursa Dişhekimleri Odası Tel: 0224 221 30 39

22 Kasım Semineri 2017
22 Kasım 2017

Uşak Dişhekimleri Odası Tel: 0276 224 13 32

22 Kasım Bilimsel Toplantısı
22 Kasım 2017

Antalya Dişhekimleri Odası Tel: 0242 237 52 52

22 Kasım Bilimsel Etkinliğ
22 Kasım 2017

Elazığ Dişhekimleri Odası Tel: 0507 702 07 82

TDB Akademi - Elazığ D.O. Bilimsel Etkinlik
25 Kasım 2017

Aydın Dişhekimleri Odası Tel: 0256 213 56 99

Bilimsel Etkinlik Kasım 2017
25 Kasım 2017

Şanlıurfa Dişhekimleri Odası Tel: 0414 314 63 64

TDB Akademi - Şanlıurfa D.O. Bilimsel Etkinlik
25 Kasım 2017

Eskişehir Dişhekimleri Odası Tel: 0222 233 95 49

TDB Akademi - Eskişehir D.O. Bilimsel Etkinliği
25 Kasım 2017

Adana Dişhekimleri Odası Tel: 0322 457 24 67

Adana D.O.& EDAD Bilimsel Etkinliği 
25 Kasım 2017

Samsun Dişhekimleri Odası Tel: 0362 435 44 78

TDB Akademi - Samsun D.O. Bilimsel Etkinliği
25 Kasım 2017

Çanakkale Dişhekimleri Odası Tel: 0286 214 10 44

27. Bilimsel Sempozyum 
25-26 Kasım 2017

TDB-İstanbul Dişhekimleri Odası Tel: 0212 296 21 05-06

TDB Akademi - İstanbul D.O. Bilimsel Etkinlik
28 Kasım 2017

Aydın Dişhekimleri Odası Tel: 0256 213 56 99

Bilimsel Etkinlik Aralık 2017
6 Aralık 2017

Bursa Dişhekimleri Odası Tel: 0224 221 30 39

Aralık Ayı Semineri 2017  
14 Aralık 2017

Bursa Dişhekimleri Odası Tel: 0224 221 30 39

Ocak Ayı Semineri 2018
4 Ocak 2018
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SOLDAN SAĞA
1. Geçtiğimiz 6 Eylül’de yitirdiğimiz 
sosyolog ve siyasetbilimci • ... İzgü,  
geçtiğimiz 26 Ağustos’ta yitirdiğimiz, 
mizah, genç ve çocuk kitapları yazarı 2. 
Kuzeydoğu Afrika’da bir ülke • İlişkin-
lik • Sularını bir denize veya göle gön-
deren bölge, aklan 3. Cem Yılmaz’ın 
2006 tarihli filmi • İnternet sitelerinin 
kök adresinin tarayıcılara girilmesiyle 
otomatik olarak yüklenen URL’nin ge-
nel adı • ... Wood, (1924-1978), dünya-
nın en kötü filmlerini çeken adam ola-

rak bilinen ABD’li yönetmen 4. Uygun, 
tıpatıp gelen • ... Tudor, Galatasaray 
futbol takımının teknik direktörü • İşi 
sona erdiren, sonuncu • Dolaylı ola-
rak anlatma 5. İki gözü de görmeyen 
• Amerikyumun simgesi • Bugünkü İs-
viçre-Avusturya bölgesini içeren Roma 
İmparatorluğu eyaleti • Bir işin yapıl-
ması için harcanan beden ve kafa gücü 
6. ... Tikaram, 80’li yılların sonlarında 
Twist in My Sobriety adlı şarkısıyla 
parlayan Britanyalı rock şarkıcısı • Bir 
mizah dergisi • Tersi, Kalayın simgesi 

7. Estonya’nın internet uzantısı • Dü-
şük sarfiyatlı bir ampul çeşidi • Güven-
ce 8. Namibya’nın internet uzantısı • ... 
Cissokho, Yeni Malatyaspor’da forma 
giyen Senegal asıllı Fransız futbolcu • 
Askerlik kararı aldırdığı hâlde çağrıl-
dığında gitmeyen 9. Savaş ve taşıma 
gereçleriyle donatılmış kıta veya birlik • 
İsim • Irmaklarda, sığ sularda yük taşı-
yan bir tür tekne 10. Görelilik • Doğru 
bir çizgi üzerinde bulunma durumu • ... 
Gillan, Deep Purple’ın solisti 11. Nike-
lin simgesi • Birine geçici olarak bıra-
kılan eşya vb. • Üstünde Japon resimli 
metinlerinin ya da resimli öykülerinin 
yer aldığı rulo 12. John ... Carré, İn-
giliz casusluk romanları yazarı • Özel 
gezinti gemisi • ... Lewis, geçtiğimiz 20 
Ağustos’ta yaşamını yitiren ABD’li ko-
medyen • Gürcistan’ın kuzeybatısında-
ki dağlık Svaneti’nin yerli halkı • Tersi, 
Doktor’un kısaltması 13. Emzik, yalan-
cı meme • Büyüteç • Bedenin belden 
aşağı bölümlerini yıkamakta kullanılan 
tuvalet aracı 14. Yaya kaldırımı • Suda 
eritilerek kullanılan ilaç 15. Derinin gö-
zeneklerinden atılan vücut sıvısı • Eşi 
olmayan, biricik • Dijital SLR fotoğraf 
makinelerinde kullanılan bir sensör 
türü • İç Ege’de Eber Gölü’ne dökülen 
bir nehir.

Emre Akyol- Adana

Büşra Kabaağaç- Eskişehire

Gülten Sinanoğlu- Antalya

Murat Şaşmaz - Konya

Rasim Yağçı- Denizli

Alper Elitok- Eskişehir

Mehmet Karaaslan- İstanbul 

Mesut Şahin - İstanbul

İclal Kuseyri - İstanbul

Şenay Yılmaz - İstanbul
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rmağan kazananlarA

Ödüllü Bulmaca
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Doğru yanıtı 22 Aralık 2017 akşamına kadar 
sayfayı tarayarak ya da fotoğrafını çekerek 

(konu kısmına ‘bulmaca’ yazarak) 
nisaniletisim@gmail.com adresine ya da 

0.212.327 84 43 nolu faksa gönderen 
okuyucularımız arasından yapacağımız çekilişle 

10 okuyucumuz 
Kerr’den

 “Harmorize” 
 Yeni Nesil Üniversal Kompozit kazanacak. 

Hediyeleriniz kargoyla adresinize teslim edilecek.

kişiye10

Yeni Nesil Üniversal Kompozit
HarmonizeTM



YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Firdevsi’nin eski İran efsaneleri üze-
rine kurulu manzum destanı • Kate ..., 
geçtiğimiz 6 Eylül’de yaşamını yitiren 
ABD’li yazar 2. Dünya Dişhekimleri Bir-
liği FDI’ın Avrupa Bölge Örgütü • Edir-
ne’nin bir ilçesi • ... Kongar; sosyolog, 
yazar 3. İncelik, naziklik • Tarık ..., geç-
tiğimiz yıl 16 Eylül’de yitirdiğimiz aktör • 
Demiryolu sistemlerinde çekme araçları 
4. Bir işi yapmak, harekete geçmek için 
duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği 
kadar güçlü istek, içtepi • Bağışlama • 
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik 
5. Göze çarpıcı, alımlı • Kars yakınların-
da antik kent • Arama - kurtarmayla ilgili 
sivil toplum örgütü (kısaltma) 6. Maarif-
le ilgili bakanlık (kısaltma) • Bağlı bulu-
nan millet, tabiiyet • Venezuela’nın in-
ternet uzantısı 7. Uluslararası Af Örgütü 
• Halit Refiğ’in 1986 yapımı filmi • Temiz 
8. Bulgaristan’ın kuzeyinde bir kent • 
Raflı, taşınabilir, küçük dolap 9. Alfredo 
... Stefano (1926-2014), dünyanın gel-
miş geçmiş en büyük futbolcularından • 
Amerikan yapımı bilim kurgu, fantastik 
televizyon dizisi • Polonya’da bir nehir 
10. Yönetim • ... Göreç, Otobüs Yolcuları 
ve Karanlıkta Uyananlar’ın yönetmeni 
11. Anais ... (1903-1977), Günlükleri ve 
erotik yazılarıyla tanınan Fransız yazar 
• Yüksek gerilimi şehrin şebekesinde 
kullanılabilecek seviyeye düşüren cihaz 
12.  Demek, şu demek ki anlamlarında 
bir söz • ... Montand (1921-1991), İtalyan 
asıllı Fransız aktör ve şarkıcı 13. Dişhe-
kimliğinde dişlerin orta hatta yakın yüz-
lerine ilişkin tanımlama • Kader, talih • 
Stronsiyumun simgesi 14. ABD’nin bir 
eyaleti • Sicilya yakınlarında İtalya’ya 
bağlı adalar grubu • Yapı duvarlarına sü-
rülen ince harç tabakası 15. Başla birlik-
te yüzü, ağzı kapatan ince örtü • Geveze, 
sulu hareketler yapan kişi 16. Sıraları ar-
kaya doğru yükselen büyük derslik • İki 
şey arasında açıklık oluşturmak • Suudi 
Arabistan’ın plaka işareti 17. ABD Fede-
ral Havacılık Kurulu (kısaltma) • Fazla 
bön, avanak • Genellikle tahıl saklanan 
yer 18. Finlandiya’nın internet uzantısı 
• İşaret • ... Kemal (1840-1888), ‘Vatan 
yahut Silistre’nin yazarı • 2,54 santimet-
re uzunluğunda İngiliz ölçü birimi 19. 
Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan 
madde • John Logie ... (1888-1946), Te-
levizyonun mucitlerinden biri  20. Bir 
metin üzerinde gereken düzeltmeleri ya-
parak yazıyı yayıma hazır duruma getir-
me • Yunanistan’ı 2017 Eurovision şarkı 
yarışmasında temsil eden sanatçı.

Kongre Kurs Sempozyum

AEEDC 
22. Uluslararası 
Dişhekimliği 
Konferansı

6-8 Şubat 2018
Dubai - BAE
www.aeedc.com
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TDB 
24. Uluslararası
Dişhekimliği 
Kongresi

Eylül 2018
Ankara 
www.tdbkongreleri.org

Amerikan 
Dişhekimleri Birliği 
Kongresi
ADA 2018

18-22 Ekim 2018
Honolulu - ABD
www.ada.org/en/meeting

Fransa Dişhekimleri 
Birliği Kongresi

28 Kasım - 
2 Aralık  2017
Paris - Fransa
www.adfcongres.com

Samsun Dişhekimleri Odası üyesi meslektaşımız 

Nüket Bank 
(1971 İstanbul Ü.D.F. mezunu) 

24 Ağustos 2017 günü yaşamını yitirmiştir.

Mersin Dişhekimleri Odası üyesi meslektaşımız 

Oral Özbaşoğlu 
(1973 İstanbul İ.T.İ.A. Dişhekimliği Yüksekokulu mezunu) 

12 Eylül 2017 günü yaşamını yitirmiştir.

Mersin Dişhekimleri Odası üyesi meslektaşımız 

Mehmet Can Gösüsulu 
(1974 İstanbul İ.T.İ.A. Dişhekimliği Yüksekokulu mezunu) 

18 Eylül 2017 günü yaşamını yitirmiştir.

Ankara Dişhekimleri Odası üyesi meslektaşımız 

Sevim Orhan 
(1982 Gazi Ü.D.F. mezunu) 

19 Eylül 2017 günü yaşamını yitirmiştir.

Ankara Dişhekimleri Odası üyesi meslektaşımız 

Osman Yavuz Erbaş 
(1981 Hacettepe Ü.D.F. mezunu)

 29 Eylül 2017 günü yaşamını yitirmiştir.

Ailelerinin ve yakınlarının acısını paylaşır, başsağlığı dileriz.

VEFAT

19-21 Ocak 2018           
Uludağ - Bursa
www.uludagsempoz-
yumu.com

Bursa Dişhekimleri 
Odası
27. Uludağ 
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Dişhekimleri Birliği 
FDI 106. Kongresi
FDI 2018

5-8 Eylül 2018 
Buenos Aires - Arjantin
www.fdiworlddental.
org

40. Asya Pasifik 
Dental Kongresi
APDC 2018

7-11 Mayıs 2018
Manila - Filipinler
www.apdc2018.org

İzmir Dişhekimleri 
Odası 24. Uluslararası 
Bilimsel Kongre ve 
Sergisi

10-12 Kasım 2017
Tepekule - İzmir
www.izdokongreleri.com
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ÖZET
Bu vaka raporunda iskeletsel Sınıf III özelliğe 
sahip yetişkin hastanın ortodontik ve bi-
maksiller ortognatik cerrahi tedavi yaklaşımı 
anlatılmaktadır. Alt çenesinin ileride olması 
şikayetiyle kliniğimize başvuran 21 yaşındaki 
erkek hastanın yumuşak doku cephe-profil ve 
iskeletsel değerlendirmesi yapılmıştır. Hastanın 
klinik muayenesinde konkav yüz profili, hiper-
diverjan büyüme modeli, Angle Sınıf III molar 
ilişki, ve sirküler çapraz kapanış tespit edilmiştir. 
Sefalometrik değerlendirmesinde iskeletsel Sınıf 
III anomali gösteren bireyin ANB açısı -1.4°dir. 
Maksilla normal konumda (SNA 82.4°, Nperp-A 0 
mm), mandibula ise ileride (SNB 83.7°, Nperp-Pg 
2 mm) konumlanmaktadır. Bu veriler doğrul-
tusunda hastanın cerrahi öncesi ortodonti ve 
ortognatik cerrahi yaklaşımı ile tedavi edilmesine 
karar verilmiştir. Klinik değerlendirmede, hastanın 
yumuşak doku profilinin bimaksiller cerrahiden 
daha olumlu etkileneceği sonucuna varılmıştır.  
Hastaya uygulanan çekimsiz sabit ortodontik 
tedavi sonrasında sefalometrik ve model cerrahisi 
planlamalarına göre LeFort 1 Osteomi ile maksilla 
3 mm ileri alınmış, 2 mm gömülmüş, Bilateral 
Sagital Split Osteomi ile mandibula 5 mm geriye 
alınmıştır. Bimaksiller cerrahi sonrasında dengeli 
bir profil, Angle sınıf I molar ilişki, normal overjet 
ve overbite elde edilmiştir. İskeletsel Sınıf III 
özelliğe sahip hastanın ortodontik ve ortogna-
tik cerrahi yaklaşımını içeren tedavisi başarıyla 
sonuçlandırılmıştır.

Anahtar kelimeler: İskeletsel Sınıf III maoklüz-
yon, hiperdivejant, ortognatik cerrahi, 
LeFort 1, sagital split osteotomi

ABSTRACT
This case report presents the orthodontic and 
bimaxillary surgical treatment approach of an 
adult patient with skeletal Class III deformity. 
Twentyone-year old male patient referred 
to our clinic with the chief complaint of 
prominent mandible. Clinical examination of 
the patient revealed a concave facial profile, 
hyperdivergent growth pattern, Angle Class III 
malocclusion and circular crossbite. The lateral 
cephalometric analyses showed a skeletal 
Class III relationship (ANB of -1.4°). Based on 
cephalometric evaluation, maxilla was in nor-
mal position and the mandible was protruded 
according to the cranial base. Following these 
evaluations pre-surgical orthodontics and 
orthognathic surgery has been decided as a 
treatment approach. When clinically observed, 
it was concluded that a bimaxillary surgery 
would be more beneficial for the patient’s soft 
tissue profile. After nonextraction orthodontic 
treatment, 3 mm maxillary advancement and 
2 mm impaction with LeFort 1 Osteotomy 
and 5 mm mandibular setback with Bilateral 
Sagittal Split Osteotomy was performed to 
patient based on cephalometric and dental 
cast set-ups. After bimaxillary orthognathic 
surgery a straight and balanced profile, Angle 
Class I relationship, normal overjet and overbite 
were obtained. The orthodontic and orthog-
nathic treatment of skeletally Class III patient 
was successful.
 
Key words: Skeletal Class III malocclusion, 
hiperdivegency, orthognathic surgery, 
LeFort 1, sagittal split osteotomy.
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HİPERDİVERJAN BÜYÜME MODELİNE SAHİP 
İSKELETSEL SINIF III BİREYİN BİMAKSİLLER 
ORTOGNATİK CERRAHİ TEDAVİSİ - VAKA RAPORU

BIMAXILLARY ORTHOGNATHIC SURGICAL TREATMENT 
OF A SKELETAL CLASS III PATIENT WITH HYPERDIVERGENT 
GROWTH PATTERN - CASE REPORT

Giriş 
Sınıf III malokluzyonlar iskeletsel olarak üst çene ya da alt çene kay-
naklı olabileceği gibi, her iki çenenin birlikte gelişimsel uyumsuzluğu 
sonucunda da meydana gelebilmektedir.1,2 Sınıf III malokluzyonların 
tedavileri genellikle; büyüme gelişim çağındaki bireylerde büyümenin 
yönlendirilmesi, büyüme ve gelişimi tamamlanmış erişkin bireylerde 
ise kamuflaj tedavisi ya da ortognatik cerrahi yardımı ile gerçekleş-
tirilmektedir.1,2,3,4,5 Şiddetli Sınıf III malokluzyonlarda dişsel kamuflaj 
tedavisi yetersiz kaldığından, cerrahi olarak ideal iskeletsel ilişki, maksil-

lanın ilerletilmesi, mandibulanın geri hareketi veya her ikisinin birlikte 
uygulanması ile sağlanmaktadır.6 

Lateral sefalometrik radyografik inceleme ve analizler ortognatik 
cerrahi uygulamalarının rutin ve önemli bir parçasıdır. Bu incelemeler 
ile birlikte hem hekim ameliyat öncesi ve sonrası yumuşak dokularda 
ve iskeletsel yapılarda oluşabilecek değişiklikleri öngörebilmekte, hem 
de hasta yapılacak olan tedavi hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. 
Konvansiyonel olarak ortognatik cerrahi planlamaları asetat kağıtları 
kullanılarak manuel olarak yapılmaktadır. Günümüzde bu işlemler 
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bilgisayar yazılımları kullanılarak dijital ortamda da yapılabilmektedir.
Literatürde mandibulaya yönelik ameliyatlarda yüz estetiği bakımın-

dan tatmin edici sonuçların elde edilebilmesi için mandibulanın ne 
kadar geriye alınması gerektiği ilk olarak Cohen7 tarafından tanım-
lanmıştır. Hastaların ameliyat öncesi lateral sefalometrik radyografi-
leri üzerinde referans noktalar işaretlenmiş ve bir pergel yardımıyla 
ameliyat sonrası oluşacak olan değişikler tahmin edilmeye çalışılmıştır. 
McNeill ve ark.8 tarafından geliştirilen bir diğer yöntemde ise hastaların 
ameliyat öncesi alçı modelleri oluşturulmuş ve artikülatör yardımıyla 
maksilla ve mandibula ideal konumuna getirilmeye çalışılmıştır. Hen-
derson9 ise diğer yöntemlerden farklı bir metot geliştirerek hastaların 
lateral sefalometrik radyografilerini profil fotoğrafları üzerinde çakış-
tırarak, yapılacak olan osteotominin sonuçlarını öngörmeye çalış-
mıştır. LeFort 1 osteotomisinin kesi hatları bu çakıştırmalar üzerinde 
uygulanarak ameliyat prosedürü sanal olarak uygulanmıştır. Worms ve 
ark.10 bimaksiller ortognatik cerrahi planlamalarında kullanılmak üzere 
yumuşak doku ve sert doku arasındaki hareket oranlarını belirten 
bir rehber oluşturmuşlardır. Bu çalışmada kesici dişlerin bazal kaide 
üzerindeki konumu, sert doku pogonion gibi referans noktaları kulla-
nılmıştır. Hohl ve ark.11 ise nasion-pogonion arasındaki çizgiyi referans 
olarak kullanarak vertikal ve horizontal yönde ölçümler yapmışlardır. 
Ortognatik cerrahi hastalarında ameliyat sonrası iskelet ve yumuşak 
dokudaki değişiklikleri öngörmek için kullanılan bir başka analiz 
de Fish ve Epker12 tarafından geliştirilmiştir. Araştırıcılar mandibular 
ilerletme, kombine maksiller ve mandibular osteotomiler sonrası olu-
şacak olan değişikleri öngörmek için yaptıkları çalışmalarında Ricketts 
sefalometrik analizini, ayrıca Bench ve ark.13 tarafından tanımlanan 
büyüme tahmini ve Visual Treatment Objective (VTO) parametrelerini 
kullanmışlardır. Frankfort horizontal doğrusu ve nasion noktasından 
çizilen dikme, optimum fasiyal derinliği belirlemede referans olarak 
kullanılmıştır. Bu çalışmada posterior maksillanın yeniden pozisyon-
landırılmasıyla birlikte mandibulanın otorotasyonunun gerçekleşeceği 

sonucuna varılmıştır. 1980’li yılların ortalarında ise Wolford ve ark.14 
yaptıkları sistematik derleme sayesinde farklı osteotomi teknikleri 
kullanılarak yapılan cerrahilerde elde edilecek sert ve yumuşak doku 
değişiklerini tahmin ettikleri bir tablo geliştirmişlerdir. Altuğ ve ark.15 
ise yaptıkları çalışmada bimaksiller ortognatik cerrahi uygulanan 
hastalarda yüz profilindeki olumlu değişimin büyük oranda mandi-
bulanın geriye doğru olan hareketine ve alt dudağa bağlı olduğunu 
belirtmişlerdir.

Ortognatik cerrahi planlamalarında kullanılmak üzere geliştirilen ilk 
bilgisayar programı ise Bhatia ve Sowray16 tarafından yapılmıştır. Bu 
programda hastanın lateral sefalometrik radyografisi üzerinde referans 
noktalar işaretlenerek ve hastanın profil fotoğrafları sisteme yükle-
nerek gerekli analizler yapılabilmekte ve ameliyat sonucu oluşacak 
değişiklikler canlandırılabilmektedir. Benzer özelliklere sahip program-
lar Harradine ve Burnie17, Walters ve Walters18 tarafından da gelişti-
rilmiştir. Günümüzde ortognatik cerrahi planlamarında kullanılmak 
üzere pek çok bilgisayar yazılımı geliştirilmiştir. Bunlardan birisi olan 
Quick Ceph programı (Quick Ceph Systems, San Diego, California) bu 
bağlamda üretilen ilk ticari yazılım olmuştur. Bu programda hasta ka-
yıtları bilgisayara yüklendikten sonra, daha önceden belirlenen norm 
değerleri doğrultusunda ameliyatlar simüle edilebilmektedir. Benzer 
bir program olan Dolphin yazılımında ise lateral sefalometrik film ve 
profil fotoğrafları üzerinde çeşitli değişiklikler yapılabilmekte ve bu 
sayede referans noktaları daha doğru bir şekilde işaretlenebilmektedir. 
Kaipatur ve ark.19 ve 2009 yılında yaptıkları çalışmalarında bilgisayar 
yazılımları ile oluşturulan cerrahi planlamaların klinik olarak kabul 
edilebilir olduğunu, fakat özellikle alt dudak bölgesindeki yumuşak 
dokunun tahmininde hatalı sonuçlar verebildiğini ortaya koymuşlardır. 
Pektaş ve ark.20 ise 2007 yılında yaptıkları benzer çalışmada bilgisayar 
yazılımının ameliyat sonrası oluşacak yumuşak doku değişikliklerinin 
tahmininde tatmin edici sonuçlar verdiğini bulmuşlardır. Araştırıcılar 
yazılımın tahmininin en başarılı olduğu bölgenin burun ucu olduğunu 
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Norm Değer Tedavi Başı Ameliyat Öncesi Tedavi Sonu 1 Yıl Takip

Maksiller Ölçümler

SNA (°) 82 82.4 80.5 82.1 82.1

Nperp-A (mm) 0 0.2 0.1 2.8 3.1

Co-A (mm) 79.2 81 82 84.4 84.3

Mandibuler Ölçümler

SNB (°) 80 83.7 83.2 81.2 81.1

Nperp-Pog (mm) -4.0 0.2 1.2 1.2 2.2

Co-Gn (mm9 105.5 119 118.8 119.2 119.3

Maksillomandibuler Ölçümler

ANB (°) 2 -1.4 -2.7 2.6 1.3

SN/Okl.Düz. (°) 14 17.2 18.2 16.8 15.3

SN/Mand.Düz. (°) 33 43.6 44.9 43.6 41.2

Sn/GoGn (°) 32 40.5 42.1 43.2 40.8

Mx/Md fark 11 38 36.2 34.8 35

Dişsel Ölçümler

U1-NA (mm) 4.3 4.8 3.5 2.8 4.5

L1- NB (mm) 4.0 3.4 4.6 4.1 3.5

U1/NA (°) 22.8 21.4 21.3 21.1 18.4

L1/NN (°) 25.3 22.7 23.8 19.3 16.1

IMPA (°) 95 75.4 75.7 74.6 74.1

Yumuşak Doku Ölçümleri

Yumuşak Doku Konveksitesi (°) 143.6 135.1 134.1 130.4 129.9

UL-E düzlemi (mm) 3.2 -5.7 -7.6 -3.4 -3.2

LL-E düzlemi (mm) -2 0.3 1.2 -0.6 -0.5

Tablo I.  Olgunun tedavi başı, ameliyat öncesi, tedavi sonrası, uzun dönem takip sonrası sefalometrik değerleri
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belirtirken, en başarısız bölge ise alt dudak olarak bulunmuştur. Ayrıca 
yazılımın tahminin sagital düzlemde, vertikal düzleme göre daha 
başarılı olduğunu saptamışlardır.

Büyüme ve gelişimini tamamlamış, şiddetli iskeletsel bozukluğu 
olan hastalarda ortodonti ve cerrahi iş birliği ile ortognatik cerrahi 
protokolleri uygulanmaktadır. Bu tedavilerin başarısında operasyonun 
öncesinde ve sonrasında yapılan ortodontik tedaviler ve bu tedavilerin 
planlamaları çok büyük önem taşımaktadır. Ameliyat sonrası iskeletsel 
yapı ve yumuşak dokuda oluşacak olan değişiklikler konvansiyonel se-
falometrik çizimler veya bilgisayar yazılımı ile tahmin edilebilmektedir.

Vaka Raporu
Anamnez ve Klinik Tanı
Sistemik hastalığı bulunmayan ve geçmişte travma hikayesi olmayan, 
kronolojik yaşı 21 olan erkek hasta, çiğneme güçlüğü ve alt çenesinin 
önde olmasından kaynaklanan estetik şikayetler ile Ankara Üniversitesi 
Dişhekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’na başvurmuştur (Re-
sim 1). Medikal hikayesinde, hastanın ailesinde benzer malokluzyona 
sahip bireylerin olmadığı öğrenilmiştir. Yapılan klinik muayenesinde, 
artmış alt ön yüz yüksekliği, belirgin çene ucu ve konkav bir profile 
sahip olduğu gözlenmiştir. Ağız içi muayene sonucunda, alt ve üst 
dental arkta herhangi bir diş eksikliği olmadığı, her iki tarafta da Sınıf 
III kanin ve molar ilişkinin bulunduğu ve iskeletsel uyumsuzluğa bağlı 
sirküler çapraz kapanışın varlığı saptanmıştır. Panoramik radyografide 
eksik diş ya da çene kemiklerini ilgilendiren herhangi bir patolojiye 
rastlanmamıştır. Sefalometrik değerlendirmesinde iskeletsel Sınıf III 
anomali gösteren bireyin ANB açısı -1.4°dir. Maksilla normal konumda 
(SNA 82.4°, Nperp-A 0.2 mm), mandibula ise ileride (SNB 83.7°, Nperp-
Pg 0.2 mm) konumlanmaktaydı. Ayrıca hastamızın hiperdiverjan 
büyüme modeline sahip olduğu ve normalde 32° olması beklenen 
SN/GoGn açısının 40.5° olduğu izlenmiştir (Tablo I). Bu veriler doğ-
rultusunda hastanın cerrahi öncesi ortodonti ve ortognatik cerrahi 
yaklaşımı ile tedavi edilmesine karar verilmiştir. Klinik ve sefalometrik 
değerlendirmeler sonucunda, hastanın yumuşak doku profilinin 
bimaksiller cerrahiden daha olumlu etkileneceği sonucuna varılmıştır.

Tedavi Süreci
İskeletsel ve dişsel Sınıf-III malokluzyon bulunan hastaya, 18” slot ge-
nişliğine sahip Roth braketler kullanılarak, öncelikli olarak seviyeleme 
ile dişsel rotasyonlar ve yer darlıklar giderilmiştir. Spee eğrisi düzleş-
tirilmiş, kesicilerin dekompanzasyonları gerçekleştirilmiştir. Onüç ay 
süren cerrahi öncesi ortodontik tedavi, 16”x22” paslanmaz çelik teller 
uygulanarak sonlandırılmıştır (Resim 2).

Resim 1. Olgunun tedavi başı kayıtları

Resim 2. Olgunun preoperatif ortodontik tedavi öncesi – ortognatik 
cerrahi başı kayıtları

Resim 3. Manuel öngörü yöntemi

Resim 4. Dijital öngörü yöntemi
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 Hastanın ortognatik cerrahi planlaması için öncelikle lateral sefa-
lometrik film üzerinde manuel çizimler yapılmış (Resim 3), sonrasında 
ise bu ölçümler dijital yazılım (Dolphin Imaging 11.8, Dolphin Imaging 
& Management Solutions, Chatsworth, CA, USA)  ile karşılaştırılmıştır 
(Resim 4). Buna göre LeFort 1 osteomi ile maksillanın 3 mm ileri alın-
ması ve 2 mm gömülmesi, bilateral sagital split osteomi ile mandibula 
5 mm geriye alınması planlanmıştır. Bu planlamalar doğrultusunda 
model cerrahisi artikülatör üzerinde uygulanmış ve ameliyat plakları 
hazırlanmıştır.

Operasyondan 6 hafta sonra ağız içi elastiklerle gerçekleştirilen in-
termaksiller fiksasyona son verilmiştir. Bimaksiller ortognatik cerrahi ve 
ortodontik tedaviyi içeren multidisipliner çalışma sonucunda, şiddetli 
iskeletsel Sınıf III çene ilişkisine ve profiline sahip hastamızda, dişsel ve 
iskeletsel ilişkileri düzeltilerek Sınıf I iskeletsel ve dişsel ilişki elde edil-
miştir. Çeneler arası ve çene-kafa kaidesi arasındaki ilişkinin düzelmesi 
sonucunda, estetik bir profil elde edilmiştir. Dişsel çapraz kapanışların 
düzeltilmesi ile birlikte Sınıf I kanin, molar ilişkisi ve ideal overjet, 

overbite ilişkisi elde edilmiştir. Postoperatif 7 ay boyunca uygulanan 
0,018” ve 0,016”x0.022” NiTi ve paslanmaz çelik teller ile maksimum 
interdijitasyon sağlanmış ve debondingin ardından pekiştirme periyo-
duna geçilmiştir (Resim 5). Tedavi sonunda yapılan lateral sefalometrik 
analizde SNA açısının 83.8°, SNB açısının 81.2° ve ANB açısının 2.6° 
olduğu kaydedilmiştir. Hastanın dudak ilişkilerinin normatif değerlere 
yaklaştığı görülmüştür. Tedavi bitimini takiben 1 yıl sonra tekrarlanan 
lateral sefalometrik analizlerde herhangi bir iskeletsel relaps görülme-
diği gözlenmiştir (Resim 6).

Sonuç ve Klinik Öneriler
Bimaksiller cerrahi sonrasında dengeli bir profil, Angle Sınıf I molar 
ilişki, normal overjet ve overbite elde edilmiştir. İskeletsel Sınıf III özel-
liğe sahip hastanın ortodontik ve ortognatik cerrahi yaklaşımını içeren 
tedavisi başarıyla sonuçlandırılmıştır. Bir yıllık takip süresi sonunda 
relaps gözlenmemiştir. Ayrıca manuel ve digital olarak yapılan öngörü 
sonuçları birbirine benzer olarak bulunmuştur. 
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Resim 5. Olgunun tedavi sonu kayıtları Resim 6. Olgunun 1 yıllık takip sonrası kayıtları
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Yayın Kuralları
Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi içerisinde bağımsız bir 
dergi olarak yayımlanan Dişhekimliğinde Klinik Dergisi 
Türk Dişhekimleri Birliği Akademi’nin resmi bilimsel 
yayınıdır. 

İki ayda bir yayımlanan bu dergiye editöre mektup ile 
dişhekimliğinin tüm alanlarına ilişkin deneysel, biyome-
dikal, epidemiyolojik ve/veya klinik özgün ve bilimsel 
araştırmalar, olgu sunumları ile derlemeler Türkçe olarak 
kabul edilir. 

Makale Yapısı:
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iki satır aralığında ve iki tarafa yaslı yazılmalıdır. 
Başlıklar kalın fontta ve 14 punto ile yazılırken, alt 
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2.  Sayfa numaraları sayfanın sağ altında yer almalı ve 
kapak sayfasına numara yazılmamalıdır. 

3.  Gereksiz kısaltmalardan kaçınılmalı, bütün kısalt-
malar metinde ilk geçtikleri yerde parantez içinde 
açıklanmalıdır. 

4.  Her özgün araştırma metni “Başlık sayfası, Özet ve 
Anahtar kelimeler(Türkçe/İngilizce), Giriş, Materyal 
& Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç(lar), Kaynaklar, 
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bölümü bulunmalıdır

5.  Başlık sayfasında; 
 • Çalışmanın başlığı (maksimum 90 karakter)
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9.  Özgün araştırmaların “Tartışma” bölümünde, 
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ilk ve son sayfalarının numaralarını ve yayımlanma 
yılını içermelidir (Örnek: Wiegand A, Caspar C, 
Becker K, Werner C, Attin T: In-vitro - Untersuchun-
genzur Zytotoxizitatvon Self-Etch-Adhasivsystemen. 
SchweizMonatsschrZahnmed 116: 614-621 (2006)). 

12.  Kitaplar kaynak olarak gösterilirken, yazar(lar)ın 
soyadı, ile ad(lar)ının ilk harfi, kitabın adı, kaçıncı 
baskı olduğu, yayınevi, yayımlandığı yer, ile basım 
yılı, yazılmalıdır. (Örnek: “T Wolf H F, Rateitschak E M, 
Rateitschak K H: Parodontologie. 3. Aufl. ,Thieme, 
Stuttgart (2004)). 

13.  Kitap bölümü kaynak olarak gösterilirken, ilgili 
bölümün yazar(lar)ın soyadı, ad(lar)ının ilk harfi, 
ilgili bölümün adı, kitabın editör veya editörlerinin 
soyadları, adlarının ilk harfi, kitabın adı, kaçıncı baskı 
olduğu, yayınevi, yayımlandığı yer ve yılı yazılmalıdır. 
(Örnek: Bergenholtz G, Hasselgren G. Endodontics 
and periodontics. In: Lindhe J, Karring T, Lang NP. 
Clinical Periodontology and implant dentistry. 3th 
Ed. , Munksgaard, Kopenhag, 1997. ). 

14.  Kaynaklar içerisindeki tezler; tez sahibinin soyadını 
ve adının ilk harfini, tezin adını, yapıldığı kurumu, 
yer ve yılı ile tezin niteliğini belirtmelidir. (Örnek: 
Erdemir U. Farklı Çürük Uzaklaştırma Yöntemlerinin 
Dentin Bağlayıcı Sistemlerin Bağlanmasına Etkisi” 
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
İstanbul, 2005, Doktora Tezi. ”

15.  Kaynaklar içerisindeki internet kaynakları için ise 
konu başlığı, site adresi ve erişim tarihi belirtilmeli-
dir. 

16.  Kaynaklar özet bilgi, kişisel dipnot veya firma adı 
içermemelidir. Eğer öyle bir bilgi belirtilmesi gereki-
yorsa, direkt olarak makalede geçmelidir. 

17.  Şekiller/Resimler makalenin içinde yer almamalıdır. 
Her şeklin bir başlığı olmalı ancak gerek başlık 
gerekse açıklaması şekil ve görüntülerin üzerinde 
yer almamalı, makale içerisinde görünme sırasına 
göre numaralandırılmalıdır (Şekil 1, Şekil 2,Resim 1, 
Resim 2… gibi). Şekiller ve resimler numaralarının, 
içeriğinin ve açıklayıcı alt yazılarının bulunduğu 
ayrı dosyalar halinde gönderilmeli, resimlerin 300 
dpi çözünürlükte olması ve JPEG formatında ayrı 
bir dosya halinde kaydedilmesi gerekmektedir . 
Bu çözünürlüğün altındaki dosyalar ret edilecektir. 
Yerleştirilen görüntü sayısı sınırlıdır, makale uzun-
luğuyla doğru orantılı olmalıdır. Eğer şekiller veya 
resimler daha önce başka bir yerde yayımlanmış ise, 
önceki sahibinden veya önceki yayıncısından telif 
hakları nedeniyle izin alınmış olmalı ve bu belgede 
tüm belgelerle birlikte gönderilmelidir. 

18.  Tablolar ayrı ayrı A4 sayfalarına yüklenmiş olarak ayrı 
bir dosyada bulunmalı, makale içerisindeki geçiş 
sırasına göre Romen rakamları (Tablo I, Tablo II… 
gibi) kullanılarak numaralandırılmalı ve bir başlık ile 

birlikte anlaşılabilir çizgiler ve sütunlar içermelidir. 
Tabloyu açıklayıcı detaylar (kısaltılmış kelimeler, 
kaynaklar, istatistiki bilgiler) tablonun direkt altında 
yer almalıdır. Tablo şeklinde sunulmuş bir bilgi, 
tekrar grafik halinde sunulmamalıdır. Tam tersi de 
geçerlidir. 

19.  Etik Gerekliliği: Hayvan/insan dişlerinin yada doğ-
rudan insanların dahil edildiği prospektif, deneysel 
ve/veya klinik çalışmaların kabul edilebilmesi için 
uluslararası etik kurallarına uygun olması ve ilgili 
üniversitenin veya kurumun etik kurulundan alınan 
onayın ilgili çalışmalarda Yayım Kurulu’na mutlaka 
gönderilmesi gereklidir. Önden veya yandan hasta 
yüzü içeren fotoğraflar hastanın kimliğini açık etme-
yecek şekilde sunulmalı. Bu durum sağlanamaya-
caksa, mutlaka yazılı izin alınmalıdır. 

Dergiye ulaşan her makalenin daha önce başka bir 
dergide yayımlanmadığı ve tüm yazarlarının onayladığı 
kabul edilir. Editöre ulaşan makalelerde tüm yazarların 
makaleyi onayladığı kabul edilmektedir. Dergideki ya-
yımlanan makalelerdeki tüm fikir ve sonuçlar yazar(lar)
ına aittir. 

E-posta yolu ile gönderilen ve dergi içeriğine uygunluğu 
ön değerlendirme sonrasında editörce uygun bulunan 
tüm makaleler konusunda uzman ve bilimsel danışma 
kurulunda yer alan 2 ve/veya 3 hakem tarafından 
değerlendirilir. Editör ve bilimsel danışma kurulu üyeleri 
gönderilen makaleleri reddetme ve basımda öncelik 
tanıma hakkına sahiptir. 

Yayına kabul edilen makalelerin kalitesini arttırmak 
amacıyla eklemeler, çıkartmalar, içerik değişiklikleri 
istenebilir. Bu durumlarda yazardan değişiklikler yapılmış 
ve yine hatasız şekilde makaleyi yeniden göndermesi 
istenecektir. Her makale yayın öncesi, yazara sadece 
bir kere hataların düzeltilmesi için yollanmaktadır. Bu 
düzeltmeler sadece yanlış yayımlanmaların önlenebil-
mesi adına yazım/imla hatalarını içermektedir. İçeriğe 
ve/veya biçime yönelik düzeltmeler bu aşamada 
yapılamamaktadır. Yüklenen şekiller, görüntüler veya 
tablolar derginin editoryal standartları doğrultusunda 
yayına hazırlanmaktadır. 

Makalenin yayına kabul edilmesi halinde, telif hakkı 
formu (copyright form) yayıncı tarafından yollanacaktır. 
Ayrıca yayına gitmeden önce, makalede yer alan her 
yazarın editör bölümümüzce iletilecek olan intihal 
formunu imzalaması gerekmektedir. 

Orijinal makalenin yazarları, aylık derginin sadece 3 
ayrı kopyasına sahip olacaklardır. Dergide yayımlanan 
yazıların telif hakkı Türk Dişhekimleri Birliği Akademi’ye 
aittir. Derginin yayım kurallarına uygun olmayan yazılar 
değerlendirmeye alınmadan geri gönderilir. 
Makaleler e posta yolu ile Kızılırmak Mahallesi 1446 
Cad. Alternatif İş Merk No:12/38 Çukurambar - 
Çankaya/Ankara adresine gönderilmelidir. Dergiye 
gönderilen makalelerin sonucu en geç 6 hafta içerisinde 
e-posta ile bildirilir. Basım öncesi son düzeltmeler 3 gün 
içinde Yayım Kuruluna geri gönderilmelidir. Dişler her-
hangi bir numaralama sistemine göre değil, isimleriyle 
belirtilmelidir (Örneğin, üst çene sol ikinci premolar diş 
gibi). Makalelerde adı geçen ürünlerin ticari ismi, varsa 
jenerik ismiyle birlikte olmalı ve parantez içinde üretici 
firma, şehir ve ülke adı verilmelidir. 

Yazışma Adresi : Kızılırmak Mahallesi 1446 Cad. 
     Alternatif İş Merk No:12/38  
     Çukurambar - Çankaya/Ankara
Telefon :  0.312 435 93 94 / 111
e–posta :  tdbakademi@tdb.org.tr

DİŞHEKİMLİĞİNDE KLİNİK YAZARLARIN DİKKATİNE
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