‹Ç‹NDEK‹LER
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Uzmanl›k tüzü¤ünün dünü ve bugünü

Geçti¤imiz y›l Haziran ay›nda Resmi Gazete’de yay›mlanan T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü’nün diﬂhekimli¤iyle ilgili maddeleriyle ilgili olarak al›nan yürütmeyi durdurma karar› kald›r›ld›. Uzmanl›k sorununu dünü
ve bugünüyle bir dosya olarak sunuyoruz.

Antalya Kongresine ilgi büyük

20

19-21 Haziran’da Antalya’da yap›lacak olan TDB 10. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi Dentalya 2003 organizasyonu hakk›nda kongreyi
organize eden Antalya Diﬂhekimleri Odas›’n›n Baﬂkan› Gültekin
Y›ld›z’dan bilgi ald›k. Y›ld›z, Dentalya’n›n rekor bir kat›l›mla
gerçekleﬂece¤ini düﬂünüyor.

30

‘Yerel diktatörlü¤ü ezmek için
küresel diktatörlü¤e göz yumamay›z’

Bar›ﬂ Giriﬂimi’nin sözcülerinden gazeteci yazar Ayd›n Engin savaﬂ›
engelleyememiﬂ olman›n savaﬂa karﬂ› mücadelenin sonu olmayaca¤›n›, aksine savaﬂlar oldu¤u müddetçe bar›ﬂ mücadelesinin
sürece¤ini belirtiyor.

TDB Yay›n Kurulu Sorumlusu
Tatyos Bebek
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TDB E¤itim Komisyonu’dur
Kapak Tasar›m›
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Ofset Haz›rl›k Studio
Bask›-Cilt Stil Matbaas›

Teknisyenlik e¤itiminde çift baﬂl›l›k kalk›yor

Bugüne dek farkl› e¤itim kurumlar›nda verilen teknisyenlik e¤itiminin tek bir elden ve yüksekokul düzeyinde verilmesiyle ilgili
olarak haz›rlanan yönetmelik tart›ﬂmaya aç›ld›. Konuyla ilgili
olarak teknisyenlerin görüﬂlerini ald›k.

Yönetim Yeri ve Yaz›ﬂma Adresi
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www.tdb.org.tr
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‘Kalite olmadan bir ﬂey olmaz’

40

‘Kendimi sinemac› olarak görmüyorum’

‘Rus Gelin’ filminde bir pehlivan› canland›ran Metin Akp›nar tekrar
Zeki Alasya ve Umur Bugay’la, en önemlisi seyirciyle buluﬂmaktan
memnun. Ancak Irak Krizi ve savaﬂ senaryolar› onu fazlas›yla
üzüyor. Savaﬂ›n galibi olmad›¤› söyleyen sanatç› 2003’ün Türkiye
ve dünya için kötü geçece¤ini düﬂünüyor.
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TDB Genel Baﬂkan›

Savaﬂ, uzmanl›k ve

ortak ak›l

Z

or bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan Irak’a
ABD ve ortaklar›n›n yapt›¤› sald›r›n›n yaratt›¤› s›k›nt›larla ülkece bo¤uﬂurken mesle¤imizde de
uzmanl›k tüzü¤üyle beraber baﬂka bir sorunun ilk ad›mlar› at›l›yor.

detle karﬂ› ç›kmas›na ra¤men halk›n ve diﬂhekimlerinin
ihtiyaçlar›n› onlardan iyi bilen(!) baﬂta eski Sa¤l›k Bakan› say›n Osman Durmuﬂ olmak üzere di¤er yetkililer giderayak yanl›ﬂlarla dolu uzmanl›k tüzü¤ünü yürürlü¤e
soktular.

Asl›na bak›l›rsa her iki problemin benzer kaynaklar› var.
Bunlar›n baﬂ›nda ortak akl›n, ç›karlar› ortaklaﬂt›rma çabas›n›n olmamas› geliyor. ABD ve ortaklar›, Irak’›n “uluslararas› toplum için” tehdit oluﬂturdu¤unu iddia ediyor ve dünyan›n geri kalan›n›n fikrinin kendileri için önemli olmad›¤›n› her ad›mda belli ediyor. Oysa di¤er
yanda yüzmilyonlarca insan baﬂka bir ﬂey söylüyor. Onlar, savaﬂs›z bir çözümün mümkün oldu¤unu, 21. yüzy›lda insanl›¤›n bu olgunlu¤a ulaﬂm›ﬂ oldu¤unu göstermesi gerekti¤ini söylüyorlar.

TDB’nin uzmanl›¤a ilkesel olarak karﬂ› olmad›¤›n› her
ortamda dile getirdik. Uzmanl›¤a bak›ﬂ›m›z›n ne oldu¤unu dergimizin bu say›s›nda da geniﬂ biçimde aktard›k.

Saddam Hüseyin’in bir diktatör oldu¤unu ve müdahalelerinin Irak’a özgürlük ve demokrasi getirece¤ini, onlar› -y›llarca kendilerinin destekleyip güçlendirdi¤i- Saddam’›n zulmünden kurtaracaklar›n› iddia eden savaﬂ ittifak›, Irak halk›n›n kurtar›lmak isteyip istemedi¤ini tart›ﬂm›yor bile. Di¤er tarafta ekonomik durumlar›n› düzeltmek için savaﬂtan medet umanlar gücün yan›na s›¤›narak olan bitene gözlerini yumuyor, daha da kötüsü
savaﬂa destek veriyor.
Savaﬂa karﬂ› oldu¤unu aç›kça ifade eden bizlerin ise
üç önemli nirengi noktas› var: Hukuk, meﬂruiyet ve hekimlik nosyonumuz. Bu savaﬂ hem uluslararas› hukuku
hem de kamuoyu vicdan›n› çi¤nemektedir. Öte yandan
temel amac› yaﬂatmak, iyileﬂtirmek olan hekimler do¤al olarak savaﬂ›n karﬂ›s›nda yer alacakt›r.
Belki bu toz duman içinde ülke kamuoyunun dikkatini
pek çekmeyen ama bizlerin yak›ndan izledi¤i olumsuz
bir geliﬂme de uzmanl›k meselesinde gelinen son nokta oldu. Türkiye’deki 18 bine yak›n diﬂhekiminin böyle
bir talebi olmamas›na, hatta büyük ço¤unlu¤unun ﬂid-

Uzmanl›k dallar›n›n art›r›lmas›n› hiçbir bilimsel kriteri
dikkate almadan savunanlar, TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun aylard›r yapmaya çal›ﬂt›¤› tart›ﬂma ve uzlaﬂma
sürecini gerçekleﬂtirme isteklerine kulaklar›n› t›kayanlar›n amaçlar› ne olabilir? Daha kaliteli a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmeti verme iste¤i mi? Lisans e¤itimi süresinde
yetersiz kalan e¤itimin uzmanl›k e¤itimi ile giderilmesi
mi? Doktoral› diﬂhekimlerinin özlük haklar›n›n iyileﬂtirilmesi mi? Toplumun, a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerini diﬂhekimlerinden alamay›p uzman diﬂhekimlerinden alma
talebi mi? Sorular›m›z› art›rabiliriz. Bu sorulara bulundu¤umuz yerden de¤il, diﬂhekimlerinin hepsinin ç›karlar›n› koruyarak cevap verdi¤imizde do¤ru çözümü bulaca¤›z. Ülkelerin, mesleklerin, insanlar›n ç›karlar›n›n ortaklaﬂt›r›lmad›¤› bir yerde çat›ﬂmalar kaç›n›lmazd›r.
Biz, uzmanl›k meselesinin de popülasyon hacmi, tedavi ihtiyac› ve talebi, hastal›klar›n çeﬂitleri ve seviyesi,
hastal›klar›n seyri ve di¤er kriterlerle birlikte sorgulanarak de¤erlendirilmesi gerekti¤ine inan›yoruz. Bu sorunun ancak ortak ak›lla, konunun bileﬂenlerinin haklar› gözetilerek çözümlenebilece¤ini düﬂünüyoruz. Bunun
d›ﬂ›nda oluﬂturulacak her türlü “çözümün” camiaya yarar› olmayaca¤›n›, bunu dayatanlar› tarihin affetmeyece¤ini tecrübeyle biliyoruz.
Bar›ﬂ›n ve ortak akl›n egemen olaca¤› bir dünya diliyorum.
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TDBD’den

TDB gündemi

Yeni y›l,
yeni dönemde
yenilenmiﬂ TDBD
Yeni y›l›n ilk say›s›n› biraz geç de
olsa tamamlam›ﬂ bulunuyoruz. Gecikme biraz bizden, daha çok da
sürecin yo¤unlu¤undan kaynakland›. Savaﬂ›n kuvveden fiile dönüﬂtü¤ü, diﬂhekimli¤i alan›nda ise uzmanl›k sorununun gündemi doldurdu¤u bir süreçte haz›rland› 73. say›m›z.
Bizden
kaynaklanan
neden,
TDBD’yi yeni y›lla birlikte görsel ve
içerik olarak daha doyurucu bir biçimde sunma arzumuzdu.
Derginin tarz›nda büyük de¤iﬂiklikler yapmak yerine esasen do¤ru oldu¤una inand›¤›m›z çizgimize eksik
kalan noktalardan takviye yapmay›
ye¤ledik. Görsel aç›dan da bir sivil
toplum örgütü yay›n› oldu¤umuzu unutmadan okuyucuyu rahatlatan,
alg›y› kolaylaﬂt›ran kimi tasar›m revizyonlar›na gittik. Okuyucular›m›z›n zaman içinde yeni tarz› benimseyece¤ine inan›yoruz.
‹çerik olarak da çok daha dolu bir
dergi haz›rlad›¤›m›za inan›yoruz.
Bilgi ak›ﬂ›n›n h›zlanmas›yla Odalar›m›z›n yerel etkinliklerine daha fazla
yer verebilir hale geldik. Bu say›da
uzmanl›k gibi gündemin en önemli
tart›ﬂma konusu hakk›nda detayl›
bir dosya haz›rlad›k. Yine teknisyenlik e¤itimindeki çift baﬂl›l›¤›n ortadan kald›r›lmas› giriﬂimiyle ilgili
geliﬂmeleri ve teknisyenlerin görüﬂlerini de küçük bir dosya ﬂeklinde
sunduk.
Meslek hastal›klar› ve muayenehane altyap›s›yla ilgili bu say›dan baﬂlamak üzere bir dizi yaz›ya yer verece¤iz. Bu iki dizinin önemli bir gereksinimi giderece¤ini düﬂünüyoruz.
Okurlar›m›z›n katk›lar›na da belli bir
oranda yer vermek istiyoruz. ‹ki
daktilo sayfas›n› ya da Word’de 5
bin karakteri geçmemek kayd›yla
yaz›lar›n›z› derginin künyesinde yer
alan TDB adreslerine mektup, fax
ya da e-posta yoluyla iletebilirsiniz.
Bir sonraki say›m›zda bar›ﬂ gündeminde buluﬂmak dile¤iyle.
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sorular içeren anket, Oda bölgelerimizde belirli say›da meslektaﬂlar›m›za doldurulmak üzere ulaﬂt›r›lacak. 1-30 Nisan tarihlerinde gerçekleﬂecek anketler
15 May›s 2003 tarihine kadar Odalar›m›z arac›l›¤›yla Birli¤imize ulaﬂt›r›lacak.

Yüksek Disiplin Kurulu topland›
TDB Yüksek Disiplin Kurulu 29 Ocak
2003 tarihinde ilk toplant›s›n› yapt›.
Toplant›da yap›lan görev da¤›l›m›nda
oybirli¤iyle Yüksek Disiplin Kurulu
Baﬂkanl›¤›na Hüseyin Meﬂeci, Raportörlü¤e Barbaros M. Onat getirildi.
Kurul, ilk toplant›s›nda 19 dosyay›
görüﬂtü ve karara ba¤lad›.

TDB Tüketici Konseyi’nde
Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun’da yap›lan de¤iﬂiklikler geçti¤imiz
günlerde TBMM’de kabul edildi. Tasar›
görüﬂülürken verilen önergelerle Türk
Diﬂhekimleri Birli¤i’nin Reklam Kurulu
ve Tüketici Konseyi’nde temsil edilmesi
sa¤land›. Bu konuda bize destek veren
baﬂta Mu¤la Milletvekili meslektaﬂ›m›z
O. Seyfi Terzibaﬂo¤lu ve Prof.Dr.
Muzaffer Gülyurt olmak üzere tüm milletvekili meslektaﬂlar›m›za teﬂekkür ediyoruz.

TDB 10. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i
Kongresi haz›rl›klar›
Antalya’da 17-21 Haziran 2003 tarihlerinde yap›lacak TDB 10.Uluslararas›
Diﬂhekimli¤i Kongresi haz›rl›klar› sürüyor. 1.duyurusu geçti¤imiz ay gönderilen kongremizin TDB’ye yaraﬂ›r bir ﬂekilde geçekleﬂtirilebilmesi için organizasyonu üstlenen Antalya Diﬂhekimleri
Odas› ve organizasyon komitesi yo¤un
bir çal›ﬂma temposu içinde. Merkez Yönetim Kurulumuz kongre sorumlusu olarak M.Tuncer Taﬂk›n’› görevlendirdi.

Asgari Ücret
Tarifesi için
anket çal›ﬂmas›
TDB Asgari Ücret Tarifesinin bilimsel metotlarla yeniden belirlenmesi ve güncelleﬂtirilmesi konulu çal›ﬂma yeni bir aﬂamaya geldi. Doç.Dr.
Çetin Akar’›n geçen y›l baﬂlatt›¤› çal›ﬂma sonucu ortaya ç›kan rapor yeniden
de¤erlendirildi. Yine geçen y›l haz›rlanan ancak geriye dönüﬂü istenilen düzeyde olmayan meslektaﬂlar›m›za yönelik anket çal›ﬂmas› revize edilerek Odalar›m›za gönderildi. Genel bilgiler, iﬂyerlerine, sabit giderlere, Hayat Standard›na ve hizmet yo¤unlu¤una yönelik

Endüstriyle ortak projeler
A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› bak›m ürünleri üreten firmalarla bugüne dek bir dizi proje
birlikte hayata geçirilmiﬂ ve önemli baﬂar›lar elde edilmiﬂti. Geçti¤imiz günlerde firmalarla yap›lan görüﬂmelerde
birlikte ya da ayr› ayr› yürütülebilecek
toplum a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› projeleri ele
al›nd›. Söz konusu firmalarla mutab›k
kal›nan konularda ortak çal›ﬂmalara en
k›sa sürede baﬂlanacak.

TDB komisyon sorumlular› belirlendi
TDB 9. Ola¤an Genel Kurulu’nda
çal›ﬂmalar›n daha verimli ve etkin
olabilmesi için çeﬂitli komisyonlar
kurulmas›na karar verilmiﬂti.
Bu ba¤lamda TDB Merkez Yönetim
Kurulu, Genel Kurul kararlar›
do¤rultusunda komisyonlar›
oluﬂturdu ve sorumlular›n› belirledi.
Celal K. Y›ld›r›m
• Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k
Komisyonu
• AB Müktesebat›na Uyum
Çal›ﬂmalar› Komisyonu
Prof.Dr. Taner Yücel
• D›ﬂ ‹liﬂkiler Komisyonu
• E¤itim Komisyonu
• Tan› ve Tedavi Protokolleri
Komisyonu
• Diﬂhekimlerinin Yetkinleﬂme

Programlar› Komisyonu
• Acil Diﬂhekimli¤i ve Koruyucu
Diﬂhekimli¤i Komisyonu
M.Kemal Taﬂ
• TDB Ö¤renci Kolu(TürkDentSIC)
• Sivil Toplum Örgütleriyle
‹liﬂkiler Komisyonu
Tamer Taﬂkan
• Sahte Diﬂhekimleriyle Mücadele
Komisyonu
• TBMM Çal›ﬂmalar›n› ‹zleme
Komisyonu
A.Tar›k ‹ﬂmen
• Toplum A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤›
E¤itimi Komisyonu
• Tüketici Haklar› Komisyonu
Salih Gül
• Disiplin Yönetmenli¤inin
Yenilenmesi Komisyonu
Tuncer Taﬂk›n
• Sa¤l›k Turizmi ve A¤›z Diﬂ
Sa¤l›¤› Hizmet Sunumuna
Yans›malar› Komisyonu

Kredi kart› borcu bulunanlara
uygun ödeme f›rsat›
Mustafa Güler*
077 say›l› Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanunda yap›lan de¤iﬂiklik
ile kredi kart› borcu bulunanlara ödeme
kolayl›¤› sa¤land›. 14.03.2003 tarihinde
Resmi Gazete’de yay›nlanan de¤iﬂiklikle
14 Mart 2003’ den önce kredi kart› borcu
bulunanlar›n bu borçlar›n›, ana paraya en
çok % 50 oran›nda faiz uygulanmak ve
borcun 12 taksitle ödenmesi suretiyle ödenebilmesi olana¤› tan›nm›ﬂt›r.
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Baﬂvuru süresi
Belirtilen kolayl›ktan yararlanabilmek için Kanunun yay›m tarihi olan
14.03.2003’ den itibaren 30 gün içinde
(14.04.2003’e kadar) ilgili banka ﬂubesine baﬂvuru yap›lmal›d›r. Bu baﬂvurunun
yap›lmamas› durumunda kredi kart› sahibi yasa de¤iﬂikli¤inden dolay› hak iddia edemeyecektir.
Kimler yararlanabilecek?
Kanun ifadesine getirilen düzenlemeden
yararlanabilecek olanlar 14 Mart 2003 ta-

rihinden önce kredi kart› borcu bulunanlardan temerrüde düﬂmüﬂ olanlar, icra takibine maruz kalm›ﬂ olanlar, bir ödeme
çerçevesinde borçlar›n› ödemekte olanlar
ile banka taraf›ndan bildirilen borç miktar›na itiraz etmiﬂ olup da dava süreci yaﬂayanlard›r.
Kanunda aç›k olarak belirtilmiﬂ olmamakla birlikte, düzenlemenin amac› çerçevesinde bak›ld›¤›nda 14.03.2003 tarihinden önce mevcut ve ödeme tarihi geçmiﬂ bütün borçlular bak›m›ndan kanunun uygulanabilir olmas› gereklidir. Bir
baﬂka söyleyiﬂle, kredi kart› borcu bulunmas›na karﬂ›n banka taraf›ndan herhangi
bir iﬂleme tabi tutulmam›ﬂ olanlar ile
borçlar›n›n "asgari ödeme tutar›" ödemek
suretiyle halen borçlu bulunanlar›n da
yasan›n getirdi¤i ödeme kolayl›¤›ndan
yararlanabilmesi ve borçlar›n› y›ll›k % 50
faiz 12 taksitte ödeyebilmelidirler.
Yap›lmas› gerekenler neler?
Kanun getirdi¤i ödeme kolayl›¤›ndan yararlanabilmek için son baﬂvuru tarihi olan 14 Nisan 2003 tarihine kadar ilgili
banka ﬂubesine yaz›l› olarak baﬂvurmak

• Diﬂhekimli¤inde ‹nsan Gücü
Planlamas› Komisyonu
Hanife Özdamar
• Ulusal AIDS Komisyonu
• Özlük Haklar› Komisyonu
Mehmet Eskicio¤lu
• Etik Komisyonu
• Sanal Ortamda Diﬂhekimli¤iyle ‹lgili
Geliﬂmeleri ‹zleme Komisyonu
• Diﬂhekimi Yard›mc› Personel
E¤itimi Komisyonu
U¤ur Yapar
• Asgari Muayene ve Tedavi Ücret
Tarifesini Belirleme Komisyonu
• A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Alan›nda Sosyal
Güvenlik ve Sigorta Sistemleri
Araﬂt›rma Komisyonu
• Toplum A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤›
Hizmetlerinin Sunumu ve
Finansman› Komisyonu
Tatyos Bebek
• Bas›n-Yay›n Komisyonu
• Afet Komisyonu
gereklidir. Yaz›l› baﬂvuru bu husustaki
dilekçenin elden, iadeli taahhütlü veya
daha da sa¤l›kl› olan› noter arac›l›¤›yla ilgili banka ﬂubesine ulaﬂt›r›lmas› suretiyle
yap›l›r. ‹lgili banka ﬂubesine do¤rudan
(elden) baﬂvuru yap›lmas› durumunda
dilekçenin iki nüsha düzenlenmesi ve bir
nüshan›n ﬂubeye verilmesi di¤er nüshaya
ise –ispat aç›s›ndan- ﬂube yetkilisinin al›nd› tarih ve imzas›n›n al›nmas› suretiyle
yap›lmas› gerekir.
‹lgili banka ﬂubesinin dilekçeyi almaktan
kaç›nmas› ve talebi reddetmesi durumunda herhangi bir harç ödenmeksizin
Tüketici Mahkemesinde, Asliye Hukuk
Mahkemesinde veya Asliye Ticaret Mahkemesinde dava aç›lmas› gereklidir.
Kredi kart› borcu icra takibine veya davaya konu olmuﬂ ise bu durumda da ilgili
banka ﬂubesine süresinde baﬂvuru yap›lmas› ile yap›lan baﬂvuru dilekçesinin bir
örne¤inin ilgili icra dairesi veya Mahkemeye ulaﬂt›r›lmas›nda yarar bulunmaktad›r.
Ödenmiﬂ paralar›n iadesi
mümkün mü?
Yasan›n yürürlük tarihinden önce yap›lm›ﬂ olan ödemelerin iadesi mümkün bulunmamaktad›r.
* Avukat
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
Hukuk Dan›ﬂman›
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Uzmanl›k sorununun çözümünde
yeni ad›mlar...
Diﬂhekimi milletvekilleri
TDB’nin yan›nda
Uzmanl›k Tüzü¤ündeki son geliﬂmeler
üzerine TDB Merkez Yönetim Kurulu ve
Oda Baﬂkanlar› 19 Mart 2003 tarihinde
Ankara’da topland›lar. Yap›lan toplant›ya Diﬂhekimi Milletvekilleri ve TDB Uzmanl›k Komisyonu üyeleri de kat›ld›lar.
Kat›l›m›n yüksek oldu¤u ve ilgiyle izlenen toplant›da TDB Genel Baﬂkan› Celal
Y›ld›r›m ve Genel Sekreter Murat Ersoy
yaﬂanan süreci ve son geliﬂmeleri k›saca
anlatt›ktan sonra Levent Özses TDB Uzmanl›k Komisyonu’nun görüﬂlerini aktard›. Daha sonra Ankara Diﬂhekimleri
Odas› Baﬂkan› Murat Akkaya "Diﬂhekimli¤i Uzmanl›k Tüzü¤ü Nas›l Haz›rlanmal›d›r?" baﬂl›kl› çal›ﬂmalar›n› sundu.
Toplant›ya milletvekili meslektaﬂlar›m›z;
Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt, Süleyman
Gündüz, Remziye Öztoprak, O. Seyfi
Terzibaﬂo¤lu, Mehmet K›l›ç ve Bayram
Özçelik kat›ld›lar. Prof.Dr. Muzaffer
Gülyurt yapt›¤› konuﬂmada doktoral›larla uzmanlar›n özlük haklar›yla ilgili
denkleﬂtirmeler yap›ld›¤›nda sorunun
büyük oranda çözülece¤ini ve uzmanlar›n kendi alanlar› d›ﬂ›nda çal›ﬂmamalar›
gerekti¤ini belirterek ‘mesle¤in sorunlar›n› birer birer çözmeye haz›r›z’ dedi.
Söz alan di¤er diﬂhekimi milletvekilleri
genel olarak parlamentoda güçlü bir
temsiliyetin oldu¤unu ve elele vererek
çok ﬂeyler yapabilece¤imizi, üzerlerine
düﬂen her ﬂeyi yapmay› haz›r olduklar›n› ifade ettiler.

Toplant› sonras› TDB heyeti ve diﬂhekimi
milletvekilleri Sa¤l›k Bakan› Akda¤’la
bir hat›ra foto¤raf› çektirdiler.
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Celal Y›ld›r›m: ‘Geri dönüﬂü
olmayan ad›mlara dikkat’
Toplu olarak yenilen ö¤le yeme¤inden
sonra hep birlikte Sa¤l›k Bakanl›¤›’na geçildi. Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤, ziyaretçileri tek tek ellerini s›karak karﬂ›lad›.
Görsel ve yaz›l› medyan›n büyük ilgi
gösterdi¤i ziyarette TDB Genel Baﬂkan›
Celal Y›ld›r›m, Sa¤l›k Bakan›’na daha
önceki tezkere oylamas›nda sergilenen
olumlu tavr›n bu oylamada da gösterilmesi dile¤iyle bar›ﬂ için bir demet k›rm›z› gül sundu. Y›ld›r›m, konuﬂmas›nda
Uzmanl›k Tüzü¤ünde gelinen olumsuz
durumun kayg› verici oldu¤unu, geriye
dönüﬂü olamayacak olumsuz geliﬂmelerden kaç›n›lmas› gerekti¤ini ve bu konuda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n gerekirse insiyatif kullanmas›n›, bilimsel verilere dayanarak ortak akl› kullanarak sorunun
çözülebilece¤ini ve TDB’nin buna aç›k
oldu¤unu belirtti. Celal Y›ld›r›m ayr›ca
Sa¤l›k Bakanl›¤› örgütlenmesinde diﬂhekimli¤iyle ilgili Müsteﬂar Yard›mc›l›¤› oluﬂturulmas› ve A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Hizmeti Sunulan Özel Sa¤l›k Kuruluﬂlar›
Hakk›ndaki Yönetmelik’te Odalar›n sorumluluklar› kadar yetkilerinin de olmas›, yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin
aç›lmamas› gerekti¤i ﬂeklindeki taleplerimizi de Akda¤’a iletti. Sa¤l›k Bakan›’na
sahte diﬂhekimleriyle ilgili yasadaki
yapt›r›mlar›n art›r›lmas›, disiplin cezalar›nda meslekten men cezas›n›n uygulanamamas› gibi sorunlar›m›z› da ifade etti.
Akda¤: ‘TDB’nin düﬂüncesi
bizim için önemli bir ölçü olacak’
Sa¤l›k Bakan› Akda¤, yapt›¤› konuﬂma-

da hükümetlerinin genel tavr›n›n sivil
toplum örgütleri ve meslek örgütleri gibi kurumlarla ortak hareket edip birlikte politika üretmek oldu¤unu, bu anlamda sorunun taraflar›n›n kendi aralar›nda uzlaﬂmalar›n›n iﬂi çok kolaylaﬂt›rd›¤›n› e¤er uzlaﬂma olmazsa aynen uzmanl›k tüzü¤ünde oldu¤u gibi s›k›nt›lar
yaﬂanaca¤›n› söyledi. Akda¤ özetle "Tüzük bizden önce haz›rlanm›ﬂt›. Biliyorsunuz tüzük haz›rlamak kolay iﬂ de¤il
zaman istiyor. Problemlerin çözümü için kendi aran›zda uzlaﬂmaya çal›ﬂ›n.
Bu iﬂler benden çok sektörün taraflar›n›n iﬂi olmal›. Biz taraflar›n temsilcilerini bir araya getirelim. Burada sorunlar›
çözmeye çal›ﬂ›n. E¤er uzlaﬂma olmazsa
bizim için Meslek örgütünün dedi¤i önemli bir ölçü olacakt›r. Sa¤l›k
Bakanl›¤›’nda ileriye yönelik güzel iﬂler
yap›lacaksa bunu sektörle birlikte yapaca¤›z. Çal›ﬂmalarda bilgileri sektörlerden alaca¤›z. Yani sizler baz› politikalar› oluﬂturacaks›n›z. Biz de do¤ru kararlar› verip do¤ru uygulamalar yapmaya
çal›ﬂaca¤›z. Bir dan›ﬂma meclisi oluﬂturup taraflar›n sorunlar›n› burada tart›ﬂmas›n› sa¤layaca¤›z.
Yeni bir teﬂkilat yasas› haz›rl›yoruz. Yaza do¤ru bitecek. Kamuyu yeniden yap›land›rmaya çal›ﬂaca¤›z.’ ﬂeklinde konuﬂtu.
Diﬂhekimi milletvekillerinin de Birli¤imizin yan›nda olduklar›n› göstermeleri
ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n sorunlar›m›za olumlu yaklaﬂ›m› tüm kat›l›mc›lar› memnun etti. Bakanl›ktan umutla ayr›lan kat›l›mc›lar düﬂüncelerini "inﬂallah bu defa verilen sözler gerçekleﬂir!" ﬂeklinde özetlediler.

Diﬂhekimleri savaﬂa
karﬂ› meydandayd›
D‹SK, KESK, TMMOB ve TDB’nin organizasyonunda 1 Mart 2003’te savaﬂ karﬂ›t› platformun Ankara’da gerçekleﬂtirdi¤i mitingde onbinlerle birlikte diﬂhekimleri de savaﬂa karﬂ› yürüdü. S›hh›ye Meydan›’ndaki mitingde diﬂhekimleri Türk Diﬂhekimleri
Birli¤i pankart› alt›nda savaﬂ›n "En
Büyük Terör" oldu¤unu tüm ulusla
birlikte hayk›rd›lar.

Sa¤l›kç›lar dünyada da
bar›ﬂ› savundular
a¤l›kç›lar sadece Türkiye’de de¤il dünyan›n her yerinde savaﬂa
karﬂ› seslerini yükselttiler. Hemﬂireler, doktorlar, ebeler, fizyoterapistler
ve diﬂhekimleri; savaﬂta en büyük bedeli sivillerin ölerek, yaralanarak ve hastalanarak ödediklerini söylemek için bir
araya geldiler. Dünya Hekimler Birli¤i,
Uluslararas› Ebeler Konfederasyonu, Uluslararas› Hemﬂireler Konseyi, Dünya
Fizyoterapistler Konfederasyonu ve
Dünya Diﬂhekimleri Birli¤i 5 ﬁubat
2003 günü Cenova’da biraraya gelerek
aﬂa¤›daki aç›klamaya imza att›lar:
“Dünya Sa¤l›k Mesleklerini geniﬂ bir alan›n› temsil eden uluslararas› organizasyonlar tek sesle tüm silahl› çat›ﬂmalar›n karﬂ›s›nda olduklar›n› belirtirler.
Konvansiyonel bir savaﬂ›n bile korkunç
sa¤l›k bedelleri, özellikle kad›nlar ve

S

çocuklar›n fiziksel ve ruhsal sa¤l›¤› üzerindeki katastrofik etkileri ile, siviller
taraf›ndan ödenmektedir.
Ölüm ve yaralanmalar, su, g›dalar ve
sanitasyonunun emniyetinin tehdit edilmesi ile epidemik hastal›klar›n oluﬂmas›na uygun ortam yaratmas› ve populasyon sa¤l›¤›n› etkilemesi ile ikiye
katlanmaktad›r.
Altyap› olarak evler ve yerleﬂim birimleri tahrip edilmekte ve insanlar emniyet
ararken bir çok aile hali haz›rda var olan dünyadaki 12 milyon mülteci ve 6
milyon yer de¤iﬂtiren büyük populasyona eklenmektedir. De¤erli kaynaklar,
finans ve insan kaynaklar›, savaﬂa yönlendirilmektedir. Kaç›n›lmaz olarak
sa¤l›k yat›r›m harcamalar›, sa¤l›k ve e¤itim sistemleri pahas›na Dünya Sa¤l›k
Örgütü’ne(WHO) göre; direkt silahl›

çat›ﬂma sonucunda saatte yaklaﬂ›k 35
kiﬂi öldürülmektedir. 20. yüzy›lda, tahmini olarak 191 milyon kiﬂi direkt veya
indirekt olarak silahl› çat›ﬂma sonucu
hayat›n› kaybetmiﬂtir ve ço¤unlu¤u sivildir.
Savaﬂ›n sa¤l›k üzerindeki korkunç negatif etkileri sebebi ile bu sa¤l›k meslekleri tüm silahl› çat›ﬂmalar›n karﬂ›s›ndad›r ve bunu bu süreçte dile getirmeyi
seçmiﬂlerdir. Hükümetleri ve yönetici
partileri; çat›ﬂmalara sald›rgan olmayan
ve demokratik anlamda çözümler bulmalar› ve bar›ﬂ› oluﬂturmalar› amac› ile
kuvvetle cesaretlendirmekteyiz.”
Dünya Hekimler Birli¤i
Uluslararas› Ebeler Konfederasyonu
Uluslararas› Hemﬂireler Konseyi
Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu
Dünya Diﬂhekimleri Birli¤i

D‹ﬁS‹AD Yönetim Kurulu’nda görev de¤iﬂikli¤i
iﬂ Malzemeleri Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i (Diﬂsiad) Yönetim Kurulu’nda bir görev de¤iﬂikli¤i yap›ld›. Diﬂsiad taraf›ndan dergimize ulaﬂt›r›lan bilgiye göre yeni görev da¤›l›m› aﬂa¤›daki ﬂekilde oluﬂturuldu.

D

Baﬂkan

: Yusuf Hikmet
Arpac›o¤lu
Genel Sekreter : Ulvi Çavdaro¤lu
As Baﬂkan
: Ali Çak›r
Sayman
: Yüksel Akyol
Y.K. Üyesi
: Bilgehan Uçanok
Y.K. Üyesi
: Ferizan Peker
Y.K. Üyesi
: Nam›k Kemal Sönmez

Diﬂsiad Ankara ﬁubesi
Yönetim Kurulu
Baﬂkan
Sekreter
Sayman
I. Baﬂkan Yard
II. Baﬂkan Yard

: Kemal Esti
: Türkmen Özdemir
: Selami Yaman
: Müﬂfik Benlio¤lu
: Tuncay Demirhan
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Yeni yay›mlanan bütçe uygulama talimat›nda da

De¤iﬂen bir ﬂey yok
2002 y›l› Bütçe Uygulama
Talimat›’yla kamu çal›ﬂanlar›n›n ve
emeklilerin serbest diﬂhekimlerine
sevk edilmesi durumunda
uygulanacak ücretlerle ilgili olarak
TDB Asgari Ücret Tarifesi’nin
alt›nda kalacak ﬂekilde
s›n›rlamalar getirilmiﬂti.
Hastalar bu konuda açt›¤› davalar›,
tedavi bedellerinin TDB Asgari
Ücret Tarifesi üzerinden
hesaplanmas›n› sa¤layacak ﬂekilde
kazanm›ﬂlard›. Bu süreçte TDB’nin
açt›¤› dava sonucu Dan›ﬂtay
5. Dairesi, 24 Eylül 2002 tarihli
karar›yla yürütmeyi durdurdu.
Fakat 1 ﬁubat 2003 tarihli
Resmi Gazete’de yay›mlanan yeni
Bütçe Uygulama Talimat›’nda da
bu konuda bir ilerleme
sa¤lanamad›¤› görülüyor.
Yanda baz› maddelerini
özetledi¤imiz 2003 Bütçe
Uygulama Talimat›’yla ilgili olarak
TDB yasal süresi içerisinde
itiraz hak›n› kullanacakt›r.

• Diﬂ tedavisi için sevk edildi¤i resmi
sa¤l›k kurumunda herhangi bir sebeple
tedaviye 90 gün içinde baﬂlanamayaca¤›n›n ilgili diﬂ tabibi taraf›ndan belirtilmesi ve ayn› sa¤l›k kurumu baﬂhekimi
taraf›ndan onaylanmas› suretiyle istekli
hastalar›n serbest diﬂ tabipliklerine veya özel sa¤l›k kurumlar›na sevkleri yap›labilecektir.
• Bu ﬂekilde sa¤lanan tedavilerde, sevk
ka¤›d›nda ve serbest meslek makbuzunda belirtilen tedavinin usulüne uygun yap›ld›¤›n›n ilçenin ba¤l› oldu¤u
bölge diﬂ hekimleri odas›n›n temsilcisi
taraf›ndan onaylanmas› gerekmektedir.
• Hastalar›n do¤acak fiyat farklar›n›
kendilerinin ödeyece¤ini beyan ederek
yap›lan sevkler üzerine, yap›lan diﬂ tedavilerinin fiyat tarifesindeki kadar›
karﬂ›lanacak, bunu aﬂan k›sm› ise hasta
taraf›ndan ödenecektir.
• Beher kron için 34.000.000.-TL ve alt
ve üst çenede tam protez için
270.000.000.-TL esas al›nmak suretiyle:
1- Tek çenede kronlar ile protezin birlikte veya ayr› ayr› yapt›r›lmas› halinde
toplam olarak 135.000.000.-TL,
2- Alt-Üst çenede kronlar ile protezin
birlikte veya ayr› ayr› yapt›r›lmas› ha-

Manisa
Diﬂhekimleri
Odas›’ndan Acil
Müdahale Kursu
Manisa Diﬂhekimleri Odas› 21 ﬁubat 2003 tarihinde Celal Bayar
Üniversitesi T›p Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D. ile birlikte
Acil Müdahale Kursu düzenledi.
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linde toplam olarak 270.000.000.-TL,
üzerinden ödeme yap›lacakt›r.
En son tedavi tarihi esas al›narak bir y›l
içinde yeniden kron ve protez yapt›r›lmas› halinde, bu tedavilerin bir y›ll›k
toplam› için ödenecek tutar yukar›da
belirtilen miktarlar› hiçbir ﬂekilde geçemez.
• Bu s›n›rlama sadece kron ve protez
bedelleri için getirilmiﬂ olup, di¤er diﬂ
tedavilerine ait giderler an›lan listede
yer ald›¤› ﬂekilde karﬂ›lanacakt›r.
• Serbest diﬂ tabipliklerinde yapt›r›lan
diﬂ tedavileri için yukar›daki esaslara
göre ödenecek tutarlar azami tutarlar olup, bunun d›ﬂ›nda hastaya serbest diﬂ
tabipliklerine gidiﬂ-geliﬂ için harc›rah
veya benzeri herhangi bir ödeme yap›lmayacakt›r.
• Hastalar, baﬂvurduklar› sa¤l›k kurumlar›nda görevli diﬂ tabipleri taraf›ndan, tedavileri yap›lmak üzere, tabibin
kendisinin, eﬂinin veya bunlar›n ortaklar›n›n özel muayenehanelerine sevk edilemezler. Tek özel diﬂ tabibinin bulundu¤u yerleﬂim birimlerinde bu tür
sevkler Yönetmelik hükümlerine uygun
olarak en yak›n di¤er bir yerdeki baﬂka
bir resmi sa¤l›k kurumuna yap›lacakt›r.

Sa¤l›k Bakanl›¤›
113 diﬂhekimi
atamas› yapt›
Sa¤l›k Bakanl›¤›, 21 Mart tarihine kadar
baﬂvuruda bulunan ve aranan ﬂartlar›
sa¤layan adaylar aras›ndan 113 diﬂhekimi atamas› yap›laca¤›n› aç›klad›.
Bu ﬂekilde atamas› yap›lan diﬂhekimlerinin atand›klar› yerde en az bir y›l süreyle görev yapmad›kça tayin talebinde
bulunamayacaklar› da aç›klamada belirtildi.

‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›’ndan

E¤itmen Diﬂhekimi Kursu
¤itmen Diﬂhekimi Kursu,
"Diﬂlerimi Seviyorum"
projesi
kapsam›nda ‹stanbul
Diﬂhekimleri Odas›’n›n düzenledi¤i bir
kurs.
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› kuruldu¤u
1986 y›l›ndan beri zaman zaman çocuklara ve eriﬂkinlere yönelik a¤›z ve diﬂ
sa¤l›¤› e¤itim çal›ﬂmalar›nda bulundu.
Bu e¤itim çal›ﬂmalar›na kat›lan diﬂhekimleri ilk defa 1988 y›l›nda ‹.Ü.Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nde k›sa bir e¤itim ald›lar. Bu çal›ﬂma, 1995 y›l›nda yine fakülteyle iﬂbirli¤i içerisinde daha kapsaml› bir kurs ﬂeklinde düzenlendi.
1997 y›l›nda ise Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin Milli E¤itim Bakanl›¤› ve ‹pana’n›n iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂtirdi¤i "A¤›z
ve Diﬂ Sa¤l›¤› Okul E¤itim Projesi" ile
ö¤retmen e¤itimine kat›lacak diﬂhekimlerine kurs verildi
Ancak, Odan›n çocuklara ve eriﬂkinlere
yönelik e¤itim çal›ﬂmalar›nda, 1995’de
Okçu Musa ‹lkö¤retim Okulu’nda yap›lan çal›ﬂma ve l997’deki ö¤retmen e¤itimi çal›ﬂmas› d›ﬂ›nda kalan e¤itimler ölçme ve de¤erlendirmeyi kapsam›yordu.
Bu noktadan hareket eden ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› Toplum A¤›z ve Diﬂ
Sa¤l›¤› Komisyonu, ﬂimdiye kadar yap›-

E

lan kurslarda e¤itim alan
yaklaﬂ›k 150 e¤itmen
diﬂhekiminin at›l durumdan aktif duruma geçirilmesi ve yeni kat›lanlarla
bu say›y› artt›rarak ‹stanbul’da bir e¤itim a¤› oluﬂturulmas› amac›yla
"Diﬂlerimi Seviyorum" projesini haz›rlad›.
TADS Komisyonu, ‹stanbul Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi Toplum A¤›z,
Diﬂ Sa¤l›¤› Bilim Dal› ile birlikte oluﬂturdu¤u "Diﬂlerimi Seviyorum" projesine bilimsel bir boyut da katarak, bundan sonra yap›lacak okul e¤itim çal›ﬂmalar›n›n ölçme ve de¤erlendirmeye tabi tutulmas›n› kararlaﬂt›rd›.
Projenin hedef kitlesi, tüm ilkö¤retim okulu ö¤rencileri olarak belirlendi. Bu e¤itimi verecek olan e¤itmen diﬂhekimlerini (daha önce e¤itim alanlar da dahil)
yeniden bir kursa alarak bundan sonra
yap›lacak çal›ﬂmalar planland›.
Kursa kat›lan diﬂhekimlerine; sa¤l›k e¤itiminin kiﬂilere sadece sa¤l›k bilgisi vermek olmad›¤›, kiﬂiye davran›ﬂ kazand›rmak ve sa¤l›k için zararl› davran›ﬂ›n› de¤iﬂtirmek oldu¤u ve oluﬂturulan modelin etik ve deontolojik boyutunun önemi anlat›l›yor, ayr›ca, sa¤l›¤›n korunmas›nda biyolojik, fizik ve sosyal çevreyi olumlu hale getirmenin önemli oldu¤u,

Koruyucu diﬂhekimli¤inde
Edirne Diﬂhekimleri Odas›’ndan bir ad›m
iﬂ çürü¤ü ve diﬂeti hastal›klar› oranlar›n›n %80’leri aﬂt›¤›, 4 kiﬂiye
bir diﬂ f›rças›n›n düﬂtü¤ü, diﬂ ipi kullan›m›n›n binde birlerde oldu¤u ülkemizde, koruyucu diﬂhekimli¤i uygulamalar›na acilen ihtiyaç duyulmaktad›r.
Edirne Diﬂhekimleri Odas› da bu ihtiyaçtan yola ç›karak do¤ru al›ﬂkanl›klar›n kazand›r›labilece¤i düﬂünülen 6 yaﬂ
grubu çocuklarda 6 y›l boyunca çal›ﬂma
projesini hayata geçirmeyi planlad›. Bu
çal›ﬂma, Edirne il merkezinde bulunan
gönüllü diﬂhekimleri ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu iﬂbirli¤i ile 3 Mart’da baﬂlad›.
Gönüllü 30 diﬂhekimi, 6-7 yaﬂ grubun-
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da 30 çocu¤un 6 y›l boyunca pedodonti izleme kartlar›na yap›lan çal›ﬂmalar›
ve geliﬂmeleri kaydedecek, en sonunda
bu ortak çal›ﬂman›n sonuçlar› bir merkezde toplanarak çok önemli olan veriler de¤erlendirilecektir.
Edirne Diﬂhekimleri Odas› bu proje ile
ulaﬂmak istedi¤i amac› ﬂöyle s›ralamaktad›r.
• Bu süreçte çocuklara a¤›z hijyeninin
ö¤retilmesi, diﬂ f›rçalama ve diﬂ ipi kullan›m›n›n al›ﬂkanl›k haline getirilmesi,
• Diﬂhekimleri taraf›ndan koruyucu
diﬂhekimli¤i uygulamalar›n›n yap›lmas›
ve düzenli izlenmesi,
• Koruyucu Diﬂhekimli¤i uygulamalar›-

ancak, kiﬂilere yönelik önlemlerin de
koruyucu hekimlik ve halk sa¤l›¤› ile iç
içe oldu¤u, sürekli e¤itimlerin bu nedenle önemli oldu¤u vurgulan›yor. Bu
çerçevede her diﬂhekiminin de bir sa¤l›k e¤itimi modeli oluﬂturabilece¤i kurs
kat›l›mc›lar›na belirtiliyor.
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› Toplum A¤›z, Diﬂ Sa¤l›¤› Komisyonu, ‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Toplum A¤›z, Diﬂ Sa¤l›¤› Bilim Dal› ile birlikte, E¤itmen Diﬂhekimleri Kursu’nun
ikinci ve üçüncü aya¤›n› oluﬂturacak istasyon okullar› ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n "Sa¤l›kta Öncelikli Okullar" projesine e¤itmen diﬂhekimlerinin kat›l›m›n› sa¤lamay› hedefliyor.
Sa¤l›k E¤itimi Kursu’nun program›nda yer alan konu baﬂl›klar› ise ﬂunlar;
• Sa¤l›¤›n korunmas› ve geliﬂtirilmesi,
sa¤l›k e¤itimi,
• Sa¤l›k 21 Hedefleri, sa¤l›¤›n pozitif
boyutu,
• Ö¤renme aﬂamalar›,
• Sa¤l›k e¤itim modelleri,
• Sa¤l›k e¤itiminde ihtiyac›n
belirlenmesi,
• Sa¤l›k e¤itiminin planlanmas›,
• Sa¤l›k e¤itiminde anketler,
de¤erlendirmeler,
• Çocuklara ve eriﬂkinlere yönelik sa¤l›k e¤itimi örne¤i
• Floridlerin önemi

n›n hekimler ve hastalar nezdinde 6 y›l
boyunca olas› iyi sonuçlar›n›n gözlenmesi ve kay›tlar›n›n tutulmas›,
• 6 y›l boyunca çocuklardaki tedavi gereksinmelerinin hekimlerimiz taraf›ndan ücretsiz karﬂ›lanmas›,
• Seçilen grubun, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumundan olmas› dolay›s› ile projenin sosyal bir boyutunun
da olmas›, bu nedenle, çocuklar›n geliﬂmelerine biraz da olsa katk›da bulunma
iste¤i,
• Toplumun a¤›z diﬂ sa¤l›¤› e¤itimini
yükseltmek ve koruyucu diﬂhekimli¤i
uygulamalar›n› yayg›nlaﬂt›rmak.
Bu projenin d›ﬂ›nda, Edirne Diﬂhekimleri Odas›, ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›’n›n Hepatit-B aﬂ› kampanyas›ndan
örnek alarak, üyesi diﬂhekimlerine ve
yard›mc› personeline yönelik aﬂ› kampanyas› baﬂlatm›ﬂt›r.
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Engelli çocuklar›n a¤›z diﬂ sa¤l›¤› bak›mlar›nda

‘Bal›kesir Modeli’
al›kesir Diﬂhekimleri Odas› olarak bugüne kadar ilk, orta ve
yüksek okullar ile çeﬂitli derneklerde e¤itim seminerleri vermiﬂtik. Ancak gözümüz önünde ama göremedi¤imiz bir hizmet varm›ﬂ ki, bunu da bizlere gösteren ﬂahsa ve ba¤l› bulundu¤u
derne¤e ne kadar teﬂekkür etsek azd›r.
13 Ekim 2002 tarihinde Ege Üniversitesi’nden Prof.Dr. Ertu¤rul Sabah ve
Bal›kesir Diﬂhekimleri Odas› üyeleri Bal›kesir ‹l Özel ‹dare ‹ﬂ E¤itim ve Uygulama Merkezinde 96 zihinsel engelli çocu¤a a¤›z içi muayenesi, oral hijyen e¤itimi ve acil tedavi (diﬂ çekimi-dolgu)
yapt›k. Burada hedef, ailelerine çocuklar›n›n a¤›z diﬂ sa¤l›¤› problemlerinin
olabilece¤i ve problemlerin diﬂhekiminin do¤ru tedavi yaklaﬂ›mlar› ile giderilebilece¤ini ispat etmektir.
Bu konuya yönelik aileler ile yapt›¤›m›z
görüﬂmelerde çocuklar›n›n toplum önüne ç›karmaktan çekindiklerini, çocuklar›n özel ilgi bekledi¤i, maddi durumlar›n›n iyi olmad›¤›n›, devletin olanaklar› ile yapt›rmak istediklerinde sa¤l›k kurumlar›n›n çok yo¤un çal›ﬂmas›
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ve kalabal›klar›n çocuklar›n› görmelerini istemedikleri gibi sebeplerden dolay›
çocuklar›n›n a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› bak›mlar›n› yapt›ramad›klar›n› ifade ettiler.
13 Ekim 2002 tarihinde ﬂahit oldu¤umuz olaylar, Prof.Dr. Ertu¤rul Sabah’›n
insanüstü gayret ve özverisi, çocuklar›n
bundan sonraki gerekli ve olas› tedavi
ihtiyaçlar› bize daha sonra Prof.Dr. Ertu¤rul Sabah taraf›ndan ‘BALIKES‹R
MODEL‹’ olarak adland›r›lacak olan bir
projeye yönlendirdi. Bu proje çerçevesinde Bal›kesir merkezindeki gönüllü
meslektaﬂlar›m›zla beraber bu çocuklar›m›z›n tedavilerini ömür boyu üstlenmeye karar verdik.
Yönetim Kurulu olarak düﬂüncemizi
merkezdeki üyelerimize açt›k. Merkezdeki 65 diﬂhekiminin gönüllü olmas›,
bizlerle ayn› do¤rular› paylaﬂmas› bize,
meslektaﬂlar›m›zla yapt›¤›m›z çal›ﬂmalarda bu güne kadar duydu¤umuz güvende ne kadar hakl› oldu¤umuzu bir
kez daha ispatlam›ﬂ oldu. Okul Müdürü Reyhan Yaﬂar ile yap›lan görüﬂmeler
ve Milli E¤itim Müdürlü¤ü ile yap›lan
yaz›ﬂmalar sonucunda 96 ö¤renci, mes-

Adana Diﬂhekimleri Odas› bölge milletvekilleriyle topland›

dana Diﬂhekimleri Odas›’n›n düzenledi¤i, bölge milletvekilleri ve
iki diﬂhekimi milletvekilinin(Sakarya
milletvekili Süleyman Gündüz, Mu¤la Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaﬂo¤lu) bulundu¤u yemekli toplant›
Ankara ASK‹ Sosyal Tesisleri’nde 15
Ocak 2003 tarihinde gerçekleﬂtirildi.
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Diﬂhekimlerinin mesleki sorunlar› ve
TDB’nin çözüm önerileri bölge milletvekillerine anlat›ld›¤› toplant›ya Sa¤l›k Bakanl›¤› A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Daire
Baﬂkan› Diﬂhekimi Naciye Aral, Türk
Diﬂhekimleri Birli¤i Genel Sayman›
M. Kemal Taﬂ ve TDB ‹dari Müdürü
Orhan Çimen de kat›ld›.

lektaﬂlar›m›zla bir veya ikiﬂerli gruplar
halinde eﬂleﬂtirildi. 2 Kas›m 2002 tarihinde Prof.Dr.Ertu¤rul Sabah Bal›kesir’e gelerek gönüllü meslektaﬂlar›m›za
‘Engelli Çocuklara Tedavi Yaklaﬂ›mlar›
ve Komplikasyonlar›’ konusunda detayl› bir seminer vermiﬂtir.
De¤erli meslektaﬂlar, e¤er dikkatli bakarsak kendi bahçemizde sadece suyun, topra¤›n, güneﬂin yetmedi¤i ayn›
zamanda ilgiye de muhtaç olan çiçeklerimiz de var. Dikkatli bakm›yoruz ki ihtiyac› görelim. Boyunlar› bükük, eksik
yaﬂ›yorlar. Halbuki kiminin suyu, kiminin topra¤›, kiminin güneﬂi hatta pek
ço¤unun da ilgileneni yok. Ama güzel
kokmas›, görünmesi faydal› olmas› için
yani özlenen demokrat, ça¤daﬂ, sosyal
güvencesi tam, yar›n›ndan korkusu olmayan bir Türkiye özlemimiz varsa, o
zaman tüm sivil toplum örgütleri olarak, e¤itimli oldu¤umuzdan dolay› sorumlu olmaktan bahsediyorsak, üzerimize düﬂen görevleri yapmak zorunday›z.
Bal›kesir Diﬂhekimleri Odas›
Yönetim Kurulu

Düzeltme ve özür
Dergimizin 72. say›s›nda yay›mlanan
"Bunlarla Kim ‹lgilenecek" baﬂl›kl› haberde Manisa Diﬂhekimleri Odas› taraf›ndan yap›ld›¤› belirtilen denetim Oda
yetkilileriyle birlikte Manisa ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.
Haber metninden Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
yönetmeli¤in öngördü¤ü denetimleri
yapmada eksik kald›¤› ﬂeklinde bir izlenim ç›kmaktad›r. Manisa ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü, bu denetimler konusunda duyarl›l›k göstermekte oldu¤unu belirtmiﬂtir. Elimize ulaﬂan bilgi ve görsellerin yanl›ﬂ alg›lanmas›ndan kaynaklanan
bu hatadan dolay› okurlar›m›zdan ve
Manisa ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nden özür
dileriz.

Uzmanl›k tüzü¤ünün dünü ve bugünü
Geçti¤imiz y›l Haziran ay›nda
Resmi Gazete’de yay›mlanan
T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü’nün
diﬂhekimli¤iyle ilgili
maddeleriyle ilgili olarak
al›nan yürütmeyi durdurma
karar› kald›r›ld›.
Uzmanl›k konusundaki yanl›ﬂ
alg›lamalar› ve TDB’nin
uzmanl›k meselesine
nas›l bakt›¤›n›, bugüne kadar
sorunun çözümü için
hangi ad›mlar› att›¤›n› ele alan
bir dosya sunuyoruz.
Sayfalar›m›zda ayr›ca konuya
farkl› aç›lardan yaklaﬂan
görüﬂleri de bulacaks›n›z.

Uzmanl›k tüzü¤ünde
yap›lan de¤iﬂiklikler
Çeﬂitli tarihlerde uzmanl›k tüzükleri yay›mlanm›ﬂ ve hemen her defas›nda farkl› uzmanl›k dallar› ve say›lar› belirlenmiﬂtir.
20 Ocak 1956 tarihinde Resmi Gazete’de yay›nlanan "Tababet ‹htisas Nizamnamesi”nde diﬂhekimli¤inde uzmanl›k dal› ortodonti olarak belirlenmiﬂti. 14 Haziran 1961 y›l›nda yay›nlanan "Tababet ‹htisas Tüzü¤ü”nde ise ortodonti ve pedodonti uzmanl›k olarak
belirlendi.
6 Eylül 1962 y›l›nda Resmi Gazete’de
yay›nlanan "Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ünde" ortodonti ve diﬂ ve maksilofasiyal protez (Resmi gazetede böyle yaz›lm›ﬂt›r) uzmanl›k dal› olarak yer ald›.
1973 y›l›nda yay›nlanan "Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü”nde ortodonti ve protez
uzmanl›k dal› oldu. 1991’den 2000 y›l›na kadar olan sürede uzmanl›k tüzü¤ü
taslak çal›ﬂmalar›nda ise zaman zaman iki, üç, dört, alt› ve dokuz dalda uzmanl›k olmas› konuﬂuldu ve baz› taslaklarda
yaz›l› olarak yer ald›. Son olarak Ortodonti, Protez, Pedodonti, Periodontoloji
ile A¤›z, Diﬂ, Çene Hast. ve Cerrahisi
branﬂlar› uzmanl›k dal› olarak belirlendi.
Uzmanl›k Tüzü¤üne içerisinde Türk
Diﬂhekimleri Birli¤i’nin de oldu¤u
60’tan fazla dava aç›ld› ve Dan›ﬂtay 8.
Dairesi 21.11.2002 tarihinde yürütmeyi
durdurma karar› verdi.
Bu süreçte yap›lmas› gereken Dan›ﬂtay
8. Dairesi’nin bize sa¤lad›¤› zaman› de¤erlendirip akl›selim içerisinde; ayr›ﬂmalar› ve k›r›lmalar› sar›p ortak bir çözüm bulmaya çal›ﬂmakt›. Bu amaca yönelik olarak bir dizi görüﬂme gerçekleﬂtirildi.
Uzmanl›k sorununun çözümüne
yönelik görüﬂmeler
• 18 Aral›k 2002 tarihinde milletvekili
meslektaﬂlar›m›z Prof.Dr.Muzaffer Gülyurt, Süleyman Gündüz, Remziye Öztoprak, O. Seyfi Terzibaﬂo¤lu, Mehmet
K›l›ç ve Bayram Özçelik’in kat›ld›¤› bir
toplant› yap›ld›.
• 18-19 Aral›k 2002’de Sa¤l›k Bakanl›¤›
1. Hukuk Müﬂaviriyle görüﬂüldü.
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• 25 Aral›k 2002’de Sa¤l›k Bakan› Recep
Akda¤ ve Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteﬂar›
Necdet Ünüvar ziyaret edildi.
• 15 Ocak 2003’de ‹stanbul Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan› ile görüﬂme yap›ld›.
• 22 Ocak 2003’de Marmara Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan› ile görüﬂme yap›ld›.
• 29 Ocak 2003’de Ankara’da Hacettepe, Gazi, Ankara ve Baﬂkent Üniversitelerinin Diﬂhekimli¤i Fakülteleri Dekanlar› ile toplant› yap›ld›.
• 29 Ocak 2003’de Ankara’da 75.Y›l A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi’nde çal›ﬂan
doktoral› diﬂhekimleri ile toplant› yap›ld›.
• 29 Ocak 2003’de Diﬂhekimli¤i Fakültelerine konuyla ilgili Kurultay haz›rl›¤›na yönelik gönderilen yaz› öncesi TDB
Genel Baﬂkan› tüm dekanlara konu hakk›nda telefonla bilgi sundu.
• 24 ve 26 ﬁubat 2003 tarihlerinde TDB
Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ‹stanbul ve Ankara’da yap›lan ve oda yöneticilerinin de kat›ld›¤› toplant›larda siyasi
yetkilileri etkileyebilecek meslektaﬂlar›m›zla görüﬂmeler yapt›.
• 26 ﬁubat 2003’de Ankara’daki 75.Y›l
A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi’nde çal›ﬂan
diﬂhekimleri ile toplant› yap›ld›.
• 26 ﬁubat 2003’de diﬂhekimi milletvekillerinden Remziye Öztoprak, Bayram
Özçelik ve O.Seyfi Terzibaﬂ›o¤lu ile yemekli toplant› yap›ld›.
• 27 ﬁubat 2003’de Ankara Diﬂhekimleri Odas› Yönetim Kurulu üyeleri ile
75.Y›l A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi daveti
üzerine Diﬂhekimli¤i Fakültesi temsilcileri ile toplant› yap›ld›.
• 27 ﬁubat 2003’de Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt’un ça¤r›s›yla diﬂhekimli¤i fakültelerinin dekanlar›,
YÖK üyesi diﬂhekimi, Sa¤l›k Bakanl›¤›
yetkilileri ve diﬂhekimi milletvekilleriyle
sürecin getirdikleri ve mutabakat sa¤lanmas› konusunda toplant› yap›ld›.
• 1 Mart 2003’de ‹stanbul’daki TDB
MYK üyeleri Erzurum Milletvekili
diﬂhekimi Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt,
AKP ‹stanbul ‹l Yönetim Kurulu üyesi
Mustafa Demir, diﬂhekimi Mustafa
Ya¤c›, Songül Kalyoncu ve Metin
Gürsan ile bir toplant› yapt›.

Diﬂhekimli¤inde uzmanl›k
Celal K. Y›ld›r›m*
zmanl›k konusu son on y›ld›r
diﬂhekimli¤i toplulu¤unda ciddi
k›r›lmalara yol açm›ﬂ bulunuyor.
Sorunun bilimsel yaklaﬂ›mla tart›ﬂ›lmas›
diﬂhekimli¤i camias›n›n birlikteli¤i aç›s›ndan önem arz etmektedir.
Konuyu meslek politikalar›nda felsefemiz
ve gelecekte mesle¤in evrim sürecinin
seyri ile toplumsal sorunlar›n çözümündeki duruﬂumuz çerçevesinde irdeleyece¤iz.
Bu duruﬂumuz bireysel ve mesleki beklentilerin toplumun ve ülkenin yarar› ile
çat›ﬂmas› de¤il çak›ﬂt›r›lmas› olacakt›r.
Yani bireyin yarar›na olan›n mesle¤in yarar›na olmas›; mesle¤in yarar›na olan›n
toplumun ve ülkenin yarar›na olmas› temel anlay›ﬂ›m›z olacakt›r.
TDB olarak dün oldu¤u gibi bugün de
popülizme düﬂmeden; halk ve ülke ç›kar› hamaseti içerisine girmeden bilimsel
kriterler ›ﬂ›¤›nda mesleki tavr›m›z› belirlemeliyiz.
Bu genel bak›ﬂ aç›s› ile uzmanl›k konusu:
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Uzmanl›k sorununun içinden ç›k›lmaz bir hale
gelmeden çözümü için çabalayan
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
konunun gündeme gelmesinden itibaren gerekli
öneri ve uyar›lar›n› her ortamda üyeleriyle ve
konunun ilgili taraflar›yla paylaﬂt›.

1. Meslek politikas›
2. Mevzuat
3. Avrupa Birli¤i
4. ERO ve FDI’›n bak›ﬂ›
boyutlar› ile de¤erlendirilmelidir. Tart›ﬂmalar›m›z› ayr›ﬂma noktalar› üzerinde
de¤il birleﬂtiren ﬂeyler üzerinde odaklaﬂt›rmal›y›z. ‹nan›yoruz ki bu anlay›ﬂ ayr›ﬂt›ran konularda da ortak bir noktaya varmam›z› sa¤layacakt›r.
Tart›ﬂmalar sonucunda diﬂhekimlerinin
tamam›; olmaz ise ço¤unlu¤u taraf›ndan
bilinçli bir ﬂekilde içselleﬂtirilmeli ve kabul görmelidir. Aksi halde yap›lacak düzenlemenin sahiplenilmemesi yan› s›ra
ciddi k›r›lmalar ve çat›ﬂmalar›n yaﬂanmas› kaç›n›lmaz olacakt›r. Ayr›ca tüm diﬂhekimlerinin ve özellikle de genç diﬂhekimlerinin tart›ﬂma sürecinin içerisinde olmas› için çaba gösterilmelidir.
1. Meslek politikas› boyutu
Sorunu meslek politikas› boyutunda irdeleyebilmek için baz› kavramlar›n tan›mlanmas› ve hat›rlanmas› gerekecektir.

1.1 ‹ﬂ
1.2 Diﬂhekimi/Uzman diﬂhekimi
1.3 Meslek Tan›m›
1.4 ‹ﬂ gücü/‹nsan gücü tan›m›
1.5 ‹nsan gücü ihtiyac›n› etkileyen faktörler.
1.6 Sa¤l›k hizmetlerinde Maliyet-Verimlilik, Maliyet-Yarar iliﬂkisi
1.7 A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin sunumu
1.8 Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin ve mesle¤inin gelece¤i
1.1 ‹ﬂ : Bir sonuç elde etmek, herhangi
bir ﬂey ortaya koymak için güç harcayarak yap›lan etkinlik
1.2 Diﬂhekimi: Diﬂ, a¤›z bak›m›yla ve
hastal›klar›yla u¤raﬂan hekim.
1.2 Uzman: Belli bir iﬂte, belli bir konuda bilgi, görüﬂ ve becerisi çok olan kimse. AB direktiflerine göre ‘Mesleki uygulamas›n› s›n›rland›rmak için t›p alanlar›ndan birini seçen hekim’
1.3 Meslek tan›m›: Bir kimsenin geçimini sa¤lamak için yapt›¤› sürekli iﬂ. Bir sorunu çözmek, bir ihtiyac› karﬂ›lamak
mesleklerin oraya ç›k›ﬂ›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Mesleklerin ortaya ç›k›ﬂ› ve sürmesi dinamik bir süreçtir. ‹htiyac›n farkl›laﬂmas›
yada ortadan kalkmas› ile o meslek ya
farkl›laﬂ›yor veya ortadan kalk›yor. Örne¤in matbaada çal›ﬂan mürettiplerin matbaalar›n yerini almaya haz›rlanan bilgisayar sistemleri sonucunda ortadan kalkmas›. Adliyelerdeki dava vekilleri yerini
avukatlar›n almas›. A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›
hizmetlerinde berber, baytar ve cerrahlar›n yapt›¤› iﬂleri diﬂhekimlerinin yapmas›
v.b gibi de¤iﬂimler .
1.4 ‹ﬂ gücü/insan gücü: Bir insan›n yararl› ﬂeyler üretmek için harekete geçirmek zorunda oldu¤u fiziksel ve düﬂünsel
yetilerin tümü veya; toplumsal yaﬂamdaki her türlü ihtiyac›n karﬂ›lanmas› için
gerekli olan birey ve bireyin özellikleri.
‹nsan gücü cinsiyet, yaﬂ, e¤itim düzeyi,
beceri, kalite ve kendini yenileyebilmek
özelliklerini taﬂ›r.
1.5 ‹nsan gücünü etkileyen faktörler:
‹nsan gücü planlamas›nda nüfusun temel
belirleyici kriter oldu¤u anlay›ﬂ› günü19 / TDBD
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Tablo:1

müzde terkedilmiﬂtir. Günümüzde insan
gücü planlamas›nda ihtiyaç ile talep temel kriter olarak kabul edilmektedir. ‹nsan gücünün niteli¤i ve niceli¤i;
Popülasyon hacmi,
Hastal›k çeﬂitleri ve seviyesi,
Tedavi ihtiyaçlar›,
Tedavi istekleri,
Kiﬂisel bak›m,
Bilgi ve kat›l›m,
Talep edilen tedavi çeﬂitleri,
Hastal›klar›n seyri,
kriterleri göz önüne al›narak belirlenmektedir.(Tablo:1)
1.6 Sa¤l›k hizmetlerinde maliyet-verimlilik, maliyet-yarar iliﬂkisi:
Tüm sektörlerde oldu¤u gibi sa¤l›k sektöründe de hizmet sunumunda ve bunun
bir unsuru olan insan gücü planlamas›nda kaynaklar›n verimli kullan›m› temeldir. Bu anlamda maliyet faktörü sa¤l›k ekonomistlerinin her zaman a¤›rl›k verdi¤i bir konu olmuﬂtur.
Mesleklerin vasf›n› belirleyen, yap›lacak
iﬂin özelli¤idir. ‘Mesle¤in nedir’ sorusuna
her türlü iﬂ elimden gelir anlay›ﬂ›na art›k
kap›lar aç›lm›yor. ‹ﬂe uygun, problemi
çözecek beceriye sahip insan gücü aranmaktad›r.
Sorunu çözecek olan bireyin e¤itiminin içeri¤i ve süresi deneyimler ›ﬂ›¤›nda bilimsel kriterlere göre belirlenir. ‹nsan gücünün üretken olaca¤› alanda istihdam edilmesi hem iﬂyerinde verimlili¤in artmas› aç›s›ndan hem de bireyin mesle¤i ile
bar›ﬂ›k bir iﬂi yapmas› aç›s›ndan zorunluluktur.
Örne¤in; bir duvar ustas› ya da berberin
iﬂini yapmas› için nas›l bir e¤itim gereklidir? Meslek lisesi e¤itimi yeterli ise duvar
ustas›na ya da berbere lisans e¤itimi verilmesini düﬂünmek ve önermek maliyetyarar ilkesi ile ba¤daﬂmaz.
Ayn› ﬂekilde bilgisayar program› üreten
bir insan›n bilgisayar operatörü olarak
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kullan›lmas› da maliyet-verimlilik ilkesi
ile ba¤daﬂmaz.
1.7 A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin
sunumu:
1.7.1 Sevk sistemi
1.7.2 ‹nsan gücünün planlamas›
1.7.3 Branﬂ d›ﬂ›nda çal›ﬂma
1.7.4 Asgari ücret tarifesi
1.7.5 Özel durum: Sahte diﬂhekimleri
1.7.1 Sevk sistemi :
Sa¤l›k hizmetleri; Koruyucu ve Önleyici
Sa¤l›k, Tedavi Edici Sa¤l›k,
Rehabilite Edici Sa¤l›k hizmetleri olarak
üç temel alanda verilmektedir. Ve sevk
zinciri sa¤l›k hizmetlerinin olmazsa olmaz koﬂuludur.
Sa¤l›k hizmetlerinde temel anlay›ﬂ; bireyin öncelikle hastal›klardan korunmas›d›r. Önlemlere ra¤men birey hastalan›rsa
tedavi edici sa¤l›k hizmetlerine baﬂvuracakt›r.
Bu üç temel alandaki sa¤l›k personelinin
(‹nsan gücünün) niteli¤i birbirinden
farkl› olacakt›r.
Ve do¤al olarak hizmet sunulan alan›n özelli¤i ve iﬂ gücünün vasf› nedeni ile ekonomik maliyetleri de farkl› olacakt›r.
Sa¤l›k harcamalar› içerisinde insan gücü
giderleri en büyük kalemi oluﬂturmaktad›r.
Do¤ald›r ki uzman diﬂhekiminin sa¤l›k
harcamalar› içerisindeki pay› diﬂhekimine göre fazla olacakt›r.
Özellikle nüfusun giderek yaﬂlanmas›
sa¤l›k harcamalar›n›n artmas›na yol açmaktad›r. Bu sorun önümüzdeki y›llarda
da ülkemizin gündemine de gelecektir.
Baﬂta geliﬂmiﬂ ülkeler olmak üzere birçok
ülke sa¤l›k harcamalar›n› azaltmak ve insan gücünün verimli kullan›m›n› sa¤lamak için hem sa¤l›k e¤itimlerini hem de
sa¤l›k hizmetlerinin sunumunu ciddi olarak sorgulamaya baﬂlad›lar.
Ça¤daﬂ ülkelerde, hizmet sunumunda
sevk zincirinin iﬂletilmesine yönelik or-

ganizasyonlara daha fazla önem verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
1.7.2 ‹nsan gücünün planlamas›
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ve YÖK’ün diﬂhekimli¤i hizmetleri ile ilgili ihtiyaç ve talep
konusunda herhangi bir çal›ﬂmalar› olmad›¤› bilinmektedir. Ayr›ca her iki kurum insan gücü planlamas›ndaki kriterleri hiçbir zaman dikkate almam›ﬂt›r.
Bu kurumlar›n diﬂhekimli¤inde uzmanl›k konusunda izleyecekleri tavr›n hekimlerde izledikleri politika ile benzer olmas› ciddi sorunlar yaratacakt›r. Kendilerine ‘pazar’, ‘müﬂteri’ arayanlar›n bask›s›na hekimlikte oldu¤u gibi karﬂ› duramay›p uzman say›s›n›n artmas›na olanak tan›nmas› sonunda hekimlikte oluﬂan erozyondan daha kötüsü diﬂhekimli¤inde yaﬂanacakt›r.
Meslek kuruluﬂlar›n›n ve konu ile ilgili
duyarl› bilim ve siyaset adamlar›n›n uyar›lar›na karﬂ›n siyasetçilerin ve bürokratlar›n popülist yaklaﬂ›mlar› nedeni ile her
y›l yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri aç›lmaktad›r. Yeni fakülteler; iﬂsiz diﬂhekimi say›s›n› ülkemizin özel koﬂullar› nedeni ile
daha çok artmas›na sebep olmaktad›r.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde az rastlanan ama ülkemizde sosyo-ekonomik koﬂullar›n zorlamas› nedeni ile yayg›n olan özel durum ise hekimlerin, hem özelde hem de kamuda iﬂ güçlerini kullanmalar›d›r. Sosyo ekonomik koﬂullar, sa¤l›k hizmetlerinde
sevk zincirinin olmamas› ve her iki sektörde çal›ﬂmaya ve uzmanl›¤a ilgiyi artt›rmaktad›r.
1.7.3. Branﬂ d›ﬂ›nda çal›ﬂma
Uzman diﬂhekimin uzmanl›¤› d›ﬂ›nda di¤er alanlarda çal›ﬂmas› iﬂgücünün(‹nsangücünün) niteli¤ine uygun de¤ildir. Daha
düﬂük vas›ftaki insan gücünün yapabilece¤i bir iﬂin daha üst vas›ftaki insan gücüne yapt›r›lmas› maliyet/yarar, maliyet/verimlilik ilkesine ayk›r›d›r. Ayr›ca
kendi branﬂ› d›ﬂ›nda tüm alanlarda müdahalede bulunma anlay›ﬂ› hekimlik eti¤i
boyutu ile kabul edilemez bir durumdur.
1.7.4. Asgari ücret tarifesi
Diﬂhekimi ve uzman diﬂhekiminin iﬂgücü niteli¤i nedeni ile emeklerinin bedelleri farkl› olacakt›r. Uzman diﬂhekimleri ve
diﬂhekimleri için de¤iﬂik asgari ücret tarifesi düzenlenmesi tart›ﬂ›lmas› gereken
konulardan birisi olmaya adayd›r.
1.7.5 Özel durum:
Sahte diﬂhekimleri
Sahte diﬂhekimleri konusu y›llard›r gündemimizden düﬂmeyen ve ne yaz›k ki uzun y›llar düﬂmeyecek kangrenleﬂmiﬂ bir
sorunumuzdur. 4000 civar›nda oldu¤u
tahmin edilen sahteciler, e¤itimli, e¤itimsiz; statülü, statüsüz, varl›kl›,yoksul tüm
sosyal gruplardaki insanlar›n taleplerine
kendi çaplar›nda müdahalede bulun-

maktad›rlar. TDB ve diﬂhekimleri odalar›n›n verdi¤i kültürel, idari ve yasal u¤raﬂlara ra¤men bu kesimin hasta a¤z›ndan uzaklaﬂt›r›lmas›nda arzu edilen baﬂar› sa¤lanamam›ﬂt›r. (Bunun nedenleri ayr› bir yaz›n›n konusu olabilecek kadar uzundur.)
1.8. Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin ve
mesle¤inin gelece¤i:
Diﬂ ve diﬂ eti hastal›klar› önlenebilir hastal›klard›r. Diﬂ ve diﬂ eti hastal›klar›n›n
önlenmesine yönelik yap›lan çal›ﬂmalar
son 40 y›lda diﬂhekimli¤i alan›nda ciddi
de¤iﬂmeler yaratm›ﬂt›r. Bir çok geliﬂmiﬂ
ülke DSÖ’nün 2000 y›l› ile ilgili DMF ve
DMF-T oranlar›n› yakalam›ﬂ durumdad›r. Bu durum diﬂhekimli¤i fakültelerinin
kapat›lmas›na veya kontenjanlar›n›n düﬂürülmesine yol açm›ﬂt›r. Diﬂhekimli¤i
fakültelerinde yaﬂl›l›kta diﬂ ve diﬂ eti rahats›zl›klar›n›n giderilmesine yönelik e¤itimlere a¤›rl›k verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Koruyucu ve önleyici sa¤l›k hizmetlerine
yönelik yeni bir insan gücünün (Dental
hijyenist ve dental terapist) ortaya ç›kmas› da mesle¤in gelece¤inin koﬂullara göre
de¤iﬂebilece¤ini gösteren somut bir durumdur.
2. Mevzuat boyutu
2.1 Anayasa
2.2 1219 say›l› yasa
2.3 Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü
aç›lar›ndan irdeleyelim
2.1 Anayasa aç›s›ndan
Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü’nde yer alan
kurullar ve komisyonlar sürekli yap›lar
oldu¤u için, Anayasan›n 115, 128 ve
130. maddelerine; bakanl›klar›n kuruluﬂ
ve görev esaslar›n› düzenleyen 3046 say›l› yasan›n 39. maddesine ayk›r›l›k taﬂ›d›¤› iddialar› araﬂt›r›lmal›d›r.
2.2 1219 Say›l› yasa aç›s›ndan
Uzmanl›kla ile ilgili düzenleme 1219 say›l› yasan›n 9. maddesinde yer almaktad›r. Bu madde tabipler fasl›nda yer almaktad›r ve diﬂhekimlerini kapsamamaktad›r. Bu anlamda tüzü¤ün yasal dayana¤› olmad›¤› ciddi bir tart›ﬂma konusudur.
2.3 Tababet Uzmanl›k Tüzü¤ü
aç›s›ndan
Uzmanl›k Tüzü¤ünde yer alan T›pta Uzmanl› Kurulu ve E¤itim Kurumlar›n› De¤erlendirme Komisyonu’nda yer alan diﬂhekimlerinin sadece diﬂhekimli¤i ile ilgili
konularda toplant›ya kat›lmalar› ama hekimlerin diﬂhekimleri ile ilgili konularda
söz ve karar verme haklar›n›n olmas› rencide edici bir düzenleme olarak karﬂ›m›zda bulunmaktad›r.
Ayr›ca Tüzü¤ün 4. maddesi olan ‘Uzmanl›k yetkisinin kullanmas›’ uzman diﬂhekiminin yetki ve sorumluluklar›n› tan›mlamay›p yanl›ﬂ anlaﬂ›lmalara yol açacak bir

ifade içermektedir. Bu düzenleme bir çok
meslektaﬂ›m›z taraf›ndan diﬂhekimlerini
art›k sadece tedavi yapabilecektir ﬂeklinde alg›lanm›ﬂ ve hakl› olarak tepkiler oluﬂmuﬂtur. Bu düzenlemenin diﬂhekimlerinin çal›ﬂma alan›n› s›n›rland›rmas›
mümkün de¤ildir. Çünkü hayat›n gerçekleri ile ba¤daﬂmaz olan her düzenlemenin yok olmas› kaç›n›lmazd›r. Bu düzenleme 1973 y›l›ndaki Uzmanl›k tüzü¤ünden farkl› olarak uzman diﬂhekimlerine kendi branﬂlar› d›ﬂ›nda s›n›rlama getirmeyerek maliyet verimlilik ve t›bbi etik
anlay›ﬂa ters düﬂmüﬂtür.
3. Avrupa Birli¤i boyutu
3.1 AB ülkelerinde uygulamalar
3.2 AB ülke meslek birliklerinin uzmanl›¤a bak›ﬂ›
3.3 AB mevzuat›n›n uzmanl›k ile ilgili
düzenlemesi
3.1 AB ülkelerinde uygulamalar
Avrupa ülkelerinde uzmanl›k dallar› farkl›l›klar göstermektedir. A¤›rl›kl› olarak
birkaç dalda uzmanl›k bulunmaktad›r.
Ortodonti hemen hemen tüm ülkelerde
uzmanl›k olarak kabul edilmiﬂtir.
3.2 AB ülkelerinin meslek birliklerinin
uzmanl›¤a bak›ﬂ›
AB ülke meslek birlikleri daha çok uzmanl›k dal› ve uzman diﬂhekimi yerine
daha yetkin diﬂhekimi yetiﬂtirilmesi politikas›n› uygulamaktad›rlar. ERO, diﬂhekimli¤i e¤itimini alt› y›la ç›karmay› tart›ﬂmaktad›r. Fransa’da diﬂhekimli¤i e¤itimi
alt› y›la ç›kar›lm›ﬂt›r. Diﬂhekimlerinin daha nitelikli hizmet verebilmeleri amac› ile
mezuniyet sonras› teorik ve pratik diﬂhekimli¤i e¤itimleri düzenlemektedirler.
Gelecekte uzmanl›k dallar› ile ilgili düzenlemelerinde ortodonti ve maksillo fasial cerrahi dallar› genel kabul gören uzmanl›k dallar›d›r. Ayr›ca Maksillo fasialin
t›p veya diﬂhekimli¤i fakülteleri e¤itiminden sonra olup olmamas› tart›ﬂma konusudur. Gelecekle ilgili AB üye ülkelerinden ‹ngiltere 5, Danimarka, Portekiz, ‹spanya ve Fransa 1-3 dalda uzmanl›k öngörmektedir.
3.3 AB mevzuat›n›n uzmanl›k ile ilgili
düzenlemesi
AB Konseyinin 78/687/EEC. say›l› direktifi Ortodonti ve Maksillo fasial dallar›nda
uzmanl›¤› kabul etmiﬂtir. AB mevzuat›nda yer alan dört temel dolaﬂ›m hakk›ndan
biri olan iﬂgücünün serbest dolaﬂ›m› bu iki dalda olabilecektir. Di¤er dallardaki
uzmanl›klar konusunda karar verici merci her ülkenin yetkili organ›d›r. AB’nin
müktesebat› sürekli yenilenmektedir. Bugün için öngörülen ve öngörülmeyen dallarda de¤iﬂiklik olmas› her an söz konusu
olacakt›r.

4. Avrupa diﬂhekimli¤i bölge
organizasyonu (ERO) ve Dünya
Diﬂhekimli¤i Birli¤i’nin (FDI) bak›ﬂ›
4.1 Diﬂhekimli¤i e¤itimine bak›ﬂ›
4.2 Diﬂhekiminin ve uzman diﬂhekiminin
çal›ﬂma alan›
4.3 Diﬂhekiminin tan›m›
4.1 Diﬂhekimli¤i e¤itimine bak›ﬂ›
Diﬂhekimli¤i e¤itimi dinamik bir süreçtir.
Yeni bilgiler, klinik teknikler ve yöntemler sürekli olarak e¤itime yans›t›lmal›d›r.
E¤itim program› günümüzün ve gelece¤in ihtiyaçlar›na uygun olmal›d›r. Diﬂhekimli¤i e¤itim program›nda ﬂu temel unsurlar bulunmal›d›r:
• Diﬂhekiminin çal›ﬂma yaﬂam›na uyum
sa¤layabilmesi için yeterli bilgi ve kinik
tecrübe ile donat›lmas›.
• De¤iﬂimlere uyabilecek yeteneklere sahip olabilmesi için yeterli kapasitede bilimsel e¤itim almas›.
• Sürekli e¤itimin mesleki yaﬂam› süresince devam etmesi gerekti¤ini kavramas›
• Özeleﬂtiri yapabilecek bir davran›ﬂ biçimini özümsemesi
• Etik sorumluluklar›n› yerine getirmesinin önemi ve gereklili¤i
4.2. Diﬂhekiminin ve uzman diﬂhekiminin çal›ﬂma alan›
FDI ve ERO yetkililerinin diﬂhekimi ile
uzman diﬂhekiminin çal›ﬂma alanlar›na
yönelik de¤erlendirmesi ﬂöyledir:
• Diﬂhekiminin çal›ﬂma alan› diﬂhekimli¤inin tüm çal›ﬂma sahas›n› kapsar.
• Diﬂhekimli¤inde uzmanl›k genel diﬂhekiminin uygulama çeﬂitlili¤ini s›n›rland›ramaz.
• Uzmanl›k unvan›n›n kullan›lmas›; sadece bu alanla ilgili uygulamalarda s›n›rland›r›ld›¤›n›n yasal olarak belirtilmesidir.
• Hastalar›n uzmana gitmesini genel diﬂhekiminin yönlendirmesi ile olmas›n›
tavsiye etmektedir
• Genel diﬂhekimli¤i e¤itiminin üstünde
bir bilgi birikimi ve el becerisi gereken alanlarda uzmanl›k düﬂünülmelidir.
4.3 Diﬂhekiminin tan›m›
Dünya Sa¤l›k Örgütü ve Dünya Diﬂhekimli¤i Birli¤i diﬂhekimlerini diﬂlerin ve
komﬂu dokular›n›n doktoru olarak tan›mlayarak gelecekte diﬂhekimi unvan›
yerine A⁄IZ DOKTORU unvan›n›n kullan›lmas›n› öngörmektedir.
Ülkemizde ve AB ülkelerinde
diﬂhekimli¤i hizmetlerinin kullan›m›
ile ilgili baz› bilgiler
Diﬂhekimli¤inde uzmanl›k sorununu objektif de¤erlendirebilmek için diﬂhekimli-
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¤i hizmetleri ile ilgili baz› verilere bakal›m.
Türkiye halk› ihtiyaçlar› olmalar›na karﬂ›n a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› bilinci, sat›n alma
gücü, diﬂhekimli¤i hizmetlerine duyulan
fobi ve di¤er nedenlerden dolay› diﬂhekimli¤i hizmetlerini kullanmamakta, kullanamamaktad›r. Türk Diﬂhekimleri Birli¤i 2000 y›l›nda Marmara Üniversitesi
Sa¤l›k Hizmetleri Politikalar› Uygulama
ve Araﬂt›rma Merkezine yapt›rd›¤› bir çal›ﬂmada insanlar›m›z›n %12.47’sinin yaﬂamlar› boyunca hiç diﬂhekimine gitmedi¤i; son bir y›l içerisinde ise ancak
%40.42’sinin diﬂhekimine gitti¤i belirlenmiﬂtir.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’nca ülke çap›nda yap›lan
araﬂt›rmada y›lda kiﬂi baﬂ›na hekime baﬂvuru say›s› 2.4, diﬂhekimine baﬂvuru say›s› ise 0.72 bulunmuﬂtur. ‹nsanlar›m›z
bir y›l boyunca bir kez bile diﬂhekimine
gitmemekte, gidememektedir. Geliﬂmiﬂ
ülkelerde ise y›lda 5 kez diﬂhekimine gidilmektedir.
TDB’nin yapt›rd›¤› araﬂt›rman›n ilginç bir
sonucu da insanlar›m›z›n diﬂhekimli¤i
hizmetlerini sa¤l›k hizmeti olarak görmemesidir. Halk›m›z "Sa¤l›kl› diﬂlere sahip
olmaman›n en önemli üç sak›ncas›n›"
%20.6 kötü görüntü, %16.4 kötü koku,
%15.1 sa¤l›k problemi olarak de¤erlendirmektedir.
Dünya Diﬂhekimli¤i Birli¤i bir diﬂhekiminin günlük çal›ﬂma süresinin 8-10 saat
olmas›n› ve bu zaman dilimi içerisinde 8
ile 10 hastaya bakmas› gerekti¤ini belirtmektedir. TDB’nin 1997 y›l›nda ve 2000
y›l›nda yapt›rd›¤› araﬂt›rmada ise diﬂhekimleri belirtilen zaman dilimi içerisinde
5-7 hastaya bakmaktad›r.
Diﬂhekimlerinin co¤rafi da¤›l›m› çok
dengesizdir. A¤r›, Bayburt gibi ﬂehirlerde
30.000 kiﬂiye bir diﬂhekimi düﬂerken
Ankara, ‹stanbul gibi illerimizde 1500 kiﬂiye bir diﬂhekimi düﬂmektedir.
AB’ne üye ülkelerde kiﬂi baﬂ›na düﬂen
GSMH ortalama 25000 Euro, Türkiye’de
ise 3215 Euro’dur. Ülkemizde y›ll›k kiﬂi
baﬂ› a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› harcamas› 12-13
Euro, AB ülkelerinde ise yaklaﬂ›k 200 Euro’dur.
AB ülkelerinin GSMH ve kiﬂi baﬂ› diﬂhekimli¤i harcamalar›yla diﬂhekimli¤i hizmetlerinin kullan›m›na bak›p ülkemizde
diﬂhekimli¤inde nas›l bir insan gücüne
ihtiyac›m›z vard›r tart›ﬂmas›n› yapmak ve
buna göre sa¤l›k politikalar› oluﬂturmak
uzmanl›k karﬂ›tl›¤› ve yandaﬂl›¤› de¤il,
aksine kaynaklar›n nas›l verimli kullan›laca¤›n› bilimsel veriler ›ﬂ›¤›nda de¤erlendirmektir.

Ortak ak›l kullan›lmal›d›r
Yukar›da sundu¤umuz tan›mlamalar ve
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bilgiler ›ﬂ›¤›nda diﬂhekimli¤inde uzmanl›k konusunda izleyece¤imiz politikay› irdelemeye çal›ﬂal›m.
Sorunun çözümü için sab›rl›, sa¤duyulu,
ikna edici, uzlaﬂmac› ama bütünün ç›karlar›n› parçaya feda etmeyen bir politika
izlenmelidir. Uzmanl›k konusunu; sa¤l›k
hizmetlerinin sunumu, finansman›, yönetimi, mevzuat› konular›n›n yan› s›ra
toplumun sa¤l›k kültürü, sat›n alma gücü, ülkenin vergi sistemi ve iﬂleyiﬂi vb. gibi uzmanl›kla ba¤lant›lar› olan tüm faktörlerle birlikte de¤erlendirmelidir.
Her ne olursa olsun uzmanl›k dallar›nda
s›n›rland›rma olmamal›d›r diyenleri ve
diﬂhekimli¤inde hiçbir ﬂekilde uzmanl›k
olamaz diyenleri gerekçelerimizi sunup
öncelikle ikna etmeliyiz.
Her sorun kendi tarihsel koﬂullar› içerisinde bilimsel kriterler ›ﬂ›¤›nda ve objektif olarak de¤erlendirilmelidir. Sorunlara
tek bir aç›dan de¤il olabildi¤ince de¤iﬂik
aç›lardan bak›lmal›d›r.
Soruna hukuksal boyutu ile bakt›¤›m›zda
19 Haziran 2002 tarihinde yay›nlanan
tüzü¤ün dayanak ald›¤› 1219 say›l› yasaya uygun olmad›¤› görülür. Burada önemli olan düzenlemenin yasal dayana¤›n›n olup olmamas› de¤ildir. As›l önemlisi t›pta uzmanlaﬂman›n hekimlik mesle¤inde yaratt›¤› tahribat›n diﬂhekimli¤inde
de ortaya ç›kmas›n›n kaç›n›lmaz olaca¤›d›r.
Bu anlamda yukar›da ifade etmeye çal›ﬂt›¤›m›z düﬂünceler çerçevesinde aﬂa¤›da
s›ralanan sorular›n, noktalar›n tart›ﬂ›larak
ortak bir yolun bulunmas› hem mesle¤in
hem de toplumun yarar›na olacakt›r.
• Diﬂhekimli¤i hizmetleri ile ilgili öncelikli ve temel sorun bireylerin a¤›z ve diﬂ
sa¤l›¤› hizmetlerine ulaﬂabilmesinin sosyo ekonomik ve kültürel koﬂullar›n›n oluﬂturulmas› m›d›r? Yoksa bireylerin uzman diﬂhekimlerinden yararlanmalar›n›n
sa¤lanmas› m›d›r?
• Diﬂhekimleri toplumun tedavi taleplerini karﬂ›layamamakta m›d›r? Diﬂhekiminin müdahalede yetersiz kald›¤› vakalar
hangi branﬂlardad›r? Bu yetersizlik fakültelerimizin fiziki, teknik ö¤retim üyesi
insan gücü ve kontenjanlar›n›n fazlal›¤›ndan m› kaynaklanmaktad›r?
• Diﬂhekimlerinin yetersizliklerinin giderilmesi lisans e¤itiminde yap›lacak de¤iﬂikliklerle olanakl› olabilir mi?
• Lisans e¤itiminin alt› y›la ç›kart›lmas›
diﬂhekimlerinin yetersizli¤ini çözer mi?
• Sürekli diﬂhekimli¤i kapsam› içerisinde
düzenlenecek yetkinleﬂtirme kurslar› bu
soruna çare olabilir mi?
• Diﬂhekimlerinin yetersizli¤inin tek çözümü uzmanlaﬂma m›d›r?
• Diﬂhekimli¤i e¤itiminin gelecekte alaca¤› biçim uzmanl›k dallar›n›n ve say›la-

r›n›n artt›r›lmas› yönünde mi olacak?
Yoksa temel t›p bilimleriyle klinik bilimleri aras›nda eﬂgüdümü sa¤layan daha nitelikli diﬂhekimli¤i e¤itimi yönünde mi
olacak?
• Uzman diﬂhekimi ve diﬂhekimin çözemedi¤i sorunlara, hastal›klara çare bulan
hekim ise sevk zincirinin bulunmad›¤›
bir sistemde uzmanl›k var olan karmaﬂay› artt›rmayacak m›d›r?
• Sa¤l›k hizmetleri ile ilgili mevzuat›n günümüz koﬂullar›na cevap veremedi¤i ve
hatta engeller oluﬂturdu¤u bir gerçektir.Sa¤l›k mevzuat› ile ilgili gerekli düzenleme yapmadan sadece uzmanl›k konusunu gündeme getirmek do¤ru mudur?
• Diﬂhekimlerinin hem resmi hem de özel alanda çal›ﬂmas› devam ederken uzmanlaﬂma var olan karmaﬂay› daha da
art›rmayacak m›?
• Daha çok uzmanl›k dal›, daha çok uzman, sa¤l›k göstergelerinde olumluluk
mu yaratacak yoksa sa¤l›k harcamalar›n›n artmas›na m› sebep olacak?
• Doktoral› diﬂhekimlerinin özlük haklar›n›n düzeltilmesi için uzmanl›k statüsü
yerine gerekli yasal düzenlemelerin yap›lmas› yeterli olamaz m›?
• Diﬂhekimli¤i insan gücünün planlamas› (niteli¤i, niceli¤i, da¤›l›m›, uzmanl›k
dallar› vd. kriterler) diﬂhekimlerinin beklentilerine göre mi yoksa ülkemizin epidemiyolojik, demografik, sosyo ekonomik ve kültürel koﬂullar›na göre mi belirlenmelidir?
• Diﬂhekiminin, göz hekimi veya kulak
burun bo¤az hekimi gibi ilgili oldu¤u organ›n uzman doktoru olarak görülmesi
ve Dünya Diﬂhekimli¤i Birli¤i’nin diﬂhekimlerini diﬂlerin ve komﬂu dokular›n›n
doktoru yani A⁄IZ DOKTORU olarak
adland›rmas› yanl›ﬂ m›d›r?
• Uzman diﬂhekimlerin kendi uzmanl›k
alanlar› d›ﬂ›nda diﬂhekimli¤i hizmeti vermesi nitelikli eme¤in verimli kullan›lmas› anlay›ﬂ›na ve daha da önemlisi diﬂhekimli¤i etik de¤erlerine uygun mudur?
Ahlakî midir?
Sorular çeﬂitlendirilebilir. ﬁimdi sorunu
oldu bittiye getirmeden, yang›ndan mal
kaç›rmadan sakin ve akl› baﬂ›nda düﬂünme zaman›.
Eski Sa¤l›k Bakan› Doç.Dr. Osman Durmuﬂ’un yaratt›¤› bu karmaﬂay› TDB, diﬂhekimleri odalar›, diﬂhekimli¤i fakülteleri ve diﬂhekimli¤i branﬂ dernekleri önyarg›s›z, bireysel ç›kardan uzak, ortak akl›
kullanarak hepimizin ortak ç›kar› temelinde çözme becerisini göstermelidir.

* Diﬂhekimi, TDB Genel Baﬂkan›

Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt:

‘Tüzü¤ün hatal› yönlerinin
mutlaka düzenlenmesi gerekir’

Geçen say›m›zda yeni oluﬂan
parlamentoya seçilmeyi baﬂaran
7 meslektaﬂ›m›z hakk›nda k›saca
bilgi vermiﬂ ve kendilerini geniﬂ
biçimde tan›taca¤›m›z
röportajlara yer verece¤imizi
belirtmiﬂtik.
Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt’la bu
minvalde yapt›¤›m›z röportaj
içinde uzmanl›k meselesini de
gündeme getirdik.
Gülyurt, baz› noktalar›n
kendisini de rahats›z etti¤ini ve
sorunun ortak ak›lla çözülmesi
gerekti¤ini ifade etti.

TDBD: Fakültede ö¤retim üyeli¤i, dekanl›k ve oda baﬂkanl›¤›ndan sonra
milletvekili oldunuz. Neler bekliyordunuz? Neler yaﬂ›yorsunuz?
Muzaffer Gülyurt: Ö¤retim üyeli¤i, dekanl›k ve oda baﬂkanl›¤› görevlerimde tamamen mesle¤imle ilgili olarak çal›ﬂt›m.
Ö¤rencilerimle, hastalar›mla ve meslektaﬂlar›m›n sorunlar›yla ilgilendim.
Mesle¤imiz ve meslektaﬂlar›m›z›n sorunlar›n›n çözümlenmesinde siyaset makam›n›n, hükûmetin ve Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n
son derece önemli ve etkili oldu¤u bilincine vard›m.
Gerek mesle¤imle gerekse ülkemizin tüm
sorunlar›yla ilgilenmek amac›yla siyasete
girdim. ﬁu an gördü¤üm; siyasetin, al›ﬂk›n oldu¤umuz üniversite hayat›ndan,
hocal›k ve bilim adaml›¤› pozisyonundan
çok farkl› bir kulvar oldu¤udur. Halk›m›z›n siyaset ve siyasetçiden çok farkl› beklentileri bulunmaktad›r. Ümit ediyorum
sistemli ve ak›lc› bir çal›ﬂma ile bu beklentileri karﬂ›lamam›z mümkün olacakt›r.

TDBD: Meclisteki siyasal ço¤unlu¤u ile herﬂeyi yapabilecek bir hükümet iktidarda. Siz meslek örgütünden gelen
biri olarak TDB ile nas›l bir iliﬂki içinde olmay› planl›yorsunuz?
M.G.: Parti olarak Meclis'teki say›sal ço¤unlu¤umuz gerçekten büyük bir imkând›r. Ülkemizin siyasi geçmiﬂinde çok az
dönemde böyle bir imkân olmuﬂtur. Biz
bu gücümüzü "Nas›l olsa ço¤unlu¤umuz
var, istedi¤imizi yapar›z" ﬂeklinde dayatmac› bir anlay›ﬂla kullanmak istemiyoruz.
Gerek muhalefet partisi ile Meclis'te, gerekse sivil toplum örgütleri ve meslekî
kuruluﬂlar›m›zla Meclis d›ﬂ›nda sürekli
diyalog içinde bulunarak sorunlar› demokrasinin kat›l›mc› ilkesi ile çözmeye
çal›ﬂ›yoruz ve bunu sürdürmeye kararl›y›z.
Diﬂhekimli¤i ile ilgili her türlü sorunun
çözümünde de hem TDB hem de di¤er ilgililerle görüﬂerek ortak çözüme varmay›
hedeflemekteyiz.
TDBD: Son günlerde diﬂhekimli¤i camias›n› yo¤un olarak meﬂgul eden uzmanl›kla ilgili görüﬂünüz nedir?
M.G.: Uzmanl›k Tüzü¤ü ile ilgili diﬂhekimli¤i camias›n› rahats›z eden sorunlar›
biliyorum. Tüzü¤ün hatal› ve eksik yönlerinin mutlaka düzenlenmesi gerekir. 20
bin civar›ndaki diﬂhekimi meslektaﬂ›m›z›
rahats›z eden maddelerin, meslektaﬂlar›m›z›n lehine düzeltilmesi, sorunun çözülmesi zorunludur. ﬁahsen ben, bunu
bir görev olarak kabul ediyor ve bu görevi yerine getirmeyi bir onur say›yorum.
Ayr›ca, bu siyasi dönemi mesle¤imizin
sorunlar›n› çözme yönünde bir ﬂans olarak görüyorum.
TDBD: Odalara gönderdi¤iniz yaz›da;
Bakanl›¤›n sizin etkilemenizle Dan›ﬂtay Dava Daireleri Genel Kurulu’ndan
böyle bir sonuç ç›kt›¤›n› söylüyorsunuz. Ama ﬂu anda ortaya ç›kan durum
büyük bir karmaﬂa. Bunun için neler
söyleyeceksiniz?
M.G.: T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü'nün diﬂhekimleri ile ilgili maddelerine Dan›ﬂtay
taraf›ndan "Yürütmenin Durdurulmas›"
karar› verilmesi üzerine Sa¤l›k Bakanl›¤›
Hukuk Müﬂavirli¤i ile görüﬂtüm. Tüzükteki maddelerin düzeltilmesini talep et-

memizde hakl›l›¤›m›z›n oldu¤unu, bunlar›n düzeltilmesinin de yine Sa¤l›k Bakanl›¤› vas›tas›yla olaca¤› ifade edildi.
Ancak, Dan›ﬂtay'›n "Yürütmeyi Durdurma" karar›nda dayanak olarak ald›¤› esas
1219 Say›l› Yasa'n›n 9. Maddesi idi. Bu
da Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n sanki diﬂhekimleri ile ilgili tüzük haz›rlanmas›nda yetkili
olmad›¤›n› ifade ediyordu. Bunun da,
diﬂhekimlerinin kendi elini kolunu ba¤lamas› anlam›na gelece¤i ifade edildi.
Hukukî aç›dan itiraz edilmesi gerekti¤i
belirtildi. Ben de, "itiraz edilsin ama Tüzük'teki düzeltmeler de mutlaka yap›ls›n"
ﬂeklinde kanaatimi beyan ettim.
TDBD: Türk Diﬂhekimleri Birli¤i, uzmanl›k konusunda diﬂhekimli¤i camias›n›n her kesimiyle görüﬂerek ve onlar›n nabz›n› tutarak uzlaﬂ›labilecek ve
belli bir kesimin de¤il, ülkenin yarar›na olabilecek bir sonuç için çok çaba
sarfediyor. Bunu siz de yak›ndan biliyorsunuz. ‹ktidar partisi üyesi, meslektaﬂ ve a¤›z, diﬂ sa¤l›¤› politikalar›nda partinizde etkili biri olarak siz neler yapabilirsiniz?
M.G.: Tüzük'teki düzeltmeler için gerekli çal›ﬂmalar› yapmak üzere TDB Genel
Baﬂkan›, fakülte dekanlar›, YÖK Üyesi
diﬂhekimi ö¤retim üyemizi, diﬂhekimi
milletvekillerimizi, Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkililerini 27.02.2003 tarihinde Ankara'da
toplant›ya davet ettim. Davetlilerin büyük bir oranda kat›lmalar› beni çok mutlu etti. Çok olumlu görüﬂmeler oldu. Kat›l›mc›lar, uzmanl›k konusundaki görüﬂlerini detayl› olarak ifade ettiler. Bana göre, son derece verimli ve olumlu bir toplant› olmuﬂtur. Bu vesile ile toplant›ya
kat›lan TDB Baﬂkan›m›za, tüm dekanlar›m›za ve YÖK üyemize, milletvekillerimiz
ve Bakanl›k yetkililerine teﬂekkür ediyorum. Bu tür toplant›lar›m›z yine devam
edecektir.
Sadece uzmanl›k ile ilgili olarak de¤il tüm
sorunlar›m›z için böylesine kat›l›mc› toplant›lar› daha geniﬂ boyutlarda da yapmay› planl›yorum. ﬁimdilik yasal bir zemini
olmasa da bir "Diﬂhekimli¤i ﬁuras›"n›n oluﬂmas›na ilk ad›m› atmak istiyorum ve
ümit ediyorum ki, diﬂhekimli¤inin tüm
sorunlar›n› çözmek için her türlü yasa ve
yönetmelikler ortak bir ak›lla ve kat›l›mc›
bir anlay›ﬂla çözümlenebilecektir.
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‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Rifat Yüzbaﬂ›o¤lu:

‘T›ptaki hata diﬂhekimli¤ine uygulan›yor’
zmanl›k konusunda Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n TDB’nin Dan›ﬂtay’›n yürütmeyi durdurma karar›na itiraz›n›n
hakl› bir gerekçesi olmad›¤›n› düﬂünüyorum. Sa¤l›k Bakanl›¤› itiraz›nda
"TDB’nin gerekçesinin, diﬂhekimlerinin tabip olmad›¤› anlam›na gelece¤i"
argüman›n› kullan›p yürütmenin durdurulmas›n› kald›rtarak, hem meslek
odalar›m›z›n gerekçelerini yeterince
dikkate almam›ﬂ, hem de ülkenin a¤›z
diﬂ sa¤l›¤› politikas›n›n do¤ru temeller
üzerinde yükselmesine ket vurmuﬂtur.
Ülkenin, t›p hekimleri aç›s›ndan geldi¤i yer ortadad›r. T›p hekimlerinin yar›s› uzman olmuﬂtur, di¤er yar›s› da uzman olmaya çal›ﬂmaktad›r. ‹nsanlar›m›z, öksürseler uzmana koﬂmaktad›r-
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lar. Bu durum sa¤l›k sistemimiz aç›s›ndan, ülkemizin sa¤l›¤a ay›rd›¤› kaynaklar aç›s›ndan yanl›ﬂ bir yönelimdir.
T›ptaki durumun tersine çevrilmesi,
sa¤l›k piramidinin taban› üzerine oturtulmas› gerekirken, diﬂhekimli¤i alan›
da t›bba benzetilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Ülkemizde sa¤l›k zincirinin kurulmam›ﬂ olmas› en büyük handikapt›r. Bu
nedenledir ki insan gücü ihtiyac› bilimsel olarak tesbit edilmemekte, kontenjanlar ve fakülte say›lar› popülist bask›larla belirlenmektedir. Sonuç, sa¤l›k
mesleklerinde de¤ersizleﬂme, k›ran k›rana etik d›ﬂ› rekabet, toplumsal sayg›nl›¤›n yitirilmesi olmaktad›r.
Akademisyenlerin sisteme kendi aç›lar›na göre biçim vermeye çal›ﬂmalar› anlaﬂ›l›r bir ﬂeydir. Ama politikac›lar›n, ö-

Ankara Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Prof.Dr. Murat Akkaya:

‘Yeni bir tüzük
haz›rlanmal›’
eslek örgütümüz ve mesle¤imizin
akademik kurumlar›n›n görüﬂü
al›nmadan Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n diﬂhekimlerini de içersine dahil etti¤i T›pta
Uzmanl›k Tüzü¤ü camiam›zda ciddi
s›k›nt›lara neden olmuﬂtur.
Bu tür hukuki düzenlemeler yap›l›rken
baz› konular›n dikkate al›nmas› gerekmektedir. Öncelikle uzmanl›¤›n do¤ru
bir tan›m› yap›lmal›, düﬂünülen uzmanl›k dallar›n›n uygulama alanlar› ile
diﬂhekimli¤inin genel uygulamalar›
birbirinden net bir çizgi ile ayr›lmal›d›r. Uzmanlar›n çal›ﬂma alan› diﬂhekimlerinin çal›ﬂma alan›n› s›n›rland›rmamal›, özel bilgi ve beceri gerektiren
baz› sorunlar d›ﬂ›nda tüm tedavilerin
diﬂhekimleri taraf›ndan yap›laca¤› gerçe¤i unutulmamal›d›r. Lisans ve uzmanl›k e¤itimleri YÖK taraf›ndan bu
kurallar dikkate al›narak düzenlenmelidir.
Ülkemizde hangi diﬂhekimli¤i dallar›n›n uzmanl›k say›laca¤› epidemiyolojik
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ve demografik çal›ﬂma sonuçlar› göz
önünde tutularak maliyet-yararl›l›k,
mesleki politika ve uluslararas› standart kriterleri ile birlikte de¤erlendirilip somut verilere dayan›larak kararlaﬂt›r›lmal›d›r. Ancak, görünen o ki; yukar›da bahsetti¤imiz konular›n hiçbirisi araﬂt›r›lmadan diﬂhekimli¤i camias›
d›ﬂ›ndan kiﬂi ve kurumlarca bizim ad›m›za, bizleri rencide eden ve kargaﬂaya
sürükleyen bir karar al›nm›ﬂt›r.
Mevcut uzmanl›k tüzü¤ü baﬂtan aﬂa¤›ya yanl›ﬂlarla dolu oldu¤undan, Ankara Diﬂhekimleri Odas› bu tüzük üzerinde küçük rötuﬂlar›n yap›lmas›n› de¤il,
diﬂhekimli¤ine özgün dört dörtlük bir
alt yap›s› olan, camiam›zda huzursuzlu¤a neden olmayacak, meslek bar›ﬂ›n›
bozmayacak yeni bir tüzük haz›rlanmas›n› arzu etmektedir.
Ankara Diﬂhekimleri Odas› diﬂhekimli¤inde uzmanlaﬂmaya karﬂ› de¤ildir.
Karﬂ› oldu¤umuz konu, haz›rlan›ﬂ ve
sunuluﬂ ﬂeklidir.

zellikle sa¤l›k bakanl›¤› ve dan›ﬂmanlar›n›n ülke gerçeklerine göre karar almalar› sorumluluklar› gere¤idir.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n itiraz›ndaki, T›pta
uzmanl›k tüzü¤ü içinde yer almamak,
yeni bir diﬂhekimli¤inde tüzü¤üne sahip olmak "tabip olmad›¤›m›z" anlam›na gelmeyecektir. Çünkü diﬂhekimli¤i
okullar›m›z nas›l t›p fakültelerinden
ayr›l›p ayr› bir fakülte olarak kurulmakla tabiblikten uzaklaﬂmad›ksa,
3224 say›l› yasayla tabip odalar›ndan
ayr›l›p kendi odalar›m›z› kurarak tabiblikten uzaklaﬂmad›ksa, diﬂhekimli¤inde uzmanl›k tüzü¤ü ç›kartarak tabiblikten uzaklaﬂmayaca¤›z. Bu tür gerekçeler olsa olsa bak›ﬂ aç›lar›n› popülize etmeye yarar, gerçekleri ifade etmeye de¤il.

Erzurum Diﬂhekimleri Odas›
Baﬂkan› Alper Emino¤lu:

‘Diﬂhekimlerinin çal›ﬂma
ﬂartlar› korunmal›’
zman olmaya hiçbir kimsenin
karﬂ› ç›kaca¤›n› sanm›yorum.
Çünkü uzman, alan›nda detayl› bilgi,
birikim ve deneyime sahip kiﬂidir.
Ancak ülkemizin e¤itim sistemi ve okullar›n fiziki kapasitesi dikkate al›nd›¤›nda her insan›n uzman olmak gibi bir lüksü ve imkan› da yoktur.
Bu imkan› yakalayarak akademik formasyon kazanmak için y›llar›n› veren
diﬂhekimlerinin özlük haklar› ba¤lam›nda di¤er hekimlerde oldu¤u gibi
uzmanl›k haklar›n›n verilmesi en
do¤ru yoldur. Yaln›z bu konuda da
çifte standard›n kald›r›larak diﬂhekimli¤i fakültelerindeki bütün branﬂlar›n uzmanl›k kapsam›na al›nmas›
gerekir.
Di¤er taraftan durmadan diﬂhekimli¤i fakültesi aç›p sürekli artan oranda
mezun verilen ülkemizde pratisyen
diﬂhekimlerinin durumu gözden geçirilmeli ve bugünkü çal›ﬂma ﬂartlar›
korunmal›d›r.
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‹zmir Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Prof Dr. Tayfun Günbay:

‘Tüzük, tedirginlik ve kaos yaratm›ﬂt›r’
erhangi bir alana düzenleme getiren bir
yasama çal›ﬂmas›n›n, toplumun ilgili
kesimlerinin beklentilerine uygunlu¤unun
yan›s›ra, bilime, akla, ahlaka ve en önemlisi
hukuka uygun olmas›, s›n›rlay›c› de¤il özgürleﬂtirici olmas› ve sadece toplumun günlük ihtiyac›n› de¤il, gelecek beklentilerini de
mümkün oldu¤unca karﬂ›lar nitelikte olmas› gereklidir.
19 Haziran 2002 tarihinde yürürlü¤e giren
T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü yukar›da belirtti¤imiz olumlu özelliklerin hiçbirini içermedi¤i
gibi, düzenleme getirilmek istenen alanda
tam bir belirsizlik, tedirginlik ve kaos yaratm›ﬂt›r.
Bilindi¤i gibi tüzük yapmak Bakanlar Kurulu’nun yetkisindedir. ‹lgili bakan (Sa¤l›k Bakan›) tüzük tasla¤›n› oluﬂturarak, Dan›ﬂtay’a,
yasalara ve anayasaya uygunluk aç›s›ndan
incelenmek üzere gönderir. Dan›ﬂtay’›n onay›ndan sonra tüzük tasla¤› Bakanlar Kuruluna gider ve Bakanlar Kurulu tüzü¤ü yürütmeye sokar.
Sa¤l›k Bakanl›¤›, eskimiﬂ ve kötü bir kamu
yönetimi anlay›ﬂ› sergileyerek; uluslararas›
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deneyimlerin, Avrupa Birli¤i deneyimlerinin, toplumun a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› ihtiyac›n›n
ve bu ihtiyaca uygun insangücü planlamas›n›n göz ard› edildi¤i ve en önemlisi, ilgili kesimlerin (Odalar, TDB, akademisyenler,
diﬂhekimli¤i fakültesi ö¤rencileri, a¤›z diﬂ
sa¤l›¤› hizmeti veren kamu kuruluﬂlar›n›n
yöneticileri, Sa¤l›k Bakanl›¤› bürokratlar›,
vs.) kat›l›mlar›n›n sa¤lanmad›¤›, "Ben yapt›m oldu" türünden bir tutumla tüzü¤ü haz›rlayarak, a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› alan›nda tam
bir belirsizlik ortam› yaratm›ﬂt›r.
Tüzük tasla¤›n›n yasalara ve anayasaya uygunlu¤unu incelemesi gereken Dan›ﬂtay ise
önce tüzük tasla¤›n› onaylam›ﬂ, daha sonra
TDB’nin tüzü¤e yönelik açt›¤› davada yürütmeyi durdurma karar› vermiﬂ ve son olarak
da Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n itiraz› üzerine yürütmeyi durdurma karar›n› kald›rarak Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n›n oluﬂturdu¤u belirsizli¤e yeni
belirsizlikler eklemiﬂtir.
Gelinen noktada sorulmas› gereken sorular
ﬂunlard›r:
• Bundan sonra Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tüzü¤e
iliﬂkin yapmas› gereken nedir?

• Bu konuda TDB’nin rolü ne olmal›d›r?
Sa¤l›k Bakanl›¤› konuya iliﬂkin ayr›nt›l› bir
bilimsel çal›ﬂma yapmal› ve elde edilen bilimsel veriler ›ﬂ›¤›nda; toplumun ihtiyaçlar›na uygun, belirsizli¤i ortadan kald›ran ak›lc›
bir tüzük tasla¤› oluﬂturmak için ilgili kesimlerin bir araya geldi¤i bir ortam haz›rlamal›d›r.
Tüzü¤ün bu haliyle ç›kar›lmas›nda diﬂhekimli¤i camias› (Odalar, TDB, akademisyenler, diﬂhekimli¤i fakültesi ö¤rencileri, a¤›z ve
diﬂ sa¤l›¤› hizmeti veren kamu kuruluﬂlar›n›n yöneticileri vs.) aras›nda uzlaﬂmaya var›lmam›ﬂ olmas›n›n rolü büyüktür. Bu nedenle TDB ve odalar›n öncülü¤ünde, diﬂhekimli¤i camias› bir araya getirilerek, mesle¤in gelece¤ini belirleme üzerine bir anlaﬂma
sa¤lanmal›d›r.(Sadece uzmanl›¤›n de¤il, e¤itimin nas›l olaca¤›, kamunun a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinde tutumunun ne olmas› gerekti¤i, a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› insan gücü planlamas› ..vs gibi temel konular üzerinde uzlaﬂma aranmal›d›r.)
TDB ve odalar olarak, bilimi, akl›, ahlak› ve
hukuku önceleyen, "dar anlamda" diﬂhekimi
ç›karlar›n› gözeten de¤il, toplumun a¤›z ve
diﬂ sa¤l›¤› seviyesini de yükseltecek bir a¤›z
ve diﬂ sa¤l›¤› politikas› oluﬂturulmas›na çal›ﬂ›lmal›, e¤er uzmanl›k tüzü¤ü ç›kar›lacaksa
bu politikaya uygun olmas›na özen gösterilmelidir.

Diﬂhekimi Huriye Turgay(75.y›l Ankara A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi):

‘Meslektaﬂlar aras›nda huzursuzluk oluﬂacak’
lkemizde, mevcut diﬂhekimlerine istihdam sa¤lanmadan, a¤›z diﬂ sa¤l›¤› politikalar› belirlenmeden maliyet/yarar, maliyet/verimlilik hesab› yap›lmadan, e¤itimi
düzeltilmeden mevcut hükümetler taraf›ndan politika ad›na yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri aç›lmakta ve ö¤renci kontenjanlar› ço¤alt›lmaktad›r.
Ayn› ﬂekilde diﬂhekimli¤i fakültelerimiz de
toplumumuzun doktoral› diﬂhekimlerine
ihtiyac› oldu¤unu düﬂünerek yetkin diﬂhekimi yetiﬂtirmek yerine, doktoral› diﬂhekimi
yetiﬂtirme çabas›na girmiﬂlerdir.
Doktora e¤itimi bilim adam› olman›n temelidir, araﬂt›rmaya dayanmal› ve klinik a¤›rl›kl› olmamal›d›r. Maalesef fakültelerimiz
kadrosuz olarak birçok doktora ö¤rencisi alarak serbest ve kamuda çal›ﬂan çok say›da
doktoral› diﬂhekimi yetiﬂtirmiﬂtir.
Uzmanl›k tüzü¤ünün ç›kmas›nda katk›s› olan ve savunan hocalar›m›za baz› sorular›m
olacak;
• Fakültelerde yeterli e¤itimi alan ö¤rencileriniz hangi branﬂlarda hangi tedavileri yapamazlar?
• Herhangi bir branﬂta yapamad›¤› bir tedavi için 4-5 y›ll›k ekstra bir e¤itim almas› gerekli midir?
• Neden ihtiyaç fazlas›, kadrosuz doktora
ö¤rencisi al›nm›ﬂt›r?
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• Hangi geliﬂmiﬂ ülkede fakülte haricinde
bu kadar doktoral› diﬂhekimi vard›r?
• Doktora ö¤rencisi olarak al›nan diﬂhekimlerinin as›l görevi bilimsel çal›ﬂmalar yapmak m›, yoksa kliniklerde çal›ﬂarak fakülte
döner sermayesine para kazand›rmak m›d›r?
• E¤itim almas› için fakültelere al›nan doktora ö¤rencilerinin, diﬂhekimli¤i ö¤rencilerine hocalar›n›n vermesi gereken e¤itimi vermeleri do¤ru mudur?
• Doktora e¤itiminin, sa¤l›k hizmetlerinin
sunumunda pratik a¤›rl›kl› uzmanl›k e¤itiminden farkl› olarak bilimsel ve araﬂt›rmaya
dayal› olmas› gerekmez mi?
Bu sorular› daha da ço¤altabiliriz. Fakültelerimizin genelde diﬂhekimli¤i e¤itimi özelde
doktora e¤itimi yanl›ﬂl›¤› yüzünden ﬂu anda
kamuda ve özelde çal›ﬂan birçok doktoral›
diﬂhekimi yetiﬂtirilmiﬂtir.
Sa¤l›k Bakanl›¤› ise yang›ndan mal kaç›r›rcas›na bilimsel verilerden uzak, kiﬂi istemleri ve kadrolaﬂma amac›yla T›pta Uzmanl›k
Tüzü¤ü’nde diﬂhekimli¤ine 5 dalda uzmanl›k ç›kartm›ﬂ, mevcut doktoral› insanlar› uzman yapmak giriﬂimiyle doktoral› ve doktoras›z hekimleri karﬂ› karﬂ›ya getirmiﬂtir.
75.y›l Ankara A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi’nde çene cerrahisinde 2 doktoral› 20 doktoras›z, periodontolojide 7 doktoral› 3 dok-

toras›z, pedodontide 2 doktoral› 8 doktoras›z, protezde 9 doktoral› 22 doktoras›z diﬂhekimi görev yapmakta ve bu kliniklerde
doktoral› arkadaﬂlar›n yapt›¤› iﬂler doktoras›z arkadaﬂlar taraf›ndan ayn› say›da ve baﬂar›da yap›lmaktad›r.
Mevcut doktoral› arkadaﬂlar uzman statüsüne kavuﬂmakla doktoras›z arkadaﬂlarla ayn›
iﬂi yapmalar›na ra¤men maaﬂ ve döner sermaye olarak 1,5 kat daha fazla ücret alacaklard›r. Dünya Çal›ﬂma Örgütü’nün ‘ayn› iﬂi
yapanlar ayn› ücreti al›r’ ilkesine de ayk›r› olan bu durum kuﬂkusuz çal›ﬂma ortam›nda
gerginlik yaratacak, çat›ﬂmalara neden olacak, verimlili¤in ve sa¤l›kta kalitenin düﬂmesine yol açacakt›r.
ﬁimdiden kurumda çal›ﬂma bar›ﬂ›n› bozarak
çat›ﬂmalar›n baﬂlamas›na neden olmuﬂtur.
ﬁu anda kurumumuzda çal›ﬂan diﬂhekimleri
TDB’nin açt›¤› davaya müdahil olmaya ve
müdahil say›s›n› ço¤altmaya çal›ﬂmaktad›r.
75.Y›l Ankara A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi’nde
çal›ﬂan diﬂhekimlerinin en büyük kayg›s›; önümüzdeki günlerde çok h›zl› geliﬂen bir süreçle, y›llarca emek vermiﬂ diﬂhekimini yok
sayacak, çal›ﬂma bar›ﬂ›n› bozacak, hizmet sat›n al›c›lar›n tabelas›nda uzman yazan hekimi tercih etmesiyle haks›z rekabete neden olacak bu tüzü¤e karﬂ›, meslektaﬂlar›n›n duyars›z kalmas› ve tepkisini göstermemesidir.
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Dr. Sinan Horasan (‹stanbul):

‘Uzmanl›k bir gün mutlaka
kabul edilecek’
epimizin bildi¤i üzere halen 1928
y›l›nda ç›kar›lm›ﬂ 1219 say›l› kanuna göre mesle¤imizi icra ediyoruz.
Oysa 21. yüzy›lda bu kanun çerçevesinde çal›ﬂmak, hepimizi kanun karﬂ›s›nda suçlu pozisyonuna sokuyor. ‹ﬂte
bu nedenle diﬂhekimli¤inde uzmanl›k,
mesle¤imizin alanlar›n›n hem ﬂekillenmesi hem de kanuni haklar›m›z›n neler
olaca¤› yolundaki en önemli f›rsatt›r.
Uzmanl›k, bugün olmasa da ileride
muhakkak kabul edilecektir. Bu konuyu tart›ﬂ›rken yanl›ﬂ yöntemler uyguland›¤› kan›s›nday›m. Doktora veya
uzmanl›k yapm›ﬂ kiﬂiler ile pratisyen
olarak adland›r›lan diﬂhekimleri karﬂ›
karﬂ›ya getirilmektedir. Pratisyenlerin
hiçbir iﬂ yapamayaca¤› ve sevk zincirinin bozulaca¤› gibi inançlar vard›r.
Hal böyleyken, pratisyen veya uzman
olsun meslektaﬂlar›m›z yetkilerini biliyorlar m›?
1998 y›l›nda ç›kar›lm›ﬂ Hasta Haklar›
Yönetmeli¤i, yayg›n bir ﬂekilde uygulan›rsa mesle¤imizdeki yetkileri mahkemelerde ö¤renece¤iz (bu yönetmeli¤in TDB Dergisi taraf›ndan yay›mlanmas›n› talep ediyorum). Birçok arkadaﬂ›m›za özel sigorta ﬂirketlerinden
Mesle¤imin Sigortas› ad› alt›nda bir
poliçe gelmiﬂtir. Kayna¤› da bu yönetmeliktir. Bu yönetmeli¤in ikinci bölüm, 6, 7, 8 ve 11 no'lu maddeler karﬂ›s›nda ça¤›n ve insan haklar›n›n ne
noktada oldu¤unu ve bizim mesleki olarak nerede oldu¤umuzun bir aynas›d›r.
Çözümsüz tart›ﬂmalar bizi ileriye götürmez. E¤er mesleki s›n›rlar›m›z› ﬂekilledirmezsek havanda daha çok su
döveriz. Söylemeden geçemeyece¤im
konular var. Diﬂhekimli¤inde radyoloji; 1937 y›l›nda ç›kar›lm›ﬂ 3153 say›l›
radyoloji ile ilgili kanun meslektaﬂlar›m›z›n özel dental radyoloji merkezi açmas›na engel olmakla beraber 2001 y›l›nda haz›rlanan bir kanun tasla¤› da
diﬂhekiminin kendi hastas›na bile
röntgen çekmesini engellemektedir.
Sorar›m size; bir radyolog (dental radyoloji e¤itimleri yok) mu veya bir diﬂ-
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hekimi mi, yada y›llarca maksillofacial
ve dental radyoloji üzerine e¤itim alm›ﬂ kiﬂi mi bu filmlerin yorumunu yapar. Anestezi yetkisi olmayan diﬂhekimi, anaflaktik ﬂok tablosunda yeterli
bilgisi ve donan›m› olsa bile kanun
karﬂ›s›nda ne yapabilir? Örnekleri ço¤altmak mümkün.
E¤er mesle¤imizin sayg›nl›¤› için bir
ﬂeyler yapmak gerekiyorsa, önce hekim olmal›y›z. Hekim olman›n birinci
kural› "önce hastana zarar vermeyeceksin". Bizim iﬂimiz, önce bilgi sonra
malpraktis. Hastan›n problemlerinin
çözümünde, tart›ﬂ›lan›n aksine pratisyen hekimin önemi çok büyük. Ç›kacak kanun ile ne gibi bir k›s›tlama gelecek ben anlayamad›m. E¤er diﬂhekimi kendi bilgi, tecrübesi ve yat›r›m› ile hastas›na yard›mc› olamaz ise bu
konuda ihtisaslaﬂm›ﬂ kiﬂi veya kiﬂilere
yönlendirerek sorunu zaten halletmektedir. Bir örnek; t›p pratisyen hekiminin do¤um yapt›rmas›, kardiyak
sorunlar› olanlarla ilgilenmesi yasak
m›? Bu pratisyenler aç m› kalm›ﬂlar?
Uzmanl›k ile hem hastan›n tedavi sorumlulu¤u paylaﬂ›lacak hem de hasta
gerekli tedaviyi en iyi ﬂekilde alm›ﬂ olacakt›r. Tedavi ücretlerinin de, Türkiye ﬂartlar›nda artmas› imkans›zd›r. Ayr›ca asgari ücret tarifesi vard›r.
Özetle; bu kanun ç›karken kendi tüzü¤ümüzü de gözden geçirmeliyiz.
Çene cerrah›, periodontolog, oral diagnoz, protez vb, uzmanlar ne yapar
ve bunun s›n›rlar› nelerdir. Mesleki
yetkilerimiz nelerdir? Konu sadece uzmanl›k olmamal›. Bu çok hassas meselede TDB'nin tavr› çok önemli, meslektaﬂlar karﬂ› karﬂ›ya getirilmemeli.
Amaç ba¤c›y› dövmek olmamal›.
Mesle¤imizin bilimsel aç›dan ilerlemesi için özveri ile çal›ﬂan ve büyük emeklerle doktora veya uzmanl›k yapm›ﬂ kiﬂilerin de mesleki haklar›n›n oldu¤unu unutmayal›m. Gün geçtikce
fakültelerdeki doktora yapan kiﬂi say›s› artmakta ve bir süre sonra bu kiﬂilerin haklar› ç›¤ gibi üstümüze düﬂer ve
alt›ndan kalkamay›z.

Diﬂhekimi Bülent Özdemir
(Mersin):

‘A¤›z diﬂ sa¤l›¤›
pahal›ya malolacak’
iﬂhekimli¤i fakülteleri teorik ve pratik
olarak zor bir e¤itimden sonra mezun
vermektedir. Mezun olan diﬂ hekimi her
konuda yetiﬂmiﬂ olarak hayata at›l›r. Mezuniyet sonras› da sürekli kendilerini yenileyerek geliﬂmeleri takip ederler. Yoksa her
geçen gün daha seçici ve bilinçli olan hastalar karﬂ›s›nda iﬂ yapma ﬂanslar›n› kaybederler. Ülkemizdeki diﬂhekimleri bu ﬂartlar alt›nda çal›ﬂ›rken malpraktis ve uzmanl›k yasalar› ç›kar›lmakta ve pratisyen
diﬂhekimlerinin cesaretleri k›r›lmaktad›r.
Ne yap›lmak isteniyor? Vatandaﬂ› koruyal›m derken bilmeyerek onlar daha pahal›
çözümlere yöneltilmektedir. Ülkemizin ekonomik darbo¤azdan geçti¤i ﬂu günlerde
vatandaﬂ›m›z diﬂ tedavilerini yapt›rmakta
zorlanmakta, hatta gerekli tedavileri bile
ertelemektedir.
Genel t›bb›n ülkemizdeki durumuna bakal›m. Zaman›nda pratisyen hekimler her
hastaya bakar ve kendilerini sürekli yenilerdiler. Zamanla uzman hekim say›s› ihtiyac›n çok üzerinde artt›. Hastalar en basit
hastal›klarda bile pratisyen hekimler yerine uzman hekimleri tercih etmektedirler.
Pratisyen hekimler sa¤l›k ocaklar›nda hastalar› uzman hekimlerin oldu¤u hastanelere sevk etmekte veya uzman reçetelerine
resmiyet kazand›rmaktad›rlar. Çok a¤›r
masrafl› ve uzun olan t›p fakültelerinden
mezun olduktan sonra ülke bu yat›r›m›n›n
karﬂ›l›¤›n› yeteri kadar alamamaktad›r.
Pratisyen hekimlerden yeteri kadar yararlanamamaktad›r. Bu da ülkemizdeki savurganl›¤›n baﬂka bir örne¤idir. Devaml›
uzman hekime yönelen hastalara "sa¤l›k"
oldukça pahal›ya mal olmaktad›r. Bu durum ilaç firmalar›n›n ve t›bbi araç üreten
firmalar›n iﬂine gelmektedir.
Biz diﬂhekimleri de ayn› tuza¤a düﬂmeyelim. Devlet vatandaﬂ› düﬂünüyorsa "koruyucu sa¤l›k" hizmetlerine önem vermeli,
bu konuda yeni sa¤l›k politikalar› geliﬂtirmelidir. Vatandaﬂlar sürekli e¤itilerek bilinçlendirilmeli. A¤›z ve diﬂ sa¤l›klar›n› korumalar› ö¤retilmelidir. Mevcut diﬂhekimli¤i fakültelerinin say›s›n›n de¤il kalitesinin artt›r›lmas› çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r.
Diﬂhekimleri mezuniyet sonras› Sürekli
Diﬂhekimli¤i E¤itimi’ne teﬂvik edilmeli,
hatta mecbur edilmelidir. Yetiﬂmiﬂ, zor ekonomik ﬂartlarda hizmet veren diﬂhekimleri yasalarla pasifize edilmemeli, aksine
bilgi ve becerilerinden sonuna kadar yararlanma yoluna gidilmelidir.

D

TDB 10. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi Dentalya 2003
19-20-21 Haziran’da Antalya’da yap›lacak

‘Kongreye ilgi çok yüksek’

Gültekin YILDIZ
Antalya Diﬂhekimleri Odas› ve
Kongre Organizasyon Komitesi
Baﬂkan›

TDBD: Kongre haz›rl›klar› nas›l
gidiyor?
Gültekin Y›ld›z: 2001 Kas›m'›nda organizasyon görevi verildikten hemen
sonra komitelerimizi ve altyap›m›z› oluﬂturarak baﬂlad›¤›m›z kongre çal›ﬂmalar›nda, çal›ﬂmalar› yerinde izlemek
ve de¤erlendirmek üzere Haziran
2001'de ‹zmir'deki TDB 9. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi'ne Organizasyon Komitesi olarak tam kadro kat›l›p kongre bayra¤›n› ald›ktan sonra
giderek artan bir tempo ile çal›ﬂmalar›m›z› sürdürdük.
Kongre mekan› olarak; ﬂehir merkezinde oluﬂu, çevresinde bir çok otelin
bulunmas›, ulaﬂ›m imkanlar›ndaki kolayl›k, do¤a güzelli¤i gibi bir çok faktörü de¤erlendirerek Antalya Kültür
Merkezi (AKM) ve Cam Piramit Kongre Merkezi (Cam Piramit) Kompleksi'ni belirledik. Sözleﬂmesini yaparak
kongre mekan›n› kesinleﬂtirdik.
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TDBD: Tan›t›m çal›ﬂmalar›nda
hangi yöntemler kullan›ld›?
G.Y.: Kongre ismi ve logosunu belirleyerek tan›t›m çal›ﬂmalar›na baﬂlad›k.
Viyana'da 1-5 Ekim 2002 tarihlerinde
düzenlenen FDI kongresinde ‹ngilizce
afiﬂ ve duyurular›m›z ile ilk lansman›m›z› yapt›k. Hemen ard›ndan bütün
ülkelerin diﬂhekimleri birlik baﬂkanlar›na kongremizi duyuran ve üyelerine
de duyurmalar› istenen birer mektup ile duyurular›m›z gönderildi.
Kongre ile ilgili tüm bilgileri içeren;
stand baﬂvurusu, online kay›t ve bildiri müracaatlar›n›n yap›labildi¤i web sitemiz, www.dentalya.org/2003 adresinde aç›ld›.
Kongre 1. duyurusu, Ocak ay› içerisinde yay›mlanarak meslektaﬂlar›m›za ve
diﬂhekimli¤i fakültelerine gönderildi.
Kat›l›mc› kay›tlar› baﬂlat›ld›.
TDBD: Fuarla ilgili olarak hangi
ad›mlar at›ld›?
G.Y.: Fuar alan›n›n parselasyon çal›ﬂmas› yap›larak bir çok yerli ve yabanc›
firmaya kongrenin duyurusu yap›ld›
ve stand rezervasyonlar›na baﬂland›.
Garanti Bankas› ile sponsorluk anlaﬂmas› yap›larak gerek internet üzerinden yap›lacak kay›t baﬂvurular›ndaki
kredi kart› güvenli¤i ve gerekse kongre
hesaplar›na yap›lacak havalelerden
masraf ve komisyon al›nmamas› sa¤land›.
TDBD: Bilimsel ve sosyal
programlarla ilgili de k›saca
bilgi alabilir miyiz?
G.Y.: Bilimsel program haz›rl›klar›, Bilimsel Komite Baﬂkan›'m›z Prof. Dr.
Reha Kiﬂniﬂçi taraf›ndan tamamlanmak üzere. Her biri uluslararas› plat-

formda tan›nm›ﬂ ve bilimsel alanda
kendisini kan›tlam›ﬂ, 10-12'si yabanc›
yaklaﬂ›k 60 ö¤retim üyesinden oluﬂan
konferans ve panellerde muayenehane
prati¤ine yönelik, ﬂimdiye kadar az iﬂlenmiﬂ, ilgi çekici konulara a¤›rl›k vermeye çal›ﬂt›k.
Sosyal programda, Antalya'n›n tarihi
ve turistik co¤rafyas› ile do¤as›ndan
yararlanmaya çal›ﬂt›k.
17-18 Haziran 2003 tarihlerinde;
TDB, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Diﬂhekimli¤i
Fakültesi Dekanlar› ve Oda yöneticilerinin kat›l›m›yla Meslek Sorunlar›
Sempozyumu, 19-20-21 Haziran
2003 tarihlerinde de yerli ve yabanc›
meslektaﬂlar›m›z›n ve diﬂhekimli¤i
sektörünün yer alaca¤› kongre ve Expodental 2003 gerçekleﬂecek. ‹lginin
ﬂimdiden çok yükseklere ulaﬂt›¤›
DENTALYA 2003'te 3500'ün üzerinde
kat›l›mc›, 100'ün üzerinde firma iﬂtiraki ile gerçekten patlama yaparak
sektörümüzün en büyük ve görkemli
organizasyonuna imza at›p bu konudaki tüm rekorlar› k›raca¤›m›za inan›yoruz.

Kongrenin gerçekleﬂece¤i Cam Piramit Kongre
Merkezi’nin 2400 kiﬂilik Toros Salonu

“Bu savaﬂa girsek de
girmesek de zararl› ç›kaca¤›z
bari savaﬂ sonras›
karl› ç›kacak, zarar›m›z›
azaltacak baz› giriﬂimler
yapal›m’ deniyor.
Bunu utanç verici buluyoruz.
Ganimetten pay almak
demektir bu.’

‘

‘Yerel diktatörlü¤ü ezmek için

küresel diktatörlü¤e göz yumamay›z
Göz göre göre baﬂlayan haks›z bir
savaﬂ, ac›lardan yakas›n›
kurtaramayan bölgemizi bir kez
daha y›k›ma sürükleyecek.
Irak’a sald›ran ABD ve Britanya’n›n
kendi halklar›n›n da
kabullenemedi¤i bu savaﬂa
Türkiye halk› da ezici bir
ço¤unlukla karﬂ› ç›k›yor.
Biraraya gelmelerinden bu yana
Türkiye’de Bar›ﬂ fikrini canl› tutan,
son süreçte de kamuoyu bilincini
etkileyen önemli kampanyalar
yürüten Bar›ﬂ Giriﬂimi’nin
sözcülerinden gazeteci-yazar
Ayd›n Engin’le bugün savaﬂa
neden ve nas›l karﬂ› durmak
gerekti¤i üzerine konuﬂtuk.
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TDBD: Bar›ﬂ Giriﬂimi nas›l oluﬂtu?
Ayd›n Engin: Bar›ﬂ Giriﬂimi fikri 11 Eylül 2001 'de ‹kiz Kulelere yap›lan sald›r›n›n hemen ard›ndan bir gecede telefonla birbirine ulaﬂ›p "Bir ﬂey yapmal›y›z, buna seyirci kalamay›z" diyen bir
grup ayd›n›n oluﬂturdu¤u aﬂa¤› yukar›
70-80 kiﬂilik bir toplant›da ortaya ç›kt›.
Bir bildiri yaz›ld›, imzaya aç›ld› ve bence Türkiye'nin ayd›n profilini çok iyi
yans›tan, bütün a¤›rl›¤› ile yans›tan bir
imzac›lar listesiyle bir manifestoyla ortaya ç›kt› Bar›ﬂ Giriﬂimi. Bugüne kadar
Türkiye'de savaﬂ karﬂ›t› hareketlerle
kendisi aras›nda ortaya koydu¤u ilkelerle bir farkl›laﬂma getirdi. O da ﬂuydu;
gerekçesi ne olursa olsun savaﬂa ve ﬂiddete karﬂ› ç›kmak. Yani savaﬂa karﬂ›y›m
dedikten sonra "ama" dememek. Bunun
önemli oldu¤u kan›s›nday›m. Ve bir di¤er çok önemli ayr›m noktas› olarak savaﬂla ﬂiddet aras›nda dolays›z bir ba¤
kurdu. Bar›ﬂ bizim için bir araç de¤il, amaç. Bar›ﬂ› baﬂka nedenlerle, mesela örgütsel propaganda yapmak için ya da siyasi hedeflerimize ulaﬂmak için bir ayg›t, araç olarak görmüyoruz, bar›ﬂ› bar›ﬂ
oldu¤u için savunuyoruz.

TDBD: Son Irak Savaﬂ› sürecinde neler yapt› Bar›ﬂ Giriﬂimi?
A.E.: Uzakta Afganistan'da, ‹srail ve Filistin topraklar›ndaki savaﬂ ﬂahinlerine,
akbabalar›na karﬂ› ç›kmakta duraksamayan Bar›ﬂ Giriﬂimi’nin ﬂimdi kendi
topraklar›m›z üzerinde savaﬂ ﬂahinlerinin seslerini yükseltti¤i, siyasal, ekonomik ç›karlar elde etmek için i¤renç hesaplar›n döndü¤ü bir dönemeçte de
sendelemedi¤i kan›s›nday›m. Sloganlar
genellikle yüzeysel kal›r, o yal›nkatl›¤a
indirgememek için ﬂöyle bir formülasyonu öne ç›kart›yoruz: "Yerel diktatörlü¤ü ezmek için küresel diktatörlü¤e
göz yumamay›z". Bu Saddam'dan da yana olmad›¤›m›z› çok iyi aç›klayan, ama
ondan çok daha tehlikeli küresel bir
diktatörlük olan ABD’nin sald›rganl›¤›na dikkat çeken bir ifade.
Bar›ﬂ giriﬂimi bu konuda da pek çok etkinlik düzenledi. Bunlar içerisinde özgün bir eylem modeli olarak yerini alm›ﬂ
olan 100’ler Meclisi vard›. Diﬂhekimlerinin de aralar›nda bulundu¤u 20 meslek
grubundan 100'er kiﬂiyle 2000 kiﬂinin
topland›¤› ve kat›l›mc›lar›n "biz doktoruz, savaﬂa karﬂ›y›z çünkü doktor insan

bedeninin sa¤l›¤a kavuﬂturmak ister.
Savaﬂ yok eder", "Biz mimar›z savaﬂa
karﬂ›y›z, çünkü biz ev yapar›z, savaﬂ yok
eder" diyerek savaﬂa tepkilerini dile getirdi¤i ilginç bir toplant›yd›.
TDBD: Meclise ve hükümete bask›
yapma anlam›nda eylemleriniz oldu
mu?
A.E.: Örne¤in ilk tezkere oylamas›nda
TBMM üyeleri hay›r oyu kulland›ysa bu
çorbada bar›ﬂ giriﬂimcilerinin az da olsa
tuzu oldu¤u kan›s›nday›z. Çünkü onlar› kuru laflarla de¤il, bilgi ve belgeyle
besledik. Bu medyaya yans›mad› do¤al
olarak, ama haftalard›r milletvekilleri
posta kutular›nda Bar›ﬂ Giriﬂimi çat›s›
alt›nda bir araya gelmiﬂ, gerçekten konular›nda uzman kiﬂilerin bu sald›r›n›n
uluslararas› meﬂruiyeti olmad›¤›na dair
sunduklar› bilgi ve belgelerle karﬂ›laﬂt›lar. Bu belge ve bilgilerin milletvekillerinin tart›ﬂmalar›nda faydalan›lacak malzeme olarak kullan›ld›¤›na dolays›z tan›¤›z biz. O yüzden yapt›¤›m›z›n iﬂe yarad›¤›n› görmenin de keyfini duyuyoruz.
Bar›ﬂ giriﬂimi, ad›n› koymaktan kaç›nmamak laz›m, bir ayd›n hareketidir. Nicelikten çok niteli¤e a¤›rl›k veren bir harekettir. Son dönemde Irak yüzünden
Bar›ﬂ Giriﬂimi’nin önemi ve a¤›rl›¤› hak
etti¤inin çok üstünde artt›. Becerebilece¤inin de çok üstünde artt›. Ama bir yandan da sevindirici bir yan var, pek çok
kiﬂi bar›ﬂ giriﬂimine inan›lmaz katk›larda bulunmakta. Sadece bir tek örnek
vermekle
yetinmek
istiyorum,
TBMM'de çal›ﬂan gazeteci arkadaﬂlar›m›z, milletvekillerine gönderilen belgelerin onlar›n eline ulaﬂmas›, ulaﬂt›ktan
sonra okunup okunmad›¤›n›n kontrol

edilmesi, etkilenip etkilenmediklerinin
bir kez daha kontrol edilmesi yönünde
inan›lmaz iﬂler yapt›lar. Bunu sadece yak›ndan takip etti¤im için ben biliyorum.
ﬁan, ﬂeref kazanmak için de¤il, do¤rudan do¤ruya bar›ﬂa hizmet için yapt›klar› bir etkinlikti ve inan›lmaz faydas› oldu. Çok ads›z kahraman› var bar›ﬂ giriﬂiminin.
TDBD: Irak'a yönelik bir sald›r›n›n
engellenmesi ihtimalini hala mümkün görüyor musunuz?
A.E.: Bu, politikac›lara yöneltilmesi gereken bir soru. Bir bar›ﬂ giriﬂimcisine
de¤il. Hiç umudun kalmad›¤› san›lan ana kadar bar›ﬂ› savunmaya devam edece¤iz. Çünkü "Bush vuracak, bu savaﬂ
ne yapsak önlenemeyecek" demenin ölüme teslim olmak anlam›na geldi¤ini
düﬂünüyoruz. Tutun ki önleyemedik ve
savaﬂ baﬂlad›. Baﬂlad›¤› takdirde de bar›ﬂ
giriﬂiminin yapacaklar› var. "Durdurun
bu savaﬂ›" diye ç›kaca¤›z. Gücümüzün
yetti¤i kadar "durdurun bu savaﬂ›" diyece¤iz. Bir gün savaﬂ bitecek, bizim iﬂimiz bitmeyecek. Savaﬂ suçunu iﬂleyenlerin cezaland›r›lmas› için de biz yine
kollar› s›vayaca¤›z. Cezaland›r›ld›klar›n›
var sayal›m; yeryüzünde savaﬂ ç›kartmaktan ve savaﬂ› gerçekleﬂtirmeye alet
olmaktan daha büyük suç tan›m›yoruz.
O yüzden daha a¤›r cezalara çarpt›r›lmalar› için yine kollar› s›vayaca¤›z. Biz
çok uzun soluklu bir mücadelenin içinde oldu¤umuzu düﬂünüyoruz. “Galip
gelir miyiz, gelmez miyiz?”, “Kim kazan›r?” sorular›n› abes buluyoruz. Bu bizim varl›k nedenimiz, biz ölüme teslim
olmay›, ﬂiddete teslim olmay› reddedenleriz. Bu aç›dan bak›l›nca da ne yorgunluk duyars›n›z, ne y›lg›nl›k duyars›n›z.

Ne de rehavete kap›l›rs›n›z.
TDBD: Savaﬂ›n yol açaca¤› ekonomik s›k›nt›lar nedeniyle bütün tart›ﬂma ve pazarl›klar iﬂin iktisadi sonuçlar› üzerinden yürütülüyor. Bu
kayg›lar›n hakl› yanlar› var m›?
A.E.: Günlerden beri gazete sayfalar›nda okuyoruz. "Bu savaﬂa girsek de girmesek de zararl› ç›kaca¤›z bari savaﬂ
sonras› karl› ç›kacak, zarar›m›z› azaltacak baz› giriﬂimler yapal›m" deniyor.
Bunu utanç verici buluyoruz. Ganimetten pay almak demektir bu. Ölecek Irakl› çocuklar için, -e¤er kendi askerlerimiz gidecekse baz›lar›n›n tabutla dönece¤ini biliyoruz bu topraklara-, bu
çocuklar›m›z›n diyetinin ucuza ya da
bedavaya al›nm›ﬂ petrol olamayaca¤›n›,
üç kar›ﬂ toprak olamayaca¤›n›, bunun
önce insan onuruna ayk›r› oldu¤unu,
insanl›¤a ayk›r› oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Di¤er yandan “bir ‘gavur’la beraber olup
müslüman ülkeye sald›rmak ay›pt›r, günaht›r” gerekçesiyle de savaﬂa karﬂ› ç›k›lmaz. Baﬂka bir müslüman ülkeyle beraber olup ‘gavur’ bir ülkeye sald›rmay›
hakl› k›lars›n›z çünkü. Ya da "biz bundan çok zararl› ç›kaca¤›z. Turizmimiz
batacak, ﬂu kadar para verirlerse biz bu
savaﬂa gireriz" dedi¤iniz andan itibaren
Irakl› ya da Amerikal› ya da Türkiyeli
gencecik insanlar›n bedenlerini dolarla
ölçmeye kalkars›n›z. Bunun utanc›n› da
taﬂ›mak istemiyor Türkiye.
Keza ﬂunu da vurgulamakta fayda görüyorum; son dönemde bize ac› veren
farkl› görüﬂlerle çok s›k karﬂ›laﬂ›yoruz.
"Saddam zalimdir, diktatördür, Halepçe’de binlerce Kürdü katletti, madem

Londra’da 2 milyon,
Washington’da 300 bin
insan›n kat›ld›¤›
savaﬂ karﬂ›t› gösteriler,
Türkiye’de de
yüzbinlerce insan›
alanlara çekti
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Bar›ﬂ bugün
pek çok kiﬂi için imkans›z ama
68 Paris'inin çok önemli bir
slogan› vard›r:
"Gerçekçi ol,
imkans›z› iste" der.
‹mkans›z denileni,
bar›ﬂ› istiyoruz biz.
Birleﬂmiﬂ Milletler bunu beceremiyor,
ABD Saddam’› dövecekse dövsün. O
yüzden Ba¤dat'daki savaﬂa karﬂ› de¤iliz.
Ama Türk ordusunun Kuzey Irak'a girip
Kürtlerin devlet kurmas›n› önlemesine
kesinlikle karﬂ›y›z" diyen çifte standarlar› da, yine "Bir ülkenin iç iﬂlerine kar›ﬂmak, toprak bütünlü¤ünü zedelemek
Birleﬂmiﬂ Milletler bildirgesine ayk›r›d›r.
O yüzden Ba¤dat savaﬂ›na kesin karﬂ›y›z. Ama Kuzey'de ba¤›ms›z bir Kürt
devleti kurulmas› Türkiye'nin ulusal ç›karlar›na ayk›r›d›r, ba¤›ms›z bir Kürt
devletini önlemek üzere Türk ordusunun oraya girmesinden yanay›z" diyen
çifte standartlara da kesinlikle karﬂ› ç›k›yoruz. Çünkü savaﬂa karﬂ›y›z, ﬂiddet
kullan›lmas›na karﬂ›y›z.
TDBD: Saddam’s›z bir Irak’›n daha
özgür, daha demokratik bir ülke olaca¤› iddias›yla savaﬂa onay veren insanlar da var...
A.E.: Bu derginin okurlar›n›n
yaﬂ ortalamas› hat›rlamaya elveriﬂlidir, 1991 Körfez Savaﬂ› Irak'›n Kuveyt’i iﬂgal etmesiyle baﬂlad›. ABD Kuveytin
iﬂgal edilmesine karﬂ› Bat› Avrupa'y› da arkas›na alarak Saddam'›n üstüne çulland› ve onu Kuveyt'ten ç›kard›. O günleri hat›rlay›n›z
ABD’nin söyledi¤i neydi: "Kuveyt’e özgürlük ve demokrasi getirmek için, onu
bir diktatörün elinden kurtarmak üzere
uluslararas› koalisyon harekete geçmiﬂtir” dendi. 91'de Kuveyt Saddam'dan
kurtar›ld›, sonra ne oldu? Sabah ailesi
tekrar petrolün baﬂ›na getirildi. Bu asla
Kuveyt’e özgürlük, demokrasi getirmek
de¤ildi. Sadece ABD’ye ba¤l› Arap aristokrasini tekrar Kuveyt petrollerinin baﬂ›na getirmekti. Saddam'› vurman›n tek
nedeni var; çünkü Saddam ABD’nin oyTDBD / 32

natabildi¤i bir adam de¤il. ‹yi bir adam
m›, hay›r bunu söylemiyorum. Saddam'›n yerine Saddam'dan daha beter
bir diktatör de getirebilirler. Bu Amerikal› bir general de olabilir, yerel bir aﬂiret reisi de olabilir. Sorun demokrasi getirmek de¤il, gözlerimizin içine bakarak
bize yalan söylüyorlar. T›pk› Kosova'ya,
Bosna Hersek'e demokrasi getirmedikleri gibi. Demokrasi, özgürlük getirmek
yerine parçal› yap›lar oluﬂturdular. Oradaki siyasal yap› ABD’nin gözetimi d›ﬂ›nda her an patlamaya haz›r bir barut
f›ç›s›d›r. Yugoslavya parçalanm›ﬂ ve
Dayton Anlaﬂmas›yla sadece ABD’nin
patronaj›nda ayakta durabilen e¤reti bir
yap› oluﬂturulmuﬂtur. Bu Amerikan›n o
bölgede üslenmesine, Balkanlarda çok
stratejik noktalar elde etmesine yetmiﬂ
ve artm›ﬂt›r. ‹ﬂte o yüzden kimse kalk›p
Saddam'› cezaland›rmak ad›na hay›rl›
bir iﬂten bahsetmesin.
TDBD: Gerçi hesaplamalara
göre çok az zaman kald› ama bugünden sonras› için
planlar›n›zda neler var?
A.E.: Öncelikle tek tek milletvekillerinin ‘savaﬂa hay›r’
deyip bir kere daha meclisin onurunu korumas›na, kurtuluﬂ savaﬂ› vermiﬂ bir ülkeye lay›k bir meclis
olma onurunu taﬂ›mas›na katk›da bulunmak istiyoruz. Uzun dönemde de savaﬂ düﬂüncesinin ortadan kalkaca¤›, savaﬂ kültürünün, militarist kültürün ortadan kalkaca¤› ya da taraftar bulmayaca¤› bir ülke üretmenin, bir dünya üretmenin rüyas›n› görece¤iz. Biz bar›ﬂç›lar
rüya görmeyi seven insanlar›z. Bar›ﬂ bugün pek çok kiﬂi için imkans›z ama 68
Paris'inin çok önemli bir slogan› vard›r,
"Gerçekçi ol, imkans›z› iste" der, imkans›z denileni, bar›ﬂ› istiyoruz biz.

Türkiye Bar›ﬂ Giriﬂimi, 11 Eylül 2001'de
ikiz kuleleri hedef alan terör eyleminin ve
ABD'nin terörist av› bahanesiyle Afganistan'a sald›rmas›n›n hemen ard›ndan,
"Bizler yeryüzündeki bütün din, ›rk ve uluslardan insanlar›n yaﬂama hakk›n›n dokunulmazl›¤›na inanarak terörün gücüne
ve gücün terörüne teslim olmay› reddediyoruz" diyen; yurtta ve dünyada bar›ﬂ›n
sa¤lanmas› ve kal›c› k›l›nmas›n› nihai amaç sayan 500'ü aﬂk›n ayd›n, sanatç›,
bilim insan›, akademisyen, yazar ve sivil
toplum kuruluﬂu önderi taraf›ndan kuruldu.
Bar›ﬂ Giriﬂimcileri, amaçlar›n›:
• Savaﬂç› ve militarist politikalar›n ülkede ve dünyada etkisizleﬂtirilmesi;
• Siyasal, ideolojik, ekonomik tüm sorun
ve anlaﬂmazl›klar›n ﬂiddet yöntemlerine
baﬂvurulmadan çözümlenebilmesi,
• Savaﬂ karﬂ›tl›¤›n›n stratejik ve taktik
nedenlerle de¤il, bar›ﬂ baﬂl›baﬂ›na insani
ve ahlaki bir de¤er ve amaç oldu¤u için
benimsenmesi;
• Bu do¤rultudaki çabalar›n eﬂgüdümlü
ve kal›c› k›l›nmas›, güçlenmesi ve kurumsallaﬂmas›;
olarak belirledi ve önüne ﬂu hedefleri
koydu:
• Savaﬂ›n ve terörün temelinde yatan nedenlerin bütün boyutlar›yla kavranmas› için çal›ﬂmalar yap›lmas›
• Sorunlar›n ve anlaﬂmazl›klar›n, ﬂiddete
baﬂvurulmadan çözümlenebilmesi için alternatif yöntemler geliﬂtirilmesi
• Bar›ﬂa ve savaﬂa iliﬂkin temel kavram
ve terimlerin yeniden araﬂt›r›lmas›, derinleﬂtirilmesi, anlam aç›kl›¤› ve ortakl›¤›
sa¤lanmas›
• Ulusal ve uluslararas› medya tekellerince çarp›t›lan, gizlenen gerçeklerle ilgili
do¤ru ve ba¤›ms›z bilgilenmenin sa¤lanmas›, bu bilgilerin yayg›nlaﬂt›r›lmas›
• Ülkedeki çeﬂitli bar›ﬂ hareketleri, giriﬂimleri, çabalar› aras›nda bir iletiﬂim a¤›
kurulmas›
• Sivil toplumun bar›ﬂla ilgili rolünün güçlendirilmesi, kamuoyunun ilgisinin çekilmesi; devletin, sivil toplumun konuya kat›l›m›na olanak sa¤layacak biçimde saydamlaﬂmas› için çal›ﬂ›lmas›
• Örgün ve yayg›n e¤itim programlar›n›n
savaﬂ, ﬂiddet, düﬂmanl›k aﬂ›layan konulardan ve içerikten ar›nd›r›lmas›.

Teknisyenlik e¤itiminde çift baﬂl›l›k kalk›yor
Diﬂ teknisyeni e¤itimiyle
ilgili olarak y›llard›r
süren çift baﬂl›l›¤›
ortadan kald›racak
yeni düzenlemeler yapmak
için Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
organizasyonuyla ilgili
taraflar›n bulundu¤u
toplant›lar yap›l›yor.
Bu toplant›lara
TDB ad›na MYK üyesi
Tamer Taﬂkan kat›l›yor.

lkemizde Bilimsel Diﬂhekimli¤inin temeli 1908 y›l›nda at›lm›ﬂt›r.
1928 y›l›nda Tababet ve ﬁuabat›
Sanatlar›n›n Taz› ‹cras›na Dair Kanun
diﬂhekimlerinin çal›ﬂma esaslar›n› tan›mlam›ﬂ, 1985 y›l›nda Türk Diﬂhekimleri
Birli¤i Kanunu ile Birlik ve Odalar kurulmuﬂtur. Günümüze gelene kadar diﬂhekimli¤i ça¤daﬂ dünya standartlar›n› yakalam›ﬂt›r. Türk Diﬂhekimleri Birli¤i diﬂhekimlerinin çal›ﬂma alanlar›n›n ça¤daﬂ,
modern hale getirilmesi için standardizasyon yönünde gerekli ad›mlar›n at›lmas› sa¤lam›ﬂt›r.
Diﬂhekimli¤inde durum böyle iken, mesle¤in temel ayaklar›ndan birisi olan Diﬂ
teknisyenli¤inde hala sorunlar yaﬂanmaktad›r. Yasal boyutlar› düzenlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ olsa da hala karmaﬂa devam etmektedir.
1989 y›l›nda 11.04.1928 tarih ve 1219
say›l› Tababet ve ﬁuabat› Sanatlar›n›n Taz› ‹cras›na Dair Kanunun 41 inci maddesinin De¤iﬂtirilmesi ve bu Kanuna 7 Ek ve
3 Geçici Madde Eklenmesi Hakk›nda Kanun ç›kar›lm›ﬂt›r. Kanun diﬂ teknisyenle-

Ü

rinin çal›ﬂma alanlar›n›n s›n›r›n› belirlemiﬂ, Diﬂ Protez Teknisyenli¤i unvan› taﬂ›may› ve mesle¤i icra edebilmek için gerekli e¤itim ﬂartlar›n›, protez laboratuarlar› açmak istedikleri takdirde uyulmas›
gerekli koﬂullar› net bir ﬂeklide ortaya
koymuﬂtur.
Yine Kanun yay›n› tarihine kadar mezuniyet belgesine sahip olmadan Mesleklerini icra etmekte olan diﬂ teknisyenleri bu
kanunun yay›nland›¤› tarihte en az iki
y›ldan beri bu mesle¤i yürüttü¤ünü Sa¤l›k Bakanl›¤›’na verecekleri Ba¤-Kur, SSK,
Vergi kayd› gibi resmi belgelerle kan›tlayanlara ve s›nava girip baﬂar›l› olanlara da
bu unvan› vermiﬂ ve meslek belgelerine
sahip olmalar›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Durum böyle iken 1991 y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› Ç›rakl›k ve Mesleki E¤itim
Kurulu, 1986 y›l›nda ç›kar›lm›ﬂ olan
3308 say›l› Ç›rakl›k ve Meslek E¤itimi
Kanunun kapsam› içerisine diﬂ teknisyenlerini de dahil etmiﬂtir.
1986 y›l›nda ç›kar›lm›ﬂ olan bu kanuna
göre aç›lan Ç›rakl›k ve Meslek E¤itimi
Merkezlerine Protez Teknisyenli¤i bö-

‹stanbul Diﬂ Protez Teknisyenleri Ve Sanatkarlar› Odas› Baﬂkan›
Yavuz Erp›nar yaﬂanan süreci de¤erlendirdi:

‘Kesinlikle olumlu bir ad›m’
TDBD: Ç›kmas› beklenen yasa tasar›s›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Yavuz Erp›nar: Uzun y›llardan beri ihmal edilen mesle¤imizin e¤itim konusunda 1989’da Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ç›karm›ﬂ
oldu¤u 3575 say›l› yasan›n d›ﬂ›nda bir de
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n 3308 say›l› uygulamas› gündeme geldi. Ç›rakl›k e¤itimi
ad› alt›ndayd› ama sonradan meslek e¤itimi olarak de¤iﬂtirildi. Maalesef Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n vermiﬂ
oldu¤u bu belgeleri tan›mad›¤› için büyük bir sorun yaﬂ›yoruz ﬂu anda. Bütün
Avrupa Ülkelerinde dual sistem ad› alt›ndaki bu e¤itim ülkemizde meslek e¤itimi
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ad› alt›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan uygulanmaktad›r. Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün bu konuda anlay›ﬂl› bir ﬂekilde
konuya çözüm getirmesini beklemekteyiz. Yapm›ﬂ oldu¤umuz giriﬂimler sonucunda Say›n Sa¤l›k Bakan›m›z›n bir hafta
içerisinde konunun çözülece¤i konusunda bir sözü bulunmas›na ra¤men bir ay
geçti henüz bir cevap alamad›k. Her geçen gün diﬂ teknisyenli¤i camias› için kay›pt›r. Çünkü denetleme gerekti¤i ﬂekilde
olmad›¤›ndan önüne gelen laboratuvar
açmaya devam etmektedir. Biz bu iﬂin vebaliyle, günah›yla bir an evvel çözüme kavuﬂturulmas›n› ve bundan sonra önüne
gelenin laboratuar açmayaca¤› bir ﬂekilde,
belgesiz bir insan›n bundan sonra iﬂ yeri
açmayaca¤› ﬂekilde uygulamaya geçilmesini ve denetimlerin daha da s›klaﬂt›r›lmas›n› beklemekteyiz.

TDBD: Siz bu e¤itim sorunu için nas›l
bir çözüm öneriyorsunuz?
Y.E.: Sa¤l›k Bakanl›¤› ile Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n birlikte oluﬂturaca¤› bir sistem
içinde ortaokullardan sonra sa¤l›k meslek
liselerinde ya da direkt meslek liselerinde
diﬂ teknisyenli¤i bölümü aç›larak 4 y›ll›k
bir diﬂ teknisyenli¤i e¤itimi verilmeli. ‹ki
senelik yüksek okul master olarak düﬂünülmeli.
O dört y›ll›k e¤itimi bitirdikten sonra üniversite veya yüksek okula gitmese dahi iﬂ
yeri açabilmeli.
Ben kendimi sa¤l›kç› olarak görmüyorum. Çünkü sa¤l›kla ilgili bir e¤itim görmedim. Bir insan sa¤l›kla ilgili bir e¤itim
görmedi¤i halde nas›l sa¤l›kç› olabilir.
Türkiye’nin gerçeklerini ortaya koyal›m
ﬂimdi. ﬁu anda Türkiye’de diﬂ teknisyeni
ad› alt›nda faaliyetini sürdüren insanlar›n
ço¤unun diplomas› ilkokul diplomas›d›r.

lümleri aç›lm›ﬂ ve yetiﬂtirdikleri diﬂ protezcilerine Ustal›k Belgesi ve baz› Milli E¤itim Müdürlüklerince ‹ﬂ Yeri Açma Belgesi verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Burada bir hukuki karmaﬂa ve iki baﬂl›l›k
süreci oluﬂturulmuﬂtur. Halbuki hukukta
kanunlar aras›nda çeliﬂki bulunmas› halinde yorum yap›l›rken, düzeltmeninin
özel hüküm veya genel hüküm olmas›na
göre özel hükme öncelik tan›naca¤›, her
iki hüküm de alana yönelik özel hüküm
ise yasalar›n ç›k›ﬂ tarihi esas al›narak sonra ç›km›ﬂ olan›n üstün tutulaca¤› ve sonra ç›kan kanunun öncekini ilga etti¤inin
(yürürlükten kald›r›ld›¤›n›n) var say›laca¤› yani 1986 y›l›nda 3308 say›l› yasa ile
sabit hükümlerin 1989 y›l›nda özel alanla ç›kar›lm›ﬂ 1989 y›l›nda 3575 say›l› yasan›n öncekini ilga etti¤i hukukçular taraf›ndan belirtilmiﬂtir.
Uzun bir süre bu iki baﬂl›l›k devam etmiﬂtir. Bir yanda Sa¤l›k Bakanl›¤›nca verilen belgelerle Diﬂ Protez Laboratuarlar›
aç›l›rken, di¤er yandan Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n belgeleri ile laboratuarlar aç›lm›ﬂt›r. Hatta uygulamadan do¤an baﬂ›
boﬂlulukla hiçbir belgesi olmad›¤› halde
laboratuar açanlarda olmuﬂtur. Bu yetki
s›k›nt›lar›n›n yan› s›ra, aç›lan laboratuarlar›n teknolojik eksiklikleri, personel sorunlar›, aﬂ›lanmalar›, at›klar›n imhas› gibi
s›k›nt›lar› da gidermek Diﬂ Protez Laboratuarlar›n›n aç›lmas›na, çal›ﬂmas›na ve

denetlenmesine iliﬂkin usül ve esaslar›
düzenlemek amac›yla bu laboratuar› açan
kamu kurum ve kuruluﬂlar› ile gerçek ve
özel hukuk tüzel kiﬂilerinin uymakla zorunlu olacaklar› kurullar› belirleyen Diﬂ
Protez Laboratuarlar› Yönetmeli¤i
09.08.2000 tarihinde Sa¤l›k Bakanl›¤›nca
ç›kar›lm›ﬂt›r.
Böylece Sa¤l›k Müdürlüklerince yönetmelik ﬂartlar› çerçevesinde denetlemeler
baﬂlay›nca 1219 say›l› kanuna ek 3575
say›l› kanun hükümleri çerçevesinde diploma ve meslek belgesi almadan Diﬂ Protez Laboratuarlar› açan ﬂah›slar›n, laboratuarlar›n›n kapat›lmas› dolay›s›yla bir çok
insan›n ma¤duriyeti söz konusu olmuﬂtur. Ma¤duriyetinin önlenmesi için yönetmeli¤in uygulanmas› bir süre için ask›ya al›narak çözüm yollar› aramaya gidilmiﬂtir.
Bu süreçte Türk Diﬂhekimleri Birli¤i do¤rudan taraf olmamakla birlikte konuyu
yakinen takip etmiﬂ ve zaman zaman gerekli sözlü ve yaz›l› uyar›lar›n› yapm›ﬂt›r.
Konu Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Yedinci
Ola¤an Genel Kurulunda gündeme getirilmiﬂ Merkez Yönetim Kuruluna sorunun çözümlenebilmesi için yasal yollar
dahil olmak üzere her türlü giriﬂimin yap›lmas› görevi verilmiﬂtir.
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i do¤rudan taraf
olmad›¤› için konu ile ilgili yasal yollara
baﬂvuramam›ﬂ fakat gerekli uyar›lar› yap-

‹lkokul mezunu bir insan nas›l sa¤l›kç› olur.

Y.E.: Kesinlikle olumlu bir ad›m olarak
de¤erlendiriyorum. Bugüne kadar ciddi
bir ﬂekilde al›nmam›ﬂ, ihmale u¤ram›ﬂ,
kanser olmuﬂ bir yara bu. Bunu art›k bugün kesinlikle öyle ya da böyle çözmemiz
gerekiyor. Bu iﬂi yapan insanlar› ortaya ç›karal›m, belgelendirelim, önünü keselim
ve denetimleri diﬂhekimleri odalar› ile
müﬂterek yapal›m. Diﬂ teknisyenli¤ini, e¤itimini görmüﬂ, belge hakk›n› kazanm›ﬂ
kiﬂilerin yapmas›n› istiyoruz. Biz hekime
hizmet veren düﬂünceye sahip yöneticileriz. Y›llardan beri ben bunun mücadelesini verdim. Hatta zaman içerisinde tehditler dahi ald›m, kaçak çal›ﬂan insanlardan.
Bunu her defas›nda ifade ediyorum, çal›ﬂmam sahtecilere karﬂ›d›r. Hiçbir zaman
da onlar› meslektaﬂ›m olarak ne savunurum, ne de meslektaﬂ›m olarak kabul ederim.

TDBD: Bu kayg›, bu e¤itimin yüksek okul düzeyinde verilmesi gerekti¤ini
do¤rulam›yor mu?
Y.E.: Bu iﬂ bir kere el becerisi, el manipülasyonu iﬂidir. Küçük yaﬂta bu parmaklar›n bu iﬂe yatk›n olmas› gerekiyor. Üniversite düzeyinde niçin baﬂar› elde edilemiyor. Çünkü lise sonras›ndan sonra kiﬂilerin el becerileri azal›yor.
Öncelikle meslek liselerinde ya da sa¤l›k
liselerinde diﬂ teknisyenli¤i bölümünün
en az 3-4 sene olarak uygulanmas›, hatta
buradaki pratik e¤itiminin Avrupa’da oldu¤u gibi bir k›sm› okulda bir k›sm› da
laboratuvarlarda mecburi hizmet olarak
yap›lmal›. D›ﬂar›da hekimden gelen ölçü
üzerinden tatbikatlar yap›larak, hekimin
denetimi ve kontrolü alt›nda tatbik edilen
protezlerde kendini gösteriyor. Baﬂar› buradan kaynaklan›yor. Kiﬂi mesle¤e daha
yatk›n oluyor.
TDBD: Tasar›y› genel olarak
de¤erlendirdi¤inizde...

TDBD: Laboratuvarlar›n standardizasyonu ile ilgili baz› öneriler var...
Y.E.: Tabi laboratuvardaki hijyen ﬂartlar›
günün ﬂartlar›na uymas› gerekiyor. Buna
karﬂ› de¤ilim. Ama eski aç›lm›ﬂ laboratuarlar için fiziki ﬂartlar›n yerine getirilmesi-

m›ﬂt›r. 12.11.2001 tarihinde Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na yaz›l› baﬂvuru yap›lm›ﬂ yanl›ﬂ olan bu uygulaman›n durdurulmas› istenmiﬂse de 26 Kas›m 2001 tarihinde
Milli E¤itim Bakanl›¤›nca Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’ne 3308 say›l› kanun gere¤ince diﬂ protezcilerine verilmekte olan
kalfal›k ve ustal›k belgelerine sahip olanlar›n (Milli E¤itim Bakanl›¤›nca verilen)
diﬂ protez laboratuarlar› açabilece¤i belirtilmiﬂtir.
Yani Milli E¤itim Bakanl›¤› belgesi ile aç›labilen ama yasa ve yönetmeliklere dayanarak Sa¤l›k Bakanl›¤›nca geri kapat›labilen laboratuvarlar›n süreci devam ettirilmiﬂtir.
Fakat netice olarak art›k taraflarca da bu
çeliﬂkili iki baﬂl› halin devam ettirilemeyece¤i görülmüﬂ ve Sa¤l›k Bakanl›¤›nca
bu konuyu çözüme kavuﬂturmak için
31.01.2003 tarihinde bir toplant› düzenlenmiﬂtir.
Toplant›ya;
Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Milli E¤itim Bakanl›¤›
temsilcileri, Ankara Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi temsilcisi, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i temsilcisi (T.Tamer Taﬂkan), Diﬂ Teknisyenleri Oda temsilcileri
kat›lm›ﬂt›r. Toplant›da sorun enine boyuna tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Daha sonra Sa¤l›k Bakanl›¤›nca bir yasa
tasla¤› haz›rlanarak toplant›da temsil edilen kurumlara gönderilmiﬂtir.

ni pek mümkün görmüyorum. Bugün ‹stanbul’u ele ald›¤›m›z zaman, Taksim Tarlabaﬂ› bölgesini, ﬁiﬂli bölgesini göz önüne
alal›m; bunlar y›¤ma binalar hatta bir k›sm› da tarihi eser. Orada diﬂhekimi var,
doktor var, diﬂ teknisyeni var, laboratuarlar var, eczaneler var. Buralarda fiziki ﬂartlar› sa¤lamak mümkün de¤il. Buraya keser dahi vuramazs›n›z. Bu ﬂartlara uygun
yer aray›n, oraya yerleﬂin diyemezsiniz.
Yeni aç›lacaklar için olabilir ama eskiler için olmaz.
TDBD: TDB ile ve odalarla olan
iliﬂkilerinizin seyri nas›l?
Y.E.: Öncelikle TDB yöneticilerine sonsuz
ﬂükranlar›m› ve sayg›lar›m› arz ediyorum.
Bize bu ara ümit etti¤imizden çok daha fazla yak›nl›k gösterdiler. Bundan da çok mutluluk duyuyorum. ‹nﬂallah böyle gider, bize gerekli deste¤i verirlerse bu konuyu en
k›sa süre içinde çözebilece¤imize inan›yorum. Bu olay çözüldükten sonra da yap›lacak her türlü çal›ﬂmada var oldu¤umun sözünü de ﬂimdiden veriyorum. Madem ki
biz bir aileyiz, bir bütünüz, birbirimize her
konuda destek olmam›z gerekiyor.
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Teknisyenler ne diyor?
Aynur Üzüm
Diﬂ Teknisyeni
(Yüksek okul mezunu)
ncelikle bir ﬂeylerin yap›lmas› bile güzel bir ﬂey. Çünkü
çok büyük karmaﬂa var. ‹nsanlar
ç›rakl›ktan yetiﬂerek, ustas›ndan
gördü¤ünü yaparak bu iﬂi ö¤rendi
ama bir yüksek okul aç›ld›¤›na göre baﬂka bir kayna¤a gerek yok diye düﬂünüyorum. Neden
bir yüksek okul varken bir ç›rakl›k e¤itim merkezine, kalfal›¤a, ustal›¤a ihtiyaç duyuyoruz? Bugün var olan insanlar
ne olacak diye sorabilirsiniz. Ama benim okudu¤um okul
san›yorum 87 y›l›nda kurulmuﬂ bir okul. Neredeyse 20 y›l
olacak ve biz hala ne yapabilirizi konuﬂuyoruz. Var olan insanlar›n bir ﬂekilde tasfiye edilmiﬂ olmas› gerekirdi. O gün
baﬂlansayd› insanlar emekli olma durumuna geleceklerdi.
Sa¤l›k Bakanl›¤› ya da Milli E¤itim Bakanl›¤› yapabilir ama
önemli olan tek elden yürütülmesi diye düﬂünüyorum.
Bana verilen diplomada Sa¤l›k Teknikeri diye yaz›yor. Diﬂ
Teknisyeni yazm›yor, çünkü devlet taraf›ndan tan›nan böyle bir ünvan yok. Diplomam beni yans›tm›yor.

Ö

Galip Dönmez
Diﬂ Teknisyeni
(Meslekten yetiﬂme)
esle¤e 1959 y›l›nda baﬂlad›m. 43. y›l›ma girdim. Meslek belgesini Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
açt›¤› imtihanlarla 91 y›l›nda ald›m. Ondan önce de Milli E¤itim
Bakanl›¤›n›n usta ç›rak kapsam›ndaki usta e¤itici belgelerini ald›k.
Temel olarak diﬂ teknisyenli¤i okulu bir meslek lisesi seviyesinde olmak zorunda. ﬁimdiye kadar bu sistemler yoktu,
okullar yoktu. Ne yapt›k, mesle¤imizi ustam›zdan ö¤rendi¤imiz gibi devam ettirdik. Milli E¤itim Bakanl›¤› en az›ndan
bir ç›rakl›k e¤itimi baﬂlatt›. Tümüyle e¤itimsiz bir kitle oluﬂacakken en az›ndan belli bir e¤itime tabii tuttuk. Bir de
belgeye kavuﬂturduk arkadaﬂlar›m›z›. O da ülkemize faydal› oldu. Ama bu sistemin tabii ki bir ray›na oturmas› laz›m.
Baz› diﬂhekimleri de dar›lmas›nlar ama buna yard›mc› olmuyorlar. Belgesi olmayan insanlara, laboratuvar dahi denemeyecek yerlerdeki insanlara iﬂ yapt›r›yorlar. En az›ndan
bir belge aramalar› ﬂart.

M

Kayseri Valili¤i, bir Mesleki E¤itim Merkezinin Diﬂ Protezcili¤i dal›ndan ‘ustal›k’ ve
‘kalfal›k’ belgesi alan baz› kiﬂilerin sahte diﬂhekimli¤i yapt›¤›n›n belirlenmesi üzerine
söz konusu bölümün kapat›lmas› için ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne bildirimde bulundu.

Kayseri’de örnek bir uygulama
K

ayseri Diﬂhekimleri Odas›; Kayseri
Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne ba¤l›
Ayﬂe Baldöktü Mesleki E¤itim
Merkezi Diﬂ Protezcili¤i Bölümü’nden ustal›k ve kalfal›k belgesi alan baz› kiﬂilerin
aynen bir diﬂhekimi gibi çal›ﬂmakta olduklar›n› tespit etmiﬂtir. Oda tespit etti¤i
kiﬂileri Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›’na bildirmiﬂ ve Mesleki E¤itim Merkezi’nin Diﬂ
Protezcili¤i dal›n›n kapat›lmas› için de
Kayseri Valili¤i’ne baﬂvurmuﬂtur.
Valilik durumu araﬂt›rm›ﬂ, Sa¤l›k Bakanl›¤›’na görüﬂ sormuﬂ ve gereken cevaba göre iﬂlemlere baﬂlayarak ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’ne bir yaz› yazm›ﬂt›r. Valili¤in
görüﬂlerini bildirdi¤i yaz› özetle aﬂa¤›daki
gibidir:
“1219 say›l› kanun hükümleri ilgili maddelerinde yer almayan Ayﬂe Baldöktü
Mesleki E¤itim Merkezinin verdi¤i ustal›k
belgelerinin Sa¤l›k Müdürlü¤ü denetim ekipleri taraf›ndan yap›lan kontrolleri de
diﬂ protez laboratuvar› açma yetkileri bile
yokken, hasta a¤z›nda çal›ﬂacak t›bbi ciTDBD / 38

haz araç ve gereçleri bulundurarak aynen
bir diﬂhekimi gibi hasta a¤z›nda çal›ﬂ›p
diﬂhekimli¤i hizmeti verdikleri tespit edilmiﬂtir. ‹lgili denetim tutanaklar› ile
Cumhuriyet Savc›l›¤›na verilenlerin listesi
iliﬂiktedir.
Hekimlik formasyonu olmayan bu kiﬂiler;
diﬂhekimli¤i uygulamalar›ndaki komplikasyonlar› bilmedikleri ve bunlara ait tedbirleri almad›klar› için hastalar›n hayatlar› tehlikeye atmakla, sterilizasyon ve hijyen kavramlar›n› bilmedikleri için de toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan çok büyük önem taﬂ›yan Hepatit, A‹DS, Tüberküloz gibi bulaﬂ›c› hastal›klar›n yay›lmas›nda en önemli etken olmaktad›rlar.
Çok say›da ç›rak kalfa olmak için Ayﬂe
Baldöktü Mesleki E¤itim Merkezi’ne devam ederken 141 kiﬂi de kalfal›k belgesi
alm›ﬂt›r. Bu kalfal›k belgesi olanlar ustal›k
e¤itimine devam etmeseler dahi d›ﬂardan
mesleklerinde 5 y›l çal›ﬂt›klar›n› belgelendirmeleri durumunda ustal›k s›nav›na kat›larak ustal›k belgesi almaktad›r. Bu ç›rak

ve kalfalar geçersiz usta belgesi ald›klar›nda yaﬂlar› baﬂka bir mesle¤e geçmek için
çok geç olacakt›r.
Ustal›k e¤itimine al›narak mesle¤e devam
eden kalfalar›n e¤itiminden sorumlu usta
e¤iticiler yetkisiz ve yetersizdir. Diﬂ Protez teknisyenli¤i ve diﬂhekimli¤i e¤itimi
almam›ﬂ kiﬂilerdir. Mesleki kadrolu veya
ücretli ö¤retmenleri yoktur. S›nav komisyonu da ayn› yetkisiz ö¤retmenlerdir. Bu
durumlar Mesleki ve Teknik E¤itimin amac›na uygun de¤ildir. Art›k günümüzde
bu e¤itimi üniversiteler yapmaktad›r. Üniversitelerin ön lisans diﬂ protez teknisyenli¤i okullar› varken Mesleki E¤itim
Merkezleri Diﬂ Protezcili¤i dal› güncelli¤i
yitirmiﬂtir. Mesleki ve Teknik E¤itim yönetmenli¤inin Alan/Dal açma ve kapatma
(Mad. 23) ile Kapsama al›nma ve ç›karma
(Mad. 24) maddelerince gerekli iﬂlemlerin yap›larak Diﬂ Protezcili¤i dal›n›n kapsamdan ç›kar›larak kapat›lmas›, konunun
meslek e¤itim kurulunda incelenerek sonuçland›r›lmas›...”

Cihaz temininde yap›lan "sa¤l›kl›" tercihler nas›l kabusa dönüﬂüyor.

Muayenehanelerde altyap›n›n önemi
lkemizdeki diﬂhekimli¤i muayenelerinin oluﬂumunda, hekimin mevcut koﬂullar do¤rultusunda kendine göre yapm›ﬂ oldu¤u tercih ne kadar sa¤l›kl› olursa olsun, tesisin alt yap›s›na iliﬂkin kalite durumu,
sistemin tümünün verimlili¤ini ve güvenilirli¤ini direkt olarak etkiler.

Ü

Diﬂhekimi, amaçlar› do¤rultusunda en
verimli ﬂekilde kullanmak istedi¤i cihaz
ve ekipmanlarla ilgili seçim yaparken,
ekonomiklik yan›nda kalite durumu ve
ilgili firmalar›n sa¤layaca¤› servis güvencesiyle ilgili faktörleri birlikte de¤erlendirir. Ayn› özeni, sistemin alt yap›s›
ilgili de¤erlendirmelerde yeterince göstermezse, zaman içersinde cihazlarda
ve ekipmanlarda birtak›m sorunlarla
karﬂ›laﬂmas› kaç›n›lmazd›r.
K›saca söylemek gerekirse, üstyap›ya
(cihazlara ve ekipmanlara) yap›lan yat›r›mlar, altyap› ile ilgili eksiklik ve olumsuzluklar u¤runda cömert bir biçimde kurban edilmektedir.
‹deal bir muayenehane
oluﬂumunda dikkat edilmesi

Mekan›n›z buradaki
kadar ideal biçimlenmiﬂ
olmayabilir, ama her mekan için
ergonomik bir çözüm vard›r.
TDBD / 41

gereken hususlar:
• Muayenehane olarak kullan›lacak
mahal mimari aç›dan, cihaz ve ekipmanlar›n çal›ﬂma ortam› içersinde rahats›zl›k vermeyecek ﬂekilde yerleﬂimlerine imkan veren uygun ölçülerde olmal›
• Cihaz ve ekipmanlarla ilgili su, elektrik ve bas›nçl› hava tesisatlar› hem cihaz ba¤lant› standartlar›na hem de mahal içi tesisat standartlar›na uygun olmal›
• Üretilen bas›nçl› hava sa¤l›kl› olmal›
• Sterilizasyon ve dezenfektasyon aç›s›ndan uygun olan sistem, cihaz ve
ekipmanlar tercih edilmeli
• Dekorasyonda kullan›lan malzemeler
hijyenik aç›dan olumsuzluklara yaratmayacak özellikte olmal›
• Klima ve havaland›rma sistemleri ile
ilgili tercihler geliﬂi güzel yap›lmamal›
• T›bbi vakum sistemi bulunmal›
• Ergonomiyle ilgili hususlara özen
gösterilmeli
Buradaki baﬂl›klar›n herbirinin nas›l
sa¤lanaca¤› ayr› bir yaz› konusudur.
‹lerleyen say›lar›m›zda bu konular›n
herbiri hakk›nda doyurucu bilgiler ve

püf noktalar›n› içeren yaz›lar› sayfalar›m›zda bulacaks›n›z.
Diﬂhekimli¤i sa¤l›k birimlerindeki yerleﬂim ve altyap› teknolojisi ile ilgili sistemler, de¤iﬂik meslek alanlar›n›n çal›ﬂma konular› aras›nda yer ald›¤› için, bir
diﬂhekiminin bunlarla ilgili tüm teknik
detaylar› bilmesi beklenemez. Ancak ,
bu konularla ilgili baz› temel bilgilere
sahip olmas›, kendi muayenehanesininin tesisi yada revizyonu aﬂamas›nda
yap›lacak yat›r›m›n verimlili¤i aç›s›ndan çok yönlü bir yarar sa¤layacakt›r.
Buradan hareketle, meslektaﬂlar›m›z›n
muayenehane teknik donan›m ve mefruﬂat›n yerleﬂim organizasyonu ile alt
yap›s›n›n önemi konusunda dikkatlerini çekmek, yapacaklar› yat›r›mlarda bu
konuya gereken önemi vermelerini sa¤lamak ve sonuçta standartlara yak›n bir
muayenehane oluﬂumuyla toplum a¤›z
ve diﬂsa¤l›¤› tedavi hizmetlerinin kalitesinin daha yükseltilmesini sa¤lamak ad›na bir yaz› dizisi haz›rlad›k. Bu say›m›zda bir giriﬂ yapmak aç›s›ndan konsantre bilgileri içeren bir yaz›ya yer verdik. Gelecek say›larda burada de¤inilen
konular hakk›nda daha detayl› bilgilerin yer ald›¤› yaz›lar› da sunaca¤›z.

Altyap›da dikkat edilecek

temel noktalar
Altyap› tekni¤i, çal›ﬂma
güvenli¤i ve standardizasyon

Dental vakum

Dental hava

‹brahim Belenlio¤lu*

Muayenehane teknik donan›m
yerleﬂimi ve projelendirilmesi
Diﬂ tedavi birimlerindeki cihazlar›n ve
mefruﬂat›n yerleﬂtirilmesi, birbirleriyle
koordinasyonu belli ergonomiyi ve
standardizasyonu gerektirir.
Mevcut yerleﬂim biriminde uygun çal›ﬂma ortam›n›n belirlenmesi ile ilgili faktörler birlikte de¤erlendirilmelidir. Muayenehane olarak kullan›lacak mahal
mimari aç›dan, cihaz ve ekipmanlar›n
çal›ﬂma ortam› içerisinde rahats›zl›k
vermeyecek ﬂekilde yerleﬂimlerine imkan veren uygun ölçülerde olmal›d›r.
Cihaz ve ekipmanlar, fonksiyonlar› olumsuz yönde etkilenmeyecek ﬂekillerde yerleﬂtirilmelidirler.
Muayenehanede ergonomi ile ilgili hususlara özen gösterilmelidir. Cihazlar›n
teknik özellikleri kadar, hekime ergonomik aç›dan rahat bir çal›ﬂma ortam›
sa¤lamalar› da üzerinde önemle durulmas› gereken bir konudur. Ergonomik
özellikte cihaz, ekipman, sistem ve mobilyalar›n kullan›lmas› hekime hem daha rahat bir çal›ﬂma ortam› sa¤lanm›ﬂ olacak hem de daha fazla verimlilik kazand›r›lacakt›r.

Gerçek bir dental hava üreticiniz varsa;
• Üretilen hava tamamen ya¤s›zd›r.
• Hijyenik olarak son derece güvenlidir.
• Paslanma, oksidasyon, korozyon olmaz.
• Aletlerin aﬂ›nmas› ve zarar görmesi en
aza indirilmiﬂ olur.
• ‹nce kanallar, subaplar, membranlar
t›kan›p bloke olmazlar.
• Çal›ﬂma güvenli¤i artar.
• Bakteri üremez, koku problemi olmaz.
• A¤›z içi tedavilerde, özellikle dolgu ile ilgili iﬂlemler daha baﬂar›l› yap›lm›ﬂ
olur.
Nas›l bir kompresör edinmeliyiz ?
• Tüketilen hava kadar kesintisiz hava
üretimi sa¤lamal›
• Bas›nçl› kaplar standartlar›na uyumlululu¤una dikkat edilmeli,
• Hijyenik, ya¤s›z ve nemsiz olmal›
• Sessiz, Uzun ömürlü ve ekonomik olmal›.

Hekim sa¤l›¤›, tedavinin niteli¤i
ve hasta rahatl›¤› aç›s›ndan
dental vakum sistemi.

Hekimin risk alan›;
aktif 2 m. Çap, etkin 4 m. Çap

Günümüz diﬂhekimli¤inde a¤›ziçi
aspirasyon uygulamalar›
• su ve hava püskürtmeli aspiratörler
• at›k biriktirmeli aspiratörler
• seperatörlü aspiratörler
• otomatik entegre seperatörlü aspiratörler
• otomatik entegre amalgam seperatörlü aspiratörler
Aspirasyonda egsoz ve dezenfeksiyon
aspirasyon güvenli¤ini tamamlayan unsurlard›r.
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Di¤er teknik tesisat (S›hhi, at›k su,
elektrik, ayd›nlatma, PC ...)
Altyap›ya ba¤l› tüm tesisatlardaki donan›m›n standartlar›na uygun tesis edilerek çevreye, insan sa¤l›¤›na ve cihazlara olumsuzlu¤unun giderilmesi esast›r.

Cihaz ve ekipmanlarla ilgili su, elektrik
ve bas›nçl› hava tesisatlar› hem cihaz
ba¤lant› standartlar›na hem de mahal içi tesisat standartlar›na uygun olmal›d›r. Cihaz içlerinden geçen su özellikle
t›kanma sorunlar›yla karﬂ›laﬂmamak için ar›t›lm›ﬂ olmalar›d›r. At›k su tesisat› ihmal edilmemeli ve standartlara uygun olmal›d›r. Elektrik ve bas›nçl› hava
tesisatlar›nda gerekli emniyet tedbirleri
göz ard› edilmemelidir. Kesinti sorunlar›na karﬂ› önlemler al›nmal›d›r.

Sterilizasyon

‹klimlendirme

Muayenehanede sterilizasyon ve dezenfektasyon konular›na gereken önem verilmelidir. Bu parametreler aç›s›ndan en
uygun olan sistem, cihaz ve ekipmanlar
tercih edilmelidir.

Sa¤l›k birimindeki iklimlendirme ve
havaland›rma donan›mlar›n›n çevre ve
insan sa¤l›¤›na uygun yöntemlerle tesis
edilmesi esast›r.
Muayenehane içerisindeki klima ve havaland›rma sistemleri ile ilgili tercihler
geliﬂi güzel yap›lmamal›d›r. Mahal içerisindeki havan›n karakteristik özelliklerinin (s›cakl›k, nem, hareket yönü,
h›z, vb.) sa¤l›ks›z bir ortam oluﬂumuna
sebebiyet vermeyecek ﬂekilde kontrol
edilmesi sa¤lanmal›d›r. Muayenehane içerisindeki hava bakteriyolojik aç›dan
çeﬂitli enfeksiyonlara yol açma riskine
sahip oldu¤u için bu konuda yap›lmas›
gerekenler ihmal edilmemelidir.

Diﬂhekimli¤inde
sterilizasyon yöntemleri
• Kuru s›cak hava
• Bas›nçl› buhar
• Vakum, bas›nç ve buhar

Digital görüntüleme
Ekstraoral, intraoral, preapikal ve panoramik görüntülerin elde edilmesine
yönelik alt yap›lar›n, ilgili cihazlar›n ve
donan›mlar›n›n görüntüleme standart
ve yönetmeliklerine uyumlulu¤unun
kriterleri hassasiyetle irdelenmeli.
Özellikle digital görüntüleme kaynaklar›ndan, X-ray cihazlar›n›n çevreye
yayd›¤› radyo aktif ›ﬂ›nlar›n kontrolu
personel ve çevre sa¤l›¤› aç›s›ndan oldukça büyük risk taﬂ›d›¤›ndan, ilgili
standart ve yönetmeliklere koﬂulsuz uyum sa¤lanmal›d›r.

Muayenehane çal›ﬂma güvenli¤i
ve hukuki sorumluluklar.
• Deprem güvenli¤i
• Yang›n
• Elektrik kaça¤›
• Bas›nçl› kaplar riski
• Su bask›n›
• Flash otoklavlar
Sterilizasyon baﬂar›s›zl›¤›n›n
nedenleri
• Uygun olmayan cihaz
• Uygun olmayan yerleﬂtirme
• Uygun olmayan paketleme
• Uygun olmayan süre
• Uygun olmayan s›cakl›k
• Uygun olmayan y›kama ve dezenfektasyon
Sterilizasyonun kalibrasyonu, korunmas› ve belgelenmesi sterilizasyon kalitesinin bütünlü¤ü anlam›nda önemli
ayr›nt›lardan biridir.
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Peryodik cihaz bak›m›
Diﬂhekimi, sahip oldu¤u cihazlar›n peryodik bak›mlar›n›,
verimlili¤in ve cihaz
ömrünün artmas› aç›s›ndan ele almal›
ve üst düzeyde bir
hassasiyetle yerine
getirilmesine olanak
sa¤lamal›d›r.
*Makina Mühendisi

MESLEK HASTALIKLARI

Bel ve boyun a¤r›lar›nda çok önemli bir faktör:

Postür
Sevgi Sevi Subaﬂ›*

Meslek prati¤inde y›llar
boyunca fark›nda olmadan
birçok meslek hastal›¤›yla
karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz. Bu
hastal›klara dikkat çekmek
ve meslektaﬂlar›m›za
kendilerini sak›nmak üzere
pratik uyar›lar yapabilmek
amac›yla bu say›m›zdan
itibaren çeﬂitli meslek
hastal›klar›na dikkat çeken
yaz›lar sunaca¤›z.

ostür; vücudun her k›sm›n›n
kendisine bitiﬂik segmente ve
tüm vücuda oranla en uygun pozisyonla yerleﬂtirilmesidir. Bir baﬂka deyiﬂle vücudun her hareketinde eklemlerin ald›¤› pozisyonlar›n bileﬂimidir. Vücut, kas aktivitesi s›ras›nda ba¤lar›n
deste¤i ile stabilite sa¤lamak veya bir
harekete temel teﬂkil etmek için birçok
kas›n uyumlu çal›ﬂmas› sonucunda
düzgün bir duruﬂ elde eder. Duruﬂ, kas
kuvvet dengesine de ba¤l› olup statik
postüral pozisyonlar bu dengeye göre
de¤iﬂiklik gösterirler. Postür aktif ve inaktif postür olarak ikiye ayr›labilir. ‹naktif postürler; dinlenmek ve uyumak
için edindi¤imiz duruﬂlard›r. Aktif postürleri devam ettirmek için bir çok kas›n integre çal›ﬂmas› gerekir. Postürü
statik ve dinamik postür olarak da incelemek mümkündür. Statik postür; kaslar›n eklemi stabilize etmek için statik
olarak kas›lmalar›n› ve yerçekimine
karﬂ› koymalar›n› gerektirir. Dinamik
postür harekete temel teﬂkil etmek için
gereklidir. Hareket sonucu devaml› de¤iﬂen çevre ﬂartlar›na göre uyum sa¤lamaya çal›ﬂan postür aktif bir postürdür.

P

Hatal› postüral al›ﬂkanl›klar
Vertebral kolumnadaki de¤iﬂiklikler
postür oluﬂumu için önemlidir. Uzun
süre sabit pozisyonun korunmas› gereken durumlarda baz› kaslar›m›z› gere¤inden fazla kullan›rken baz›lar›n› ise
hiç kullanmay›z. Örne¤in sa¤ elini kullanan bir diﬂhekimi tedavi s›ras›nda üst
gövdesini sa¤a do¤ru lateral fleksiyona
getirir. Bu e¤im vertebrada oluﬂan e¤rili¤in artmas›na sebep olabilir. Bu tür

postür bozukluklar› mekanik stresler
dolay›s›yla ortaya ç›kar, a¤r›ya sebep olur fakat yap›lar zarar görmemiﬂtir ve
kas-iskelet sisteminde geri dönülmez
bir yanl›ﬂ yap›lanma oluﬂmam›ﬂt›r.
Mesleki veya di¤er nedenlerden dolay›
oluﬂan uzun süreli kötü postür ise zamanla kuvvet ve fleksibilite kayb›na yol
açar ve geri dönüﬂümü zor dengesizliklere neden olur.
Kötü Postür: Kötü postür kiﬂiler için
zay›f bir postürdür ve amaca hizmet etmez. Kaslar›n gereksiz kas›lmas›na neden olur. Örne¤in kalça fleksör kaslar›n›n k›salmas›na ba¤l› olarak kalça hareketlili¤i azal›r, bel bölgesi hiperekstansiyona getirilerek vücut a¤›rl›¤› yine ayaklara aktar›lmaya çal›ﬂ›l›r ve lordoz
(bel kavsi) artar. Bu durumda kaslar daha fazla çal›ﬂmaz. Ancak bir taraftaki
kas grubu k›salm›ﬂ antagonist kaslar ise
uzam›ﬂ ve zay›flam›ﬂt›r. Bunlara ek olarak kas kramplar› ve ba¤ zorlanmalar›
görülür.
Kötü postürün neden oldu¤u primer
problemler; postüral hata ve postüral
a¤r› sendromu, postüral yetersizlikler
ve postüral disfonksiyonlard›r.
Postüral Problemlerde A¤r›n›n
Kökeni: Ba¤lar, eklem yüzleri, periost,
kaslar, duralar (zar yap›lar›) ve kan damar› çeperleri a¤r›ya duyarl› reseptörlere sahiptir. Yanl›ﬂ kazan›lm›ﬂ hareketler, devaml› yüklenmeler ve hatal› postürde ba¤lar›n ve eklem kapsüllerinin
gerilmesi sonucu, bu a¤r›ya duyarl› yap›lara gelen mekanik stresler a¤r› cevab› ortaya ç›kar›rlar.
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Vücut segmentlerine göre
s›k görülen Postür problemleri
Bel bölgesi:
• K›salm›ﬂ veya uzam›ﬂ s›rt kaslar›
• Kalçan›n bir tarafa do¤ru e¤iminin
artmas› ve kaçla asimetrisi
• Skolyoz
• Kaçla ekleminde ve omurga ba¤lar›nda stres
• Zay›f kar›n kaslar›
• Kalça fleksör kaslar›nda k›sal›klar
• Bel kavsinde art›ﬂ
Toraks ve Omuzlar:
• Torasik kaviste artma (Kifoz) veya azalma
• Skolyoz
• Omuzlardan birinin düﬂüklü¤ü
• Yuvarlak omuz
• Bel ve toraks asimetrisi
• Kürek kemiklerinin d›ﬂa do¤ru hareketlenerek ‘’kanat’’ ﬂeklini almas› (Skapula alata)
Baﬂ-Boyun:
• Baﬂ›n öne ç›k›kl›¤›
• Boyun kavsinde artma veya azalma
• Boyun k›sal›klar›
• Lateral fleksiyonda art›ﬂ
Postür Bozukluklar›n›n Tedavisinde
S›k Kullan›lan Egzersizler:
Egzersiz yapman›za engel olacak özel
bir patolojik durum veya tan›s› konmuﬂ
bir hastal›¤›n›z varsa lütfen bu e¤itime
baﬂlamay›n›z veya doktorunuza dan›ﬂt›ktan sonra programa kat›l›n›z. Egzersiz s›ras›nda herhangi bir a¤r› veya rahats›zl›k hissederseniz egzersizi b›rak›p
yine doktorunuza dan›ﬂ›n›z. Yo¤un a¤r›l› dönemlerinizde egzersize ara verip
istirahat etmeniz daha uygun olabilir.
Bahsedecek oldu¤umuz tüm egzersiz
çeﬂitleri ve e¤itim modaliteleri çok geniﬂ bir yelpazeyi içermektedir. Bu yaz›da en basit örnekleri okuyacaks›n›z.
Daha kapsaml› bilgi için fizyoterapistinize dan›ﬂman›z› öneririm.
Germe Egzersizleri:
Tüm germe egzersizlerini 8-10 tekrarl›
ve en az 15 saniye süreyle gerildi¤i nokTDBD / 46

tada bekleterek yap›n. Germe egzersizlerinin hiçbir zaman a¤r›ya sebebiyet
vermemesine dikkat ediniz.
Hamstring germesi:
Baca¤›n›z› bir duvara dayayarak düz bir
ﬂekilde kald›r›n ve en az 15 saniye süreyle kaslar›n›z›n gerildi¤i noktada bekleyin.

Baﬂ›n›z› bir engelden aﬂ›rmaya çal›ﬂ›r
tarzda yukar› do¤ru itin. Bu egzersizin
tam tersi say›labilecek propioseptif uyar›ya dayanan distraksiyon egzersizleri
günlük aktiviteler esnas›nda uygun
postürün sürdürülmesini sa¤lamaktad›r. Bu egzersizlere baﬂ üzerine konan
3-5 kg.l›k a¤›rl›k taﬂ›ma örnek verilebilir.

Pektoral germe:
Bir kap›n›n her iki yan›na el ve dirseklerinizi dayayarak bir ad›m›n›z› ileri at›n ve gö¤üs bölgenizin üst k›sm›n› gerin.
Gövde rotasyon germesi:
S›rt üstü yatar pozisyonda dizlerinizi
kendinize çekip her iki yöne dizlerinizi
yat›r›n ve bekleyin.
Postür egzersizleri:
Postür egzersizleri aﬂ›r› kullan›lan kaslar› gererek hareketlilik ve fleksibilite,
ihmal edilen kaslar› ise kuvvetlendirerek daha çok destek ve stabilite elde etme prensibine dayan›r.
Her bir egzersiz için 10’a kadar say›n ve
8-10 tekrarl› yap›n.
Kürek çekme:
Dirsekleri 90˚’ye getirip geriye do¤ru
birleﬂtirin.
Yüzükoyun dirsekler
üzerinde yükselme:
Dirsekleri yere koyun, gö¤sünüzü kald›rabildi¤iniz kadar yerden kald›r›n.
Baﬂ-Boyun egzersizleri:
Baﬂ›n›z› öne-arkaya, sa¤a-sola do¤ru yat›r›n. Ard›ndan sa¤a ve sola bak›n. Hareketin son noktas›nda gerginlik oluﬂtu¤unda bir miktar bekleyerek orta hatta geri dönün. Arka yönde baﬂ e¤me egzersizinde yo¤un boyun a¤r›s› ﬂikayeti
varsa a¤r› azalana kadar sadece geri
yönde baﬂ› elle destekleyerek bast›rma
ﬂeklinde egzersiz yap›labilir.

Omuz Egzersizleri:
Omzunuzu kulaklar›n›za do¤ru çekip
geriye do¤ru çevirin ve indirin.

Düzgün yat›ﬂ pozisyonlar›:
Özellikle yo¤un a¤r› duyulan periyotlarda do¤ru yat›ﬂ pozisyonlar› daha da
önem kazan›r. S›rt üstü ve yan yat›ﬂ a¤r›y› azaltmada ve düzgünlü¤ü korumada en çok tercih etti¤imiz pozisyonlard›r.

Bir sonraki yaz›mda genel olarak postür
bozuklu¤una ve a¤r›ya neden olan, kaç›nmam›z gereken durumlardan ve edinmemiz gereken do¤ru davran›ﬂlardan, yani davran›ﬂ modifikasyonlar›ndan bahsedece¤im. Sa¤l›kl› ve bol egzersizli günler diliyorum.
* Fizyoterapist

B‹L‹MSEL

A¤›z diﬂ sa¤l›¤› ile ilgili

e¤itim programlar› ve
koruyucu programlar
Tezer Ulusu*
Nevra Serbest**

lkemizde çürük prevelans h›z›n›n son derece yüksek oldu¤u
bilinmektedir(3). Dünya Sa¤l›k
Örgütünü’nün 2010 y›l› hedefleri aras›nda 3-6 yaﬂ çocuklarda % 90 oran›nda çürük olmamas›, 12 yaﬂ grubu çocuklarda ise DMFT indeksinin 1’den
yüksek olmamas› bulunmaktad›r.
Dünya çocuklar›n›n a¤›z-diﬂ sa¤l›¤›n› ileri seviyelere götürebilmiﬂ ülkelerin
neler yapt›¤› irdelendi¤inde; biberon
kullan›m›n›n belli prensiplere ba¤lanmas›n›n d›ﬂ›nda çürük riskini azalt›c›
diyetin düzenlenmesi, fluorid ve fissür
sealant kullan›mlar›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›, mikroorganizmalara yönelik çal›ﬂmalar›n gerçekleﬂtirilmesi, koruyucu
peptitlerin, bitkisel türevli antikorlar›n
ve intranazal aﬂ›lar›n geliﬂtirilmesi gibi
konular›n öne ç›kt›¤› görülmektedir.
Bunlar›n yan› s›ra a¤›z-diﬂ sa¤l›¤› ile ilgili e¤itim programlar› ile koruyucu
programlar›n sistemli bir ﬂekilde devreye sokuldu¤u da anlaﬂ›lmaktad›r.
E¤itim programlar›n uygulama biçimleri irdelendi¤inde bebeklik dönemi, okul öncesi dönem ve okul dönemlerinde olmak üzere üç farkl› kategoride de¤erlendirilmesi gerekti¤i görülmektedir.
Hamilelikte baﬂlat›lan yöntemlerle anneden çocu¤a mütans geçiﬂinin önlenebildi¤i gösterilmiﬂtir. Bu yöntemlerle
çocuklarda 5-6 yaﬂ›na kadar diﬂ çürü¤ünde hem de uzun süreli olabilen belirgin azalmalar kaydedilmektedir.

Ü
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Bu arada genç annelerin, bebeklerinin
süt diﬂleri sürmeden önce diﬂ sa¤l›¤›
programlar›na dahil edildikleri görülmektedir. Bebeklik dönemi a¤›z-diﬂ
sa¤l›¤› programlar› için ne yaz›k ki baz›
ülkelerde biraz gerilere gitmek gerekmektedir.
1972 y›l›nda Finlandiya’da üç yaﬂ›ndaki çocuklar›n bir k›sm›nda çürük tespit
edilmesi nedeniyle a¤›z-diﬂ sa¤l›¤› kliniklerinde çocuklar›n diﬂ sa¤l›¤›n›n çok
geliﬂmiﬂ oldu¤unun tespit edilmesine
ra¤men Halk Sa¤l›¤› Kanunu oluﬂturulmuﬂ olup Finlandiya’daki her belediye
baﬂkanl›¤›na "Sa¤l›kl› Bebek Klinik Sistemi"ni organize etme ve a¤›z-diﬂ sa¤l›¤› e¤itimini sa¤lama zorunlulu¤u getirilmiﬂtir. 1993 y›l›nda "Sa¤l›kl› Bebek
Klinik A¤›z-Diﬂ Sa¤l›¤›" e¤itiminin de¤erlendirilmesi amac›yla bebek bekleyen aileler üzerinde bir çal›ﬂma gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Finlandiya’da ad› geçen
kliniklerdeki çocuklar›n diﬂ f›rçalama
al›ﬂkanl›¤› ile ilgili e¤itim konusunda
ancak % 20 ailede baﬂar›s›z olundu¤u
bildirilmiﬂtir.
1981 y›l›nda ABD’ de "Sa¤l›kl› Anneler
-Sa¤l›kl› Bebekler Koalisyonu" ad› alt›nda bir organizasyon oluﬂturulmuﬂtur.
Koalisyonun alt komite projelerinden
bir tanesi de a¤›z-diﬂ sa¤l›¤›d›r. Amerikan Diﬂhekimleri Birli¤i taraf›ndan kurulan bu komite ilk toplant›s›n› 1985
y›l›nda gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bu konuda
birincil önem biberon çürü¤üne verilmiﬂtir. Hedefler bilimsel literatürün anketlenmesi, problemin prevalans›, tedavi ve koruyucu yaklaﬂ›mlar›, koalisyon
üyesi uluslarda artan bilinç, e¤itimsel
materyallerin toplanmas› ve koruyucu
bir strateji geliﬂtirilmesi ﬂeklindedir. O
zamanlar hedeflerin sa¤lanmas›n›n
2000 y›l›nda mümkün olabilece¤i ifade
edilmiﬂtir(1).

Amerikan Pediatrik Diﬂhekimli¤i Akademisi ise "‹leriye Yönelik Rehberlik"
(Anticipatory Guidence) ad› alt›nda ber
rehberlik program› geliﬂtirmiﬂtir. Bu
program gücünü insanlar aras› dinamiklerden almaktad›r ve aileler interaktif olmaya zorlanmaktad›r(8).
Günümüzde okul öncesi dönemdeki
çocuklar›n a¤›z-diﬂ sa¤l›¤›na yönelik
programlar›n bebeklik ve okul döneminde uygulanan programlara göre daha az say›da gerçekleﬂtirildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Bu anlamda iyi bilinen iki
yaklaﬂ›m sistemik fluoridli ürünlerin
uygulanmas› ve "Head Start Programlar›"d›r(2,6,9,10,12). Program iyi organize edilmiﬂ olup pratik anlamda özel sektörü
kullanm›ﬂt›r. Programa her beﬂ çocuktan bir tanesi kat›lm›ﬂ ancak pedodontist olmayan diﬂhekimleri davran›ﬂ yönlendirmesi konusunda sorun yaﬂad›klar›ndan çok hasta ile u¤raﬂmak istememiﬂlerdir(2). Bu vesile ilgili ﬂu bilgi verilebilir; 1970-1980 y›llar› aras›nda
ABD’de diﬂ çürü¤ü insidans›nda %
30’un üzerinde bir azalma bildirilmiﬂtir. Çünkü 1970-1984 y›llar› aras›nda
Amerika Birleﬂik Devletleri’nde pedodontist say›s›nda yüzde yüze yak›n bir
art›ﬂ sa¤lanm›ﬂt›r. Bugünkü Head Start
Program› kapsam›nda hamile anneler,
aileler ve 0-5 yaﬂ grubu çocuklar bulunmaktad›r(6).
‹ngiltere’de 1999 y›l›nda gerçekleﬂtirilen bir çal›ﬂmada çocuk bak›c›lar› hedeflenmiﬂ ve onlar için bir a¤›z – diﬂ
sa¤l›¤› ve beslenme rehberli¤i sistemi
dizayn edilmiﬂtir. A¤›z-diﬂ sa¤l›¤›n›n olumlu hale getirilmesi için çocuk bak›c›lar›n›n da etkili oldu¤u ortaya ç›km›ﬂt›r(11). Günümüzde okul çocuklar›na yönelik e¤itim programlar›n›n etkinli¤i en
temel kriter haline gelmiﬂtir ve bu konu
ile ilgili gerçekleﬂtirilecek çal›ﬂmalar›n

etkinlik üzerinde yo¤unlaﬂt›r›lmas›n›n
uygun oldu¤u ifade edilmektedir(14). Okul çocuklar› için haz›rlanan a¤›z-diﬂ
sa¤l›¤› e¤itim programlar›n›n amac› al›ﬂkanl›klar› de¤iﬂtirerek ve çocuklar›
bilgilendirerek a¤›z sa¤l›¤›n›n geliﬂtirilmesi ve bu durumun korunmas›n› sa¤lamakt›r(13).
Diﬂhekimleri, hijyenistler ve okul ö¤retmenlerinden okul a¤›z-diﬂ sa¤l›¤›
programlar›nda görev almalar› istenmektedir(5,7). ‹çerisinde ö¤retmenlerin
aktif olarak yer ald›¤› programlara "Tooth Keeper" programlar› denmektedir(4). Ö¤retmenlere e¤itim dersleri, fluoridli a¤›z çalkalay›c›lar› ve/veya tabletler gibi uygulamalar konusunda önemli görevler verilmektir. Diﬂhekimleri ve
hijyenistlerden de görevler istenmektedir(7).
* Prof.Dr., G.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi
Pedodonti Anabilim Dal›
** Diﬂhekimi, G.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi
Pedodonti Anabilim Dal›
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Diﬂhekimli¤inde Klinik 14. y›l›nda
"Diﬂhekimli¤inde Klinik Dergisi" kuruluﬂunun 14. y›l›nda TDB’nin yay›n organ› olarak hizmet vermeye devam edecek.
Bu y›lda dergide, muayenehane prati¤inde sizlere çok yararl› olacak bilgileri, ilginç vaka takdimlerini, güncel derlemeleri ve
araﬂt›rmalar›, rahat okunur bir ﬂekilde yay›nlanaca¤›z... Y›llard›r yo¤un emek harcanarak yay›nlanan dergi, inan›yoruz ki
bundan sonra da sizlerin verdikleri destekle daha uzun y›llar yay›n hayat›na devam edecektir.

Klinik Dergisi Abone Bilgi Kart› Kredi Kart› Bilgileri:
VISA

Kart Sahibinin

MASTER

Ad› Soyad›

:

EUROCARD

Adresi

:

Posta Kodu

:

ﬁehir

:

Kart Numaras›

:

Son Kullanma Tarihi

:

Yukar›da belirtti¤im tutar›, VISA, MASTER CARD Kredi kart› hesab›ma borç kaydedilerek, TÜRK‹YE ‹ﬁ BANKASI PANGALTI
ﬁUBES‹ nezdindeki ilgili hesab›n›za TÜRK‹YE ‹ﬁ BANKASI ile ‹STANBUL D‹ﬁHEK‹MLER‹ ODASI aras›nda yap›lan anlaﬂma
koﬂullar› çerçevesinde alacak kaydedilmesini kabul ediyorum.
LÜTFEN HESABIMDAN .................................................................................................. TL TAHS‹L ED‹N‹Z.
TAR‹H:
‹MZA :

2003 Y›l› Diﬂhekimli¤inde Klinik Dergisine;
Türkiye ‹ﬂ Bankas› Pangalt› ﬁubesi 1041 630 289 say›l› hesab›m›za 30.000.000. TL yat›rarak ya da yukar›da taraf›n›za sunulan
Kredi Kart› Bilgileri Formunu doldurup, ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›’n›n 212-296 21 04 nolu faksa göndererek abone olabilirsiniz.

Akl›m›za tak›lanlar
Derleyen: Behzat Özbozda¤*

?

Hastam›n alt sol 5 ve 7 nolu diﬂlerine köprü yap›yorum, alt sol 8 numaras› yoktur. Akrilden bir geçici köprü
haz›rlay›p, simante etmeden takt›m.
Köprü bitiminde alt ve üst 7
numaralar aras›nda hiç
beklemedi¤im yükseklikle
karﬂ›laﬂt›m. Diﬂlerde herhangi bir
hareketlenme olmad›¤›na eminim.
Teknisyenimin hatas› nedir?

filmlerinin içinden ç›kan metal tabaka
kolay ﬂekillenebilen özelliktedir. Bu
metal tabaka ikiye katlan›p ›s›rtma mumunun içine yerleﬂtirilerek kapan›ﬂ al›nabilir. Daha rijit bir kapan›ﬂ iliﬂkisi elde edilir.
Yine de içiniz rahat etmiyorsa, ald›¤›n›z
kapan›ﬂ mumunun üzerine, ZnO esasl›
impression paste kararak yerleﬂtirin ve
donuncaya kadar bekleyin, oldukça
sa¤l›kl› bir kapan›ﬂ elde edeceksiniz.

?

Diﬂlerin iyi prepare edildi¤i, iyi bir ölçü
al›nd›¤›, iyi bir geçici köprü yap›ld›¤›
kabul edilerek bu soruya verilecek tek
yan›t, teknisyenin bir hatas›n›n olmad›¤›d›r. Burada önemli olan simantasyonun yap›lmamas›d›r. Bunun yarataca¤›
sorunlar› ﬂöyle s›ralayabiliriz;
1- Geçici köprülerde tam anlam›yla orijinal okluzal iliﬂkileri sa¤lamak çok zordur.
2- Mandibuler maksiller iliﬂki ortaya ç›kan de¤iﬂimlere uyum sa¤lay›p adapte
olmaktad›r.
3- Zamanla köprü bulundu¤u ortama
daha fazla oturma gösterir.
Okluzal düzeyde ortaya ç›kan bu küçük de¤iﬂimler sonucunda, kondil bulundu¤u fossa içinde daha üst pozisyona ç›kacak ve alt ve üst diﬂler aras›ndaki köprü mesafesinde daralma olacakt›r. Bu durumda as›l köprüde yükseklikler ortaya ç›kacakt›r.
Geçici köprünün okluzal yüzeyi yükseltilerek, çene iliﬂkisinin ilk hali elde edilinceye kadar hasta kontrol alt›na al›n›r.

?

Çenelerin kapan›ﬂ tespitinde mum
kullan›yorum. Mum kolay deforme
olabilen bir malzeme, ne önerilebilir?
Mumun kolay deforme oldu¤u do¤rudur. Kapan›ﬂ iﬂleminde kullan›lan sertlik derecesi yüksek mumlar oldu¤u gibi, günümüzde silikon esasl› kapan›ﬂ
tespit materyelleri de mevcuttur.
Elinizde mevcut mumu kullanmak durumundaysan›z, periapikal röntgen
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20 y›ld›r çinkofosfat siman
kullanmaktay›m. Son y›llarda di¤er
tip simanlar konusunda, özellikle de
resin yap›ﬂt›r›c› simanlar konusunda
duyumlar›m var. Çinkofosfat
simanlardan ﬂu ana kadar bir
ﬂikayetim olmad›¤› halde, baﬂka bir
ürünü kullanmay› düﬂünmeli miyim?
Çinkofosfat simanlar 75 y›l› aﬂk›n bir
süreden beri, kuron, köprü, ortodontik
apereylerin yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›lmakta ve iyi bir ürün olma özelli¤ini
sürdürmektedirler. Ancak son y›llardaki geliﬂmelerle yeni ürünlerin ve yeni avantajlar›n ortaya ç›kt›¤›n› görmekteyiz.
Yeni yap›ﬂt›r›c› simanlar kapsam›na;
komposit resinler, cam iyonomer simanlar(C‹S) ve resin modifiye cam iyonomer simanlar girmektedir. Herbiri,
restorasyonun türüne göre, farkl› özellikleriyle baﬂar›l› sonuçlara katk› koymaktad›rlar. Çal›ﬂma tarz›n›za göre yapaca¤›n›z tercihler baﬂar›n›z› etkileyecektir. C‹S ve kompozit simanlar çok
h›zl› geliﬂme gösteren ürünlerdir. Kompozit simanlar, mevcut di¤er simanlara
göre, daha farkl› avantajlar› olan simanlard›r. Kompozit simanlar›n avantajlar›ndan biri, dentin ve mine dokusuna ba¤lanabilmeleridir. Çinkofosfat
simanlardan çok daha iyidirler. Kompozit simanla yap›ﬂt›r›lm›ﬂ bir kronun,
çinkofosfat simanla yap›ﬂt›r›lana göre,
üç kat daha fazla güç sarfedilerek ç›kar›lmas› mümkündür. Preparasyonla aﬂ›r› derecede küçültülmüﬂ yada doku
harabiyeti fazla olan diﬂlerin kron si-

mantasyonunda en iyi seçenek resin simanlard›r. Resin simanlar›n olumlu
yönde bir baﬂka özelli¤i de, a¤›z s›v›lar›ndan etkilenmemeleridir. Diﬂeti alt›na uzanan onley ya da kuronlar›n çinkofosfat simanla yap›ﬂt›r›lmalar›,resinlerle yap›ﬂt›r›lanlara göre risk pay›n›
daha fazla taﬂ›rlar. Çinkofosfat siman
zamanla, a¤›z s›v›lar›n›n etkileri ile erimeye baﬂlayacak, ya restorasyon yerinden ç›kacak ya da kaç›n›lmaz olarak sekonder çürükler baﬂlayacakt›r. Restorasyonun kenarlar›nda gözard› edilebilecek bir aç›kl›k varsa, çinkofosfat kullan›m›nda bu önemli bir aral›k haline
gelecektir.
Camiyonomer simanlar›n önemli bir özelli¤i, flor iyonu aç›¤a ç›karmalar›d›r.
Çinkofosfat simanlar›n bu tür yararl› özelli¤i yoktur. C‹S’lar flor aç›¤a ç›karmalar› ile di¤er simanlardan ayr› özellik taﬂ›maktad›r. Dentin yüzeyine kimyasal olarak ba¤lanmaktad›rlar, ancak
bu ba¤lanma resin simanlarda çok daha güçlüdür.
Sonuç olarak, inley, onley, kuron, ful
seramik kuron gibi restorasyonlar çinkofosfat simanlarla yap›ﬂt›r›lmamal›d›r.
Resin simanlar (C‹S ve resin modifiye
cis lar daha az oranda olmak üzere) seramik restorasyon yüzeyine yap›ﬂmaktad›rlar.
Kompozit simanlar›n kullan›m›yla, bütün seramik restorasyonlar›n diﬂ yüzeyine optimal düzeyde yap›ﬂmas› sa¤lanarak, restorasyonda olabilecek k›r›lmalar›n en aza indirilmesi için en geçerli yöntemdir.
Çinkofosfat simanlarla yap›ﬂt›r›lm›ﬂ
restorasyonlarda, çi¤neme kuvveti yap›ﬂma yüzeyinin belirli birkaç bölgesinde lokalize olmaktad›r. Bu durumda
ortaya ç›kan enerji restorasyonun hacimli bölgelerinde k›r›lmalara neden olabilecektir.
Bonding yöntemi ile yap›ﬂmada yüzeyler aras›nda eﬂit oranda çi¤neme kuvveti da¤›l›m› olacakt›r. Çi¤neme kuvvetinin lokalize olmas›na engel olma, restorasyonun uzun ömürlü olmas›nda önemli bir etkendir.
* Diﬂhekimi

Sorular›n yan›tlar›n› en geç 25 Nisan 2003 tarihine kadar
SDE Yüksek Kurulu Ziya Gökalp Caddesi No:37/11 K›z›lay/Ankara adresine mektupla,
0 312 430 29 59’a faksla ya da tdb@tdb.org.tr adresine e-mail ile
gönderen meslektaﬂlar›m›zdan en az 7 soruyu do¤ru cevaplayanlar
6 SDE kredisi almaya hak kazanacaklard›r.
Web sitemizdeki SDE bölümüne girmek için kullanaca¤›n›z ﬂifre: kredi

Sürekli Diﬂhekimli¤i E¤itimi kredilendirilmiﬂ sorular›
1- Hareketli bölümlü protez tedavisinde okluzyonun
geliﬂtirilmesinde esas olan faktörler aﬂa¤›dakilerden
hangisidir?
a) Okluzal Düzlem
b) Anterior Rehberlik
c) Kondiler Rehberlik
d) Hepsi

6- Iﬂ›kla sertleﬂen kompozit dolgular›n polimerize olabilmeleri
için ›ﬂ›k kayna¤›n›n gücü ne olmal›d›r?
a) 100-150
b) 200-250
c) 300-350
d) 400-450
e) 500-550

2- Aﬂa¤›daki ilaçlardan hangisinin kullan›m› çocuklarda Reye
Sendromuna yol açabilir?
a) Parasetamol
b) Aspirin
c) ‹buprofen
d) Naproksen Sodyum

7- Avulse daimi diﬂlerin replante edilene kadar saklanaca¤› en
ideal vasat nedir?
a) Musluk suyu
b) Serum Fizyolojik
c) Tükürük
d) Süt
e) Sodyum Hipoklorit

3- Hangisi doku düzenleyicilerin kullan›m alanlar›ndan
de¤ildir?
a) Sa¤l›ks›z dokular›n iyileﬂtirilmesinde kullan›l›rlar
b) Geçici astar maddesi olarak kullan›l›rlar.
c) Daimi astar maddesi olarak kullan›l›rlar
d) Fonksiyonel ölçü maddesi olarak kullan›l›rlar
e) Küçük cerrahi giriﬂimlerden sonra

8- Amalgam dolgularda geç cila en erken kaç saat sonra
yap›l›r?
a) Hemen
b) 15 dakika sonra
c) 24 saat sonra
d) 72 saat sonra
e) Bir hafta sonra

4- Aﬂa¤›dakilerden hangisi d›ﬂ rezobsiyon oluﬂumunda etken
de¤ildir?
a) Diﬂin travmatik yaralanmalar›
b) Ortodontik tedavide aﬂ›r› kuvvet uygulanmas›
c) Pulpal enflamasyon
d) Periradiküler enflamasyon

9- Tam protezlerde okluzyon aç›s›ndan hangisi do¤rudur?
a) Tam protezlerde eksentrik hareketlerde temas yoktur
b) Tam protezlerde protrusiv harekette 3 nokta temas› vard›r
c) Tam protezlerde unilateral balansl› okluzyon kullan›l›r
d) Tam protezlerde sentrik iliﬂkide en son molar diﬂlerde temas
yoktur.
e) Bir tarafta çi¤neme yap›ld›¤›nda di¤er tarafta hiç diﬂ temas›
olmamal›d›r.

5- Yanl›ﬂ olan› iﬂaretleyiniz.
a) Süt diﬂ kavsinde %65-70 oran›nda diastemalar
görülmektedir.
b) Süt kesici diﬂlerin lingual taraf›nda bulunan sürekli kesici
diﬂler, sürme esnas›nda labiale do¤ru hareket ederler.
c) Alt kesici diﬂler sürdükten sonra görülen az miktardaki
çapraﬂ›kl›k için alt süt kaninlerin mezial möllemesi
yap›lmal›d›r.
d) Alt kesici diﬂler sürdükten sonra 1-2 mm çapraﬂ›kl›¤›n
düzeltilmesi için alt süt kaninler çekilmelidir.

10- Iﬂ›kla sertleﬂen kompozit dolgu materyalleri hangi ›ﬂ›k
kayna¤› kullan›larak polimerize edilirler.
a) Halojen ›ﬂ›k kayna¤›
b) LED(light emitting diyote)
c) PAC(Plasma ArcCuring)
d) Argon Laser
e) Hepsi
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1.C / 2.A / 3.C / 4.D / 5.D / 6.C / 7.D / 8.D / 9.D / 10.D

‘Sektörün büyüklü¤ü, ithalat, ihracat,
üretim anlam›nda 60-70 milyon dolar› geçmez.
Diﬂhekimlerinin yapt›¤› cirolar› da bu sektöre
mal etseniz bile bu sektörde dönen para
400 milyon dolar› geçmez.
Onun için ihracat›m›z› pek küçümsememek laz›m.’

hiçbir ﬂey olmaz

30 y›ldan uzun bir zamand›r
diﬂhekimli¤i sektöründe
üretim yapan REM Limited
Genel Müdürü Yusuf Arpac›o¤lu
sorular›m›z› yan›tlad›.
Üretim ve ihracat kavramlar›na
özel bir vurgu yapan Arpac›o¤lu
Türkiye’nin tek ç›k›ﬂ yolunun
ihracat oldu¤unu belirtiyor
ama bunun yolunun kaliteden
geçti¤ini de ekliyor:

TDBD: Firman›z›n bugüne nas›l geldi¤ini özetleyebilir misiniz?
Yusuf Arpac›o¤lu: Firmam›z 1969 y›l›nda bir ithalat firmas› olarak kuruldu.
1970 y›l›nda röntgen aksesuarlar›n›
Türkiye’de üretme karar› al›nca bir üretim tesisi kurduk. Ayn› y›l diﬂhekimlerine de koltuk üretmeyi planlad›k ve Türkiye’de ilk koltu¤u 1970 y›l›nda Rapident markas›yla biz ürettik. Biz bu üretime baﬂlad›ktan sonra 1974-75 y›l›nda
birkaç firma daha bu iﬂlere baﬂlad›. Biz
1977 y›l›na kadar bu üretimi devam ettirdik. 1977 y›l›nda Türkiye bir döviz
krizine girmiﬂti. O krizde Türkiye’ye ithalat yap›lamamas›na ra¤men, a¤›z diﬂ
sa¤l›¤› ihtiyac› olan bu ürünleri Türkiye’de sürekli üreterek temin ettik. A¤›z,
diﬂ sa¤l›¤› sektöründe hep ilklere ad›m
att›k. Otuz y›l› aﬂan bir süredir sektörün
lokomotifi olarak çal›ﬂmaktay›z. Her
türlü yenili¤i getiriyoruz, sektöre kazand›rmaya çal›ﬂ›yoruz. 1984 y›l›ndan iti-

‘

‘Kalite olmadan

baren de ilk elektrikli otomatik koltuklar› üretmeye baﬂlad›k. Türkiye’de yurtd›ﬂ›na ilk ihracat› yine biz gerçekleﬂtirdik. 1989 y›l›nda yap›lan uluslararas›
bir ihaleyi kazand›k, yurt d›ﬂ›na alt› ayda 700 adet diﬂ koltu¤u gönderdik. Bu
o günler için gerçekten inan›lmaz bir rakam ve baﬂar›yd›.
2001 y›l›nda Türkiye’de yine ilk defa ilk
ISO 9001 Kalite Belgesini ald›k. Bu kalite belgesini de Türkiye’de ilk defa alan
firma biziz.
TDBD: Birçok ülkeye ihracat yap›yorsunuz. Özelde sizin aç›n›zdan genelde de Türk firmalar› aç›s›ndan ihracatta en büyük handikaplar nelerdir?
Y.A.: ‹hracatta Türkiye’de bürokrasiden
yana bir s›k›nt› yok. Tabii ki bir prosedür var, siz prosedürü do¤ru uygularsan›z mal›n›z› da do¤ru gönderirseniz hiçbir s›k›nt› yaﬂam›yorsunuz. Yani biz
yapt›¤›m›z ihracatlarda bir s›k›nt› çek-
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REM Limited’in
‹stanbul’daki üretim merkezinde
üretilen ünitler dünyan›n birçok
ülkesine ihraç ediliyor.

miyoruz. Üretimin maliyetleri aç›s›ndan
s›k›nt›lar›m›z var. O da ﬂudur; dünyan›n
en pahal› elektri¤ini, dünyan›n en pahal› yak›t›n› kullan›r›z biz Türkiye’de.
Ham madde girdilerimizin fiyatlar› çok
yüksek. Elektrik fiyatlar› üretim yapan
tesislerde daha düﬂük yap›labilir, belki
birkaç ﬂey daha yap›labilir ama ülkenin
gerçe¤i bu. Onun ötesinde gayret bize
kal›yor. Yani daha h›zl› çal›ﬂaca¤›z, daha
h›zl› üretece¤iz, daha kaliteli üretece¤iz.
TDBD: Firma olarak sizin ihracat›n›zla ilgili rakamlar› ö¤renebilir miyiz?
Y.A.: Biz kurum olarak 10’dan fazla ülkeye ihracat yap›yoruz. Kalitemiz ve fiyat›m›z bizim için kolayl›k sa¤l›yor. Ürünlerimiz rahat al›c› buluyor. ﬁu anda
2 tane Romanya’da, 1 tane ‹srail’de, 1
tane de Rusya’da resmi distribütörlerimiz var. 2003 y›l›nda da bu ihracat hedeflerimizi ve üretim hedeflerimizi de ikiye katlamay› düﬂünüyoruz.
D›ﬂ sat›mlarda ilk baﬂlarda önemli bir
sorunla karﬂ›laﬂt›k. Bizden önce gidilen
ülkelerde, Türk mal› ürünlerle karﬂ›laﬂt›k. Fakat kaliteleri çok iyi olmad›¤› için
Türk mal› ürün imaj›n› zedelemiﬂler.
Biz bu pazarlara girmekte önceleri çok
zorland›k. "Bizim ürünümüz var" dedi¤imizde "nereden geliyor?" sorusuyla
karﬂ›laﬂt›k. "Türk mal›" cevab›n› duyunca "Türk mal› daha önce buraya geldi,
teﬂekkür ederiz" dediler. Dedik ki "Hiçbir ülkede her mamül birbirinin ayn›
de¤ildir, bir de bizi deneyin". Sonuçta
bizi denediler ve kabullendiler. Bu ülkelere devaml› ihracat yap›yoruz ve ihracat›m›z›n katlayarak devam edece¤ini umuyoruz.
Bizim hedefimiz kaliteyi uygun fiyata
satabilmektir. Ucuz fiyat demiyorum. O
kaliteyi, o uygun fiyata satarsan›z ben
ﬂuna inan›yorum, dünyan›n her yerine
mal satabilirsiniz. Ben Belçika ve Almanya’ya da mal gönderiyorum. ﬁimdi
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de Hollanda ile bir çal›ﬂmam›z var.
TDBD: Yurt içinde yaﬂad›¤›n›z
s›k›nt›lar neler?
Y.A.: ‹ç pazarda maalesef bizim merdiven alt› dedi¤imiz küçük atölyelerde yap›lan üretimler var. Bunlar fiyat rekabetiyle kötü kaliteli mallar› sürüyorlar, ve
bunlarla haks›z bir rekabet yaﬂ›yoruz.
Böyle bir sorun var. Ama zaman sizi
hakl› ç›kar›yor. O ürünler çok k›sa zamanda kullan›lamaz hale geliyor. Sizin
ürünlerinizi y›llarca kullan›yorlar. 70 y›l›nda yapt›¤›m ürünü hala kullanan muayenehane var. 30 y›ld›r. Bazen fuarlarda beni tan›m›yorlar, tan›ﬂmak istediler
55-60 yaﬂlar›nda hekim arkadaﬂlar. "Biz
sizden ürünüzü ald›k, yaln›z size k›zg›n›z çünkü öyle bir ürün yapm›ﬂs›n›z ki
30 y›ld›r kullan›yoruz de¤iﬂtirmeye de
k›yam›yoruz" dediler. Bu bir taraftan
gurur verici bir ﬂey yani. Böyle hoﬂluklar da yaﬂ›yoruz.
TDBD: Dental sektörümüz Avrupa
Birli¤ine haz›r m›?
Y.A.: Avrupa Birli¤i asl›nda ülkemizin
gündemindeki en önemli sorun. Türkiye AB’nin içinde olmak durumundad›r.
O yap›ya uymak için haz›rl›klar›m›z›
yapm›ﬂ m›y›z? Bir kere o yap› içinde yer
bulabilmek için Avrupa ne yap›yorsa biz
de onu yapmak durumunday›z. Üretim
yap›yorsan›z üretim standartlar›, ISO
standartlar›n› yakalamak zorundas›n›z.
Onlar›n yapt›¤› gibi kurumsallaﬂacaksan›z. Biz ihracatç› olarak Avrupa ülkesine
mal satabiliyoruz. Standartlar› oldu¤u için satabiliyoruz, yoksa Belçika’ya mal
satmam söz konusu bile olamaz.
TDBD: Türkiye’den yap›lan dental ihracat konusunda net bir rakam›n›z
var m›?
Y.A.: Bu konuda sa¤l›kl› bir rakam›m›z
yok. Ama maalesef çok büyük oldu¤u-

nu sanm›yorum, ihracat›m›z birkaç milyon dolarla s›n›rl›. Ama bu sektörün çok
muhteﬂem ithalat› var da bu çok az m›
derseniz onu da söyleyemeyiz. Sektörün
büyüklü¤ü, ithalat, ihracat, üretim anlam›nda 60-70 milyon dolar› geçmez.
Diﬂhekimlerinin yapt›¤› cirolar› da bu
sektöre mal etseniz bile bu sektörde dönen para 400 milyon dolar› geçmez. Onun için ihracat›m›z› pek küçümsememek laz›m. Ki bence bu ihracat birkaç
y›l içinde katlanarak devam edecek.
TDBD: ‹ç pazar›n geliﬂmesi için neler
yap›labilir?
Y.A.: Hekimlere daha çok alet satmak,
onlar›n daha çok muayenehane açabilmesini sa¤lamak, muayenehanesi olanlar›n muayenehanelerini yenilemek, eksik cihazlar›n› tamamlamak... Bunlar
tabii diﬂhekimine baﬂvuru say›s›n›n artmas›yla mümkün. Mesela Almanya’da
en fazla 5-6 y›l sonra bir diﬂhekimi muayenehanesini yeniler. Ama nas›l yeniler, kulland›¤› üründen memnunsa o
firmaya müracaat eder, yeni yapt›¤›n›z
ne var, ﬂu ürünler var, onu al›r, di¤erini
geri verir. Bu arada bu iﬂlemi yaparken
devletin çok güzel uygulad›¤› bir uzun
vadeli kredilendirme sistemi vard›r. Hekim müracaat eder, iﬂlemlerini bankalar
yürütür. Bu kolayl›k sa¤lanm›ﬂt›r orada.
TDB’nin muayenehane standardizasyonu konusu da böylece realize olabilir.
Çok da iyi olur. Diﬂhekimlerimizin de
yapmak istedi¤i de¤iﬂikliklerde yard›mc› olacak bir sistemdir.
Sonuç itibariyle biz hedeflerimizi büyük
tutuyoruz ve gelece¤e de umutla bak›yoruz. Türkiye’de bu iﬂin çok ileri safhalara geçece¤ine inan›yoruz. Ama her
ﬂeyden önce kalite diyoruz. Kalite olmayan yerde hiçbirﬂey olmaz.
Hem sektörümüz ad›na hem de Türkiye
ad›na her ﬂeyin daha iyi olaca¤›na inan›yorum.

Üniversal kompozit

3M Filtek Supreme
ir mikrofilin esteti¤ini, hibrit bir
kompozitin dayan›kl›l›¤›yla birleﬂtiren bir üniversal kompozit olan Filtek
Supreme,mart ay›ndan itibaren 3M ESPE taraf›ndan Türkiye’de piyasaya sunulmuﬂtur.Bu nanofil kompozit materyal,dayan›kl›l›¤› ve yüksek kalitede esteti¤i kullan›m› kolay tek bir üründe
birleﬂtirmiﬂtir.
Ço¤u mikrofiller reçine ve önceden polimerize edilmiﬂ reçine/filler kar›ﬂ›m›ndan oluﬂurlar ve mikrofil endikasyonlar›n› sadece esteti¤in ön planda oldu¤u
bölgelerle s›n›rland›r›rlar. Oysa Filtek
Supreme de nanopartikül ve bunlar›n
öbeklerinden oluﬂan doldurucu direkt
olarak büzülmesi azalt›lm›ﬂ reçineyle
kar›ﬂt›r›larak hibrit bir kompozite eﬂit
hatta daha yüksek fiziksel özelliklere ulaﬂ›r.Bu yeni doldurucu yap›s› mikronun binde biri olan nanometre cinsinden 20 nanometrelik nanopartiküller
ve 75 nanometrelik partikül öbeklerinden oluﬂmaktad›r.

B

Bu fiziksel özelliklerin yan›nda Filtek
Supreme’in getirdi¤i di¤er bir yenilik 4
opasitede 30 renk seçene¤iyle tek veya
çoklu tabakalama tekni¤iyle mükemmel sonuçlara olanak sa¤lamas›d›r. Düﬂük polimerizasyon büzülmesiyle diﬂ üzerindeki stresleri azalt›rken,hastan›zdaki hassasiyet potansiyelini düﬂürür.Yüksek aﬂ›nma direnci,daha kal›c›
restorasyonlara olanak k›lar.Bunun yan›nda özgün doldurucu kompozisyonu
kal›c› mükemmel cilalanabilirli¤e olanak sa¤lar.Yo¤un kromal› opak tonlar

d›ﬂ›nda tüm renkler için 20 sn. polimerizasyon süresi yeterlidir. En son LED
teknolojisi kullanan 1000mW/cm2 gücündeki 3M ESPE Elipar Freelight II ›ﬂ›k cihaz› ile bu süreyi 10 saniyeye indirmek mümkün olmaktad›r.
Piyasada bu ürünü 12 renk seçene¤i içeren profeyonel set yada 5 renk seçene¤i içeren baﬂlang›ç seti olarak temin
edebilirsiniz.Ayr›ca 30 rengin her birini
tek tüp olarak da alabilirsiniz.
3M ESPE Dental Ürünleri
Tel: 0.212.350 77 77

IVOCLAR VIVADENT
Iﬂ›kl› Geçici Dolgu ve Geçici Kuron Köprü Materyali

Systemp Family
Systemp c&bGeçici Kuron
Köprü Materyali:
Kendi Kendine polimerize olan Kompozit içerikli otomatik
kartuﬂ sistemli geçici kuron
köprü materyali.
• K›r›lmalara dirençli (Bükülme kuvvetlerine direnci >70
MPa )
• Aﬂ›nmaya karﬂ› dayan›kl› (812 hafta hasta a¤z›nda kalabilir)
• Yeni kartuﬂ sistemi ile çapraz
enfeksiyon riskini engeller.
• Minimal polimerizasyon büzülmesi
• En popüler renkler A1,A2,
A3, A3.5 oldu¤u gibi beyazlaTDBD / 57

t›lm›ﬂ diﬂ renkleri de mevcut
(Bleach XL).
• Yüksek elastikiyet ( Elastisite
modülü >1800 MPa)
• Fleksibilitesinden dolay› çok
üyeli köprüler yap›labilir
Systemp.
inlay ve Systemp.
onlay- ›ﬂ›kla sertleﬂen
geçici dolgu materyali
• ‹nley ve onley kaviteler için
‹ki farkl› derecede elastisite
(Yüksek ve düﬂük elastikiyet)
• Uygulama kolayl›¤›; kar›ﬂt›rma gerektirmez, 4-5 mm kal›nl›¤›nda tabakalar halinde
polimerize edilebilir ve kaviteden kolayca ç›kart›labilir.
• Polimerizasyon büzülme

oran› düﬂük (%1,6)
• Antimikrobiyal ajan olarak
% 0.3 Triclosan içerir.
Systemp DesensitizerHassasiyet giderici
• Geçici kuron-köprü veya geçici dolgu restorasyonlar›n›n
uygulanmas› öncesi
• ‹ndirekt porselen veya kompozit dolgu restorasyonlar›n›n
simantasyonu öncesi
• Direkt restorasyon (Kompozit veya Amalgam dolgular)
uygulamalar›nda
• Kole bölgesi hassasiyetlerinde
Güney Diﬂ Deposu
Tel: 0.212.346 04 04

Systemp inlay
(yüksek elastikiyet)

Systemp onlay
(düﬂük elastikiyet)

Hem kimyasal hem de ›ﬂ›kla polimerize olan
dental adeziv

DenTASTIC UNO+DUO
ﬂ›kla polimerize olan endirekt restorasyonlar›n yerleﬂtirilmesinde UNO+DUO’nun dual cure oluﬂu DenTASTIC UNO’nun kullan›m›n› büyük
ölçüde kolaylaﬂt›r›r. Dual cure bir adeziv gerekti¤inde ›slak bonding tekni¤ini
kullanarak dent TASTIC UNO+DUO’nun kullan›m talimat›n› uygulayabilirsiniz.

I

Uygulama:
Kar›ﬂt›rma oran›:
‹ki damla UNO+Bir damla DUO
1) Diﬂi izole edin, temizleyin ve restorasyon için haz›rlay›n. Kompozitin dentin-mineye do¤rudan yap›ﬂt›r›lmas› esnas›nda isterseniz kavitenin en derin
k›sm›na Cavity Liner veya uygun bir
kaide maddesi uygulay›n.
2) Endirekt restorasyonun temas edecek yüzeyini haz›rlay›n: Metal yüzeyleri
kumlay›n veya hafifçe ince grenli bir elmas frezle pürüzlendirin, y›kay›n ve
kurutun. Rubber-Dam yerleﬂtirin ve
Porseleni Porcelain Etch Gel ile asitleyin, y›kay›n, tamamiyle kurutun, DryRite kurutucu ajan kullan›n, ve Silane
Bond Enhancer uygulay›n. Polimerize
olmuﬂ kompozit rezin için yüzeyi asit ile aktive edin, y›kay›n ve kurutun.
3) Dentin ve mineyi Etch-Rite % 38 fosforik asit ile 15 saniye süreyle asitleyin.
‹yice y›kay›n ama dentini kurutmay›n.
Dentin yüzeyini ›slak b›rak›n. Yüzeyde
nem görülmelidir ancak su birikintisi
halinde olmamal›d›r. Gerekirse birikmiﬂ suyu pamuk bir pelet yard›m›yla a-

l›n. Tükürük kontaminasyonunu önleyin.
4) Dual cure özelli¤i için bir godede iki
damla denTASTIC UNO ve bir damla
DUO’yu veya bu oranda katlar› kadar
kar›ﬂt›r›n.
5) Nemli dentin ve mineye 2-3 kat bu
UNO+DUO kombinasyonunu uygulay›n, kat’lar aras› 5 saniye süreyle bekleyip çözücünün buharlaﬂmas›n› sa¤lay›n. En son kat› uygulad›ktan sonra,
yüzeyi temiz, kontamine olmam›ﬂ hava
ile kurutun. Yüzey parlak bir görünümde olmal›d›r; de¤ilse, parlak bir yüzey
elde edene kadar ek birkaç kat daha uygulay›n.
6) UNO+DUO kombinasyonunu endirekt restorasyonun temas edecek yüzeyine sürün.
7) Kimyasal veya dual cure özelli¤i gerektiren veya dual cure uygulanmak istendi¤inde bu tabakay› ›ﬂ›kla polimerize etmeyin.
8) Restorasyonun yerleﬂtirilmesi veya
simantasyon talimatlar›na uygun ﬂekilde devam ediniz.
DenTASTIC UNO’nun
di¤er kullan›m alanlar›:
1) Kompozitin do¤rudan dentin mineye yap›ﬂt›r›lmas›
2) Kompozitin do¤rudan porselene yap›ﬂt›r›lmas› / direkt porselen tamiri
3) Kompozitin do¤rudan metale yap›ﬂt›r›lmas› / metal destekten ayr›lm›ﬂ porselenin tamiri
4) Yeni kompozitin eski kompozite yap›ﬂt›r›lmas›

Uygulama:
1) Diﬂi izole edin, temizleyin ve restorasyon için haz›rlay›n. ‹sterseniz kavitenin en derin k›sm›na uygun bir kaide
maddesi uygulay›n.
2) K›r›k porseleni kald›r›n ve konturlay›n/metal yüzeyi kumlay›n/eski kompozit yüzeyini hafifçe elmas frezle pürüzlendirin, y›kay›n, kurutun.
3) Asitlemeyi yukar›da anlat›ld›¤› gibi
yap›n.
4) Bir godeye iki damla Dent TASTIC
UNO koyun. Kuru bir f›rça ucuyla diﬂe/porselen yüzeye/metal ve diﬂ yüzeyine/kompozit yüzeyine bir kat bolca uygulay›n. Çözücüyü kald›rmak üzere hava tutun, ama adeziv tabakas›n› inceltmeyin. Çözücü kurudukça adeziv kal›nlaﬂacakt›r. Sadece kompozitin metale
do¤rudan yap›ﬂt›r›lmas› esnas›nda adezivi restorasyonun yerleﬂmesine engel
olmamas› için inceltin.
5) UNO’yu sadece 10 saniye ›ﬂ›kla promize edin.
6) Kompoziti uygulay›n ve önerildi¤i
gibi ›ﬂ›kla polimerize edin veya kimyasal kompozit uygulayarak polimerize
olmas›n› bekleyin.

Medifarm
Tel: 0.216.380 19 98

Anadolu Diﬂ Deposu’ndan sahte ürün uyar›s›
nadolu Diﬂ Deposu Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’ne
gönderdi¤i yaz›da AMBEROK marka sert diﬂ alç›s›n›n sahtesinin yap›ld›¤›n› ve sat›ld›¤›n› belirtti. Anadolu
Diﬂ Deposu, ülkemizde üretimini yapt›¤› ve TSE markas›
kullan›lmas›na izin verilen TS 4866/May›s 1986 kay›t numaral› AMBEROK marka Sert Diﬂ Alç›s›n›n piyasada sah-

A

tesinin yap›l›p sat›ld›¤›n› diﬂhekimlerinden ve perakende
sat›ﬂ yapan diﬂ depolar›ndan gelen ciddi ﬂikayetler üzerine ö¤rendiklerini belirterek, durumdan diﬂhekimlerinin
haberdar edilmesini istedi.
Meslektaﬂlar›m›z›n bu konuda dikkatli olmalar›n› öneriyoruz.
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TDBD: Bu buluﬂma nas›l gerçekleﬂti?
Metin Akp›nar: Umur Bugay birgün beni arayarak ‘Metinci¤im çok iyi bir öykü
var. Bundan güzel bir senaryo ç›kacak,
gel bir konuﬂal›m’ dedi. Öykü kendi içerisinde çok güzel. Yap›s› da do¤ru geldi
bana. Türkfilmi de yeni kurulmuﬂ bir
kuruluﬂ. Destek verdi. Sonra Zeki Alasya yönetmeyi ve oynamay› kabul etti.
Ortaya ‘Rus Gelin’ ç›kt›.
TDBD: Sizin pehlivanl›k konusunda
bir deneyiminiz var bildi¤imiz
kadar›yla. Bir de her filmde farkl›
bir yörenin a¤z›yla konuﬂuyorsunuz.
Bu filmde de Trakya a¤z›n›
kulland›n›z. Nas›l karar verdiniz?
M.A.: Küçükken rahmetli babac›¤›m beni ﬁehrimini’deki Saray Meydan›’nda yap›lan pehlivan güreﬂlerine götürürdü.
Onlar› izlerdim. Bir dönem de u¤raﬂt›m.
Yani bir deneyimim vard›. Pehlivan’›n
Trakya a¤z›yla konuﬂmas›na gelince,

‘Kendimi sinemac› olarak görmüyorum’

R

us

Gelin

filminde

bir

pehlivan›

canland›ran Metin Akp›nar tekrar Zeki
Alasya ve Umur Bugay’la, en önemlisi

seyirciyle buluﬂmaktan memnun. Ancak Irak
krizi savaﬂ senaryolar› onu fazlas›yla üzüyor.
Savaﬂ›n galibi olmad›¤› söyleyen sanatç›

2003’ün Türkiye ve dünya için kötü geçece¤ini düﬂünüyor.
2. Dünya Savaﬂ›’n›n hüküm sürdü¤ü y›llarda dünyaya gözlerini açan ikili
ﬂimdi yine bir savaﬂ›n arifesinde çok sevdikleri seyircileriyle buluﬂtular.
Zeki-Metin filmi diye bir kategori oluﬂmas›n› sa¤layan süreç Ertem
E¤ilmez’in yönetti¤i ‘Tatl› Dillim’le baﬂl›yor. Kadroda kimler yok ki: Kemal
Sunal, Tar›k Akan, Halit Akçatepe...
Zeki Alasya’n›n oyunculuktan yönetmenli¤e transfer olmas›yla art›k ZekiMetin filmlerini Alasya yönetmeye baﬂl›yor: ‘Sivri Ak›ll›lar’, ’Cafer’in Çilesi’,
‘Ah Baﬂ›m›za Gelenler’, ‘Davetsiz Misafir’, ‘Yanl›ﬂ Numara’, ‘Namus
Düﬂman›’ ve son olarak ‘Rus Gelin’.
Asl›nda ‘Rus Gelin’ dostlar›n uzun zaman sonra tekrar bir araya gelmesini
sa¤lad›. Umur Bugay’›n senaryosunu yazd›¤›, Zeki Alasya’n›n hem yönetip
hem de Metin Akp›nar’la baﬂrol oynad›¤› en son film 1986 y›l›nda çekilen
‘Namus Düﬂman›’yd›. Dostlar, 14 y›l sonra tekrar buluﬂmuﬂ oldu.
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‘Ben ﬂimdiye kadar ne oynad›m, ne oynamad›m, pehlivan› hangi a¤›zda konuﬂturmal›’ diye düﬂündüm. 'Propaganda'da Diyarbak›r yöresinin a¤z›n› kulland›k, ‘Abuzer Kaday›f'ta Güneydo¤u
ﬂivesiyle konuﬂtuk, 'Kartallar Yüksek Uçar'da Karadeniz'li olmuﬂtuk. Farkl› bir
a¤›z kullanmak istedim. Önceleri ‘Azeri
a¤z› olur mu’ diye düﬂündüm. Sonra
bakt›m Trakya a¤z› pehlivana daha iyi oturuyor. Onda karar k›ld›k.
TDBD: Y›llarca Zeki Alasya ile
birlikte çal›ﬂt›n›z. Ama onun bir
yönetmenlik maceras› var. Bu onun
yönetti¤i 12’nci Zeki–Metin filmi.
Siz bir oyuncu olarak Zeki Alasya’n›n
yönetmenli¤ini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
M.A.: Zeki’nin, yapt›klar› yapacaklar›n›n yan›nda az kal›yor. Zeki'nin kafas›
di¤er yönetmenlere taﬂ ç›kartacak kadar
iyi çal›ﬂ›r. Yaln›z onu yapm›yor, yapam›yor. Nitekim prodüktör önemli, harcanacak para önemli, teknoloji çok önemli. Bir de Zeki'nin kendini alamad›¤›, talebe göre bir ﬂey üretme endiﬂesi var. O
yüzden istedi¤ini yapam›yor. Bir rejisör
için önemli olan birçok özelli¤i var. Ama
iyi bir yönetmen olmaya adayd›r. Bence

en iyi filmlerinden biri 'Aslan Bacanak't›r. Gerçi 'Dikenli Yol' gibi önemli
bir film de çekti. Ama bizim filmlerimiz
daha insan iliﬂkileri içeren, do¤al persfektife yak›n filmlerdir. Sonuçta Zeki'nin
yönetmenli¤inden memnunum.
TDBD: Hep ayn› tarzda filmler
çektiniz Zeki Alasya ile, hatta bir
dönem bundan yak›nd›n›z.
‘Rus Gelin’in nesi do¤ru geldi size?
M.A.: Ayn› baﬂl› iki komik veya iki baﬂl› bir komik, olaylara karﬂ› reaksiyonlar›
ayn›, çok tekrardan mizah› yakalamak
isteyen, her ﬂeyin abart›l› oldu¤u filmler
yapt›k. Bu yanl›ﬂt›. Osman F. Seden yapt›rd› bu yanl›ﬂlar›. Çünkü o hem filmin
senaryosunu yapar, hem çeker, biz de
büyük bir sayg›yla uyard›k. Oysa biz Ertem E¤ilmez sinemas›nda Sad›k ﬁendil'den dramatik yap›y› ö¤rendik, çat›ﬂmay› ö¤rendik. Çat›ﬂma oldu¤u zaman
iﬂ do¤ru. 'Rus Gelin'de ayn› k›za aﬂ›k olan Federasyon Baﬂkan›’yla pehlivan›n
çat›ﬂmas› var. Yap›s› do¤rudur. Ama resim kalitesi, icras›, zamanlamas› tart›ﬂ›l›r. Onun için bu film do¤ru bir filmdir.
Bunun için bu filmde oynamaktan mutluyum.
TDBD: Zeki Ökten, Sinan Çetin,
At›f Y›lmaz, Osman F. Seden ve
Tunç Baﬂaran gibi farkl› tarzlar› olan
yönetmenlerle çal›ﬂt›n›z. Yönetmenin
sineman›n ilah› oldu¤unu da
söylüyorsunuz. Peki oyuncu olarak
nas›l de¤erlendiriyorsunuz
yönetmenleri?
M.A.: Ben tiyatrocuyum esas›nda, sinemac› de¤ilim. Yönetmenlerin bir filmi
çekmeden önce gördüklerini biliyorum.
Çal›ﬂt›¤›m isimler aras›nda oyuncudan
oyun almay› bilen bir rejisöre rastlamad›m. Bu duruma en çok yaklaﬂan Zeki'dir. O da beni tan›d›¤› için. Hemen
arkas›ndan Ertem E¤ilmez gelir. Son
filmde de Tunç Baﬂaran yapt›. Serbest
b›rakt› beni. Oynad›m, çekti aslanlar gibi. Ortaya iyi bir ﬂey ç›kt›. Ertem E¤ilmez'le baﬂka bir ﬂey yapard›k. Senaryoyu birlikte yazd›¤›m›z için sette herkes
ne yapaca¤›n› bilirdi.
Yönetmenler oyuncudan oyun almak, oyuncu bir yere taﬂ›mak ya da oyuncular›
serbest b›rak›p onu yakalamak gibi yöntemleri kullanm›yorlar. Bunu biraz Sinan Çetin yap›yor. Ama o da kendisi için yap›yor. Mükemmel bir belgesel rejisörü olabilir. Onu b›rak elma kurdunun hayat›n› çeksin. Ama iﬂin içine insan, senaryo girince s›k›l›yor adam.

TDBD: Tiyatro ile sinema aras›nda ne
gibi farklar var?
M.A.: Tiyatroyla sinema çok farkl› bir olay. Tiyatro insan› insana insanla anlatma sanat›d›r. Tiyatroyu peliküre veya
beyazcama yazamazs›n. Çünkü boyut
eksik. Tiyatroya geldi¤i zaman insan›, etinle, teninle, terinle, elektiri¤inle yakalayabilirsin. Orada kollektif bir ﬂuur oluﬂuyor. Bunu sinemada yapmak olas› de¤il. Çünkü bir boyutu eksik. Ama sineman›n da kendine göre kurallar› var.
TDBD: Politik görüﬂlerinizi
aç›klamaktan sak›nm›yorsunuz,
bu Irak krizi konusunda ne
düﬂünüyorsunuz.
M.A.: Çok üzülüyorum, çok da iyi ﬂeyler düﬂünemiyorum. Bu iﬂ Mart sonuna
ertelenirse harp sanat› aç›n›s›ndan uygun olmayaca¤› için bir sene kazan›labilinir. Bunu ﬂiddetle arzuluyorum. ‹kinci
yol Saddam’›n imana gelmesi. Hem kendi hem de baﬂka ülkelerin insanlar›n›n
ölmemesi için yönetimden vazgeçebilir.
Bir üçüncü yol ise ABD’nin bir iki günlük çok sert, y›ld›r›m harbi doktrini uygulamas›. Bu durum Saddam’› y›ld›r›rsa
çabucak bu kriz atlat›lm›ﬂ olur.
Bu üç durum d›ﬂ›ndaki her ﬂey çok kötü. Savaﬂ’›n galibi yoktur. Savaﬂ iyi bir
ﬂey de¤ildir. Savaﬂ geldi¤i zaman arkas›nda her türlü dejenarasyonu getirecek.
Soygun, gasp, karaborsa baﬂlayacak. Euro, Dolar baﬂ›n› al›p gidecek. En önemlisi insanlar ölecek.
Amerika yard›m edece¤ini söylüyor ama
benim çocu¤um ölecekse yard›m etmesin. San›r›m 2003 dünya ve Türkiye için
kötü geçecek.

‘Savaﬂ geldi¤i zaman
arkas›nda her türlü
dejenarasyonu getirecek.
Soygun, gasp,
karaborsa baﬂlayacak.
Euro, Dolar baﬂ›n› al›p gidecek.
En önemlisi insanlar ölecek.
Amerika yard›m edece¤ini
söylüyor ama benim çocu¤um
ölecekse yard›m etmesin.
San›r›m 2003 dünya ve
Türkiye için kötü geçecek.’

Rus Gelin kurgu olarak eski Zeki-Metin filmlerine yak›nl›¤›yla dikkat çekiyor
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Psikanalizin Serüveni ve Ça¤r›s›

Baudolino

Erdo¤an Özmen
‹letiﬂim Yay›nevi / Baﬂvuru Dizisi

Umberto Eco
Do¤an Kitapç›l›k /
Roman Dizisi

T›pk› sekstant› olmayan bir gemici
gibi, biliçd›ﬂ›n›n karanl›k sular›nda teorisiz yola koyulmuﬂ bir psikiyatrist k›sa süre sonra
denizde kaybolacakt›r. Psikanalitik
teori dinamik psikiyatrinin temelidir.
O, hastan›n kaotik görünen iç dünyas›na bir düzen getirir. Tan›sal etiketleri uygulaman›n ve belirtileri kataloglaman›n tan›mlayc› düzeyini aﬂmas› ve tamamlamas› konusunda psikiyatriste dayanak sa¤lar. Zihnin iç
derinliklerini anlama ve oraya gire-

bilmenin araçlar›n› verir. Teori, klinisyene tan›ya yönelik kavray›ﬂ›nda
yol göstermekle kalmaz, her bir hasta
için tedavinin seçiminde de donan›m
sa¤lar. Teorik anlama dinamik psikiyatriste neyi, ne zaman ve nas›l söyleyece¤i ne de neyi söylemeden b›rakaca¤› karar›nda yol gösterir.
-G. O. Gabbard (Psychodynamic
Psychiatry in Clinical Practice)Erdo¤an Özmen bu çal›ﬂmas›nda, bilinçd›ﬂ›n›n bilimi olan psikanalizin
serüvenini tüm boyutlar›yla ele al›yor.

T›p Eti¤ine Giriﬂ
Erdem Ayd›n
Pegem A Yay›nc›l›k
‹nsan iliﬂkilerindeki etik unsurlar birey ve toplum hayat›nda her zaman belirleyici bir etken olmuﬂtur. Günümüzde, toplum
hayat›n›n hemen her alan›nda etik ilke ve de¤erler giderek daha fazla önem kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r. T›p disiplini, Hipokrat'tan bu yana yaklaﬂ›k
2500 y›ld›r mesleki etik de¤erleri,
öncelikle ele al›nm›ﬂt›r. Bu olgu ça¤daﬂ de¤erler ve bilim-teknoloji aç›s›ndan daha anlaml› hale gelmektedir. T›p eti¤inin günümüzdeki özelliklerinden birisi de konunun yaln›zca "mesleki" bir s›n›r içerisinde kalmayarak, hekim-hasta iliﬂkisinden
hasta haklar›na, sa¤l›k politikalar›n-

dan çeﬂitli biyoetik konular›na kadar
tüm toplumu ilgilendirir bir duruma
gelmiﬂ olmas›d›r. Dolay›s›yla t›p eti¤i
yaln›zca hekim ve di¤er sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n de¤il, her insan›n bilgilenmesinin gerekti¤i bir aland›r. Temel
kavram ve konularla birlikte pratikte
karﬂ›laﬂ›lan etik sorunlar›n çözümünde yol gösterici nitelikteki bu kitap,
yal›n ve kolay anlaﬂ›l›r bir anlat›mla
kaleme al›nm›ﬂt›r. Bu nedenle kitab›n
hekim, diﬂ hekimi, eczac› veteriner
hekim, hemﬂire ve di¤er sa¤l›k elemanlar› ve bu alanlarda e¤itim almakta olan ö¤rencilerin yan› s›ra
meslekten olmayan kiﬂilerin de yararlanabilece¤i temel baﬂvuru kayna¤›
olmas› amaçlanm›ﬂt›r.

Zeki ve dile kabiliyeti olan bir o¤lan çocu¤u Baudolino, onu yaratan ve
beﬂ dili ana dili kadar iyi konuﬂan Umberto
Eco’ya benziyor. Baudolino, Eco’nun akl›na
1960’l› y›llarda tak›lm›ﬂ. "Bu sihirli palyaço
sonunda Baudolino adl› roman›mda hayat
buldu," sözleriyle kahraman›na duydu¤u
tutkuyu ifade eden Eco, Baudolino’ya "yalanc›" denilemeyece¤ini, yalanc›lar›n ﬂimdiki zaman ve geçmiﬂ hakk›nda yalan söylediklerini halbuki Baudolino’nun gelecek
hakk›nda yalan söyledi¤ini, bu aç›dan ancak öngören bir dahi olabilece¤ini savunuyor.
Dile olan kabiliyeti ve konuﬂkanl›¤› sayesinde k›sa sürede ‹mparator Frederick’in be¤enisini kazan Baudolino, kendini Do¤u’nun
ötesinde cennetten farks›z oldu¤u söylenen
bir krall›¤›n yolunda bulur. Hikâyesine, babas›n›n intikam›n› almak için ilk kez elini
kana bulad›¤›n› iddia ederek ‹stanbul eteklerine kapaklan›r vaziyetteyken baﬂlar Baudolino. Dildeki becerisini bir türlü yaz›ya
aktaramaz: "Allah kahretsin equus muydu
yoksa equum muydu," diye söylene söylene, pek çok kelimenin üzerini çizerek devam eder hikâyesine. Konuﬂurcas›na bir
h›zla... "Mamma mia, hainlerin niyeti beni
öldürmekti!" gibi nidalarla.
Hayat›n›n büyük k›sm›n› "mükemmel bir
dil aray›ﬂ›na" adayan Eco’nun yaratt›¤› kahraman›n yazma serüveni bu çal›ﬂmas›n›n
bir sonucu. Mükemmel bir dil ütopyas›n›
oldu¤u kadar mükemmel bir ülke ütopyas›n› da irdeliyor Eco yeni roman›nda.

Göz Alabildi¤ine / As Far As The Eye Can See
Selçuk Demirel
Yap› Kredi Yay›nlar› / Sanat Dizisi

Bu sayfa

’in

katk›lar›yla
haz›rlanm›ﬂt›r
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Selçuk Demirel'in her zaman cebinde taﬂ›d›¤› ve
bir kay›tç› gibi çizimlerini yapt›¤› defterleri ne ac›ma duygusu uyand›r›r ne de duygusuzluk
diye yazar John Berger.
Daha çok bir suçlama ve bir umut aray›ﬂ›
vard›r bu defterlerde. Zorbal›¤›n niteli¤ini
kavramak mümkün müdür?

Zorbal›¤›n inanc›n›n özü, kendine sonu gelmeyen birkazanç kayna¤› yaratmakt›r. bu
ahmakça görünse de böyledir.
Selçuk Demirel çarp›c› çizimleriyle ahmakl›¤›n maskesini düﬂürür. Tarihin tuzaklar› büyük bir iﬂtahla dünyan›n kaynaklar›n› so¤urur, imha eder. Selçuk Demirel, insanl›¤›n
yolunu t›kayan bu tuzaklar› y›kmak için sorular sorar.

Kurs
Kongre,
Sempozyum
Türk Oral ‹mplantoloji Derne¤i
2.Uluslararas› Sempozyumu
(‹mmediat Yükleme)
5-6 Nisan 2003
Tel: 0212 532 32 18
Faks: 0212 532 32 54
www.toid.org
e-mail: toid@toid.org
10. Uluslararas› Semerkant
‹mplantoloji Toplant›s›
16-19 Nisan 2003
Semerkant Özbekistan
Marina Yarovaya
Tel: +998 71 1910901
Fax: +998 71 1910901
e-mail: info@oasis-business.uz
Balkan Stomatoloji Derne¤i
8. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi
1 - 4 May›s 2003
Tiran - Arnavutluk
Tel: 0 312 440 24 90
Fax: 0 312 447 46 10
e-mail: valor@valor.com.tr

Türk Oral ve Maksillofasiyal
Cerrahi Derne¤i
11. Uluslararas›
Bilimsel Kongresi
04 – 08 Haziran 2003
Kemer Resort Otel
Kemer – Antalya
Kongre web sitesi: www.taorns.org
Kongre Bilimsel Program›
Yerli ve yabanc› bilimsel dan›ﬂma kurulu ile ortak sürdürülen çal›ﬂmalar›n tamamlanmas›n› takiben, kesinleﬂmiﬂ bilimsel program bir duyuru ﬂeklinde 16 May›s 2003 tarihine kadar gönderilecektir.

Türk Prostodonti ve
‹mplantoloji Derne¤i
XIII. Bilimsel toplant›s›
‘Dental ‹mplantlar ve Üst Yap›lar›’
Ankara ﬁubesi etkinli¤i
16-19 Ekim 2003
Bel Conti Resort Hotel Belek-Antalya
Bilgi Tel: 0.312.212 62 50 / 351
Fax: 0.312.212 39 54
e-mail: Ersoy@dentistry.ankara.edu.tr

14. Uluslararas› Dentomaxillofasial
Radyoloji Derne¤i
19-23 May›s 2003
Floianopolis - Santa Catariua
Brezilya
Tel: +55 48 3319630
Fax: + 55 48 3319542
e-mail: 14icdmfr@web.ufsc.br

FDI Sydney 2003
Dünya Diﬂhekimli¤i Birligi
Kongresi
18-21 Eylül 2003
Sydney - Avustralya
Tel: + 33 4 50 40 50 50
Fax: + 33 4 50 40 55 55
e-mail: congress@fdiworlddental.org

Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
10. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi
17-21 Haziran 2003
Antalya
Tel: 0242 237 52 52
Fax: 0242 237 55 58
www.dentalya.org/2003

Oral Cerrahi Derne¤i
VI Bilimsel Kongresi
21 – 26 Eylül 2003
Renaisssance Antalya Resort
Oral Cerrahi Derne¤i
‹.Ü. Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi
Çapa 34390 ‹stanbul
Tel : 0 212 631 22 50
Fax : 0 212 631 22 49

5. Uluslararas›
A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤›nda Diﬂhekimli¤i
Yasalar› ve Hasta Haklar›
31 Temmuz – 3 A¤ustos 2003
Creighton Üniversitesi
Omaha (Nebraska) A.B.D.
WWW.IDEALS.AC

Prag Diﬂhekimli¤i Günleri
Çek Diﬂhekimleri Birli¤i
Y›ll›k Uluslararas› Kongresi
22-25 Ekim 2003
Prag - Çek Cumhuriyeti
Tel: +420 224 918 613
Fax: +420 224 917 372

22. ICOI Dünya
‹mplantoloji Kongresi
14-17 A¤ustos 2003
Conrad Hilton Oteli-‹stanbul
Tel: 0212 532 32 18
Faks: 0212 5323254
www.toid.org
e-mail: toid@toid.org

Uluslararas› Ortodontide
Yüksek Lisans Program›
Ekim 2003
Tel-Aviv Üniversitesi,
Ramat Aviv-‹srail
Son baﬂvuru tarihi: 30 Nisan 2003
Tel: 00972-3-640 74 56
Fax: 00972 3 640 9250
e-mail: rachelt@post.tan.ac.il

Güneyde Bir Gün
Toplant›lar›

"Ad›n› Ben Koydum"
Diﬂ Üniti ‹sim Yar›ﬂmas›

9 Nisan 2003 Çarﬂamba
Diﬂ ünitlerinde ergonomi ve
fonksiyonel kullan›m
Oktay Erol (ürün yöneticisi)
Aysun Kavak (ürün yöneticisi)

Güney Diﬂ Deposu kendi üretimi olan diﬂ
ünitine bir isim bulmak için tüm Türkiye’deki diﬂhekimleri ve diﬂhekimli¤i ö¤rencilerinin kat›l›m›na aç›k bir isim yar›ﬂmas›
düzenlemiﬂtir.

30 Nisan 2003 Çarﬂamba
Türbin mikromotor ve angldruvalar
dünyas›n›n bilinmeyenleri
Oktay Erol (ürün yöneticisi)
Aysun Kavak (ürün yöneticisi)

Kimler kat›labilir : Yar›ﬂma diﬂhekimli¤i fakülteleri ö¤rencileri ve Türk Diﬂhekimleri Birli¤i üyesi tüm diﬂhekimlerinin kat›l›m›na aç›kt›r. Kat›l›m ücretsizdir. Her kat›l›mc› sadece
bir isim ile kat›labilir. Kat›l›m formlar› Güney
Diﬂ Deposu ﬂubelerinden, diﬂhekimleri
odalar›ndan, diﬂhekimli¤i fakülte sekreterliklerinden al›nabilir
Ödül: Güney Diﬂ Deposu’nun üretimi
1 adet diﬂ üniti ve hasta koltu¤u.
Telif : Yar›ﬂmaya kat›lan ve birinci olan bütün aday isimlerle ilgili telif haklar›
Güney Diﬂ Deposu’na aittir.
Yar›ﬂma Takvimi
Son Kat›lma Tarihi
: 16 May›s 2003
Seçici kurul de¤erlendirmesi : 6 Haziran 2003
Sonuçlar›n duyurusu
: 6 Haziran 2003
‹letiﬂim Bilgileri (Ayr›nt›l› bilgi) :
Güney Diﬂ Deposu Ahi Evran Cad.
Polaris ‹ﬂ Merkezi, No.1 Kat:7 34398
MASLAK / ‹STANBUL
Tel: 0212. 346 04 04

14 May›s 2003 Çarﬂamba
Ni-ti sistemler: hero 642
kök kanal› geniﬂletme sistemi kursu
Hero 642 Genel prensipler
(Emre ‹mamo¤lu)
Hero 642 Uygulamal› kurs
(ﬁengül Kaya - Emre ‹mamo¤lu)
28 May›s 2003 Çarﬂamba
Beyazlatma sistemleri
Arzu Güney (ürün yöneticisi)
Yer: Güney Diﬂ Deposu Seminer Salonu.
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:1 Kat:7
Maslak- ‹ST
Baﬂvuru: (0212) 346 04 04
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‹.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi
1960 giriﬂli veya 1964 mezunlar›n›n Dikkatine

Vefat

Devre arkadaﬂlar›m›z aras›ndaki birlik ve beraberli¤i artt›rmak, 2004 y›l›nda
yap›lacak 40. Mezuniyet kutlamas›na esas teﬂkil etmek üzere, bir giriﬂim baﬂlatt›k.
Ocak 2003 ten itibaren, y›l›n tek aylar›n›n ikinci Sal› akﬂamlar› Baltaliman›’ nda,
‹stanbul Üniversitesi tesislerinde, dilerse eﬂlerin de kat›laca¤›, yemek düzenleniyor. Ocak, Mart, May›s, Temmuz, Eylül, Kas›m aylar›n›n ikinci Sal› akﬂamlar› davet
beklemeden gelenlere kap›m›z ve gönlümüz aç›k.
K›rk›nc› y›l kutlamalar› 2004 y›l›nda, bir hafta sonu birlikte olmak ﬂeklinde
düﬂünülüyor.
Fikirleriniz, sorular›n›z ve koordinasyon için : Koray Tezcan
Tel : 0212.262 62 80
GSM : 0532.233 94 90
e-mail : vildankoray@superonline.com

Gazi Üniversitesi Mezunlar Günü

Adana Diﬂhekimleri Odas› Üyesi
meslektaﬂ›m›z

‹hsan Görgün,
23 Kas›m 2002 tarihinde vefat etti.
Görgün, 1975–1976 y›llar›nda
Türk Diﬂ Tabipleri Cemiyeti
Adana ﬁubesi baﬂkanl›¤›,
1986-1998 döneminde
Adana Diﬂhekimleri Odas›
disiplin kurulu üyeli¤i yapm›ﬂt›.
Ailesi ve yak›nlar›n›n ac›s›n› paylaﬂ›r,
baﬂsa¤l›¤› dileriz.

Vefat

Fakültemizin her y›l geleneksel olarak düzenledi¤i Mezunlar Günü
Etkinliklerinin alt›nc›s› 31 May›s-1 Haziran 2003 tarihlerinde yap›lacakt›r.
Bu etkinlikler kapsam›nda 1978 y›l› mezunlar›m›za meslekte 25. y›l plaketi
verilecektir.
Mezunumuz olmayan diﬂhekimlerimizin de kat›labilece¤i çeﬂitli bilimsel ve
sosyal aktivitelerin yer alaca¤› organizasyonla ilgili ayr›nt›lar ikinci duyuruda
yer alacakt›r. Birlikte olmak dile¤iyle tüm meslektaﬂlar›ma sevgilerimi
sunuyorum.

Mersin Diﬂhekimleri Odas› Üyesi
meslektaﬂ›m›z

Bekir Ulu,
1 Mart 2003 tarihinde vefat etmiﬂtir.
1945 Darende do¤umlu
meslektaﬂ›m›z 1974 ‹.‹.T.‹.A.
Diﬂhekimli¤i Fakültesi mezunuydu.
Ailesi ve yak›nlar›n›n ac›s›n› paylaﬂ›r,
baﬂsa¤l›¤› dileriz.

Prof.Dr. ‹. Levent Taner
Gazi Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan›

1983 ‹.Ü. Diﬂnekimli¤i Fakültesi
Çapa mezunlar› buluﬂmak istiyoruz.
Ümit Güneysu
ﬁekür Çingi
Arif Erten

212.281 24 29 Faks : 212.269 72 86
216.302 39 15
216.368 49 38
216.385 04 19
216.385 38 88

Aidatlar›n›z›
ödediniz mi?
Oda üyelik aidatlar›n›n
o y›l›n Mart ay› sonuna kadar
ödenmesi gerekmektedir.
Zaman›nda yap›lmayan ödemelerde
her ay için %7 gecikme faizi
uygulanmaktad›r.

Ba¤-Kur sigortal›l›¤› ve emeklilik
Baset Demirbu¤a*

1972 Y›l›nda Esnaf
Sanatkarlar ve Di¤er
Ba¤›ms›z Çal›ﬂanlarla
ilgili 1479 say›l› Sosyal
Sigortalar Yasas› ile
kurulan k›sa ad› Ba¤-Kur,
en genç sosyal güvenlik
kurumumuz.
En genç sosyal
güvenlik kurumu olmas›
dolay›s›yla da
sorunlar› bir türlü
bitmek bilmiyor.

Ba¤-Kur sigortal›l›¤› ve tescil;
Ba¤-Kur’da sigortal› olanlar;
Her hangi bir iﬂyerinde hizmet akdi ile
ba¤l› olmaks›z›n kendi ad›na ve hesab›na
ba¤›ms›z çal›ﬂanlar, yasalar›n verdi¤i yetkiye dayan›larak di¤er sosyal güvenlik
kuruluﬂlar› kapsam› d›ﬂ›nda kalan gerçek
kiﬂiler ile ﬂirket kurucu ortaklar› ve yönetim kurulu üyeleri Ba¤--Kur’a tabi olarak
sigortal› olmak zorundad›rlar.
Ba¤-Kur’da sigortal› olmayanlar;
18 yaﬂ›n› geçmeyenler, yasalar›n verdi¤i
yetkiye dayan›larak di¤er bir sosyal güvenlik kuruluﬂlar›ndan birine prim ödeyenlerle bu tür kurumlardan birinden
malüllük ve yaﬂl›l›k ayl›¤› ile sürekli iﬂ göremezlik geliri elde edenler veya talepte
bulunanlar, (Dul ve yetim ayl›¤› alanlar ile SSK’dan geçici veya sürekli iﬂ göremezlik geliri alanlar hariç), tar›mda çal›ﬂanlar
(çiftçiler hariç) sigortal› say›lmazlar.
‹stisnai olarak 506 say›l› Sosyal Sigortalar
Kurumu’nun 2. maddesine göre sigortal›
olanlar, sigortal›l›klar› sürerken Ba¤-Kur
kapsam›na göre bir faaliyette bulunmaya
baﬂlad› ise 506 say›l› kanun kapsam›nda
sigortal›l›klar›n› kesintiye u¤ray›ncaya kadar devam ettirebilecekler. Yaln›z kollektif ve adi ﬂirket ortaklar›n›n, bir hizmet
akdine dayanarak ayn› ﬂirkette çal›ﬂmalar› mümkün görülmedi¤inden Ba¤-Kur sigortal›s› olmak zorundad›rlar.

Ba¤Kur’la ilgili sorunlar›n›z ve
merak etti¤iniz konular için
www.bagkur.gov.tr’yi t›klayabilirsiniz
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Di¤er yandan bir ﬂirket orta¤› yada anonim ﬂirketlerde yönetim kurulu üyesi olanlar, Ba¤-Kur’da sigortal›l›klar› sürerken
bir hizmet akdine dayal› olarak çal›ﬂmaya
baﬂlad›klar› takdirde 506 say›l› kanuna
göre sigortal› olamazlar. Ancak Ba¤-Kur
sigortal›l›klar› sona ermesi gerekir.
Ba¤-Kur ya da SSK’ya tabi olarak herhangi birinde sigortal›l›¤› devam edeken, bu
kurumlardan birinde sigortal›l›¤›n kesintiye u¤ramas› durumunda, kesinti tarihinden itibaren sigortal›lar›n son çal›ﬂmalar›n›n gerektirdi¤i kurumla iliﬂkilendirilmeleri sa¤lan›r.
Vergi kayd› olup da Ba¤-Kur’a
04.10.2000 tarihine kadar sigortal›l›klar›n› tescil ettiremeyenlerin sigortal›l›k baﬂlang›ç tarihi 04.10.2000 olarak kabul edilmiﬂtir. Ancak sigortal›n›n vergi kayd›n›

esas alarak Ba¤-Kur’a tescilinin yap›lmas›n› istemesi durumunda, vergi kayd› esas
al›narak geriye do¤ru borçlanma yap›lmak suretiyle Ba¤-Kur’da iﬂlemlerini yapt›rmalar› mümkün olabilmektedir.
1972 y›l›nda sosyal güvenlik sistemimize
kat›lan Ba¤-Kur sigortal›lar›n›n primlerin
24 basamak ve göstergeden oluﬂan bir
tabloya göre hesaplan›r ve ba¤lan›r. Ba¤Kur kapsam›na al›nan bir sigortal› ilk giriﬂte üç ay içinde 12. basama¤a kadar diledi¤ini seçer. Üç ay içinde basamak seçilmedi¤i takdirde 1. basamak seçilmiﬂ say›l›r. Ba¤- Kur sigortal›s›n›n 12. basama¤a
kadar bekleme süresi 1 y›ld›r 13. basamaktan itibaren her basamakta bekleme
süresi 2 y›ld›r. 12. basama¤a kadar basamak yükseltilmesi, prim borcuna ve talebe bak›lmaks›z›n kurum taraf›ndan yükseltilir. 12. basamaktan sonra sigortal›n›n
son bir aydan önce talepte bulunmas› ve
bütün prim borçlar›n›n ödenmesi ﬂart›yla
basamak yükseltilmesi yap›l›r.
Ba¤-Kur prim ve ayl›klar› 4447 say›l› yasa
ile 01.01.2000’den itibaren bir ay önceki
TÜFE rakamlar› göz önüne al›narak ayarlanmaktad›r. Ba¤-Kur yasas›n›n 50. maddesi uyar›nca sigortal›n›n ödeyece¤i prim
ve ba¤lanacak ayl›klar› 24 basamaktan oluﬂan gelir tablosuna göre hesaplanmaktad›r. Tablodaki gelir basamaklar› ise her
y›l nisan ay›nda düzenlenmektedir.
Ba¤-Kur’da emeklilik
Çal›ﬂma gücünün en az 2/3’ünü yitirmiﬂ
malül duruma düﬂmüﬂ olan sigortal›lar,
en az 5 tam y›l prim ödemek kayd›yla yaz›l› istekte bulunmak suretiyle malülen emekli olabilirler.
Ba¤-Kur’da fiili sigortal›l›¤› devam ederken bir iﬂ kazas› ve meslek hastal›¤› sonucunda çal›ﬂma gücünün 2/3’ünü kaybetmiﬂ olanlar için 5 tam y›l prim ödeme süresi aranmaz.
Yaﬂl›l›k ayl›¤›n›n ba¤lanmas› ile ilgili 3
koﬂul vard›r. Bunlar ;
1- Yaz›l› talepte bulunulmas› ,
2- Prim ve prime iliﬂkin her türlü borçlar›n ödenmiﬂ olmas› ,
3- Kad›n 58, erkek ise 60 yaﬂ›n› doldurmuﬂ ve 25 tam y›l prim ödenmiﬂ olmas›
veya kad›n 60, erkek 62 yaﬂ›n› doldurmuﬂ ve en az 15 tam y›l prim ödemiﬂ olmas› gerekir.

Emeklilik yaﬂ s›n›r› yeniden düzenlenerek
58 ve 60 yaﬂ s›n›r› "kademeli geçiﬂ" uygulamas› ile kad›nlarda 17, erkeklerde 22 y›l
sonraya taﬂ›nm›ﬂt›r.
18 y›l hizmeti bulunan kad›n, 01 Ocak
2002 tarihinden sonra 20 y›ll›k hizmeti
tamamlamas› halinde 40 yaﬂ›nda,
23 y›l hizmeti bulunan erkek, 01 Ocak
2002 tarihinden sonra 25 y›ll›k hizmeti
tamamlamas› halinde 44 yaﬂ›nda emekli
olabilecektir.
Ancak 01.06.2002 tarihinden sonra sigortal› olanlar 58 ve 60 yaﬂ›nda emekli olabilecekler.
Kademeli geçiﬂ
Kademeli geçiﬂ 01.06.2002 tarihinde
4759 say›l› yasa ile yeniden düzenlenerek
yürürlü¤e girmiﬂtir.
Buna göre ;
"23.05.2002 tarihini takip eden ay baﬂ› itibar› ile (01.06.2002) kad›n ise 20 tam
y›l, erkek ise 25 tam y›l prim ödemiﬂ olanlar ile prim ödeme sürelerinin dolmas›na;
a- 2 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara
40 yaﬂ›n›, erkeklere 44 yaﬂ›n›,
b- 3 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara
41 yaﬂ›n›, 3 y›l 6 ay veya daha az kalan erkeklere 45 yaﬂ›n›,
c- 3 tam y›ldan fazla, 4 tam y›l veya daha
az kalan kad›nlara 42 yaﬂ›n›, 3 y›l 6 aydan
fazla 5 tam y›l ve daha az kalan erkeklere
46 yaﬂ›n›,
d- 4 tam y›ldan fazla, 5 tam y›l veya daha
az kalan kad›nlara 43 yaﬂ›n›, 5 tam y›ldan
fazla. 6 y›l 6 ay veya daha az kalan erkeklere 47 yaﬂ›n›,
e- 5 tam y›ldan fazla, 6 tam y›l veya daha
az kalan kad›nlara 44 yaﬂ›n›, 6 y›l 6 aydan
fazla. 8 tam y›l ve daha az kalan erkeklere
48 yaﬂ›n›,

f- 6 tam y›ldan fazla, 7 tam y›l veya daha
az kalan kad›nlara 45 yaﬂ›n›, 8 y›l tam y›ldan fazla, 9 y›l 6 ay veya daha az kalan erkeklere 49 yaﬂ›n›,
g- 7 tam y›ldan fazla, 8 tam y›l veya daha
az kalan kad›nlara 46 yaﬂ›n›, 9 y›l 6 aydan
fazla 11 tam y›l ve daha az kalan erkeklere 50 yaﬂ›n›,
h- 8 tam y›ldan fazla, 9 tam y›l veya daha
az kalan kad›nlara 47 yaﬂ›n›, 11 tam y›ldan fazla, 12 y›l 6 ay ve daha az kalan erkeklere 51 yaﬂ›n›,
›- 9 tam y›ldan fazla, 10 tam y›l veya daha
az kalan kad›nlara 48 yaﬂ›n›, 12 y›l 6 aydan fazla, 14 tam y›l ve daha az kalan erkeklere 52 yaﬂ›n›,
j- 10 tam y›ldan fazla, 11 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 49 yaﬂ›n›, 14 tam
y›ldan fazla, 15 y›l 6 ay ve daha az kalan
erkeklere 53 yaﬂ›n›,
k- 11 tam y›ldan fazla, 12 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 50 yaﬂ›n›, 15 y›l 6
aydan fazla, 17 tam y›l ve daha az kalan
erkeklere 54 yaﬂ›n›,
l- 12 tam y›ldan fazla, 13 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 51 yaﬂ›n›, 17 tam
y›ldan fazla, 18 y›l 6 ay veya daha az kalan erkeklere 55 yaﬂ›n›,
m- 13 tam y›ldan fazla, 14 tam y›l veya
daha az kalan kad›nlara 52 yaﬂ›n›, 18 y›l 6
aydan fazla, 20 tam y›l ve daha az kalan
erkeklere 56 yaﬂ›n›,
n- 14 tam y›ldan fazla, 15 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 53 yaﬂ›n›, 20 tam
y›ldan fazla, 21 y›l 6 ay ve daha az kalan
erkeklere 57 yaﬂ›n›,
o- 15 tam y›ldan fazla, 16 tam y›l veya daha az kalan kad›nlara 54 yaﬂ›n›, 21 y›l 6
aydan fazla, 22 tam y›l ve daha az kalan
erkeklere 58 yaﬂ›n›,
p- 16 tam y›ldan fazla, 17 tam y›l veya da-

ha az kalan kad›nlara 55 yaﬂ›n› doldurmalar›, kad›n ise 20, erkek ise 25 tam y›l
prim ödemeleri ﬂart›yla ve talepte bulunmalar› halinde, yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lan›r.
Bu kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten
önce sigortal› olanlardan, 15 tam y›l prim
ödeme süresi ile kad›n ise 50, erkek ise 55
yaﬂ›n› doldurma koﬂulunu, bu kanunun
yürürlü¤e girdi¤i tarihi takip eden ay baﬂ›ndan itibaren,
a- 2 tam y›ldan fazla, 4 tam y›l veya daha
az süre içinde yerine getiren, kad›nlara 51
erkeklere 51 yaﬂ›n›,
b- 4 tam y›ldan fazla, 6 tam y›l veya daha
az süre içinde yerine getiren, kad›nlara 52
erkeklere 56 yaﬂ›n›,
c- 6 tam y›ldan fazla, 8 tam y›l veya daha
az süre içinde yerine getiren, kad›nlara 53
erkeklere 57 yaﬂ›n›,
d- 8 tam y›ldan fazla, 10 tam y›l veya daha az süre içinde yerine getiren, kad›nlara
54 erkeklere 57 yaﬂ›n›,
e- 10 tam y›ldan fazla süre içinde yerine
getiren, kad›nlara 55 erkeklere 58 yaﬂ›n›,
doldurmalar› ve talepte bulunmalar› halinde, yaﬂl›l›k ayl›¤› ba¤lan›r.
Ba¤-Kur’da emeklilik iﬂlemleri bilgi iﬂlem
ortam›nda haz›rlanmaktad›r. ‹ﬂlemlerin
yürümesi ciddi bir zaman almamaktad›r.
‹ﬂlemlerin bir an önce bitmesi için Ba¤Kur’a gitmeden önce vergi dairesinden
mükellefiyet yaz›s›n›, ﬂirket orta¤› iseniz
ortakl›k durumunuzu gösterir sicil kay›d›n›z› yan›n›zda bulundurmay› ihmal etmeyin. Aksi takdirde sorunlar yuma¤› haline
gelmiﬂ olan bu kurumdan derdinize ﬂiir okuyarak ç›kmak zorunda kal›rs›n›z.
* TDB Mali Müﬂaviri

Pratik bilgiler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2003 Tarihinden itibaren hizmet erbab›na iﬂverence yap›lan yemek yard›mlar› istisna tutar› 6.000.000.-TL.
01.01.2003 Tarihinden itibaren amortisman s›n›r› 350.000.000.01.01.2002 Tarihinden itibaren harc›rahlarda istisna s›n›r› 15.000.000.- ( yeni düzenleme belli de¤il )
01.01.2003 Tarihinden itibaren 18 yaﬂ›ndan büyükler için Asgari Ücret 306.000.000.01.01.2003 Tarihinden itibaren 18 yaﬂ›ndan küçükler için Asgari Ücret 256.500.000.01.01.2003 Tarihinden itibaren 16 yaﬂ›ndan büyük ç›raklara verilecek Asgari Ücret 91.800.000.01.01.2003 Tarihinden itibaren 16 yaﬂ›ndan küçük ç›raklara verilecek Asgari Ücret 76.950.000.01.01.2003 Tarihinden itibaren Prime Esas Ayl›k Taban Ücret 327.583.290.01.01.2003 Tarihinden itibaren Prime Esas Tavan Ücret 1.637.916.4580.2003 y›l›nda ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak Özel ‹ndirim tutar› ayl›k 45.000.000.-TL,
Ola¤anüstü Hal’in oldu¤u güneydo¤u illerinde bu indirim ayl›k 65.000.000.-TL.
2002 Y›l› yeniden de¤erleme oran› % 59
2002 Y›l› baz› menkul sermaye iratlar›nda uygulanacak indirim oran› % 87,4
Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun’a göre gecikme faizi ayl›k % 7 olarak devam etmekte.
Tecil Faizi ayl›k % 6 devam etmektedir.
Ücretlerde Damga Vergisi binde 6, di¤er sözleﬂme ve kiralarda binde 7,5 .
KDV beyannamesinde damga vergisi 330.000.-TL.
Muhtasar beyannamesinde damga vergisi 1.440.000.-TL.
Y›ll›k gelir vergisi beyannamelerinde damga vergisi 2.250.000,- TL.
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Güney Diﬂ
2003’e yeniliklerle girdi

Güney Diﬂ Deposu mevcut sistemde
önemli de¤iﬂiklikleri göze alarak, hem
müﬂterilerine daha iyi hizmet vermek,
hem de faaliyet alan›n›, etkinli¤ini ve
çeﬂitlili¤iniart›rmak için yeniden
yap›lanma çal›ﬂmalar›n› baﬂlatt›.

Yeniden yap›lanma
Güney Diﬂ Deposu mevcut sistemde önemli de¤iﬂlikleri göze alarak, hem
müﬂterilerine daha iyi hizmet vermek,
hem de faaliyet alan›n›, etkinli¤ini ve
çeﬂitlili¤ini art›rmak için yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar›n› baﬂlatt›.
Alternatif sat›ﬂ kanallar›
Öncelikle sat›ﬂ kanallar›m›z› geliﬂtirme
gereklili¤i saptand›. Güney Diﬂ Deposu

Türkiye’nin her yerinde olmas› ve her
yerde ayn› fiyatlar› uygulamas› karar›
al›nd›. Bunun baﬂlang›çta özellikle Güney Diﬂ Deposu aç›s›ndan birçok sak›ncas› olmakla birlikte uzun vadeli
hedefler düﬂünüldü¤ünde bir gereklilik olarak görüldü.
Sektörde bir ilk:
Sabit fiyatl› ürün katalo¤u
1 Nisan 2003 tarihinde yay›mlan›p ücretsiz da¤›t›lacak olan Güney Diﬂ Ürün
Katalo¤u’yla 2003 y›l› boyunca geçerli
olacak fiyatlar bildirilecek ve belli dönemlerde döviz kuru sabitlenerek Türk
Liras› peﬂin sat›ﬂ yap›lacak.
Ayr›ca BonusCard, ‹deal Card, Advantage Card gibi birçok taksit kart sitemi
ile anlaﬂma sa¤land›. Bu anlaﬂmalar sayesinde Güney Diﬂ müﬂterileri taksit avantaj›ndan da faydalanabilecek.
Katalog, dental ürünlerle ilgili temel
bir baﬂvuru kayna¤› olarak Türkiye’deki her diﬂhekiminin masas›nda bulunacak, bu katalogdan seçilecek ürünler
0.212.346 04 14 nolu Güney Diﬂ ça¤r›
merkezine sipariﬂ edilebilecek, internetten www.e-disdeposu.com adresinden 24 saat boyunca al›ﬂveriﬂ yap›labilecek ve tüm bunlar Güney Diﬂ Deposu’nun garantisi alt›nda olacak. Katalog, bir referans kaynak olacak ve her-

Güney Diﬂ ça¤r› ve sipariﬂ merkezi

kes her istedi¤ini bu katalogda bulabilecek. Diﬂhekimli¤i klini¤i ve laboratuvar›n›n bütün malzeme ve cihazlar›n›
katalog sayesinde telefon, faks veya internet arac›l›¤›yla sat›n almak mümkün
olacak.
Dental sektörde al›ﬂveriﬂin çehresi
de¤iﬂiyor: e-disdeposu.com
ﬁubat 2002 tarihinde bir sanal ma¤aza
olarak faaliyete geçen e-disdeposu.com
Ekim 2002’den itibaren Güney Diﬂ Deposu çat›s› alt›nda çal›ﬂmalar›na devam
ediyor. e-disdeposu.com, Türkiye’nin
her yerinden müﬂterisi olan sektörün
ilk ve gerçek sat›ﬂ yapan tek sanal ma¤azas›d›r. 350’yi aﬂk›n üyesi, 3500 adreslik postalama listesiyle günlük ortalama ziyaretçi say›s› 44’tür. ﬁu anda
günde 44 diﬂhekiminin gitti¤i bir diﬂ
deposu olmad›¤› göz önünde bulunduruldu¤unda k›sa zamanda ulaﬂ›lan
noktan›n önemi daha iyi anlaﬂ›l›r.
Alt›n sözcükler:
Kalite, devaml›l›k, güven
Gerek klinik gerekse laboratuvar aç›s›ndan Türkiye’de diﬂhekimli¤i dünya
standartlar›nda. Art›k kalitenin ve devaml›l›¤›n sa¤lanmas› her alanda çok önem taﬂ›yor. Bütünün parçalar›n›n eﬂit
veya yak›n anlay›ﬂta ve kalitede olmas›
elbette toplam kaliteyi ve sonucu etkiliyor, kalite ve verimlilik de mutluluk getiriyor. Güney Diﬂ, diﬂhekimlerini de
hastalar›n› da mutlu edecek yenilikler için çal›ﬂ›yor.

CallCenter

0212 - 346 04 14
Fax:0212 - 346 04 19

Bu bir reklamd›r.
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