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    Genç Diş Hekimliği Derneği 26.08.2019 tarihinde diş hekimliği öğrencileri tarafından kurulmuştur. 
Ülkemizdeki ilk ve tek, diş hekimliği öğrencilerinin yararına kurulmuş bağımsız dernektir.
    Biz en çok ihtiyacımız olan MESLEKİ BİRLİK tanımının altını birlikte doldurmak, birlik ve beraberlik 
bilincine öğrencilik yıllarımızda erişmek amacıyla, yaşadığımız bütün sorunların çözümü için bizim 
ve bizden sonraki arkadaşlarımızın kendilerini bu yolda yalnız hissetmemeleri amacıyla ortak bir 
paydaya adım attık. 
    Genç Diş Hekimliği Derneği; Türkiye ve KKTC sınırları içerisindeki diş hekimliği öğrencilerinin eğitim 
sistemlerinin iyileştirilmesi,akademik eğitimleri sırasında yaşadıkları sorunların çözülmesi, özlük 
haklarının kazanılması ve halk sağlığı yararına kullanılması konusunda çalışmalar yapar. Hem sosyal 
hem akademik açıdan gelişimini en üst seviyede tamamlamış bir diş hekimi olarak yetişmesine 
katkıda bulunur.  
     Biz; siyasi amaç gütmeyen, kar amacı gütmeyen, yenilikçi, birleştirici, şeffaf, bağımsız, farklı 
fikirlere saygılı ve topluma fayda sağlamayı amaç edinmiş Genç Diş Hekimliği Derneği olarak BENCİL 
OLMA BİRLİK OL diyor ve siz değerli, diş hekimi olmaya aday arkadaşlarımızı “Sen yoksan bir eksiğiz” 
diyerek beraber yürüteceğimiz bu birliğe davet ediyoruz.

Özge BİLGE
SEKRETER

gsecretary@gdhder.org.tr
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Genç Diş Hekimliği Derneği Başkanı 
Furkan TUNÇ

HEP BİRLİKTE DAHA İYİYE

Değerli arkadaşlarım;

Bundan tam 1 yıl önce ilk sayımızla sizleri buluşturduğumuz derginin bugün ilk yayın yılını doldurmasının 
sevincini yaşıyoruz. Bu dergi öğrenci arkadaşlarımızın gelişimine katkı sağlamak amacıyla çıktığımız 
bu yolda dernek olarak yaptığımız her işin devamlılığının sürdürülebilmesinin ne kadar kıymetli 
olduğunu her geçen gün bizlere hissettiriyor.

Pandemi şartlarına rağmen imkanlarımız dahilinde yaptığımız kongre, sempozyum, bilimsel yayınlar, 
sosyal etkinliklerle amacımız doğrultusunda çalışmalara devam etmekteyiz.

Derneğimizin kuruluşunda fitili ateşleyen yıllardır çözüme kavuşmayan, devlet büyükleri ve 
yetkililerce hep göz ardı edilen diş hekimliği öğrencilerinin sorunları... Bu konuda aylardır yaptığımız 
çalışmalar nihayet tamama erdi. Son dönemde fakülte ve kontenjan sayılarının hızla artışı, stajyer 
diş hekimlerinin hastalarının malzemelerini alması, hocaların, asistanların hatta klinik personel 
tarafından maruz kaldıkları mobing, fiziksel şartların yetersiz olması, akademik kadro yetersizliği, 
ulusal ve uluslararası unvan problemi, DUS ve doktora öğrencilerinin karşılaştığı sorunlar ve irili ufaklı 
pek çok konu hakkında çözüm odaklı raporlar hazırladık. Uluslararası ilişkiler komisyonumuzun da 
katkılarıyla yurt dışındaki uygulamaları dikkate alarak çözüm önerileri oluşturduk. Kısa sürede 2000 
üyeye yaklaşan sayımızla, sizlerden aldığımız güçle bundan sonraki aşamada çaldığımız her kapıdan 
sorunlara çözüm getirmeden ayrılmayacağız.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı bu meşaleyi her geçen gün daha ileriye taşıyacak, vatan için 
üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Unutmamalıyız ki bizler bu ülkenin aydınlık geleceğiyiz. 
Bu topraklarda mesleğimizi en iyi noktalara getireceğiz. Kurtuluş her gencin kendi küçük çemberini 
genişletmesi ile başlar.

102 yıl önce kurtuluşa atılan ilk adımın bir neferi olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. 
Saygılarımla...
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DİŞ HEKİMLİĞİNDE GENÇ KALMAK:
ÖZGÜR BAYDEMİR
RÖPORTÖR: BESTE TAŞDEMİR

-Özgür Baydemir kimdir? Bize 
kendinizden bahsedebilir 
misiniz? 

Merhabalar. 1976 yılı 
şubat ayında Afyon’da 
doğdum. Babam emekli 
asker babamın memuriyeti 
dolayısıyla Türkiye’nin çok 
çeşitli bölgelerinde toplam 
10 ayrı il ve ilçede yaşadım. 
İstanbul’da ortaokul ve liseyi 
bitirdim. Bitirdikten sonra 1995 
senesinde Ege Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi’ni kazandım 
ve 2000 yılında mezun oldum. 
Mezun olduktan sonra Batı 
Karadeniz’in sahilinde Düzce, 
Akçakoca, Karasu gibi ilçelerde 
kısa süreli diş hekimliği 
yaptım sonrasında askerlik 
görevimi de İstanbul’da Kuleli 
Askeri Lisesi’nde yaptım ve 
İstanbul’a yerleşmiş oldum. 
Askerliğimi bitirdikten sonra 
2005 yılı sonuna kadar özel bir 
hastanede çalıştım ve 2006 
yılında kendi muayenehanemi 
açtım. 2006 yılından beri 
serbest muayenehanecilik 
yapıyorum. Son dört yıldır da 
şu an çalışmakta olduğum 
Nişantaşı’ndaki kliniğimi açtım 
ve orada çalışmaya devam 
ediyorum.

-Diş Hekimliğindeki güncel 
uygulamaları yakından takip eden 
bir hekim olarak diş hekimliğinin 
geleceği ve teknolojiyle birleşimi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben 2000 yılında mezun 
olduğumda diş hekimliğinde 
teknoloji demek, zannediyorum 
en üst seviyede ünite takılabilen 
endodontik başlıklar ve döner 
aletlerdi. Biz böyle aletler olduğunu 
henüz fakültedeyken görmemiştik 
açıkçası. 2003-2004 yılları gibi 
muayenehanede teknoloji demek 
ağız içi kamera ve RVG sahibi 
olmaktı. Sonra çalışma boyundan 
apeksi algılayıp geri dönen cihazlar 
geldi. 2005 yılından itibaren 
muayenehanelerde panoramik 
röntgenleri vs. görmeye başladık 
ve bence 2007-2009 civarında diş 
hekimliği teknolojik olarak ciddi 
bir patlama gerçekleştirdi ve her 
geçen yıl ileriye gitti. Örneğin 
hasta başında alçı tarama kazıma 
büyütme aydınlatma sistemleri 
ve daha birçok yenilik girmeye 
başladı. Bu yenilikleri özellikle 
CAD-CAM sistemleri, zirkonyumun 
diş hekimliği dünyasınca hızlı 
bir şekilde kabullenilmesi gibi 
yenilikler takip etti. Ve baş 
döndürücü diyebileceğim bir 
hızla ilerledi ilerlemeye de devam 
ediyor. Teknoloji diş hekimliğinin 
her zaman gittikçe artan bir 
parçası olacaktır. Gittikçe işler 
daha standartize olacak, daha 
kısa sürede daha estetik sonuçlar 
alınacak. Hayalim 3D yazıcılardan, 
Spectrofotometre’ye göre alınan 
renk ve şeffaflık detayını porselene 
tam olarak veren sistemlerin 
ürettiği mikro incelikte kron lamina 
gibi restorasyonlar… 10 sene içinde 
göreceğiz diye düşünüyorum bunu. 
Hatta özel bir CAD-CAM sistemi 
belki beş dakika içerisinde 3D 
yazıcıdan o dişe özel bir rubber 
dam klempi üretecek. Çünkü ben 
biliyorsunuzdur belki lastik örtü 
izolasyonunu seviyorum. Ya da o 
dişe özel çok incecik bir matriks 
bandını yapabilecek. Böyle 
hayallerim var açıkçası. 

Gittikçe dijitalleşiyor zaten diş 
hekimliği, hataya daha az yer verir 
bir halde ve bunun sürekli olacağını 
düşünüyorum. Hatta bugün bir 
hastamın tamamen fonksiyonel 
amaçlı olarak ön ve arka bölge 
dişlerinin preparasyonunu yaparken 
şunu düşündüm: Hastaya modellerini 
alıp bir fonksiyonel tasarım yapıyoruz 
öncelikle ve bu tasarıma göre silikon 
indeksler oluşturup buna uygun 
preparasyonunu yapıyoruz. Şunu 
hayal ettim acaba lazer cihazı gibi 
bir şey çıkar da benim yapmayı 
planladığım fonksiyonel tasarıma 
göre mükemmel bir şekilde dişin 
preparasyonunu kendisi yapar mı? 
Böyle bir lazer kazıyıcı sistemin ağız 
içerisinde çalışabilen bir modelini 
düşündüm. Hayallerim böyle bu 
şekilde olacak diye düşünüyorum 
açıkçası.

-Hekimlik hayatınızın yanı sıra sosyal 
hayatınızda da epey aktifsiniz. Bu 
dengeyi nasıl kuruyorsunuz?

Geriye dönüp baktığımda benim 
diş hekimi olmamın sebebi zaten 
çok sevdiğim, çok düşkün olduğum 
sosyal hayatımdan geri kalmamaktı. 
Hem belli bir seviyenin üzerinde belli 
koşulların üzerinde çalışarak kazanıp, 
hem de kendi işimin patronu olmanın 
avantajıyla işe istediğim saatte girip 
çıkabilmekti. Ve hep ona yönelik 
çalıştım. Tabi bunun biraz mizaç ve 
tarz ile ilgili olduğunu düşünüyorum. 
Herkesin yapabileceği bir şey değil. 
Sahip olunan para veya başka 
konularla da ilgili değil, yaşam 
tarzı ile yaşamaktan ne kadar keyif 
almaya düşkün olduğunuzla ilgili bir 
şey. Ben diş hekimliğini çok isteyerek 
kazandım. Ortaokul 2. sınıftan beri 
bütün arkadaşlarım benim diş hekimi 
olmak istediğimi bilirlerdi. Kısacası 
rahat koşullar altında çalışmak 
istiyordum. Mezun olduktan sonra 
da “aman çok çalışayım çok para 
kazanayım, evim şöyle olsun arabam 
böyle olsun” gibi dertlerim hiç olmadı 
açıkçası.
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Diş hekimliğini çok severek kazanıp çok isteyerek 
okumama rağmen düşünüyorum, bunu gerçekten 
çok yoğun stres altında yaptığımda keyif almazdım. 
Stresli olmamasının en büyük koşulları da: ilki, 
gerçekten istediğiniz parayı kazanabilmek (vaka ile 
ilgili kazanılan paradan bahsediyorum, toplamda 
aylık/yıllık gelirden değil) istediğiniz donanımsal 
ve fiziksel koşullarda bunu yapabilmek ve de çok 
yorulmadan bunu yapabilmek. Bu yüzden hep ben 
muayenehanemde hayatımı kolaylaştıracak şeylere 
en başından beri çok yatırım yaptım. Bu sayede zor 
olan işleri kendi adıma kolaylaştırdım. Kolaylaştırdıkça 
da hiç yorulmadım, yaparken keyif aldım ve bu durum 
kendime ayıracak vakit de bıraktı (Spor, gezi, kitap 
okuma, kahve içmek, arkadaşlarla vakit geçirmek, 
tatil kaçamağı…). Ama dediğim gibi iş dönüp dolaşıp 
sadece maddi koşullara değil yaşam enerjinize, yaşam 
tarzınıza, mizacınıza da bakıyor. Hastalarınızla ilişkiniz 
de buna göre gelişiyor. Gecenin saat 23:30’unda 
ertesi sabah Kartalkaya’ya gitmeye karar verip tüm 
hastalarımı iptal ettiğim olmuştur. Ve hastalarım buna 
asla bozulmazlar. Hatta desteklerler. Ben oldu bitti 
durumlarından çok hoşlanan biri değilim. Bunlardan 
asla ödün vermeyen, kendini ve yaşantısını seven 
bir mizaçta olduğum için zannediyorum, bir denge 
kurmaya çalışmadım açıkçası. Kendi kendine öyle 
oldu, güzel de oldu bence. 

-Diş hekimliğinde ergonomik risk faktörleri göz önüne 
alındığında sizce bir diş hekiminin hayatında spor ne 
derecede olmalı?

Diş hekimliği çok yorucu ve yıkıcı bir meslek 
gerçekten. Düşündüğünüzde en ergonomik aletlerle, 
ünitlerle, hekim taburesi ile çalıştığınızda dahi, bir 
elinizde ayna diğer elinizde aeratörle çalışırken, 
omuzlarınıza inanılmaz bir yük biniyor bütün gün. Bir 
de ben mikroskopla çalışıyorum. Mikroskop ya da loop 
kullanmadığınızı düşündüğünüzde kafanız sürekli öne 
eğik, boyun kaslarınız sürekli gerilmiş durumda, hele 
ki postürünüz pek de güçlü değilse kamburlaşmış 
oluyorsunuz. Gençliğinizde çok fark etmeseniz de ileri 

yaşlarda (bazen genç meslektaşlarda bile görüyorum.) 
çok ciddi sorunlar olabiliyor. Ben mesela yeni mezunken 
çok uzun süreli bel ağrısı çektiğimi hatırlıyorum. Yani 
bu risk faktörlerinden tabi ki olabildiğince çalışma 
esnasında ergonomik pozisyonumuzu korumamız 
gerekiyor.

Bizden daha büyük abilerimiz, ablalarımız oturarak 
çalışmayı hiç bilemezlerdi. Bizim mezunlarımızda 
da oturarak çalışan çok az olmasına rağmen Ege 
Üniversitesi’nde ayakta çalışmak yasaktı. O yüzden 
ben oturmaya alıştım. Bazıları ayakta diş çeker ama 
ben pek alışkın değilim oturarak çekerim. Kendimiz 
için ne kadar ergonomik koşullar oluşturursak 
oluşturalım yine de çok fazla yer çekimine maruz 
kalıyoruz. Yer çekimine karşı dik durabilmek için de 
kaslarımızın, eklemlerimizin, omurgamızın gerçekten 
güçlü olması gerekiyor. Özellikle de belli bir yaştan 
sonra çok güçlü olması gerekiyor. Benim spora 
başlayışım 4 yıl kadar önce oldu. Tesadüfen bir kişisel 
antrenörün kliniğimin kapısından içeri girmesiyle her 
şey başladı. Postürü düzgün bir genç olduğu için ne 
iş yaptığını sordum bununla beraber kişisel antrenör 
olduğunu öğrendim. Nedir, nasıl çalışıyorsunuz derken 
ben bir baktım çocukla spor yapmaya başlamışım. 
Spor yapmaya başladıktan sonra akşam saat 6-6.30 
civarında gelen hastalar dahi beni yormamaya 
başladı. Eve geldiğimde (akşam 8-9 civarı) yorgun 
hissetmemeye başladım. Spor gerçekten çok önemli! 
Yani sporun herhangi bir disiplini mutlaka uygulanıyor 
olmalı ama spordan kastım gücünü, dayanıklılığını, 
kardiyovasküler durumunu vs. gerçekten artıracak 
ve bunun yanında düzenli yapılacak bir aktivite. 
Genel olarak yaşam kalitenizi ve postürünüzü doğru 
etkileyebilecek bir spor olmalı (Haftada bir basketbol 
veya halı saha maçını kastetmiyorum.)
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-Birçok spor dalına olan tutkunuzun yanı sıra 
snowboard ve motosiklet sevdanız öne çıkıyor. Bu 
tutkunun kaynağından biraz bahseder misiniz?

Motosiklet benim için bir spordan ziyade bir yaşam 
tarzı aslında. İlk defa motorla tanışmam orta 2. sınıfa 
geçtiğim zaman Kıbrıs’ta olmuştu, iki vitesli bir motorla 
gezme şansı bulmuştum ve çok hoşuma gitmişti. 
Sonrasında lise sona geçtiğim yaz bir arkadaşımla 
beraber ilk defa aileden bağımsız Bodrum’da tatile 
gitmiştik ehliyetimiz yoktu, henüz o yaşta değildik ama 
iki tane scooter kiralayıp 24 saatin 22 saatini motorun 
tepesinde kasksız korumasız gezerek geçirmiştik 
ve ben hep şunu diyordum: “ Üniversiteyi bitirir 
bitirmez kendime motosiklet alacağım.” Gerçekten 
de üniversiteyi bitirip askerliğim esnasında para 
kazanmaya başladığımda kendim için ilk yaptığım 
şey hemen ehliyetimi almak oldu ve sonrasında ilk 
motosikletimi aldım. Biraz tesadüf eseri o yıllarda 
çok doğru bir motosiklet grubuyla karşılaştım. Çok 
harika insanlardan oluşan hayata tutkuyla bağlı ve 
motosikleti bir yerden bir yere ulaşım aracı olarak 
değil keyif aracı olarak kullanan, birlikteyken çok 
eğlenen bir ekiple yollarım kesişti. Hatta söyleyebilirim 
2002 yılından bu yana en kalabalık arkadaş grubum 
hâlâ motosiklet kulübümün üyeleridir. 

Hâlâ bir araya geliriz, mangallar yakarız, kuzular 
çeviririz, odun ateşinde meyhane pilavları yaparız... 
İnanılmaz insanlarla tanıştım ve bu bana motosikleti 
yaşam tarzı haline getirdi. Varmayı değil yolda 
olmayı, yolun tadını çıkarmayı seven bir adam oldum. 
Güzel manzaraları görmeyi, tadını çıkarmayı, yolda 
durulacak yerleri… Kısaca yaşamayı öğrendim. 
Bambaşka bir yaşam şekli gelişti benim için. Tabi 
ki İstanbul içerisinde motosiklet sahibi olmak ve 
motosiklete hakim olabilmek müthiş bir avantaj. 
Benim evim Beylerbeyi’nde iş yerim Nişantaşı’nda 
yani her gün Boğaz Köprüsü trafiğini geçiyorum. 
Evden motosikletle iş yerime varmam trafiğin en 
yoğun olduğu zamanlarda 12-15 dakika civarı sürüyor 
keza akşam dönüşlerim 20 dakika sürüyor inanılmaz 
zaman da kazandıran bir şey gerçekten. Ve işe gidip 
gelirken bile o yoldan keyif almamı sağlıyor. Sabah 
Boğaz Köprüsünü geçerken o mis gibi taptaze 
rüzgar özellikle yazın sıcağında inanılmaz iyi geliyor 
insanı ayıltıyor harika bir gün başlangıcı yapıyor. 
Benim snowboarda başlayışım da yine motosiklet 
kulübümden bir arkadaşım sayesindedir. 12 yıldır 
snowboard yapıyorum ve 12 yıl önce “Ya sen mutlaka 
snowboard yapmalısın fiziğin çok uygun bu tam sana 
göre” diyen arkadaşım sevgili Ceyhun beni bu spora 
başlattı ve gerçekten snowboard yapmadan geçen 
yıllarım için çok üzülüyorum çünkü çok güzel bir şey 
inanılmaz bir keyif. 
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Tabi benim aldığım keyif 
böyle diyeyim. Motosiklet 
ve snowboard disiplin 
olarak birbirine çok 
benziyor aslında ikisi de 
bir çizgi üzerinde gidiyor 
ve ikisi de dönerken yere 
yatarak dönüyor tamamen 
momentumun korunumu 
ilkesiyle hareket eden 
iki araç. Ve ikisi de yere 
yaklaştıkça daha heyecanlı 
daha keyifli hale geliyor. 
Birbirini besleyen iki 
kaynak oldular benim için. 
Motosiklet kulübümden de 
snowboarda başlayan çok 
arkadaşım oldu ve o şekilde 
gitti biz bir Sarıkamış ekibi 
oluşturduk ormanda bol 
karın içerisinde kaymaya 
çok alıştım ve yıllar 
içerisinde de bu çok gelişti, 
snowboard tekniğim 
çok gelişti. Ve şunu 
söyleyebilirim bir önceki 
soruda da bahsettiğim 
gibi ben yaklaşık 4 yıldır 
fitness yapıyorum daha 
doğrusu fonksiyonel 
antrenman benimkisi 
sadece ağırlık veya 
sadece cross-fit değil. Bu 
fonksiyonel antrenmanlar 
benim snowboard yapışımı, 
boarda olan hakimiyetimi 
bile çok değiştirdi. Sporun 
kendisi de benim yaşam 
tarzım haline geldi şu 
an haftanın 5 günü 5 
antrenman yapıyorum 3 fonksiyonel antrenman 2 
pilates yapıyorum. 

Onların bana kazandırmış olduğu güç, performans, 
dayanıklılık snowboard yapışımı da motosiklete 
binişimi de çok daha ileri seviyeye taşıdı o yüzden 
sadece kişisel ergonomi değil kişisel yaşam kalitesinin 
artması için de doğru bir hoca eşliğinde mutlaka doğru 
spor yapmak lazım. Ben 4 yıldır kendime özel spor 
hocamla çalışıyorum tabi kendim yaptığım zamanlar 
da oldu ama işte kendi antrenman yaptığımda mesela 
sol omzumu sakatladım ve hâlâ da devam ediyor. 
Hobi ve spor birbirinden bir tık farklı aslında onu da iyi 
ayırmak lazım ve hobileri daha üst düzeyde yapmak 
için yine spor yapmak lazım.

-Son olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı kapsamında genç diş hekimlerine vereceğiniz 
tavsiyeler nelerdir ?

Öncelikle 19 Mayıs kapsamında sevgili kurucumuz, 
ülkemizin büyük önderi, ulu önderi, ölümsüz önderi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve onun 
yolunda kanını, alın terini dökmüş bütün şehitlerimizi, 
gazilerimizi saygıyla anıp tüm gençlerimizin bayramını 
kutluyorum. Genç diş hekimleri için dört ana başlıkta 
tavsiye verebilirim. Birincisi: lütfen, en kısa sürede 
iyi bir loop ve kafa lambası edinin. İkincisi: en kısa 
sürede lastik örtü kullanımını klinik rutininize oturtun. 
Üçüncüsü: fotoğraf çekin. Bu üçünü yaptığınızda 
zaten mesleki gelişiminizi durduramazsanız. Siz 
kendiniz dahi engelleyemezsiniz yani gelişir gidersiniz 
açıkçası. Dördüncüsü de bu kendi gelişiminize biraz 
dışarıdan destek alın (kurslar, eğitimler, sosyal medya 
paylaşımları vs.) Ama ne olursa olsun lütfen işinizi 
hamaset ile değil bilimle, bilimsel bilgi ile yapın.
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-Merhabalar Duygu Hocam, 
sizi biraz tanıyabilir  miyiz ?   

Merhaba, 36 yaşında Masha’lı 
(Köpekli) bir kadınım. İyi 
eğitimli, aşırı sevgi dolu ve 
birbirine bağlı bir ailem var. 
Başarılı bir öğrencilik geçirdim. 
Baba mesleğine, annem 
tarafından yönlendirildim.  İyi 
ki de öyle oldu. Çalışmanın 
yanında, hep başka ilgi 
alanlarım oldu. Hareket ettim, 
müzik ve resimle ilgilendim, 
birkaç ekstrem spora ucundan 
bulaştım. Hayatımın son 
dönemlerinde şuurum yerine 
gelmeye başladı. Toplumsal 
olaylardan etkilenerek, 
hayatıma farklı yönler 
verebilme fırsatım oldu. Diş 
Hekimliğinden sonra Ortodonti 
Uzmanı, ardından kısa bir 
akademik hayat, Nişantaşı’nda 
muayenehanecilik, bitmedi 
yoga eğitmenliği, şimdi 
ise Baraka Hisarönü Otel 
Sorumlusu oldum. Hayatta, 
ilköğretimden sonra pek 
duramadım galiba. 

-Karşımızda alıştığımızın dışında 
bir diş hekimi var. Diş hekimliği gibi 
uzun ve meşakkatli bir bölümün 
üstüne ortodonti uzmanlığı 
yaptıktan sonra bunları bir kenara 
koyup yeni bir yola girmeye nasıl 
karar verdiniz?
Çok alışılmış dışı görmüyorum 
aslında kendimi. Diş hekimlerinin 
çoğu çok farklı insanlar. Hep başka 
ilgi alanları, meslek kadar zaman 
ayırdıkları başka bir işleri veya 
uğraşları oluyor. 

Süreç yoga  eğitmenliği almamla 
başladı galiba. 2010’dan beri yoga 
pratiği yapıyordum. 15 Temmuz’da, 
her şeyin ne kadar önemsiz 
olduğunu ilk kez hissettim, ülkeme 
olan inancım çok azaldı ve sırf yurt 
dışında kolaylıkla bir iş bulabileyim 
diye eğitmenlik eğitimi almaya 
başladım. Kendime, bedenime, 
çevreme, varoluşa, insan olmaya 
dair farklı şeyler öğrenmeye 
başladım.
  
Sonra nasıl karar verdim!?...

Sürekli şikayet ederken yakaladığım 
kendimden, sıkılmaya başladım. 
“Ben burada (İstanbul) yaşamak 
istemiyorum, doğaya yakın olmak 
istiyorum, özgür olmak istiyorum, 1 
ay tatil yapmak istiyorum, ve tabi 
daha birçok küçük şikayet…

Farklı vesilelerle İstanbul dışında 
yaşamanın nasıl olabileceğini 
araştırma fırsatım oldu. Son 
damgayı da pandemi vurdu. 
Likya yolu yürüyüşüne çıktım, 9 
Mart 2020’de.  Birkaç gün sonra 
Patara/Kaş’a vardığımızda, 
vaka sayılarının arttığını duyduk 
haberlerde. Ve dedemin de orda 
1970’te girdiği kooperatif evinin 
hala yapılarak varolduğunu 
bildiğim için orada kalıp, Patara’yı 
tanımak istedim. Yıllar sonra 2.5 
ay işten, okuldan, eğitimden 
uzak kalınca ve pandemi tokadını 
da yiyince de; “Dünya değişiyor 
Duygu, sistem değişiyor. Sen hala 
neden yaşamak istemediğin yerde, 
yaşamak istemediğin bir hayatta 
debeleneceksin ki!?” dedim. 
Ne yapacağımı bilmiyordum. 
Tek bildiğim düzenimi yıkmam 
gerektiğiydi. Hayatın akışına 
güvendim ve yola çıkınca hayrıma, 
hayrımıza olan yola çıkar diye 
inandım ve bıraktım o boşluğa 
kendimi.

ORTODONTİST YOGİNİ:
DUYGU İŞCAN 
RÖPORTÖR: ECE ALTIN
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Muayenehanemi açtıktan sonra FACE grubunun 
kursuna katılmıştım, eklem problemleri ve sentrik 
okluzyon konularına ilgim artmıştı ve eklem 
tedavilerine başlamıştım. 

Eklem splintleri bu konuya daha büyük oranda 
yardımcı olsa da, çok büyük problemi, ağrısı 
olmayanların kullanma konusunda teşvik 
edilemediğini gördüm.

Tüm hastalıklarda olduğu gibi, bruksizm ve 
bruksizm ile birlikte TME problemlerinin, daha derin 
sebepleri olduğunu anlamaya başladım. Özünde 
tüm hastalıkların kaynağının, sinir sisteminin regüle 
edilememEsiyle olan ilişkisini fark ettim. Çalışmamı 
da bunun üzerine dizayn ettim.
 

-Yakamızı asla bırakmayan stres, beden-zihin-ruh 
üçlüsünü ve bununla birlikte iletişimde büyük rol 
oynayan oral bölgeyi nasıl etkiliyor ?

Sinir sisteminin en etkili siniri; 10. kranial sinir: 
n.vagus, tüm organlara ulaştığı gibi çiğneme 
kaslarına da ulaşıyor. Günlük hayatta, farkında 
olmadan o kadar çok şeyle savaşıyoruz ki… Sürekli 
sempatik sinir sistemi aktif, savaş-kaç modunda 
yaşıyoruz ve parasempatik sistemi aktive etmeyi, 
kendimizi sakinleştirmeyi, gerçekten zihni ve 
bedeni dinlendirmeyi bilemiyoruz.

Sempatik ve parasempatik sinir sistemleri de 
uyum içerisinde çalışamadığından, beden kendi 
doğal iyileşme mekanizmasını çalıştıramıyor ve 
hastalıklar ortaya çıkıyor.

Haziran 2020 sonunda evimi devrettim, muayenehanemi 
kapattım. Bizim Düldül’e, külüstür karavanıma taşındım 
ve gezmeye başladım. İnandığım gibi, ihtiyacım olanın, 
bana öğretecek ve ruhuma iyi gelecek olanın beni 
bulduğunu düşünüyorum. 

- Yoga öğretilerini ve diş hekimliğini ortak paydada 
birleştirme fikrini neleri tecrübe ederek oluşturdunuz ?  

Yogada öğrendiklerimi önce hasta-doktor ilişkisinde 
kullanmaya başladım. Daha sonra varoluşsal 
buhranlarımdan birinde, “ben işimi bırakmak 
istemiyorum, yoga da öğretmek istiyorum. Yoga ve 
diş hekimliğini nasıl birleştirebilirim” diye dert edindim. 
Buna dertlendiğim zamanlarda arkadaşım Elif İnal’dan 
akaşik kayıtlarla ilgili bir seans aldım. “Böyle bir isteğin 
varsa, en mükemmelini oluşturmayı bekleme, hemen 
iki hafta içinde ne yapabileceksen yap, başla” dedi. O 
sırada kliniğimizin bekleme salonunda, Pazar günleri 
yoga dersleri veriyordum. Bir dersi de bruksizm için 
yapabilirim dedim ve dersi duyururken gördüm ki, büyük 
bir ihtiyaç var bu konuda.

Diş hekimleri olarak, gece plaklarıyla çözüm arasak 
da bruksizme, çare olamadığımız çok vaka olduğunu 
gördüm.
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Duygularımızı yönetmek konusunda da yeterli 
donanıma sahip değiliz. İçerde yükselen duyguları 
görüp yönetemediğimizde, bedende salgılanan 
hormonlar ve kimyasallarda organlarda veya 
çiğneme kaslarında depolanarak farklı etkilere 
sebep olabiliyor.

İçimizde tutmak durumunda kaldığımız öfke, 
kıskançlık, suçluluk, yetersizlik vb. birçok duygu 
tetikleyebiliyor bruksizmi. Kendimiz olmak yolunda 
atamadığımız her durum, bruksizmin sebebi 
olabiliyor.

Sebep her ne ise, sempatik sinir sistemini uyarıyor, 
duyusal sinirleri taşıyan ve tüm organ ve kasları saran 
fasya ise kimyasal değişikleri, neye göre seçtiğini 
bilemediğim bölgeye uyaranın etkisini taşıyor. 

Oral bölgenin büyük vesile olduğu doğru iletişim; 
doğru anlamak ve anlatmaktan geçer. Ancak kendi 
duygusunu, travmalarını tanımayan biri için filtresiz 
bir anlayış da mümkün değildir.

-“Çeneye özgürlük” adlı projenizde, toplumun 
büyük ölçüde ortak problemi olan Bruksizime 
yaklaşımızından bize bahseder misiniz?

Çalışma; ağrı, acı ve problemlerimize bakış açımızı 
değiştirmekle başlıyor. Bruksizmin beden üzerindeki 
biriken etkisinden arınabilmek için, sinir sistemini 
rahatlatma yöntemlerinden bahsediyorum ve 
günlük hayata bu çalışmaları entegre etmek için 
bruksizm mağdurlarını teşvik etmeye çabalıyorum. 
Yeni alışkanlıkları edinmek pek de kolay olmuyor.

Ardından farkındalık çalışmaları ile probleme 
daha yakından bakmayı öğretmeyi amaçlıyorum. 
Problemin nasıl ortaya çıktığını, TME anatomisini, 
çiğneme kas anatomisini anlatıyorum. Mekanizmayı 
anlamak, günlük hayattaki alışkanlıkları ve ne zaman 
diş sıktığımızı anlamak için oldukça etkili oluyor. 
Bilinçli farkındalık meditasyonları ile de tarafsız bir 
yerden kendimizi izlemeyi öğretiyorum.

Artmış kas tonusunu hafifletmek ve eş zamanlı sinir 
sistemini rahatlatmak için; çiğneme kaslarına masaj, 
günlük hayatta sıktığımızı fark ettiğimiz anlar için de 
kullanılabilecek rahat çene, dil ve diş pozisyonlarını 
anlatıyorum.

Bedenin bir bölümünü gevşetebilmek için, merkez 
güç oluşturulmasının gerekliliğini kendi bedenimden 
öğrendim. Çeneyi gevşetebilmek için de hem güçlü 
bir merkeze hem de doğru bir postüre ihtiyacımız 
var.
 
Ayaktan başın tepesine kadar doğru postür için 
gerekli olan pozisyonları, merkez gücün yani kor 
gücünün sağlanması için gerekli egzersizleri ve 
beden kilitleri (bandhaları) anlatıyorum.
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Boğaz, ifade, iletişim ve yaratıcılık ile ilişkili 
5. Çakranın iyileştiricisi olan ses çalışmaları 
yaptırıyorum. Mantra ile meditasyonu da 
deneyimletiyorum. 

-Oldukça popüler olan ve aynı amaca hizmet 
eden, Masseter botoksu ve “Çeneye Özgürlük” 
projesinin ayrıldığı noktalar nedir ?

Botoksu, ağrı kesiciye veya antidepresana 
benzetiyorum, problemin üstünü örtüyor. Çeneye 
Özgürlük ise bu problemle baş etme yöntemlerini 
öğretirken, problemin kaynağına bakmayı 
hedefliyor.

-Son olarak sizin gibi hayallerinin peşinden 
koşmak isteyen ancak gelecek korkusu nedeniyle 
harekete geçemeyen diş hekimliği öğrencilerine 
ve meslektaşlarınıza verebileceğiniz tavsiyeler 
nelerdir ?

Korktuğun şey başına gelir korkma. 
Korkuyla hareketten kaos, sevgiyle hareketten 
huzur ve mutluluk doğar. 
Her an bir yaratımdır unutma. Sahip olduklarına 
şükretmeyi bil. Bu dünyada hem kendimizi var 
etmek hem de birbirimize destek olmak için var 
olduğumuzu düşünüyorum. Kendin için olduğu 
kadar, bütün için de en hayırlısını dile. Hayat bir 
okul bence, diş hekimliğinden mezun olduk ama 
hayat okulundan mezuniyet sanırım yolun sonu 
oluyor artık. 
Hayatı, bu bitmek bilmeyecek okul hayatını 
güzelleştirmeye çalışmaktan başka bir yol gelmedi 
benim aklıma. 
Bunları dile getirme fırsatı veren sizlere çok teşekkür 
ederim. 

Yolunuz açık olsun.

Doğru güçlenme esneklik ile, esneklik ise fasyanın 
rahatlatılması ile geldiğinden, yin yoga dersi ile 
bedenle bu durumu deneyimletmeye çalışıyorum. 
Postür ve esnekliğin, bedenin bütünlüğünü anlayarak 
gerçekleşeceğini bildiğimden fasyalar üzerinden de 
geçiyoruz.

Konunun duygusal yönü ile ilgili bilinçaltı çalışma 
ödevleri veriyorum. Yazarak, kendinle konuşarak, 
kendine kayıtlar yaparak, eşli paylaşım egzersizi 
ödevleri ile kendi iç dünyana bakabilme yöntemleri 
deneyimletiyorum. Duyguların hareketle bağlantısını 
hissettirebilecek, akışkan hareket egzersizleri yapıyoruz. 

Konunun, çakralarla ve özellikle 2. ve 5. çakra ile 
ilişkisini anlatıyorum. Çakralardan bahsediyoruz. 
Çakra meditasyonu yapıyoruz. Kabaca kalçalar, üreme 
organları ve hazla ilişkili olan 2.çakranın iyileştiricisi, 
fasyayı rahatlatmada oldukça etkili bulduğum, 
müzikle hareket (dans) çalışması yapıyoruz. Genellikle 
öğrencilerin en etkilendiği kısım bu oluyor.
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-Melih Şengül kimdir? Bize 
kendinizden bahsedebilir 
misiniz?
22  Nisan 1977 yılında 
Almanya’da dünyaya geldim. 
Babam Almanya’da önemli 
bir diş laboratuvarında usta 
bir teknisyendi. Laboratuvarın 
baş teknisyeniydi. Ben on 
yaşlarındayken Almanya’da 
üst düzey diş teknisyenlerine 
verilen bir ödül aldı. Akabinde 
Türkiye’den bir davet sonucu 
dönemin başbakanının isteği 
ve ricasıyla Türkiye’ye kesin 
dönüş yaptı. Bunun sonucunda 
ben ortaokul ve lise hayatımı 
Ankara’da geçirdim. Bu 
dönemde babamın açtığı 
laboratuvarda sık sık çalışma 
fırsatı buldum. Çocukluktan 
beri böylece diş teknisyenliğine 
ve diş hekimliğine aşinalığım 
gelişti. Bu sayede içimde diş 
hekimi olma isteği uyandı. 1996 
yılında yeni açılan Yeditepe 
Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’ne girdim. 2001 
yılında ilk mezunlarından 
biri oldum. 2001-2007 yılları 
arasında Marmara Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi ”Protetik 
Diş Tedavisi“ anabilim dalında 
doktoramı yaptım. Henüz 
doktora yaptığım yıllarda 
İstanbul’da bir diş laboratuvarı 
açarak çevremdeki 
hocalarıma, arkadaşlarıma, 
kendi iş yerime diş teknisyeni 
olarak mesleğe atılmış oldum. 
Sonrasında da bunu hem diş 
laboratuvarı hem de diş kliniği 
haline getirdim ve o günden 
bugüne klinik çalışmalarımı 
sürdürmekteyim.

-Kariyerinizde sizi akademisyenliğe 
yönelten şeyler nelerdi?

Kariyerimde akademisyenliği 
çok fazla düşünmedim. Genelde 
klinik çalışmalara daha çok ağırlık 
verdim ve klinik çalışmalarda daha 
çok zevk alıyordum. Öğretmeyi 
seviyorum. Bilgilerimi kendime 
saklamayı değil, hep paylaşmayı 
hep sevmişimdir. 2016-2017 
yıllarında bir firma bünyesinde kendi 
klinik çalışmalarımı anlatma fırsatı 
buldum. Kendi özel tedavilerimi 
anlatmak hoşuma gitmeye 
başladı. Devamında da çeşitli 
kurslar düzenledim. Bu beni biraz 
akademisyenliğe yaklaştırdı. En 
nihayetinde de şu an bulunduğum 
üniversitenin (İstanbul Sağlık ve 
Teknoloji Üniveristesi’nin) teklifi 
ile de son 1 yıldır yeni kurulan bu 
üniversitenin 1.sınıflarına “Morfoloji, 
Manipülasyon” dersi vermekteyim.

Protez görsel ve estetik açıdan 
hastayı memnun edebilmeli. Bu 
konuda uzman biri olarak diş 
hekimliği öğrencisinin estetik 
açıdan kendini geliştirebilmesi için 
önerileriniz var mı? Bu yönünüzü 
nasıl geliştirdiniz ve geliştirmeye 
devam ediyorsunuz?

Benim için estetikten daha önemli 
bir şey varsa o da fonksiyondur. 
“Dişler fonksiyonel organlardır.” 
Fonksiyon olmayan hiçbir şey 
estetik olamaz. Bunu unutmamak 
gerekir. Gençler git gide olaya 
sadece estetik açıdan bakıyorlar. 
Aslında hatalı bir bakış açısı. 
Öncelikli hedefimiz doğru fonksiyon 
olmalı. Fonksiyon konusunda 
kendini geliştiren bir kişi estetik 
açıdan sorun yaşamaz. Dişin doğru 
konumu ve karşıt dişlerle doğru 
ilişkisi; ağız içerisinde dudakla, diş 
etiyle doğru pozisyonu, sağlıklı bir 
görüntüyü zaten kendisi veriyor. 
Çiğneme sisteminin çalışması 
öncelikli görülürse estetik sonuç 
kendiliğinden doğacaktır.

DİŞE DİŞ MUHABBET:
DR. ÖĞR. ÜYESİ MELİH ŞENGÜL
RÖPORTÖR: KADİR CEREN & LAMİA YILDIZ
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Hep hayatımda oldu ve sahnelere çıktım. 
Uluslararası platformda şarkılar söyledim. 
Çevremde müzisyen dostlarım oldu. Profesyonelce 
bu hobimi icra ettim. Derken bu pandemi sürecinde 
bir eğitim merkezim vardı ancak bu süreçte burada 
eğitim yapamayacağımızı düşünerek burayı 
bir stüdyo ve ofis haline getirdim. Çevremde 
de müzisyenlerle müzik yaptığımız için bunu 
kaydetmeye başladık. Kayıt etmişken de bunu 
paylaşabiliriz, dedik. Hem diş sohbeti yapıp hem 
müzik yapalım, dedik. İkisini bir harmanlayınca 
keyifli oldu. Alanında uzmanlaşan doktorlar, 
meslektaşlarımız, hocalarımız da konuk olarak 
gelecek. Değerli sanatçılar da gelecek. Kısa (20-
30 dakika) programlar halinde şu an için haftada 
bir paylaşım yaparak planlıyoruz. Hem eğleniyoruz 
hem deşarj oluyoruz. Tarihi de bu birlikteliklerle 
ilgili not düşülmüş oluyor. 

-Genç meslektaşlarınıza ve meslektaş adaylarınıza 
tavsiyeniz var mı?

Çok var. Bir kere en başta, doğru teşhis ve diagnoz 
gerekiyor. Herkes gülüş tasarımı yapmak derdinde 
ama gülüş tasarımı sanıldığı kadar komplike 
işler gerekmez. Diş morfolojisini (tüberkül, fossa, 
fissürlerini, marjinal kenarlarını, ekvator hattı, 
pozisyonlarını, kontakt noktası) çok iyi öğrenmek 
gerekir. Bunun içinde en iyi yol bir elektrikli bir 
mum spatülüne sahip olmak. (Wax up yapabilmek. 
Güzel mumlarla, aljinat ölçülerle bir kişiye 
telefonunuzla çekeceğiniz bir fotoğrafı önünüze 
koyarak kişinin gülüşüne bakarak dişi ne kadar 
uzatacağını  hangi dişi ne kadar kolesini, diş etini 
ne kadar yukarı almalıyım diye bakmak gerekir. 
Bunu bir teşhis modeli üzerinden zaten yapabilirsin. 
Gülüş tasarımı için pahalı enstrümana gerek yok. 
Hatta bunu hayali bir şekilde bile yapabilirsiniz. 
Otobüste gördüğünüz birine baktığınızda gülüşüne 
gördüğünüzde bu tasarımı kafanızda yapabilirsiniz. 
Wax up öğrendiğinizde diş hekimliğinde 
yapabileceğiniz her şeyi planlayabilirsiniz. Bunun 
için sosyal medyada takip edebileceğiniz hesaplar 
var. Wax up yapabildiğinizde teknisyeninize ne 
istediğinizi, hastanın neye ihtiyacı olduğunu 
aktarmada çok rahat ediyorsunuz. Ben hala bütün 
vakalarımda teşhis modelleri üzerinde wax up 
yapıyorum. Hem kendi yapacağım işi planlıyorum 
hem de teknisyenim ağza ne yapacağını görüyor.
Çok teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. 
Hepinize başarılar dilerim. Bu zor günleri atlatıp 
yüz yüze de bir araya gelmeyi diliyorum.

-Günümüzde geldiği konuma göre sizce “Dijital Diş 
Hekimliği”nin olmadığı dönemlerle kıyaslarsak Dijital Diş 
Hekimliği’nde neler değişti?
Hem çok şey değişti hem de pek bir şey değişmedi 
diyebilirim. Dijital Diş Hekimliği her zaman şöyle anlaşılıyor: 
“Biz dijitallik çıktığından beri her şeyi dijitalle yapıyoruz.” 
Öyle değil. Dijital bizim hayatımızı kolaylaştıran, 
zorlandığımız aşamalarda bizi rahatlatan bir enstrüman 
ancak. Dijital eskiye göre yaptığımız işlerde kontrol 
mekanizmasının ve diagnoz mekanizmasının daha kolay 
olmasını sağladı. Laboratuvarda da bazı aşamaları 
dijital yolla geçerek işlemleri hızlandırdı. Dijital Diş 
Hekimliği’ni günden güne takip etmeliyiz ancak Dijital Diş 
Hekimliği’nin olmadığı dönemlerdeki yöntemleri biliyor 
ve uyguluyor olmamız gerekir. Dijitalle yapamadığımız 
noktalarda analog yöntemleri bilmeliyiz.

-Yakın zamanda açmış olduğunuz Youtube kanalını “Dişe 
Diş Muhabbet”i severek takip etmekteyiz. Bu kanalı açma 
sebebinizi bizle ve okuyucuyla paylaşır mısınız?
Ben çocukluğumda etrafımda her yerde diş hekimleri, diş 
teknisyenleri bulundu ama benim hep ruhumda olan şey 
müzikti. Müzik ile ilgili de çevremde pek kimse olmadı. 
Ta ki üniversitede doktora yaparken artık: ”Yeter, ben 
artık istediğim şeyleri de yapmak istiyorum!” diyerek 
ve hobilerime değer vererek (İnsanların profesyonel 
hobilerinin olması gerektiği görüşündeyim.) müziği hobi 
olarak yaptım. 
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BERFİN EROL’un Özel Röportajı
Naxis Implant Türkiye Distribütörü CEO su  
Bilişim Sistemleri Mühendisi Abdullah ERKAL
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-Merhabalar Abdullah Bey sizi tanıyabilir miyiz?

Selamlar, öncelikle böyle güzel bir derginin bu özel bir sayısında beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. 
Abdullah Erkal ben. Sakarya Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Genç bir 
girişimci olarak tanımlayabilirim kendimi. Farklı sektörlerde çalışmalarım 
oldu. Şu anda da inşaat, yenilenebilir enerji santralleri ve dental 
implant sektörlerinde faaliyet gösteren Karan Grup bünyesindeki Naxis 
İmplantları’nın tek yetkili Türkiye distribütör şirketinin genel müdürüyüm.

-Naxis’le tanışmanız nasıl oldu? 
Sizi implantolojiye yönlendiren 
şey neydi?

Uzun süredir şirket olarak 
ilgilendiğimiz, dikkatimizi çeken 
bir alandı dental implant 
sektörü. Global pazarda 
ve ülkemizde ciddi ivmeyle 
büyüyen bir iş alanı. Global 
pazarda inovasyonlarıyla 
dikkat çeken bir oyuncu 
olup ülkemize katma değer 
sağlamayı hedeflediğimiz bu 
yolun başlangıcında güçlü bir iş 
ortağı arıyorduk. Almanya’daki 
2019 IDS fuarından sonra 
Naxis yöneticileriyle görüştük. 
Kafamızdaki projeleri, 
hedeflerimizi anlattık. Yakın 
iletişim halinde olduğumuz 
alanında uzman değerli 
diş hekimi hocalarımızla 
Naxis’i değerlendirdik. Bu 
doğrultuda, hedeflerimize 
beraber ulaşabileceğimize 
inandık. Sahip oldukları 
implant sisteminin kaliteli ve 
sürdürülebilir olduğuna ikna 
olunca Naxis ile anlaşmamızı 
tamamladık. 

-Hekimler neden Naxis İmplant’ı 
tercih etmeli?

Naxis ile anlaşma sürecinde 
bizim de sorduğumuz en önemli 
soru buydu aslında. Bizim birinci 
önceliğimiz; kaliteli mühendislik, 
hassas ve steril bir üretime 
sahip olmasıydı. Naxis kesinlikle 
bu mottoyla üretim yapan bir 
şirket. Naxis İmplant Sistemi’ni 
bütünüyle ele aldığımızda 
ise hekimlerimize kolay ve 
ergonomik bir cerrahi, protez 
aşamasında ise kolayca sonuca 
gidebilmeyi sağlayan seçenekler 
ile birçok endikasyona cevap 
veren, sadeleştirilmiş bir sistem 
görüyoruz. Bu yüzden özellikle 
implantolojiye yeni başlamış 
ya da yeni başlayacak genç 
hekimlerimiz için en iddialı 
çözümün Naxis olduğunu 
düşünüyorum. Son olarak; 
Türkiye ilk defa bizimle birlikte 
tanıyacak Naxis’i. Bu yüzden 
uyguladığımız fiyat politikası 
ve kampanyalarımız ile fiyat/
performans olarak ciddi 
anlamda tercih edilebilir bir 
Alman ürünü olarak görüyorum 
Naxis’i.

Naxis implantları
Üstün Alman implant sistemi;

Türkiye’de
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-Bu yorumlardan sonra hedef kitlenizin çoğunlukla 
genç hekimler olduğunu söyleyebilir miyiz?

Tabi ki tüm hekimlerimizin ürünleri kullanıp değerli 
yorumlarını dinlemeyi, bu yorumlar ile ürün 
geliştirmesine katkı sağlamalarını, hastalarımıza 
Naxis çözümlerini sunmalarını isterim. Naxis’in 
sadeleştirilmiş tasarımı implantolojiye yeni başlayan 
hekimlerimize diğer markalara göre çok daha kolay 
adapte olmalarını sağlayacağını düşündüğümüz 
için kesinlikle Naxis ile tanışmalarını çok isterim. 
Ekibimizde benim gibi genç arkadaşlarım var. Reklam 
ve pazarlama faaliyetimiz de genel olarak enerjik, 
dinamik çalışmalar üzerine. Hekimlerimiz zaten yapmış 
oldukları zorlu işlemler yüzünden rahat bir çalışma 
hayatına sahip olmadıkları için onlara yardımcı olmayı 
hedefleyen bir sistemi sunduk. Pandemi sonrası da 
eğlenceli etkinliklerimizle de genç hekimlerimizle 
daha çok birlikte olmak istiyoruz. 

-İthal implantlar arasında Naxis’i ayıran öne çıkaran 
en temel özellik nedir?

Bu sektörde farklı ülkelerden birçok implant markası var 
hepimizin de bildiği gibi. Hastalar da ürünlerin menşei 
ve fiyat parametrelerine göre seçimlerini yaptıklarını 
görüyoruz. Bu sebeple şirketler menşei olarak 
öne çıkmak için maalesef yanıltıcı farklı stratejiler 
ürettiğini görüyoruz. Naxis ise bütün ürünlerini ham 
maddenin işlenmesinden paketlemenin bitişine 
kadarki tüm proseslerini Almanya’da tek bir fabrikada 
tamamlayan bir marka. Bir önceki soruda bahsettiğim 
kolay cerrahiye olanak tanıması, çoğu endikasyona 
cevap sağlarken bir yandan da sadeleştirilmiş cerrahi 
set ve yardımcı parçalar Naxis’i en öne çıkaran özellik 
olduğunu düşünüyorum. Son olarak ürün kadar 
distribütörün de çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Hekimlerimizin hiçbir şekilde ürün ve parça temininde 

problem yaşamaması adına çok güçlü bir sermayeyle 
ciddi yatırımlar yaptık Naxis’e. Ayrıca Naxis Türkiye 
ailesindeki iş arkadaşlarımız işlerinde uzman ve 
profesyonel kişiler. Distribütör olarak kurumsal ve tam 
izlenilebilir bir hizmet veriyoruz. Bayilik verdiğimiz 
firmaları seçerken de aynı hassasiyetle yaklaşıyoruz. 
Burada sürdürülebilir hizmet ve ürün temini çok önemli. 

Hekimlerimizin ve hastalarımızın en ufak mağduriyet 
yaşamaması için biz distribütör ve bayilerimizle 
birlikte Naxis Türkiye ailesi olarak işin profesyonelleri 
ile sürdürülebilir ve kalıcı bir hizmet veriyoruz.

-Son olarak okuyucularımıza söylemek istediğiniz bir 
şey var mı?

Naxis Türkiye ailesi olarak 4 aydır aktif olarak sahadayız. 
Naxis köklü bir firma olsa da Türkiye’de ilk defa bizimle 
adını duyuruyor. Pandemi sonrası hekimlerimizle güzel 
etkinlikler vasıtasıyla tanışacağımıza eminim fakat şu 
süreçte de elimizden geldiğince birçok hekimimize 
ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdilik Marmara, Akdeniz 
ve Güneydoğu bölgelerinde bayilerimiz çok güzel 
hizmetler veriyor. En kısa zamanda bu ağı geliştirerek 
Türkiye’nin 81 ilinde hekimlerimize ulaşacağız. Güçlü, 
sürdürebilir ve ergonomik çözümler için Naxis ile 
hekimlerimizin mutlaka tanışmasını isterim. Burada 
beni ağırladığınız için de tekrar sizlere teşekkür 
ediyorum.
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GENÇDİŞHEKDERGİ‘NİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ:
ÖMER FARUK ASLAN

Saygıdeğer arkadaşlarım,

Ben Ömer Faruk Aslan. Gaziantep Üniversitesi 4. Sınıf 
öğrencisiyim. Genç Diş Hekimliği Derneğinin kurucu 
üyelerinden olup şu anda Denetim kurulu başkanlığı görevini 
icra etmekteyim. Genç Diş Hekimliği Derneği ve derneğin resmî 
yayın organlarından olan Genç Diş Hekimliği Derneği dergisi 
hakkında size bilgi vermek istiyorum. 
2017 yılında Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile 
mesleğe adım atmış oldum. Yeni açılan tüm fakültelerde olduğu 
gibi bizim de eğitim öğretim ve sosyal olanaklarda çok eksiğimiz 
bulunmaktaydı. Farklı bölümlerde okuyan arkadaşlarımız 
öğrenci oluşumları sayesinde bilimsel anlamda kongre, 
konferans, sempozyum vb. faaliyetlerde aktif görev alırken 
Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine yönelik ulusal anlamda 
aktif bir oluşumumuzun olmaması bizi bu bağlamda eksik 
hissettirmekteydi. Akademik anlamda da diğer fakültelerden 
ayrı bir program da eğitim aldığımız için üniversitenin sosyal 
olanaklarından yararlanamıyorduk. 

Bu yolda benimle birlikte yürümüş olan başta sayılardaki 
editörlerimiz olan Lamia Yıldız, Zeynep Bera Erdoğan ve İlayda 
Ektik olmak üzere dergide emeği geçen Bestenur Taşdemir, 
Eray İyigünlü, Selvi Aslan, Yiğitcan Yıldız, Bilal Göğüş, Hüsnü 
Aydil, Helin Mücahitoğlu, Zeynep Nur Lale, Ece Altın, Ezgi Aybüke 
Çakmak’a ve bizi dernek çatısı altında buluşturmuş Mert Yıldız’a 
teşekkürü bir borç bilirim. Dergi Genel Koordinatörlük görevini 
bana layık gören eski yönetim kurulumuza teşekkür eder, Yeni 
Dernek yönetim kurulumuz ve yeni dergi yönetim ekibimize 
bayrağı teslim ettikten sonra tüm çalışmalarında derneğin 
onursal üyesi olarak destekçileri olacağımı vurgulamak ister, 
yapacakları faaliyetlerde başarılar dilerim.

Gerek mesleki gerekse sosyal anlamda desteğini hissedeceğimiz aktif bir öğrenci oluşumumuzun olmaması bizde 
özgüven eksikliği yaratmaktaydı. Bahsini ettiğim sorunlar biz diş hekimliği öğrencilerinin çoğunun ortak sorunlarıydı. 
Her fakültede meslek etiğini kendine görev edinmiş birçok arkadaşımızla ortak paydada buluşuyorduk. Sorunlarımız için 
yeni gruplar şeklinde farklı fakültelerden arkadaşlar sosyal medya üzerinden buluşup çözüm önerilerinde bulunuyorduk. 
Daha Sonrasında 19 Mayıs 2019 tarihinde Mert Yıldız dostumun Sosyal medya üzerinden başlattığı Genç Diş Hekimliği 
Grubu bu sorunların toplanıp çözüme ulaşacağı mecra oldu. Sosyal medyadan başlayan bu grup diş hekimliği mesleğinin 
bir gereksinimi olduğundan çok hızlı rağbet görüp büyüdü. Sesimizin birçok fakültede yankılanmasının ardından tüzel 
kişiliğin çatısı altında toplanma kararı aldık. 26 Ağustos 2019 tarihinde birkaç öğrencinin bir araya gelerek harçlıklarından 
fedakarlık gösterip Denizli’de Genç Diş Hekimliği Derneği adıyla kurup, yürütmeye çalıştığı bir dernek olarak faaliyete 
başladı. Fakültelerden bize ulaşan meslek etiğini kendine ilke edinmiş arkadaşlarımız sayesinde ekiplerimizi kurup üye 
alımına başladık.  
Her geçen gün daha da büyümeye devam eden, sürekli bilimsel ve sosyal anlamda içerikler üretmeye çalışan bir kuruma 
dönüşünce ürettiğimiz bu güzel bilgileri ve faaliyetleri siz değerli üyelerimize ulaştırmak için sosyal medya dışında bir yayın 
organına daha ihtiyaç duyduk. Bu yayın organımız da Genç Diş Hekimliği Derneği Dergisiydi. Yönetim kurulumuzda aldığımız 
karardan sonra dergi genel koordinatörlüğü görevini üstlendim. Hızlı bir şekilde yol arkadaşlarımı seçip çalışmaya başladık. 
Bir yıl içinde ilk sayıdan itibaren profesyonel olarak e-dergi formatında 4 sayı çıkardık. Dergimizin genel içeriği güncel ve 
merak edilen konular hakkında uzmanlar ile yapılan röportajlar, güncel konular hakkında bilimsel çalışmalar, diş hekimliği 
camiasından gelen sanatsal ve edebi içeriklerden oluşturmaktadır. Dergi ekibimiz tarafından siz değerli okurlarımız için 
her sayı özenle hazırlanıp mevsimsel olarak Diş Hekimliği mesleği ve derneğimiz için manidar günlerde yayınlanmaktadır.  
İlk sayımız ülkemiz ve derneğimiz için önemli bir gün olan 19 Mayıs’ta yayınlandı. İkinci sayımız yaz sayısı olarak derneğimizin 
resmî kuruluş yıl dönümü olan 26 Ağustos’ta yayınlandı. Sonbahar sayımız da bizler içim önem arz eden 22 Kasım Diş 
hekimleri Gününde yayınlandı. Yılın son sayısı olan kış sayımız ise sevgi dolu bir yıl olmasını umut ederek 14 Şubat Sevgililer 
Gününde yayınlandı. Bu dört sayımızda genel koordinatörlük görevini yürüttükten sonra bu sayıda görevimi dergimizin yeni 
genel koordinatörü olan Berfin Erol dostuma devrettim. Ve bu sayıda ise bir ilki gerçekleştiriyoruz. Süreli yayınımızın basılı 
ilk sayısı ile sizlerle birlikte olacağız. 
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G E Ç M İ Ş T E N BENCİL OLMA

   Türkiye ve KKTC sınırları içerisindeki diş hekimliği öğrencilerinin eğitim 
sistemlerinin iyileştirilmesi, akademik eğitimleri sırasında yaşadıkları sorunların 

çözülmesi, özlük haklarının kazanılması ve halk sağlığı yararına kullanılması 
konusunda çalışmalar yapar. Hem sosyal hem akademik açıdan gelişimini en üst 

seviyede tamamlamış bir diş hekimi olarak yetişmesine katkıda bulunur.

Mesleğimizin itibarını kaybetmemesi 
adına, Gençlerin bugünden başlayan 
işsizlik kaygısını dile getirmek adına, 
Öğrencilik yıllarında yaşadığımız sorunları 
dile getirmek adına,Hak ettiğimiz değeri 
görmek adına çıktığımız bu yolda Twitter 
üzerinden 8 tane etiket açtık ve açmaya 
da devam edeceğiz.

   YKS yerleştirme sonuçlarında Diş Hekimliği 
programı için devlet üniversitelerinde en düşük 
başarı sırası 67 bin 855 iken, vakıf üniversitelerinde 
88 bin 168, KKTC’de ise 116 bin362 olmuştu. 
Gelecekte diş hekimi yığılımını engellemek ve 
nitelikli hekim sayısının artması için çabalarımızın 
sonucu 2020 yılında uygulanmaya başlayan en 
düşük başarı sırası şartı 80 bin olarak belirlendi.

Genç Diş Hekimliği Derneği 2019 yılında Diş hekimliği
öğrencileri tarafından kurulmuş ilk ve tek bağımsız kuruluştur.

Genç Diş Hekimliği Derneği
dergisinin online ilk sayısı
19 Mayıs 2019’da
saat 19.19’da yayınlandı.

#dişhekimleridurdiyor
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#DişFakültesiEnflasyonı

#dishekimlerinekulakver

#GEÇKALMADİŞHEKİMİ

#dişhekiminesahipçık

#2019DUSKONTENJANLARIARTIRILSIN

#sözdishekiminde

dişhekimleritekses

HAZIRLAYAN: Aybüke Ezgü Çakmak,
Afyonkarahisar SBÜ
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G Ü N Ü M Ü Z E BİRLİK OL

ONLINE SANAT SERGİSİ 

Uzakta değil, her zaman birlikteyiz!

20 Mart Oral Sağlık Günü’nde dernek
üyelerimizin bizimle paylaştığı içeriklerle

online sanat sergisi düzenledik.

1-2 Mayıs tarihlerinde düzenlediğimiz
Sosyal Oturum etkinliğinde 4000+

kişi ile bir aradaydık.

5-7 Şubat 2021 tarihleri arasında online
platforma ilk kongremizi gerçekleştirdik!

3185 katılımcı ile hep birlikteydik.

Sesimize kulak veren birçok meslektaşımızdan mesaj 
aldık. Fakültelerinde yaşanan malzeme sıkıntısından, 
yalnızca tek marka ürün kabul edilmesinden bunların 
sebep olduğu maddi kaygıdan ve dahası bazı 
meslektaşlarımızın maddi sebeple okulu bırakmak 
zorunda kaldıklarını öğrendik. Bu duruma yönelik 
çalışmalar yaptık ve fakülteler arası imkan eşitsizliğinin 
sebep olduğu büyük sonuçların önüne geçebilmek için 
sizleri de BİRLİK olmaya davet ediyoruz. Mesleğimizi 
olduğu yerden alıp ileriye taşımak hepimizin görevidir 
ve bu yolda birlikteyiz. 

10 Temmuz’da 1000+ kişilik katılımcı ile Türkiye’nin
ilk ve tek online Dental Bilgi Yarışmasını gerçekleştirdik.

@GençDişHekimliğiDerneği 

@GençDişHekimliğiDerneği 

Kütüphane kuruluşuna katkı sağladık.
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   Günümüzde, çekim endikasyonu ile birlikte belki 
de en sık karşılaştığımız ihtiyaç, hastalarımızın 
iyileşme süresince kullanacakları geçici 
protezlerdir. İster çekim anında implant yapılabilsin 
(immediat implant), ister yapılamasın, eğer çekim 
yeri ön bölge ise pek çok hasta geçici protez talep 
etmektedir. Geçici protezler estetik ihtiyaçların yanı 
sıra, fonetikte de hastalarımızın günlük hayatını 
daha kaliteli geçirmesinde yardımcı olmaktadır. 

   İmplantların kemik ile birleşmesi (osteointegrasyon) 
süresince, ve özellikle ilk kırk gün (20. gün en 
yoğun osteoklast aktivitesi) üzerlerine gelecek 
olan baskının implant kaybında bir etken olduğu 
gerçeğini unutmamalıyız. Bunu minimalize etmek 
için bu türden protezlerin doğrudan implantlara 
baskı yapmayacağı bir şekilde uygulanması 
gerekmektedir. Oklüzyondan kesilmesi bu durumda 
çok faydalı olacaktır.

Günümüzde immediat implantlar, uygun şartlar 
ve bilgiyle, son derece güvenli bir şekilde 
uygulanabilmektedir. Başarı oranı uygulayan 
hekime bağlı olarak değişmekle birlikte, %100 
başarı gayet mümkündür.

Üst santral ve lateralde yaklaşık 10x10x6 mm
boyutlarında lezyon ve immediat implant ve flex protez

Vaka 1: Ağız Dişi

Vaka 1: CBCT

Aynı zamanda eğer hareketli bir geçici 
kullanıyorsak, bu protezin de implant üzerinden 
bir miktar uzakta sonlanması şarttır. Bu mesafe 
hem enfeksiyon ihtimalini hem de kuvvetlerin 
implant üzerine yansımasını engelleyecektir.

   İster implant yapılsın, isterse yapılmasın, çekim 
alanlarındaki yumuşak dokuların yönlendirilerek 
şekillenmesi için geçici protezler en büyük 
yardımcılardır. İmplantların planlanan kuron 
protezlerine uygun çıkış profillerine yakın bir 
şekilde geçici protezlerin yer kaplamasının çok 
yararlı sonuçları olmaktadır. 

HAZIRLAYAN: İstanbul Kent Üniversitesi,
Diş Hekimliği Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, 
Öğretim Üyesi, Dr. Cem Baysal, PhD, MSc

IMMEDIAT İMPLANTLARDA 
GEÇİCİ PROTEZLER

VAKA-1

 Vaka 1: Çekim sonrası  Vaka 1: İmplant çıkış profillerine uygun, 
çekim soketine bir miktar giren flex

 Vaka 1: Protezin oturuşu
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VAKA-2

   Üst santral kırığı ve pik abutment ile yapılan, hastanın kendi kuronunun kullanıldığı geçici.

   Bazen flex hareketli protezler, bazı hastalar tarafından yeterince estetik bulunamayabilirler. Bu hastamız da 
buna bir iyi bir örnek oluşturmaktadır. Kendisine önce bir flex hazırlanmış, ancak uygulama esnasında isteği 
üzerine, riskleri anlatılarak sabit bir geçici yapılmıştır.

 Vaka 2: İlk Geliş

 Vaka 2: Hastanın beğenmediği
geçici flex

 Vaka 2: Tomogrofi

 Vaka 2: implant ve geçici kuron ile
çekilmiş tomografisi
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VAKA-2

   İmplant üstü yapılacak geçici protezler, yine geçici abutmentler yardımıyla ve kompozit kullanarak da
gayet başarılı şekilde yapılabilir. Aynı zamanda dijital olarak hızlıca hazırlanan kuronlar da aynı görevi görürler.

DÜZENLEME:
Aybüke Ezgü Çakmak,
Afyonkarahisar SBÜ 

 Vaka 2: İlk Geliş  Vaka 2: Tomogrofi

 Vaka 2: Geçici kuronun 
hazırlanma prosedürü-1

 Vaka 2: Geçici kuronun 
hazırlanma prosedürü-4

 Vaka 2: Geçici kuronun
hazırlanma prosedürü-2

 Vaka 2: Geçici kuronun
hazırlanma prosedürü-5

 Vaka 2: Geçici kuronun 
hazırlanma prosedürü-3

 Vaka 2: Hastanın kırılan kendi 
kuronu ile yapılan implant üstü 

sabit geçici kuron

VAKA-3
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DİŞ ÇAPRAŞIKLIKLARINA
ŞEFFAF ÇÖZÜMLER

ŞEFFAF PLAK NEDİR? DİĞER ORTODONDİK TEDAVİ 
YÖNTEMLERİNE GÖRE
AVANTAJLARI NELERDİR?

HAZIRLAYAN: İstanbul Kent Üniversitesi,
Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, 
Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Feyza Eraydın

Estetik özelliklerin her alanda değer kazandığı 

günümüzde ortodontik tedavilerdeki seçeneklerde 

de estetik özellikler ön plana çıkmıştır. Ortodontik 

tedaviler sırasında kullanılagelen metal veya estetik 

braketler birçok tedavi yönteminde yerini şeffaf 

plaklara bırakmıştır. Estetik kaygıları arttıkça hastaların 

gülümsemeleriyle ilgili ihtiyaçları ortodontik tedavi 

seçeneklerinin yönünü değiştirmiştir. Bu nedenle 1950’li 

yıllardan bu yana kısıtlı ortodontik tedavilerde kullanılan 

şeffaf plakların kullanımı hemen hemen bütün ortodontik 

tedavi yöntemlerinde artmıştır. (1)

Estetik olmaları ve kullanımlarının kolaylığının yanında 

yemekler sırasında çıkarılabilmeleri ve ağız bakımının 

kolaylıkla yapılması gibi avantajları vardır. Braketlerin 

yapıştırılamayacağı küçük ve dar dişlerin varlığında, 

periodontal hastalıklara yatkınlığı olan, yeterli ağız hijyenini 

sağlayamayan hastalarda tercih edilirler. Sık seyahat eden 

veya uzaktan gelip tedavi olan yetişkin hastalar için kullanışlı 

bir tedavi seçeneğidir. Aynı zamanda hekim koltuğunda 

geçen süre kısadır ve hastaların randevularına gelemeyeceği 

durumlarda tedavi uzaktan da yürütülebilmektedir. 

Daimi dişlenmenin tamamlanmasıyla birlikte 12 yaşından 

itibaren yetişkin yaşlarda sağlıklı çene kemiği ve diş-kök 

ilişkisi varlığında şeffaf plaklarla tedavi uygulanabilir. 

Şeffaf plaklarla tedavi öncesinde hastaların ağıziçi 

görüntüleri ağıziçi kameralarla taranır ve 3-boyutlu 

görüntüler üzerinde tedavi planlaması yapılabilir.
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ŞEFFAF PLAKLAR NASIL 
ÇALIŞIR ?

ŞEFFAF PLAKLAR NASIL ÇALIŞIR ? ŞEFFAF PLAKLARIN
BAKIMI NASIL YAPILIR ?

‘‘
Güncel ortodontik tedavi yöntemleri arasında hekimlerin ve 
hastaların sıklıkla tercih ettiği şeffaf plaklarla ortodontik tedavi 
hem hastalara hem de hekimlere büyük konfor sağlamaktadır. 
(6,7) Kullanımı kolay ve etkili olan şeffaf plaklar halen daha 
malzeme ve teknik açısından akademik çalışmalarla adım adım 
geliştririlen güncel bir tedavi şeklidir. 

Ortodontik olarak hareket ettirilecek diş yüzeyinde dişe 

kuvvet uygulanabilecek bazı ataşmanlar yerleştirilebildiği 

gibi dişlerin arayüzlerinden uygulanabilecek 

interproksimal reduction (IPR) uygulamaları da tedavi 

planlamasında yer alabilir. Yerleştirilen ataşmanlar 

bukkale veya palatinale yerleştirilebilir veya aynı yüzeyde 

yer alabilir; kuvvet çifti gibi çalışıp rotasyonu, inklinasyonu 

veya angulasyonu düzeltebilir. Bu ataşmanlar genelde 

indirect bonding tekniği ile dişlerin yüzeyine yapıştırılır. 

(5) Bazen ataşmanlar yerine plaklar üzerinde pensler 

yardımıyla çıkıntılar oluşturulup farklı veya daha fazla 

kuvvet uygulanabilir. 

Ortodontik olarak hareket ettirilecek diş yüzeyinde dişe kuvvet 

uygulanabilecek bazı ataşmanlar yerleştirilebildiği gibi dişlerin 

arayüzlerinden uygulanabilecek interproksimal reduction (IPR) 

uygulamaları da tedavi planlamasında yer alabilir. Yerleştirilen 

ataşmanlar bukkale veya palatinale yerleştirilebilir veya 

aynı yüzeyde yer alabilir; kuvvet çifti gibi çalışıp rotasyonu, 

inklinasyonu veya angulasyonu düzeltebilir. Bu ataşmanlar 

genelde indirect bonding tekniği ile dişlerin yüzeyine yapıştırılır. 

(5) Bazen ataşmanlar yerine plaklar üzerinde pensler yardımıyla 

çıkıntılar oluşturulup farklı veya daha fazla kuvvet uygulanabilir. 

Uygulanacak kuvvet dişin kesici kenarına yakın planlanırsa dişte 

devrilme, dişin gingivaline yakın planlanırsa dişte parallel hareket 

meydana gelecektir. Plaklar üzerinde yapılacak kesilerden ve diş 

yüzeylerine yapıştırılan kompozit çıkıntılardan destek alınarak 

sınıf II veya sınıf III kapanışı düzeltecek intermaksiller elastikler 

de kullanılabilir.

Plaklar ağızdayken plağın şeklinin bozulmasına 

neden olacak sıcak içecekler içilmemelidir. Günde 

en az 1 kere plaklar fırça yardımıyla temizlenmeli 

ve yüzeyindeki birikintilerin tamamen uzaklaşması 

için temizleyici tabletler içeren solüsyonlarda 

bekletilmelidir. Sıcak suyla yıkanmamalı ve 

dezenfektanlarla temizlenmemelidirler.

Uygulanacak kuvvet dişin kesici kenarına yakın planlanırsa 

dişte devrilme, dişin gingivaline yakın planlanırsa dişte 

parallel hareket meydana gelecektir. Plaklar üzerinde 

yapılacak kesilerden ve diş yüzeylerine yapıştırılan kompozit 

çıkıntılardan destek alınarak sınıf II veya sınıf III kapanışı 

düzeltecek intermaksiller elastikler de kullanılabilir.
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ŞEFFAF PLAKLARIN
BAKIMI NASIL YAPILIR ?

ŞEFFAF PLAKLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?

ŞEFFAF PLAKLARLA NASIL ÇALIŞIRIZ ?

Yine ağızdışı ve ağıziçi standart ortodontik fotoğraf kayıtları alınır. Şeffaf plaklarla yapılacak olan tedavi için 
ağız içi tarama yapan cihazlar kullanılarak kayıtların toplanması veya hassas silikon ölçülerle alt ve üst çenenin 
kaydının alınması sağlanır. Ağız içi tarayıcılarla alınan kayıtlar üzerinde ortodontik tedavi planlamasına hemen 
başlanabilirken, silikon ölçülerle alınan kayıtlar yine 3-boyutlu tarayıcılar sayesinde dijital ortama aktarılır. 
Tedavi planlaması yapılırken en fazla hareket etmesi beklenen diş düzelene kadarlık süre için istenen hareket 
miktarına göre plak sayısı belirlenir ve plakların üretimine geçilir. Ortodontist tedavi planlamasını detaylarıyla 
tedavinin başından sonuna kadar olan sürecin her aşaması planlamalıdır. Tedavi süresince hastalar plaklarını 
düzenli kullanamadığında, kaybettiklerinde veya ataşmanlardaki problemler nedeniyle tedavi planlanında 
aksaklık olduğunda ara kayıt alınıp plaklar yeniden hazırlanmalıdır veya kayıp ya da kırılmış plaklar reçine 
model kullanılarak yeniden üretilmelidir.

Şeffaf apareyler ısıyla şekillendirilip, hava basıncı veya vakum uygulanarak ince tabaka plastik malzemenin 
alçı model üzerinde şekillendirilmesiyle veya dijital olarak da üretilen, saydam ve çıkarılabilir bir ortodontik 
plaklardır. Ciddi ve orta seviyedeki çapraşıklıkların tedavisinde, iskeletesel olmayan darlıklarda, ortognatik 
cerrahi vakalarında kullanılmaları mümkündür. Ortodontik tedavilerde hastalarımıza tedavi seçenekleri 
arasında sunma şansımız olan şeffaf plakları birkaç tedavi yöntemine cevap veremediği, istediğimiz diş 
hareketini yaptıramayacağımız durumlarda klasik ortodontik tedavi yöntemleriyle kombinlemekteyiz. 
Şeffaf plakların ortalama kalınlıkları 0,25mm-1,2mm arasında iken uzunlukları ise dişin kron boyuna göre 
değişebilmektedir. Her bir plakta bir diş için 0,2 mm’lik diş hareketi planlanabilir. Labiolingual, lateral, tork, 
rotasyon, ekstrüzyon ve intrüzyon hareketleri, boşluk açılması veya boşlukların kapatılması planlanabilir. (2) Sınıf 
II ve Sınıf III elastikler kullanılarak ideal okluzal uyum sağlanabilir. Diş çekimi planlanan ortodontik tedaviler de 
şeffaf plaklarla uygulanabilir. (3,4) Şeffaf plaklarla ortodontik tedavi uygulanacaksa tedavi öncesi gerekli tüm 
restoratif tedaviler yapılmış olmalıdır. Panoramik radyografilerdeki kron-kök angulasyonları dikkate alınarak 
kron şekillerine önem verilmelidir.

KAYNAKÇA
1. Butzko R, Stratton E. Thermoplastic sheet forming. Modern Plastics Encyclopedia 1957;35:736.
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1. ARTROSENTEZ İŞLEMİNİN TARİFİ VE GEÇMİŞİ

3. ARTROSENTEZ TEKNİĞİNİN
AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI:

2. ARTROSENTEZ KULLANIM
ENDİKASYONLARI:

4. ARTROSENTEZ LİMİTASYONLARI VE
KONTRENDİKASYONLARI:

   Artrosentez 1991 yılında Nitzan ve ark. tarafından 

temporomandibular eklem (TME) kapalı kilitlenme 

vakalarında etkili ve invazif olmayan bir tedavi metodu 

olarak sunulmuştur. Konzervatif tedaviye cevap vermeyen 

TME internal düzensizliklerine sahip hastalarda tedavi 

başarısı kanıtlanmış olan artrosentez işlemi, basitçe iki 

iğne ile üst eklem boşluğuna girilerek üst eklem boşluğunun 

lizis ve lavajı olarak tanımlanabilir. Temporomandibular 

eklemde lizis, kondil-glenoid fossa ve disk kompleksinde 

oluşan patolojik ekstra yapışıklıkların çözülmesini 

tanımlamaktadır.   

   Artrosentez işlemindeki hidrolik basıncın bu yapışıklıkları 

lizis ile çözdüğü düşünülmektedir. Temporomandibular 

eklemde lavaj ise üst eklem boşluğunun basitçe 

yıkanmasını tarif etmektedir. Esasen TME lizis ve lavajı, 

Ohnishi tarafından 1990 yılında artroskopik olarak yapılmış 

ve literature sunulmuştur. Nitzan ve ark. lizis ve lavajda 

eklem içi görüntülemenin gereksiz olduğunu düşünüp, 

artrosentez işlemini, endoskop olmadan iki iğne kullanarak 

eklemin lizis ve lavajını sağlayarak tanımlamışlardır. 

Artrosentez işleminde ilk iğneden ringer laktat solüsyonu 

veya izotonik solüsyonu uygulanarak hidrolik basınç 

sağlanmaktadır. Diğer iğneden eklem içerisinde biriken 

sıvının dışarı akışı sağlanmaktadır. İki iğne kullanılarak 

yapılan bu basınçlı lavaj sayesinde patolojiye sahip 

eklemdeki iltihabi mediatörler uzaklaştırılmakta, eklem 

hareketi kolaylaştırılmakta ve buna bağlı olarak eklem 

ağrısı azalmakta ve ağız açıklığı artmaktadır. Akut 

kapalı kilitlenme vakalarında artrosentez işleminin acilen 

uygulanmasının faydalı olduğu söylenmektedir. Kapalı 

kilit vakalarında oluşturulan hidrolik basıncın, üst eklem 

boşluğunu genişleterek eklem hareketini kolaylaştırdığı 

düşünülmektedir. İnvazif olmayan bu işlem günümüze kadar 

TME lizis ve lavajında yaygın olarak kullanılan popüler bir 

teknik halini almıştır.

sonra zamanla tüm temporomandibular eklem 

iç düzensizliklerinde kullanılmaya başlanmıştır. 

Temporomandibular eklem iç düzensizlikleri, son 

Temporomandibular Eklem Düzensizlikleri Teşhis Kriterleri 

(DC/TMD-Diagnostic Criteria for Temporomandibular 

Disorders) raporuna göre altı gruba ayrılmaktadır.

   Artrosentez minimal invazif bir girişim olarak lokal anestezi 

ile kolaylıkla uygulanabilmekte, vakaların çok azında 

genel anestezi veya sedatif anestezi gerekmektedir. Ayrıca 

artrosentezde artroskopide kullanılan özel ekipmanlara 

ihtiyaç duyulmamaktadır. Ekipman ve hastane ortamının 

gerekmemesi hasta açısından maliyet avantajı da 

sağlamaktadır. Tekniğin en büyük dezavantajı körlemesine 

çalışmak ve eklem içi patolojileri gözlemleyememektir.

   Önceleri sadece akut redüksiyonsuz disk deplasmanlarında 

(akut kapalı kilitlenme) kullanımı önerilen yöntem, ağrılı 

eklemlerde ağrı ile ilişkili kimyasal mediyatörleri uzaklaştırdığı 

kanıtlandıktan 

   Kullanışlı bir yöntem olmakla birlikte uygulamada 

bazı kısıtlamaları bulunmaktadır. TME ankiloz vakaları 

artrosenteze uygun değildir ve açık cerrahi (artrotomi) 

gerektirir. Eklem üzerinde ciltte veya eklem içerisinde akut 

enfeksiyon veya tümöral oluşumlar uygulamayı kısıtlayan 

diğer faktörlerdendir. Diğer tüm medikal işlemler gibi 

hastaya özgü sistemik rahatsızlıklar (hemorajik diatez vb.) 

da işlem öncesi değerlendirilmelidir 

1.Redüksiyonlu disk deplasmanı 

2.Redüksiyonlu disk deplasmanı

(aralıklı kilitlenme ile birlikte)

3.Redüksiyonsuz disk deplasmanı

(kısıtlı ağız açıklığı ile birlikte)

4.Redüksiyonsuz disk deplasmanı

(kısıtlı ağız açıklığı olmadan)

5.Dejeneratif eklem hastalıkları

(osteoartroz ve osteoartrit)

6.Sublüksasyon (açık kilitlenme) 

TME ARTROSENTEZİ VE 
ARTROSENTEZDE YENİ TEKNİKLER
HAZIRLAYAN: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 
Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 
Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Taşkesen 
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3. ARTROSENTEZ TEKNİĞİNİN
AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI:

4. ARTROSENTEZ LİMİTASYONLARI VE
KONTRENDİKASYONLARI:

5. ARTROSENTEZ TEKNİĞİ:

Birinci Basamak: Hasta Hazırlığı
Artrosentez genel anestezi, sedatif anestezi veya lokal 
anestezi altında uygulanabilmektedir. Hasta supin 
pozisyonda yatırıldıktan sonra kulak önü ve çevresi bir 
antiseptik solüsyon ile temizlenir. Kulak içerisine sıvı 
kaçmaması için kulak tamponu yerleştirilir. Takiben cerrahi 
alan dışındaki tüm yüzeyler steril örtülür.

İkinci Basamak: Lokal Anestezi
Airükulotemporal sinir blokajı içi tragus önüne 0.5 cc lokal 
anestezi enjekte edilir.

Üçüncü Basamak: Cerrahi Bölge İşaretleme
Steril kalem ile lateral kontustan tragusa işaretleme 
(Holmlund-Hellsing hattı) yapılır. İşaretleme bu hattın 
10 mm anterioru ve yaklaşık 2 mm inferioru ilk iğne giriş 
yeri olarak belirlenir. Hasta ağzı yarım açık iken 19 gauge 
bir iğne ile anterior ve mediale yönlenerek üst eklem 
boşluğuna kemik teması alınırak girilir.

Dördüncü Basamak: Şişirme
Bu giriş yolundan 2cc izotonik veya ringer laktat solüsyonu 
enjekte edilerek eklem şişirilir. Bazı hekimler sıvı yerine ilk 
şişirmede lokal anestezi uygulamasını tercih etmektedirler. 
İlk sıvı zerkindeki amaç eklem içerisinde hidrolik basınç 
oluşturan solüsyonun ikinci iğne girişinde sıvı çıkışının 
kontrol edilerek ikinci iğnenin üst eklem boşluğuna 
yerleştiğinin teyit edilmesidir.

Beşinci Basamak: Sıvı çıkış iğnesi yerleştirme
İkinci iğne giriş yeri olarak artroskopide tarif edilen ilk 
iğne giriş yerinin 10 mm anterioru ve tragus- kontus 
hattının 10 mm inferioru olarak seçilmektedir. Rutin klinik 
uygulamalarda ise ilk iğnenin hemen yakınında üst eklem 
boşluğuna giriş ikinci iğne ile sağlanmaktadır. Bu noktada 
dikkat edilecek husus iğne uçlarının sıvı sirkülasyonunu 
bozacak şekilde yakın yerleştirilerek temas ettirilmesidir. 
İkinci iğne doğru konumlandırıldığında üst eklem 
boşluğundaki sıvının basınçlı bir şekilde ikinci iğneden 
çıkışının sağlandığı görülecektir.

Altıncı Basamak: Yıkama (lavaj)
20cc’lik enjektörle ilk iğne giriş yerinden 50-300 cc ringer 
laktat veya izotonik solüsyonu basınçla verilerek üst 
eklem boşluğu yıkanmaktadır.

Yedinci Basamak: İlaç enjeksiyonu
Artrosentez işlemi bittikten sonra eklem içerisine ilaç 
uygulaması yapılmak isteniyor ise iğnelerden biri
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çekilip tek iğne üst eklem buşluğunda iken ilaç uygulaması 

yapılır ve takiben kalan iğne de çıkarılır. İşlem sonrası 

eklem bölgesine beş dakika basınçlı kompres uygulaması 

yeterlidir.

Sekizinci Basamak: Post Operatif Bakım

Post-operatif süreçte hastaya antienflamatuvar reçete 

edilir. İlaveten fizyoterapi egzersizleri ilk gün veya post-op 

ikinci gün başlanır.

Literatürdeki artrosentez modifikasyonlarını ifade eden 

çeşitli terimler, tekniklerin tanımlanmasını veya kıyaslan-

masını güç bir hale sokmuştur. 2015 yılında literatürdeki 

kavram kargaşasının önüne geçmek amacı ile Şentürk ve 

ark. tarafından bir sınıflama önerilmiştir. Bu sınıflamada 

artrosentez teknikleri önce iki ana gruba ayrılmıştır [16] 

Sınıflamanın detayları şu şekildedir:

6.1. Tek iğne giriş delikli artrosentez

(Single puncture arthrocentesis- SPA)

6.1.1. SPA Tip-1 (Tek iğne metodu): Nardini tarafından ilk 

sunulan sadece tek iğne kullanılan metoddur.

6.1.2. SPA Tip-2 (Çift iğne metodu): Tek iğne giriş

deliğinden uygulanan tek kanül içeren birlikte iki ayrı

port ve lumen kullanan teknikler. Örnek Sheppard Kanülü.

6.2. Çift İğne Giriş Delikli Artrosentez:

(Double Puncture Arthrocentesis-DPA)

Bu sınıflama kavram kargaşasına son verecek bir çözüm 

önermiş ve literatürde yerini almıştır. Ancak literatürde

yeni yayınlarda tek iğne metodu veya çift iğne metodu

gibi isimlendirmelerin kullanılmaya devam ettiği de 

görülmektedir.

Yazarlar 2 dakika gibi kısa sürede kapalı kilitlenme 

olgularında 300cc ringer laktat ile yüksek hidrolik basıçta 

yıkama yaptıklarını ifade etmişlerdir. Yüksek hidrolik basıncın 

çevre dokulara zarar vermeden uygulanması gerekliliğinden, 

yazarlar, bu otomatik lavaj tekniğinin deneyimli cerrahlarca 

kullanılmasını tavsiye etmişlerdir.

7.2. Serum infüzyonu ile artrosentez uygulaması: İğnelerden 

birine hasta baş seviyesinden yüksek olacak şekilde 

serum askısına infüzyon için serum bağlanarak yavaş 

infüzyon ile eklem yıkaması yapılabilmektedir. Bu yöntemin 

internal ağrıya sahip redüksiyonlu disk deplasmanlarında 

kullanılması daha uygundur. Yöntemde hidrolik basınç 

düşük olduğundan, yüksek basınç isteyen kapali 

kilitlenme vakalarında kullanılması işlemin başarı şansını 

düşürebilmektedir.

2014 yılında Dayısoylu ve ark. ultrason rehberliğinde 

artrosentezi literature sunmuşlardır. Ancak artrosentezin 

zor uygulanacağı eklemlerde bu tekniğin çok uygun 

olmayacağınu ifade etmişlerdir.

7.1. İmplant motoru ile artrosentez uygulaması: Alkan 

ve Kılıç’ın. 2008 yılında literature kazandırdığı bu 

yöntemde implant cerrahisinde kullanılan implant 

fizyodispenserının irrigasyon pompası hortumu artrosentez 

iğnesine bağlanarak artrosentez işlemi basınçlı olarak 

yapılmaktadır.

6. ARTROSENTEZ İĞNE GİRİŞ
SAYILARINA GÖRE SINIFLAMA:

8. ARTROSENTEZDE GÖRÜNTÜLEME:

7.ARTROSENTEZ İRRİGASYONUNDA
MODİFİKASYONLAR:
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Akademik sınavlara hazırlıkta çok farklı yöntemler vardır. 

Yıllardır yapmış olduğumuz dersler ve yazdığımız kita-

plardan yola çıkarak, bu alanlarda hazırlanan herkese çok 

faydalı olacağını umduğumuz bu yazıyı yazdık. 

YÖKDİL SAĞLIK ve TIPDİL sınavlarına girmek isteyenlerin 

çoğu, kelime haznelerinin zayıflığından ve zamanı yetiştire-

memekten şikâyet ederler. Öncelikle şunu ifade etmek 

gerekir ki, kelime ezberlemeye başlayarak sınava hazırlık 

yapılmaz. Zaman yetiştirme konusu ise tamamen okuma 

pratiği ile ilgili bir durum olup, derse başlarken planlamanız 

gereken önemli bir detaydır. Şimdi neler yapılması gerektiği 

üzerinde madde madde açıklama yaparak gidelim.

YÖKDİL SAĞLIK ve TIPDİL sınavlarına girmek isteyenlerin 

çoğu, kelime haznelerinin zayıflığından ve zamanı yetiştire-

memekten şikâyet ederler. Öncelikle şunu ifade etmek 

gerekir ki, kelime ezberlemeye başlayarak sınava hazırlık 

yapılmaz. Zaman yetiştirme konusu ise tamamen okuma 

pratiği ile ilgili bir durum olup, derse başlarken planlamanız 

gereken önemli bir detaydır. Şimdi neler yapılması gerektiği 

üzerinde madde madde açıklama yaparak gidelim.

İngilizce seviyeniz NE OLURSA OLSUN kendi kendinize 

gramer çalışabilirsiniz. Öncelikle kısa bir Türkçe dilbilgisi 

çalışmanızda fayda var. Gramer çalışmaya ondan sonra 

başlayın. Gramerde ne kadar detay çalışırsanız, o kadar 

kafanız karışır. Detaydan uzak ve sadece okuma anlama-

ya yetecek kadar dilbilgisi bilmeniz yeterli olacaktır. Son 

sınavlar, sizin gramer bilginiz ölçmekten ziyade, okudu-

ğunuz metni ne derece anladığınızı sorgulamaktadır. Ayrıca 

hızlı olmanız istenmektedir.

İngilizce dil bilgisel isimlerin adlarını öğrenmektense, cümle 

içindeki konumlarına hâkim olun ve her bir konunun sa-

dece çeviri boyutunu öğrenin. TENSE (zaman), MODAL (özel 

kipler), PASSIVE (edilgen) ve CONJUNCTIONS/CLAUSES 

(bağlaç/cümlecik) konularını bilmeniz yeterlidir. Diğer 

konular da öğrenilir ama detayları size fayda sağlamaz. 

Okumalarda çıktıkça pekiştirilir.

NEREDEN BAŞLAMALI ?
2. SINAVI TANIYIN,
SORU TÜRLERİNİ BİLİN 

1. AZ GRAMER ÇALIŞIN

DÜZENLEME:
Aybüke Ezgü Çakmak,

Afyonkarahisar SBÜ 

YÖKDİL SAĞLIK VE TIPDİL
SINAVINA NASIL ÇALIŞMALI?

FUAT BAŞKAN
İNGİLİZCE DİL ÖĞRETİM UZMANI VE YAZAR
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Okuma çalışması yaparken düz metinlerden tutun da sınavda çıkan paragraflara kadar okuma yapmanızı tavsiye edi-

yoruz. Özellikle metinleri analiz etme, özetleme ve hızlı okuma çalışması yapmanız lazım. İlk günden başlayarak öncelikle 

basit cümlelerden, sonra da akademik okumalara gidecek bir yol haritası yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çeviri kitapları, 

eğer seviye seviye var ise, bu iş için çok faydalı olur. Çeviri derken sadece çeviri sorularından bahsetmiyoruz, ifade etm-

eye çalıştığımız şey sınavın kendisinin çeviriden ibaret olduğudur.

Kelime öğrenmek veya ezberlemek kolay, ama akılda tutmak zordur. Kelimeleri akılda tutmanın çeşitli yolları vardır:

- CÜMLE İÇİNDE; kelimeleri en iyi öğrenme yöntemlerinden biridir. Bu cümlelerin devamlı şekilde tekrarının yapılması 

gerekir ve de gittikçe metin seviyesini artırmanız gerekmektedir. 

- KELİME TÜREVLERİ İLE; bir başka etkili yöntem ise kelime türetme çalışmasında kullanılan önek ve sonekleri öğrenmektir. 

Bu sayede ek bir çaba harcamaya gerek kalmadan çok sayıda kelime öğrenmiş olursunuz.

 - DİNLEYEREK KELİME ÖĞRENME; okuduğunuz metinleri dinleme şansınız varsa, bu da çok etkili bir kelime öğrenme yön-

temi sayılır.

Gramer testleri çözüyorsanız önce konu testleri ile başlayın. Böylece hangi konularda sorununuz olduğunu anlamanızı 

istiyor ve hemen eksiklerinizi görüp ona göre bir planlama yapmanızı tavsiye ediyoruz. En son tüm konuları içeren gram-

er tarama testleri çözün. Soruları cevaplarken anlama dayalı çözümlerde, neden diğer şıkların olmadığını her zaman 

sorgulamayın. Teknik çözüme dayalı birkaç soru için her şıkkı eleme yöntemi kullanılabilir, ama kesinlikle teknik çözüm 

üzerine bir planlama yapmayın. Okuma ve anlamaya dayalı çözüm yaparken de başvuracağımız teknikler olacaktır. 

Bunları da çalışma içinde açıklayacağız. Bazı sorularda seçenekleri doğru eleyebildiğinizi tespit edin. Bazı sorularda 

doğruyu bulmak ve bazı sorularda ise yanlışı bulmak kolaydır. Siz her iki yöntemi de kullanmaya alışın. En son olarak 

mutlaka çok sayıda deneme çözmenizi tavsiye ediyoruz.

Bütün kelime türleri önemli olmakla beraber, FİİL (VERB) ve 

BAĞLAÇ (CONJUNCTION) kelime türleri en önemli olan-

larıdır. Devamında SIFAT (ADJECTIVES) ve ZARF (ADVERB) 

kelime türleri gelir. EDATLARI (PREPOSITIONS) yapıları da 

yine metin içinde en iyi şekilde öğrenmiş olursunuz.

3. OKUMA ÇALIŞMASI & ÇEVİRİ YAPIN 

Hangi kelimeleri öncelikle 
öğrenmek lazım;

4. KELİME ÇALIŞMASI YAPIN

5. BOL BOL SORU ÇÖZÜN 
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   Bugünümüzün dünden, yarınımızın bugünden farklı 

olmadığı rutine binmiş monoton hayatlarımızla mutlu 

muyuz? Ya da şöyle sorayım yaşadığımız hayata benim 

diye sahiplenebiliyor muyuz? Benim diyebilmek için 

tercihler yapabilmek, seçenekleri kendimizin oluşturması 

gerekmez mi? Sahiplenilemeyen bir hayatta mutluluk söz 

konusu mudur? 

  İçinde yaşadığımız hayat bazen öyle bir köşeye sıkıştırır 

ki bizi, günlük hayatta zihnimizin koridorlarında her gün 

önünden geçtiğimiz fakat varlığını bile unuttuğumuz; 

hayallerimizi, umutlarımızı, kendimizin bile farkında 

olmadığı ihtiyaçlarımızı itelediğimiz o karanlık odaya 

hapseder adeta. Köşeye sindikçe karanlık en koyu tonuna 

dönüşür. Bir ışık, bir kaçış yolu ararız.

 Filmimizin baş karakteri Christopher McCandless var olan 

dünya düzeninden, ailesinin iki yüzlülüğünden, popüler 

kültürün dayatmaları arasında köşeye sıkışıyor. Kendini bu 

karanlıktan kurtaracak olan ışığı medeniyete sırt çevirme 

doğayla buluşma fikrinde buluyor. 

 Üniversiteden yeni mezun olduktan sonra Christopher, 

hesabında bulunan 24.000 doları açlıkla savaşmaya 

adanmış bir organizasyon olan OXFAM’a bağışlayor.  

Bunu yaparken, ailesini ve onların materyalist değerlerini 

reddediyor gibi görünüyor. Alaska’nın vahşi doğasına tek 

başına gitme motivasyonlarından biri oluyor. 

INTO THE 
WILD 

BİR KAÇIŞ HİKAYESİ

HAZIRLAYAN:
ZEYNEP NUR LALE
SBÜ (Gülhane) Diş Hekimliği
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  Yolculuğuna başlayan Christopher, belli bir yere geldikten 

sonra çok sevdiği arabasını bırakıyor ve cebinde kalan 

son parasını yakarak yoluna devam ediyor. Yolculuğu 

boyunca Christopher, kendisine “Alexander Supertramp” 

ın kısaltması olan Alex demeyi seçiyor. Bu takma adın 

benimsenmesi, kendisine adını veren ebeveynleri 

reddetmesini temsil ediyor ve kendi doğumu olarak 

nitelendiriyor diyebiliriz. 

  Filmin başlarında Christopher bize içinde bulunduğu 

durumdan sıkılan, geride kalan kimseyi düşünmek 

istemeyen, sorumsuz biri gibi yansısa da film ilerledikçe 

asıl hayatının dönüm noktasının babasının ikinci, gizli bir 

ailesi olduğunu öğrenmesiyle tüm hayatının bir yalandan 

ibaret olduğunu ve ailesinin bu gerçeği tamamen yok 

saymasını kaldıramaması diyebiliriz. Yol boyunca Alex, 

içinde oluşan bu aile boşluğu nedeniyle alternatif baba 

ve anne rol modellerine yakın insanlarla bağ kurduğunu 

görüyoruz. 

 Alex nihayet Alaska’ya ulaştığında kendini ve yolculuğunu 

şu şekilde tanımlıyor: ‘’İki yıl boyunca dünyayı dolaştı. 

Telefon yok, havuzda parti yok, evcil hayvan yok, sigara 

yok. Tam anlamıyla özgürlük. Gerçekten radikal bir yaşam. 

“Evim yollardır” diyen bir estetik yolcu. Atlanta’dan kaçtı. 

Asla dönmemeli. “Batı en iyisidir!” O iki yılında ardından, 

maceraların en güzeliyle yüzleşti. İçindeki hatalı varlığı 

öldüreceğin ve ruhani yolculuğu tamamlayacağın çok 

kritik bir savaş. On gün süren gece trenlerinin düdükleri 

ve otostop macerası, onu Beyaz Kuzey’e getirdi. Artık 

medeniyet tarafından zehirlenmek yok... Yürümek var... 

Doğada kaybolmaya doğru giden  hakiki yürüyüş.”

Doğada kaybolmaya doğru giden hakiki yürüyüş… Bu 

sözünde o kadar haklı çıkıyor ki doğada kaybolduğu 

ve son nefesinde anladığında gerçek hakikat. Onu bu 

sona getiren yolculuğu sırasında karşılaştığı kendisinden 

deneyimli karakterlerin onu sık sık başına gelebilecekler 

konusunda uyarmasına rağmen tüm bu uyarıları deneyimli 

bir maceracı havasıyla görmezden gelmesi seçilen 

yolun ciddiyetiyle bağdaşmadığı gibi sonunu getiriyor. 

Filmin son sahnelerinde Alex’in hayatta kalabilmek 

için nasıl çaresizce mücadele ettiğini izliyoruz. Artık 

dayanamayacağı açlık seviyesine ulaştığında etrafındaki 

zehirli bitkiyi yemesi onu yamacın kıyısına sürüklüyor.

  Filmin sonuna geldiğimizde yalnızlıkla ve kaçtığı her 

şeyle yüzleşiyor. Ailesiyle bir araya geldiğini hayal ediyor. 

Hayalinin sonuna kadar her saniyesinden keyif alıyor. 

Duygularından, fikirlerinden damıttığı son gerçek ise: “Ne 

kadar mutlu olursanız olun, mutluluk sadece paylaşıldığı 

zaman gerçektir.” oluyor.

  Filmin gerçek bir hikayeden uyarlanması ve Emile Hirsch’in 

mükemmel oyunculuğu beraber çıkılmış bir yol hissi 

veriyor. Tüm duyguları onunla birlikte yaşıyorsunuz. Belki 

de filmi en etkileyici kılan şey herkesin bir kere de olsa her 

şeyi bırakıp gitme isteği cesaretini gösteren birini izliyor 

olmak. Film bu yönüyle bizi yola çıkarırken tüm hayatımızı 

gözden geçirmemizi sağlıyor. Sokrates’in dediği gibi 

“Sorgulanmayan bir hayat yaşamaya değmez.” diyerek 

sizi de kendi yolculuğunuza uğurluyoruz.
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Cumhuriyet dönemi edebiyatının 

kıymetli yazarlarından Reşat Nuri 

Güntekin tarafından kaleme alınan 

bu muhteşem eser, okuyucularını her 

sayfasında bambaşka duyguların ve 

göz ardı edilemeyecek düşüncelerin 

ortasında bırakır. 

Roman öncelikle Feride isimli deli 

dolu bir kız çocuğuyla tanıştırır bizi, 

annesini ve babasını kaybeden 

Feride’nin teyzesinin yanına 

taşınmasıyla beraber başından 

sonuna kadar merakla ilerleyeceğimiz 

bir yol görünür bizlere. Feride yaşına 

göre pek hareketli, pek sevecen, 

pek de akıllıdır. İstanbul terbiyesiyle 

büyüyen Feride’nin ağaçlardan 

inmiyor oluşu bir öğretmenin 

söylemiyle onu “Çalıkuşu” yapar. 

Bir kuş gibi küçücük, bol sesli ve 

neşelidir. Romanda bir de Feride’nin 

teyzesinin ağırbaşlı ve “Çok bilmiş” 

oğlu Kamuran vardır. 

Feride’den birkaç yaş büyük olan 

Kamuran, Feride için inatçılığının ardında 

hep güzel duygularla hatırlanmıştır. 

Fransız okulunda eğitimine devam 

eden ve artık serpilmiş olan Feride, 

tam da gençliğinin heyecanında, 

tahsilini tamamlayıp evine geri dönen 

Kamuran ile çocukluktan öte hislerin 

farkına varacak ve tükenmez hayallerle 

günlerini geçirecektir. Her bir anı birlikte 

yaşamak için çırpınan genç yürekleri 

bir arada kalmak ve daha çok sevmek 

için uğraşır. En başından beri niyeti bu 

iki genci evlendirmek olan Feride’nin 

teyzesinin de desteği üzerine “Çalıkuşu” 

daha da şen olacaktır. Ancak saadetleri 

tamamlanmadan çıkagelen bir genç 

hanım, onca hayali ve Feride’nin o 

bilindik mutluluğunu alt üst eder. 

Kamuran’ın eğitim için gittiği yurt 

dışında beraber olduğu bu genç hanım, 

Feride’ye “Düğün hediyesi” olarak 

tahmin edilemez bir nefret ve öfke 

getirmiştir. Feride’nin gururunu inciten 

bu olayın ardından Feride, kendisini 

kimsenin bulamayacağı bir yere gitmeye 

karar verir. Çalıkuşumuzun öğretmenlik 

macerası da işte böyle başlar. 

Feride Anadolu’nun en ücra 

köşelerinde mesleğini icra etmeye 

çalışırken Kamuran yüreğinin biriciğini 

aramaktadır. Yıllar yeni başlangıçlar 

yapmaya çalışan güzel ve zeki Feride 

için pek de kolay olmamaktadır. 

Bulunduğu yerdeki insanların 

cahillikle söyledikleri, hoş olmayan 

dedikoduları Feride’yi imzaya 

bağlı bir evliliğe sürüklerken bu zor 

zamanlarda bir de öğretmenliğe 

ilk başladığı dönemde evlat 

edindiği körpe yavrucağı toprağa 

verir. Yaşamının en acı günlerinde 

Feride’nin tek dostu beyaz kağıtların 

kara kalemle kavuştuğu yerdir. Her 

gün yüreğinin kimsesizliğini yazdığı 

günlük, her ne kadar Feride için 

vakti zamanında sadece bir sırdaş 

göreve görse de kağıt üzerinde evli 

göründüğü öğretmenin günlüğü 

bulması ve Kamuran’ı öğrenmesiyle 

günlük “kaybolur”. Öğretmen, yaşça 

Feride’den büyük ve aslen sevgi 

doludur.

FERİDE KAMURAN:

HAZIRLAYAN:
İREM NAZ ERBEN, ANKARA MEDİPOL 
ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

ÇALIKUŞU
BİR BAŞUCU KİTABI
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Feride’nin Kamuran’a olan tükenmez sevgisi ve yarım 

kalan hayalleri okuyan öğretmen vefat etmeden önce 

“Kaybolan” günlüğü bir zarf içinde her şeyden bihaber olan 

Feride’ye verir. Mutlaka gidip teyzesini ziyaret etmesini ve 

zarfı iletmesini tembihleyen öğretmen, tazecik bir baharın 

başlangıcına sebep olduğunun farkındadır. Kaderin cilvesi 

midir bilinmez Kamuran’ın da zarf teslim edilirken evde 

olması yolları yıllar önce ayrılan bu iki sevgiliyi bir araya 

getirir. Artık beraber çarpan yürekleri için günler, birbirine 

doya doya bakmak için çok kısa; birbirinden ayrı kalan 

elleri için çok uzun olacaktır.

Çalıkuşu romanı Mustafa Kemal Atatürk’ün başucu 

romanı olarak bilinmektedir. Roman halihazırda dönemin 

gazetelerinde parça parça yayınlanmış olmakla beraber 

Mustafa Kemal, romanı Büyük Taarruz öncesinde okumaya 

başlamıştır. Hatta kendisi kitabı okuduğu gecenin 

sabahında etrafındakilere kitabı zevkle okuduğunu, 

kendi ifadesiyle “İhmal edilmiş Anadolu’yu ve genç bir 

hanım öğretmenin yaşadığı zorlukları” anlatan bu romanı 

bitirdikten sonra İsmet İnönü’ye vereceğinin söylemiştir. 

Fakat neden? Neden “Çalıkuşu” romanı Mustafa Kemal için 

bugün alıp yarın verdiğimiz, bir hafta sonra hatırımızdan 

çıkan kitaplardan biri olmamıştır. Kitapta ne devlet 

meseleleri konuşulur ne de politika. Özellikle kitabın 

sonlarında “Genç Bir Hanım Öğretmen”in gittiği yerde 

aydın bir gelecek oluşturma çabası anlatılır bizlere. 

Şimdilerde 500’e yakın sayfa sayısıyla raflarda duran bu 

kitabın gözler önüne serdiği Anadolu’nun hali ,üzerinde 

düşünülen inkılapların şekillenmesine yardımcı olmuştur. 

Daha açık konuşacak olursak, kitapta sıkça altı çizilen, 

özellikle Anadolu’daki kadınların eşlerinin eline bakması, 

karar vermelerine izin verilmemesi, herhangi bir durumda 

söz hakkı tanınmaması uzaklarda bir yerlerde hala böyle 

kadınların var olduğu kadar gerçektir. Her şeye rağmen 

ayakta duran kadınlarımız en kısa zamanda Atatürk’ün 

kadınlara tanıdığı eşitlik ve haklarla, yeniden doğmuş belki 

de bir başka romanın bir başka cümlesinde bir başka Feride 

görmeyelim diye uğraş verilmiştir. 

Her şeye rağmen Çalıkuşu romanı, gerek aşkı dolu dolu 

anlatan sözleriyle gerekse romandan öte bir hayatı 

anlatışıyla, gece lambanızın altında her daim kendine yer 

edinmelidir.

“Çok sevmek yetmez,
mühim olan güzel sevmektir.” 

“Biliyor musunuz, gece Reşat Nuri Bey’in 
Çalıkuşu romanını okumaya başladım. Çok 

beğendim. İhmal edilmiş Anadolu’yu ve genç 
bir hanım öğretmenin yaşadığı zorlukları ne 

güzel anlatmış. Bitirince İsmet (Bey)’e
vereceğim. Sonra sizler de okuyun.” 

REŞAT NURİ GÜNTEKİN

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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GENÇ DİŞ HEKİMLİĞİ DERNEĞİ
2. ULUSAL ÖĞRENCİ KONGRESİ
AMARA LUXURY RESORT & VİLLA GÖYNÜK ANTALYA

5-7 KASIM 2021

Değerli katılımcılar;

Genç Diş Hekimliği Derneği olarak 5-7 Kasım 2021 tarihlerinde harika bir organizasyonda 

birlikte olacağız. 2. Ulusal Genç Diş Hekimliği Derneği Öğrenci Kongresinde pandemide sekteye 

uğrayan eğitimimize katkı sağlayacak eşi benzeri görülmemiş bir konsept ile sizlere çok güzel 

bir hafta sonu yaşatacağız. Alanında uzman eğitimci kadrosuyla meslek hayatımız boyunca 

sıkça karşılaşacağımız konularda çalışmalar yapacak, Mesleki gelişimimize katkı sağlayacağız. 

Uzun zamandır fiziki olarak ayrı kaldığımız bu dönemde derslerimize, sınavlarımıza kısa bir mola 

verecek, özlemini duyduğumuz birlikteliğin tadını çıkaracağız. Sadece teoriğe boğulmuş bir kongre 

havasından çıkıp alışılmışın dışında bir konseptle öğrenirken eğlenecek, yeni tecrübeler edineceğiz. 

Kongremizi sizlerle buluşturmak için heyecanla kasım ayının gelmesini bekliyoruz. Yeni dostluklar 

kurup mesleki gelişimimizi arttıracağımız bu muhteşem kongrede görüşmek üzere...

Değerli arkadaşlar,

Genç Diş Hekimliği Derneği  olarak 5-7 Kasım 2021 tarihinde Antalya’da mükemmel ve eşsiz bir 

kongrede beraber olacağız. 2. Ulusal Genç Diş Hekimliği Derneği Öğrenci Kongresi bu dönemde 

geri kaldığımız pratik eğitime katkıda bulunacak kurslar ve workshoplarla geçecek muhteşem bir üç 

güne imza atacak. Kongremizdeki uzman eğitimci kadrosuyla pratik olarak uzak kaldığımız konulara 

olan eksiğimizi gidereceğiz hatta mesleki eğitimimize katkılar sağlayacağız. Alışılmışın dışında 

olacak bu kongrede üç günde yeri geldiğinde eğlenecek, yeri geldiğinde öğreneceğiz. Özlediğimiz 

o eğitim ortamına bir nebze de olsa yakınlaşacağız, Yeni dostluklar edineceğiz ve bağlarımızı 

güçlendireceğiz. Sabırsızlıkla kasım ayının gelmesini ve bir an önce birlikte kongrede yer almamızı 

bekliyoruz. Güzel arkadaşlıklar edineceğimiz, eğitimimize katkı sağlayacağımız bu muhteşem

kongrede görüşmek üzere…

Sevgili okuyucular,

Derneğimizin düzenlediği İkinci Ulusal Genç Diş Hekimliği Derneği Öğrenci Kongresi kapsamında 

5-7 Kasım 2021 tarihindeki dopdolu bilimsel programın uygulamalı kurslarını, workshoplarını sizler 

için birbirinden güzel, heyecan verici sosyal aktivitelerle taçlandırıp bu muhteşem  organizasyonda 

sizlerle olabilmeyi iple çekiyoruz. Birçoğumuzun uzak kaldığı pratik eğitimlerimizin eksiklerini 

giderirken mesleki yetkinliğimize katkıda bulunacak kazanımlar elde edecek, tüm bunların yanında 

harika doğasıyla ve bütün olanaklarıyla bizleri kucaklayacak Antalya’nın havasından, suyundan, 

enerjisinden payımıza düşenle şahane günler geçireceğiz. Alanında uzman kıymetli konuklarımızın 

yardımıyla öğrenirken özlemini duyduğumuz çeşitli sosyal paylaşımlarla  eğlencenin doruklarına 

ulaşabileceğimiz bu üç günde sizlerle olabilmek dileğiyle... Kasımda Antalya bizimle bir başkadır!

Değerli okuyucularımız,

COVID-19 Pandemisi nedeniyle hepimiz zor günler yaşadık. Fakültelerimizden uzakta, evlerimizde 

izole kaldığımız bu süreçte hepinizin derin bir “Of!” çektiğini duyar gibiyiz. Buna pratik 

eğitimlerimizden uzak kalmanın endişesi de eklenince ne kadar bunalıyoruz değil mi? Bu yüzden 

Genç Diş Hekimliği Derneği olarak; bu zorlu süreçten sonra rahat bir nefes alabileceğimiz, doya 

doya eğleneceğimiz, aynı zamanda geri kaldığımız pratik eğitimlerimizi telafi edebileceğimiz 

muhteşem bir organizasyona imza atıyoruz. Her ne kadar online etkinlikler hayatımızın bir parçası 

haline gelmiş olsa da birbirimizi ekrandan değil de gerçekten görmeyi, iletişim kurmayı çok özledik. 

Umuyorum ki Kongremiz bize ilaç gibi gelecek ve çok özlediğimiz pandemi öncesi hayatımıza 

dönüşümüzün ilk ve büyük adımı olacak. Hepinizi orada görmek için sabırsızlanıyoruz. Kasımda 

görüşmek üzere!

Furkan TUNÇ
Başkan

İrem KARTAL
Eğitim Komitesi Başkanı

Saadet SAĞDIÇ
Sosyal Etkinlik Komitesi 

Başkanı

Lamia YILDIZ
Basın-Yayın Komitesi 

Başkanı
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Yağmuru seviyorum diyorsun,
Yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun...
Güneşi seviyorum diyorsun,
Güneş açınca gölgeye kaçıyorsun...
Rüzgarı seviyorum diyorsun,
Rüzgar çıkınca pencereni kapatıyorsun...
İşte, bunun için korkuyorum;
Beni de sevdiğini söylüyorsun...

Dağ tepesinde bir çam olamazsan,
Vadide bir çalı ol.
Ama dere kenarındaki en iyi küçük çalı 
sen olmalısın.
Çalı olamazsan bir avuç ot ol.
Bir yola neşe ver.
Bir nilüfer olamazsan bir saz ol.
Ama gölün içindeki en canlı saz sen 
olmalısın.
Hepimiz kaptan olamayız, tayfa olmaya 
da mecburuz.
Burada hepimiz için birer iş var.
Cadde olamazsan, sokak ol.
Kazanmak ya da kaybetmek ölçü 
değildir.
Her ne isen onun en iyisi sen ol…

EDEBİYAT KÖŞESİ

KORKUYORUM

EN İYİSİ SEN OL

William Shakespeare

Ralph Waldo Emerson
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SAATLERCE MARUZ KALDIK SANA.
BAŞIMIZI DÖNDÜRDÜN,

ÇOK ÇEKİNCE GÜLDÜRDÜN,
AKRİLİK KOKUSU.

TÜM ODAYI DOLDURDU,
YERİ GELDİ KOVDURDU,
YERİ GELDİ DURDURDU,

BU AKRİLİK KOKUSU.

ANNEM BAĞIRDI !
HAVALANDIR ŞU ODAYI,

NASIL KOKUTTUN BURAYI,
DİYEMEDİM ANNE BU…

AKRİLİK KOKUSU.

BAŞKA ODAYA GEÇSEM DE
BALKONA ÇIKSAM DA
DAMA TIRMANSAM DA

YİNE KOKAR,
BU AKRİLİK KOKUSU.

ASLA İLK SEFERDE OLMADIN,
BİZİ ÜZDÜN ÇIKMADIN,
YAKAMIZI BIRAKMADIN,

GİT ARTIK AKRİLİK KOKUSU

AKRİLİK KOKUSU

Ahmet GÜRKAN
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ORD. PROF. DR 
ALFRED KANTOROWICZ

S OSYO KÜ LT Ü R E L

HAZIRLAYAN: Hüsnü AYDİL, Kocaeli Üniversitesi

Ancak Nazi Partisi’nin lideri Hitler, 1933 Yetki Kanununu kabul 

edilmesinden sonra iktidara sahip oldu ve Almanya artık 

eskisi gibi değildi. Almanya’nın gelişmiş parlamenter sistemi 

yıkılmış, yerine diktatörlük gelmişti. Bu olayların üzerine 7 

Nisan 1933’te gerçek Alman olmayanları kamu hizmetinden 

çıkarılmasını sağlayan “Ulusal Kamu Hizmeti Kanunu” 

çıkarıldı. Bu kanun Yahudi bilim adamlarının Üniversitelerden 

atılmasına yol açtı. Alfred Kantorowicz ise hem Yahudi hem 

de Sosyal Demokrat Partisi üyesi olduğu için 9 ay tutuklu 

kalmıştır. 

O yıllarda ise Mustafa Kemal Atatürk ise üniversite devrimi 

ile ilgilenmektedir. İsviçre’de ise nazi baskısıdan kurtulmak 

isteyen akademisyenlerin kurduğu bir organizyon vardır. Bu 

organizasyonda yer alan Philip Schwartz, Mustafa Kemal 

Atatürk’ün böyle bir arayışta olduğunu öğrenince Türkiye’ye 

giderek Atatürk ile görüşür. Atatürk, Schwartz’a “ Ben 

alanında en iyi olanları istiyorum.” der ve Schwartz’dan bir 

liste hazırlamasını ister. 

Yahudi asıllı Alfrerd Kantorowicz, 1880 yılında Prusya’da 

doğmuştur. 1900 yılında ise diş hekimliği diploması almıştır. 

Altı ay aktif olarak diş hekimliği yaptıktan sonra 1901-1905 

yılları arasında tıp eğitimini tamamlamıştır. 1909 yılında 

diş hekimliğine dönüş yapmak için Münih Üniversitesi 

Enstitüsünde göreve tekrar başladı. Üniversitede “Dentin 

Çürükleri Üzerine Bakteriyolojik ve Histolojik Çalışmalar” 

başlığı altında doktora tezi yapmıştır

Kantorowicz, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşında ise 

gönüllü doktor olarak savaşa katıldı. Bunun neticesinde 

1917 yılında 2. Sınıf Demir Haç ile ödüllendirildi. 1918 yılında 

Bonn Üniversitesinde öğretim üyesi olarak tekrar diş 

hekimliği dersleri vermeye başladı. 43 yaşına geldiğinde ise 

ordinaryüslüğe yükselmiş ve adını en iyi diş hekimleri arasına 

yazdırdı. 

ATATÜRK’ÜN YOĞUN
İSTEĞİYLE TÜRKİYE’YE
GETİRİLEN, DÖNEMİN EN İYİ 
DİŞ HEKİMİ, ÇAĞDAŞ TÜRK 
DİŞ HEKİMLİĞİ’NİN ÖNCÜSÜ, 
ALMAN BİLİM İNSANI;
ALFRED KANTOROWİCZ
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ORD. PROF. DR 
ALFRED KANTOROWICZ

S OSYO KÜ LT Ü R E L

HAZIRLAYAN: Hüsnü AYDİL, Kocaeli Üniversitesi

Schwartz bir liste hazırlar fakat en iyi diş hekimi olan Alfred 

Kantorowicz’in isminin üzerine çizgi çekilmiştir. Mustafa 

Kemal bu çizginin manasını sorduğunda ise “ Efendim, 

kendileri sosyal demokrat ve Yahudi asıllı bir aileden 

geldiği için Lichtenburg konsantrasyon kampındadır. Reich 

Hükümeti bu adamı bize teslim etmez, bu yüzden listenin 

ikinci sırasındaki arkadaşı size öneriyorum.” diye yanıt alır.

Atatürk bunu kabul etmeyip, Reich Hükümeti’ne Alfred 

Kantorowicz’in serbest bırakılıp Türkiye’ye göndermesi 

için mektup yazmıştır. Uzun zamandır cevap alamayan 

Mustafa Kemal Atatürk dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik 

Rüştü Aras’ ı çağırıp Reich Hükümeti’ nota çekilmesini 

söylemiş ve “İki ay mektubumuza yanıt verilmemesi Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti’ne kasıtlı bir hareket midir?” diye 

notaya ekletmiştir

Bunun üzerine Reich Hükümeti 48 saat sonra Alfred 

Kantrowicz’i ve serbest bırakıp Türkiye’ye gönderir. Artık 

diş hekiminin en iyisi de Türkiye’dedir.

Alfred Kantorowicz, çağdaş Türk diş hekimliğinin öncüsü 

sayılmıştır. Diş hekimliğini tıp fakültesinden ayrılmasını 

sağlamış ve diş hekimliği fakültesinde ortodonti, pedodonti 

periodonti, protez ve çene cerrahisi bölümlerini kurmuştur. 

Bunların dışında diş hekimlerine kurslar, seminerler vermiş, 

halkın ağız sağlığı için konferanslar gerçekleştirmiştir. 

Hatta Türkiye’ye geldiği zamanlarda İran Şahı’nın diş 

sorunu yaşadığı duyulmuştur. Bunun üzerine Mustafa 

Kemal Atatürk İran Şahı’na “ Majeste, dünyanın en iyi 

diş hekimi bizim memlekette, arzu ederseniz sizi misafir 

etmekten memnuniyet duyarız.” diyerek davet etmiştir. 

Şah tedavi edilir ve tedaviden çok memnun kalır. Türkiye “ 

en iyileri bizdedir” diye dünya mesaj vermiş olur. 

Alfred Kantorowicz ayrıca Türkiye’de iken Klinische 

Zahnheilkunde (1924; Klinik Diş Hekimliği), Diş Tababeti 

İmtihanı İçin Repetitorium (1938), Diş Tababeti Preklinik 

Protez Laboratorium Bilgisi (1940), Diş Tababeti Şirurjisi 

(1942/2 Cilt) adlı dört eser yazmıştır ve bu kitaplar 

çevrilerek üniversitelerde eğitim amaçlı kullanılmıştır.

 Kantorowicz, Türkiye’de on beş yıla yakın eğitim verdikten 

sonra Bonn Üniversitesi’ne geri dönmüştür ve burada 

çalışmlarına devam etmiştir. 17 Şubat 1962’de ise Bonn 

Tıp Fakültesi tarafından kendisine eğitimde 50. yıl ödülü 

verilmiştir. Fakat kısa bir süre sonra, 6 Mart 1962’de 82 

yaşında hayatını kaybetmiştir.
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Disleksi, zekâsı normal ya da normal üstü olan, herhangi 

bir duyusal, fiziksel, ruhsal zorluğu olmayan; okuma, 

yazma, matematik, kendini ifade etme, düşünme, zaman 

ve mekânda yönelme alanlarından biri veya birkaçında 

yetersizliğe yol açan bir güçlüktür.

Disleksi iki durumda değerlendirilir: 

Okul öncesi çağda çocuklarda ortaya çıkar aynı zaman-

da okul çağındaki çocuklarda da görülür. Okul öncesi 

çağdaki çocuklarda renk, şekil, sayıları öğrenme konu-

sunda birtakım güçlükler görülebiliyor. 

Okul çağındaki çocuklarda ise yazarken eksik yazma, 

hatalı yazma, ifade etme anlamında da güçlüklerin 

görüldüğü söylenebilir.

Sadece belirtilerden yola çıkarak çocuğa disleksi tanısı 

koymak elbette doğru bir yaklaşım değildir ancak eğit-

imciler ve aileler bahsettiğimiz sorunları gözlemledikleri 

takdirde mutlaka durumu ciddiye almalı ve bir uzmana 

başvurmalıdır.

Öğrencimiz okula başladığı ilk günlerde yalnız kalmak istemedi. Annesi ile yaklaşık 

on gün boyunca derslere katıldı. Daha sonraki dönemde öğrencimiz, arkadaşlarının 

yaptığı çizgi, matematik, müzik vb. derslere katılmadı. Arkadaşları ve benimle iletişim 

kurmadı. Sinirlendiğinde okuldan kaçma ve şiddet gibi yollara başvurdu. Bir süre sonra 

benimle ve sınıf arkadaşlarıyla iletişime geçti ancak diğer öğrenci arkadaşları gibi 

asla olmadı. Hiçbir zaman gözümüze ya da yüzümüze bakarak konuşmadı aynı şekilde 

dinlemedi de. Verilen çalışmaları yapmadı, uyaran olduğunda eline kalemi alıp bir çizgi 

çizdikten sonra bıraktı ve dersin bitimini dalgın bir şekilde oturarak bekledi. Öğrenci-

min bu durumunu aileye açtığımda kabullenmek istemediler ve mazeret gösterdiler 

ancak zaman ilerledikçe çocuklarının akranlarına kıyasla sosyal ve akademik anlamda 

bir ilerleme göstermediğinde okulumuzun rehberlik öğretmeniyle görüştüler. Ailenin de 

isteğiyle öğrencimiz 1. sınıfı tekrar etti ve uyum sağladı.

Uzman doktorlar ve araştırmacılar disleksiye neyin sebep 

olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Yapılan araştırmalardan 

alınan sonuçlara ve elde edilen kanıtlara göre, disleksinin 

genetik olma olasılığı oldukça yüksek. Disleksinin sebebi 

olarak iki önemli faktöre dikkat çekiyor. Bunlar:

Genetik Nedenler: Yale Tıp Fakültesindeki bir ekip, DCDC2 

olarak bilinen bir gende bulunan kusurların, okuma per-

formansındaki problemlerle ilişkili olduğunu buldu.

Öğretmenim sersemin teki 

olduğumu söylüyor, Babam da 

aptal olduğumu düşünüyordu.

Bense artık budalanın tek 

olduğuma karar vermiştim.

Thomas Edison/Bilim İnsanı

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
(DİSLEKSİ)

S OSYO KÜ LT Ü R E L

HAZIRLAYAN: Ezgü Aybüke Çakmak, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Sonradan Edinilmiş Disleksi: Disleksisi olan küçük bir azın-

lık, doğduktan sonra başlarından geçen, genellikle beyin 

hasarı, felç veya başka tür bir travma nedeniyle bu duru-

mu kazanmıştır. Michigan Üniversitesi Sağlık Bölümü uz-

manlarına göre, disleksi en yaygın öğrenme güçlüğüdür. 

Hatta öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin yüzde 80’inde 

disleksi vardır.

DİSLEKSİ DİSLEKSİ KİMLERDE
GÖRÜLÜR?

BİR İLKOKUL ÖĞRETMENİMİZ ANLATIYOR

DİSLEKSİ NEDEN OLUR?
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DİSLEKSİ
HASTALIK DEĞİLDİR

S OSYO KÜ LT Ü R E L

   Öğrencimiz okula ilk geldiğinde benimle ,öğretmeniyle, ve 

arkadaşlarıyla uyum problemi yaşamadı ancak iletişim kurmakta 

sıkıntı çekiyordu. Harfleri tam çıkaramıyor ya da yanlış telaffuz 

ediyordu. Ebeveynlerinden öğrencimizin geç konuştuğunu ve 

kelimeleri yanlış söylediğinde düzeltmeden anlayarak cevap-

ladığını öğrendik. Onlardan ilk olarak kelimelerin doğrusunu 

söylemesi için uğraşmalarını istedim. Devlet hastanesinde dil 

terapisine gitti. 1. sınıfta okuma ve yazmayı öğrenmesi için çok 

uğraştık ancak aile de ben de birebir ilgilenmeme rağmen ol-

madı. Harflerin ve rakamların yazılış yönlerini çok farklı yapıyor-

du. Disleksi olma ihtimali üzerine 2. sınıfta aileyi ikna ederek 

öğrencimizi rehberliğe yönlendirdim. 

 Harfleri, rakamları ters yazma okuma yazma öğrenmeye yeni 

başlayan her çocukta görülebilir, eğer ilerleyen sürede de 

devam ediyorsa bir öğrenme güçlüğü belirtisi sayılabilir.

- Özel öğrenme güçlüğü yaş ilerledikçe ortadan kalkmaz. 

Çoğu yetişkin okumayı öğrenir ancak yavaş okur.

 Özel öğrenme güçlüğü normal zeka seviyesine sahip birey-

lerde görüldüğü gibi üstün yetenekli bireylerde de görülebilir.

-  Özel öğrenme güçlüğü bir hastalık değildir, öğrenme 

güçlüğü olan bireyler özel eğitim ve öğretim yöntemleri ile 

yaşıtları gibi ya da yaşıtlarından daha iyi bir performans ser-

gileyebilirler. Hayal güçleri renkli, yaratıcı bireyler olabilirler.

- Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin ders sırasında ya da 

ders çalışırken yaşadıkları isteksizliğin sebebi sıkılmaları 

değil, beyinlerinin tüm alanlarını kullandıkları ve odaklanma 

güçlüklerinden dolayı çabuk yorulmalarıdır.

- Öğrenme güçlüğü tüm gelişim alanlarında görülmek zo-

runda değildir. Okuma güçlüğü, matematik güçlüğü, yazılı 

anlatım güçlüğü gibi tek bir alanda da görülebilir.

Disleksi yaşam boyu süren bir durumdur. Doğru yardım-

la, disleksi olan birçok insan iyi okumayı ve yazmayı 

öğrenebilir. Erken teşhis, disleksi olan bireylerin okulda 

ve hayatta tutunmalarının anahtarıdır. Disleksi olan 

insanların çoğu, çok merkezli, yapılandırılmış bir dil 

yaklaşımı kullanarak özel olarak eğitilmiş bir öğretmen 

veya terapistin yardımına ihtiyaç duyar. Bu bireylere 

aynı anda birkaç duyu içeren sistematik ve açık bir 

yöntemle öğretilmesi önemlidir. Ayrıca, disleksi olan 

öğrenciler genellikle otomatik kelime tanıma beceril-

erini geliştirmek için çok sayıda yapısal uygulamaya ve 

acil düzeltici geri bildirime ihtiyaç duyarlar.

Dikkatimi çeken, eşya bulmaca kağıtlarını dağıttığım zaman çok kısa sürede bulup getiriyordu. Bu da karmaşık çizgil-

eri daha rahat görerek bulduğu düşüncesine itti beni. Okurken bir sıkıntı yaşamıyor artık ama hala yazıda harflerin ve 

rakamların yönlerini kendine göre yazıyor. Yazı yazmada bazı harfler oturmadı çünkü dilde r-y harflerini tam söyleyemiyor. 

Matematik konusunda da diğer öğrencilere kıyasla çok az farkla öğreniyor.

DİSLEKSİYE MÜDAHALE

HAZIRLAYAN: Ezgü Aybüke Çakmak, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi
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Cerrahi stajındayım, ilk hastalarımdan biriydi. Kökü çıkaramayınca üst 

dönemden yardım istedim. O uğraşırken klinikte çok duygusal bir şarkı çal-

maya başladı. Hastamın birkaç dakika sonra ağlamaya başladığını gördük. 

Ağrısı mı oluyor diye sorduk ama o şarkıyı kapatmamızı istedi. Çalan şarkıdan 

çok etkilenmiş, gittikçe daha çok ağladı. Biz de işlemi yarıda bırakıp tan-

siyonu ölçtük, tansiyonu fırlamış. 1 saat kadar tansiyonunu düşürmek için 

uğraştık, hasta hala ağlıyor. İlk hastalarımdan biri olduğu ben de panikl-

edim ağlamak üzereyim. Hasta kendine gelince işlemini tamamlayıp biraz 

da dinlendirip gönderdik. O günden beri klinikte açılan “damar” parçaların 

düşmanıyım :)

Derginin 2020 Yaz sayısı için son birkaç günümüz, inanılmaz 

yoğun çalıştığımız bir dönem. O sayının editörlüğünü yapıyord-

um, sayfa numalarını belirlemek için bir toplantı aldık. Tüm dergi 

düzenini, sayfaları, yapılması gerekenleri bir kağıda not aldım. 

Kağıdı yanıma alıp bilgisayarımı açtım, düzenlemelere başladım. 

O anda esen bir rüzgar kağıdı 8. kattan aşağıya uçurdu... Kağıdın 

arkasından minik bir “hayıııırr” çığlığı attıktan sonra dolu gözler-

le bilgisayarıma döndüm. Devam etmek için bir tuşa tıkladığım 

an bilgisayarım kapandı ve bir daha da hiç açılmadı... 2020 Yaz 

sayısını nasıl zamanında yayınlayabildik hala şok içindeyim :)

Dergimizin bir sayısının hazırlığı sırasında röportaj yapacağımız hocalarımızdan 

birine ulaşamamaya başlamıştık. Kendisini mesaj yağmuruna tuttuktan sonra 

“Herhalde vazgeçti.” diye düşünüp dergi sayfalarını o şekilde numaralandırıp 

birleştirdik. Birleştirdiğimiz gün hocamızın röportajı geldi. Ve biz derginin tüm 

sayfa numaralandırmasını baştan yapmıştık acı çekerek.

D İ Ş  H E K İ M L İ L İ Ğ İ

ANI KÖŞESİ



19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

KUTLU OLSUN.




