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Diş Dostu Derneği ile
başlayan hikayeler
6 yıl önce ‘hekim’ olmaya karar verdiğimde, beni nasıl bir hayatın beklediğine dair hiçbir fikrim yoktu. Diş Dostu Derneği’yle
de aslında tam 6 yıl önce tanıştım. Şu anda İstanbul Medipol
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde son sınıf öğrencisiyim.
Fakültemizde Diş Dostu Kulübü kurulmasıyla, yoğun okul hayatının dışında hem mesleğimizle ilgili hem de sosyal çevre edinmemize yardımcı olabiliceğini düşündüğümüz bir yola çıktık.
O dönem okulumuz öğrencilerinden olan, Diş Hekimi Sümer
Münevveroğlu, dernekle öğrenciler arasında bir bağ kurmaktan ileri gitti, onun tüm çabası ve enerjisiyle, diğer gönüllü arkadaşımızla da birlikte güzel projeler ürettik. Diş dostu ağımıza
minik arkadaşlarımızı da katmak için çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye başladık.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde onlarca ülkeden yabancı çocukların da katıldığı 23 Nisan çocuk şenliğinde meydanda bir
Diş Dostu çadırı kurduk ve orada binlerce çocuğa oral hijyen
eğitimi verdikten sonra, ufak hediyelerimizle diş fırçalama isteklerini artırmayı, hekim korkularını yenmelerini sağlamayı
amaçladık. Hem hekimliğe attığımız ilk adımlarda yanımızda
bize destek olan bir dernek görmek çok güzeldi, hem de tanıştığımız herkesi diş dostu yapmak bizi motive ediyordu.
Koruyucu hekimliğin öneminin son derece arttığı yıllarda, yeni
ve hevesli hekim adaylarının böyle projelerinin sosyal ağı çok
geniş olan bir dernek tarafından çıkarsızca desteklenmesi çok
güzel. Preklinikten kliniğe geçiş aşamasında, çocuk hastaları
gözlemleme ve koruyucu hekimlik hizmetlerini uygulama deneyimini Tohum Otizm Vakfı’nda da yaşadık. Farkındalık yaratmak ve gerektiği gibi özel ilgi ile, tüm sevgimizi, bilgimizi onlara
aktarmaya çalışıp oral hijyen alışkanlığı kazanmalarını istedik.

Selin Erginer

Biz hekim adaylarını motive ettiğini gören Diş Dostu Derneği,
klinik tecrübelerimizi artırmak adına da bir proje başlattı. Medipol Üniversitesi 3. ve 4. Sınıf Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine yönelik Mentorum projesiyle 12 hekim adayını farklı Diş
Dostu kliniklerine gözlemci olarak göndererek mesleğimizin
işletmecilik kısmına yakından tanık olmamıza imkan sağlandı.
İstanbul gibi büyük bir şehirde katıldığım gönüllü projeler sayesinde çok güzel bir aileye sahip oldum. Türk Periodontoloji
Derneği Başkanı Dr. Seyhan Gücüm hocamla da bu etkinlikler
sayesinde tanıştım. Hayatıma dokunduğu için, manevi ve mesleki tüm destekleri için teşekkür etmek isterim. Her günüme
güzel bir anı, güzel bir tecrübe ve güzel insanlar eklememe
imkan sunan Diş Dostu Derneği’ne de teşekkür eder, herkese
sağlıklı gülüşler dilerim.
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Su Soley:
Müziğim rengarenk!
Ankara’dan İstanbul’a uzanan bir müzik hikayesi… O hem şarkıları söylüyor, hem
enstrüman çalıyor hem de yapımcı olarak müzik dünyasında yer alıyor. Müzik kariyerini, hayallerini, motivasyonunu ve çok daha fazlasını Su Soley’le konuştuk.
Kapak Fotoğrafı: Cansu Yılmaz | Fotoğraflar: Buse Tirman

Spor hayatınızda önemli bir alanı kaplamış, bugün dönüp
baktığınızda sporculuk mu, müzisyenlik mi ağır basıyor?
Spor gerçekten de hayatımda, özellikle de belli bir dönem
için, çok önemli bir alanı kapladı. Artık amatör olarak ilgileniyor olsam da halen hayatımda. Fakat toplamda müzikle
geçen vaktim sporla geçen vaktimden daha fazla. Buradan
yola çıkarak bile müzisyenlik biraz daha ağır basıyor diyebilirim.

önemli. Hele ki o kadar büyük projelerde öğrenecek çok şey
oluyor. Kendi projelerimi şekillendirirken ve yürütürken tabii ki o zamanlar edindiğim acısıyla tatlısıyla pek çok deneyimin çok faydasını gördüm. O deneyimler kariyerime yön
çizerken yardımcım oldu.

Uzun yıllar ünlü isimlerle çalıştınız, ünlülerle çalışmanın
hayatınıza kattıkları ne sizce?
Müthiş deneyimlerdi. Dev gibi sahneler, onlarca insanın dört
bir yandan çalışıp emek harcadığı dev projeler… Her işte olduğu gibi işin mutfağında deneyim edinmek bu işte de çok

Sizin için alternatif müziğin sesi deniyor, siz kendi müziğinizi nasıl tanımlardınız?
Müziğim rengarenk. Yazdığım sözlerin duygusunu taşıyan
besteler yapıyorum. Bu besteler, kimi zaman 6/8 lik bir vals
olabilirken, kimi zaman da içindeki öfkeyi taşımak için rock

Hem şarkı söylüyorsunuz hem yazıyorsunuz hem enstrüman çalıyorsunuz, üstüne bir de yapımcılığı eklemişsiniz. Tek kişilik dev kadro gibisiniz, nasıl yürütüyorsuSporla bu kadar iç içe bir geçmişte müzikle nasıl tanış- nuz bu süreci, sizi ne motive ediyor?
tınız?
Uzun yıllardır emek harcadığım, sebat ettiğim, kendimi ait
Müzik hayatımda spordan önce vardı. Spor hayatım 4-5 hissettiğim mesleği yapıyorum. Bunun huzuru bambaşyaşlarında başladı ama içimdeki
ka. Bir de zaten bir şey yaratmak
müzik tutkusu o yaşlarda çoktan Uzun yıllardır emek harcadığım, her zaman çok keyifli. Solmakta
sebat ettiğim, kendimi ait
oluşmuştu. Bizim evde iyi ve günolan bir çiçeği yeni toprakla yeni
cel müzik hep takip edilirdi. Ens- hissettiğim mesleği yapıyorum. bir saksıya aldığımda ve çiçeğin
trüman seven, müzik dinlemeyi
Bunun huzuru bambaşka. Bir mutlu olduğunu gördüğümde bile
seven bir çiftin çocuklarından bigünlerce çiçek için çok mutlu hisriydim. İlk enstrümanım melodika de zaten bir şey yaratmak her sediyorum. İnsanın kendi zevkiyle
zaman çok keyifli.
idi ve babam ben çok küçükken
sıfırdan bir şey üretmesi hele bamhediye etmişti. Zaten ailem tabaşka bir duygu. Hem işin oluşum
rafından da müziği sevecek şekilde büyütülmüştüm yani. sürecinde hem de işi tamamlayıp yayınladığımız süreçte,
Babam, bazı günler, notalarını açıp ud çalardı. Kimi zaman albüm çalışmalarını yürüttüğüm müzisyen arkadaşlarımın
bizimkilerin arkadaşları uğrardı. Gitar, bağlama, ud, keman gözlerindeki sevinci görmek benim için sonsuz mutluluk
sesi duyarak büyüdüğümüz bir evdi bizimkisi. Müzikle tanış- kaynağı ve itici güç oluyor. Kendi albümlerimde de kendi
mam ailemin müzik sevgisiyle oldu.
mutluluğum tabi ki…
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Seneler sonra durup baktığımda,
kendimi Türk müzik ve eğlence
sektörüne değer katmış isimler
arasında görmek beni çok mutlu eder.
olabiliyor. Sahnede de böyleyim. Rengarenk bir repertuvarım var. Gecenin konseptine ve ihtiyacına göre farklı düzenlemeler yapıp pek çok farklı stilde eğlence ve dinlence
anlayışına hizmet edebiliyor. Çocukluğumdan itibaren çok
çeşitli ve güzel müziğe erişim imkânım oldu. Müziği her haliyle sevdim. Uygulamalarım da bu yönde oluşuyor.
Sizce Türk müziğinin neye ihtiyacı var, Türk müziğini
nasıl görüyorsunuz?
Bence, özellikle de son yıllarda Türk popüler müziğinde çok
önemli işler yayınlanmaya başladı. Bu beni çok çok mutlu
ediyor. İnternet erişiminin ve dijital dünyanın bu olumlu gelişmelerdeki katkısı tabii ki çok büyük. Herkes dört bir yandan güzel işler yapmaya çaba sarf ediyor. Bence etiği ve estetiği arayan yapımcıların sayısının biraz daha çoğalmasıyla
çok daha iyi olacak.
“Müzikle ilgili kırılma noktam bu” diyebileceğiniz hikayeniz var mı?
Müzikle ilgili pek çok kırılma noktası yaşadım aslında. O
uzun yıllara pek çok iniş çıkış pek çok depresyon sığdı.
Fakat en belirgin kırılma noktam; piyasa şartlarından çok
çok sıkıldığım o anda şirketi kurmaya karar verişimle oldu.
2018’de Soley Yapım’ı kurdum ve kendi dijital müzik etiketimizi; SOLEY TUNES’u oluşturdum. O noktadan sonra hayat
sanki bunu yapmamı bekliyormuş gibi güneşli yüzünü bana
çevirmeye başladı.
Sanatçılar insanlara “bir şeyler” anlatmak istiyor, hüzün de var içinde sevinç de, bazen kırgınlık, bazen motivasyon. Bazı sanatçılar bir tabloyla anlatıyor, siz de müzikle, şarkılarınızla. İnsanlara ne anlatmak istiyorsunuz,
sizi dinlediklerinde sizden ne duymalılar?
Aslında bunun için kesin bir örneklendirme yapamam. Herkesin başkasından duyumsayabilecekleri ancak kendi alabileceği kadar olabilir. Hepimiz için aynı şey geçerli. Hayattan
alabileceklerimiz ona ne kadar açık ve hazır olduğumuzla
alakalı. Şarkılarım pek çok farklı duyguyu barındırıyor. Anlatmak istediklerimi açıkça anlatıyorum ama kendi cümlelerimle, kendi duygularımla. Bu kimi dinleyende aynı duyguları oluştururken başka birinde, kendi hayat hikayesinin
içinde, bambaşka duygular da oluşturabilir. Cümlelerimdeki
ve müziğimdeki samimiyeti hissetmeleri benim için yeterli.
Geçmişte birçok ünlüyle çalıştınız demiştik, artık kendi
yolunuzda yürüyorsunuz sizce bu bir süreç mi, kuşların
yuvadan uçması gibi herkes zamanı geldiğinde yalnız yürümeyi denemeli mi, bu karar nasıl veriliyor sizce?
Aslında benim hikayem solo kariyerle başladı. Projelerinde
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yer aldığım değerli isimlerle çalışmadan çok önce 2000 senesinde Ankara’da başlamıştı. 2006’da İstanbul’a taşındıktan sonra pek çok iyi müzisyenle tanıştım ve önemi birkaç
isimle çalışmak için iyi teklifler geldi. Belli bir süreç dahilinde
bu isimlerle çalıştım ve kariyerimde yol gösterici olan bazı
deneyimler edindim. Bu süre içinde, bir yandan da kendi ekibimle olan solo performanslarım hep devam etti.
Ben bunu kuşların yuvadan uçması gibi görmüyorum. Aslına
bakarsanız geri vokalistlik bir basamak değildir, orkestralarda önemli bir pozisyondur ve piyanistlik ya da gitaristlik gibi
bir enstrümanistliktir. Hayatları boyunca sadece geri vokal
yapan müzisyenler de var dünyada. Bu biraz bizim ülkemizde böyle yanlış anlaşılıyor. Her geri vokalist solo kariyer
yapmak zorunda değildir aslında.
Yıllar yıllar sonra müzikle ilgili bir hayalinizi gerçekleştirdiniz ve gerçekleşen hayalinizi genç bir arkadaşınıza
anlatıyorsunuz, nedir bu hayal?
Müzikle ilgili pek çok hayalim var. İnanın say say bitmez. Sanatçılar, albümler, konser projeleri, müzikaller, tv ve radyo
programları… Fakat tüm bunların genelinde, seneler sonra
durup baktığımda, kendimi Türk müzik ve eğlence sektörüne değer katmış isimler arasında görmek beni çok mutlu
eder.
Yeni dönemde sizi nerelerden takip edelim, karşımıza
nerede çıkacaksınız?
Sosyal medya hesaplarımdan ve web sitesinden takip ederek zaten tüm konser ve proje haberlerine ulaşabiliyorsunuz. Instagram’ı kendim kullanıyorum. Twitter, Facebook ve
Youtube hesaplarım ekibim tarafından yönetiliyor. 2020’de,
bana ve sanatçılarım DUYGU ve MERT CANKA’ya ait çok sayıda farklı projeyle karşınızda olacağız.
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Genel sağlık için ağız ve diş sağlığı:

Diyabetli Yaşam

Dünya üzerinde diyabet hızla artıyor, peki diyabetli hastaların ağız ve diş sağlığında dikkat etmesi gerekenler neler?
Yazan: Doç. Dr. Aylin Baysan

Diyabet (şeker hastalığı) nedir?
Genelde şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, insan vücudunda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin
hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür
boyu süren kronik bir hastalıktır.
Diyabet hastalığı yaygın mıdır?
Diyabet dünyada 11 kişiden 1’ini etkileyen sık rastlanan ciddi
bir sağlık sorundur. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) (2016)
verilerine göre yaklaşık 422 milyon kişi diyabet hastasıdır.

Diyabet ve diş eti hastalıkları arasında bağlantı nedir?
Diyabetin diş eti problemleri ile direk bağlantısı kanıtlanmıştır. Kan glukozunun stabil olmadığı durumlarda diş eti
hastalığına sıklıkla rastlanır. Bu durum aynı şekilde eğer
diş eti hastalığı mevcut ise, diyabetli kişilerde kan glukozunun kontrolü zorlaşabilir. Diş eti hastalığına neden olan
mikroplar oldukça agresif ve dokuyu saran bir durum
sergiler. Bu durum tedavi edilmez ise diş eti hastalığının
hızlı bir şekilde ilerlemesine ve çene kemiğinin erimesine
neden olabilir.

Diş çürüğü ile ağız kuruluğu arasında bir bağlantı var
Diyabet ağız ve diş sağlığını etkiler mi?
mıdır?
1971’den 2012’ye kadar olan zaman içersinde Amerika’da- Ağız kuruluğunun genel olarak nedenleri çeşitli kronik
ki verilere göre, diyabetli hastaların en az 21 tane dişinin sistemik hastalıklar, diyabet ve çoklu ilaç kullanımlarıdır.
olma oranı %69 iken, sağlıklı olan
Bu ilaçların arasında antidepDiyabetli kişilerde sağlıklı
hastalarda bu oran %87 olmuştur.
resanlar ve tansiyon için alınan
olanlara oranla iki kat
Diyabetli kişilerde sağlıklı olanlara
ilaçlarda vardır. Ağız kuruluğu,
oranla iki kat daha fazla diş eksikliağızda rahatsızlık, yutkunma
daha fazla diş eksikliği
ği görülmektedir.
güçlüğü ve diş çürüklerinde artıgörülmektedir.
şa neden olur.
Diyabete bağlı ağız ve dişte en sık görülen problemler
nelerdir?
Kök çürükleri diyabetli hastalarda sık görülür mü?
- Diş eti hastalıkları (çene kemiklerinde erime)
Diyabetli hastalarda yaşlılığa ve diş eti hastalıklarına bağ- Ağız kuruluğu
lı oluşan diş eti çekilmelerinde kök çürüklerine sık rast- Diş çürükleri (Kök çürügü)
lanmaktadır. Kök yüzeyi mineye göre daha az organik
- Ağız mukozasında enfeksiyonlar (ağız mantarları)
madde içerdiğinden çürük gelişmesine daha yatkındır. Ne
- Ağız ülserleri
yazık ki, kök çürüğü tedavisinde önerilen dolgular, çürü- Ağız mukozasında yanma ve yaralar
ğün diş etine yakınlığından ve dentin diş dokusunun daha
- Tat değişimleri
çok organik madde içermesinden, mine kadar güçlü olma- Yukardaki belirtilen nedenlerden dolayı diş kayıpları
dığından, dolgunun dişle bağı güçlü olmaz. Bu yüzden de
- Ağız kuruluğundan dolayı protez kullanma güçlüğü
dolgular pek uzun ömürlü olmamaktadır.

8

DIŞİNIZE TAKILANLAR

Diyabetli hastalarda takma dişler (Hareketli protez) için
öneriler nelerdir?
Diyabetli hastalarda önceden bahsettigimiz ağız ve dişte sık
görülen problemlerden dolayı diş kayıpları olabilir ve hastalar takma diş takmak zorunda kalabilir. Ağız mukozasında
enfeksiyonlar (ağız mantarları), sık görülen ülserler, ağız
mukozasında yanma ve yaralar ayrıca ağız kuruluğundan
dolayı protez kullanımında güçlükler görülebilir.
- Diş hekiminin takma dişlerin doku uyumunu rutin bir şekilde kontrol etmesi önerilir.
- Yumuşak dokuların sık kontrolleri ve takma dişe bağlı oluşan ağız yaralarının erken teşhisini sağlar.
- Takma dişler akşamları çıkarılıp yumuşak dokulara dinlenme olanağı sağlanmalıdır.
- Takma dişlerin her öğünden sonra temizlenmesi önerilir.
- Diş hekimi takma dişlerin temizlenmesi için gerekli ürünler
tavsiye edebildiği gibi ağız kuruluğuna bağlı, takma dişlerin
yumuşak dokulardaki rahatsızlığını azaltıcı ek önerilerde de
bulunabilir.

Kaliteli bir yaşam için diyabetli
hayatta ağız ve diş sağlığı entegral
bir şekilde yer teşkil etmektedir.
Diş hekimleri rutin kontroller ile
potansiyel komplikasyonların
önlenmesini veya erken teşhis ile
kontrol altına alınmasını sağlar.

Diş eksikliğinin tedavisinde yeni yöntemler nelerdir?
Diyabetli hastalarda kan glukoz şekerinin kontrol altında
olması halinde, diş hekimi hastanın kemik yapısına, diş eti
hastalığının olup olmadığına, diş eti hastalığı olduğu takdirde ilerleme derecesine göre ve genel olarak ağız sağlığını
inceledikten sonra olumlu bir sonuç elde edileceğini düşünüyorsa, implant ile tedavi endikasyonu belirtebilir. Sigara
kullananlarda implanta bağlı enfeksiyonlarda artış olduğu
için implant ile eksik dişlerin tedavisi kesinlikle önerilmez.
Özetleyecek olursak, otomatik olarak her diş eksikliği diş
implantları ile tedavi edilemez.
Diyabette ağız sağlığı ile ilgili komplikasyonlar nasıl önlenir?
- Rutin kan glikozunun ölçülmesi
- Düzenli diş hekimi kontrolleri (3 veya 6 ay)
- Diş eti hastalıkları ve enfeksiyonal durumlarda görünen
ağızdaki kızarıklıklar, yaralar ve ağız kokusunu görmemezlikten gelmemek
- Sağlıklı ve dengeli beslenme
- Etkili diş fırçalama alışkanlığı ve diş aralarını temizleme
ürünlerinin kullanılması. Örneğin diş ipliği/diş ara fırçaları
(Diş hekimleri fırçalama teknikleri konusunda hastaları bilgilendirir)
- Elektrikli diş fırçalarının plakların dişlerden temizlenmesinde daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.
- Sigara ve alkol kullanılmaması tavsiye edilir.
- Diyabetli yaşamda koruyucu hekimliğin önemli bir yeri
vardır. Ağız gargara kullanımları, kalsiyum, fosfat ve fluorid
içeren diş vernikleri ve macunları diş hekiminin tavsiyeleri
doğrultusunda kullanılırsa, diş çürüklerinin önlenmesinde
büyük yarar sağlamaktadır.
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Zihninizi yenileme zamanı:

Zihinsel Detoks

Detoks deyince aklımıza hep yeşil sebzeler, sıvı gıdalar ve beden detoksu geliyor.
Arada kaçamaklar yapsak da bedenimize nasıl özen göstermemiz gerektiğini
biliyor, zararlı toksinlerden arınmak için detoks programlarına başvuruyoruz. Peki
bedenimizin ayrılmaz bir parçası zihnimiz? Zihnimizi temizlemek, arındırmak,
yenilemek için ne yapmalıyız? Zihinsel detoksla tanışma zamanı!

Dünyaya gözümüzü açtığımız andan itibaren zihnimizden
milyonlarca düşünce geçti, hepsi davranışlarımızı ve düşünme şeklimizi belirledi. Artık zihnimiz, neye inanıyorsak ve
nasıl düşünüyorsak öyle çalışıyor. Geçmişten getirdiğimiz
öğretiler, kalıplaşmış bakış açılarımız, modern dünyanın getirdiği karmaşa... Ve tüm bunların hayatımıza ve davranışlarımıza yansıması... Oysa mutluluk yaşadığımız anlarla değil,
o anlara yüklediğimiz anlamlarla şekilleniyor. Mutlu ya da
mutsuz olmamızı belirleyen durum, yaşadığımız olaylara
bakış açımız.
Zihnimiz bizim bilgisayarımız ise
öğrendiği çalışma şeklini değiştirip, yeniden programlayarak
bugün yenilenmiş bir zihinle yola
devam edebiliriz.

Yenilenmiş zihin

Hafiflemek mi istiyorsunuz? Affedin!

Eski sevgilinizi, kavga ettiğiniz patronunuzu, yan komşunuzu, akrabanızı, kısaca sizi üzmüş kim varsa affetmek
zihninizi berraklaştırıyor ve öfke
Zihnimiz bizim bilgisayarımız
yükünden kurtulmanızı sağlıyor.
ise öğrendiği çalışma
Affetmekle birlikte size kötü hissettiren fotoğraf, eşya, mesaj ne
şeklini değiştirip, yeniden
varsa hayatınızdan çıkarmanın
programlayarak bugün
da arınmanın bir parçası olduğu
yenilenmiş bir zihinle yola
söyleniyor.

devam edebiliriz.

Zihin detoksu elbette geçmişi unutacağımız anlamına gelmiyor. O ünlü filmdeki gibi tüm acılarımızı, yaşadığımız
olumsuz durumları bir makineden geçip unutmak söz konusu değil, söz konusu olan şey bakış açımızı değiştirmek. Peki
bunun için neler tavsiye ediliyor?
Bakış açımızı değiştirmeye karar verdiysek birinci adım olan
farkındalığı cebimize koymuşuz demektir. İkinci adım ise ya-
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şadığımız tüm olayları kabullenmekle başlıyor diyor uzmanlar. Ayrılık, hastalık, kayıplar, herkese derin acılar yaşatıyor
ve bir yas dönemi geçiriyoruz. Önemli olan yasımızı tuttuktan sonra durumu kabullenerek yola devam etme çabası.

Olumsuz kelimelere veda
Hayatın hızında zihnimizden geçen kelimelerin, düşüncelerin çoğunlukla farkında olmuyoruz. Şimdi onları yakalama
zamanı. “Asla mutlu olamayacağım, her şey kötüye gidiyor!” düşüncesini yakaladığınız anda uzaklaşmayı deneyin,
olumsuz genellemeleri hayatınızdan çıkarmanın keyfini yaşayın.

TREND SAĞLIK

Evim güzel evim!
Uzmanlar, yaşadığınız yerin zihin durumunuzu etkileyen
ögeler arasında olduğunun altını çiziyor. Bu elbette evinizi
baştan aşağıya değiştirin demek değil, enerjisinin olumsuz
olduğuna inandığınız, size iyi hissettirmeyen eşyaları hayatınızdan çıkarmak iyi bir başlangıç olabilir.
Her gün defalarca baktığınız telefon ya da bilgisayar ekranınıza kendinizi iyi hissedeceğiniz fotoğraflar koymak da
değişim için güzel bir adım.

Senaryolarınızı değiştirin
Sanki biri sürekli beyninizin içinde konuşuyor mu? Felaket
senaryoları ile hayatınızın hep olumsuz yönlerine odaklanmanızı mı sağlıyor? Ya şöyle olursa diye aklınızda geçen
düşüncelerin geçip gitmesine izin vermeniz gerekiyor. Kendinizi geleceğe dair kötü senaryolar yazarken buluyorsanız, geçmişte kötü olacağını düşündüğünüz ama olumsuz
gerçekleşmeyen durumları ya da olumsuz da olsa baş edebildiğiniz anları düşünün, böylece etkilenmekten kendinizi
koruyabilirsiniz.

“Asla mutlu olamayacağım, her
şey kötüye gidiyor!” düşüncesini
yakaladığınız anda uzaklaşmayı deneyin,
olumsuz genellemeleri hayatınızdan
çıkarmanın keyfini yaşayın.
hiç düşündünüz mü? Yoksa olumlu yönlerinizi görmezden
mi geliyorsunuz? Başkalarına olduğunuz gibi kendinize de
cömert olmak, zihninizi temizleme yolculuğunun önemli
adımlarından biri.

İyi mi yoksa kötü mü?
Hayat her zaman iyi ya da kötü değildir. Siyah ya da beyaz
keskinliğinden vazgeçip grilerin güzelliklerini keşfetmeye
ne dersiniz? Sadece olumlu ya da olumsuz yönlere odaklanmamak dostluk, aile, arkadaşlık ilişkileriniz için avantaj
sağlayan bir yöntem olabilir.

En son kurduğunuz hayal ne?
Olumlu yönleriniz neler?
Başkaları hakkında konuştuğunuz bir anı hayal edin. Bir
başkasının ne kadar akıllı, komik, güçlü ya da iyi olduğunu
defalarca düşünmüşsünüzdür. Peki kendi olumlu yönlerinizi

Hayatınızda olmasını istediğiniz, size kendinizi iyi hissettiren hayal ve hedefleriniz yaşamınızı zenginleştirir. Beyniniz inandığınız şeyleri gerçekleştirmeye programlıdır. Hayal
kurmaktan vazgeçmeyin ve istediğiniz ne varsa zihninizde
görselleştirmenin büyüsünü yaşayın.
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Aromaterapinin
diş tedavisindeki gücünü
keşfedin!
Tedavilerin her alanında bilimsel yöntemlerin yanı sıra doğal destekler de yer alıyor. Aromaterapi diş tedavisinde kullanılan doğal desteklerden biri. Tedavi öncesi
korkuyu yatıştırmaktan, tedavi sonrasındaki süreçlerde diş sağlığı ve bakımını desteklemek için aromaterapinin gücünden faydalanılıyor.
Yazan: Dt. Beyza Ünal Görgün

Ağız ve diş hastalıklarının ilaçlarla ve tıbbi tedavisinin ya- lemek gibi bir çok alanda aromaterapinin gücünden yararnında aromaterapi gibi yardımcı tedavilere de zaman za- lanıyoruz.
man başvuruyoruz. Hastaların çoğu doğal yöntemlerle bir
çözüm arayışı içerisinde olsalar da, her doğal yöntem iyidir Hangi yağ ve hidrolatlar diş hekimliği alanında kullanıveya tedavi edicidir diye bir durum da söz konusu değildir. lıyor?
Bu konuda da destekleyici bu ürünlerin muhakkak kontrol- Öncelikle hidolatın tanımını ve yağların özelliklerini açıklayalım. Bitkilerin suda eriyen madlerden geçmiş olması ve terapödelerinin ve esansiyel yağlarının
tik dediğimiz tedavi edici özellikDoktora giderken yaşanan
te olması gerekir.
endişe ve korkuyu yatıştırmak, izlerini taşıyan, ilgili bitkinin uçucu yağ özelliklerine benzer özelhastane
ve
klinikteki
el
ve
likler gösteren sulara hidrolat
Peki aromaterapiyi diş hekimağız dezenfeksiyonu, sonraki
veya çiçek suyu denir. Hidrolatlar
liğinde özellikle hangi alanlarda
su buharı damıtması sonucu elde
kullanıyoruz?
idame fazında diş ve diş
edilirler. Yağlar ise bitkilerin çiKorku ve endişenizin başladığı
etlerinin sağlığı ve bakımını
andan itibaren, işlem anına ve
çeklerinden, kabuklarından, gövdesteklemek gibi bir çok alanda de, kök veya yapraklarından elde
sonrasına kadar her alanda kularomaterapinin gücünden
lanıyoruz. Bir doktora giderken
edilir. Sabit, uçucu ve maserat
yaşadığınız endişe ve korkuyu
yararlanılıyor.
yağları olarak çeşitlendirilir.
yatıştırmak, girmiş olduğunuz
Uçucu yağlardan özellikle; nane,
hastane ve klinikte el ve ağız dezenfeksiyonu, sonraki idatea tree, okaliptüs, lavanta, adaçayı, tıbbi papatya, karanfil
me fazında diş ve diş etlerinizin sağlığı ve bakımını destekgibi uçucu yağlar diş hekimliği alanında oldukça sık kulla-
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Adaçayı, lavanta, gül, papatya hidrolatları ağız gargarası olarak kullanıma
oldukça uygundur. Gül hidrolatı tek başına dahi hem ağız boşluğundaki kirleri
arındırır, hem de mukozayı rahatlatıp bakımını yapma özelliğine sahiptir.

nılan uçucu yağlardır. Bu yağların kullanımında çok dikkatli
olmak gerekir. Uygun doz ve doğru uygulamalar tedavi edici
veya tedaviyi destekleyici iken yanlış kullanım daha büyük
problemlere yol açabilir. Bu yüzden kullanımlarında veya
ürünlerin tedarik edilmesinde bir hekim veya eczacıdan destek alınmalıdır.
Özellikle adaçayı, lavanta, gül, papatya hidrolatları ağız gargarası olarak kullanıma oldukça uygundur. Gül hidrolatı tek
başına dahi hem ağız boşluğundaki kirleri arındırır, hem de
mukozayı rahatlatıp bakımını yapma özelliğine sahiptir ama
yangılı ve enflamasyonlu ağızlarda gül yerine lavanta hidrolatı da tercih edilebilir.
Bebeklerde de rahatlıkla kullanılabilen gül, lavanta, papatya
hidrolatlarından özellikle tıbbi papatya hidrolatı, diş çıkarma
döneminde sıkıntı yaşayan bebeğinizi rahatlatmak için güvenle kullanabileceğiniz hidrolatlar arasındadır. Dişlerin çıkma belirtisi gösterdiği bölgelere, buz dolabında soğutulmuş
papatya hidrolatı pamuk veya gazlı bezlerle masaj yaparak
uygulanılabilir. Bu bebeğinizi oldukça rahatlatacaktır. Ya da
kendi çay keyfiniz için almış olduğunuz bir miktar tıbbi papatyayı demleyip soğuttuktan sonra da aynı şekilde bebeğinizin ağız içini rahatlatmak için kullanabilirsiniz.
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Üniversite sonrası adımları
için Genç Diş Hekimi
adaylarımızın yanındayız!
Üniversite sonrası çalışma hayatlarına destek olmak ve sorularını yanıtlamak
amacıyla genç diş hekimi adayları ve uzman hekimlerimiz bir araya geldi.

11 Kasım’da gerçekleşen söyleşiye toplam 56 öğrenci katıldı. Yaz aylarında Medipol Üniversitesi Diş hekimliği öğrencileri ile gerçekleştirdiğimiz Diş Dostu Mentorum projesi
sonucunda, diş hekimliği öğrencilerinin özellikle üniversite
sonrasında atacakları adımlar ile ilgili rehberliğe ihtiyaç
duyduklarını anladık. Medipol Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi 3. ve 4. Sınıf öğrencilerini Prof. Dr. Hakan Özyuvacı,
Dr. Seyhan Gücüm ve Dr. Gökhan Yamaner’in katıldığı söyleşimize davet ettik. İstanbul Diş Hekimleri Odası’nın kapılarını açtığı etkinliğimize Ditron Implant sponsor oldu.
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Değerli konuşmacıların her birinin uzmanlık alanlarının farklı olması; akademisyenlik ve klinik işletme konusunda ayrı
ayrı bilgi sahibi olmaları özellikle öğrencilere farklı bakış
açıları kazandırdı. 3 saat süren etkinlikte hekimler deneyimlerini paylaştı, değerli bilgiler verdi ve öğrencilerin sorularını yanıtladılar.
2020 yılı boyunca farklı üniversitelerde etkinliği sürdürmeyi planlıyoruz. Öğrenciler ile birlikte hareket etmek ve
onlara katkı sağlamak Diş Dostu Derneği için en önemli misyonlardan biridir.

DİŞ DOSTU’NDAN HABERLER

Dişler Yine Yolunda
Türkiye’nin dört bir yanındaki miniklere ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık
kazandırmaya devam ediyoruz.

2005 yılından bu yana devam eden projemize
yoğun ilgi devam ediyor. Türkiye’nin dört bir
yanına; miniklerin ağız ve diş sağlığı konusunda
farkındalık kazanmasını sağlayan oyun setleri,
çıkartmalar ulaştırmaya devam ediyoruz. Materyallerin ulaştırılmasının yanı sıra diş hekimlerimizle birlikte ziyaret ettiğimiz okullarımızda
doğru ağız ve diş bakımı, sağlıklı gülüşler için
beslenmede dikkat edilmesi gereken noktalar,
diş fırçalamanın süresi ve önemi konularında da
kapsamlı bilgiler vermek için öğrencilerimizle
buluşuyoruz. Geçtiğimiz ay Beykoz ve Hadımköy
ilçelerinde yer alan iki okulumuzda neredeyse
700 öğrencimize ağız ve diş sağlığı konusunda
farkındalık kazandırdık. Değerli bilgilerini aktaran Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Oktay Dülger’e
teşekkür ederiz.

15

YAŞAMA AÇILAN PENCERE

16

YAŞAMA AÇILAN PENCERE

Şeflerin başarı tarifi:
Arda Türkmen
Küçükken sporcu olmak isteyen büyüdüğünde kendini mutfağın sihirli dünyasında
bulan Arda Türkmen Arda’nın Mutfağı ile 10. sezonuna giriş yapıyor. Bu kadar çok
sevilmenin ve başarının tarifini Arda Türkmen’den öğrendik.

Onu çoğumuz Arda’nın Mutfağı ile tanıyoruz. Dile kolay tam
10 sezondur beğeniyle ve istikrarla izleniyor, takip ediliyor.
9 yılı özetlemek Arda Türkmen için zor, içinde bir çok hikaye barındırıyor ve kısa bir özete sığmayacağını elbette
hepimiz tahmin edebiliyoruz. Arda Türkmen’in özeti ise;
milyonlara ulaşabilmek çok güzel bir duygu!

Hem mekan işletmek hem de mutfağı yönetmek bize zor
gelse de Arda Türkmen sırrını açıklıyor. Başarılı bir mekan
işletmenin, üzerine mutfağı da yönetebilmenin sırrı: iyi ve
uyumlu bir ekip.

Dışarıdan bakıldığında mutfak hem büyülü hem de stresli bir yer. Kocaman bir fabrika gibi, içeride hem hızlı hem
Üniversite yıllarında işletme ve sahne-gösteri sanatları dikkatli olmak gerekiyor gibi. Söylenene göre de katı bir
okuyan Arda Türkmen bu esnada çeşitli organizasyonlar, hiyerarşi var. Arda Türkmen bu konuya mutfağın bir çok
bar işletmeciliği gibi alanlarinsana yemek çıkarmak zorunArda’nın Mutfağı’nda 9 yılı
da çalıştı. Bu dönemlerde akda olduğun bir yer olduğunda
lında mutfakla ilgili bir şeyler özetlemek Arda Türkmen için zor, hata kaldırmadığını söylüyor.
yapmak yokmuş aslında, fakat içinde bir çok hikaye barındırıyor ve Yüksek stres ve askeri düzen
catering işi çıkınca geri çevirkısa bir özete sığmayacağını elbette de mutfağın içinde bulunduğu
memiş ve mutfak macerası da
hepimiz tahmin edebiliyoruz. Arda dünyanın tanımı.
böylece başlamış.
Hayatın her alanında olduğu
Türkmen’in özeti ise; milyonlara
Bu kadar başarı acaba hayalulaşabilmek çok güzel bir duygu! gibi yeme-içme konusunda da
lerin sonucu mu diye merak
trendler var. Örneğin şu sıralar
ediyoruz. Oysa Arda Türkmen
lokmacılar çok trend, Arda Türkmen bu konuda her şeyin
büyüyünce sporcu olacağım diyen bir çocukmuş. Yine de
bir dönemi olduğunu düşündüğünü dile getiriyor. Çoğu
hayatın onu getirdiği yerden, şef olmaktan da memnun.
şeyin bir anda trend olduğunu, en geç 1 yıl içinde kaybolAynı anda birden fazla şey yapmak yorucu ve zor bir süreç. duğunu söyleyen Türkmen, böyle bir düzende yaşadığımız
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Arda Türkmen diş sağlığı için her şeyi dengede tükettiğini, şeker, asitli içecekler, kahve/
çay konusunda her zaman denge gözettiğini dile getiriyor. Ayrıca dişlerini çok sevdiği için
kontrollerine de düzenli gittiğini belirtiyor.
için durumu da çok yadırgamıyor. Trenlerden bahsetmişken Arda’dan bir de gelecek tahmini istiyoruz. Önümüzdeki
dönemde yeni açılan kafe ve restoranları göz önüne alarak
sağlıklı gıdalara eğilim olacağını düşündüğünü ifade ediyor.
Mutfakta söz sahibi olan birini yemeğe davet etmek cesaret işi. Oysa Arda Türkmen yemek seçmiyor, arkadaşlarına
sık sık yemeğe gidip birlikte keyifli sofraların tadını çıkarıyorlar.
Yemek yapmakla bir yemeyi sevmek arasında fark var.
Arda Türkmen’in ikisinde de tercihi patlıcan. Patlıcanlı her
yemeği hem yapmayı hem yemeyi çok seviyor.
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Hem mutfakla bu kadar haşır neşir olup hem de fit kalmayı
başarmak çok kolay olmasa gerek. Arda Türkmen kendi çözümünü bulmuş, sağlıklı beslenmeyle ilgili özel bir rutini olmasa da her sabah spora gittiğini vurguluyor. Boş zamanlarında ve güzel havalarda da bisiklete biniyor, abur cuburla
da arasındaki mesafeyi koruyor.
Sağlıklı beslenmenin diş sağlığı için önemini hatırlatıyoruz.
Arda Türkmen her şeyi dengede tükettiğini, şeker, asitli
içecekler, kahve/çay konusunda her zaman denge gözettiğini dile getiriyor. Diş bakımının temeli olan her gün iki
kere dişlerini fırçalamayı aksatmadığını, ayrıca dişlerini çok
sevdiği için kontrollerine de düzenli gittiğini belirtiyor.

