ISSN: 1303-9784

‹Ç‹NDEK‹LER

TDBD / 82

10

TDB veri taban› yenileniyor

Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ve Diﬂhekimleri Odalar› Yönetim ve Üye
Takip Program› SDE ve ak›ll› kart (manyetik kart) programlar›n›n
yaz›l›m›nda sona yaklaﬂ›l›yor. Sistemin verimli çal›ﬂabilmesi için
meslektaﬂlar›m›z›n dergimizle birlikte gelen üye bilgi formlar›n›
sa¤l›kl› olarak doldurmalar› ﬂart.

11

Diﬂ Koruma Günleri beﬂinci y›l›nda

Bu y›l 5.’incisi gerçekleﬂtirilecek olan Diﬂ Koruma Günleri 13 Eylül
- 2 Ekim tarihleri aras›nda yap›lacak. Diﬂ Koruma Günleri’ne yaklaﬂ›k 3500 gönüllü diﬂhekimi kat›lacak. Ayr›ca, 8 diﬂhekimli¤i fakültesinin pedodonti klinikleri de toplu müracaatlarda katk›da bulunacak.

20

Ulusal A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Program› haz›rlan›yor

Diﬂ ve diﬂeti hastal›klar›n›n koruyucu uygulamalarla baﬂlamadan
önlenmesi do¤rultusunda ulusal bir program yürütülmesi
amac›yla Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, TDB ve konunun
uzman› akademisyenler 30-31 Temmuz tarihlerinde biraraya
geldiler.

26

Büyük felaketten beﬂ y›l sonra...

Beﬂ y›l önce 17 A¤ustos 1999 günü yaﬂanan depremde 20 bine
yak›n insan›m›z› kaybetmiﬂtik. Büyük depremin y›ldönümünde
depremden zarar görmüﬂ meslektaﬂlar›m›z› ziyaret ettik. O günleri
ve sonras›n› sorduk. Hepsinin üzerinde önemle durduklar› kelime
‘dayan›ﬂma’ oldu.

60

‘Sa¤l›k hizmetleri politikadan soyutlanamaz’

Orhan Özkan, sadece diﬂhekimli¤i alan›na de¤il Türkiye’de sa¤l›k
hizmetlerinin her noktas›na imzas›n› atm›ﬂ bir meslek büyü¤ümüz.
Özkan, ‘Talebe Birli¤i’ baﬂkanl›¤›ndan diﬂhekimi odalar›n›n ve Türk
Diﬂhekimleri Birli¤i’nin kuruluﬂuna kadar son derece zengin
tecrübelerini bizlerle paylaﬂt›.

70

‹ki yakas›nda binbir hikaye: ÇANAKKALE

Schlieman, Bat› edebiyat›na kaynakl›k etmiﬂ iki Homeros
kitab›ndan biri olan ‹liada’da okuduklar›na inan›p Çanakkale’de
Troya’y› buldu. Bu keﬂfin yank›lar›, ‹liada destan›nda anlat›lan
Troya Savaﬂ›’n› bile geride b›rakt›. Efsane gerçekleﬂmiﬂti çünkü.
TDBD A¤ustos 2004
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Celal K. Y›ld›r›m

merhaba

TDB Genel Baﬂkan›

‘H›zland›r›lm›ﬂ sa¤l›k kazalar›’

yaﬂamayal›m

Ü

lkemiz her zaman oldu¤u gibi gündem s›k›nt›s›
çekmiyor. Yaz aylar›nda dura¤anlaﬂmas› beklenen siyasi, sosyal ve ekonomik yaﬂam bu y›l da
geçmiﬂ y›llar› aratmayacak s›cakl›kta geçiyor.

ABD’nin Irak’taki iﬂgalinin hem dünya, hem de ülkemiz
için s›k›nt›lar yarataca¤›n› söyleyenlerin hakl›l›¤› her geçen gün kendini daha belirgin bir ﬂekilde gösteriyor.
E¤itim sistemimizin çökmekte oldu¤unu y›llard›r söyleyenleri ÖSYM ve Anadolu liseleri s›navlar›nda s›f›r puan
alan binlerce ö¤renci do¤rulad›.
Bilgi birikiminden yararlanmama; her ﬂeyin kendisiyle
baﬂlad›¤›n› düﬂünme ve deneyerek ö¤renmenin sonuçlar› "h›zland›r›lm›ﬂ tren" kazas›yla ac› bir ﬂekilde görüldü.
Hat›rlama ve anlama farkl› kavramlar. Hele de anlaﬂ›ld›¤› varsay›lan baz› ﬂeylerin içselleﬂtirilmesi süreci var ki
bu sürecin birkaç on y›l alabilece¤i kesin.
Yap›lan do¤ru ve iyi ﬂeyleri kendilerinin becerilerine, ama tren kazas›n› "Allah’›n takdirine" ve "kem gözlerin
nazar›na" ba¤layan düﬂüncenin ülkemizi bugünlere getiren siyaset anlay›ﬂ›ndan hiçbir fark› yok. Olaylar› bu ﬂekilde yorumlay›p iﬂin içinden ç›kmaya çal›ﬂmak daha büyük s›k›nt›lara yol açacakt›r.
Olgular karﬂ›s›nda objektif olabilmek için öncelikle ‘her
ne olursa olsun iktidar olmak ve iktidarda kalmak’ h›rs›ndan vazgeçmek zorundas›n›z. Ve yanl›ﬂlara düﬂmemek için bilgi birikimine sahip kiﬂi ve kurumlardan yararlanma, bilimi temel alan yöntemleri kullanma anlay›ﬂ›na
sahip olmal›s›n›z.
‹yi bir yönetici ve siyaset adam›; geri dönüﬂü mümkün
olmayan ya da geri dönüﬂü büyük tahribatlar yaratan
yanl›ﬂlar yapmaz. Bunun için sorunu tüm boyutlar›yla ele al›p konunun muhataplar›yla birlikte politikalar oluﬂ-

turmay› kendine ilke edinir. Ortak akl›n kullan›lmas›n›n
hem do¤ru kararlara ulaﬂt›raca¤›n› hem de al›nan kararlar›n taraflarca sahiplenilmesini sa¤layaca¤›n› bilir.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n baz› uygulamalar› "h›zland›r›lm›ﬂ
tren" kazas›n› ça¤r›ﬂt›r›yor. Prensip olarak uygun gördü¤ümüz döner sermaye uygulamas›nda hizmetin kalitesi,
iﬂlemlerin ﬂiﬂirilmesi ihtimali, çal›ﬂanlar aras›nda etik
sorunlar ve di¤er eksikliklerle ilgili iletti¤imiz kayg›lar›m›z konusunda gerekli önlemlerin al›nmamas› bu uygulaman›n sonucunun tren kazas›na benzeyece¤ini gösteriyor.
Ayn› ﬂekilde özel hastanelerden ve polikliniklerden diﬂhekimli¤i hizmeti al›p muayenehaneleri kapsam d›ﬂ› b›rakma giriﬂimleri ve diﬂhekimlerinin co¤rafi da¤›l›m›n›
göz önüne almadan ihtiyaç ve talebin ne olaca¤›n› sorgulamadan uluslararas› uygulamalardan yararlanmadan
ve içi doldurulmadan ifade edilen "aile diﬂhekimli¤i"
kavram› mesle¤imiz aç›s›ndan bir baﬂka "h›zland›r›lm›ﬂ
tren" kazas› olma tehlikesi arz ediyor.
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i olarak Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n sorunu çözme yönündeki çabalar›n› takip ediyor ve sürece
müdahil olmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu süreçte diﬂhekimli¤i
mesle¤inin kurumsal bileﬂenleri olan diﬂhekimli¤i fakülteleri ve diﬂhekimleri odalar›n›n birlikteli¤i çok önemli.
Sab›rl›, ne istedi¤ini bilen, ham çal›ﬂmalar yerine iyice
sorgulanm›ﬂ önermelerde bulunmak ve en önemlisi
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin bir üst kuruluﬂ oldu¤unun
bilinmesi önem kazan›yor. Bu yaklaﬂ›m›m temelinde
ast üst anlay›ﬂ› de¤il; ortak bir dil oluﬂturma ve ortak
önermelerde bulunma ve gücümüzü birleﬂtirme anlay›ﬂ›
bulunmaktad›r.
Meslektaﬂlar›m›z›n ve onlar›n örgütlerinin bu duyarl›l›¤›
göstermesi sorunlar›m›z›n çözümünde belirleyici rol oynayacakt›r.
9 / TDBD

Üye bilgi formlar› titizlikle doldurulmal›
ürk Diﬂhekimleri Birli¤i ve Diﬂhekimleri Odalar› Yönetim ve Üye Takip Program›, SDE ve ak›ll›
kart (manyetik kart) programlar›n›n yaz›l›m›nda sona yaklaﬂ›l›yor.
Uzun süredir kullan›lan, ancak çeﬂitli
eksiklikler nedeniyle yeterli verim alamad›¤›m›z yönetim ve üye takip program›n›n yerine yeni bir program yapt›r›lmas› karar› al›nm›ﬂt›.
Merkezden ortak kullan›lacak ve web
uygulamas› olarak çal›ﬂacak yeni program, TDB ve Odalar›m›z›n üye bilgilerini de¤iﬂik perspektiflerden incelenmesini, mesle¤in ve meslektaﬂlar›m›z›n
durumuyla ilgili analizlerin yap›labilmesini ve rutin üye iﬂlemlerinin takibini kolaylaﬂt›rmay› amaçl›yor.
Yine üye takip program› ile entegre olarak çal›ﬂacak SDE program› yaz›l›m› da
sürüyor. Bu program›n tamamlanmas›
ve ak›ll› (manyetik) kart uygulamas›na
geçilmesi ile de SDE Yüksek Kurulu taraf›ndan kredilendirilen etkinlikler
do¤rudan programa aktar›lacak, puan›

T

tamamlanan meslektaﬂlar›m›z›n sertifikalar›n›n düzenlenmesi, internet üzerinden puanlar›n› takip edebilmelerine
de olanak sa¤lanacak.
Bütün bu sistemin, yani hem TDB ve
Odalar›m›z›n yönetim ve üye takip
programlar›n›n hem de SDE programlar›n›n çal›ﬂabilmesi, için meslektaﬂlar›m›z›n haz›rlanan "Üye Bilgi Formlar›n›"
eksiksiz doldurup en k›sa sürede Odalar›m›z arac›l›¤›yla TDB’ye ulaﬂt›rmalar›
gerekiyor.
Üzerinde uzun süre çal›ﬂ›larak düzenlenen Üye Bilgi Formlar› meslektaﬂlar›m›zla ilgili nüfus bilgilerini, e¤itim bilgilerini, çal›ﬂma bilgilerini, adres bilgilerini, maliye ve sosyal güvenlik bilgilerini en son ve en do¤ru haliyle programa aktar›m›n› amaçl›yor.
Bu bilgiler eksiksiz ve tüm meslektaﬂlar›m›z taraf›ndan doldurulmas› ve bilgisayar ortam›nda tutulmas› geçiﬂ haz›rl›klar›nda, AB müktesebat›na uyum,
hizmetlerin ve kiﬂilerin serbest dolaﬂ›m›nda, a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin

muayenehanelerden sat›n al›nmas›nda,
Ba¤-Kur ve SSK gibi sosyal güvenlik
kurumlar›n›n tek çat› alt›nda toplanmas›nda, SDE puanland›rmalar›nda,
ferdi kaza sigortas› takibinde kullan›lacakt›r.
Tüm bu iﬂlemlerde kullan›lmas› için yeni üye bilgilerine göre Ak›ll› (manyetik)
Kart olarak haz›rlanacak kimlik kartlar›
TDB’ce yapt›r›larak meslektaﬂlar›m›z›n
kullan›m›na sunulacak.
Üye takip formlar›, elektronik ortamda
taranarak haz›rlanan üye takip program› ve SDE program›na aktar›lacakt›r.

Özel sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan sadece
spastik engelliler hizmet alabilecek
2004 y›l› Bütçe Uygulama Talimat›’nda özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›ndan hizmet sat›n
al›m›n›n sadece ortodonti, protez ve cerrahi dallar›ndaki uzmanlarla s›n›rlanmas›na iliﬂkin bir
düzenleme yap›laca¤› duyumlar› üzerine TDB ve diﬂhekimi odalar› çeﬂitli giriﬂimlerde
bulunmuﬂtu. 5 Temmuz 2004 günü yay›mlanan bir genelgeyle konuya aç›kl›k getirildi ve bu
ayr›cal›¤›n sadece spastik engellilerin tedavileriyle ilgili oldu¤u belirtildi.
y›l› Bütçe Uygulama Talimat›’nda özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›ndan hizmet sat›n al›m›n›n sadece Ortodonti, protez ve cerrahi dallar›ndaki uzmanlarla s›n›rlanmas›na iliﬂkin bir düzenleme yap›laca¤›
duyumlar› üzerine TDB ve diﬂhekimi odalar› çeﬂitli giriﬂimlerde bulunmuﬂtu. 5
Temmuz 2004 günü yay›mlanan bir genelgeyle konuya aç›kl›k getirildi ve bu
ayr›cal›¤›n sadece spastik engellilerin tedavileriyle ilgili oldu¤u belirtildi.
Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanl›¤›’ndan yap›lan aç›klama ﬂöyle:

2004
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11/2/2004 tarihli ve 25370 say›l› Resmî
Gazete'de yay›mlanan tedavi yard›m›na
iliﬂkin (4) s›ra nolu 2004 Mali Y›l› Bütçe Uygulama Talimat› ile getirilen düzenlemelerle ilgili olarak aﬂa¤›daki aç›klamalar›n yap›lmas› gerekli görülmüﬂtür.
1. An›lan Talimat›n "5.2. Özel Sa¤l›k
Kurumu ve Kuruluﬂlar›nda Diﬂ Tedavisi" baﬂl›kl› bölümüne aﬂa¤›daki madde
ilave edilmiﬂtir.
"5.2.11. Spastik özürlü kiﬂilerin diﬂ tedavileri, birinci basamak resmi sa¤l›k
kurumlar›ndan al›nacak sevk ile aneste-

ziyoloji ve reanimasyon uzman›n›n sorumlulu¤unda olan, genel ve lokal anestezi alt›nda cerrahi müdahale uygulanabilen, asgari t›bbi malzeme ve ilaçlar›n
bulundu¤u genel anestezi ile müdahale
birimi olan özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›nda yap›labilir.
Özürlülere Verilecek Sa¤l›k Kurulu Raporlar› Hakk›nda Yönetmeli¤e uygun olarak al›nan raporun onayl› bir örne¤i
düzenlenecek faturaya eklenecektir.
Bu tür tedaviler için Diﬂ Tedavileri Fiyat Tarifesinde (Ek-7) yer alan fiyatlar
geçerlidir."

TDB heyeti
Yüksek Ö¤retim Kurulu Baﬂkan›
Prof.Dr. Erdo¤an Teziç’i
ziyaret etti.

YÖK Baﬂkan› Teziç de yeni
diﬂhekimli¤i fakültelerine karﬂ›
T

DB Merkez Yönetim Kurulu 5 A¤ustos 2004 günü aç›lma karar›
verilen ve aç›lmas› muhtemel
diﬂhekimli¤i fakültelerinin durumunu
görüﬂmek üzere Yüksek Ö¤retim Kurulu Baﬂkan› Prof.Dr. Erdo¤an Teziç’i ziyaret etti.

TDB heyeti görüﬂmede, her iktidar›n
insan gücü planlamas› yapmaks›z›n siyasi amaçlarla diﬂhekimli¤i fakültesi açt›¤›n› ve devletin bir diﬂhekimli¤i ö¤rencisinin e¤itimi için harcad›¤› onbinlerce dolar› toplum a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinde daha gerçekçi ve verimli
kullanmas› gerekti¤ini ifade etti.
YÖK Baﬂkan› Teziç, konuﬂmas›nda yeni
fakülteler sorununun her mesle¤i ilgilendirdi¤ini, tüm meslek örgütlerinin
soruna sahip ç›kmas› gerekti¤ini söyledi. ‹llerin kalk›nmas› ve geliﬂmesi için
üniversite ve fakülte kurulmas›n›n
e¤itimin niteli¤ini düﬂürece¤ini de belirten YÖK Baﬂkan›, aç›lma karar› verilen fakültelerle ilgili diyalog içerisinde
olmam›z›, yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmamas› konusunda ellerinden
geleni yapacaklar›n› ve kendilerine gelebilecek bask›lar konusunda da TDB
gibi sivil toplum örgütlerinin deste¤ine
ihtiyac› oldu¤unu ekledi.

Planlamas›" dosyam›z sunuldu.
Dosya içeri¤inde aﬂa¤›daki konulara de¤inildi:
1. Türkiyedeki nüfus ve diﬂhekimi oranlar› ve sa¤l›k harcamalar›
• Nüfus ve diﬂhekimi art›ﬂ oranlar›
• Sa¤l›¤a ayr›lan pay
• GSMH ve a¤›z diﬂ sa¤l›¤› harcamalar›
2. Diﬂhekimi da¤›l›m› ve a¤›z diﬂ sa¤l›¤› durumu
• Diﬂhekimi baﬂ›na düﬂen nüfus ve müdahale say›s›
• Avrupa ve Türkiye’deki y›ll›k mezun

diﬂhekimi k›yaslamas›
• Diﬂhekimli¤i fakültesi aç›lma s›kl›¤›
3. Diﬂhekimi yaﬂ profili
4. Diﬂhekimlerinin kamuda istihdam
sorunlar›
5. A¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin kullan›m›
• Diﬂhekimlerinin çal›ﬂma saatleri
• Diﬂhekimine baﬂvuran hasta say›s›
6. 2005 ve 2010 y›llar›nda diﬂhekimi
insan gücü projeksiyonu
7. Diﬂhekimi insan gücü planlamas›na yönelik öneriler

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleﬂen toplant›da "Diﬂhekimli¤i Hizmetlerinde Mevcut Durum ve ‹nsan Gücü
11 / TDBD

Diﬂ Koruma Günleri
13 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde
Bu y›l 13 Eylül - 2 Ekim tarihleri aras›nda 5.’incisi gerçekleﬂtirilecek olan Diﬂ Koruma Günleri’ne
yaklaﬂ›k 3500 gönüllü diﬂhekimi kat›lacak. Ayr›ca, 8 diﬂhekimli¤i fakültesinin pedodonti klinikleri
de toplu müracaatlarda katk›da bulunacak.

u y›l beﬂincisi gerçekleﬂtirilecek
olan Diﬂ Koruma Günleri 13
Eylül - 2 Ekim tarihleri aras›nda, Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri
Genel Müdürlü¤ü’nün deste¤inde ve
Colgate’nin sponsorlu¤unda yap›lacak. Diﬂ Koruma Günleri’ne yaklaﬂ›k
3500 gönüllü diﬂhekimi kat›lacak. Ayr›ca, 8 diﬂhekimli¤i fakültesinin pedodonti klinikleri de toplu müracaatlarda katk›da bulunacak.
Amac›, a¤›z-diﬂ sa¤l›¤› konusunda
toplumun bilinçlenmesini sa¤lamak
ve a¤›z diﬂ sa¤l›¤› e¤itimi vermek olan
Diﬂ Koruma Günleri’nde, diﬂhekimlerine önceden randevu alarak müracaat
edecek olan 6-12 yaﬂ grubundaki çocuklara da fissür sealant uygulanacak.
Okullarda e¤itim çal›ﬂmas› yapmak için geçen y›l 4 olan pilot il say›s› bu y›l
7’ye ç›kar›ld›. TDB, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile birlikte pilot il seçilen Adana, Ankara, Antalya, Samsun, Sivas,
Çanakkale ve Denizli’deki ilk ö¤retim
okullar›nda kampanyayla ilgili duyu-
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rular yap›lacak, ö¤rencilerin toplu halde diﬂhekimlerine ve diﬂhekimli¤i fakültelerine yönlendirilmeleri sa¤lanacak.
Bu y›l, kampanya ile birlikte yürütülecek bir di¤er etkinlik ise; "Haber
Türk"de, haftada 1 gün yay›nlanacak
olan A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› program›d›r. Bu
program 2 Eylül’de baﬂlayacak ve ﬁubat ay› sonuna kadar devam edecek.
Programda, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
taraf›ndan belirlenen, konunun uzman› diﬂhekimleri a¤›z diﬂ sa¤l›¤› konusunda bilgiler verecek.
Ayr›ca, TDB Merkezi’nde bir diﬂhekimi kampanya süresince görevlendirilecek ve kampanyaya gönüllü kat›lan
diﬂhekimlerinin sorular›n› yan›tlayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ise geçti¤imiz y›llarda oldu¤u
gibi ücretsiz hatlara sorular›n› yöneltecekler.
TDB olarak kampanya destek veren
tüm gönüllü diﬂhekimlerimize ve fakültelerimize teﬂekkür ediyoruz.

1219’da yap›lan de¤iﬂiklik hakk›nda
diﬂ teknisyenleri bilgilendirildi
Gaziantep Diﬂhekimleri Odas›’n›n düzenledi¤i toplant›ya
yaklaﬂ›k 40 diﬂ teknisyeni kat›ld›.

0 Haziran 2004 tarihinde yürürlü¤e
giren "1219 say›l› yasada de¤iﬂiklik
yapan 5181 no’lu yasan›n" daha iyi an-
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laﬂ›lmas› ve uygulamada karﬂ›laﬂ›lacak
sorunlar›n asgariye indirilmesi amac›yla
Gaziantep Diﬂ Teknisyenleri Derne¤i ve
Üyelerine yönelik yap›lan toplant›ya
Gaziantep Diﬂ Teknisyenleri Derne¤i
Baﬂkan› Ahmet Kalkan ve yönetim kurulu üyelerinin yan› s›ra Gaziantep’te
faaliyet gösteren Diﬂ Teknisyenlerinden
40 kiﬂi kat›ld›. Toplant›da; yasa ve uygulamalar› de¤erlendirildi.
Diﬂ Teknisyenleri yapt›klar› konuﬂmalarda sorunlar›n› anlat›rken Gaziantep
Diﬂhekimleri Odas› yönetim kurulu ü-

yeleri, Oda Baﬂkan› Zafer Çolako¤lu,
TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi
T.Tamer Taﬂkan ve ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü
A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› ﬁube Müdürü Diﬂhekimi Feray Kiraz taraf›ndan sorulan sorular yan›tland›, sorunlara çözüm önerileri anlat›ld›.
Yap›lan konuﬂmalarda an›lan yasan›n
Diﬂhekimli¤ine ve Diﬂ Protez Teknisyenli¤ine yepyeni bir bak›ﬂ aç›s› getirdi¤i ve özellikle diﬂ teknisyenli¤inin görev tan›m›n› netleﬂtirildi¤i vurgulanarak bir eksikli¤i doldurdu¤u belirtildi.

Türkiye’de HIV/AIDS önleme çal›ﬂmalar›
Türkiye’de AIDS’le ilgili çal›ﬂmalar 1996 y›l›ndan beri devlet ve sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
aralar›nda bulundu¤u 33 örgütün oluﬂturdu¤u Ulusal AIDS Komisyonu taraf›ndan koordine
ediliyor. Türk Diﬂhekimleri Birli¤i de Ulusal AIDS Komisyonu üyesi.
ürkiye'de AIDS 1985 y›l›nda ortaya ç›kan 2 vaka ile gündeme geldi
ve Sa¤l›k Bakanl›¤› genelgeler yoluyla bir dizi önlemi ayn› y›ldan baﬂlayarak yürürlü¤e koydu.
Bu çal›ﬂmalar›, 1987 y›l›nda HIV do¤rulama merkezlerinin aç›lmas› ve "AIDS
Yüksek Dan›ﬂma Kurulu"nun kurulmas›
izledi. 1993 y›l› genelgesi, tüm sa¤l›k
personelinin "Bulaﬂ›c› Hastal›klar Evrensel Korunma ‹lkeleri" kapsam›nda; kendilerini her hasta HIV veya HBs pozitif olabilir yaklaﬂ›m› ile korumalar› gerekti¤ini bildirir. Türkiye Aile Planlamas› Derne¤i projesi kapsam›nda 1994 y›l›nda
baﬂlayan Ulusal AIDS politikas› oluﬂturulmas› çabalar› 1996 y›l› Haziran ay›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n onay› ile; Türkiye'de HIV/AIDS ve cinsel yolla bulaﬂan
di¤er hastal›klar›n kontrolü ve yay›l›m›n› önlemek için, ulusal politikalar›n belirlenmesi, bu do¤rultuda ulusal eylem
plan›n›n haz›rlanmas›na yönelik tavsiye
kararlar› almak, sektörleraras› iﬂbirli¤ini
ve koordinasyonu sa¤lamak amac›yla
kurulan "Ulusal AIDS Komisyonu" ile
yeni bir boyut kazand›.
Komisyon üyeleri aras›nda; ‹çiﬂleri, Sa¤l›k, Milli E¤itim, Turizm gibi ilgili 10 bakanl›k, Devlet Planlama Teﬂkilat›, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme, Türkiye
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Radyo Televizyon Kurumu gibi 10 ilgili
kurum ve Türk Diﬂhekimleri Birli¤i,
Türk Tabipleri Birli¤i, Türk Eczac›lar
Birli¤i gibi meslek birlikleri ile gönüllü
kuruluﬂlar olmak üzere 33 farkl› örgüt
bulunmakta.
Ulusal AIDS Komisyonu, 2000 hedef ve
stratejiler belirlendi ve tüm komisyon üye kuruluﬂlar›n›n kat›l›m›yla eylem planlar› haz›rland› ve 2003 y›llar›nda bu
planlar› güncellendi. Komisyon üyesi
kuruluﬂlar yaklaﬂ›k 6 ay ara ile yap›lan
Ulusal AIDS Komisyonu toplant›lar›na
kurumlar›n›n eylem plan›nda yer alan

çal›ﬂmalar›na iliﬂkin bilgi verirler ve ulusal bazda HIV/AIDS’in önlenmesi için yap›lmas› gerekenler gündemde yer almakta.
UAK’›n son eylem plan›nda yer alan çal›ﬂmalar aras›nda UNAIDS’in Küresel
Fon’una Sa¤l›k Bakanl›¤› baﬂkanl›¤›nda
yap›lan baﬂvuru sonucu haz›rlanan programa finansal destek al›nmas› say›labilir.
Komisyona üye kuruluﬂlar çal›ﬂmalar›n›
kendi kurumsal kaynaklar›n›n yan›s›ra
yapt›klar› projelere yukar›da sözü geçen
kaynaklardan destek alarak gerçekleﬂtirebilmektedirler.

Ulusal AIDS Komisyonu topland›
lusal AIDS Komisyonunun 13.
toplant›s› 2 Haziran 2004 günü
yap›ld›. TDB’nin, meslektaﬂ›m›z Zerrin
Iﬂ›k Tüfekçi taraf›ndan temsil edildi¤i
toplant›n›n gündeminde,
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• 2004 Ulusal Eylem Plan›n›n ilk alt›
ay›nda yer alan aktivitelerin kurum
temsilcileri taraf›ndan sözel olarak
di¤er komisyon üyelerine aktar›lmas›.
• 2004 Ulusal Eylem Plan›n›n ilk alt›

ay›nda
yer
alan
aktivitelerin
de¤erlendirilmesi
• Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün baﬂlatt›¤›
2005 y›l›na kadar HIV/AIDS tedavisine ulaﬂ›labilirli¤in art›r›lmas› ve
düﬂük fiyatl› ilaç temini giriﬂimine
Türkiye’nin de dahil edilmesi hususunun görüﬂülmesi
• UAK içerisinde yer almak isteyen
yeni kuruluﬂlar›n görüﬂülmesi konular› yer ald›.

Macellan’›n rotas›nda

tek baﬂ›na
Meslektaﬂ›m›z Hakan Öge geçti¤imiz May›s ay›nda bugüne kadar yaln›zca iki kiﬂinin baﬂard›¤› bir
yolculu¤a ç›kt›. Teknesiyle tek baﬂ›na dünyay› dolaﬂacak olan Öge çokça tercih edilen Panama
rotas› yerine Büyük Okyanus’a Macellan Bo¤az›’ndan geçecek. Atlas Dergisi foto¤rafç›s› olan
Öge, yolculu¤u boyunca belli yerlerde mola verip foto¤raflar›n› çekecek. Yaklaﬂ›k iki y›l sürecek
yolculu¤unda Öge’ye baﬂar›lar diliyoruz.
l›yor. Teknede teknik ekipman dahil
her ﬂeyin yede¤i var. Yede¤i olamayan bir tek benim."

D

Geçiﬂ Macellan Bo¤az›’ndan
Bugüne kadar tek baﬂ›na dünya turu
gerçekleﬂtiren sadece 53 denizci var.
Bunlar›n da önemli bir k›sm›, Atlas Ok-

Hakan Öge güzergah›n›n küçük bir k›sm›nda
motor kullanacak, geri kalan bölünümde rüzgar
gücünden yararlanacak.

yanusu’ndan Büyük Okyanus’a geçiﬂte
daha az risk taﬂ›yan Panama rotas›n›
seçmiﬂ. Öge’nin öncelikli hedefi, bu geçiﬂi Güney Amerika’n›n en güneyindeki
Macellan Bo¤az›’ndan yapmak. Bu bo¤az› tek baﬂ›na geçen sadece iki denizci
var. Bunun tedirginli¤ini o da yaﬂ›yor.
Ancak korku, deniz seferini daha güvenli yapabilecek koﬂullar› oluﬂturman›n ilk ﬂart›:"Korkmas›na korkuyorum,
fakat bu duygu son dakikaya kadar tüm
detaylar› defalarca kontrol etmemi sa¤Hakan Öge Bodrum’da Dünya turu yapan ilk Türk
olan Sadun Boro’yu ziyaret etti(solda).
Çanakkale’de k›r›lan diﬂini kendi kendine
onar›rken(sa¤da).
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Atlantik’e yaklaﬂt›
Lodos f›rt›nas› yüzünden Çanakkale Liman›’nda dört gün
kald›ktan sonra Ege’ye ç›kt›¤› 9
May›s’tan itibaren rüzgar aç›s›ndan daha ﬂansl›yd›; Bodrum’a kadar
motora fazla ihtiyaç duymad›. 13 May›s’ta ulaﬂt›¤› Bodrum Marina’daki tekneler Mardek’e, limana kadar eﬂlik ettiler.
Atlas Dergisi’nin Temmuz say›s›nda
verilen bilgiye göre Öge, Tunus civarlar›nda ve yolculu¤u büyük bir sorun olmaks›z›n devam ediyor. Öge’nin yolculu¤una iliﬂkin bilgileri sonraki say›lar›m›zda da ulaﬂt›rmaya çal›ﬂaca¤›z.

Foto¤raflar ve yaz›daki bilgiler Atlas Dergisi’nden al›nm›ﬂt›r.

iﬂhekimi ve Atlas foto¤rafç›s›
Hakan Öge, teknesiyle tek
kiﬂilik dünya seyahatine May›s’›n ilk haftas›nda baﬂlad›. Yolculu¤a baﬂlamadan iki ay öncesinden ‹stanbul Kalam›ﬂ’ta demirli teknesinde yaﬂamaya baﬂlayan Öge’nin tek direkli yelkenlisinin ismi Mardek.
Mart› ve örde¤in birleﬂiminden oluﬂan
bu ilginç isim, kendisini ördek san›p
yüzen bir mart›y› ça¤r›ﬂt›r›yor.

Ulusal A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Program› haz›rlan›yor
Ülkemizde diﬂ çürükleri ve periodontal hastal›klar›n
toplumda % 85’lere varan s›kl›kta görülmesi, bu iki
hastal›¤›n halk sa¤l›¤› sorunu olarak kabul edilmelerini ve her iki hastal›¤›n yayg›nl›k ve ﬂiddetinin azalt›lmas›na yönelik toplumu hedef alan ulusal çapta
çal›ﬂmalar›n yap›lmas›n› gerektiriyor. Yap›lan araﬂt›rmalar, önlenebilir hastal›klar grubuna giren diﬂ ve
diﬂeti hastal›klar›n›n koruyucu uygulamalarla baﬂlamadan önlenebilece¤ini, ülke kaynaklar› düﬂünüldü¤ünde bunun topluma maliyetinin de daha az olaca¤›n› ortaya koyuyor. Bu do¤rultuda Sa¤l›k Bakanl›¤›
bünyesinde sürdürülen çal›ﬂmalar diﬂhekimi Yavuz
Yenidünya’n›n Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› görevinde bulunmas› sayesinde ivme kazand›. 15 yaﬂ öncesi çocuklara ve gebelere yönelik ola-

rak düﬂünülen ulusal çaptaki program›n geliﬂtirilmesi için Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Türk
Diﬂhekimleri Birli¤i ve konunun uzman› akademisyenler 30-31 Temmuz tarihlerinde biraraya geldiler.
Toplant›ya Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel
Müdür Yard›mc›s› Yavuz Yenidünya, TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m, TDB Genel Bekreteri Murat Ersoy, TDB Merkez Denetleme Kurulu Baﬂkan› Tatyos
Bebek, TDB MYK üyesi Tar›k ‹ﬂmen, Prof.Dr. ‹nci Oktay, Prof.Dr. Murat Akkaya, ‹DO Toplum A¤›z Diﬂ
Sa¤l›¤› Komisyonu Baﬂkan› Ümit Yurdakul, diﬂhekimi Ali Fuat All› ve diﬂhekimi Ayten Y›ld›r›m kat›ld›lar.
Program›n haz›rlanmas› ve uygulanmas›nda ortaya
ç›kabilecek detaylar›n ele al›nd›¤› toplant› sonras›
kat›l›mc›lar›n görüﬂlerini ald›k.

Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s›
Diﬂhekimi Yavuz Yenidünya:

‘Gereken rakamlar
san›ld›¤› kadar büyük de¤il’

lkemizde a¤›z diﬂ sa¤l›¤›n›n üç
ana boyutu var. E¤itici boyutu, koruyucu boyutu, tedavi edici boyutu. Bu boyutlardan bugüne
kadar tedavi boyutunda a¤›r aksak bir
hizmet üretilmiﬂ ama e¤itici ve koruyucu hizmetler noktas›nda hiçbir ﬂey
yap›lmam›ﬂ. Neticede bu hizmetlerin
de koruyucu ve e¤itici anlay›ﬂla çözülmesi noktas›nda ülke ekonomik kaynaklar›n›n israf edilmemesi ve k›t kaynaklar›n rantabl olarak harcanmas›
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noktas›nda bilgi birikimini ve çözüm
noktalar›n› oluﬂturuyoruz. Bu toplant›lar o aç›dan önemli ve güzel oluyor.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n tercihi tedavi edici hizmetler de¤ildir. E¤itici ve koruyucu hizmetler konusunda bir tercih
sunumu yap›lmad›¤› için ciddi bir çal›ﬂma önlerine konmad›¤› için böyle
alg›lanm›ﬂt›r. Bugün bu konu kondu¤u taktirde bu yönde tercih olaca¤›na,
kimsenin bilimin karﬂ›nda duramayaca¤›na ben inan›yorum. Bilimin öncelikleri e¤itim ve koruyucu hizmetlerse
benim içinde bulundu¤um bakanl›¤›n
da buna olumlu bakaca¤›na inan›yorum.
Bu proje için gereken rakamlar›n çok
büyük oldu¤una ben inanm›yorum.

Türkiye’yi sarsm›ﬂ s›tma, verem gibi
salg›n noktas›ndaki hastal›klar›n tedavisinde harcanan bütçenin yan›nda
çok küçük bir bütçedir. Oysa a¤›z ve
diﬂ sa¤l›¤› diﬂ diﬂeti hastal›klar› noktas›nda Türkiye vahim bir durumda.
Bunun medeni ülkeler düzeyine uygun hale getirilmesi için yap›lacak harcamas›n›n da büyük oldu¤una inanm›yorum.
Benim gördü¤üm kadar›yla toplant›larda tam mutabakat çizgisini d›ﬂlamadan gitmek istiyoruz. Hepimizde de
bu fikir var. Bu önemli bir ﬂey tabii. Bu
alanda söyleyecek sözü olan herkesin
sözünü söyleyerek bir bilgi birikimi oluﬂturmaya çal›ﬂ›yoruz. ﬁu ana kadarki ilerleme memnun edici tabii.

Prof.Dr. ‹nci Oktay:

‘Sa¤l›k politikalar›
bilimsel esaslara uygun olmal›’

lusal a¤›z diﬂ sa¤l›¤› politikas›n›n planlanmas›nda dikkate al›nmas› gereken pek çok etken
bulunmaktad›r. Sa¤l›k sistemini oluﬂturan; ihtiyaç-arz-talep dengesi, insangücü da¤›l›m›, sa¤l›k harcamalar›, öncelikli hizmet planlamas› ve örgütlenme
modeli ile ilgili bilgilerin yan› s›ra ülkemizdeki a¤›z diﬂ sa¤l›¤› sorunlar›n›n
ﬂiddet ve da¤›l›m› da önem taﬂ›maktad›r.
Ayr›ca, tedavi hizmetleri aç›s›ndan normatif ihtiyaç yerine talep edilen ihtiyac›n esas al›nmas›na karﬂ›n, koruyucu ve
sa¤l›¤› geliﬂtirici programlarda bütüncül yaklaﬂ›m›n tercih edilmesi ve plan-
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lanacak sa¤l›k politikas›n›n kan›ta dayal› hekimlik aç›s›ndan etkinli¤inin ispat edilmiﬂ olmas› da gerekmektedir.
Bilimsel esaslara uygun olmayan bir
sa¤l›k politikas›ndan baﬂar›l› bir sonuç
almak söz konusu de¤ildir. Maliyet-yarar, maliyet-etkililik analizleri baﬂtan
yap›lmam›ﬂ bir program›n etkili ve verimli olmas› mümkün de¤ildir. Bilindi¤i gibi sa¤l›k hizmetlerindeki verimsizlik, mikro-ekonomik düzeydeki gereksiz harcamalardan kaynaklanmaktad›r.
A¤›z diﬂ sa¤l›¤› alan›ndaki politikalar›n
planlanmas›nda yönlendirici bir baﬂka
yaklaﬂ›m da a¤›z diﬂ sa¤l›¤› sorunlar›n›n
genel sa¤l›k üzerindeki olumsuz etkileridir. Sa¤l›¤›n korunmas› ve geliﬂtirilmesi programlar› ile ilgili olarak yap›lan
toplant›lardaki bildirgelerin ve önerilerin de (Ottawa Bildirisi, Jakarta deklerasyonu vb gibi) planlamada yer almas›
önem taﬂ›maktad›r.
Daha önceki yay›nlar›m›zda belirlenmiﬂ; ulusal sa¤l›k politikas›n›n sa¤l›k
kazan›m› ve tedavi hizmetleri hedefleri

(Ulusal Sa¤l›k Politikas› ve Genel Sa¤l›k
Sigortas› Prof. Dr. ‹nci Oktay), yukar›da
bir k›sm› verilen etkenler dikkate al›narak ve bilimsel ölçütlere uygun olarak
planlanm›ﬂt›r.
Gerekçeleri, daha önceki yaz›lar›m›zda
detaylar›yla verilmiﬂ olan ulusal politika; özet olarak okullarda sa¤l›k kazan›m› programlar›yla, toplumun tüm kesimlerini kapsayan, talep esasl› tedavi
programlar›n› içermektedir.
Sa¤l›k politikas›n›n süreç, etki ve sonuç
de¤erlendirilmesinde kullan›lacak ölçütler, uluslararas› standartlara ve sa¤l›k hizmeti veren kurumlarda EFQM
mükemmeliyet modeli vb gibi de¤erlendirmelere uygun olarak planlanmal›d›r.
Ülkemizdeki, Genel Sa¤l›k Sigortas› çal›ﬂmalar› a¤›z diﬂ sa¤l›¤› aç›s›ndan bir
f›rsat olarak de¤erlendirilmeli ve her
yönüyle uluslararas› ölçütlere uygun,
ancak kendi toplumumuzun özelliklerinde baﬂar›l› olacak bir planlama yap›lmal›d›r.

Prof.Dr. Murat Akkaya:

‘Uzlaﬂma noktalar›n› yakalad›k’

ncelikle konu da¤›t›lmadan konunun gerçek yetkililerinin kat›ld›¤› bir toplant›yla bu sorunlar›n tart›ﬂ›lmas› önemli. Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤› ve TDB gerçekten bu konunun en yetkin kurumlar›. Onlar›n temsilcileriyle yap›ld›¤› için
toplant› son derece verimli geçti. Onun
d›ﬂ›nda toplant› öncesi haz›rl›klar ger-
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çekten iyiydi. Burada daha çok detaylar› tart›ﬂma imkan› oldu. Ama detaylar
da zaten iﬂin en zor k›sm›. Yani kaba
program› yapmak çok kolay. Ancak detaylar hiç daha önceden düﬂünmedi¤imiz baz› sorunlar› ortaya ç›kard›. Sonuç
olarak; onlar da mutlaka çözülecek.
Program›n bence can al›c› noktas›, Türkiye’de ilk defa ülke çap›nda bir koruyucu a¤›z diﬂ sa¤l›¤› program› olmas›.
Daha önce uygulanmad› m› ülkede koruyucu programlar? Küçük gruplar halinde ya da il düzeyinde projeler uyguland› ama bunlar›n hiçbirisi ulusal sa¤l›k politikas› çerçevesinde de¤ildi. S›n›rl› çal›ﬂmalard›. Burada ilk defa sürekli ve ulusal bir program planlan›yor.
Di¤erleri araﬂt›rma amaçl›, deneme a-

maçl› yap›lan programlard›. Bunun, yap›lm›ﬂ olanlardan fark›; hem ulusal olmas› hem de sürekli olmas› ve gelecek
nesillerin a¤›z diﬂ sa¤l›¤› aç›s›ndan çok
daha sa¤l›kl› olmalar›n› sa¤lamas›.
Toplant› aç›s›ndan hoﬂuma giden konu,
tart›ﬂmalar çok derinlemesine oldu, koruyucu a¤›z diﬂ sa¤l›¤›yla ilgili tart›ﬂma
k›sm›nda fazla z›t fikirler yoktu. Sonuçta uzlaﬂma noktalar›n› çok iyi yakalad›k. O bize hareket kabiliyeti verdi. Bu
konuda mevcut fikirleri geliﬂtirme onlar üzerinde daha uzun tart›ﬂma imkan›
verdi. Sonraki toplant›da belli detaylarda kitlensek de ilk toplant›da temel konularda kat›l›mc›lar›n hemen hemen
tümü uzlaﬂt›¤› için detaylar› rahatl›kla
inceleyebildik.
21 / TDBD

Küresel düﬂün / yerel hareket et
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) Global Sa¤l›k Program› Yaklaﬂ›m› çerçevesinde a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›n›n
21. yüzy›lda sürekli olarak geliﬂtirilmesi için “Dünya A¤›z Sa¤l›¤› Raporu”nu yay›mlad›. Raporda
DSÖ "küresel düﬂün – yerel hareket et" felsefesini öne ç›kar›yor. Bu raporun bir özetini ve rapordan ç›kard›¤›m›z baz› spotlar› sunuyoruz.
ünya çap›nda h›zla de¤iﬂen
hastal›klar de¤iﬂime u¤rayan
yaﬂam tarz›yla yak›ndan iliﬂkilidir. ﬁeker bak›m›ndan zengin yiyecekler kullan›m›, sigara ve alkol tüketiminin gittikçe artmas› de¤iﬂen yaﬂam tarz›n›n baﬂ›nda gelmektedir.
A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› ve oral hastal›klar,
sosyo-çevresel etkenlerin yan› s›ra yukar›da ifade edilen etkenlere de ba¤l›d›r.
Bu etkenler, a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› aç›s›ndan
risk oluﬂturdu¤u gibi, floridlerin kullan›m› ve iyi a¤›z hijyeni gibi koruyucu
önlemler için de risk oluﬂturmaktad›r.
Oral hastal›klar dünyan›n bütün bölgelerinde yüksek yayg›nl›¤› ve tekrarlama
oranlar› nedeniyle toplumun karﬂ›laﬂt›¤› baﬂl›ca sa¤l›k problemlerini aras›nda
say›lmaktad›r ve en büyük yük düﬂük
sosyo-ekonomik seviyeye sahip top-

D

lumsal katmanlarca yüklenilmektedir.
A¤r› ve ac›n›n yan› s›ra oral hastal›klar
diﬂ kayb›na neden olmakta ve yaﬂam
kalitesini de etkilemektedir.
Oral hastal›klar›n geleneksel yollarla tedavi edilmesi, geliﬂmiﬂ ülkelerde yüksek maliyetli bir iﬂlem olup, orta ve düﬂük gelirli ülkelerde ise uygulanmas› olanakl› de¤ildir.
DSÖ’nün bulaﬂ›c› olmayan hastal›klar›n
önlenmesi ve kontrol alt›na al›nmas› için global stratejisi, yine DSÖ’nün a¤›z
sa¤l›¤› program›, çeﬂitli teknik programlarla iliﬂkilendirilmiﬂ ve aradaki
ba¤lant›lar güçlendirilmiﬂtir.
Global seviyede mevcut a¤›z sa¤l›¤› durumu ve geliﬂme e¤ilimleri tan›mlanm›ﬂ
ve D.S.Ö. taraf›ndan 21. Yüzy›l içerisinde daha iyi bir a¤›z sa¤l›¤› elde edilmesi için belirlenen stratejiler ve yaklaﬂ›mlar ana hatlar› ile ç›kart›lm›ﬂt›r.

Rapordan baz› sat›rbaﬂlar›
• Herhangi bir sa¤l›k eylemi:
Baﬂl›ca hedefin ve amac›n sa¤l›¤›n
geliﬂtirilmesi olan destekleyici, önleyici, iyileﬂtirici ya da rehabilite edici
bütün faaliyetlerdir.
• Sa¤l›¤›n karﬂ›laﬂt›¤› risklerin azalt›lmas› sürdürülebilir kalk›nmay›
ve geliﬂmeyi teﬂvik edecektir ve topluluk içerisindeki eﬂitsizlikleri azaltacakt›r.
• Alt - orta ve yüksek gelirli ülkelerde egemen olmaya devam eden
bulaﬂ›c› olmayan kronik hastal›klar,
birçok fakir ve geliﬂmekte olan üçünTDBD / 22

cü dünya ülkesinde gittikçe artan bir
ﬂekilde yayg›n hale gelmektedir.

milyonlarca okul ve iﬂ saatinin kaybolmas›na neden olur.

• A¤›z sa¤l›¤›; kronik orofasiyal
a¤r›, a¤›z kanseri, oral doku lezyonlar›, yar›k dudak ve damak benzeri
do¤um kusurlar› ve a¤›z, diﬂ ve toplu olarak kraniofasiyal kompleks olarak bilinen kraniofasiyal dokular› etkileyen di¤er hastal›klar ve rahats›zl›klara sahip olmama anlam›na gelmektedir.

• Diﬂ çürükleri, ço¤u sanayileﬂmiﬂ ve geliﬂmiﬂ ülkede halen baﬂl›ca bir a¤›z sa¤l›¤› problemi olmaya
devam etmekte ve okul yaﬂ›ndaki
çocuklar›n % 60 - % 90 oran›n› ve yetiﬂkinlerin büyük ço¤unlu¤unu etkilemektedir.

• Oral hastal›klar okulda, iﬂte ve
evde gerçekleﬂtirilen faaliyetleri s›n›rland›r›r ve dünya üzerinde her y›l

• Halihaz›rda, hastal›k seviyesi
Amerika ülkelerinde yüksek durumda iken Afrika’da nispeten daha düﬂüktür. Ancak, de¤iﬂmekte olan yaﬂam koﬂullar›n›n ›ﬂ›¤›nda diﬂ 

çürüklerinden kaynaklanan vakalar›n, özellikle ﬂekerin gittikçe artan
seviyelerde kullan›m› ve floridlerin
uygun olmayan ﬂekilde kullan›lmas›
nedeni ile Afrika’da bulunan ço¤u
geliﬂmekte olan ülkeler içerisinde
art›ﬂ gösterece¤i tahmin edilmektedir.
• Sanayileﬂmiﬂ ve geliﬂmiﬂ ülkelerde gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalar, sigara kullan›m›n›n yetiﬂkinlerde gözlemlenen periodontal hastal›klar için
baﬂl›ca bir risk faktörü oldu¤unu sergilemiﬂtir.
• A¤›z hastal›klar›n›n geleneksel
yöntemler kullan›larak tedavi edilmesi oldukça maliyetli bir iﬂlemdir. Ço¤u sanayileﬂmiﬂ ülkede tedavi edilecek olan hastal›klar aras›nda dördüncü en yüksek maliyete sahip
hastal›kt›r. Ço¤u düﬂük gelir seviyeli
ülkede tedavinin mümkün olmas›
durumunda sadece çocuklar için diﬂ
çürükleri iﬂlemleri için belirlenen maliyetler çocuklar için toplam sa¤l›k
bak›m bütçesini aﬂacak seviyededir.

• 12 yaﬂ›ndaki çocuklara iliﬂkin DMTF verilerine sahip olan ilk
küresel
harita
1969 y›l›nda haz›rlanm›ﬂt›r ve bu
harita kapsam›nda sanayileﬂmiﬂ
ülkelerde yüksek
diﬂ çürükleri yayg›nl›k oran› gösterirken geliﬂmekte
olan ülkelerde genel olarak düﬂük
de¤erler belirtilmiﬂtir. Bu konuda birkaç y›l içerisinde diﬂ çürükleri yayg›nl›k oran›nda bir de¤iﬂim kal›b›n›n
baﬂlad›¤›n› yani örnek olarak geliﬂmekte olan ülkelerde diﬂ çürüklerinin gittikçe artan seviyeleri ile ço¤u

sanayileﬂmiﬂ ülkede diﬂ çürüklerinde gittikçe azalan seviyeler gözlemlenmektedir.
• Geliﬂmiﬂ olan ço¤u ülkede gözlemlenen diﬂ çürüklerindeki azalma
oran›n›n nedeni, gerçekleﬂtirilen bir
dizi kamu sa¤l›¤› önleminin bir sonucudur.
• Ço¤u ülkede, devletin üstlendi¤i rol h›zl› bir ﬂekilde de¤iﬂmektedir
ve özel sektör ve kamu kurumlar› önemli oyuncular olarak sahneye ç›kmaktad›r. Özellikle geliﬂmekte olan
ülkelerde gittikçe artan say›lardaki
kalk›nma örgütleri, özel vak›flar ve
hükümete ba¤l› olmayan örgütler
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• DSÖ A¤›z Sa¤l›¤› Program› "küresel düﬂün – yerel hareket et" felsefesini benimsemiﬂ ve uygulamaktad›r
• Araﬂt›rmalar, düﬂük seviyede
bir florid içeri¤inin a¤›z boﬂlu¤unda
sürekli olarak muhafaza edilmesi
durumunda florid maddesinin diﬂ çürüklerinin engellenmesi hususunda
en etkili yöntem oldu¤unu göstermiﬂtir

• En belirgin dört NCD hastal›¤›
kardiovasküler hastal›klar, diabet,
kanser ve akci¤er hastal›klar› ile oral
hastal›klar ortak risk faktörlerine sahiptir.
• DSÖ Bulaﬂ›c› Olmayan Hastal›klar›n Önlenmesi ve Kontrol Alt›na
Al›nmas› için Global Stratejisi, oral
hastal›klar›n önlenmesi ve kontrol
alt›na al›nmas› hususunun yönetilmesi için yeni bir yaklaﬂ›md›r. Risk
etmenlerinin seviyelerinin ve kal›plar›n›n erken bir ﬂekilde ve sürekli olarak gözlemlenmesi, topluluk içerisindeki önleme amaçl› faaliyetlerin ve
a¤›z sa¤l›¤›n›n desteklenmesinin
planlanmas› ve de¤erlendirilmesi konusunda temel öneme sahiptir.

(NGO’lar) sa¤l›k sektöründe aktif rol
oynamaya baﬂlam›ﬂlard›r.

• DSÖ taraf›ndan "Floridler ve a¤›z sa¤l›¤›" baﬂl›¤› alt›nda yay›nlanan
846 numaral› Teknik Rapor Serisi içerisinde, floridli diﬂ macunlar›n›n
kullan›lmas› için aﬂa¤›da belirtilen
tavsiyede bulunulmuﬂtur:
Floridli diﬂ macununun diﬂlerde bulunan çürüklerin kontrol alt›na al›nmas› için oldukça etkili bir yöntem olmas› nedeni ile, geliﬂmekte olan ülkelerde floridli diﬂ macunlar›n›n
maddi olarak karﬂ›lanabilir seviyede
olarak kullan›m›n›n geliﬂtirilmesi için
her türlü çaba sarf edilmelidir. Floridli diﬂ macunlar›n›n kullan›m› bir kamu sa¤l›¤› önlemidir ve bu ürünün
kozmetik ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinden ve vergilendirmeden muaf tutulmas› ülkelerin ç›kar›na olacakt›r.
• DSÖ taraf›ndan belirlenen politikalardan bir tanesi, maddi olarak
karﬂ›lanabilir nitelikteki floridli diﬂ
macunlar›n›n geliﬂmekte olan ülkelerde yayg›n olarak kullan›m›n›n desteklenmesidir.

Büyük felaketten beﬂ y›l sonra...
Beﬂ y›l önce 17 A¤ustos 1999 günü yaﬂad›¤›m›z büyük felaket 20 bine yak›n insan›m›z› kaybetmemize neden olmuﬂ, kurtarma çal›ﬂmalar› s›ras›nda devletin gösterdi¤i acz sivil toplum örgütlerini öne ç›karm›ﬂt›. Büyük depremin y›ldönümünde depremden zarar görmüﬂ meslektaﬂlar›m›z›
ziyaret ettik. O günleri ve sonras›n› sorduk. Hepsinin üzerinde önemle durduklar› kelime
‘dayan›ﬂma’ oldu.
Sakarya D.O. üyeleri
Savaﬂ ve Canan K›l›nç:

‘Yaﬂamayan
bilemez’
natifin yok. Belki çok ileriye dönük baz›
ﬂeyler yapm›ﬂ olabilirler ama birçok konuda kald›¤›m›z yerden devam ediyoruz.

17 A¤ustos depreminden önce Adapazar›’nda ortak muayenehanelerinde çal›ﬂan Canan ve Savaﬂ K›l›nç
çifti yaﬂananlar›n çabuk unutulmas›ndan ﬂikayetçi.

17 A¤ustos depremini nas›l yaﬂad›n›z,
depremin hemen sonras›ndan biraz
bahsedebilir misiniz?
Depremle birlikte burada baz› muayenehaneler bizimki gibi tamamen harap oldu. Bizim binam›z tamamen yerle bir oldu¤u için her ﬂeyimizi yenilemek zorunda kald›k. Di¤er ﬂeylerin yan› s›ra büyük
bir maddi yükün alt›na girdik birdenbire.
Durum böyle olunca küçük ya da büyük,
gelen yard›mlar o zaman çok yararl› oldu.
TDB’nin Afet Fonu’ndan nakit para yard›m›n›n d›ﬂ›nda yurtd›ﬂ›ndan hibe olarak
gelen cihazlar›n bize ulaﬂt›r›lmas› da o
dönemde yaralar›m›z› sarmam›za çok yarTDBD / 26

d›mc› oldu. Bu fondan aç›k ve net bir ﬂekilde faydaland›k yani. Elimizde bu aletler olmasayd› hepsini biz belirli ücret karﬂ›l›¤›nda yeniden almak zorunda kalacakt›k. Bu yap›lan çal›ﬂmalar›n epey faydas›n› gördük. ‹nkar edemeyiz bunu.
Devlet olas› bir depreme haz›rl›k konusunda gereken çal›ﬂmalar› yap›yor mu
Adapazar›’nda?
Pek bir ﬂey yap›ld› diyemeyece¤iz. Deprem aç›s›ndan sak›ncal› olan yüksek binalarda faaliyetler devam ediyor. ‹ﬂyeri kiralamak istedi¤in zaman beﬂ katl› binalardan seçmek zorundas›n. Baﬂka bir alter-

Afet Fonu’yla ilgili görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
Afet geldi¤i zaman insan bunun k›ymetini anl›yor. Böyle bir deste¤i ar›yorsunuz,
çünkü o afete ne ﬂartlarda yakalanaca¤›n›z› kimse garanti edemiyor. O anki ﬂartlarda durumuzun hiç de uygun olmayabilir.
Bu tür yard›mlar, o anda geldi¤i zaman,
en az›ndan iﬂlerinizi yürütebilmek, belli
bir düzene sokabilmek için bir destek oluﬂturuyor. O günleri yaﬂad›ktan sonra
ben afet fonu olmas›n diyemeyece¤im.
Bunu kimse baﬂ›na gelmeden anlayamaz.
Bütün maddi varl›¤›n›n sona erdi¤ini, bütün emeklerinin yerle bir oldu¤unu gördü¤ün anda, gösterilen dayan›ﬂman›n yaratt›¤› hisler anlat›lamaz. Biz Afet Fonu’nun devam etmesini hatta geliﬂtirilmesini istiyoruz.

Sakarya Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Yeﬂim Saraç:

‘Hayata ikinci kez baﬂlad›k’
Devlet olas› bir depreme haz›rl›k konusunda gereken çal›ﬂmalar› yap›yor
mu Adapazar›’nda?
ﬁu dönemde bu 5 y›ll›k süre içinde iki
kattan fazla yap›lanmaya izin verilmiyor. Ama y›k›lmam›ﬂ beﬂ katl› binalar
var. Onlar›n içinde insanlar hala yaﬂ›yor. Süslenip püslenip kiraya verilen
yerler var. Biz depremi burada yaﬂam›ﬂ
ve o caddeleri, o evleri çok iyi bilen insanlar olarak yan›ndan dahi geçmeye
korkuyoruz ama içlerinde insanlar yaﬂ›yor ﬂu anda.
ﬁu ana kadar hükümetin yapt›¤› sadece
deprem sonras›nda iki katl› binadan
fazlas›na izin vermemek ama bunun da
ne kadar sürece¤i konusunda tereddüdümüz var. Çünkü bu ﬂehir 67 depremini de yaﬂam›ﬂ. Yine sadece üç kata izin verilmiﬂ ama 17 A¤ustos’tan önce
alt› katl›lar yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›. Bir
dönem sonra ayn›s›n›n olmayaca¤›n›
hiçbirimiz garanti edemiyoruz.
Deprem sonras›nda yap›lan çal›ﬂmalar› özetleyebilir misiniz?
17 A¤ustos 1999 depremi Kocaeli depremi diye geçti. Bütün ulusal bas›nda
öyle yer ald›. Dolay›s›yla bizler Kocaeli’nden sonra yard›m almaya baﬂlad›k.
Birkaç gün sonra buradaki felaket gözler önüne serilebildi. Sakarya çok fazla
y›k›ma maruz kalmas›na ra¤men, baﬂlang›çta yard›m ulaﬂmad›. Yard›mlar
hep di¤er illere gitti. Ama o ilk günlerde hükümetten yard›m göremezken
TDB ilk günden itibaren bizim yan›m›zdayd›. Bütün Yönetim Kurulu ve ‹stanbul’dan, Ankara’dan gönüllü olarak kat›lan arkadaﬂlar buradayd›lar. Tek tek
dolaﬂ›p muayenehanelerde hasar tespiti
yapt›k. ‹lk hafta hemen tespitler yap›ld›
ve ard›ndan tespit yap›lmas›na ra¤men
hekimler tek tek arand›. Bir ﬂeye ihtiyac›n›z var m› diye. Örne¤in bana ulaﬂ›ld›¤›nda benim evimde ve muayenehanemde fazla zarar olmad›¤› için daha
çok ihtiyac› olan arkadaﬂlar›ma yard›m
yap›lmas›n› istedim. Ona ra¤men
TDB’den malzeme yard›m› geldi bizlere. Bu, arkam›zda çok büyük bir kuvvetti.
Bir de sadece maddi olarak yaralar›n sa-

r›lmas› mümkün de¤il. Evet, ne yapaca¤›m›z› bilemez durumdayd›k; hayata
bir daha ayn› ﬂekilde devam edebilecek
miydik bilmiyorduk. Çünkü gerçekten
çok büyük bir felaketle karﬂ› karﬂ›yayd›k. O dönemde en önemli ihtiyac›m›z
manevi destekti asl›nda. Bir daha hiç
muayenehanelerimizde çal›ﬂamayaca¤›m›z› zannetmiﬂtim ben. Yollar yoktu,
hiçbir yere ulaﬂam›yorduk, ﬂehir içindeki arkadaﬂlar›m›za ulaﬂam›yorduk ama TDB bize ulaﬂt›. O zaman gördü¤ümüz manevi destek bizi tekrar hayata
ba¤lad›. Asl›nda ikinci bir baﬂlang›çt› o
bizim için.
Afet Fonu’yla ilgili görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
Afet ve Dayan›ﬂma Fonu’nun kald›r›lmamas› için biz elimizden gelen her
türlü deste¤i TDB’ye verece¤iz. Çünkü
umar›m bu çabada olanlar›n hiçbiri hiçbir afet görmez, ama dayan›ﬂman›n
gereklili¤ini görmek için illa da bir afet
yaﬂamak ﬂart de¤il.
Ayr›ca bu sadece afetlerle s›n›rl› bir fon
de¤il, bir dayan›ﬂma fonu. Bir y›l kadar
önce Oda baﬂkan›m›z ve genel sekreterimizi Gaziantep Baﬂkanlar Konseyi
Toplant›s› dönüﬂünde elim bir trafik
kazas›nda kaybettik. Ard›ndan kalan ailelerine yap›lan ciddi yard›mlar var. Bu
bir dayan›ﬂma fonu sonuçta. Afet Fonu
bence kesinlikle sürmeli.

17 A¤ustos ve 12 Kas›m 1999
depremlerinde yitirdiklerimiz
Aziz Kubilay Demir
Sakarya Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Ata Ümit Aksoy
Ankara Diﬂhekimleri Odas›
Funda Aksoy
Ankara Diﬂhekimleri Odas›
‹smail Ocak
Sakarya Diﬂhekimleri Odas›
Yücel Ç›tak
Kocaeli Diﬂhekimleri Odas›
Ahmet Cevdet Çetin
Kocaeli Diﬂhekimleri Odas›
Haluk Do¤ru
Sakarya Diﬂhekimleri Odas›
Mehmet Metin Bal›
Ankara Diﬂhekimleri Odas›
Halil ‹brahim Taﬂmal›
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Özkan ﬁeref Tümbek
Sakarya Diﬂhekimleri Odas›
‹brahim ‹nan
Kocaeli Diﬂhekimleri Odas›
Mehmet E. Topçu
Sakarya Diﬂhekimleri Odas›
Yalç›n Demircio¤lu
Sakarya Diﬂhekimleri Odas›
Hamdi Gonca
Sakarya Diﬂhekimleri Odas›

17 A¤ustos y›k›m›n›n hemen ard›ndan TDB gezici ekipleriyle birçok deprem bölgesinde acil diﬂhekimli¤i
hizmetleri vermiﬂti.
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Sakarya D.O. ve TDB Afet ve Dayan›ﬂma
Komisyonu üyesi Cenap Koﬂu:

‘Yeniden baﬂlamak
için bir k›v›lc›m
çak›ld›’
Deprem sonras› durumu özetleyebilir misiniz?
Sakarya’da diﬂhekimi camias› gerçekten
büyük yara alm›ﬂt›. Yedi meslektaﬂ›m›z›
maalesef kaybetmiﬂtik. On yedi civar›nda muayenehane y›k›lm›ﬂt›. Burada
devletin diﬂhekimlerine herhangi bir
katk›s› olmad›. Hepimiz az çok zarar
gördük ama muayenehanesi, evi y›k›lan
ya da ailesinden vefat eden diﬂhekimi
arkadaﬂlar›m›za sordu¤umuzda tahmin
ediyorum söyleyecekleri ﬂey ‘TDB bu iﬂten yüzünün ak›yla ç›kt›’ olacakt›r.
Çünkü ilk andan itibaren yani 18 A¤ustos sabah› itibariyle bütün organlar›yla
buradayd›. Daha sonra ﬂehrin çeﬂitli
yerlerinde diﬂhekimli¤i hizmetleri veriliyordu TDB’deki arkadaﬂlar taraf›ndan.
Orta vadede de depremden zarar gören
arkadaﬂlara ekipman ya da nakdi yard›m yap›ld›. Tabii o zamanki imkanlarla kar›nca karar›nca ne varsa paylaﬂ›lacak ﬂekilde bir dayan›ﬂma gösterildi.
Çok net bir ﬂekilde söyleyebilirim ki aln›m›z›n ak›yla ç›kt›k hep beraber deprem sürecinden. Tabii büyük bir y›k›m

yaﬂad›k. Afet fonu insanlar› birden abad
edecek bir ﬂey de¤il. Yeniden baﬂlamak
için bir ilk güç verecek bir k›v›lc›m çakmak ve en önemlisi dayan›ﬂma göstermek gibi bir özelli¤i var. Bu çok önemli, paradan puldan her ﬂeyden çok daha
fazla önemli. Yan›n›zda insanlar var.
Afet Fonu’yla ilgili görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
Bu konuda iki ﬂey söylemek laz›m. Birincisi, Afet ve Dayan›ﬂma Fonu’na bu
yapt›klar›ndan sonra temelde karﬂ› ç›kmak mümkün de¤il. ‹kincisi, iﬂin teknik k›sm› yasalarla, kanun, tüzük vs. ile ilgili k›sm› bir ﬂekilde hallolur, yap›lan iﬂ do¤ru ise bunun prosedüre uygun ﬂekilde yap›lmas›n› sa¤lamak zor
de¤il. Mutlaka bir ﬂekilde bu iﬂ çözülecektir. Çünkü afet ve dayan›ﬂma fonu
gerekli bir ﬂeydir ve herkes taraf›ndan
kabul edilmiﬂ bir ﬂeydir. ‹ﬂin teknik,
kanuni k›sm› bir ﬂekilde hallolur ama
bu hallolduktan sonra bununla ilgili
negatif düﬂünce sergileyen insanlar›n
biraz daha düﬂünmelerini öneriyorum.

TDB’nin gezici ekipleri dönüﬂümlü olarak birçok çad›rkentte haftalarca hizmet verdi.
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Sakarya D.O. üyesi
Turan Çetiner:

‘Meslektaﬂ
olman›n
gere¤i’
17
A¤ustos
depreminde
benim de muayenehanem
y›k›ld›. Di¤er
arkadaﬂlar›n
yard›mlar›na
koﬂtuk. Akabinde
hem
Ankara’dan
hem
‹stanbul’dan Oda
arkadaﬂlar›m›z buraya geldiler. Onlarla beraber bütün muayenehaneleri
arad›k. Hasarlar› tespit etmeye çal›ﬂt›k. O gün baﬂka bir faaliyet daha oldu. Hemen hastane bahçesinde çad›rlar kurularak diﬂ muayenehanelerinin çal›ﬂamad›¤› günlerde depremden ac› çeken halk›n bir de diﬂ ac›s›
çekmemesi için çabalad›lar. Di¤er
yandan TDB Afet Fonu’ndan yard›m
yap›labilmesi için bizim ihtiyac›m›z
olup olmad›¤› sordular. Çeﬂitli firmalar›n ya da yurtd›ﬂ›ndan yap›lan kampanyalarla toplanan cihazlar›n bize ulaﬂt›r›lmas›n› sa¤lad›lar. Cüzi de olsa
nakdi yard›mlar yap›ld›. Daha güçlü
bir fon oluﬂturulmas› gereklili¤i konuﬂulmaya baﬂland› ve hayata geçirildi. Afet Fonu gibi bir dayan›ﬂma organizasyonuna ihtiyac›m›z var çünkü
afetler her an hepimizin baﬂ›na gelebilir. Arkadaﬂlar›m›z›n ya da ailelerinin yan›nda olmak durumunday›z.
‹nsanl›¤›n gere¤idir. Meslektaﬂ olman›n gere¤idir. Bu afet fonunun her ﬂekilde korunmas›ndan yanay›m. Ac›
günleri yaﬂayanlar biliyorlar. Söyleyece¤im bu kadar. Bu afet fonunun kald›r›lmas› olay› akl›m›n almayaca¤› bir
ﬂey. Daha baﬂka bir ﬂey söylemek istemiyorum. Lütfen arkadaﬂlar bu konuyu bir daha düﬂünsünler. Duyarl›
olsunlar. Afet fonu toplans›n ama
kimse afetten ma¤dur olmas›n.

Deprem sonras› TDB Afet
Komisyonunda yer alan
Prof.Dr. Gülümser Koçak:

falan yoktu Kocaeli ve Sakarya’daki boyutta de¤ildi.

‘Gönüllülük
yeterli de¤il’
Deprem sonras›ndaki çal›ﬂmalar›n›z›
özetleyebilir misiniz?
TDB’nin yönlendirmesiyle ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› bünyesinde bir komisyon kuruldu. Bu komisyona deprem
bölgesindeki illerden de üyeler kat›ld›.
‹lk olarak ne yap›lmas› gerekti¤i kararlaﬂt›r›ld›. Hangi bölgelere gidilmesi gerekti¤i kararlaﬂt›r›ld›. O bölgelere öncelikle acil a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetleri bir
firman›n sa¤lad›¤› içinde bir ünit bulunduran bir araçla bölgeye gidildi. Bir
yandan da bir hasar tespit komisyonu
oluﬂturuldu. Nerelerde hangi hasarlar
var onlar tespit edildi. Tespit edildikten
sonra hangi hekime ne ﬂekilde aynî mi
nakdi mi yard›m yap›lmas› gerekti¤i kararlaﬂt›r›ld›. Birçok kritere bak›ld›; sigortal› m› sigortas›z m›, kendisinin mi
de¤il mi, az hasarl› m› çok hasarl› m›

yoksa y›k›k m›. Tüm bunlara göre belirli bir miktar koyuldu. O miktarlara göre parasal yard›mlar yap›ld›. Onun d›ﬂ›nda hem içerden hem yurtd›ﬂ›ndan
gelen malzemeler bölüﬂtürülerek hekimlere gönderildi. Yurtiçinden ve
yurtd›ﬂ›ndan yard›m organizasyonuyla
gelen malzemeler s›n›fland›r›ld›. S›n›fland›r›ld›ktan sonra paketlendi ve o
bölgedeki komisyon üyelerinin önerisiyle ihtiyac› olan hekimlere da¤›t›ld›.
Daha sonra da o bölgedeki bütün hekimlere gönderildi.
‹stanbul’da da depremden zarar gören meslektaﬂlar›m›z var m›yd›?
‹stanbul’da Avc›lar ve Büyükçekmece
bölgesine gidildi. Büyük boyutta bir hasar tespit edilemedi. Bir iki meslektaﬂ›m›za yard›m yap›ld›. Ama öyle y›k›lma

Sakarya D.O. üyesi Mübeyyen Melek:

‘O an için yaram›za
merhem oldu’
Deprem sonras› yaﬂad›klar›n›z› ö¤renebilir miyiz?
Ben 98’de Selçuk Üniversitesi’nden mezun oldum. 6 ay sonra muayenehane
açt›m. Muayenehane açt›ktan 6 ay sonra da deprem oldu. Muayenehanenin
borcunu bitirdim, y›k›ld›. Yerle bir oldu. Binam›z tamamen enkaz halindeydi. Malzemelerden çok az kurtarabildiklerimiz oldu ama tabii onlar da hasarl›yd›. Daha sonra TDB’den karﬂ›l›ks›z bir
yard›m ald›k. Küçük bir mebla¤ olsa da
o an için yaram›za merhem oldu. Beklemiyorduk da do¤rusu. Daha önce Afet
Fonu diye bir ﬂey oldu¤unu da bilmi-

yorduk. ‹laç gibi geldi denebilir.
Devletten geri ödemeli bir kredi ald›k.
ﬁu anda geri ödemeleri baﬂlad›. Baﬂka
hiçbir yard›m almad›k. Tekrar kendi
imkanlar›m›zla prefabrik yapt›rd›k.
Prefabrikle belli bir süre devam ettik.
Daha sonra kendi kal›c› iﬂyerlerimizi
kurduk. Devam ediyoruz ﬂu anda.
Afet Fonu’yla ilgili görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
Devam etmesi gerekir. Çünkü bizim için çok yüksek bir pay ödemiyoruz.
Y›lda bir kez veriyoruz ve biz onu yaﬂad›¤›m›z için, baﬂkalar›n da ne hissetti¤i-

Afet Fonu hakk›nda bir de¤erlen-dirme yapar m›s›n›z?
Afet fonu 98’de kurulmuﬂtu. Ama ondan evvel afet fonu yokken Dinar’da ve
Erzincan’da meydana gelen depremlerde çok cüzi yard›mlar yap›labildi çünkü
ne TDB’nin böyle bir fonu vard› ne de
hekimler düﬂünüldü¤ü kadar yard›mda
bulundular. Maalesef gönüllü yard›mlar istenilen düzeye ulaﬂmad› hiçbir zaman. O bak›mdan TDB’nin elinin alt›nda ve hiçbir baﬂka ﬂekilde kullan›lamamas›, baﬂka bir iﬂe aktar›lmamas› gereken bir fonun oluﬂturulmas›n› gerekli
oldu¤u düﬂüncesiyle oluﬂturuldu bu
fon. Miktar› büyük olmasa da çok önemli bir dayan›ﬂma iﬂlevi gördü¤ünü
düﬂünüyorum.
Afet Fonunun kapsam› içinde birincisi
deprem, sel ve yang›n gibi afetler var. ‹kincisi görev baﬂ›nda yaﬂam›n› kaybedenler ve üçüncüsü, hastal›k veya benzer bir nedenle çal›ﬂamayacak durumda
olanlara fon kapsam›nda yard›m yap›labiliyor. Ama toplanan fon bence hala
yeterli düzeyde de¤il. Yap›lan yard›m
biraz sembolik bir düzeydedir ama hiç
olmazsa hekim bilir ki benim bir meslek kuruluﬂum var.
ni, o anda ne durumda oldu¤unu biliyoruz. Bize afet fonundan gelen para o
anki bir ihtiyac›m›z› giderdi. Hoﬂ bir
dayan›ﬂma olarak. Yoksa tabii ki bize muayenehane açacak kadar para verilmeyecekti. Meslektaﬂlar›m›z›n
hat›rlamalar›, aray›p sormalar› önemliydi o günlerde. Üstelik beni o kadar zor
bulmuﬂlar ki babam›n cep telefonuna
ulaﬂm›ﬂlar, oradan bulmuﬂlar. Hekim
oldu¤umu o zaman anlad›m. Kötü bir
ﬂey yaﬂad›k ama sonras›nda insan›n
böyle birileri taraf›ndan aranmas›, bir
meslektaﬂ olarak görmesi güzel bir ﬂey.
Yoksa mebla¤›n›n çok da önemi yok.
Devletin bizi aray›p sormad›¤› günlerde
TDB’nin bize sahip ç›kmas›yd› güzel olan ﬂey.
Afet Fonu önemli. ‹nsanlar bu paran›n
nereye gitti¤i biliyorlar. Para bir yerde
birikiyor kumbara gibi. Sonuçta bunlara birilerin ihtiyac› mutlaka oluyor. Afet
konusunda çok zengin bir ülkeyiz. Bir
kaza geçirece¤iz deprem ﬂart da de¤il.
Bu durumlarda da ufak bir destek olabilir. Meslektaﬂlara sahip ç›kmak önemli diye düﬂünüyorum.

29 / TDBD

Kocaeli Diﬂhekimleri Odas› eski
Baﬂkan› Metin Pamukçu:

‘Haf›zam›z çok güçlü de¤il galiba’
17 A¤ustos Depremi sonras› Kocaeli’nde yaﬂananlar ve ﬂimdiki durum
hakk›nda k›saca bilgi verir misiniz?
Deprem sonras› tam bir kaos yaﬂand›. Yani devlet denilen mekanizma ortada yoktu. ‹nsanlar ancak kendi imkanlar›yla
canlar›n› ve yak›nlar›n› kurtarmaya çal›ﬂt›lar. Biz üç arkadaﬂ›m›z› kaybettik. Birçok arkadaﬂ›m›z›n muayenehaneleri gerçekten büyük hasar ald›. Ufak hasarlar›
olanlar da o günkü koﬂullar içerisinde
kolay bellerini do¤rultabilecek durumda
de¤illerdi. Meslektaﬂlar›m›z da do¤al olarak meslek örgütümüzden bir ﬂeyler beklediler. Ama, san›yorum di¤er sivil toplum ve meslek örgütlerine göre biz, daha
çabuk toparland›k ve TDB ile olan iliﬂkilerimizi çabuk oluﬂturduk. TDB’den gelen arkadaﬂlarla burada çok ma¤dur olan
arkadaﬂlara günübirlik ekonomik yard›m
yap›ld›. Muayenehanelerini kaybetmiﬂ 23 arkadaﬂ›m›za muayenehane kurmas›yla

ilgili gerekli maddi destek sa¤land›. Muayenehanelerin gereksinimi olan araç-gereç zaten verildi. Gerçekten bu bize çok
önemli bir katk›yd›. Zaten anlatmak da o
kadar kolay de¤il. Yaﬂarsan›z çok daha iyi anlayabiliyorsunuz.
Afet Fonu’yla ilgili görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
TDB Afet Fonu 1998’de oluﬂturulmuﬂtu.
Dolay›s› ile deprem döneminde yeniydi,
henüz yeterli bir birikim de yoktu. Buna
ra¤men, çok küçük miktarlarda da olsa,
o dönemde varolan karmaﬂan›n içersinde, insanlar›n ne yapaca¤›n› ﬂaﬂ›rd›¤› bir
dönemde, insanlar› baya¤› mutlu etti.
Biz, bu olay› bizzat yaﬂad›¤›m›z için, böyle bir fonun çok büyük önemi oldu¤unu,
böyle zamanlarda en ufak yard›m›n bile
çok büyük önem arz etti¤ini düﬂünüyorum. Afet Fonu rehabilite olabilir, belki
yard›m sand›¤›na dönüﬂtürülebilir. Ama

ben, afet fonunun olmas›n›n gerekli oldu¤una inan›yorum. Yaﬂad›¤›n›z zaman
çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Sadece
deprem de¤il, Hatay’da sel felaketi oldu
orada da bunun katk›s› oldu. Türkiye’deki kültürel yap› bu iﬂin gönüllük esas›na
b›rak›lmas›n› zorlaﬂt›r›yor. ﬁu anda yaﬂamad›klar› için bunu anlayamayan insanlar, böyle bir durum yaﬂad›klar› zaman,
olay›n fark›na vard›klar›nda piﬂman olacaklard›r. Maalesef Türk toplumunun
haf›zas› çok güçlü de¤il. Çabuk unutuyor
neler yaﬂad›¤›n›. Yaﬂad›klar›m›zdan ders
alam›yorsak gelecekte bunlar› tekrar yaﬂamak zorunda kal›r›z. Dile¤im, bunlar›
tekrar yaﬂamayal›m.

Deprem dönemi Kocaeli Diﬂhekimleri
Odas› Baﬂkan› Muhittin Gül:

‘Dayan›ﬂman›n önemi görüldü’
17 A¤ustos 1999 Depremi sonras› yaﬂad›klar›n›z› k›saca aktar›r m›s›n›z?
Kocaeli bölgesinde üç meslektaﬂ›m›z›
kaybettik. Bunlar›n d›ﬂ›nda eﬂlerini, anne, babalar›n› kaybeden meslektaﬂlar›m›z
oldu. Konutu hasarl›, muayenehanesi y›k›k ve hasarl›, muayenehane demirbaﬂlar› zarar gören meslektaﬂlar›m›z oldu.
O dönemde ilk yapt›¤›m›z aç›kças› cebimizde olan paray› paylaﬂma gayretimiz
oldu. TDB’nin Afet fonundan, TDB Afet
Komisyonu’nun belirledi¤i miktarlar nakit olarak hak sahiplerine da¤›t›ld›. Ayr›ca, TDB’nin muayenehane araç gereçleri,
sarf malzemeleri ﬂeklinde aynî yard›mlar›
da ihtiyaç sahiplerine da¤›t›ld›. Yine, üzerinde TDB Afet Komisyonu’nun ‹stanbul’da oluﬂturdu¤u merkezin telefonlar›
ve benim cep telefonumun oldu¤u ka¤›tlar›, Kocaeli genelinde y›k›k olmayan, girilebilecek olan tüm muayenehanelere
yap›ﬂt›rd›k. Bu ﬂekilde bize ulaﬂanlar oldu. Daha sonra Oda olarak, depremden
sonra benzeri afetlerde kullan›lmak üzere
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Kocaeli’ndeki belediyesi olan her yerin isim, sokakl› büyük pafta haritalar›n› temin ettik. Onlar› Odam›zda bulunduruyoruz, TDB’ye de bir kopyas› gönderildi.
Afet Fonu’yla ilgili görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
TDBD’nin 51. say›s›ndaki yaz›m›n bitiminde ﬂöyle demiﬂim; "Depremin ilk gününden beri çabalayan Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’ne, Odalar›m›z›n ve Odam›z›n
yönetim kurulu üyelerine, duyarl›, gönüllü meslektaﬂlar›m›za teﬂekkür etmek
istiyorum." Meslektaﬂlar›m›za hitaben;
"E¤er sizler de bir ﬂeyler yapmak isterseniz, depremin kitab›n›n yaz›lmas›na koyaca¤›n›z katk›lar›, Türk Diﬂhekimleri
Birli¤i’nin Afet Fonunu destekleyerek
baﬂlatabilece¤inizi, haddim olmayarak
hat›rlatmak istiyorum. Dayan›ﬂman›n ve
paylaﬂ›m›n gere¤ini ve hazz›n› hissedersek her türlü sorunun üstesinden gelece¤imize inanc›m› belirtiyorum." Bugünkü
düﬂüncelerim de beﬂ y›l öncekinden hiç

farkl› de¤il. TDB o günlerde her diﬂhekiminin y›ll›k ödedi¤i 500 bin liral›k afet
fonu katk›s›yla, küçük de olsa o günün
s›cak ﬂartlar›nda anlam ifade eden, en az›ndan dayan›ﬂman›n alt›n› çizen; "biz
buraday›z"› hissettiren bir dayan›ﬂma
gösterdi. Ayr›ca TDB Genel Kurulu’nu
gerçekten kutlamak gerekir. Çünkü afet
fonu uygulamas›yla ilgili önerge, Marmara depreminden önce yap›lm›ﬂ, bu yaﬂama geçmiﬂtir. Bugün ise, olas› daha büyük bir bölgesel afet için, sözünü etti¤imiz türden bir dayan›ﬂman›n ﬂart oldu¤unu art›k geçmiﬂ deneyimimizde gördük. Afet Fonu o zor ﬂartlarda gerçekten
büyük anlam ifade ediyor. Afet Fonunun
sürdürülmesinin zorunluluk oldu¤una inan›yorum.

‘Fay› de¤il
haz›rl›klar›m›z› tart›ﬂmam›z laz›m’
TMMOB 2. Baﬂkan› ve Jeofizik Mühendisleri Odas› ‹stanbul ﬁubesi Baﬂkan› Yrd.Doç.Dr. O¤uz
Gündo¤du bugün aslolan›n deprem üzerine akademik bir tart›ﬂma yapmak de¤il haz›rl›klar›m›z›
h›zland›rmak oldu¤unu belirtiyor. Ayd›nlar›n devleti zorlamak anlam›nda yeterli çaba
göstermedi¤ini ifade eden Gündo¤du, meslek odalar›n›n da bu konuda özeleﬂtiri yapmas›
gerekti¤inin alt›n› çiziyor.

Gerçi beﬂ y›lda epey sismoloji bilgisi
ald›k ama hala Marmara’da beklenen
deprem hakk›nda net bir bilgiye sahip de¤iliz. Nas›l bir deprem bekleniyor Marmara’da?
Bu konuda çok önemli bir belirsizlik
yok asl›nda. ‹ki iki buçuk sene önce Aykut(Barka) da ölmemiﬂti henüzKandilli Rasathanesi’nde oturduk Iﬂ›kara baﬂkanl›¤›nda bir toplant› yapt›k. Bu
konular› medyada konuﬂanlar›n hemen
hemen büyük ço¤unlu¤u oradayd›.
Medyan›n tan›mad›¤› bu konuda hakikaten bilgisi olan baﬂka insanlar da vard›. Hepimiz ete¤imizdeki bilgileri döktük ve Marmara’da 30 y›l içinde her an
olabilecek ﬂekilde 7’yi aﬂabilecek büyüklükte y›k›c› bir deprem olma olas›l›¤›n›n %60’›n üzerinde oldu¤unda birleﬂtik. Bunu da halka, medyaya birlikte
aç›klama karar›n› ald›k. Ben ona hep uyuyorum. ﬁu anda sordu¤unuz için yine ayn› ﬂeyi söylüyorum. Durumda de¤iﬂen hiçbir ﬂey yok. Bu bahsetti¤imin
d›ﬂ›ndakiler akademik tart›ﬂmalar. Halk›n bunlar›n detay›n› ö¤renmesinin
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hiçbir faydas› yok. Depremin sadece
büyüklü¤ünde de¤il ki olay, deprem
dalgalar›n›n ivmesi, bulundu¤unuz yer,
zeminin özellikleri, binan›n yap›s› vs.
bir sürü faktör var. Ama büyük bir enerjiyle karﬂ›laﬂaca¤›m›z çok aç›k. Onun d›ﬂ›nda fay›n ucu yok ‹mral›’dan
geçermiﬂ yok bilmem nerden. Nereden
geçerse geçsin. 50 y›l içinde birkaç tane
deprem olma olas›l›¤› çok yüksek Marmara’da.
Sadece Marmara’da m› büyük deprem bekliyoruz?
Do¤u Anadolu çok ciddi bir tehlikeyle
karﬂ› karﬂ›ya bana göre. Biz zaten bunlar› daha önce söylemeye çal›ﬂ›yorduk.
‘Do¤u Anadolu’ya dikkat edin, orada
hoﬂ olmayan geliﬂmeler oluyor, gördü¤ümüz ﬂeyler oluyor, dikkat edin’ dedik. Bingöl’deki deprem esas bekledi¤imiz deprem de¤il.
Ne yapmak gerekiyor ve bugüne kadar neler yap›ld›?
Kentleri elden geldi¤i kadar güvenli ha-

le getirmek gerekiyor. Önce okul ve
hastanelerden baﬂlayarak binalar› kontrol etmek. Afet yönetimi aç›s›ndan örgütlenmek gerekir. Devletin ve sivil
toplum örgütlerinin el ele vermesi gerekir. Zaten çözüm belli. Ama olmad› hiçbirisi. Daha yap› denetimi konusunda
belirli bir noktaya gelemedik. Binalar›m›z›n güçlendirilmesi konusunda olmazsa olmaz kurallar› içeren bir aç›klama beﬂ y›lda oluﬂmad›. Burada akademisyenlerden tutun da odalardan ve
devleti yönetenlere kadar ortak bir sorumluluk var. Sadece afet örgütlenmesiyle ilgili konularda gerçekten önemli
ad›mlar att›k. 20 bin kiﬂinin kaybedildi¤i büyük afet kayg›lar oluﬂturdu toplumda. Bu bask›larla valilik, ilçe belediyeleri, büyükﬂehir belediyesi ciddi bir
ﬂekilde örgütlenme çabalar› içine girdiler. Her ilçenin bir afet merkezi kurmas› geçen hükümet döneminde bir genelgeyle gönderildi. Ancak bunda da iyi
bir noktada de¤iliz. Valilik iyi, Büyükﬂehir biraz iyi. Bak›rköy, Kad›köy de bir
parça iyi. Geri kalan ilçelerde ortada bir
ﬂey yok. Birbirlerinden bile haberdar
de¤iller.
Büyükﬂehir iﬂi daha büyük tuttu, AKOM diye bir ﬂey kurdu. Ayn› zamanda teknik üst seviyede çal›ﬂmalar da yap›yorlar. Kameralarla yollar› kontrol ediyor ya bunu afet planlamas› içine alma çal›ﬂmalar› var. Bunlar iyi ﬂeyler. Bir
de sivil savunma çok h›zl› geliﬂti depremden sonra.
Eksik kalan neydi?
Bu geliﬂmelerin meslek odalar› ve di¤er
sivil örgütlenmelerle paylaﬂ›lmas› gerekiyor. Çünkü afet yönetimin temel bir
hedefi var: Hayat› normale çevirecek
tedbirleri almak. Bu tek baﬂ›na devletin
güçlerine b›rak›lamaz. B›raksak da yetiﬂemez zaten. 17 A¤ustos depreminde olan› gördük. Demek ki çok iyi örgütlen-

mek gerekir. Burada mesafe al›namad›.
Bunu yapmak için de kendi içimizde
önce sorunlar› çözmemiz laz›m. Acil
eylem planlar› düﬂünmemiz laz›m.
Meslek odalar›, sa¤l›kç›lardan, mali
müﬂavirlerden TMMOB’ye varana kadar ortak bir planlama yap›lmas› gerekir. Böyle yerde nas›l yard›mc› olabilece¤iz? Hangi teknik bilgileri götürece¤iz? Nas›l katk› koyaca¤›z? gibi ana hatlar içeren ayr›nt› içermeyen planlamalar, ortaklaﬂmalar. Bu da yok.
Devletin merkezi olarak afetle ilgili
bir senaryosu var m›?
Devletin bu konuda çal›ﬂmas› var. Afet
‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü Deprem Araﬂt›rma Daire Baﬂkanl›¤› her kentin senaryosunu yapmakla görevlidir ayn› zamanda. Devletin öyle bir görevi var.
Bunlar depremden önce ‹stanbul, Bursa, Kocaeli’de vard› ama uygulanamad›.
ﬁimdi di¤er illerin de yap›ld›¤›n› duyuyorum. Sorun bu senaryonun olup olmamas› de¤il, toplumdaki di¤er aktörlerin bu senaryoya kat›lmas›. Art›k ﬂehirleﬂme konseptini daha farkl› görmek
gerekiyor. Planlama anlay›ﬂ›n›n bir
kentleﬂme anayasas› olarak kabul edilerek suland›r›lmadan uygulanmas› gerekiyor. Burada planlama deyince toplumda bütün meslekler var iﬂin içinde.
Sa¤l›kç›s›ndan, mühendisinden, mimar›ndan, ﬂehir planc›s›na kadar giden bir
olay. Ama demin bahsetti¤imize benzer
koordinasyonsuzluk meslek odalar›nda
da var.
Beﬂ y›lda kentlerin dönüﬂümü büyük
oranda sa¤lanabilirdi. Neden yap›lamad›?
Esas önder olmas› gereken kurumlar,
kiﬂiler bir entelektüele, bir ayd›na yak›ﬂ›r bir tutum sürdüremediler. Kurumsal
ya da bireysel öne ç›kma kayg›lar›ndan
ortaklaﬂmay› düﬂünemediler, güçlerini
birleﬂtiremediler. Bunlar bir kültür meselesidir. Bu kültür yok demek ki. Yetiﬂtirdi¤imiz insanlara verememiﬂiz. Burada önemli bir eksikli¤imizi göz ard› ederek bunun cevab›n› veremeyiz. Devlet a¤›rl›¤›n› koyamad›, kayg›s›z bak›yor, ﬂunu yapam›yor gibi ﬂeyleri öne
sürdük. Ama temel neden o de¤il. E¤er
ayd›nlar bu konuda konuﬂanlar ç›k›p
da güçlü bir birliktelik oluﬂturup bask›
oluﬂturmuﬂ olsalard› zaten bunlar olmazd› ki. Deprem konseyinin raporu 23 y›lda ç›kt›, böyle bir ﬂey olur mu? Sen
büyük bir deprem yaﬂam›ﬂs›n. Deprem
konseyini o amaçla kurmuﬂsun. Ay-

kut’un vefat›ndan sonra o tetikleyici bir
unsur oldu da raporu yay›nlad›lar. Rapor iyi bir rapor. Ama raflar iyi raporlarla dolu. Deprem Master Plan› ç›kart›ld›. Deprem Master Plan›n› ele ald›¤›nda iyi bir kentleﬂme plan› ama acil
eylem plan› de¤il. 1300 sayfal›k plan
uygulanabilir mi?
Daha basit bir uygulama projesi mi
öneriyorsunuz?
Evet, bunun uygulanabilir niteli¤i yok.
Acil eylem plan›na dönüﬂtürülmeleri
gerekir. Bir kenti depreme karﬂ› savunma haline getirmek kolay bir ﬂey de¤il.
Bunun planlamas›n› yap›p hemen yola
ç›kmak laz›m. Bir sürü kötü bina stoku
var elimizde, Beyo¤lu, Fatih, Avc›lar...
Birçok riskli bölge ortaya ç›km›ﬂ bilimsel verilerle. Bunlar› y›k›p yenilerini yapaca¤›z. Baﬂka çözümü yok. Ya da y›kmay› depreme b›rakaca¤›z. Önceden
belirleyebilsek depremi, insanlara ç›k›n
diyece¤iz, deprem onun alay›n› y›kacak
bize de yapmak kalacak. Bunu mu bekliyoruz?
Baz› hukuki sorunlar da var...
Hepsi gelip ayn› yere dayan›yor. Hukuki altyap›n›n bu kadar zamanda düzenlenememesi de bir sorundur. Barolar›n
müdahil olup çözüm üretilmesini zorlamas› gerekirdi. Yoksa beﬂ sene mahkemeyi bekleyip bir binay› y›kamay›z.
Kocaeli bunun örne¤i. Yürüyüﬂ yapt›k
biz orada. Bir bina var Kocaeli’nde, yan
yatm›ﬂ hafif, k›r›k dökük. ‹çindeki halk
‘ben burada oturaca¤›m bu orta hasarl›d›r’ diyip mahkemeye verdi. Y›k›m karar› daha yeni ç›km›ﬂ diye duydum. Beﬂ
y›l sonra yani. Bu beklenmez ki; verirsen bilirkiﬂi raporunu y›kars›n gidersin.
Bu mevzuat› oluﬂturmak gerekiyordu.

TMMOB olarak depreme haz›rl›kla
ilgili olarak haz›rlad›¤›n›z bir rapor
ya da öneri var m›?
Birlik olarak yok ama TMMOB’ye ba¤l›
‹nﬂaat Mühendisleri Odas›, Mimarlar
Odas› gibi odalar›m›z›n çeﬂitli çal›ﬂmalar yapt›klar›n› biliyoruz. Bir kent kurulurken mimar, ﬂehir planc›s›, mühendis
yetmez. Sa¤l›k sorunundan hayvanc›l›¤›na kadar bütün aktörlerin rol ald›¤›
bir çal›ﬂma yap›lmas› gerekiyor. Tek baﬂ›na TMMOB’nin bunu yapmas› çok
dar kal›r. TMMOB bu konuda önderlik
yapabilirdi, olay›n önemli a¤›rl›¤›n› taﬂ›d›¤› için misyon olarak. Orada bir eksikli¤imiz olmuﬂ demek.
Bugünden sonra h›zla ﬂunlar›n, uzun
vadede bunlar›n yap›lmas› gerekir
anlam›ndaki önerileriz neler?
Bir kere bütün sivil toplum örgütleri
topluma önderlik etme yeteneklerinin
fark›na varmas› gerekir. Birikimlerini
önder olarak halka götürmelerini gerekti¤ini ama örgütlü biçimde götürmeleri gerekti¤ini, plan çerçevesi içinde
götürmeleri gerekti¤ini alg›lamalar› gerekir. Bu olmadan hiçbiri olmaz. ‹kincisi, siyasi erkin kesinlikle bunu iyi alg›lamas› gerekiyor. TBMM Komisyonunda söyledi¤im birﬂey vard›, kayg›s›z
görmüﬂtüm, ‘anlad›m ki Ankara yeteri
kadar sallanmam›ﬂ’ demiﬂtim. Yeteri
kadar sallansalar o zaman anlayacak ki
bu iﬂin ucu bize kadar dokunuyor; ‘Arkadaﬂ, oturun ﬂurada bana uygulanabilir bir plan yap›n’ diyecek. ›srar›n› göstermesi gerekiyor. Çok k›sa sürede, birkaç y›lda inan›lmaz geliﬂmeler olur.
Yoksa yine daha önce oldu¤u gibi, en
son h›zland›r›lm›ﬂ tren kazas›nda oldu¤u gibi ‘Allah verdi, Allah ald›’ denir.

‘Birçok riskli bölge ortaya
ç›km›ﬂ, bilimsel verilerle.
Bunlar› y›k›p yenilerini
yapaca¤›z. Baﬂka çözümü yok.
Ya da y›kmay› depreme
b›rakaca¤›z. Önceden
belirleyebilsek depremi,
insanlara ç›k›n diyece¤iz,
deprem tamam›n› y›kacak bize
de yapmak kalacak.
Bunu mu bekliyoruz?’
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Döner sermayede
neler de¤iﬂti?
Kamuda çal›ﬂan sa¤l›k personelinin döner sermayeden ek ödeme almalar›yla ilgili düzenlemelerde
diﬂhekimleri önemli haks›zl›klarla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›. TDB’nin olaya müdahil olmas› ve Bakanl›kla diyaloga girmesinden sonra geliﬂen süreçte yönergede baz› olumlu de¤iﬂiklikler gerçekleﬂti.

lar›n düzeltilmesi için çaba harcad›. Örne¤in; ayn› sa¤l›k kuruluﬂunda çal›ﬂan
pratisyen hekim ile diﬂhekimi aras›nda
fark olmamas›, farkl› sa¤l›k kuruluﬂlar›nda çal›ﬂan diﬂhekimleri aras›nda ayr›m olmamas›, katsay› hesaplanmas›ndaki tutars›zl›klar gibi konularda düﬂüncelerini belirtti. TDB’nin olaya müdahil olmas› ve Bakanl›kla diyaloga girmesinden sonra geliﬂen süreçte yönergede baz› olumlu de¤iﬂiklikler gerçekleﬂti.

U¤ur Yapar*

amuda çal›ﬂan sa¤l›k personelinin daha verimli çal›ﬂmas› ve
performanslar›n›n de¤erlendirilmesi do¤ru bir yaklaﬂ›m olsa da, performans de¤erlendirmesi yap›l›rken sadece niceli¤in dikkate al›n›p, sa¤l›k hizmetlerinin kalitesinin göz ard› edilmesi
yanl›ﬂ bir yaklaﬂ›md›r. Oysa sa¤l›k hizmetlerinin olmazsa olmazlar›ndan biri
hizmetin kalitesidir.
TDB, bu görüﬂleri savunmakla birlikte
ek ödeme yönergeleriyle ilgili baz› de¤iﬂiklikler söz konusu oldu¤unda, ç›kar›lan yönergelerdeki çok bariz haks›zl›k-
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1 Haziran 2004’ten geçerli olmak üzere
yürürlü¤e giren Ek Ödeme Yönergelerinde yap›lan de¤iﬂiklikleri ﬂöyle s›ralayabiliriz;
1- Puana tabi olan giriﬂimsel iﬂlemlerin
say›lar› ve giriﬂimsel iﬂlem puanlar› artt›r›ld›.
Örne¤in;
• Bir, iki ve üç yüzlü amalgam dolgu
puanlar› s›ras›yla 26, 29 ve 31 puandan
50, 55 ve 60 puana,
• Yüz ve göz protezleri 61 puandan,
500 ve 350 puana,
• Çene defektleri ile ilgili protezler 61
ve 93 puandan, 250 ve 350 puana yükseltildi.
• Ortodontide ise nerdeyse bütün kalemler 2-3 kat artt›r›ld›.
2- Birinci basamaktaki Döner Sermaye
Komisyonlar›’nda, bundan sonra diﬂhekimlerinin de temsilci bulundurmalar›
kabul edildi.
3- Hastanelerde yap›lan hizmetlerin
düzenli kay›t alt›na al›nmas› ve kurumlara gönderilen faturalar›n hatas›z dü-

zenlenmesini sa¤lamak amac›yla, ikinci
basamak kurumlar›nda inceleme heyetleri kurulmas›na karar verildi. Heyetler,
giriﬂimsel iﬂlemlerin yap›lmas›ndan itibaren, tahakkuk ve faturalanmas›na kadar geçen süreçte t›p eti¤i ve kay›tlar›na
uygunlu¤unu denetleyecek. Bu heyetin
verece¤i kararlar baﬂhekim taraf›ndan
uygulanacak. Heyetin raporuna istinaden hakk›nda disiplin soruﬂturmas› aç›l›p ceza alanlara, ald›¤› cezaya göre iki
ile alt› ay aras›nda ek ödeme yap›lmayacak.
5- Görevli tüm personelin hesaplanan
net performans puanlar›na, o dönem
süresince geçerli olmak üzere, birinci
basamakta çal›ﬂanlar için il performans
puan ortalamas›n›n, ikinci basamakta
çal›ﬂanlar için ise hastane hizmet puan
ortalamas›n›n %5’i ile %25’i aras›nda
belirlenecek taban puan ilave edilecek.
6- ‹kinci basamakta, ayn› zamanda muayenehanesi de olan diﬂhekimlerinin
katsay›lar› 0.7’den 0.5’e düﬂürüldü.
Son olarak söz konusu yönergede varolan bir karmaﬂay› da vurgulamadan geçemeyece¤iz. Bu da kurumlar›n farkl›
uygulamalar›ndan dolay› ek ödeme katsay›s›n›n belirlenmesindeki s›k›nt›lard›r. Diﬂhekimleri ve di¤er personel, ne
kadar çal›ﬂ›rlarsa çal›ﬂs›nlar, e¤er ek ödeme katsay›lar› çeﬂitli nedenlerle yanl›ﬂ hesaplan›yorsa, emeklerinin karﬂ›l›klar›n› tam olarak alamayacaklard›r. Bu
duruma kurumlar›n özen göstermesi
gerekmektedir.
* TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

Diﬂhekimi Hüseyin Emino¤lu (Ankara 75. Y›l A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi):

‘Sa¤l›¤›n olmazsa olmaz› “kalite” düﬂtü’
a¤l›k Bakanl›¤›’n›n, bu uygulamadan önce, genellemek mümkün
olmasada sa¤l›k çal›ﬂan›ndan istenilen verimi alamad›¤›n› bilmekle beraber, bu uygulamay› eleﬂtirmek istiyorum.
Öncelikle döner sermayeden çal›ﬂanlara
prim da¤›t›lmas›na tamamen karﬂ›y›m.
Bu ﬂekilde da¤›t›lan para çal›ﬂanlar›n özlük haklar›na (emekli ikramiyesi ve maaﬂ› gibi) yans›mad›¤› gibi sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n özlük haklar›n›n iyileﬂtirilmesi için verece¤i mücadelenin önüde de en
büyük engeldir. Bu puanlama sisteminin
ortaya at›ld›¤› 2003’ün Aral›k ay›ndan
beri, sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n tek gündemi
“puan” oldu. Bir zamanlar toplumda birinci s›rada olan hekimlik titri, bu uygulamayla, sayg›nl›¤›n› yitirmeye baﬂlad›.
Hasta, “geçmiﬂ olsun, tedaviniz bitti” diyen hekimine, doktor bey, benden kaç
puan kazand›n›z diye sorabilmekte. Hekimle hekim aras›nda, hekimle yard›mc›
sa¤l›k personeli aras›nda döner sermayeden pay alma çat›ﬂmas› baﬂlad›.
Bak›lan hasta say›s› artt›, fakat sa¤l›¤›n
olmazsa olmaz› “kalite” genelde olmasa
da, düﬂtü. Tedavilerdeki uygulamalar ile ilgili, t›p mizah› olarak herhalde bir-
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‘Hekimle hekim aras›nda, ekimle yard›mc› sa¤l›k personeli
aras›nda döner sermayeden pay
alma çat›ﬂmas› baﬂlad›.’
kaç ciltlik kitap yaz›labilir. (A¤›z diﬂ sa¤l›¤› merkezlerinde: kanal vidas› al›m ve
tüketim say›s›n›, komplikasyonlu diﬂ çekiminde ne kadar art›ﬂ oldu¤unu, subgingival küretaj›n bilimsel olarak kaç dakikada yap›labilece¤ini ve puan uygulamas›ndan sonra günde kaç hastaya subgingival küretaj yap›ld›¤›n› v.b. bir çok
ﬂeyi merak ediyorum.)
Yönetmeli¤in içeri¤inden fazla bahsetmemekle beraber, bir konuya TDB ve O-

dalar›n müdahalede bulunmas›n› istiyorum.
Muayenehanesi olan hekim döner sermayeden 3 kat, olmayan hekim 5 kat
pay al›rken, muayenehanesi olanlara 2.
bir ceza daha verilerek, katsay› çarpan›
0,7’den 0,5’e düﬂürüldü. Bunun kademeli olarak 0,1’e kadar düﬂece¤i de söylenmekte. Gün içerisinde ayn› iﬂi yapan
hekimler aras›nda, muayenehanesi olanlar›n aleyhine da¤›t›lan pay da uçurumlar oluﬂturulmakta. Part time’a göre 1 saat erken ç›kan hekimlerin maaﬂlar›nda
yap›lan kesinti haricinde, bir ceza da döner sermayeden verilmesinin hukuka da
ayk›r› oldu¤unu düﬂünüyorum. Bu yüzden birçok arkadaﬂ›m muayenehanesini
kapatt›.
Bu yönetmeli¤i eleﬂtirirken, bundan önce hasta bakmamak için bahaneler uyduran, mümkün oldu¤unca az hasta
bakmak isteyen kiﬂilerin çok fazla hasta
bakarak puanlamada baﬂ s›ralara geldi¤ini görünce acaba eleﬂtirilerimde haks›zm›y›m diye kendi kendimle çeliﬂti¤imi de belirtmek isterim.
Ne dersiniz? Hakimlere ve trafik polislerine verdikleri cezaya göre prim verseler
nas›l olur?

Diﬂhekimi Murat Eskitaﬂç›o¤lu (Van Devlet Hastanesi):

‘Bütçe Uygulama Talimat›nda katsay›lar yükseltilmeli’
erformansa dayal› döner sermaye
yönetmeli¤inde yer alan puanlar,
2004 y›l› BUT (Bütçe Uygulama
Talimat›) kod ve kat say›lar› bire bir esas al›narak yap›ld›. Diﬂhekimli¤inin
puanlar›, bundan önce bu katsay›lara
göre de¤il, hayali olarak verilmiﬂti. Buradaki amaç; kazand›rd›¤›n para oran›nda pay almakt›r. Diﬂhekimli¤inde
yap›lan giriﬂimsel iﬂlemler, di¤er t›p
branﬂlar›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, BUT’a
göre düﬂük ücretli olmakta. Örne¤in
bir diﬂ çekiminin 14.700.000TL. karﬂ›l›¤› vard›r ve 21 puana tekabül eder. Bir
genel cerrah›n yapm›ﬂ oldu¤u t›rnak çekimi 52.500.000 TL. puan› ise 75’dir.
T›rnak çekimi poliklinik ﬂartlar›nda lokal anestezi alt›nda yap›lan basit giriﬂimsel iﬂlemdir. Diﬂ çekimi de ayn› ﬂekilde lokal anestezi alt›nda yap›lan çene
kemi¤ini ilgilendiren cerrahi iﬂlemdir.

P

‘Son düzenleme ile al›nm›ﬂ
haklar bir nebze de olsa geri
verildi. Yeni düzenlemede
görülen aksakl›klar›n zamanla
iyileﬂtirme yönünde de¤iﬂtirilece¤ini ümit ediyorum.’
Bu nedenlerle puanlar›m›z BUT’daki

kat say›lar›n yükseltilmesi ile de¤iﬂecek
ve gerçek de¤erini bulacakt›r. Biz diﬂhekimlerinin, yapt›¤›m›z iﬂlemlerde
hakk›m›z olan› alabilmemiz için BUT’a
itiraz edip bu yönde bir hak aray›ﬂ›na
girmemiz gerekti¤i düﬂüncesindeyim.
Son düzenleme ile yap›lan puan art›ﬂlar›n›n, al›nm›ﬂ haklar›n bir nebze de olsa geri verilmesi anlam›na geldi¤ini düﬂünüyorum. Bu düzenleme muayenehanesi olan meslektaﬂlar›m›za anlaml›
bir katk› sa¤layamad›. ﬁöyleki; muayenehanesi olmayan meslektaﬂ›m›zla ayn›
mesaide ayn› iﬂi yapmakla birlikte, 0,5
katsay› çarp›m› ile onlar›n puanlar› yar›ya inmekte. Muayenehanesi olmayan
meslektaﬂlar›m›za bu puan art›ﬂlar›n›n
katk›s›n›n çok faydal› oldu¤una inan›yorum. Yeni düzenlemede görülen aksakl›klar›n zamanla iyileﬂtirme yönünde de¤iﬂtirilece¤ini ümit ediyorum.
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Diﬂhekimi Cem Faruk Eren (Manisa Merkez 8 Nolu Sa¤l›k Oca¤›):

‘Ma¤duriyet giderildi’
öner sermaye konusunda geçmiﬂe yönelik bilgi vermenin
pek anlam› oldu¤unu zannetmiyorum. Çünkü bu konu ile ilgili olarak meslektaﬂlar›m›z içinde bulunduklar› bir durum olmas› nedeniyle fazlas›yla bilgi sahibi oldular.
ﬁimdi burada merak edilen, yeni uygulaman›n neler getirece¤i?
Diﬂhekimleri, Bakanl›¤›n uygulamalar›
ile en ma¤dur durumdaki meslek grubuydular.
Ancak Bakanl›¤›n 01 Haziran 2004 tarihinden itibaren uygulamaya koydu¤u yeni puantajlar bu ma¤duriyetin giderilmesinde oldukça önem kazanm›ﬂt›r.
Örnek vermek gerekirse,
Tablodan da görülece¤i gibi puanlarda
yaklaﬂ›k 2 kat bir art›ﬂ söz konusu. Bunun yan›nda bütçe uygulama talimat›nda yer alan her kalemin puantaja tabi olmas› önemli bir kazan›md›r.

D

Eski
Yeni
uygulamada uygulamada
Muayene

5 puan

10 puan

Diﬂçekimi

15 puan

21 puan

Ag. dolgu

25 puan

50 puan

Komp. dolgu

25 puan

60 puan

Detartraj

40 puan

76 puan

(Tam çene)

‘Bakanl›¤›n 01 Haziran 2004
tarihinden itibaren uygulamaya
koydu¤u yeni puantajlar
ma¤duriyetin giderilmesinde
oldukça önem kazand›.’
Diﬂhekimi puanlar› için önerme yap›l›rken al›nan hedef ayn› görev yerinde

çal›ﬂmakta olan pratisyen hekim kadar
kazanç sa¤layabilmesi idi. Uygulanacak bu puanlarla bunun mümkün olabilece¤ini tahmin etmekteyim.
Sonuç olarak gelinen noktan›n diﬂhekimleri aç›s›ndan bir kazan›m oldu¤unu düﬂünmekteyim.
Bu noktaya gelinmesini sa¤lamak için
büyük çaba sarf eden TDB yönetimini
de kutluyorum.

Diﬂhekimi Bülent Özdemir (Mersin Devlet Hastanesi)

‘Etik olmayan davran›ﬂlar görülebiliyor’
erformansa dayal› döner sermaye
uygulamas› olumlu yönlerinin
yan›nda baz› olumsuzluklar da
getirdi.

P

Olumlu yönleri;
• Diﬂhekimlerinin çal›ﬂma dinamizmini
artt›rd›, ﬂimdi daha arzulu çal›ﬂ›l›yor.
Daha çok puan toplamak esas›na göre
daha çok hastaya bak›lmak isteniyor.
Randevulu hastalar d›ﬂ›nda e¤er üniteler boﬂsa randevusuz hastalar da tedaviye al›n›yor.
• Hastanenin döner sermaye gelirleri
artt›. Sevk ka¤›d› olmayan hastalardan
mutlaka sevk ka¤›d› isteniyor. Ayr›ca
yap›lan her iﬂlem yaz›l›yor.
• Çal›ﬂan diﬂhekimlerine döner sermaye da¤›t›m› ek gelir sa¤lad›.
Uygulaman›n olumsuz yanlar› ise;
• Yap›lan iﬂlerin karﬂ›l›¤› olan puanlar
biraz iyileﬂtirme yap›lmas›na ra¤men
oldukça düﬂüktür. Diﬂhekimi 24 saat
çal›ﬂsa bile toplayabilece¤i puanlar hastanenin ortalama puan›na ulaﬂam›yor.
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Dolay›s›yla ortalama puan üzerinden
döner sermaye alan hemﬂirelerin ald›klar› ücretlerden daha düﬂük olabiliyor.
Bu durum, diﬂhekimlerinin morallerini
bozuyor, kendilerini kötü hissetmelerine neden oluyor.
• Muayenehanesi olanlarla olmayanlar
aras›ndaki uygulamada büyük haks›zl›klar oluyor. Tam gün çal›ﬂanlar›n puanlar› "1" ile çarp›l›rken, muayenehanesi olanlar›n puanlar› "0.5" ile çarp›l›yor.
Binbir emekle biriktirilen puanlar bir
ç›rp›da yar›ya iniyor. Ayn› yerde ayn› iﬂi yapan , ayn› e¤itimi alm›ﬂ, döner sermayeye ayn› getiriyi getiren hekimler aras›nda yar› yar›ya ücret fark› oluyor.
Bu durum hiçbir hak ve hukuka s›¤mamaktad›r.
• Yap›lan iﬂlerin karﬂ›l›¤› olan puanlar›n
düﬂük olmas›, yap›lan iﬂlerin ka¤›t üzerinde abart›lmas›na neden olabiliyor. Etik olmayan bu davran›ﬂlar hak olarak
görülebiliyor.
• Her diﬂhekimine bir ünit düﬂmüyor.
Bir ünitte birden çok diﬂhekimi çal›ﬂ›yor. Bu durum da performans› olumsuz

etkiliyor.
• Bak›lan hasta say›s›n›n artmas› sarf
malzemelerinin tüketimini artt›rd›. Ayr›ca demirbaﬂlar›n daha çabuk y›pranmas›na neden oluyor. Buna karﬂ›l›k kurumlardan (SSK, Ba¤-Kur vb.) al›nmas›
gereken ödemeler zaman›nda gelmiyor
veya eksik gelebiliyor. Hastane aç›s›ndan masraf art›yor, gelir masrafa göre
düﬂüyor. Bu durum, da¤›t›lmas› gereken döner sermayeyi miktar ve zaman
olarak etkiliyor.
• Diﬂhekimlerinin maaﬂlar› yaﬂam ﬂartlar› gözönüne al›n›rsa düﬂüktür. Performansa dayal› döner sermaye uygulamas› ise çal›ﬂt›¤›n müddetçe geçerli. ‹zin
alm›yorsan, hastalanm›yorsan ve sürekli çal›ﬂ›rsan faydalanabiliyorsun. Bu çal›ﬂmalar›n emeklili¤e hiçbir katk›s› olmuyor. Özlük haklar›m›z aç›s›ndan
kayb›m›z oluyor.
Sonuçta çal›ﬂan›n ödüllendirilmesini olumlu karﬂ›lamakla beraber, yukar›da
belirtti¤im aksakl›klar›n giderilmesinin
uygulaman›n daha verimli olmas›n›
sa¤layaca¤› kanaatindeyim.

Dr. Diﬂhekimi Mehmet Ali K›l›çarslan (Ankara 75. Y›l A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi):

‘Özlük haklar›na yans›mayan,
geçici bir sus pay›’

az› durumlar vard›r ki; uzun süredir iﬂleyiﬂtedir ve sizler bu durumu
genellikle sorgulamadan kabullenmiﬂssinizdir. Döner sermaye olay›nda oldu¤u gibi. Peki gerçek nedir. Tabii ki tart›ﬂmaya aç›k, ancak bana göre;
1. Döner sermaye olay› asl›nda çok do¤ru
ve adaletli bir yaklaﬂ›m de¤il. Tamamen
sa¤l›k personeli için düzenlenmiﬂ bir avanta / aldatmaca’d›r. Avantad›r; çünkü
asl›nda 657 say›l› devlet memurlar› kanununa tâbi herkesin eﬂit hâklardan yaralanmas› gerekmektedir. Aldatmacad›r; çünkü
döner sermaye primi asl›nda özlük hâklar›na yans›mayan, geçici bir sus pay›d›r. Bu
nedenle döner sermaye vermek yerine özlük hâklar›nda ve maaﬂlarda anayasam›z›n
55. maddesinde de ‘ücret eme¤in karﬂ›l›¤›d›r, devlet, çal›ﬂanlar›n yapt›klar› iﬂe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve di¤er sosyal yard›mlardan yararlanmalar› için gerekli tedbirleri al›r’ ilkesine paralel
olarak iyileﬂtirme yapmak daha do¤ru olacakt›r.
2. Döner sermaye ile çal›ﬂmayan persone-
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lin de çal›ﬂt›r›laca¤›, herkesin çal›ﬂmas› oran›nda katk› pay› alabilece¤i düﬂüncesi
de yanl›ﬂt›r. Çünkü di¤er devlet memurlar› bu paylar› olmad›¤› için çal›ﬂmama hâkk›na sahip midirler? Çal›ﬂmayan personeli
iyi bir idari denetimle de cezaland›r›r ve
çal›ﬂmas›n› sa¤layabilirsiniz. Ayr›ca iﬂ disiplini idari amirin denetiminde olmakla
birlikte çal›ﬂan›n kiﬂilik özelli¤idir. Çal›ﬂmayan bir kiﬂiyi prim karﬂ›l›¤› iﬂe teﬂvik
etmek her zaman onun iﬂini hâkk›yla yapaca¤› anlam›na gelmez. ‹ﬂ kalitesi, iﬂ say›s›ndan çok daha önemli bir kavramd›r.
3. Döner sermaye katk› pay›, izin ve rapor
durumlar›nda kesildi¤i için; özlük ve maaﬂ haklar› bu kadar kötü durumda olan
sa¤l›k personeline bir katk› de¤ildir. Çünkü özlük hakk›n›za yans›yan bir art› de¤er
olsa anayasal hakk›m›z olarak (T.C. Anayasas› madde50: kimse yaﬂ›na, cinsiyetine
ve gücüne uymayan iﬂlerde çal›ﬂt›r›lamaz,
dinlenme çal›ﬂanlar›n hakk›d›r.) kesilmesi
mümkün olmayacakt›r.
4. Döner sermaye da¤›t›m›nda t›p doktorlar› ile diﬂhekimleri aras›nda ciddi anlamda farkl›l›klar uygulanm›ﬂt›r. Ayn› hastanede veya sa¤l›k oca¤›nda çal›ﬂan t›p doktoru ile diﬂhekimi aras›nda meslek onurunu zedeleyecek farkl›l›klar söz konusu-

dur.
5. Diﬂhekimli¤i uygulamalar›n›n puanland›r›lmas›nda anlaﬂ›labilir bilimsel dayana¤a oturtulamayacak bir adaletsizlik söz
konusudur. Çünkü iﬂler aras›nda adaletli
bir k›yaslama yap›labilmesi için bak›lmas›
gereken baz› kriterler söz konusudur.
Bunlar; yap›lan iﬂlerin saat ve seans baz›nda karﬂ›laﬂt›r›lmas›, iﬂin kuruma katt›¤›
mâli kazanç, o iﬂin yap›labilmesi için ek ekipman, yard›mc› personel, ek e¤itim veya ek beceri gerektirip gerektirmeyece¤i,
iﬂin hekimin y›pranmas›nda art› pay›n›n
olup olmamas› gibi s›ralanabilir. Sadece
süre ve para bile göz önüne al›nd›¤›nda bu
puanlaman›n adaletsiz ve iﬂ bar›ﬂ›n› bozacak yönde oluﬂturuldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
6. Yine bu uygulamalar›n hemen hemen
ayn› çal›ﬂma süresi zorunlulu¤u olan
(günlük bir saat fark) ve ayn› iﬂ kotas›n›
doldurmas› beklenen hekimler aras›nda
s›rf muayenehâne iﬂletiyor veya iﬂletmiyor
diye iki kat›na varan oran farkl›l›klar›n›n
olmas› da adaletli de¤ildir. Farkl›l›k bu
kadar yüksek tutuluyorsa mesai süreleri aras›ndaki fark›n da biraz daha
belirginleﬂtirilmesi gerekmektedir. Çünkü
di¤er hekimlere bir muayenehâne açma
yasa¤› söz konusu de¤ildir.

Dr.Diﬂhekimi M. Tamer Kutsal (Gaziantep-ﬁahinbey Devlet Hastanesi):

‘Hekimler hastalara
puan gözüyle bakmaya baﬂlad›’

a¤l›k personeli için performans puan› uygulamas› kamuda çal›ﬂan
personeli teﬂvik etmek ve reel olarak zam yap›lamayan maaﬂlar› bir ﬂekilde
çal›ﬂanlar lehine iyileﬂtirirken, ayn› zamanda vatandaﬂlar›n daha seri ve iyi tedavi hizmetleri almas›n› amaçl›yor.
Diﬂhekimleri ile ilgili daha önce yap›lan
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yanl›ﬂ, yetersiz ve iﬂlem farkl›l›¤› gözetmeden toplu puanlama uygulamas› genel
tepki ve Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin çal›ﬂmalar›yla yeni bir genelge ile
de¤iﬂtirildi. Yap›lan yeni puan uygulamas›nda her tedavi için ayr› bir puan belirtildi ve puanlama da daha hakkaniyetle
yap›ld›. Bu konuda eme¤i geçenlere müteﬂekkiriz.
Yap›lan uygulaman›n olumlu taraflar›;
• Klinik çal›ﬂma temposuna az kat›lan
hekimler art›k daha aﬂkla ve ﬂevkle fazla
puan yapmak için (!) çok say›da hasta al-

maktad›rlar.
• Mesai saatlerine daha fazla uyum sa¤lanmaktad›r
• Hekimler yapt›klar› iﬂlemlerin kay›tlar›n› muntazam olarak takip etmekte ve
dolay›s› ile iﬂlemler kay›tlara geçti¤inden
hastanelerin gelirleri artmaktad›r.
• Nöbetler boﬂ geçmemekte, hatta muayenehanesinde az hastas› olan hekimler
daha çok hasta tedavi etmek için hastanelerde fazla mesai yapmaktad›rlar.
• Hekimlerin bu ﬂekildeki ayl›k gelirleri
maaﬂlar› ile birleﬂtirildi¤inde öncekine
göre daha yüksek rakamlara gelmektedir.

Diﬂhekimi Sedat Celil Bullal›o¤lu (‹zmir Dikili Merkez Sa¤l›k Oca¤›):

‘Diﬂhekimli¤i hizmetlerine
gereken de¤er verilmedi’

ir çok konuda eksik ve hatal› olan,
Ek Yönergede, diﬂhekimli¤i hizmetlerine genelde gereken de¤erin
verilmedi¤i, sözü geçen iﬂlemlere hakk› olan puanlaman›n ancak %25 kadar›n›n
uygun görüldü¤ü gözlenmektedir. Örne¤in; Diﬂhekimi muayenesi normal hekim
muayenesinden daha de¤ersiz bir iﬂlem
de¤ildir. Aksine tüm diﬂhekimi muayeneleri daha fazla alet ve ekipman kullanarak
daha fazla performans gösterilmesini gerektiren, en az normal hekim muayenesi
kadar risk taﬂ›yan, her türlü kontaminasyona çok yak›n ve ayr›ca bütçe uygulama
talimat› göz önüne al›n›rsa döner sermayeye daha fazla gelir getiren bir iﬂlemdir.
Diﬂhekiminin yapt›¤› abse drenaj› en az
gluteal bölgedeki yada farkl› yerdeki abse
drenaj› kadar zahmetli, önemli ve risklidir. Ancak örnek olarak verilen Sa¤l›k Oca¤› Muayene Ve Giriﬂimsel ‹ﬂlemler
Formlar›nda iki hekimin yapt›¤› ayn› ad›
taﬂ›yan bu iﬂleme (Örn:Abse açmak) bir
türlü anlam verilemeyecek ﬂekilde farkl›
puanlar verilmiﬂtir. Ayr›ca bir tak›m iﬂlemlere ise hiç yer verilmemiﬂ baz›lar›na

ise komik denecek de¤erler verilmiﬂtir.
Örne¤in "özellik arz eden riskli bölümlerde çal›ﬂma gibi unsurlar" ibaresine uygun
olan radyolojik iﬂlemler, diﬂhekimi çal›ﬂma ortam›nda radyasyona maruz kald›¤›
halde de¤il ekstra iﬂlem görmek aksine
komik denecek ﬂekilde puanland›r›lm›ﬂt›r.
Döner sermaye komisyonlar›nda diﬂhekimi de temsil edilebilecektir. Ayr›ca puan
listesinin B.U.T.’a uyarlanmas› da olumlu
bir yaklaﬂ›md›r. Ancak puanlama sisteminin de en az›ndan B.U.T.’a uyarlanmas›
gerekmektedir.
Sonuç olarak döner sermaye bir ticari iﬂletme say›labilir. Ek ödeme de bu iﬂletmenin kendisine kazanç sa¤layanlara ödedi¤i prim olarak nitelendirilebilir. Durum böyle olunca bu iﬂletmenin kendisine kazanç sa¤layan tüm çal›ﬂanlar› aras›nda da¤›tt›¤› prim miktarlar› aras›nda bir
tutarl›l›k ve uygunluk olmal›d›r.
Gerçek ve hakça de¤erleri yakalamak için
tüm muayene, tedavi ve giriﬂimler bir katsay› sistemine uyarlanmal›d›r. Bu sistem
uyguland›¤›nda hem bütçe uygulama talimat›ndaki hesaplama hem de bu do¤rultuda performans puan hesaplamas› oldukça büyük kolayl›k kazanacakt›r.
Bunun d›ﬂ›nda Koruyucu Diﬂhekimli¤inin gerek özendirilmesi gerekse toplu-

Performans uygulamas›n›n olumsuz taraflar›;
• Hekimler hastalara puan gözüyle bakmaya baﬂlam›ﬂlar, daha çok puan daha
çok döner sermaye paras› olarak görülür
hale gelmiﬂtir.
• Hekimlerin küçük de olsa bir k›sm› yapmad›klar› tedaviyi yapm›ﬂ olarak ya da
yapt›klar› tedaviyi daha yüksek puanl› daha komplike bir tedavi yapm›ﬂ gibi göstermeye baﬂlam›ﬂt›r.
• Performans puanlamas›n› kontrol eden
kiﬂilerin seçilme kriterleri belli de¤ildir.
• Hekimler birbirlerinin puanlar›n› ve ald›klar› paralar› kontrol eder hale gelmiﬂtir.
• En önemli olumsuzluklardan birisi devlet hastanelerinde zaten az say›da olan
doktoral› (a¤›z-diﬂ-çene hastal›klar› ve
cerrahisi ve ortodontistler gibi) diﬂhekimlerinin yapm›ﬂ olduklar› tedavilerle ilgili
de¤erlendirmenin diﬂhekimleri ile bir
farkl›l›k arz etmemesidir. Oysa bu farkl›-

l›k pratisyen hekimler ile uzman hekimler
aras›nda bariz olarak mevcuttur.
Benzer bir uygulaman›n diﬂhekimlerinde
de olmas› gerekir. Bugünkü uygulama
doktoral› diﬂhekimlerinin belki de devlet
hastanelerinde yapabilecekleri
komplike tedavileri diﬂhekimli¤i fakültelerine sevk etmelerine ve devlete
fazla masrafa, hastaya da daha fazla s›k›nt›ya neden olmaktad›r.
• Mevcut uygulamada uzman hekimlerin
performans puanlar› hesaplan›rken iki defa yüksek katsay› ile çarp›m yap›lmaktad›r
(edinilen net puan önce 1.8 ile çarp›lmakta daha sonra ç›kan puan ayr›ca ikinci bir
kat say› (5-7 aras›) ile (muayenehanesini
olup olmamas›na göre) çarp›lmaktad›r.
Hem ilk katsay› hem de ikinci katsay› pratisyen hekimler ve diﬂhekimleri için uygulanandan daha yüksek oldu¤undan al›nan
döner sermaye paylar›n›n aras›nda uçurum oluﬂmas›na neden olmaktad›r.
Sonuç olarak;
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mun bundan yararland›r›lmas› aç›s›ndan
a¤›z diﬂ sa¤l›¤› taramas› yada a¤›z diﬂ sa¤l›¤› e¤itimi veren diﬂhekiminin okullarda
ö¤rencilere veya koruyucu e¤itim verilmesi gereken gruplara verdi¤i her bir saatlik e¤itime karﬂ›l›k yeterli giriﬂimsel puan ile de¤erlendirilmesi uygun olacakt›r.
Böylece minimal sorunlarla usulüne daha
uygun, daha kaliteli, daha verimli, daha
güler yüzlü bir hizmet sunulacak bu da
döner sermaye gelirlerinin ve otomatik olarak kurum pay›na düﬂen miktarlar›n da
artmas›na neden olacakt›r.
Bir karmaﬂa içindeki Türkiye Sa¤l›k Sisteminin düzenlenmesi aﬂamas›ndaki çal›ﬂmalara sistemin hizmeti üretip sunan birer parças› olarak sa¤l›k mensubu olan
herkesin ve sistemden faydalanan herkesin kat›lmas› gereklidir. Bu ba¤lamda baﬂta Sa¤l›k Birlikleri Grubunun kurucu üyeleri olan Türk Tabipleri Birli¤i, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i, Türk Eczac›lar› Birli¤i,
Türk Veterinerleri Birli¤i olmak üzere
tüm sa¤l›k meslek kuruluﬂ ve derneklerinin, tüm sivil toplum örgütlerinin, tüm
sa¤l›k mensuplar›n›n ve sa¤l›k hizmetinden faydalanacak tüm yurttaﬂlar›n konuya gereken duyarl›l›¤› göstermesi, ortak
çal›ﬂmalar yapmalar›, bu konuda yap›lacak çal›ﬂmalara kat›lmalar› ve seslerini
duyurmalar› gerekmektedir.
Performans puan› uygulamas› genel olarak maddi anlamda hekimlerin ve sa¤l›k
çal›ﬂanlar›n›n lehinedir. Hastalar art›k
devlet hastanelerinde daha az hekim aramakta ve muhatap olacaklar› en az bir kiﬂiyi bulabilmektedirler. Diﬂhekimleri olarak yap›lan tedavi puanlar›n›n daha objektif olarak belirlenmesi ve e¤er al›nan e¤itimde bir farkl›l›k oldu¤u kabul ediliyorsa (burada bahsedilen uzmanl›k e¤itimi ﬂartlar›nda verilen doktora e¤itimi alm›ﬂ diﬂhekimleridir) doktoral› diﬂhekimlerinin katsay›lar›n›n da farkl› olmas› sa¤lanmal›d›r.
Mevcut uygulama, sa¤l›k personelinin ayl›k olarak eline geçen paran›n günün
ﬂartlar›na yaklaﬂt›r›lmas›na, devlet hastanelerini daha verimli ve vatandaﬂlar›m›za
daha seri hizmet verir hale getirilmesine
yöneliktir. Yeni baﬂlayan bütün uygulamalar gibi daha iyi bir yöntem belirlenene
kadar rehabilite edilmesi gereken yönleri
oldu¤u aç›kt›r.
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Toplu çal›ﬂma birimleri
nas›l baﬂar›l› olur?
Toplu çal›ﬂma birimlerinin gelecekte yayg›nlaﬂaca¤› öngörüsünden hareketle Türk Diﬂhekimleri Birli¤i taraf›ndan konunun
çeﬂitli boyutlar›n› ele alan bir rapor haz›rland›. Raporu
haz›rlayan TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi Salih Gül’den
çal›ﬂman›n detaylar› hakk›nda bilgi ald›k.
Neden böyle bir çal›ﬂma yapma gere¤i gördünüz?
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin 18-19 Haziran 2002’de ‹zmir’de gerçekleﬂtirdi¤i
Kamu ve Özel Sa¤l›k Kuruluﬂlar›nda A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Hizmet Sunumunda
Sorunlar ve Çözüm Önerileri Kurultay›’ndaki iki çal›ﬂma grubundan biri Kamu Kuruluﬂlar›nda di¤eri de Özel Sa¤l›k Kuruluﬂlar›nda A¤›z-Diﬂ Sa¤l›¤› Hizmet Sunumu Çal›ﬂma Grubu idi. Bu çal›ﬂma grubu toplu çal›ﬂma birimleri
hakk›nda inceleme yapm›ﬂ, toplu çal›ﬂma birimlerinin mevcut durumunu incelemiﬂ, bu tür çal›ﬂma birimlerinin gelecekte yayg›nlaﬂma e¤ilimi gösterece¤i
öngörüsünde bulunmuﬂ ve Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin etik ve deontolojik aç›dan konuyu dikkate almas› gerekti¤ini raporunun çözüm önerileri bölümüne koymuﬂtu.
Ayn› y›l Kas›m ay›nda yap›lan Türk
Diﬂhekimleri Birli¤i’nin 8. Ola¤an Genel Kurulu’nda toplu çal›ﬂma birimlerinin olumlu ve olumsuz yönlerinin incelenmesi ve bu konuda çal›ﬂma yap›lmas› için karar al›nm›ﬂ ve yeni seçilecek
Merkez Yönetim Kurulu’na görev verilmiﬂti.
2002 y›l›nda seçilen Merkez Yönetim
Kurulu da Genel Kurulun kendisine
verdi¤i bu görevi yerine getirmek için
bu çal›ﬂmay› yaparak meslektaﬂlar›m›z›n yararlanaca¤› bir rapor haline getirdi.
Bu çal›ﬂma temel olarak neleri kaps›yor. Ana baﬂl›klarla aktarabilir misiniz?
Bu çal›ﬂmay› toplam 10 ana baﬂl›k alt›nda toplad›k. Tabii ki bu ana baﬂl›klar›n
içerisinde alt baﬂl›klar da mevcut.
1- Diﬂhekimlerinin sosyal yaﬂam›
2- Maliyet ve verimlilik
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3- Mesleki uygulamalar
4- ‹dari iﬂlemler
5- Toplu çal›ﬂma birimlerinin türleri ve
ﬂartlar›
6- Toplu çal›ﬂma birimleri açmaya ve
iﬂletmeye yetkili kiﬂiler
7- Toplu çal›ﬂma birimleri açarken, maliyeye, sosyal güvenlik kuruluﬂlar›na
karﬂ› yükümlülükler
8- Uyulmas› gereken di¤er kurallar
9- Toplu çal›ﬂma birimleri açarken, alt
yap›da, teknik düzenlemede ve donan›mda dikkat edilmesi gereken hususlar
10- Toplu çal›ﬂma birimlerinde gelir-gider paylaﬂ›m yöntemleri.
Baﬂl›klardan da anlaﬂ›laca¤› gibi oldukça kapsaml› bir çal›ﬂma oldu ve bu alanda oluﬂacak sorulara ve sorunlara cevap verece¤ini umut ediyoruz.
Çal›ﬂman›z› k›saca özetler misiniz?
Bu çal›ﬂman›n ön haz›rl›klar›n› toplu
çal›ﬂma birimi çal›ﬂt›ran kiﬂilerden ve
buralarda çal›ﬂan, bu konularda bilgi ve
birikimi olan meslektaﬂlar›m›z›n görüﬂlerinden yaralanarak yapt›k. Daha sonraki süreçte e-posta arac›l›¤›yla TDB
Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görüﬂlerine sunuldu. Yap›lan eleﬂtiri ve
katk›lar do¤rultusunda çal›ﬂma yeniden
düzenlendi. Bu y›l Nevﬂehir’de yap›lan
Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›nda, odalar›n görüﬂüne sunuldu. Genel olarak
metin be¤enildi. Orada gündeme gelen
baz› önermeler de dikkate al›narak,
metne ilaveler yap›ld› ve çal›ﬂma sonland›r›ld›.
Toplu çal›ﬂma birimleri hangi ihtiyaca yan›t verecek?
Her y›l birkaç diﬂhekimli¤i fakültesinin
aç›ld›¤›, her y›l yaklaﬂ›k bine yak›n diﬂhekiminin meslek hayat›na baﬂlad›¤›,

asgari ücretlerin çok az veya artmad›¤›
ve kazanc›n çok düﬂtü¤ü günümüzde,
diﬂhekimlerinin tek baﬂlar›na bireysel
becerileri ve birikimleri ne kadar fazla
olsa da oluﬂan sorunlar› çözmede büyük güçlüklerle karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Ama diﬂhekimleri hiçbir zaman umutsuz
de¤iller. Toplu Çal›ﬂma Birimleri bizim
sundu¤umuz seçeneklerden birisidir.
Toplu Çal›ﬂma Birimlerinin baﬂar›l› olmas› için çal›ﬂan kiﬂilerin kalitesi, oluﬂan ekip’in kalitesi ve en önemlisi yönetim kalitesi önceliklidir. Çal›ﬂanlar›n eski de¤er sistemini ve zihin haritalar›n›
de¤iﬂtirmesi ve yeniden yap›land›rmas›
gerekmektedir. Yani bütün çal›ﬂanlar›n
do¤rulu¤unu tart›ﬂmayacaklar› ve kesinlikle uyacaklar› ortak de¤erler sistemi olmal›d›r. Birlikte çal›ﬂanlar›n birbiriyle iyi geçinmesi ve birbirlerinin gözlerinin içine bakmas› gerekir. Çal›ﬂma
sürecine kat›lan hekimler aras›nda karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›k duygusunun geliﬂtirilmesi gerekir.
Türk toplumunun yap›s›nda birlikte
çal›ﬂmay› engelleyecek özellikler yan›nda, birlikte çal›ﬂmay› kolaylaﬂt›ran, çocukluktan itibaren oluﬂmuﬂ karﬂ›l›kl›
ba¤›ml›l›k duygusu ve imece gelene¤i
özelli¤i bulunmaktad›r.
Birlikte çal›ﬂma ve ekip olma, art›k bilimsel olarak e¤itimlerle ve özel seminerlerle profesyonellerce ö¤retilmektedir. Yeteneklerini geliﬂtirmek isteyenler
için onlarca kurs, seminer ve kitap
mevcuttur. Bunlarla ilgili birkaç yay›n,
web sitesi ve e-posta adresi aﬂa¤›daki
sat›rlarda bilgilerinize sunulmaktad›r.
•
•

•
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Süt diﬂlerinde asitle pürüzlendirme
Esin ﬁ›rac›*,
Melek D. Turgut**

Rezin esasl› restoratif materyaller estetik özellikleri ve civa içermemeleri sebebiyle süt ve daimi diﬂlerin restorasyonunda tercih edilen materyallerdir. Ancak, bu materyallerin asitle pürüzlendirme ve ba¤lay›c› ajan uygulanmas›
sonras›nda kullan›lmalar›, asitle pürüzlendirme iﬂleminin süt ve daimi diﬂler
üzerine olan etkisinin gündeme gelmesine neden olmuﬂtur. Asitle pürüzlendirmenin daimi diﬂ mine ve dentininde
yaratt›¤› de¤iﬂiklikler ile ilgili çok say›da çal›ﬂma yap›lmas›na ra¤men, süt diﬂlerini kapsayan çal›ﬂmalar daha azd›r.
Bu durum, diﬂ hekimlerinin süt diﬂlerine asit uygulama konusunda tereddüt
yaﬂamalar›na neden olmaktad›r. Yap›lan k›s›tl› say›daki çal›ﬂmalarda süt ve
daimi diﬂ mine ve dentininin asitle pürüzlendirmeye farkl› cevaplar verdi¤i
saptanm›ﬂt›r. Bu farkl›l›klar› anlayabilmek için öncelikle süt ve daimi diﬂ mine ve dentini aras›ndaki farkl›l›klar›n
bilinmesi gerekmektedir.
Süt Diﬂi Mine ve Dentini
Süt diﬂi minesinin yaklaﬂ›k olarak %9293’ünü, daimi diﬂ minesinin ise %98’ini inorganik yap› oluﬂturmaktad›r.(1,2)
Süt diﬂindeki mine prizmalar› okluzale
do¤ru konumlan›rken, daimi diﬂlerdeki
mine prizmalar› yatay veya apikal yöne
do¤ru uzan›r.(2) Ayr›ca, süt diﬂi minesi
prizmatik yap›lanma içermeyen prizmas›z bir tabaka ile örtülüdür.(3) Süt
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diﬂlerinde var olan aprizmatik tabaka
daimi diﬂlerde fonksiyonel aﬂ›nman›n
az oldu¤u, servikal ve proksimal bölgelerde bulunabilmektedir.(4) Bu tabaka
s›kl›kla 15-___m kal›nl›¤›nda olup,
hidroksiapatit kristallerinin dizilimi mine yüzeyine diktir ve prizmatik minede
oldu¤u gibi üç boyutlu bir da¤›l›m göstermez.(3,5) Hidroksiapatit kristallerinin
asit uygulanmas› sonras›nda eriyebilmeleri kristal yap›n›n da¤›l›m› ile de ilgilidir.(6) Aprizmatik tabakada kristallerin tek yönlü dizilimi ve daha yo¤un olmalar› yüzünden asit uygulamas› sonras›nda daha limitli bir pörözite oluﬂur.
Bu sebeple, aprizmatik tabakaya rezin
penetrasyonu daha s›n›rl› olmaktad›r.(7)
Özellikle mine yüzeyinde herhangi bir
preparasyonun yap›lmad›¤› klasik pit
ve fissür örtücü uygulamalar›nda bu
de¤iﬂken yap›ya ba¤lanman›n daimi
diﬂlere göre daha zay›f olabilece¤i bildirilmiﬂtir.(4)
Süt diﬂi dentininin mineralizasyon derecesi daimi diﬂ dentininden farkl›d›r.(8)
Dentinin mineral içeri¤ini ölçmek amac›yla kullan›lan Nötron aktivasyon testleri sonucunda, süt diﬂlerinin daimi
diﬂlere oranla daha düﬂük oranda kalsiyum ve fosfor içeri¤ine sahip oldu¤u rapor edilmiﬂtir.(9) Yap›lan mikro-sertlik
çal›ﬂmalar›nda; süt diﬂi dentininin sertlik ve elastik modulus de¤eri s›ras›yla,
0.52±0.24 GPa ile 0.91±0.15 GPa;
11,59±3,95 ile 17.06±3.09 GPa aras›nda de¤iﬂirken bu de¤erler daimi diﬂ
dentini sertlik ve elastik modulus de¤erlerinden belirgin olarak daha düﬂüktür. Daimi diﬂ dentini için bu de¤erler
s›ras›yla, 0.57±1.13 ve 17.6±2.29 GPa
olarak saptanm›ﬂt›r.(8) Bu bulgular, daimi diﬂ dentininin süt diﬂi dentininden
daha fazla mineralize oldu¤unu desteklemektedir.(9) Daimi diﬂlerde oldu¤u gibi süt diﬂi dentinin mikromekanik özellikleri diﬂ içerisindeki pozisyonuna da
ba¤l›d›r. Pulpal alana do¤ru süt ve daimi diﬂlerin mekaniksel özelliklerinde
kötüleﬂme görülmektedir.(8) Daimi ve
süt diﬂi dentinlerinin tübül yo¤unlu¤u
ve çaplar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, süt az›lar›n dentin tübüllerinin yo¤unluk ve çap

aç›s›ndan daimi diﬂlere oranla daha az
oldu¤u saptanm›ﬂt›r.(9,10,11) Bu nedenle
süt diﬂinin dentin geçirgenli¤i daimi diﬂe oranla daha düﬂüktür. Hirayama ve
ark(12), süt diﬂlerinin dentin tübül çaplar›n›n daha küçük olmas›n›n, süt diﬂi
dentin tübülünün peritübüler dentin
kal›nl›¤›n›n daha fazla olmas›na ba¤l›
oldu¤unu bildirmiﬂlerdir.
Asitle Pürüzlendirme ‹ﬂlemi:
Süt ve daimi diﬂ minesi genellikle dental plak veya pelik›l ile kapl›d›r. Herhangi bir preparasyon yap›lmadan veya
minenin yüzey yap›s› de¤iﬂtirilmeden
rezin esasl› materyallerin mine yüzeyine ba¤lanmas› mümkün olmamaktad›r.(13) Bu nedenle, mine yüzeyine asit
uygulayarak yüzeydeki smear tabakas›
temizlenir, prizmatik ve interprizmatik
mineral kristalleri ortadan kald›rarak
mikroskopik pürüzlülük ve mine serbest yüzey enerjisi artt›r›l›r. Asitle pürüzlendirme ile düz olan mine yüzeyinden 10_m’lik mine uzaklaﬂt›r›l›rken,
derinli¤i 5-____m aras›nda de¤iﬂen irregüler girinti ve ç›k›nt›lar oluﬂturulur.(14) Pürüzlendirilen mine yüzeyine
uygulanan düﬂük vizkozitedeki rezin,
k›lcall›k etkisiyle bu pörözitelerin içerisine do¤ru çekilir. Uygulanan ba¤lay›c›
ajan›n polimerizasyonu sonucu oluﬂan
rezin taglar› mikro mekanik ba¤lant›y›
sa¤lar.(3)
Yap›lan çal›ﬂmalar, smear tabakas› ve t›kaçlar›n›n varl›¤›nda rezin ile dentin
dokusu aras›nda istenilen ölçüde kuvvetli bir ba¤lanman›n sa¤lanamad›¤›n›
göstermiﬂtir. Bu nedenden dolay› dentin dokusu da asitle pürüzlendirilir.(15)
Dentine uygulanan asit, smear tabakas›n› kald›r›r, dentin tübüllerinin a¤z›n› açar ve intertübüler, peritübüler dentini
dekalsifiye eder. Hidroksiapatit kristalleri çözünür ve kollajen a¤ aç›¤a ç›kar.(16) Günümüz diﬂ hekimli¤inde kullan›lan tüm asitlerin hipertonik olmas›,
asidin uyguland›¤› yüzeyden mevcut s›v›n›n d›ﬂar› do¤ru çekilmesine ve bu s›v›yla dilüe olan asidin dentine daha az
penetre olmas›na sebep olmaktad›r.(17)
Hem mine, hem dentin dokusuna ço-

¤unlukla %10-37 oranlar›nda fosforik
asit uygulan›r. Fosforik aside alternatif
olabilecek materyalleri %10’luk maleik
asit, %10’luk sitrik asit , %2,5’lik oksalik asit ve %2,5’lik nitrik asittir.(18, 19) Ancak bu asitlerle yap›lan in vitro çal›ﬂmalarda elde edilen de¤iﬂken sonuçlar bu
asitlerin rutin klinik kullan›ma girmesini engellemiﬂtir.(20, 21, 22)
Uzun y›llar pürüzlendirme amac›yla, likit formda haz›rlanm›ﬂ asitler kullan›lm›ﬂsa da günümüzde, uygulamay› kolaylaﬂt›rmak ve diﬂ hekiminin asidin
yüzeye yay›lmas›n› daha rahat kontrol
edebilmesini sa¤lamayabilmek amac›yla içerisine silika yada polimer yap›l›
baz› kal›nlaﬂt›r›c›lar ilave edilmiﬂ renklendirilmiﬂ jel formundaki asitler kullan›lmaktad›r.(17)
Kullan›lan asidin tipine, uygulama süresine, konsantrasyonuna, pH derecesine göre dentin dokusunda oluﬂan deminerelizasyonun derinli¤i 7.5mikron’a
kadar ç›kabilmektedir. Ayr›ca, asit içerisinde silika gibi kal›nlaﬂt›r›c› partikül
olup olmamas›, asidin osmalitesi ve vizkozitesi de asit uygulamas›n›n neden
oldu¤u demineralizasyon derinli¤inde
rol oynamaktad›r.(17)
Süt Diﬂi Mine ve Dentinin Asitle
Pürüzlendirilmesi:
1960’l› y›llarda üretici firmalar ve klinisyenler daimi diﬂ minesinin pürüzlendirilmesinde %35’lik fosforik asidin
60 sn. uygulanmas›nda fikir birli¤ine
varm›ﬂlard›r.(23) 1970’lerin baﬂ›nda ise
süt diﬂi minesinin prizmas›z tabakas›n›n varl›¤› ve organik içeri¤inin fazla olmas› nedeniyle daimi diﬂ minesinden 2
kat daha fazla pürüzlendirme zaman›na
ihtiyac› oldu¤u görüﬂüne inan›lm›ﬂt›r.
Bu görüﬂ o y›llarda standart klinik prosedür olarak uygulanm›ﬂt›r.(24)
Ancak, süt az›larda minenin 120 sn. ve
60 sn. pürüzlendirilmesi sonras›nda yap›lan fissür örtücülerin retansiyonunun
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› ilk klinik çal›ﬂmada iki
pürüzlendirme zaman› aras›nda fark olmad›¤› gösterilmiﬂtir.(25) Daha sonra yap›lan çal›ﬂmalarda süt az›lar›n pürüzlendirme süresinde azalma oldukça, tükürükle kontaminasyon olas›l›¤›n›n da
azald›¤› ve küçük çocuklarda k›salan
çal›ﬂma zaman›na ba¤l› olarak hasta uyumunun artt›¤› saptanm›ﬂt›r.(26)
Süt diﬂlerinde tavsiye edilen k›sa pürüzlendirme süresine paralel olarak daimi diﬂ minesi için baﬂlarda önerilen 60
sn. den daha k›sa pürüzlendirme zaman› yap›lan çal›ﬂmalar neticesinde uygulamaya girmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalarda, 20

sn. pürüzlendirme zaman› uygulayarak
yap›lan fissür örtücülerin retansiyon oranlar›n›n, 60 sn. uygulanarak yap›lanlarla karﬂ›laﬂt›r›labilir oldu¤u bulunmuﬂtur.(27) Daimi diﬂ minesi için gerekli
olan pürüzlendirme süresi önceleri 3060 sn. aras›nda de¤iﬂirken, günümüzde
dentine fazla süre asit uygulanmas›ndan kaç›nmak için önce mineye asit uygulanmas› ve mineye en az 15 sn. dentin dokusuna en fazla 15 sn. asit uygulanmas› tavsiye edilmektedir.(17, 28)
Tüm bu geliﬂmeler neticesinde süt diﬂi
minesi için pürüzlendirme zaman›n›n
daha da k›salt›labilece¤ine dair çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan bir klinik çal›ﬂmada süt ve daimi az›larda 15-30-4560 sn.lik farkl› pürüzlendirme zamanlar› ile uygulanan fissür örtücülerin retansiyonlar› incelenmiﬂtir. Çal›ﬂman›n
sonucunda, süt ve daimi az›larda uygulanan farkl› pürüzlendirme zamanlar›n›n fissür örtücülerin retansiyonunu etkilemedi¤i saptanm›ﬂt›r.(29)
Hosoya(30), çal›ﬂmas›nda farkl› pürüzlendirme zamanlar›n›n süt diﬂi minesi
üzerinde oluﬂturaca¤› etkileri incelemiﬂtir. % 40 oran›ndaki fosforik asit jel
ile 0, 10, 20, 30, 60 sn. pürüzlendirilen
süt diﬂi mine örneklerinin tarama elektron mikroskobu ile incelenmesi sonucunda 60 sn. pürüzlendirilen tüm örneklerde, aﬂ›r› pürüzlenme görüldü¤ünü ve 60 sn. pürüzlendirme süresinin
sa¤lam süt diﬂi minesi için gerekli olan
süreden uzun oldu¤unu saptam›ﬂ ve süt
diﬂi minesinin 30 sn. pürüzlendirilmesinin güvenli ve etkili oldu¤u sonucuna
varm›ﬂt›r.
Akal(31), aﬂ›nd›r›lm›ﬂ ve aﬂ›nd›r›lmam›ﬂ
süt diﬂi mine yüzeylerine 15, 30, 60 sn.
uygulanan %37’lik fosforik asit jelin etkilerini araﬂt›rm›ﬂt›r. Aﬂ›nd›r›lmam›ﬂ ve
15 sn. asit uygulanm›ﬂ örneklerde, prizmas›z tabakan›n varl›¤›ndan dolay› asidin tam anlam›yla etkili olamad›¤›n›,
süt diﬂi minesinde tam bir pürüzlenme
olmad›¤›n›, 30 ve 60 sn. asit uygulanan
örneklerde ise pürüzlenme görüldü¤ünü saptam›ﬂt›r. Aﬂ›nd›r›lm›ﬂ ve 15 sn
fosforik asit uygulanm›ﬂ örneklerde ise
karakteristik bir yüzey yap›s› oluﬂtu¤unu, prizma korlar›n›n eridi¤i yüzey tipinin daha yayg›n olarak izlendi¤ini, 30
ve 60 sn. asit uygulanan gruplarda ise
pürüzlenmenin artmas›ndan dolay› pörözitenin daha az oldu¤unu bildirmiﬂtir. Bu nedenle aﬂ›nd›rma yap›lmam›ﬂ
süt diﬂi mine yüzeyinde 30 saniyelik asit uygulamas›n›n, aﬂ›nd›r›lm›ﬂ örneklerde ise 15 sn. asit uygulamas›n›n yeterli olaca¤› sonucuna varm›ﬂt›r. Yap›-

lan di¤er in vitro çal›ﬂmalarda da aﬂ›nd›r›lm›ﬂ süt diﬂi minesine 15-20 sn. sürelerde asit uygulaman›n yeterli olaca¤›
bildirilmiﬂtir.(32, 33, 34, 35, 36)
Süt diﬂi minesine asit uygulanmas› özellikle pit ve fissür örtücü yap›m›nda
klinisyenlerin güvenle uygulad›¤› bir
yöntemdir. Ancak, süt diﬂi dentininin
daimi diﬂ dentinine göre daha ince ve
daha az mineralize oldu¤unun bilinmesi, süt diﬂi dentinine asit uygulanmas›nda daha karars›z kal›nmas›na neden olmaktad›r. Süt diﬂi dentinine asit uygulamas› sonras›nda oluﬂan yüzey de¤iﬂiklikleri prensip olarak daimi diﬂlerle
ayn› olsa da dentin yüzeyindeki demineralizasyon derinli¤i ve ba¤lay›c› ajan
uygulanmas› sonras›nda oluﬂan hibrid
tabaka kal›nl›¤› aç›s›ndan daimi diﬂlerden farkl›l›k göstermektedirler. Nör ve
ark.(10), süt diﬂlerinde oluﬂan hibrid tabakan›n daimi diﬂlerde oluﬂan hibrid
tabakaya göre daha kal›n oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. Araﬂt›r›c›lar, asitlerin süt
diﬂlerinin intertübüler dentininde daha
derin dekalsifikasyona sebep olan ﬂiddetli bir etkiye sahip olduklar›n› saptam›ﬂlard›r. Buna neden olarak süt diﬂi
dentininin daimi diﬂe oranla daha az
dentin tübülü içermesine ba¤l› olarak
asidin daimi diﬂlerdeki gibi kolayca dilue edilememesi ve böylece süt dentinini daha fazla etkilemesi gösterilmiﬂtir.(37)
Hem süt hem de daimi diﬂlerde asitle
pürüzlendirme sonras›nda ba¤lay›c› ajan uygulanmas›yla oluﬂan hibrid tabaka, asitleme ile ortaya ç›kan kollajen liflerle ba¤lay›c› ajanlar›n sa¤lam ve yeterli bir kilit yap› oluﬂturmas›na izin verecek kal›nl›kta olmal›d›r. Dentine uygulanan asitle demineralize olan tabaka aﬂ›r› derin olursa, ba¤lay›c› ajanlar›n içindeki primer ve rezin aç›¤a ç›kan kollajen fibriller boyunca akamaz ve kollajen fibrillerin desteksiz kalmas›na sebep
olur. Sonuçta, hibrid tabakan›n en alt
k›sm›n›n zay›f kalmas›yla mikros›z›nt›ya neden olabilen yollar oluﬂur.(38) Aﬂ›r›
demineralizasyon sonucunda oluﬂabilen bu zay›f alanlar› engellemek amac›yla süt diﬂlerinde k›sa süreli asit uygulamalar› tavsiye edilmektedir.(9)
Asit uygulamalar› sonras› dentin yüzeyinde yap›lan tarama elektron mikroskobu çal›ﬂmalar›nda, smear tabakas›n›n
dentinden uzaklaﬂmas›n›n süt diﬂlerinde daimi diﬂlerden belirgin olarak daha
h›zl› oldu¤u gösterilmiﬂtir.(9) Bu smear
tabakas›n› oluﬂturan süt diﬂi dentininin
daha düﬂük mineral oran› ile iliﬂkilidir.
Bu nedenle süt diﬂlerinin preparasyonu
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sonucu oluﬂan smear tabakas› asitlere
daha fazla cevap verir.(9) Smear tabakas›n›n kald›r›lmas›nda görülen bu farkl›l›¤a sebep olabilecek baﬂka bir faktör
de, var olan dentin tübüllerinin say›s›d›r. Süt diﬂlerinde tübül yo¤unlu¤unun
ve çap›n›n daha küçük olmas› süt diﬂi
dentinin geçirgenli¤inde azalmaya sebep olur.(9, 37) Bu nedenle süt diﬂi dentin
yüzeyleri daha az neme sahiptirler ve
bu da smear tabakas›n›n uzaklaﬂt›r›lmas› amac›yla kullan›lan asitlerin etkisini artt›r›r.(9)
Mine ve dentinin ayn› zamanlarda asitle pürüzlendirilmesi anlam›na gelen total etch tekni¤i daimi diﬂlerde oldu¤u
gibi süt diﬂlerinde de uygulanabilmektedir. Süt diﬂlerinde daimi diﬂlerdekine
benzer kal›nl›kta hibrid tabaka elde edebilmek ve süt diﬂi minesinde yeterli
oranda dekalsifikasyon sa¤layabilmek
için süt diﬂlerinde de asidin toplam 2030 sn uygulanmas› tavsiye edilmiﬂtir.(39)
Süt ve daimi diﬂlerde asitle pürüzlendirme iﬂlemini k›saltmaya yönelik çal›ﬂmalar›n yan›nda, üretici firmalar taraf›ndan asit uygulamas›n›n yap›lmad›¤›
ürünlerin geliﬂtirilmesi, sonraki çal›ﬂmalar›n kapsam›n›n bu ürünlerin asitlere alternatif olup olamayaca¤›na dair
olmuﬂtur. Üretici firmalar poliasitle
modifiye rezin kompozitlerin (kompomer) süt diﬂlerinde yo¤un stres alt›nda
olmayan bölgelerde asit uygulamas› olmaks›z›n kullan›labilece¤ini öne sürmüﬂlerdir. Bu ürünlerle beraber kullan›lan mine ve dentin ba¤lay›c› ajanlar
smear tabakas›n› kald›rmadan modifiye
ederek ba¤lanma prensibine dayanmaktad›r. Üretici firmalar taraf›ndan
ba¤lay›c› ajanlar›n içerisinde yer alan asidik moleküllerin (PENTA gibi) süt
mine ve dentinini pürüzlendirmede yeterli olaca¤› ve smear tabakas›nda gerekli olan modifikasyonu yapabilece¤i
savunulmaktad›r. Literatürde bu ﬂekilde kullan›m›n süt diﬂlerinde baﬂar›l› olabilece¤ine dair mikros›z›nt› ve ba¤lanma çal›ﬂmalar› mevcuttur.(40, 41) Ayr›ca poliasitle modifiye rezin kompozitlerin üretici firman›n tavsiyesine göre uyguland›¤›nda yüksek klinik baﬂar› gösterdi¤i bildirilmiﬂtir.(42, 43, 44, 45) Ancak, bu
materyallerin asitli ve asitsiz olarak klinik takiplerinin yap›ld›¤› çal›ﬂmalar henüz mevcut de¤ildir.
Asit uygulamas› iﬂleminin kald›r›ld›¤›
di¤er grup ba¤lay›c› ajan sistemleri selfetch primerler ve self-etch adezivlerdir.
Bu ürünlerde asidik monomer primere
ilave edilebilir (self-etching primer) veTDBD / 44

ya asidik monomer ilave edilmiﬂ primer
ve adeziv birlikte olup ayn› anda uygulanabilirler (self-etching adeziv). Yap›lan in vitro çal›ﬂmalarda de¤iﬂik sonuçlar bildirilse de, bu ürünler zay›f etkiye
sahip olup pH de¤erleri fosforik aside
göre daha büyüktür.(13) Asitle pürüzlendirme iﬂlemine daimi diﬂ dentinine göre daha duyarl› olan süt diﬂi dentininde
bu durum tolere edilebilse de, aprizmatik tabakan›n daha kal›n bir yap› arz etti¤i süt diﬂi minesinde yeterli pürüzlendirme sa¤layabildikleri halen tart›ﬂmal›d›r.46,47,48,49 Akça(13), yapt›¤› tarama elektron mikroskobu çal›ﬂmas›nda self-etch
primer ve adezivlerin aﬂ›nd›r›lmam›ﬂ
süt diﬂi minesinde fosforik aside alternatif oluﬂturacak bir pürüzlendirme yapamad›klar›n› saptam›ﬂt›r.
Günümüz diﬂ hekimli¤inde kullan›lan
restoratif materyallerin say›s› gün geçtikçe daha da artmaktad›r. Piyasaya sürülen her yeni ürünün bir öncekine göre daha geliﬂmiﬂ mekanik ve fiziksel özelliklerin yan› s›ra uygulama kolayl›¤›
sa¤lamas› beklenmektedir. Özellikle iﬂlem basamaklar›n›n veya uygulama sürelerinin azalt›ld›¤› restoratif materyaller hekim için uygulama kolayl›¤›n›n
yan›nda çocuk hastalarda artan hasta uyumuna ba¤l› olarak tükürük kontaminasyonunun önlenmesini ve iﬂlemin
daha kolay kabul edilmesini sa¤lamaktad›r. Ancak, bu materyallerin rutin klinik uygulamaya geçmeden önce gerek
deneysel gerekse klinik olarak baﬂar›lar›n›n test edilmesi gerekmektedir.
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Hamile hastalarda periodontal tedavi
Burak Demiralp*
Mehmet Muhtaro¤ullar›**

ve hamile olmayan kad›nlarda görülen
pyojenik granülomalar ile ay›rt edilemezler. S›kl›kla 2. ve 3. trimasterda görülür.
Klinik olarak çok kolay kanarlar, büyürler ve nodüler bir hal al›rlar. Sapl› veya
saps›z , ülsere yap›da olabilirler, renkleri
pembemsi k›rm›z›dan koyu k›rm›z› renge
de¤iﬂiklik gösterebilir. Genellikle gingivitis olan bölgede olur ve kötü a¤›z hijyeni
veya diﬂtaﬂ›na ba¤l› olarak geliﬂir. Hamileli¤e ba¤l› pyojenik granülomada genellikle kemik kayb› izlenmez.

amilelik ve periodontal enfeksiyon aras›ndaki iliﬂki uzun y›llard›r bilinmektedir. 1778’de Vermeeren hamilelikte diﬂ a¤r›s›n› ortaya
koymuﬂ, 1818’de Pitcarin hamileli¤e ba¤l› hiperplaziyi tarif etmiﬂtir. Hamileli¤in
periodontal dokular› etkiledi¤i uzun y›llard›r bilinmesine ra¤men bu ikili aras›ndaki ters iliﬂkide son y›llarda gündeme
gelmiﬂtir. Son yap›lan araﬂt›rmalar periodontal hastal›¤›n hastan›n sistemik durumunu etkiledi¤i gibi fetusunda sa¤l›¤›n›
etkileyebildi¤ini ve düﬂük, erken do¤um
ve düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebek riskini
artt›rd›¤›n› ortaya koymuﬂtur.

H

Subgingival plak kompozisyonu
Epidemiyolojik çal›ﬂmalar oral hijyenin
derecesi ile gingival enflamasyon aras›nda
bir iliﬂki oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Hamilelik esnas›nda sungingival plak
kompozisyonunda de¤iﬂiklikler meydana
gelir. 2. trimasterda plak miktar›nda art›ﬂ
olmaks›z›n gingivitis ve diﬂeti kanamas›nda art›ﬂ meydana geldi¤i gösterilmiﬂtir. Anaerobik mikroorganizmalar›n aerobik
mikroorganizmalara oran› artar. Bununla
birlikte B. melaninogenicus ve P.intermedia
oranlar›nda art›ﬂ olur. Hamileli¤in 21. ve
27. haftalar› aras›nda da P.gingivalis oran›nda art›ﬂ olur.

Periodontal hastal›klar
Hamilelik gingivitis ilk kez 1877 y›l›nda
Pinard taraf›ndan rapor edilmiﬂtir. Hamilelik gingivitisi oldukça yayg›n bir durum
olup hamile kad›nlar›n %30 ile %100 oran›nda görülmektedir. Eritem, ödem, hiperplazi ve artan kanama ile karakterizedir. Gingivitislerle histolojik olarak benzer olmalar›na ra¤men etyolojik faktörler
farkl›d›r. Mevcut durum hafif olabilece¤i
gibi ﬂiddetli gingival hiperplaziye, a¤r› ve
kanamaya neden olup, ilerleyebilir. Hamilelik öncesindeki periodontal durum
hastal›¤›n ﬂiddetini ve ilerlemesini etkileyebilir. Anterior bölgeler ve interproximal
alanlar daha s›kl›kla etkilenir. Artan ödem, cep derinli¤inin artmas›na ve mobilitede artmaya neden olabilir. Anterior
bölgede görülen enflamasyon özellikle 3.
trimasterdeki hamileli¤e ba¤l› rinit nedeniyle artan a¤›z solunumuna ba¤l› olarak
daha da artabilir. Gingiva en çok etkilenen bölge olup (%70) bunu dil ve dudaklar, bukkal mukoza ve damak takip eder.
Pyojenik granülomalar, hamilelik tümörleri hamileliklerin %0.2 ile %9.6’nda görülür. Klinik ve histolojik olarak erkekler

Periodontal hastal›k ile erken do¤um-düﬂük do¤um a¤›rl›kl› do¤um aras›ndaki iliﬂki
Tedavi edilmemiﬂ periodontal hastal›¤› olan hamile kad›nlarda erken do¤um (<37
hafta) ve düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebek riskinin (<2500g) sözkonusu olabilece¤i ileri sürülmüﬂtür. Düﬂük do¤um a¤›rl›¤›na
sahip bebeklerin annelerinin kontrol
gruplar›na göre daha fazla periodontal ataçman kayb›na sahip olduklar› gösterilmiﬂtir.
Erken do¤um ve düﬂük do¤um a¤›rl›¤› ile periodontal hastal›k aras›ndaki iliﬂki
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Resim 1: Hamilelik döneminde görülen bir pyojenik granüloma (hamilelik tümörü)

enfeksiyona ba¤l› bir iliﬂkidir. ‹ndirekt olarak bakteriel ürünlerin (endotoksinlerLPS) ve anneye ait iltihabi mediatörlerin
iletilmesi ile ortaya ç›kmaktad›r. Normal
do¤um sonras›nda do¤al olarak artan
TNFα ve PGE2 gibi bioaktif moleküller iltihabi geliﬂim ile birlikte yapay olarak
yüksek seviyelere ulaﬂmakta ve bu da erken do¤uma neden olabilmektedir. Son
yap›lan çal›ﬂmalar DOS’daki PGE2 seviyesinin intraamniyotik PGE2 seviyesi ile pozitif yönde iliﬂkili oldu¤u göstermiﬂtir. Bu
durum, Gram (-) periodontal enfeksiyonun PGE2, IL-1β gibi sekonder iltihabi
mediatörleri stimüle ederek ve/veya LPS
yoluyla erken do¤uma yol açabilece¤i ileri sürülmektedir. Sürmekte olan çal›ﬂmalar periodontal hastal›k ile erken do¤um
ve düﬂük do¤um a¤›rl›¤› aras›ndaki iliﬂkiyi desteklemektedir.
Anneye ait immün sistemin hamilelik s›ras›nda bask›land›¤› düﬂünülmektedir.
‹mmün cevaptaki bu azalma hamilelerde
gingival enflamasyonun daha kolay ortaya ç›kmas›n›n da bir di¤er nedenidir.
PGE1, PGE2 olmak üzere prostoglandin üretimini stimüle etmektedir.
Hamilelik s›ras›nda hormon seviyeleri
dramatik olarak artmaktad›r. Progesteron
100 ng/ml seviyelerine yükselir ki bu
menstrüasyondaki en yüksek de¤erin 10
kat›d›r. Plasmadaki estradiol normal siklusdaki de¤erinden 30 kat daha fazlad›r.
Diﬂeti dokusunda seks hormonlar›na ait
reseptörler oldu¤u gösterilmiﬂtir. Bu da
diﬂetinin seks hormonlar› için hedef dokulardan biri oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Salyada seks hormonlar›n›n artan
P.intermedia miktar› ile birlikte 1. aydan
baﬂlayarak artt›¤› ve 9.ayda en yüksek de¤erine ulaﬂt›¤› gösterilmiﬂtir. Cep derinli¤indeki art›ﬂ, diﬂetlerinde kanama ve hiperemi do¤umdan sonraki bir aya kadar
devam etmektedir.
ﬁiddetli ösefajial reflu mevcutsa veya tekrarlayan kusmalar söz konusu ise artan asite ba¤l› diﬂlerde erozyon izlenebilir. A¤›z kurulu¤u hamilelerde s›kl›kla görülen
bir durum olup hamilelerin %44’nde izlenir. Hamile bireyler immünolojik aç›dan
hassas hale geldiklerinden hekim hamile
hastas›n›n genel sa¤l›¤› aç›s›ndan temkinli olmal›d›r. Hamilelik s›ras›nda hamilelik diabeti, lösemi ve di¤er medikal sorunlar ortaya ç›kabilmektedir.

Klinik yaklaﬂ›m
Detayl› bir medikal anamnez periodontal
muayenenin önemli bir k›sm›n› oluﬂturmaktad›r. Hamilelik s›ras›nda meydana
gelen immünolojik de¤iﬂimlere ba¤l› olarak kan bas›nc› artar (mitral kapak prolaps›na ve kalpte murmur sesinin artmas›na neden olur) ve fetus ile olan etkileﬂimler nedeniyle hekim hastay› detayl› olarak muayene etmelidir. Medikal anamnezde özellikle;
• Hamileli¤e ba¤l› komplikasyonlar
• Önceki düﬂükler
• ﬁu an mevcut olan kramp, kusma,
• Damla veya leke tarz›nda vajinal kanama gibi konular›n üzerinde durulmal›d›r
Daha sonra mutlaka hastan›n kad›n do¤um uzman› ile kontakta geçip hastan›n
durumu hakk›nda bilgi al›nmal› ve hastan›n periodontal ve dental tedavi ihtiyaçlar› belirtilmelidir.
Hamile hastalardaki ana hedef sa¤l›kl› oral dokular›n varl›¤›n› sa¤lamak ve yeterli

Resim 2: Anterior interproximal
bölgelerin etkilendi¤i tipik bir hamilelik
gingivitisi

bir oral hijyen elde etmektir. Koruyucu
periodontal tedavi diyet konsultasyonu,
titiz bir ﬂekilde hastan›n plak kontrol
yöntemlerini geliﬂtirmektir.
Plak kontrolü
Hamile hastalarda gingival enflamasyona
olan yatk›nl›ktaki art›ﬂ hastalara detayl› olarak anlat›lmal›, ideal oral hijyen teknikleri hastaya ö¤retilmeli, teﬂvik edilmeli ve
hamilelik boyunca kontrol at›nda tutulmal›d›r. Scaling, polisaj ve kök düzeltmesi hamilelik s›ras›nda gerekli oldu¤unda
yap›labilir. A¤›z gargaras› kullan›laca¤›nda alkol içermeyen a¤›z gargaralar› tercih
edilmelidir.
Prenatal flor uygulamas›
Prenatal flor kullan›m›n›n faydal› olup olmad›¤›na dair çeliﬂkili çal›ﬂmalar mevcuttur. ADA (American Dental Association)
prenatal flor kullan›m›n›n yarar› henüz ispat edilemedi¤inden tavsiye etmemektedir. Bunu AAPD (American Academy of
Pediatric Dentistry) de desteklemektedir.
American Academy of Pediatrics ise bu
konuda bir hüküm belirtmemiﬂtir.

Resim 3: Hamilelik gingivitisi

Dental radyograflar
Yüksek h›zdaki filmler, filtrasyonlar, kolimasyon ve kurﬂun apronlar›n kullan›m› ile dental radyograflar›n güvenilirli¤i artm›ﬂt›r. Ancak, en ideali özellikle ilk trimaster olmak üzere hamilelik s›ras›nda
herhangi bir radyasyon almamakt›r. Radyograf mutlak gerekti¤inde hasta için en
önemli olay koruyucu kurﬂun yelek giymesidir. Çal›ﬂmalar kurﬂun yelek giyildi¤i
zaman gonodial ve fetal radyasyonun ölçülemeyecek kadar az oldu¤unu göstermektedir. Dental radyograflar›n tüm güvenilirliklerine ra¤men, dental radyograflar ancak teﬂhis için çok gerekli olduklar›
zaman kullan›lmal›d›rlar.

TEDAV‹
Elektif Diﬂ Tedavisi
‹yi bir oral hijyen d›ﬂ›nda 1. ve 3. trimasterin yar›s›ndan sonra elektif tedaviden
kaç›n›lmal›d›r. ‹lk trimaster organogenesis aﬂamas› olup fetus çevresel etkilere
çok duyarl›d›r. 3. trimasterin son yar›s›nda ise uterus d›ﬂ uyaranlara karﬂ› son de‹laçlar
rece hassas oldu¤undan erken do¤um risHamile hastalarda ilaç tedavisi; plasenta
ki söz konusudur. Hasta uzun süre kolyoluyla fetusu etkileyebilece¤inde kontukta oturtulmamal›d›r. Supine hipotantrendikedir. ‹laçlar ancak hamile hastan›n
sif sendromu ortaya ç›kabilir. Yar› geri yasa¤l›¤› aç›s›ndan mutlak ﬂart ise ve muht›r›lm›ﬂ veya supine pozisyonda özellikle
temel yan etkileri de¤erlendirildikten
vena cava inferior uterusun a¤›rl›¤› ile
sonra kullan›labilir. ‹deal olarak, özellikle
bask›lan›r. Venöz dolaﬂ›m› etkileyerek an1.trimaster de olmak üzere hamilelik s›ranede hipotansiyona kardiak ç›k›ﬂda azals›nda ilaç kullan›lmamal›d›r. Ancak bamaya ve anl›k ﬂuur kayb›na neden olur.
zen bu kurala uymak mümkün olmayabiSupine hipotansif sendromu hastay› sol
lir. Bu gibi durumlarda ancak hamilelik
taraf›na döndürerek genellikle üstesinden
s›ras›nda kullan›lmas› di¤erlerine göre
gelinebilir bir durumdur. Bu durumda
daha güvenli olan ilaçlar kullan›labilir.
vena cava inferior daki bas›nç ortadan
Kullan›lacak ilaçlar›n fetus üzerindeki etkalkar, kan›n pelvik alanda ve alt ekstremite- Lokal Anesteziler
Kullan›labilir
lerden geri dönüﬂü sa¤- Lidocaine
Kullan›labilir
lanm›ﬂ olur. 15 cm ka- Prilocaine
Kullan›labilir
l›nl›¤›ndaki yumuﬂak bir Etidocaine
Mepivacaine
Riskli- Konsultasyon gerekir
örtü (rulo haline getirilBupivacaine
Riskli- Konsultasyon gerekir
miﬂ bir havlu olabilir)
Procaine
RiskliKonsultasyon gerekir
hasta tedavi için geriye
yasland›¤›nda sa¤ taraf›na yerleﬂtirilmelidir.
2. trimaster rutin dental
tedavi için en güvenilir
periyottur. Bu periyottaki amaç, mevcut olabilecek aktif bir hastal›¤›
kontrol alt›na almak ve
hamileli¤in ilerleyen dönemlerinde ortaya ç›kabilecek potansiyel problemleri elemine etmektir. Major oral veya periodontal cerrahiler do¤um sonras›na ertelenmelidir. A¤r›l›, çi¤nemeye engel olan mekanik
tedavi sonras› kanamayla, süpürasyona neden
olan hamilelik tümörlerinin eksize edilmesi ve
do¤um öncesinde biopsisi gerekebilir.

A¤r› Kesiciler
Acetaminophen
Aspirin
Ibuprofen
Codeine
Hydrocodone
Oxycodone
Propoxyphene
Antibiyotikler
Penicilin
Erythromycin
Clindamycin
Cephalosporin
Tetracycline
Ciprofloxacin
Metronidazole
Gentamicin
Vanocomycin
Clarithromycin

Kullan›labilir
Riskli-3.trimasterda kullan›lmamal›
Riskli-3.trimasterda kullan›lmamal›
Riskli- Konsultasyon gerekir
Riskli- Konsultasyon gerekir
Riskli- Konsultasyon gerekir
Riskli- Konsultasyon gerekir

Kullan›labilir
Kullan›labilir-estolate formu
kullan›lmamal›
Kullan›labilir ancak riskli olabilir
Kullan›labilir
Kullan›lmamal›-Riskli
Kullan›lmamal›-Riskli
Kullan›lmamal›-Riskli
Riskli- Konsultasyon gerekir
Riskli- Konsultasyon gerekir
Kullan›lmamal›-Riskli

Tablo 1: Hamilelikte lokal anestezi, antibiyotik ve a¤r› kesici kullan›m›
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Lokal Anesteziler
Lidocaine
Kullan›labilir
Prilocaine
Kullan›labilir
Etidocaine
Kullan›labilir
Mepivacaine
Kullan›labilir
Bupivacaine
Kullan›labilir
Procaine
Kullan›labilir
A¤r› Kesiciler
Acetaminophen
Aspirin
Ibuprofen
Codeine
Hydrocodone
Oxycodone
Propoxyphene

Kullan›labilir
Kullan›lmamal›
Kullan›labilir
Kullan›labilir
Bilgi Yok
Kullan›labilir
Kullan›labilir

Antibiyotikler
Penicilin Kullan›labilir
Erythromycin
Kullan›labilir
Clindamycin
Kullan›labilir ancak riskli olabilir
Cephalosporin Kullan›labilir
Tetracycline
Kullan›lmamal›-Riskli
Ciprofloxacin
Kullan›lmamal›-Riskli
Metronidazole Kullan›lmamal›-Riskli
Gentamicin
Kullan›lmamal›-Riskli
Vanocomycin
Kullan›lmamal›-Riskli
Clarithromycin Kullan›lmamal›-Riskli
Tablo 2: Emzirme döneminde lokal anestezi, antibiyotik ve a¤r›
kesici kullan›m›

kisi kullan›lan antimikrobial
ajan›n tipine, dozuna, kullan›ld›¤› trimastere, tedavinin
süresine ba¤l›d›r. Hamilelik
döneminde kullan›labilecek
ilaçlar tablo-1 de detayl› olarak gösterilmiﬂtir.
Emzirme dönemi
Kullan›lan ilaçlar emzirme
s›ras›nda anne sütünden geçerek fetusu etkileyebilir ve
yan etkiler ortaya ç›kabilir.
Maalesef bu konuda çok detayl› çal›ﬂma ve bilgi mevcut
de¤ildir. Anne sütüne geçen
ilaç miktar› annedekinin
%1- %2’sinden daha fazla
de¤ildir. Bu nedenle, bebe¤e
ciddi bir yan etkisinin olmas› beklenmemektedir. Anne
ilaçlar› emzirmeden hemen
sonra almal› ve sütteki ilaç
konsantrasyonunun azalmas› için en az 4 saat bebe¤i
emzirmemelidir. Emzirme
döneminde kullan›labilecek
ilaçlar tablo-2 de detayl› olarak gösterilmiﬂtir.

* Dr., Hacettepe Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi, Ankara
** Yrd.Doç.Dr., Hacettepe Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi, Ankara
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HIV/AIDS
Aygen Tümer*

IV/AIDS hastal›¤› ilk defa 1981
y›l›nda Amerika Birleﬂik Devletleri’nde ve Haiti’den gelen göçmenlerde tan›mlanm›ﬂt›r. Araﬂt›rmac›lar
bu hastal›¤›n daha önce literatürde rastlanmayan yeni bir hastal›k oldu¤u konusunda birleﬂerek bu yeni hastal›¤a
"AIDS" (Akkiz ‹mmün Yetmezlik Sendromu, Acquired Immun e Deficiency
Syndrome) ad›n› vermiﬂlerdir. 1983 y›l›nda AIDS’e neden olan virüs "HIV"
(‹nsan ‹mmün Yetmezlik Virüsü, Human Immunodeficiency Virus) izole edilmiﬂ olup, bu virüs vücudun savunma
gücünü zay›flatmakta, y›kmakta ve normal koﬂullarda tedavi edilebilen hastal›klar, savunma gücü yetersiz kald›¤›ndan tedavi edilememektedir.
HIV enfeksiyonu sadece eriﬂkinleri de¤il, bebek, çocuk, genç, yaﬂl› demeden
herkesi tehdit edebilen, henüz tam kür
sa¤layabilecek tedavisinin ve aﬂ›s›n›n
bulunamad›¤› bir hastal›kt›r. Kullan›m
ﬂemalar› kar›ﬂ›k, yan etkileri fazla ve ekonomik olarak büyük yük getiren tedavilere ra¤men, hastal›ktan ölüm hemen hemen tamamen ortadan kalkm›ﬂ,
HIV enfeksiyonu ölümcül hastal›k olmaktan ç›k›p, yaﬂam boyu ilaç kullan›m›n› gerektiren bir tür kronik hastal›¤a
dönüﬂmüﬂtür.
HIV/AIDS hastal›¤› az say›da ve homoseksüel erkeklerde görülmesi nedeni ile
ilk baﬂlarda fazla ilgi çekmemiﬂtir. Ne
zaman ki biseksüel erkekler arac›l›¤› ile
kad›nlara ve enfekte hamile kad›nlardan
da bebeklere geçmesi ile tüm dünyan›n
odak noktas› haline gelmiﬂtir. HIV/AIDS
hastal›¤› bir bölge ya da baz› ülkeler için
sorun oluﬂturan bir hastal›k de¤il, tüm
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dünyay› etkileyen bir hastal›kt›r. Kan ve
kan ürünlerinin 1987 y›l›ndan beri düzenli olarak ELISA yöntemi ile HIV yönünden taranmas›, virüse karﬂ› ilaçlar›n
geliﬂtirilmesi, f›rsatç› enfeksiyonlar›n
önlenmesi ve tedavisinin yap›labilmesi,
yayg›n ve etkili e¤itim programlar›n›n
uygulanmaya baﬂlanmas› ile HIV/AIDS
hastal›¤›n›n epidemisinde son y›llarda
önemli de¤iﬂiklikler olmuﬂtur.
Dünyada HIV/AIDS
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ), Aral›k
2003 verilerine göre dünyada 46 milyon HIV/AIDS’li kiﬂi yaﬂamakta olup, epideminin baﬂ›ndan beri 30.6 milyon
kiﬂi hayat›n› bu hastal›k nedeni ile kaybetmiﬂtir. Sadece 2003 y›l› içinde 5 milyon yeni vaka bildirilmiﬂ olup, bu say›lara günde 14 000, dakikada 10 yeni vaka ilave olmaktad›r.
Son y›llarda epidemide gözlenen önemli de¤iﬂikliklerden biri, 20 yaﬂ olan hastal›¤›n ilk görülme yaﬂ›n›n 15 yaﬂa inmesidir. Gençlerin HIV’e daha yatk›n
olma nedenlerinin baﬂ›nda, cinsel yolla
bulaﬂan enfeksiyonlar konusunda bilgilerinin k›s›tl› olmas›, bilgileri olsa bile
nas›l korunulaca¤›n› bilmiyor olmalar›
gelmektedir. Epidemide yaﬂanan bir di¤er önemli de¤iﬂiklik ise hastal›¤›n ilk
tan›mland›¤› 1980’li y›llar›n baﬂ›nda kad›nlarla erkeklerin %8 olan oran›n›n,
%18-20’lere, son y›llarda ise %45-50’lere yükselmiﬂ olmas›d›r. Araﬂt›rmac›lar
kad›n erkek oran›ndaki bu eﬂitlenme
trendinin geriye dönemiyece¤ini tahmin
etmektedirler.
Tüm dünyada HIV/AIDS din, dil, ›rk,
cins, ülke ay›r›m› yapmadan h›zla yay›lmaya devam etmektedir. Tüm HIV enfekte vakalar›n %95’inden fazlas› geliﬂmekte olan ülkelerde, %89’u da Sahraalt› Afrika, Güney ve Güney-do¤u Asya’da görülmektedir. Günümüzde
HIV/AIDS hastal›¤› Sahra-alt› Afrika’da
birinci, dünyada ise 4. ölüm nedeni olarak bildirilmektdir.
Türkiye’da HIV/AIDS
Tüm dünyada HIV enfekte vakalar›n
h›zla artt›¤› gözlenirken Türkiye’nin bu
salg›n›n d›ﬂ›nda kalmas› beklenmemek-

tedir. Ülkemizde ilk defa 1985 y›l›nda
HIV enfekte vaka bildirilmiﬂ, daha sonra her y›l hasta say›lar›nda giderek artma gözlenmiﬂtir. Ülkemizde T.C. Sa¤l›k
Bakanl›¤› Aral›k 2003 verilerine göre
1712 HIV/AIDS vakas› vard›r. Bunlar›n
504’ü AIDS basama¤›na ulaﬂm›ﬂ, 1208
kiﬂi ise HIV enfektedir. Ancak özellikle
cinsel yolla bulaﬂan enfeksiyonlar konusunda kiﬂilerin sa¤l›k kurumlar›na yeterli baﬂvurular›n›n olmamalar›, kay›t
sistemlerinin yeterli çal›ﬂmamas›, bu say›n›n gerçekleri yans›tmad›¤›n› düﬂündürmektedir.
Türkiye’de vakalar›n cinsiyete göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda %68.6 erkek,
%31.4 kad›n oldu¤u gözlenmektedir.
Bulaﬂma yollar›na vakalar incelendi¤inde; %50.6 heteroseksüel cinsel temas,
%7.9 homoseksüel cinsel temas, %6.1
damar içi madde ba¤›ml›lar›, %2.4
transfüzyon alanlar, %1.5 anneden bebe¤e geçiﬂ, %0.5 hemofili hastalar› ve
%30.6 ise bilinmeyenlerden oluﬂtu¤u
görülmektedir. %30.6 gibi büyük bir oran eksik bildirimi göstermektedir ki bu
da epideminin boyutunu ö¤renmedeki
güçlü¤ü gözler önüne sermektedir.
Klinik Seyri
HIV enfeksiyonunun do¤al seyri yedi
evreye ayr›larak incelenmektedir.
1. Virüsün bulaﬂmas›
2. Primer HIV Enfeksiyonu (Akut HIV
Enfeksiyonu)
3. Serokonversiyon
4. Asemptomatik Dönem
5. Erken Semptomatik Dönem
6. Geç Semptomatik Dönem ( AIDS )
7. ‹leri Evre (Advanced HIV Enfection)
1. Virüsün Bulaﬂmas›:
HIV/AIDS üç önemli yolla bulaﬂmaktad›r.
Cinsel yolla bulaﬂma
HIV enfeksiyonunun en önemli bulaﬂma yolu korunmas›z yap›lan cinsel temasd›r. HIV/AIDS her türlü (vajinal, oral, anal) cinsel temasla bulaﬂabilmektedir. Bu tür bulaﬂmaya ba¤›ﬂ›k kimse
yoktur. Ancak kanla veya kad›n/erke¤in
cinsel salg›lar› ile temasa neden olabile-

cek her türlü cinsel aktivitede bulaﬂma
riski bulunmaktad›r. Bulaﬂma için HIV
pozitif kiﬂi ile yap›lan tek bir cinsel temas bile yeterli olup, cinsel temas say›s›
artt›kça bulaﬂma olas›l›¤› artmaktad›r.
Araﬂt›rmalar, yapt›klar› doku hasar› nedeniyle cinsel yolla bulaﬂan di¤er enfeksiyonlar›n varl›¤›n›n HIV enfeksiyonunun bir kiﬂiden di¤erine geçiﬂini kolaylaﬂt›rd›¤›n› göstermektedir.
En s›k (%60-70) bulaﬂma yolu cinsel temasla oldu¤u için bu yolla korunma büyük önem taﬂ›maktad›r. Cinsel aktiviteden tamamen kaç›narak veya enfekte olmayan partnerle monogamik iliﬂki sürdürülerek kesin olarak HIV enfeksiyonunun bulaﬂmas› önlenebilmektedir.
Cinsel temas s›ras›nda prezervatif (kondom, k›l›f, kaput) kullan›lmas›n›n koruyuculu¤u, kondomun lateks olmas›,
do¤ru ve devaml› kullan›lmas›, y›rt›k
veya delik olmamas› kayd›yla ispatlanm›ﬂt›r. Kad›nlar için özel olarak haz›rlanm›ﬂ kondomlar da do¤ru ve devaml›
kullan›mla etkili olmaktad›r.
Kan ve kan ürünleri ile bulaﬂma
Kanda virüsün yo¤un miktarda bulunmas› nedeni ile, virüsü taﬂ›yan kiﬂilerden al›nm›ﬂ kan ve kan ürünleri ile hastal›k bulaﬂabilmektedir. 1985 y›l›nda
testlerin bulunmas› ile dünyan›n her yerinde kan ve kan ürünlerinin hastaya
verilmeden önce HIV yönünden test edilmesi zorunlu bir hale getirilmiﬂtir.
Türkiye’de 1987 y›l›ndan beri tüm kan
ve kan ürünlerine ELISA yöntemi ile
test yap›ld›ktan sonra hastaya verilmektedir. Bu nedenle 1987 y›l›ndan beri
kan ve kan ürünleri ile olan bulaﬂma azalm›ﬂt›r. Ancak hastal›¤›n 10–12 hafta
süren pencere döneminin olmas› ve acil
durumlarda test yap›lmadan kan ve kan
ürünlerinin kullan›labilmesi az da olsa
bu yolla geçiﬂ olabilece¤ini göstermektedir. Bu oran 1/36 000-1/225 000 olarak bildirilmektedir.
Anneden bebe¤e bulaﬂma
HIV enfeksiyonu gebelik süresince, do¤um s›ras›nda ve emzirme ile bebe¤e geçebilmektedir. Bu oran % 20-30’dur.
Anneden bebe¤e geçiﬂi önlemede önemli olan HIV enfeksiyonu görülme olas›l›¤› yüksek olan bölgelerde do¤urganl›k
yaﬂ›ndaki ve HIV enfeksiyon riski belirlenmiﬂ olan kad›nlara tüm bulaﬂma yollar›n› ö¤retebilmektir. E¤er kad›n HIV
pozitif ise do¤um kontrol yöntemleri
ö¤retilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Buna ra¤men gebe kalan HIV pozitif kad›nlara
erken dönemde kürtaj yap›lmas› pek

çok ülke taraf›ndan kabul edilmektedir.
E¤er anne aday› bebe¤i do¤urmakta ›srarl› ise ve hiç tedavi almazsa bebe¤in
HIV enfekte olma olas›l›¤› %20-30’dur.
Anne aday› AZT ile tedavi edilirse bu oran %8-11, ikili kombine tedavi al›rsa
%2-6, HAART ile tedavi edilirse %12’lere kadar düﬂürülebilmektedir. 38.
haftada elektif sezaryen uygulamas› tercih edilmektedir. Anne sütü ile virüsün
geçiﬂi gösterildi¤inden annenin bebe¤i
emzirmemesi önerilmektedir.
Sa¤l›k personeline bulaﬂma
Sa¤l›k personeline HIV enfeksiyonunun
geçiﬂi kullan›lm›ﬂ i¤ne, enjektör batmas› ile, kesici aletlerle yaralanma ile, enfekte s›v›lar›n mukozalara s›çramas› ile
ve bütünlü¤ü bozulmuﬂ deri ile mümkün olabilmektedir. ‹¤ne batmas› ile bulaﬂma riski, i¤nenin çap›n›n geniﬂli¤i,
yaran›n derinli¤i ve boyutu, kontaminasyon miktar› ve i¤ne üzerinde kan›n
varl›¤› ile ba¤lant›l›d›r. Ayr›ca, HIV pozitif hastan›n hastal›¤›n hangi evresinde
oldu¤uda geçiﬂ riskini etkilemektedir.
Ortalama risk HIV için % 0.2-0.5’tir.
Mukozal temasta bulaﬂma riski % 0.1 olarak bildirilmektedir. Temas eden enfekte vücut s›v›s›n›n miktar› ve temas
süresi bulaﬂmada önem taﬂ›maktad›r.
Sa¤l›k personelleri hastan›n hikayesi ve
fizik muayene ile enfekte hastalar› ay›rt
etme olana¤›na sahip olamad›klar›ndan
tüm hastalar›n kan ve di¤er vücut s›v›lar›n› enfekte kabul ederek çal›ﬂmal›d›rlar. Hastalara uygulanan iﬂlemler s›ras›nda eldiven mutlaka kullan›lmal›, iﬂlem bittikten sonra eldiven de¤iﬂtirilmeli ve eldivenler ç›kart›ld›ktan sonra eller
hemen y›kanmal›d›r. E¤er eller veya di¤er cilt yüzeyleri hastan›n kan› ya da di¤er vücut s›v›lar› ile kontamine olursa
derhal su ve sabunla y›kanmal›d›r. ‹¤ne
batmas›n› engellemek için i¤neler kullan›ld›ktan sonra plastik k›l›flar› tekrar tak›lmamal›, i¤neler enjektörden ç›kart›lmamal›, e¤ilip bükülmemelidir. Yap›lan
bir iﬂlem s›ras›nda kan veya di¤er vücut
s›v›lar›n›n s›çrama olas›l›¤› söz konusu
ise a¤›z, burun ve gözleri korumak amac› ile maske ve gözlük tak›lmal›, di¤er
vücut yüzeylerine bulaﬂmay› önlemek için koruyucu önlük giyilmelidir.
Sa¤l›k personeli e¤er HIV enfekte kan
veya vücut s›v›lar› ile temas ederse, öncelikle deri ise su ve sabunla, göz ise steril tuzlu su ile, a¤›z ve burun ise suyla iyice y›kanmal›d›r. Bulaﬂmada bazal olarak HIV antikor testi yap›lmal›, 6. hafta,
3. ay ve 6. ay sonras› test tekrarlanmal›d›r. Tedaviye temas sonras› mümkün o-

lan en k›sa sürede, ideali 1 saat içinde
baﬂlanmal›d›r. Tedavi için önerilen ikili
kombinasyon tedavisi olup, e¤er temas›n yo¤un oldu¤u düﬂünülüyorsa kombinasyona üçüncü bir ilaç ilavesi önerilmektedir. Tedavi 28 gün süre ile uygulanmal›d›r.
2. Primer HIV Enfeksiyonu:
( Akut HIV Enfeksiyonu )
HIV vücuda al›nd›ktan 1-6 hafta içerisinde virusun ilk ço¤alma döneminde akut enfeksiyona neden olmaktad›r. Bu
dönemde klinik bulgular nonspesifik ve
de¤iﬂkendir. Vakalar›n %70-90’›nda
hiçbir klinik belirti ve bulgu gözlenmemekte, geri kalan %10-30 vakada ise
nonspesifik bulgulara rastlanmaktad›r.
Ateﬂ, lenfadenopati, farenjit, deri döküntüleri, kas a¤r›lar›, diyare, baﬂ a¤r›s›,
bulant›, kusma ve pamukçuk gözlenebilmektedir. Bütün bu bulgular 2-4 hafta içerisinde tedavi gerektirmeden geçebilmektedir. Primer enfeksiyon döneminden itibaren kiﬂi bulaﬂt›r›c›d›r.
3. Serokonversiyon:
Virüsün vücuda giriﬂini takiben %95
vakada 10-12 hafta içerisinde HIV’e
karﬂ› antikorlar geliﬂmektedir. Bu antikorlar›n hastal›¤›n ilerlemesini engelleyici etkileri yoktur, ancak hastal›¤›n teﬂhisi aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r. Bu
döneme "serokonversiyon dönemi"
denmektedir. Antikorlar geliﬂene kadar
geçen sürede de, kanda virus mevcuttur
ve hasta bulaﬂt›r›c›d›r.
4. Asemptomatik Dönem:
Serokonversiyon döneminden sonra enfekte kiﬂiler "Asemptomatik Dönem"e
girmektedirler. Bu dönemde kiﬂide hiçbir belirti ve bulgu yoktur. Kiﬂi virüsü
taﬂ›d›¤›n›n genellikle fark›nda de¤ildir
ve sa¤l›kl› bir insandan ay›rt etmek
mümkün de¤ildir. Ancak kiﬂi virüsü ald›¤› andan itibaren bulaﬂt›r›c›d›r. Bu asemptomatik dönem e¤er virüs korunmas›z yap›lan cinsel temasla al›nd› ise 810 y›l, kan ve kan ürünleri yolu ile al›nd› ise 5 ay-2 y›l aras› sürmektedir. Ancak vakalar›n %20-30’unun ortalama
1.5-5 y›l içerisinde bir sonraki döneme
geçti¤i gösterilmektedir. Bu süreyi etkileyen faktörler virüsün al›nma yolu,
hastan›n yaﬂ› ve etkenin virülans› olarak
bilinmektedir.
5. Erken Semptomatik Dönem:
Hastalarda ilk kez doktora baﬂvurmalar›na, böylece tan› konabilmesine olanak
sa¤layan belirtiler baﬂlamaktad›r. Hal53 / TDBD

sizlik, baﬂ a¤r›s›, vücut a¤›rl›¤›n›n
%10’undan fazla kilo kayb›, nedeni bulunamayan ateﬂ, bir aydan daha uzun
süren ve tedavi edilemeyen diyare, lenfadenopatiler, seboreik dermatit, folikülit, yayg›n ve s›k herpes virüs enfeksiyonlar›, a¤›zda mantar enfeksiyonlar› en
s›k karﬂ›laﬂ›lan belirti ve bulgulard›r. Sinüzit, bronﬂit ve pnömoni s›k geliﬂebilen enfeksiyonlardand›r.
6. Geç Semptomatik Dönem:
(AIDS)
Bu dönemde ba¤›ﬂ›kl›k sistemi yetmezli¤i iyice belirgin bir hale gelmekte ve
s›k görülen f›rsatç› enfeksiyon veya kanser türlerinden biri ortaya ç›kabilmektedir. Yayg›n kullan›m›nda HIV ile ilgili
tüm hastal›klar genel olarak AIDS ad› ile an›lmakta ise de asl›nda virus vücuda
al›nd›ktan sonra kiﬂi "HIV pozitif" (HIV
enfekte) dir ve son basama¤a "AIDS dönemi" denmektedir. AIDS’i belirleyen
hastal›klar, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi sa¤lam kiﬂilerde hastal›k yapmayan ya da baz› özel durumlarda çok seyrek hastal›k yapabilen, parazit, virüs ve mantarlar›n
neden oldu¤u baz› enfeksiyon hastal›klar› ile, Kaposi sarkomu, beyin lenfomas› gibi baz› özel tür kanser hastal›klar›d›r. Sa¤l›kl› kiﬂilerde hastal›k yapamayan baz› enfeksiyon etkenleri bu zay›f
ortamda hastal›k meydana getirerek
hastal›¤›n ilerlemesine neden olmaktad›rlar.
7. ‹leri Evre:
(Advanced HIV Enfection)
Bu dönemde ba¤›ﬂ›kl›k sistem yetmezli¤i ileri düzeye ulaﬂmaktad›r. Wasting
(=erime) sendromu geliﬂmekte ve belirgin nörolojik tutulum bu dönemde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Antiretroviral tedaviye ra¤men ileri evreye gelmiﬂ hastalarda ortalama 2 y›l içerisinde yeni bir AIDS göstergesi hastal›¤›n ortaya ç›k›ﬂ›
engellenememektedir
Klinik Bulgular
HIV enfeksiyonu, kiﬂinin ba¤›ﬂ›kl›k sistemini etkiledi¤i için her organ üzerinde
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etki yapabilmektedir. Klinik bulgularda
siz diﬂ hekimleri için daha ön planda olabilecek bulgulardan bahsedece¤im.
Oral Kavite Bulgular›:
HIV enfeksiyonunun seyri s›ras›nda oral
kavitede pekçok lezyon ortaya ç›kabilmektedir. "Orofarengeal kandidiazis"
bunlar›n aras›nda s›kl›kla rastlanan›d›r.
En s›k izole edilen mikroorganizma
Candida albicans olup, son zamanlarda
Candida Krusei ve Candida glabrata da
dikkat çekmektedir. Olgular›n ço¤u
semptomatik olup, eritematöz zeminde
beyaz plaklar ve psödomembranöz görünüm s›kl›kla izlenmektedir. Daha seyrek olarak, plaks›z eritem, angular çeilitis, fissure, ülserasyon ve a¤›z kenar›nda
eritem ile seyredebilmektedir. Orofarengeal kandidiazis HIV pozitif vakalarda %7-48 oran›nda görülürken, AIDS
basama¤›na gelmiﬂ vakalarda bu oran
%43-98’lere ç›kmaktad›r. Orofarengeal
kandida enfeksiyonlar›n›n yaklaﬂ›k
%50’si ilerleyerek özefajite yol açmaktad›r. Özefajit, odinofaji, disfaji, erozyon
ve ülserlerle karakterize olmakla birlikte, %40 olguda hiçbir semptom bulunmamaktad›r.
Orofarengeal kandidiaziste topikal ve
sistemik tedavi uygulanmaktad›r. Özellikle baﬂlang›ç evresinde topikal tedavi
tercih edilmektedir. Topikal tedaviye
cevap al›namayan olgularda, a¤›r enfeksiyonlarda, rekürren olgularda sistemik
antifungallere geçilmektedir. Tedavi
semptomlar düzelinceye kadar 10-14
gün sürdürülmekte ve gerekti¤inde idame tedavi planlanabilmektedir. Oral hairy lökoplaki ile ay›r›c› tan›s› yap›lmal›d›r. Oral hairy lökoplaki, kandida enfeksiyonundan karakteristik özellikleri
ile ay›rt edilebilmektedir. Dilin d›ﬂ s›n›r›nda yerleﬂmekte ve kaz›namamaktad›r. A¤r›s›z olup etkeni Epstein-Barr virüsüdür. Asiklovir tedavisi ile remisyona nadiren girmektedir.
HIV enfekte kiﬂilerde ayr›ca, diﬂ apsesi,
gingivitler, herpetik veya bakteriyel o-

ral ülserasyonlar karﬂ›m›za ç›kabilmektedir. Oral ülserlerin tedavisi zordur ve özellikle uzman› taraf›ndan tedavi edilmelidir. Metronidazol, asiklovir,
%0.2 klorhexidin a¤›z çalkalamalar› ve
analjezik spreyler tedavide etkili olabilmektedir. ‹lerlemiﬂ vakalarda talidomid
kullan›lmaktad›r.
Esas olarak iyi a¤›z bak›m› ve diﬂ bak›m› önem taﬂ›maktad›r. HIV enfekte hastalarda oral Kaposi sarkomu s›kl›kla
yayg›n gastrointestinal lezyonlarla beraber görülmektedir.
Özefagus Hastal›klar›:
HIV/AIDS hastalar›n›n 1/3’ünde özefagial kandidiazis görülmektedir. Kiﬂide
disfaji geliﬂirse özefagial kandidiazis düﬂünülmelidir. Daha ileri tetkik yapmaya
gerek görmeden sistemik antifungal ajanlar tedavide baﬂlanmaktad›r. E¤er
semptomlar geçmezse veya tedaviye
ra¤men rekürrens geliﬂirse endoskopi
yap›lmal›d›r ki, herpes simplex, sitomegalovirüs veya malign özefagial ülserayon mu anlaﬂ›ls›n.
Tan›
Viral antijenlere karﬂ› geliﬂen spesifik
antikorlar›n saptanmas›yla HIV enfeksiyonunun tan›s› konmaktad›r. Son y›llarda DNA ya da RNA genomunu saptamaya yönelik moleküler yöntemlerin de
kullan›ma girmesine ra¤men ELISA
(enzyme-linked immünosorbent assay)
antiHIV antikorlar›n› saptayan etkin ve
pratik bir yöntem olarak önemini korumaktad›r.
ELISA testi: ELISA HIV antikorlar›n›
saptayan %95 sensitivite ve %95-99
spesifiteye sahip, pratik, kolay uygulanabilen ve tarama testi olarak kullan›lan
bir testtir. Devlet Hastanelerinde, Üniversitelerde ve özel laboratuvarlarda, özel polikliniklerde yap›lmaktad›r. E¤er
ELISA yöntemi ile yap›lan test sonucu
pozitif ç›karsa, test ikinci kez tekrar edilir, ikinci testte pozitif ise do¤rulama
testi olarak "Western Blot" testi uygulan›r.
Western blot testi: HIV’e özgül 

antikorlar›n saptanmas› ve
do¤rulanmas› için kullan›lan,
zaman alan, uygulamas› zor,
pahal›, fakat güvenilirli¤i yüksek bir testtir. ELISA testinin
do¤rulanmas› amac› ile kullan›lmaktad›r. Türkiye’de sekiz
do¤rulama merkezi bulunmaktad›r.
Tedavi
Günümüzde uygulanan tedavi,
erken baﬂland›¤› zaman daha
etkili olmakta ancak ekonomik
olarak büyük yük getirmektedir. Hastalar›n tedavi giderleri
Sa¤l›k Kurulu raporu ile belgelenmesi halinde, 657 say›l› yasaya ba¤l› memurlar›n, SSK
kapsam›ndaki iﬂçilerin, yeﬂil
kart sahiplerinin ve Ba¤Kur’lular›n karﬂ›lanmakta ise
de, bu tip tedavi olana¤› olmayan hastalar tedaviden yararlanamamaktad›r. Özel sigorta
ﬂirketleri ise ödeme yapmamaktad›r.
HIV/AIDS tedavisi iki bölümde
incelenir.
1. Primer hastal›¤›n tedavisi:
(Antiretroviral tedavi, ART)
Antiretroviral tedavinin amaçlar› yaﬂam süresini uzatmak,
yaﬂam kalitesini art›rmak, HIV
enfeksiyonunun etkilerini azaltmakt›r. ‹laçlara karﬂ› geliﬂen direnç problemini azaltmak amac› ile ilaçlar›n kombine kullan›m› gündeme gelmiﬂ
ve kombinasyon tedavisi ile sinerjistik, aditif etki elde etmek
ve direnç geliﬂimini geciktirmek mümkün olmuﬂtur. Ancak antiretroviral tedavinin uygulama ﬂekli zor, yan etkileri
fazla ve maliyetleri çok yüksektir (y›ll›k 15 000 Amerikan
Dolar›).
F›rsatç› enfeksiyonlar›n ve
kanser hastal›klar›n›n tedavisi:
HIV/AIDS hastalar›nda f›rsatç›
enfeksiyonlar›n tedavisi ve
profilaksisi antiretroviral tedavi kadar önemlidir. Hastal›kla-

r›n ço¤unun tedavisi mümkün
olmakla birlikte, ilaçlar pahal›,
yan etkileri fazla ve uzun süreli tedavi gerekmektedir. Ayr›ca
tedavi sonras›nda hastal›klar›n
tekrar ortaya ç›kmas›n› engellemek için ilaçlar düﬂük dozda
uzun süreli verilmekte ve hasta
sürekli doktor kontrolünde olmaktad›r. F›rsatç› enfeksiyonlar›n tedavisi kadar profilaksiside büyük önem taﬂ›maktad›r.
Koruyucu aﬂ›s› henüz bulunamam›ﬂ, tam kür elde edilebilecek ilaçlar›n henüz bulunamad›¤› HIV/AIDS’e karﬂ› elimizde
bulunan en etkili yöntem korunma olarak kabul edilmektedir. Korunmada en etkili yol E⁄‹T‹M’dir. Henüz ülkemizde
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› kay›tlar›na göre bildirilen vaka say›lar›
ikibin civar› iken, vaka say›lar›
milyonlar› bulan ülkelerden
örnek alarak korunmay› ö¤renmek, ö¤retmek ve davran›ﬂ
de¤iﬂikli¤inde bulunulmas›n›
sa¤lamakla, HIV/AIDS’li hastalar› toplumdan d›ﬂlamadan
hep beraber elele vererek yaﬂamakla bu hastal›¤a karﬂ› mücadele edebiliriz.
Ülkemizde HIV/AIDS hastal›¤›
için çal›ﬂan baﬂta Sa¤l›k Bakanl›¤› olmak üzere Bakanl›klar,
Üniversiteler, Devlet Hastaneleri, Sivil Toplum Kuruluﬂlar›,
Dernekler ve Vak›flar bulunmaktad›r. Bu Merkezlerden biri de HATAM "Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve
Araﬂt›rma Merkezi" olup e¤itim, laboratuvar, klinik izlem,
tedavi ve dan›ﬂmanl›k hizmeti
verilmektedir.
* Dr., Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araﬂt›rma
Merkezi
HATAM (Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve
Araﬂt›rma Merkezi):
Tel: 0.312.310 80 47
Faks: 0.312.310 41 79
e-mail: hiv@tr.net
www.hatam.hacettepe.edu.tr

Üye bilgi formunuzu
doldurdunuz mu?
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TDBD 81. Say›
SDE Sorular› CEVAP ANAHTARI
1. D Anestezi testi alt veya üst çenedeki diﬂlerden
herhangi birine uygulanarak ay›rt edici test olarak
kullan›labilir. Yine üst ayn› segmentte bulunan
diﬂlerde kullan›labilmektedir. Ama alt çenede
mandibular blok anestezisi tüm çeyrek segmenti
anesteziye etti¤inden kullan›lamaz.
2. D S›n›f II divizyon 1 monoblo¤unda alt çene öne
getirilerek kapan›ﬂ al›nmakta ve monoblok bu kapan›ﬂa göre yap›lmaktad›r. Bu durumda m.pterygoideus lateralis d›ﬂ›ndaki bütün çi¤neme kaslar›n›n boyu uzat›lmaktad›r. Tekrar geri dönmek isteyen çi¤neme kaslar› alt çeneyi geriye do¤ru çekmektedirler. Bu durumda alt çene ile birlikte geriye do¤ru hareket etmek isteyen monoblok üst çene kavsine posterior yönde kuvvet uygulamaktad›r. Ayr›ca kondil bölgesinde meydana gelen adaptif kemik appozisyonu ile alt çene büyümesi teﬂvik
edilmektedir.
3. D Üst çenede kretin posterior bölgesinde bulunan ve oldukça geniﬂ, sa¤lam bir kemik ve kal›n
mukozadan oluﬂan Tüber maksilla bölgesi üst tam
proteze anatomik aç›dan önemli bir tutuculuk sa¤lamaktad›r.
4. D Süt diﬂi amputasyonunda kullan›lan ideal bir
materyal fizyolojik kök rezorbsiyonu ile uyumlu
olmal›d›r.
5. D Periodontal ligamentin geniﬂli¤i 0.25mm’dir
6. D Formaldehit hiçbir ﬂekilde a¤artma iﬂleminde
kullan›lan bir materyal de¤ildir. Di¤erleri çeﬂitli
tekniklerde kullan›l›rlar
7. A Ayg›t alt kesici diﬂlere uygulanmakta ve hasta
taraf›ndan ç›kar›lamamaktad›r. Ayg›t›n etkisi, çi¤neme s›ras›nda kaslar›n çi¤neme kuvvetlerini diﬂler
üzerine yans›tmas› ile meydana gelmektedir. Ön e¤ik düzlem, alt ve üst çenede bukkal diﬂler aras›ndaki temas› ortadan kald›rarak çi¤neme bas›nc›n›
alt ve üst kesici diﬂler grubuna yönlendirmektedir.
Böylece üst kesici diﬂler labiale, alt kesici diﬂler ise
linguale hareket ederek fonksiyonel veya diﬂsel ön
çapraz kapan›ﬂ k›sa sürede tedavi edilebilmektedir.
8. C Bu okluzyon tipinin tam protezlerde kullan›lmas›n›n en önemli nedeni tutuculu¤un ve stabilitenin üst düzeyde sa¤lanmas›d›r. Çünkü açma –kapama ve lateral hareketlerde maksimum denge sa¤lanmaktad›r.
9. D Daimi diﬂ amputasyonunda sert doku oluﬂumunu stimule edici ve bakteriostatik özelli¤i gibi
pek çok olumlu özelli¤inden dolay› Ca(OH) kullan›lmal›d›r.
10. E Hepsi diﬂeti çekilmesine neden olmaktad›r.

Orhan Özkan, sadece
diﬂhekimli¤i alan›na de¤il
Türkiye’de sa¤l›k hizmetlerinin
her noktas›na imzas›n› atm›ﬂ
bir meslek büyü¤ümüz. Özkan,
‘Talebe Birli¤i’ baﬂkanl›¤›ndan
siyasi faaliyetlere, diﬂhekimleri
cemiyeti çal›ﬂmalar›ndan
diﬂhekimi odalar›n›n ve Türk
Diﬂhekimleri Birli¤i’nin kuruluﬂuna, Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndaki
görevinden Dünya Sa¤l›k
Örgütü’nün dan›ﬂmanl›¤›na
kadar son derece zengin tecrübelerini anlatt›. Biz de keyifle
dinledik ve saatler süren bu
söyleﬂiyi sizler için özetledik:

‘Sa¤l›k hizmetleri toplumsal politikalardan
soyutlanamayacak bir aland›r’
Diﬂhekimi olmaya nas›l karar verdiniz?
Diﬂhekimi olmaya ﬂöyle karar verdim.
Politikaya fazlas›yla bir ilgi duydum. Onun için de siyasal bilimler s›nav›na girdim. Kazand›m. Fakat babamla kardeﬂ
çocuklar› olan Prof.Dr. Feyzullah Do¤ruer dedi ki, ‘siyasal bilimleri bitirince zannetme ki seni Paris, Londra, New York’a
gönderecekler. Belki Hariciye’ye katip
diye girersin. ‹ki gün sonra bir laf edersin sen, kap›n›n önüne koyuverirler’.
‘Gel’ dedi ‘diﬂhekimli¤i senin mesle¤in
olsun, kolunda bilezik olsun. Köy köy
dolaﬂsan ekmek paran› ç›kar›rs›n’. ‹stanbul Erkek Lisesi’nden pekiyiyle mezun
oldum. ‹stedi¤im fakülteye girme ﬂans›m
var. Ancak rahmetli Feyzullah amcan›n
fikrine akl›m yatt›. Rahmetli babam ‘aman ne yap›yorsun Feyzullah’ dedi. ‘Bu,
ortaokul lisedeyken bütün harita, resim
ödevlerini ben yapard›m. Diﬂhekimli¤ini
nas›l yapacak’ dedi. Rahmetli amcam ikna etti onu ve diﬂhekimli¤ine girdim.
Fakültede de rahat durmam›ﬂs›n›z galiba...
Evet, genellikle diﬂhekimleri cemiyet
baﬂkanl›¤› falan hep son s›n›f ö¤rencilerin tekelindedir. Fakat biz büyük bir
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mücadeleyle birinci s›n›f› bitirirken kongreyi kazand›k ve ben cemiyet baﬂkan›
oldum.
Cemiyetin önemli iﬂlerinden biri, bugün
basit gibi gelecek ya, gazeteler bize boyuna diﬂçi diyorlard›. Öyle ki t›p fakültesiyle voleybol maç› yapt›¤›m›z zaman bizim
moralimizi bozmak için t›p ö¤rencileri
diﬂçi diﬂçi diye tempo tutard›. Neden
diﬂhekimi denilmesi laz›m geldi¤i konusunda yo¤un bir çal›ﬂma yürüttük. Bakt›k mücadele diﬂhekimli¤i camias›nda
devam ederken cephe geniﬂletmek laz›m. O zamana kadar hukuk, iktisat, t›p
gibi büyük fakültelerin tekelinde olan ‹stanbul Üniversitesi Talebe Birli¤i baﬂkanl›¤›n› küçücük ekibimizle kulis yaparak, mücadele ederek kazand›k ve benim
ﬂahs›mda ilk kez bir diﬂhekimi ‹.Ü. Talebe Birli¤i Baﬂkan› oldu.
Bu arada politik faaliyetler de var m›yd› fakültede?
Talebe Cemiyetinde siyaset olmaz olur
mu. Talebe Birli¤i baﬂkan› oldu¤um zaman Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik
Kollar› Baﬂkan›’yd›m. Siyasetin ilginç taraf›; 14 May›s 1950 seçiminden önce day›m Halk Partisi milletvekili oldu¤u halde ben, bir iktidar de¤iﬂikli¤i için De-

mokrat Parti’nin kazanmas› mücadelesini veriyorum day›ma karﬂ›. Fakat 14 May›s’tan sonraki gördü¤üm hava, ilk ç›kan
kanunun Arapça ezanla ilgili olmas›, K›rﬂehir’de ilk defa Atatürk’ün heykelinin
k›r›lmas› bizi irkiltti. Ne oluyoruz dedik.
Ben Halk Partisi’ne girmeye karar verdim. Herkes gidiyor Mersine sen gidiyorsun tersine dediler. Cumhuriyet Halk
Partisi il merkezinde üç y›l bas›n bürosu
ﬂefli¤i yapt›m. Orhan Birgit benimle çal›ﬂt›.
Bu arada Ali Fuat Baﬂgil’in baﬂ›n› çekti¤i
bir Türkçülük hareketi vard›. Türkçülük
hareketi içinde bir ›rkç› görüﬂleri, kafatasç›l›¤› savunan üç hilalciler vard›, bir
de daha Atatürk milliyetçili¤i denen görüﬂe yak›n olanlar vard›. Biz ikincisine
yak›nd›k.
Mezun olunca ne yapt›n›z?
Ben bitirince asistan olmaya yöneldim ilk
önce. O günlerde Mardin’de çal›ﬂan diﬂhekimi bir arkadaﬂ›m›z geldi. Muayenehanesi falan her ﬂeyi var. Almanya’ya gidecek. Bana yeni mezunlardan bir çocuk
laz›m falan dedi. 165 lira asistan ayl›¤› o
zaman. Ben de bir taraftan Eyüp’te SSK
Hastanesi vard›r, orada çal›ﬂ›yorum. Y›lmaz Manisal›, Selçuk, ben, Senih Çal›k-

kocao¤lu, Erhan Ak›n falan biz orada asistanlar›n aras›nda beﬂten on ikiye kadar çal›ﬂ›yoruz.
Bu teklifi duyunca bir iki gün sonra gel
bana dedim. Dedim ‘baﬂkas›n› aramaya
gerek yok, ben gidece¤im’. 400 lira ayl›k
veriyor. ‹yi para. ‘Sen gidersen’ dedi ‘500
lira veririm sana’. ‹ki üç tane kalfas› var.
Mesul müdür gibi gidiyorsun.
Gittiniz mi peki?
Evet, kalkt›k Mardin’e gittik. ‹ki Süryani
var, bir de ben. Gitti¤im yerde zaten kalfalar Süryani kalfalar. Protez diﬂhekimli¤ini orada kalfalardan ö¤rendim. Bir sefer ölçü al›yorsun akﬂama protezi tak›yorsun. Ne vurma var ne bir ﬂey. Bir de
alt›n diﬂ merak› var. 210 Kuruﬂ alt›n›n
gram›. Bir gram alt›n 210 kuruﬂ. 10 liraya bir alt›n diﬂ tak›yoruz. Lateral modas› var, lateral tak›yoruz. Bir de Mardin’de
k›zlar evlenece¤i zaman önce eczaneye
gidiyor, tart›l›yor. Kilosuna fiyat biçiliyor. Ondan sonra anlaﬂma gere¤ince diﬂhekimine geliyor. Kaç diﬂ yap›lacak, alt›n
diﬂ yap›lacak o anlaﬂ›lm›ﬂ. En fakir olan›
lateral yapt›r›yor.
Ben oradayken ‹stanbul’daki o Türkçülük faaliyetlerinde bizi tutuklay›p içeriye
atan emniyet müdürü de me¤er orada
valiymiﬂ. Yerleﬂtikten bir hafta sonra polis geldi, ‘Vali Bey sizi istiyor’ dedi. Dedim ‘tamam, burada da buldu yine beni’.
Gittim, içeriye girdim. ‘Geometri, fizik,
kimya, hukuk bilgisi, defter tutma derslerini vereceksiniz’ dedi. Döndüm arkama bakt›m, kime söylüyor diye. ‘Size
söylüyorum’ dedi. ‘Ben’ dedim, ‘diﬂhekimi Orhan Özkan’. ‘Biliyorum’ dedi. ‘Sen
bizim ‹stanbul Erkek Lisesi’nde okudun’.
Ard›ndan bana bir Nasrettin Hoca hikayesi anlatt›. Hoca kap›s›nda aran›yormuﬂ, komﬂusu ne aran›yorsun diye sorunca alt›n düﬂürdüm demiﬂ. Beraber aramaya baﬂlam›ﬂlar. Gelen geçen herkes
aramaya baﬂlam›ﬂ. Öyle ki bak›lmad›k
yer kalmam›ﬂ. Hocam bakmad›¤›m›z yer
kalmad› burada düﬂürdü¤ünden emin
misin demiﬂler. Yok demiﬂ samanl›kta

düﬂürdüm. Samanl›ktaki ﬂey burada aran›r m›? E, oras› karanl›k demiﬂ. ‘Beyaz›t
meydan›nda K›z›lay meydan›nda Türkçülük yapmak kolay’ dedi. ‘Bu söyledi¤im derslerin ö¤retmenleri yok, onun için bu ö¤retmenli¤i yapacaks›n’ dedi. Orada kald›¤›m iki y›l boyunca hem diﬂhekimli¤i yapt›m hem derslere girdim. Hala Mardin’den birçok dostum var. Askerlik zaman› gelince Mardin defteri de kapand›.
Politikaya giriﬂiniz nas›l oldu?
Benim askerden sonra politikaya dönmeye hiç niyetim yoktu. Osman Sabri Alan
parti müfettiﬂiymiﬂ. Çanakkale’ye geldi,
59 y›l›. Dedi ki bir müteﬂebbis heyeti oluﬂturulacak, paﬂam gözlerinizden öpüyor. Bir yandan askerden terhis bekliyorum. Bu arada yeni evlenmiﬂim. K›z›m
58 Çanakkale do¤umlu mesela.
‹l Yönetim Kurulu oluﬂturuldu ve ilk
kongrede derhal il baﬂkanl›¤a geldim.
Murat’›n (TDB Genel Sekreteri Murat Ersoy) babas›, o oluﬂturdu¤umuz kadrolardan Tahir Ersoy. Onun kardeﬂi Bahir Ersoy sonra Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakan› oldu.
27 May›s’ta ne yapt›n›z?
Bir süre parti kapat›ld› tabii. Diﬂhekimlerine çok ﬂey getirece¤ine inand›¤›m için
politikada kald›m. 65’te milletvekili aday› oldum Çanakkale’den. Beﬂinci s›radayd›m. Kazanamad›k. 65’e kadar il baﬂkan›yd›m. Serbest diﬂhekimli¤i yap›yorum bir taraftan. ‹l baﬂkanlar› müdahaleci, otorite durumda olduklar› için ön
yoklamalarda ﬂansl› de¤illerdir. 69 seçimlerinde bunu ö¤renmiﬂim. 68’de yönetim kurulu üyesi olarak girdim. Liste ikincisi oldum. Orhan Bey nas›l olsa kazan›r diyorlard›. ‹lk önce kazand›¤›m›z ilan edildi. Fakat bir itiraz oldu. Yeniden
say›mlar oldu. O say›mlar neticesinde AP
aday›n›n baz› oylar› düﬂünce o günkü seçim sistemine göre 234 art›k oyla ben seçimi kaybettim. Yine de milli bakiyeden
art›k oylarla benim seçilmem laz›m. Fa-

kat Halk partisinin o zamanki yöneticilerinin bir oyunu oldu. ‹stanbul’da seçimi kaybeden Cihat Baban’› getirdiler benim yerime koydular. Ondan sonra benim can›m s›k›ld›. Haydi yallah dedik.
Han›m› al›p ‹zmir’e gittik.
Cemiyet çal›ﬂmalar›na tekrar ‹zmir’de
mi baﬂlad›n›z?
‹zmir Çocuk Hastanesi’nde göreve baﬂlad›m. Muayenehane devam ediyor bir taraftan. Arkas›ndan 71-72’de Diﬂhekimleri Cemiyeti baﬂkan› oldum. Orada bir
buçuk iki senede 160 bin ö¤rencinin diﬂ
taramas›n› yapt›k. Bütün ilk ve ortaokullar. Birinci senenin sonunda birden bire
çürük oran› azald›. Diﬂhekimine gidiyorlar çünkü. Diﬂ f›rçalamay› ö¤rettik. Firmalardan diﬂ macunu, diﬂ f›rças› ald›k ki
baﬂar›l› ö¤rencilere diﬂ macunu, diﬂ f›rças› hediye ediyoruz; 73-74’te. O zaman
Dünya Sa¤l›k Teﬂkilat› beni advisor olarak görevlendirdi, dan›ﬂman yani. Bu arada benim han›m Çanakkale’deyken
sa¤l›k kolejini açt›rd›k. Okula müdür
bulamad›k. Doktor olan ilk han›m›m› okul müdürü yapt›k. Ben parti iﬂleri için
Ankara’ya gitti¤imde mesleki ö¤retimle
ilgili meseleleri Sa¤l›k Bakanl›¤›’na gidip
hallediyorum. O zaman tespit etti¤im önemli bir olay var. Türkiye’de iki s›n›f ebe var. Bir ilkokulu bitirdikten sonra 2-3
y›l sonra ç›kan köy ebesi. Bir de ortaokuldan sonra 4 y›l okuyan ﬂehir ebesi.
En çok ölümler k›rsal alanlarda. Çocuk
ölümleri, anne ölümleri. Geliﬂmekte olan
ülkelerde taramalar› geliﬂmekte olan ülkelerde hekim d›ﬂ› sa¤l›k personeli e¤itim ve sorumluluklar› ne olmal›d›r diye
bir proje yapt›m ve gönderdim. Benim
proje Dünya Sa¤l›k Teﬂkilat›’nda benimsendi. Geliﬂmekte olan ülkelerde hekim
d›ﬂ› sa¤l›k personeli ﬂöyle e¤itilmeli böyle e¤itilmeli. Dünya Sa¤l›k Teﬂkilat› beni
advisor yap›nca Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan
dediler ki gel bu projeyi tatbik et. Fakat
siyasi olarak o günkü kadroyla birlikte uyumlu çal›ﬂmam›z mümkün de¤ildi.

‘Kazan›lan her hakk›n kiﬂilere yükledi¤i
görevler vard›r. Bu görevlerden biri sürüden ayr›lan› kurt kapar misali meslek
kuruluﬂlar› içinde
örgütlenmektir. Meslek odalar›n›n
çal›ﬂmalar›n› yeterli bulursunuz,
bulmazs›n›z. Yeterli görmedi¤iniz
yerine örgüte girip mücadelenizi
yapars›n›z.’
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‘Her ﬂeye ra¤men o zamanki
diﬂhekimleri say›sal olarak az
olmalar›n›n da etkisiyle
bugünkülerden daha fazla
kazan›yorlard›. Diﬂhekimli¤i
fakülteleri gere¤inden fazla
aç›ld›. Art›r›lan kontenjanlara uygun fiziksel ve teknolojik yap›n›n
olmamas› niteli¤i düﬂürüyor.’
Adalet Partisi mi iktidardayd›?
Evet. Ama seçimler olup 6 Ocak 1978’de
Ecevit hükümeti kurulunca 17 Ocak’ta
Tonguç müsteﬂar oldu. 9 ﬁubat’ta da benim kararnamem ç›kt›. Emrivakiyle.
Mesleki E¤itim Genel Müdürlü¤üne. Ben
Ankara’ya gidiyorum. Eﬂim sak›n kabul
etme görevi diyor. K›z›m Özlem de ODTÜ’de sol fraksiyon faaliyetleri içinde. O
da Ankara’ya gelme diyor. Çünkü Ankara’ya gitmem bir taraftan onun kontrolü
olacak. ‹stedikleri gibi hareket ediyorlar.
Yurtta kal›yorlar. Durmadan eylemler
yap›yorlar. Bu arada ne olacak. Orhan
Özkan ODTÜ Okul Aile Birli¤i Baﬂkan›
oldu. Onlarla o mücadeleye girdik.
Aran›zdaki politik farkl›l›klar zaman
içinde eridi mi?
Evet, politik bak›m›ndan biz de ileriye
gittik. O da biraz daha normale yaklaﬂt›.
Bir noktada buluﬂtuk. Benim hayat›mda
zaten konsensüs çok önemli rol oynad›.
Birçok ﬂeyle de bunu hep ba¤daﬂt›rmaya
çal›ﬂm›ﬂ›md›r. Müfritli¤in bir iﬂe yaramad›¤›n› yaﬂad›¤›m tecrübeler bana gösterdi.
22 Kas›m Diﬂhekimli¤i Günü ile ilgili
çal›ﬂmalar›n›z vard›...
O iﬂ askeri döneme denk geldi. Kaya K›l›çturgay bakan oldu. Bakan olur olmaz
genelgeyi gönderdik, imzalamas› için. 22
Kas›m’›n A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Günü olmas› onay›n› ç›kartt›rd›k. Ama ondan evvel benim daha önemli buldu¤um bir baﬂka olay var. Ben 78’te Mesleki Ö¤retim Genel
Müdürü olduktan sonra eski bir bas›n
mensubu oldu¤um için TRT Dan›ﬂma
Kurulu üyeli¤ine getirildim. Sa¤l›k haberleri geliﬂigüzel ﬂekilde yap›l›yordu.
On y›ll›k tarama yapt›rd›m. Hangi ayda
en çok hangi hastal›klar görülüyor, bunlardan sa¤l›k e¤itimi yap›labilecekleri
hangileridir? O takvimi yapt›m ve ona
göre sa¤l›k haberlerini düzenledik.
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3224 say›l› yasan›n çal›ﬂmalar›nda da
katk›n›z oldu¤unu biliyoruz...
3224’e ‹zmir’deyken baﬂlad›m. Daha
sonra Ankara’dayken cemiyetin genel
kurulu yap›ld›. Oda kurulma karar› genel kuruldan ç›kt›. Kongre karar›ndan
sonra gerekli çal›ﬂmalar yapmak için benim de içinde bulundu¤um üç kiﬂilik bir
komisyon çal›ﬂmaya baﬂlad›k. O arada
‹stanbul’da fakültede geniﬂ bir toplant›
oldu. Orada da bütün illerden gelen temsilcilerle bu tart›ﬂ›ld›. Nihayetinde odalar
kurulmaya baﬂland›.
Siz, Ankara Diﬂhekimleri Odas›’n›n
Kurucu Baﬂkan›’s›n›z, de¤il mi?
Evet, ilk baﬂkan› benim odan›n. 85’te
baﬂlad›k. 86 kongresi görevim devam ediyor. Ben baﬂkan olmayaca¤›m, sadece
yönetimde olaca¤›m dedim. Fakat üzüldü¤üm taraflardan biri yönetim kurulu
kendi içinde uyumlu çal›ﬂamad›. 10 ayda
biz üç defa baﬂkan de¤iﬂtirdik.
3224 say›l› yasa bugün art›k de¤iﬂmesi
gerekse de iyi haz›rlanm›ﬂ ve demokratik
bir yasad›r. Onun öncesinde 1982’de falan Tabipler Birli¤i yasas› haz›rlan›rken
askeri dönem olmas›na ra¤men eskisine
göre daha demokratik bir yap› çizilmiﬂti.
Önce odalar kuruluyor, sonra odalar birli¤i oluﬂturuyordu.
Arkas›ndan bizim ayr› Oda kurma karar›m›z ç›kar›ld›ktan sonra hemen bir kanun teklifi çal›ﬂmas›na giriﬂtik. Biz tasar›y› haz›rlad›k, fakat bir bakt›k o s›rada
mecliste ANAP grup baﬂkanvekili Ercüment Konukman kanun teklifi vermiﬂ.
Fakat kim haz›rlam›ﬂ, nas›l haz›rlam›ﬂ?
Diﬂhekiminin boynuna ip geçirilmesi anlam›na gelecek maddeler var. ‘Aman’ dedik ‘Say›n Konukman, böyle böyle’. Aaa
dedi. Hemen farketti ve orada çok önemli bir yard›m› oldu. Yaz›larda hata olmuﬂtur, gerçek ﬂekli budur dedi baﬂkanl›¤a.
Yoksa yine aylarca komisyonlardan geçecekti. 3224 öyle geldi, öyle ç›kt›.

Odada da uzun süre baﬂkanl›k yapm›ﬂt›n›z...
En uzun süreli baﬂkan›m, aﬂa¤› yukar›.
95’te yaﬂ haddinden emekli oldum, onun üzerine Kongre’de onursal baﬂkanl›k verdiler. 95’ten itibaren y›l›n 6-7 ay›
Bodrum’da yaﬂ›yorum.
Sizin ilk y›llar›n›zdaki diﬂhekimli¤iyle
bugünü k›yaslar m›s›n›z?
O zamanlarda diﬂhekimi say›s› az. Karﬂ›n›zdaki rakip sahtecilerdi. Muayenehane
açma, alet edevat bak›m›ndan s›k›nt›lar
vard›. Her ﬂeye ra¤men o zamanki diﬂhekimleri say›sal olarak az olmalar›n›n da
etkisiyle bugünkülerden daha fazla
kazan›yorlard›. Diﬂhekimli¤i fakülteleri
gere¤inden fazla aç›ld›. Art›r›lan kontenjanlara uygun fiziksel ve teknolojik yap›n›n olmamas› niteli¤i düﬂürüyor.
Diﬂhekimli¤i hizmetlerinde kamunun
ve özelin yerleri ne olmal› sizce?
Aile diﬂhekimli¤ini sa¤l›kl› bir ﬂekilde
oturtarak özel muayenehanelerden de
hizmetin sat›n al›nmas›na gidilmesi
laz›m. Kamuda çal›ﬂanlar da full time
çal›ﬂacak. Kamu hizmeti de olmal›, hastaya seçme özgürlü¤ü tan›nmal›. ‹steyen
serbest hekime gitsin isteyen devlet hastanesine gitsin. Kamuda her ﬂeye ra¤men
hizmet verilecektir. Bu en geliﬂmiﬂ ‹skandinav ülkelerinde de böyledir.
Meslektaﬂlar›m›za bir mesaj›n›z olacak m›?
Kazan›lan her hakk›n kiﬂilere yükledi¤i
görevler vard›r. Bu görevlerden biri sürüden ayr›lan› kurt kapar misali meslek
kuruluﬂlar› içinde örgütlenmektir. Meslek odalar›n›n çal›ﬂmalar›n› yeterli bulursunuz bulmazs›n›z. Yeterli görmedi¤iniz
yerde örgüte girip mücadelenizi yapars›n›z. Benim ayr›lmadan evvelki son çal›ﬂma raporumun baﬂl›¤› ‘Diﬂhekimleri Odas› Bize Ne Verdi De¤il; Ben Diﬂhekimleri Odas›na Ne Verdim’ ﬂeklindeydi.
Her diﬂhekimi yasal mecburiyeti olmasa
da meslek kuruluﬂuna üye olmas› laz›m.
Kendi meslek odalar›n›n çal›ﬂmalar›na ilgi göstermeleri laz›m. Yaln›z bilimsel
çal›ﬂmalarda de¤il ama. Çünkü sa¤l›k
hizmetleri toplumsal politikalardan soyutlanamayacak bir meslektir.
Örgütlerine girecekler ve yaln›z meslek
egoizmi içinde de¤il, meslekleriyle ilgili
sorunlar›n toplumsal sorunlardan soyut
olmad›¤›n› görerek katk›lar› ve kat›l›mlar›n› yapacaklar.
Teﬂekkür ediyoruz.
Bana geçmiﬂ günleri hat›rlatma f›rsat›n›
verdiniz, ben teﬂekkür ederim.

25-28 A¤ustos 2004
tarihlerinde ‹stanbul’da
yap›lacak olan IADR/CED
(Uluslararas› Diﬂhekimli¤i
Araﬂt›rmac›lar› Birli¤i/K›ta
Avrupas› Bölümü) Kongresi
öncesinde Kongrenin ve
IADR/CED’in baﬂkanl›¤›n›
yürüten Prof.Dr. Fatma
Koray’dan Kongre hakk›nda
son bilgileri ald›k.

‘Kongrenin Türkiye’de yap›lmas›
büyük bir olay’

‹stanbul Ataköy’deki Crown Plaza’da yap›lacak
olan Kongrenin toplu yeme¤i Beylerbeyi
Saray›’nda yap›lacak.

Kongre organizasyonunda gelinen
son durumu özetleyebilir misiniz?
Kongreye kat›l›m›n sekiz yüz civar›nda
olaca¤› beklentisindeyim. Kongreye, özellikle orijinal bildiri sunmak üzere
gösterilen ilgi say›s›ca yüksek. Bu arada
beni özellikle çok sevindiren bir durum
var; Türkiye’den yap›lan müracaatlar›n
da büyük bir ço¤unlu¤unun kabul görmüﬂ olmas› ve bilimsel komitedeki de¤erlendirmelerde birçok yabanc› üye
taraf›ndan, çal›ﬂmalar›n çok be¤enildi¤inin söylenmiﬂ olmas›.
Kat›l›mc›lar›n ne kadar› yerli, ne kadar› yabanc›?
Kat›l›mc›lar›n büyük bir ço¤unlu¤unu
yurtd›ﬂ›ndan gelenler oluﬂturuyor. Genelde Avrupa ve ‹skandinav ülkeleri bir

de ‹srail’den kat›l›yorlar. Tebli¤ baﬂvurular›ndan 540’› kabul edildi. Bunun
200’ü aﬂk›n k›sm› Türkiye’den. ‹lk kez,
Türkiye’den bu kadar fazla tebli¤ bu
kongrede yer alm›ﬂ oluyor. Asl›nda bu
bir Avrupa kongresidir ve ilk kez Türkiye’de yap›l›yor. Bunun keyfini ve gururunu yaﬂ›yoruz. ‹lk kez bu kadar çok
diﬂhekimi bilim adam› Türkiye’de bir araya gelerek bir kongrede bulunuyor.
Bu tarz kongre Türkiye’de hiç yap›lmad›. Diﬂhekimli¤inin d›ﬂ›nda baﬂka alanlarda yap›ld› m› bilmiyorum. Çünkü
bu, sadece diﬂhekimli¤inde araﬂt›rma
yapan bilim insanlar›n›n kongresidir.
Bilimsel program hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Kongrede, de¤iﬂik disiplinlere da¤›lm›ﬂ 

Serbest çal›ﬂan diﬂhekimlerine konferans
IADR/CED Kongresi kapsam›nda 28 A¤ustos Cumartesi günü saat:14.00’de Florida Üniversitesi’nden
Prof.Dr. ‹var Mjör serbest çal›ﬂan diﬂhekimlerine ‘Araﬂt›rmaya Dayal› Klinik Diﬂhekimli¤i’ konulu bir konferans
verecek. Meslektaﬂlar›m›z önceden kay›t yapt›rabilecekleri gibi kongre s›ras›nda da kay›t yapt›rabilirler.
Tel: 0.216.467 06 47 e-mail: congress@topkon.com
Kat›l›m ücreti: 30.000.000 TL
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ﬂekilde, yaklaﬂ›k 240 tane orijinal bildiri sunulacak. Bunlar, diﬂhekimli¤inin
hemen hemen bütün alanlar›n› kaps›yor. Bu alanlar içinde belki de en az
düﬂünülebileceklerden bir tanesi ise
davran›ﬂ bilimleridir. Konular›n aras›nda, davran›ﬂ bilimleriyle ilgili, diﬂhekimlerini ilgilendiren birçok çal›ﬂma
var. Protez var, maddeler bilgisi çok
geniﬂ bir ﬂekilde yer al›yor. Cerrahi,
implantoloji, periodontoloji vb. gibi,
davran›ﬂ bilimleri gibi, diﬂhekimli¤inin
her alan›n› do¤rudan ve dolayl› yoldan
ilgilendiren her alan Kongrede yer al›yor. Bunun d›ﬂ›nda alanlar›nda dünyada en önde gelen bilim adamlar›n›n
kat›ld›¤› sempozyumlar var. Bunlar›
ﬂöyle özetleyebilirim; birincisi, daha
çok indirekt restorasyonlar, diﬂ restorasyonlar› aç›s›ndan ilgi çeken ve bu
konudaki sorunlar›n tart›ﬂ›ld›¤›, irdelendi¤i bir sempozyum var. ‹kinci olarak, daha çok implantologlar› ilgilendiren bilgilerin tart›ﬂ›ld›¤› ve en yeni
bilgilerin sunuldu¤u bir sempozyum
var. Üçüncüsü; daha çok periodontologlar›n ilgi alan›na hitap edecek konuﬂmalar›n yap›laca¤› bir sempozyum.
Dördüncüsü; daha çok konservatif tedavi üzerine çal›ﬂan kiﬂileri ilgilendiren
bir sempozyum. Bunlar›n yan› s›ra, özellikle genç biliminsanlar›n›, bir yay›n›n nas›l haz›rlanaca¤› konusunda ayd›nlatacak türde, ilginç bir sempozyumumuz daha var. Bu sempozyum, üniversitede kariyerine devam etmek isteyen gençler için, bence bulunmaz bir
f›rsat olacak. Çünkü, en önemli bilimsel yay›n organlar›n›n editörleri, bu
dergilerde bir yaz›n›n yay›na kabul edilmesi için hangi nitelikleri içermesi
gerekti¤i hakk›nda bilgi verecekler. Bu
sempozyum, özellikle genç akademisyenler için kaç›r›lmamas› gereken bir
f›rsatt›r. Bir de rezin bazl› restoratiflerde güncel yönelimleri içeren bir sempozyum var. Bu sempozyum Voco firmas› taraf›ndan organize ediliyor. Daha önce belirtti¤im sempozyumlar›n
sponsorlar› da, 3M ESPE, Strauman,
GABA ve Kuraray gibi önemli firmalard›r.
Ayr›ca, kongremizin bilimsel program›
içinde iki tane konferans var. Bunlardan bir tanesi Doktor T.C. Hart taraf›nTDBD / 66

‘Genç biliminsanlar›n› bir
yay›n›n nas›l haz›rlanaca¤›
konusunda ayd›nlatacak bir
sempozyumumuz var.
Bu sempozyum, üniversitede
kariyerine devam etmek isteyen
gençler için, bence bulunmaz bir
f›rsat olacak. Çünkü, en önemli
bilimsel yay›n organlar›n›n
editörleri, bu dergilerde bir
yaz›n›n yay›na kabul edilmesi için
hangi nitelikleri içermesi
gerekti¤i hakk›nda bilgi
verecekler.’
dan, di¤eri ise A.Smith taraf›ndan verilecek. Aç›l›ﬂ töreni içinde yer alan bir
baﬂka konferans ise; Profesör Bayan
I.Thesleff taraf›ndan verilecek olan genetikle ilgili bir konferans.
Serbest çal›ﬂan diﬂhekimlerine yönelik bir toplant› var m›?
Kongremizde, serbest çal›ﬂan diﬂhekimlerine yönelik olarak, 28 A¤ustos Cumartesi günü saat:14.00’de Florida Üniversitesi’nden Prof.Dr. ‹var Mjör, "Araﬂt›rmaya Dayal› Klinik Diﬂhekimli¤i"
konusunda konferans verecektir. Bence
çok önemli olan bu konferansta, serbest
çal›ﬂan diﬂhekimlerine bilimdeki yenilikler, daha çok klinik çal›ﬂmalar›nda
ihtiyaç duyacaklar›, yararlanabilecekleri
yenilikler aktar›lacakt›r.

Bunlardan baﬂka, kongremizde üç ayr›
Lunch & Learning toplant›s› yap›lacakt›r. Bu toplant›lar› s›ras›yla M.Goldberg, J.Meurman ve T. Brosh’un yönetecektir.
Sosyal programda neler var?
Kongrenin sosyal bölümünde ise üç
toplant› var. Bunlardan bir tanesi aç›l›ﬂ
töreninden sonra verilecek olan
"Hoﬂgeldiniz Daveti"dir. ‹kincisi ise geleneksel olarak bütün IADR/CED kongrelerinde vazgeçilmeyen sosyal bir aktivite olan bütün üyelerin kat›ld›¤› ve
Beylerbeyi Saray›’nda yap›lacak olan
akﬂam yeme¤idir. Beylerbeyi Saray›,
TBMM Baﬂkanl›¤› Genel Sekreterli¤i
Milli Saraylar Daire Baﬂkanl›¤›’yla yapt›¤›m›z görüﬂme sonucunda, bize ücretsiz olarak tahsis edilmiﬂtir. Bu tabii bizi
çok sevindirdi. Beylerbeyi Saray›’na da
arac›l›¤›n›zla tekrar teﬂekkür etmek istiyorum. Üçüncü sosyal aktivitemiz ise,
kongrenin son günü akﬂam yap›lacak
olan ve isteyenlerin özel bir ücret ödeyerek kat›labilecekleri gala yeme¤idir.
IADR/CED Kongresinin Türkiye’de
yap›l›yor olmas› nas›l bir anlam
taﬂ›yor?
Bu kongrenin, Avrupa bilim camias›n›n
Türkiye’deki araﬂt›rmac› potansiyelini
tan›malar› için büyük bir f›rsat olaca¤›n› düﬂünüyorum. Türkiye’deki araﬂt›rmac› potansiyelinin kayda de¤er bir potansiyel oldu¤u bu toplant›dan sonra
san›yorum Avrupal›lar taraf›ndan çok
net bir ﬂekilde anlaﬂ›lacakt›r. Benim en
büyük beklentim bu.

‘‹lk kez Türkiye’de bu
kadar diﬂhekimi
biliminsan› bir araya
gelip bir kongrede
bulunuyor. Bu tarz bir
kongre Türkiye’de hiç
yap›lmad›. Çünkü bu,
diﬂhekimlerinin de¤il
yaln›zca diﬂhekimli¤i
araﬂt›rmac›lar›n›n
kongresi.’

Bilgi Edinme Hakk›’ndan nas›l
yararlanaca¤›z?
Avrupa Birli¤i’ne entegrasyon çal›ﬂmalar› kapsam›nda geçti¤imiz y›l Meclisten geçen ve 24
Nisan 2004’te yürürlü¤e giren Bilgi Edinme Hakk› Kanunu kamu kurumlar› ve kamusal iﬂlev
gören kuruluﬂlar›n baﬂvuruda bulunan yurttaﬂlara yan›t vermesini zorunlu k›l›yor. ﬁeffaf devlet
yolunda önemli bir ad›m olan yasada tan›mlanan haklardan nas›l yararlanaca¤›m›z› TDB Hukuk
dan›ﬂman› Av. Mustafa Güler kaleme ald›.

Mustafa Güler*

merika Birleﬂik Devletleri ve birçok Avrupa devletinde uzun zamand›r yürürlükte olan bireylerin yönetimin tasarruflar›n› ö¤renmelerine iliﬂkin düzenlemenin benzeri, Avrupa Birli¤i kurallar› ile iç hukuk normlar›n›n uyumlaﬂt›r›lmas› sürecinde ülkemizde de Bilgi Edinme Hakk› Kanunu ile yürürlü¤e konulmuﬂtur. 24.10.2003
tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanan
ve 24.04.2004 tarihinde yürürlü¤e giren bu Kanun ile –kimi istisnalar d›ﬂ›nda- bireyler ‹dare’nin elinde bulunan
bilgi ve belgelere eriﬂme hakk›na sahip
olmuﬂtur. Kanunun uygulamas›n› gösteren Bilgi Edinme Hakk› Kanununun
Uygulanmas›na ‹liﬂkin Esas ve Usuller
Hakk›nda Yönetmelik de 27.04.2004
tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.
An›lan Kanun’a göre bilgi edinme hakk›n›n muhatab› kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar› da dahil olmak
üzere kamu kurum ve kuruluﬂlar›d›r.
Belirtilen Kurum ve kuruluﬂlar›n faaliyetleri içinde bulunan bilgiler ile sahip
olduklar› belgeler bilgi edinme hakk›n›n konusunu oluﬂturmaktad›r.
Herhangi bir resmi birimdeki bilgiye/belgeye eriﬂmek isteyenler ad-soyad,
imza ve adresleri içeren bir dilekçe ile il-
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gili birime baﬂvuru yaparlar. Dilekçe
kurum veya kuruluﬂa bizzat verilebilece¤i gibi posta ile de gönderilebilir. Ayr›ca kurum ve kuruluﬂlara elektronik
posta ile baﬂvuru yap›lmas› da mümkündür. Elektronik posta yoluyla yap›lacak baﬂvurular, baﬂvuru sahibinin ad›
ve soyad›, oturma yeri veya iﬂ adresine
ilave olarak kimlik do¤rulama amac›yla
kullan›lacak T.C. kimlik numaras› belirtilmek suretiyle, istenen bilgi veya belgenin bulundu¤u kurum ve kuruluﬂun
bilgi edinme biriminin elektronik posta
adresine Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle yap›l›r. Gerçe¤e ayk›r› ad ve soyadla yap›lan baﬂvurular iﬂleme konulmaz.
Baﬂvurularda istenen bilgi ve belgenin
aç›kça belirtilmiﬂ olmas› gerekir. ‹stenebilecek bilgi veya belgeler, iste¤in yap›ld›¤› kurum veya kuruluﬂun elinde bulunan veya bulunmas› gereken nitelikte
olmal›d›r. Baﬂvurudan sonra 15 iﬂ günü

Kurum ve kuruluﬂlar, eriﬂimine
olanak sa¤lad›klar› bilgi veya
belgeler için baﬂvuru sahibinden
inceleme, araﬂt›rma, kopyalama,
postalama ve di¤er maliyet
unsurlar› ile orant›l› ölçüde ücret
tahsil edebilir. Ancak eriﬂimine
olanak sa¤lanan bilgi veya
belgelerin ilk on sayfalar›n›n
kopyalar› için, postalama maliyeti
dahil herhangi bir ücret al›nmaz.

içinde istenen bilgi veya belgeye eriﬂim
sa¤lan›r. Eriﬂimin sa¤lanmas› öncelikle
bilgi veya belgenin bir örne¤inin ilgiliye
verilmesi suretiyle yap›l›r. Ancak örne¤inin ç›kart›lmas› bilgi veya belgenin asl›na zarar verecek ise bilgi veya belgenin
niteli¤ine göre ilgilinin not almas›, izlemesi veya dinlemesi sa¤lanarak haktan
yararland›r›l›r.
Kurum ve kuruluﬂlar, eriﬂimine olanak
sa¤lad›klar› bilgi veya belgeler için baﬂvuru sahibinden, bilgi veya belgelere eriﬂimin gerektirdi¤i inceleme, araﬂt›rma,
kopyalama, postalama ve di¤er maliyet
unsurlar› ile orant›l› ölçüde ücret tahsil
edebilir. Ancak eriﬂimine olanak sa¤lanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalar›n›n kopyalar› için, postalama maliyeti
dahil herhangi bir ücret al›nmaz.
Yap›lan baﬂvurunun reddedilmesi durumunda, ret karar›n›n ilgiliye tebli¤inden
itibaren, 15 gün içinde bu Kanun ile kurulmuﬂ olan Bilgi Edinme De¤erlendirme Kurulu’na baﬂvurulur. Yarg›çlar,avukatlar ve hukukçu ö¤retim üyelerinden oluﬂan Kurul, baﬂvuruyu 30 iﬂgünü
içinde sonuçland›r›r. Kurul karar›ndan
sonra gidilebilecek tek yol idare mahkemesinde dava açmakt›r. Bu noktada, idari davalar›n iﬂlemin ilgiliye tebli¤i tarihinden itibaren 60 gün içinde aç›lmas› gerekti¤ini ve Kurul’a baﬂvurudan
sonra Kurul karar›n›n tebli¤ine kadar
geçen sürenin 60 günlük sürenin hesab›nda dikkate al›nmayaca¤›n› hat›rlatal›m.
Yasal düzenlemede bilgi edinme hakk›n›n s›n›rlar› da belirtilmiﬂtir. Buna göre,
Devlet s›rr›na, ülkenin ekonomik ç›karlar›na ve istihbarata iliﬂkin bilgi ve bel-

geler bu Kanunun kapsam› d›ﬂ›nda tutulmuﬂtur.
‹dari ve adli soruﬂturmaya iliﬂkin bilgi ve belgeler ise soruﬂturman›n sa¤l›kl› yürütülebilmesi,
güvenlik ve özel yaﬂam›n korunmas› benzeri sebeplerle kimi s›n›rlamalar çerçevesinde Kanunun
kapsam›nda tutulmuﬂtur. Ayr›ca aç›klanmas› durumunda özel hayat›n gizlili¤ine zarar verebilecek bilgi ve belgeler de ancak ilgilisinin r›zas› ile
bilgi edinme hakk›n›n konusu olabilecektir. Kiﬂilerin sa¤l›k bilgileri de bu kapsamda de¤erlendirilmekte ve r›za olmaks›z›n aç›klanamayacak bilgi ve belgeler aras›nda say›lmaktad›r.
Bilgi edinme hakk› kurum ve kuruluﬂlar›n ellerindeki mevcut bilgi ve belgeler bak›m›ndan tan›nm›ﬂt›r. Ayr› veya özel bir çal›ﬂma, araﬂt›rma,
inceleme ya da analiz neticesinde oluﬂturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yap›lacak baﬂvurulara olumsuz cevap verilebilir. Kanunun en
zay›f ve idare taraf›ndan baﬂvurular›n reddinde
bahane olarak kullan›labilecek hükmü de bu hükümdür. Kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten
sonra geçen k›sa süre içinde ret ile sonuçlanan
baﬂvurularda genellikle bu gerekçenin kullan›lm›ﬂ olmas›, ileriye dönük olarak Kanunu iﬂlevsiz
b›rakacak hükmün de bu oldu¤unu göstermektedir.
Bilgi edinme hakk›n›n kullan›lmas›n›n kolaylaﬂt›r›lmas› ve h›zland›r›lmas› bak›m›ndan Kurum
ve kuruluﬂlar, ellerinde mevcut olan ve bilgi edinme baﬂvurusuna konu olabilecek bütün bilgi
veya belgeleri, bilgi edinme hakk›n›n kullan›m›n› kolaylaﬂt›racak ﬂekilde s›n›fland›rmak, belge
kay›t, dosyalama ve arﬂiv düzeniyle ilgili gerekli
idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.
Kanun ile getirilmiﬂ olan bu hakk›n kullan›lmas›n› engelleyen, zorlaﬂt›ran veya aç›klanmamas› gereken bilgi ve belgeleri aç›klayan görevliler hakk›nda –genel hükümlere göre ceza kovuﬂturmas›
hususu sakla kalmak üzere- tâbi olduklar› hukuksal düzenlemeler gere¤ince disiplin cezas›
yapt›r›m› uygulan›r.
Kanun ile getirilen düzenlemeler bir yandan diﬂhekimleri için de hak niteli¤inde iken öte yandan
resmi kurum veya kuruluﬂlarda çal›ﬂan diﬂhekimlerine yükümlülük getirmektedir. Zira, mesle¤in yürütülmesinde ö¤renilen hasta bilgileri,vb.
meslek s›rlar› bu Kanunla getirilen bilgi edinme
hakk›n›n konusunu oluﬂturabilecek niteliktedir.
Üzerinde önemle durulmas› ve titizlikle uyulmas› gereken husus, meslek s›rlar›n›n –bildirim yükümlülü¤ü olan hastal›klar gibi istisnalar d›ﬂ›nda- hastan›n izni olmaks›z›n kesinlikle aç›klanamayaca¤›d›r. Aksi tutum Türk Ceza Yasas›n›n
198. maddesi gere¤ince para ve hapis cezas› ile
cezaland›r›laca¤› gibi 3224 say›l› Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Kanunu ve Disiplin Yönetmeli¤i uyar›nca disiplin cezas›yla cezaland›r›l›r.

ﬁeffafl›kla
‘devlet s›rr›’ aras›nda...
evletin ﬂeffafl›¤›n› sa¤lamay› amaçlayan yasayla kendi hayat›m›z› ilgilendiren kararlar konusunda bilgi edinme hakk›na
kavuﬂurken, ödedi¤imiz vergilerin nereye harcand›¤›n› sorabiliyor, baﬂbakan ve bakanlar›n mal varl›¤›na kadar pek çok konuyu
sorgulayabiliyoruz. Ancak bu konular›n devlet s›rr›, özel hayat›n gizlili¤i ve ülkenin ekonomik ç›karlar›n› olumsuz yönde etkileyecek konular olmamas› gerekiyor. ‘Devlet s›rr›’ kapsam›n›n geniﬂli¤iyse eleﬂtirilere neden oluyor.

D

Hangi konularda bilgi edinme hakk›m›z var?
Bilgi Edinme Hakk› yasas› baz› istisnalar d›ﬂ›nda her tür konuyu
kaps›yor. ‹stisnala dahilinde güvenlik ve savunma, özel hayat›n ve
haberleﬂmenin gizlili¤i, önceden aç›klanmas› ekonomik hayat› olumsuz yönde etkileyecek konular, istihbarata iliﬂkin bilgi ve belgeler yer
al›yor. Bunlar›n yan› s›ra kurumlarda çal›ﬂanlar›n disiplin, sicil gibi
kiﬂisel bilgileri de istisnalar dahilinde. Vatandaﬂlar bunlar›n d›ﬂ›ndaki
her tür bilgiyi kamu kurum ve kuruluﬂlar›ndan isteyebiliyor.
Devlet s›rr›n›n kapsam› nedir?
Devlet S›rlar› ve Ticari S›rlar Yasa Tasar›s› ﬁubat 2004 tarihinde
aç›klanmas›na ra¤men henüz yasalaﬂmad›. Tasar›ya göre devlet s›rr›
‘yetkili bulunmayan kiﬂilerce hakk›nda bilgi sahibi olunmas› halinde
devletin güvenli¤i, milli varl›¤›, bütünlü¤ü, anayasal düzeni ve d›ﬂ
iliﬂkilerini tehlikeye düﬂürebilecek hir tür bilgi ve belgeler’ denilerek
çok geniﬂ bir bir kapsamda tan›mlan›yor. Tasar›n›n Bilgi Edinme
Hakk› Yasas›’yla birlikte ç›kar›lmam›ﬂ olmas› da bu bak›mdan eleﬂtirilere neden oluyor. Yasa Tasar›lar›yla ilgili bilgilere www.adalet.gov.tr
ve www.basbakanlik.gov.tr adreslerinden ulaﬂ›labilir.
Hangi kurumlardan, hangi yolla bilgi alaca¤›z?
Yasa sadece kamu kurum ve kuruluﬂlar›n› kaps›yor. Belediyeler,
bakanl›k ve valilik gibi kurumlar›n bilgi verme zorunlulu¤u var,
ancak ﬂirketlerin yok. Vatandaﬂlara öncelikle istedikleri bilgi ve belgelere öncelikle kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n var olan veya olacak
olan web adreslerinden ulaﬂma imkan› sa¤lanacak. Burada yer
almayan bilgilerse yine ayn› kurumlardan istenebilecek. Bilgi iste¤i,
e-mail, faks, posta veya kiﬂisel baﬂvuru yoluyla yap›labilir.
‹stedi¤imiz bilgiye ne kadar zaman içinde ulaﬂaca¤›z?
Yasal cevap verme süresi 15 gün. Net ve k›sa, çok fazla doküman ve
araﬂt›rma gerektirmeyen bilgiler için ücret öngörülmüyor. Ancak
Bütçe Kanunu’nda miktar› belirtilmek ﬂart›yla posta ve oluﬂabilecek
di¤er masraflar için ücret istenebiliyor. 10 sayfaya kadar olan belgeler için ücret al›nm›yor. Masraflarla ilgili konular henüz netleﬂmiﬂ
de¤il.
Verilen bilgiyle yetinmezsek itiraz etme hakk›m›z var m›,
cevap gelmezse ne yapaca¤›z?
Bilginin do¤ruluyla ilgili bir tereddüt yaﬂan›yorsa vatandaﬂ bunun
kayna¤›n› ve gerekçesini isteyebiliyor. Baﬂvurunun sonucuna kurul
karar veriyor. Kurulun Bakanlar Kurulunca seçilecek dokuz üyeden
oluﬂmas› ve ço¤unlu¤unun hukukçu olmas› ﬂart› var. Yasan›n uygulan›p uygulanamas›yla ilgili ﬂüpheleri ortadan kald›rman›n tek yolu
ise bu hakk›n bir an önce kullan›lmaya baﬂlanmas›ndan geçiyor.
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‹ki Yakas›nda Bin Bir Hikaye
Yaz› ve foto¤raflar: Nezahat Turkan
Akgün Akova

Schlieman, Bat› edebiyat›na kaynakl›k etmiﬂ iki Homeros kitab›ndan biri olan ‹liada’da okuduklar›na inan›p Çanakkale’de Troya’y› buldu. Bu keﬂfin yank›lar›, ‹liada destan›nda anlat›lan Troya Savaﬂ›’n› bile geride b›rakt›. Efsane gerçekleﬂmiﬂti çünkü.
Troya savaﬂ›ndan binlerce y›l sonra ayn› kent bir baﬂka savaﬂla
an›l›r oldu: Çanakkale Savaﬂ›. Bu savaﬂ kahramanl›k destan› olarak geçti tarihe; ama yar›m milyon insan›n ölümüyle de daima
hüzünle hat›rland›. Bu yüzden ad› savaﬂlarla an›lan Çanakkale’nin geçmiﬂi efsaneleri bile gölgede b›rak›yor.
Çanakkale’yi gezmek, bahçenizde gömülü gizli bir defineyi bulman›za benzer. ‹stanbul’dan yola ç›kanlar km.lerce
alana ekili ‘günebakan çiçekleri’ni seyrederler yol boyu. Olgunlaﬂm›ﬂ iri taneler yüzünden baﬂlar› e¤iktir çiçeklerin,
ama çiçek sar›s› y›ld›z tozu olup kal›r
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zihinlerde uzunca bir süre; çiçek tarlalar› karayolundan denize kadar uzan›r.
‹stanbul’a birkaç saat uzakl›ktaki bu
kentin çevresi, körfezlerle, burunlarla
ve an›tlarla doludur. Saros Körfezi’nin
su alt› güzellikleri, Gelibolu Yar›madas›’ndaki ﬂehitliklerle kar›ﬂ›rken; Tuzla

köyündeki gölün sular›na vuran ›ﬂ›k,
Odunluk iskelesinden denize dökülür.
Yöreyi gezmek için tutturulacak en
do¤ru yol, Keﬂan’dan güneye inmektir;
çünkü Saros Körfezi sizi orada bekler.
Yol boyunca pek çok belde edebiyat yap›tlar›n› hat›rlat›r size; sohbet çiçeklerden, denizden, edebiyata kayar. Keﬂan’dan geçerken Haldun Taner’in ‘Keﬂanl› Ali Destan›’, Ezine’den geçerken
‹hsan Oktay Anar’›n ‘Ezine Canavar›’d›r
anlatt›¤›n›z. Keﬂan ç›k›ﬂ›ndaki Mecidiye
sapa¤›ndan sa¤a döndü¤ünüzde, denize varmak için 31 km’lik yolunuz var
demektir. B.Do¤anca, Diﬂbudak ve Çeltik köylerinden sonra, Mecidiye’ye, oradan da ‹brice’ye ulaﬂ›rs›n›z. Küçük bir
liman ve bal›kç› bar›na¤› karﬂ›lar sizi.
Mendire¤in yan›ndaki lokantada bal›k
ve salata ziyafeti çekebilir, buradaki
SDWC Dal›ﬂ Merkezi ile görüﬂüp bilgi
alabilirsiniz. Saros Körfezi, dalma merakl›lar›n›n kutsal mekanlar›ndan biri
ve bir zamanlar ölüm saçan gemilerin
bat›klar›, bugün binlerce bal›¤›n yuvas›.

‹brice’den k›y›y› takip ederek Gökçetepe ve Sazl›dere köylerine gitmek mümkün. Ama, yolun durumunu ‹brice’de
sorun. Ya¤murlar ve mevsimsel de¤iﬂiklikler yolu bozmuﬂ olabilir. Bu durumda yap›lacak tek ﬂey, Keﬂan’a geri dönüp Bolay›r yoluna koyulmak. Gökçetepe ve Sazl›dere’ye Adilhan köyü yoluyla da gidebilirsiniz. Adilhan köyü ana yoldan 2 km. içeride. 11 km. sonra
Sazl›dere, 17 km. sonra Gökçetepe var.
Orman ve deniz, bu köylerde mutlu bir
birliktelik içinde.
Osmanl›lar› Trakya’ya taﬂ›yan Süleyman Paﬂa’n›n mezar› Bolay›r’da. Paﬂa’n›n yatt›¤› türbede iki de "komﬂusu"
var. Birincisi, hemen yan›baﬂ›ndaki "Lala"s›, di¤eri ise, "At›". Evet, yanl›ﬂ okumad›n›z, Süleyman Paﬂa’n›n av esnas›nda üzerinden düﬂerek öldü¤ü at›na aittir yan› baﬂ›ndaki di¤er mezar. Türbenin bahçesinde ise, ‘‘Ne mümkün cevr
ile bidad ile imha-y› hürriyet/ Çal›ﬂ idraki kald›r muktedirsen ademiyetten’’

gibi ünlü dizelere imza atm›ﬂ, "Vatan
ﬂairi" Nam›k Kemal’in mezar› var. Beyaz mermerden yap›lm›ﬂ mezar›n plan›n› ﬂair Tevfik Fikret çizmiﬂ. Süleyman
Paﬂa’y› çok seven Nam›k Kemal vasiyeti üzerine buraya gömülmüﬂtür. Mezar›n bugünkü haline bak›nca, geçmiﬂimizi taçland›ran ﬂairin an›s›na sahip
ç›kmad›¤›m›z› görüyor ve üzülüyorsunuz.
Gelibolu Yar›madas›…
Bolay›r’dan sonra, 33.000 hektarl›k bir
Milli Park olan Gelibolu Yar›madas›’ndas›n›z. ‹lk dura¤›n›z, Gelibolu. Ad›n› "güzel ﬂehir" anlam›na gelen Gallipolis’ten alan bu sevimli ilçeden Çanakkale’ye feribot seferleri yap›l›yor. ‹skele
çevresindeki kahvelerde çay›n›z› yudumlarken bir heykel göreceksiniz.
Yapt›¤› haritalarla dünya tarihini ve
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co¤rafya bilgilerimizi sarsan ünlü denizci Piri Reis’in heykeli bu, çünkü o
da Gelibolu’da yat›yor.
Çevrede bulunan Bigal› ve
Nara kaleleri, Ulu Cami ve
Bedesten’i gezebilirsiniz.
Gelibolu – Eceabat aras›
44 km. Bo¤az’›n k›y›s›ndan giden bu yol özellikle
sabahlar› ›ﬂ›ld›yor. Ilgardere’den sonra gözünüzü
dört aç›n. A¤ atan ya da
toplayan bal›kç›lara rastlayabilirsiniz. Eceabat’a varmadan önce, sa¤da bir dizi
tabela göreceksiniz. Bunlardan birinde,
Bigal›’n›n 2 km, Küçük Anafartalar köyünün 14 km, Büyük Anafartalar köyünün 19 km ötede oldu¤u yaz›yor. Bigal›’da, nerdeyse kendi haline b›rak›lm›ﬂ
duygusu uyand›ran Atatürk Evi var.
Mustafa Kemal’in birçok stratejik karar›
verdi¤i bu karargah evini ziyaret ettikten sonra, Küçük Anafartalar köyüne
gidin. Yollar›n s›k s›k çatallaﬂmas› ve tabela azl›¤› yolunuzu yitirmenize neden
olabilir. Köylülere s›k s›k yol sorun.
Karﬂ›laﬂaca¤›n›z ender tabelalardan birinde, "K.Anafartalar 4.5 km, B.Kemikli 6.5 km" yaz›yorsa do¤ru yoldas›n›z
demektir! Küçük Anafartalar köyünün
hemen giriﬂindeki toprak yol sizi, Büyük ve Küçük Kemikli Burunlar›’na götürecek. Burunlara varmadan önce, solunuzda önceleri tuzla ve bal›k çiftli¤i
olarak kullan›lm›ﬂ, ﬂimdilerde ise terkedilmiﬂ bir görüntü veren lagün gölüyle
karﬂ›laﬂacaks›n›z. Dikkatli bir göz, göl-
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deki pembe beyaz lekelerin Nisan ay›ndan baﬂlayarak yaz sonuna kadar burada konaklayan, bir bölümü sonra Tuz
Gölü’ne göçen flamingo kolonisinin bireyleri oldu¤unu fark edecektir. Gölde,
flamingolardan baﬂka, bal›kç›llar, yaban ördekleri ve kazlar görebilirsiniz,
ha bir de ku¤ular. Flamingolar› foto¤raflamak isteyenler, en az 600 mm.nin
üzerinde zoom lenslere sahip olmak zorundalar. Bir ya¤mur sonras› gitmiﬂlerse, lastik çizmeleri ayaklar›nda olmal›.
‹deal film 400 ASA’l›k. Bütün bunlara
sahip olmak, flamingolar› foto¤raflamay› baﬂaraca¤›n›z anlam›na gelmez! Çünkü "kuﬂlararas› dayan›ﬂma" diye bir ﬂey
var! Siz, görünmemek için sürüne sürüne gitseniz de, koloniye gözcülük yapan iki mart› keﬂif uçuﬂu yap›p sizi görüyor ve yaygaray› bas›yor. Uyar›y› alan
flamingolar da, gölün içlerine do¤ru
yürüyerek uzaklaﬂ›yorlar! Toprak yolun
sonu, Büyük Kemikli Burnu’na var›yor.

Büyük Kemikli Burnu, Çanakkale’nin en ilginç yerlerinden biri. Bu a¤açs›z, ç›plak k›y›lar› dalgalar aﬂ›nd›r›nca ortaya türlü ﬂekillere,
en çok da az› diﬂlerine benzeyen oluﬂumlar ç›km›ﬂ.
Karadan 200 metre aç›ktaki
gemi bat›¤› bir ‹ngiliz savaﬂ
gemisine ait, çevrede ‹ngiliz
gemilerine ait çok say›da
bat›k var. Burnun ucuna
kadar gidin ve hatta kayalar›n üzerine t›rman›p geniﬂ
aç›l› objektifinizle bu do¤a
harikas›n› foto¤raflay›n.
Kuﬂ merakl›lar›, Gelibolu yar›madas›nda keklik, tarlakuﬂu, ibibik, ar›kuﬂu,
baykuﬂ, leylek gibi türleri gözlemleyebilirler.
Gelibolu, bal›k konservecili¤inin vatan›. ‹lçe merkezinde ve iskele çevresinde
birçok konserve imalatç›s› var. Dönüﬂünüzde sizden arma¤an bekleyenler
midelerine düﬂkünse, onlara bal›k konservesi kutular› götürün!
Destan yazan k›y›lar
Birinci Dünya Savaﬂ›’nda bir savunma
destan› olarak tarihe geçen Çanakkale
Savaﬂ›’n›n yap›ld›¤› ve yüz binlerce askerin üzerinde yaﬂam›n› yitirdi¤i bu yar›madada, kahramanl›klar› sonsuzlaﬂt›ran an›tlar ve ﬂehitlikler var. Mustafa
Kemal’in saatinin parçaland›¤› Conkbay›r›’ndaki Atatürk An›t›, Kanl› S›rt’taki
an›t ve ﬂehitlik, Seyit Onbaﬂ› An›t›,
Mehmetçik An›t› bunlar›n yaln›zca bir-

kaç›. Gelibolu’da Türk ﬂehitliklerinin
yan› s›ra, Anzak, ‹ngiliz ve Frans›z ﬂehitlikleri de var. Tümü son derece bak›ml› olan bu ﬂehitlikleri gezerken duygulanmamak mümkün de¤il. Conkbay›r›’ndan bak›nca, Anzak Koyu da görülüyor. Her y›l, 25 Nisan’da Avustralya ve Yeni Zelanda’dan gelen binlerce
insan, babalar›n›n ve dedelerinin öldü¤ü bu topraklarda onlar› hüzünlü bir
sabahta an›yorlar. Gelibolu yar›madas›ndaki an›tlar›n en görkemlisi, yar›madan›n ucundaki Hisarl›k Burnu’ndan
denize bakan 40 metre yüksekli¤indeki
Zafer An›t›. An›t›n beton ayaklar›n›n
yüzeyine, bilgisayar sistemi kullan›larak, Türk askerinin kahramanl›¤›n›
simgeleyen kabartmalar yap›lm›ﬂ. An›t›n geceleri ›ﬂ›kland›r›ld›¤›n› da sözlerimize ekleyelim. An›t›n bat›s›ndaki ‹lyas
Burnu’ndaki deniz feneri, yar›madan›n
s›f›r noktas›nda. Buradaki bankta sar›dan turuncuya, turuncudan pembeye,
pembeden k›z›la dönen günbat›m›n› izlerken bunca güzelli¤e karﬂ›n yeryüzünde hala savaﬂlar›n oluﬂuna ak›l erdiremiyorsunuz. An›tlara ya da ﬂehitliklere kaz›lm›ﬂ sözler uçuyor zihninizde. Atatürk’ün, Çanakkale’de ölen o¤ullar› için gözyaﬂ› döken yabanc› annelere tarifi zor bir incelikle sesleniﬂi, ‘Sefiller’
gibi bir baﬂyap›t yaratan, savaﬂ›n hiçli¤ini ortaya koyan Victor Hugo’nun sözleri... Bu arada ‹ngiliz tepesindeki Çanakkale Müzesi ve Alç›tepe köyündeki
Bakkal Salim Müzesi, Çanakkale Savaﬂ›’ndan arta kalan objeler, belgeler ve
foto¤raflardan oluﬂturulmuﬂ. ‹kisini de
mutlaka gezin. Gezin ve savaﬂsalar da
insanl›¤›n› yitirmeyen askerlerin de bulundu¤unu tan›klar›yla görün.
Denize girmek için en uygun sahil merkeze 12 km uzakl›ktaki Güzelyal›’da.
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Belde sürekli esen rüzgar›yla sörfçülerin
de merkezi haline geldi. Çanakkale’de
denize girmek isteyenlere ›srarla kentin
iki adas›n› tavsiye ediyoruz. Gökçeada
ve Bozcaada’y›. Dibi görünen, çok temiz, masmavi sulara hemen her k›y›dan
b›rakabilirsiniz kendinizi. Gökçeada,
Türkiyen’nin en büyük adas›. Bozcaada
ise Türkiye’nin ﬂarap üretiminin %
12’sini karﬂ›l›yor. Adan›n berrak koylar›ndan yararlanmak isteyenler poyraz
ya da lodosun esti¤i yönlerin tersindeki
koylar› tercih etsinler, Bozcaada’da yaz
k›ﬂ hüküm süren rüzgarlar adan›n da
yaﬂam›n› belirliyor. Gökçeada’y› biraz
daha tan›yal›m:
Gökçeada
Adan›n geçmiﬂi MÖ. 3000 y›llar›na iniyor. Atina, Ceneviz, Venedik, Bizans
dönemlerini yaﬂayan ada önce Yunanl›lar, I. Dünya Savaﬂ›’nda da ‹ngilizlerce
iﬂgal edildi. Lozan antlaﬂmas›yla yeniden Türkiye topraklar›na kat›l›nca adan›n Rum halk› 1950’li y›llardan baﬂlayarak h›zla adadan ayr›ld›. Kaleköy, Eskibademliköy, Zeytinliköy, Tepeköy,
Dereköy gibi zeytinlikler içindeki terk
edilmiﬂ Rum köyleri hala adan›n en s›k
gezilen yerleri. Gezi s›ras›nda Zeydali otel gibi adan›n dokusuyla son derece uyumlu ﬂ›k bir otele rastlayacaks›n›z. Temiz koylar›n s›raland›¤› 13 km’lik k›y›
ﬂeridinde istedi¤iniz her yerden denize
girebilirsiniz. Plaj ar›yorsan›z Kaleköy,
Ayd›nc›k, ‹spilya, Pürgos plajlar›n› öneririz. Akﬂam oldu mu restoranlar›n›n s›raland›¤›, ﬂark›lar›n yükseldi¤i sokakta
çok ayr› uluslardan insanlar›n kadeh
kald›rd›¤›n› göreceksiniz. Aralar›nda adan›n müdavimi olmuﬂ, yaz geldi mi
Gökçeada’n›n yolunu tutan Avustralyal› ya da Kuzey Avrupal› konuklar da
vard›r. Bir zamanlar üzüm ba¤lar›yla ve

ﬂaraplar›yla ünlüydü ada, ﬂimdi bu üretim çok azalsa da devam ediyor. Adan›n
geçirdi¤i büyük yang›nlar›n izleri hemen her tepede fark ediliyor. Ada olur
da bal›ktan söz etmemek olur mu. Bal›kç›l›k önemli bir geçim kayna¤›, mevsimine göre bolca ç›kan bal›klar›n yan›nda Gökçeada K›l›çbal›¤› av›yla da
meﬂhur.
Truva at›n›n nal izleriyle…
Bo¤az’›n karﬂ› yakas›ndaki Çanakkale’ye, Eceabat’tan, Kilitbahir Kalesi’nin
hemen yan›ndan araç taﬂ›yan motorlar
kalk›yor. Çanakkale’den 12 km. sonra
Güzelyal›, 18 km sonra da Truva sapa¤› var. Sapaktan 4 km içerde efsanevi
Truva kentinin kal›nt›lar› sizi bekliyor.
Troya’y› çökerten Akhalar’›n hilesini
temsil eden giriﬂteki tahta at› görenler
sevinç içinde boy boy foto¤raf çektiriyor. Truva kal›nt›lar›na yönelince ço¤u
hayal k›r›kl›¤› yaﬂ›yor, hakk›nda bunca
ﬂey duyduklar›, belki okuduklar› kent
bir harabe mi! Anlaﬂ›lan kal›nt›lara bak›p, kenti düﬂünmek hayal gücünü baya¤› zorluyor. Halbuki 4000 y›ll›k, Anadolu’daki pek çok kentten daha eski
bir ören yerindeler. Üstelik depremler
ve istilalar geçirmiﬂ, bu istilalara dair
destanlar yaz›lm›ﬂ bir kentten kalanlar
bunlar. Güneﬂe alerjisi oldu¤u her halinden belli bir Japon bayan turist dirseklerine kadar çekti¤i bembeyaz eldivenleri ve güneﬂ ﬂemsiyesiyle taﬂlar›n aras›ndan usul usul ilerliyor, onu en iyi
yürüdü¤ü yollar anl›yor. Bo¤aza hakim
Hisarl›k tepesinden ovaya bak›p son
derece verimli topraklar› izliyor bir süre, sonra gözü k›y›lara tak›l›yor, akl›ndan neler geçiyor kim bilir? ‘‘Akhalar
binlerce kad›rgayla bu k›y›lara yaklaﬂ›rken, Piriamos’un saray›nda...’’ diye baﬂl›yordur belki de...

Oda bölgesinde meslekten sürekli al›konma
cezas› idari mahkemece de onayland›
Ayn› suçu iki kez iﬂleyen ve önce 1 ay Meslekten Geçici Al›konma Cezas›, tekrar›nda da
Meslekten Sürekli Al›konma cezas› alan bir diﬂhekiminin cezan›n iptali için Ankara 10. ‹dare
Mahkemesi’nde açt›¤› davada mahkeme TDB Yüksek Disiplin Kurulu’nun karar›n› do¤ru buldu.

ntalya Diﬂhekimleri Odas› bölgesinde iki kere ayn› suçu iﬂleyerek, önce Meslekten 1 ay, sonra da Meslekten 6 ay Geçici Al›konma
cezas› alan bir diﬂhekiminin cezas›, Oda bölgesinde Meslektan Sürekli Al›konma cezas›na çevrilerek onand›¤›n-

A

dan bir daha Antalya Diﬂhekimleri Odas› bölgesinde mesle¤ini icra edemeyecek.
Antalya Diﬂhekimleri Odas› bölgesinde
bir diﬂhekimi hakk›nda Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Asgari Muayene ve Tedavi Ücreti alt›nda ücret ald›¤› gerekçesi ile aç›lan soruﬂturma sonucunda, Oda
Disiplin Kurulu para cezas› vermiﬂ, ilgili diﬂhekimi Oda Disiplin Kurulu’nun
bu karar›na TDB Yüksek Disiplin Kurulu nezdinde itiraz etmiﬂ, TDB Yüksek
Disiplin Kurulu da TDB ve Diﬂhekimleri Odalar›n›n Disiplin Yönetmeli¤i’nin
12/A maddesi uyar›nca, cezay› 1 ay
Meslekten Geçici Al›konma Cezas› olarak düzelterek onam›ﬂt›r.
‹lgili diﬂhekiminin alm›ﬂ oldu¤u cezaya
ra¤men, ayn› fiili bir daha tekrarlamas›
üzerine aç›lan soruﬂturma sonucunda
Oda Disiplin Kurulu bu sefer 6 ay Meslekten Geçici Al›konma Cezas› vermiﬂ,
ilgili diﬂhekimi bu karara TDB Yüksek

Disiplin Kurulu nezdinde yine itiraz etmiﬂ, TDB Yüksek Disiplin Kurulu ise,
cezay› Oda bölgesinde Meslekten Sürekli Al›konma cezas›na çevirerek onam›ﬂt›r.
Bu durum üzerine ilgili diﬂhekimi söz
konusu cezan›n iptali için Ankara 10. ‹dare Mahkemesi’ne dava açm›ﬂ, ancak
mahkeme; "... mevzuatla öngörüldü¤ü
ﬂekliyle, Oda bölgesinde iki defa serbest
meslek uygulamas›ndan geçici al›konma cezas› alanlar›n sürekli al›konma cezas› ile cezaland›r›labilmeleri için üç
kez ayn› yönde bir fiil ya da hareketin
gerçekleﬂmesine gerek kalmadan, ayn›
fiilin iki kez gerçekleﬂmesi halinde meslekten geçici al›konma ile birlikte oda
bölgesinde serbest meslek uygulamas›ndan sürekli al›konma cezas› ile cezaland›r›laca¤› aç›k olup, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Disiplin Kurulu karar›nda isabetsizlik bulunmamaktad›r." diyerek
davay› reddetmiﬂtir.

Diﬂhekimi bölge de¤iﬂtirse de
meslekten men cezas› uygulanabiliyor
Bir Oda bölgesinde hakk›nda aç›lan soruﬂturma sürerken baﬂka bir oda bölgesine yerleﬂip üye
olan diﬂhekimi hakk›nda ilk odas›n›n açt›¤› soruﬂturman›n 1 ay Meslekten Geçici Al›konma
cezas›yla sonuçlanmas› üzerine gitti¤i bölgedeki muayenehanesi karara uygun olarak kapat›ld›.
anisa Diﬂhekimleri Odas› üyesi bir diﬂhekimi hakk›nda
aç›lan soruﬂturma sürerken
Uﬂak Diﬂhekimleri Odas› bölgesine
gitmiﬂ ve Uﬂak Diﬂhekimleri Odas›’na
üye olmuﬂtu. Daha sonra Manisa Diﬂhekimleri Odas› bölgesinde süren soruﬂturma sonuçlanm›ﬂ ve diﬂhekimine
1 ay Meslekten Geçici Al›konma cezas› verilmiﬂ ve Uﬂak Diﬂhekimleri Odas›’na bildirilmiﬂti.

M
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Uﬂak Diﬂhekimleri Odas›, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nden durum hakk›nda
görüﬂ istedi ve Türk Diﬂhekimleri Birli¤i de; "Kiﬂinin, soruﬂturma s›ras›nda
Oda bölgesinden ayr›l›p baﬂka bir Oda’ya nakil olmas›, hakk›ndaki soruﬂturman›n ortadan kalkmas›n› sa¤lamayaca¤› gibi, verilmiﬂ disiplin cezas›n›n
uygulanmas›n› da engellemez. Yap›lmas› gereken iﬂ, Disiplin Yönetmeli¤indeki yönteme uygun olarak mes-

lektaﬂ›m›z›n Afyon’daki muayenehanesinin 1 ay süreyle kapat›lmas› ve bu
süre içerisinde serbest çal›ﬂmas›n›n
engellenmesi için ilgili Sa¤l›k Müdürlüklerine baﬂvuruda bulunulmas›d›r."
diyerek görüﬂünü belirtti.
Bu durum üzerine Uﬂak Diﬂhekimleri
Odas›, karar› ilgili diﬂhekimine tebli¤
etti ve usulüne uygun olarak söz
konusu diﬂhekiminin muayenehanesi
1 ay süre ile kapat›ld›.

Mali mevzuatlardaki son de¤iﬂiklikler
Baset Demirbu¤a*

Katma De¤er Vergisi ile ilgili
de¤iﬂiklikler
Ö¤rencilere bedelsiz olarak e¤itim ve
ö¤retim hizmeti veren özel okullardaki
KDV sorunu ortadan kalk›yor.
Yeni düzenleme ile ö¤renci kapasitesinin % 10’unu geçmemek üzere bedelsiz
olarak verilen e¤itim ve ö¤retim hizmetleri KDV’den muaf tutulacak.
Vergi Usul Kanunu’yla ilgili
düzenlemeler
Enflasyon düzeltmesi uygulamas›
31.12.2004 tarihi sonuna kadar ertelendi.
Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan
3/7/2004 tarihinde Haziran 2004 ay›na
iliﬂkin enflasyon katsay›lar› TEFE
10.53, TÜFE’de 8,93 olarak aç›klanm›ﬂt›r.
Bu de¤er 1/7/2001 tarihine göre %
100’ün, 1/7/2003 tarihine göre de %
10’un üzerinde bir art›ﬂ› gösterdi¤inden, 2004 y›l›n›n ikinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltme ﬂartlar›n›n
gerçekleﬂti¤i anlam›na gelmektedir. Bu
nedenle 2004 y›l›n›n ikinci geçici vergi
döneminin sonu itibar›yla Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesi yap›lacakt›.
Ancak 16.07.2004 tarihinde TBMM' de
kabul edilen 5228 say›l› "Baz› Kanunlarda ve 178 Say›l› Kanun Hükmünde
Kararnamede yap›lan de¤iﬂikliklerle yeniden düzenlenmiﬂtir.
Yap›lan de¤iﬂiklik sonucuna göre 2003
y›l› itibariyle;
Aktif toplamlar› 7,5 trilyon TL.,
Cirolar› 15 trilyon TL. den her hangi birini aﬂan mükellefler 2004 y›l› geçici
vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapacaklar. Belirlenen tutarlar›n
alt›nda kalan mükelleflere ise uygulama
ihtiyari hale getirilmiﬂ olup, hem

TDBD / 78

31.12.2003 tarihli bilançolar›n›n hem
de 2004 y›l› mali tablolar›n›n enflasyon
düzeltmelerini 2004 y›l›n›n sonunda
yapacaklar.
SSK ile ilgili de¤iﬂiklikler
Asgari Ücret 22.Haziran 2004 Tarih
2004/1 say›l› Asgari Ücret Tespit Komisyonunun karar›yla; 16 yaﬂ›n› doldurmuﬂ iﬂçiler için, 01/07/200431/12/2004 tarihleri aras›nda uygulanmak üzere ayl›k 444.150.000.- TL 16
yaﬂ›n› doldurmam›ﬂ iﬂçiler içinde ayl›k
378.000.000.-TL. olarak belirlemiﬂtir.

Hiçbir geliri olmayan mükelleflerin,
2004 y›l›na ait indirimli (s›f›r) bina vergisi oran›ndan faydalanmak için ilgili
belgeleri vermeleri gereken süre, 38 ve
39 Seri No’lu Emlak Vergisi Kanunu
Genel Tebli¤i ile 2004 y›l› May›s ay› sonuna kadar uzat›lm›ﬂt›. Ancak mükelleflerin gelirleri olmad›¤›na dair belgeleri temin etmekte ortaya ç›kan sorunlar dolay›s›yla bakanl›k 29.07.2004 tarih 40 seri nolu tebli¤le baﬂvuru tarihini
31.12.2004
tarihi
mesai saati bitimine kadar uzatm›ﬂt›r.
Di¤er kanunlarla ilgili de¤iﬂiklikler

5198 say›l› kanun ile 01,07,2004 tarihinden itibaren SSK’da günlük kazanç
alt s›n›r› da asgari ücrete eﬂitlendi. Art›k
SSK Primi hesab› farkl› iki hesap üzerinden de¤il, 01.07. 2004 tarihinden itibaren asgari ücret üzerinden yap›lacak.
Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesinin ‹nternet Ortam›nda Al›nmas› A¤ustos sonuna kadar ertelendi. Bununla ilgili düzenleme SSK’n›n 24/06/2004 tarih 12134. Ek genelgesinde yap›ld›.
Genelgeye göre; SSK’n›n 17/06/2004
tarih, IX/1160 say›l› karar›yla sekiz (dahil) veya daha fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂverenlerin Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini
internet ortam›nda gönderme uygulamas›na iliﬂkin zorunluluk esas› 2004
y›l› A¤ustos ay›na ertelenmiﬂtir. Sekiz
(dahil) ve daha fazla sigortal› çal›ﬂt›ran
iﬂverenler 2004 y›l› A¤ustos ay›na' ait
(kamu sektörü için 15/08-14/09/2004)
Ayl›k Prim ve Hizmet Belgesini ve takip
eden aylara iliﬂkin Ayl›k Prim ve Hizmet Belgelerini internet ortam›nda zorunlu olarak verecekler. Yasal süresinde
ka¤›t ortam›nda belge verenlere ise,
2004 y›l› A¤ustos ay›na kadar idari para cezas› uygulanmayacak.
Emlak Vergisi kanununda yap›lan
de¤iﬂiklikler
Emlak vergisinde 2004 y›l›na ait indirimli (s›f›r) bina vergisi oran› uygulamas›ndan yararlanmak için gelirleri olmad›¤›na dair belgelerini belediyelere
verme süresi 31.12.2004 tarihi mesai saati bitimine kadar uzat›lm›ﬂt›r.

Kültürel yat›r›mla ve giriﬂimlere teﬂvik getirildi.
Her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yap›ld›¤›, bunlar›n bilimsel çal›ﬂmalar›n›n ö¤retildi¤i, yap›ld›¤› ve sa¤l›k,
spor, e¤itim, al›ﬂveriﬂ... gibi bölümleri
olan kültür yap›lar›n›n yap›m›na ve giriﬂimde bulunmas›na 21,07,2004 tarihinde yay›nlanan 5225 Say›l› Kanun ile
yeni teﬂvikler getirildi.
Kaynak Kullan›m›n› Destekleme Fonu kesinti oran› % 0 olarak belirlendi.
29/07/2004 tarihli ve 25537 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 2004/7633
say›l› Bakanlar Kurulu Karar› ile "Bankalar ve Finansman ﬂirketlerince kulland›r›lan di¤er kredilerde kaynak kullan›m›n› destekleme fonu kesintisi oran› % 0" olarak belirlenmiﬂ olup, bu karar›n yay›mland›¤› 29/07/2004 tarihinden itibaren kulland›r›lacak bu tür kredilerden kaynak kullan›m›n› destekleme fonu kesintisi yap›lmamas› hükme
ba¤lanm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan an›lan Tebli¤in 2 nci
maddesine göre, bankalar ve finansman
ﬂirketlerince kulland›r›lan tüketici kredilerinde % 10; bankalar ve finansman
ﬂirketleri d›ﬂ›nda Türkiye’de yerleﬂik kiﬂilerce yurt d›ﬂ›ndan sa¤lanan kredilerde % 3; kabul kredili, vadeli akreditif
ve mal mukabili ödeme ﬂekillerine göre
yap›lan ithalatta % 3 oran›nda fon kesintisi uygulamas›na devam edilecektir.
* TDB Mali Müﬂaviri

Sorular›n yan›tlar›n› en geç 1 Ekim 2004 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- Tam protezlerde tutuculuk aç›s›ndan hangisi do¤rudur?
a) Üst protezin arka s›n›r› sert dama¤›n gerisinde hareketli
dokulara kadar uzat›lmal›d›r.
b) Alt protezin arka s›n›r› retromolar kabart›y› kaplamal›d›r.
c) Alt protezin arka lingual s›n›r› olabildi¤ince a¤›z taban›na
yak›n olmal›d›r.
d) Alt protezin arka bukkal s›n›r› eksternal oblik kenara kadar uzat›lmal›d›r.
e) Hepsi do¤rudur.

c) Actinobacillus actinomycetemcomitans
d) Porphyromonas gingivalis
e) Haemophilus influenzae
6- Dikey boyut normalden yüksek tespit edilirse aﬂa¤›dakilerden hangisi ortaya ç›kar?
a) Çene ucu buruna kadar yaklaﬂ›r ve ileri do¤ru ç›kar
b) Kaslar›n tonusu azal›r
c) A¤›z boﬂlu¤u daral›r
d) Kaslar›n tonusu artar
e) Yüzde çökmüﬂ ve gevﬂek bir görünüm

2- Parsiyel amputasyon hangi durumlarda endike olabilir?
a) Akut pulpitisli diﬂler
b) Pulpa rekrozlu diﬂler
c) Akut travma geçirmiﬂ vital pulpal› diﬂler
d) Akut apikal periodontitisli diﬂler
e) Kronik apikal periodontitisli diﬂler.

7- Apeksifikasyon tedavisinde hangi grup kanal patlar›
tercih edilmelidir?
a) Çinkooksit öjenol
b) Kalsiyumhidroksit
c) iyodoform
d) Poraformaldehit
e) Cam - iyonomer

3- Apeksogenezis tekni¤i temel olarak aﬂa¤›dakilerden
hangisinin canl›l›¤›n› devam ettirebilmeyi hedefler?
a) Sementoblastlar.
b) Malassez epitel art›klar›
c) Apikal bölgedeki odontoblastlar
d) Apikal bölgedeki osteoblastlar
e) Hertwig epitel k›n›

8- Fenil kenotürili bir çocukta hangi tatland›r›c›y› içeren
g›dalardan kaç›n›lmal›d›r?
a) Ksilitol
b) Mannitol
c) Aspartam
d) Sakkarin
e) Sorbitol

4- Erken ortodontik tedavi (erken kar›ﬂ›k diﬂlenme dönemi) gerektiren durumlar hangileridir?
a) ‹skeletsel ve diﬂsel S›n›f 3 anomaliler
b) ‹skeletsel ve diﬂsel aç›k kapan›ﬂ bozukluklar›
c) Erken süt diﬂi kay›plar› nedeniyle oluﬂabilecek çapraﬂ›kl›klar.
d) Primer süt diﬂi kontaklar› nedeniyle oluﬂan kapan›ﬂ bozukluklar›
e) Hepsi

9- ‹skeletsel ve / veya diﬂsel aç›k kapan›ﬂ oluﬂmas›nda aﬂa¤›dakilerden hangisi rol oynamaz?
a) Kal›t›m
b) Aﬂ›r› büyük adenoid vetonsiller
c) Parmak veya dil emme al›ﬂkanl›¤›
d) Yer darl›¤›
10 Aﬂa¤›daki diﬂ f›rçalama yöntemlerinden hangisi diﬂeti
çekilmeleri olan bireylerde tavsiye edilir?
a) Modifiye Stillman Yöntemi
b) Bass Yöntemi
c) Charters Tekni¤i
d) Fones Tekni¤i
e) Leonard Tekni¤i

5- A¤›z ve bo¤az bölgesinde ﬂiddetli ülseratif a¤r›l› lezyonlar oluﬂturabilen; ateﬂ, lenfadenopati, ileri safhalarda
splenomegali ve hepatomegali ile karakterize infeksiyöz
mononükleazis’in etkeni aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
a) Epstein-Barr
b) A grubu Hemolitik Streptokoklar

SDE CEVAP FORMU (Do¤ru cevab› daire içine al›n›z)
1.
2.
3.
4.
5.
TDBD / 80

a
a
a
a
a

b
b
b
b
b

c
c
c
c
c

d
d
d
d
d

e
e
e
e
e

6.
7.
8.
9.
10.

a
a
a
a
a

b
b
b
b
b

c
c
c
c
c

d
d
d
d
d

e
e
e
e
e

Ad› Soyad› :
Adresi :
‹mzas› :

Mütevaz› kahraman:

Vespa Piaggio
‹nsanla ne kadar sevimli olursa olsun makina aras›nda duygusal bir ba¤ oluﬂabilir mi?
Meslektaﬂ›m›z Emre ‹mamo¤lu, ekonomik ve sevimli ‹talyan motoru Vespa Piaggio ile olan
serüveninden bahsetti¤i yaz›s›nda böyle bir tek tarafl› sevgi hikayesi anlat›yor.

Emre ‹mamo¤lu
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nu ilk kez eski bir Türk filminde görmüﬂtüm. Zaten baﬂka da
film görmemiﬂtim daha, yani o
kadard›m. Filmin jönü sözde ‹talya’da,
bir motosikletli ‹talyan çetesiyle sokak
dövüﬂü yap›yordu, hemen yan›nda da
k›z arkadaﬂ› vard›, kendi deyimiyle
"makarnac›lar›" iyi bir benzetti ve de
motosikletine bindi ve uzaklaﬂt› ve tabii
k›z arkadaﬂ›n› da arkas›na alarak. ﬁimdi
burada motosiklete yak›n plan yap›yoruz ve de, küçük tekerlekli, hafif bombeli arka çamurlu¤u olan, önde yaln›z
bir tek far, afili bir ön çamurluk ve özgür bir ön teker görüyoruz. Bu bir Vespa Piaggio; bir ‹talyan motorsikleti ama
ayn› zamanda baﬂka bir ﬂey. Ne derseniz, hem bir araç hem de görünümünden anlaﬂ›ld›¤› üzere son derece duygusal bir makina. Yan›n›zdan geçip de
kendine bakt›rmamas› diye bir ﬂey yok.
Konuya en ilgisiz biri bile, bu resimli
roman tad›nda ki, duygu yüklü makinadan gözlerinin alamaz. O kendine
özgü sesiyle soka¤›n baﬂ›nda göründü¤ünde, herkes onu daha keyifli seyretmek için minderini düzeltir, olmad› aya¤›n› alt›na al›r. Benim Vespa merak›m
iﬂte böyle baﬂlad›. Filmden ç›kt›ktan
sonra babamdan bir Vespa istedim ama
hemen sonra daha iki y›ld›r istedi¤im

bisikletin al›nmad›¤›n› hat›rlad›m. Bu
durumda uzun vadeli bir plan yapmam
gerekiyordu ve öyle de yapt›m, tam 33
yaﬂ›mda bir Vespa Piaggio 200 PX sahibi oldum, hem de ikinci el. Yine bir yaz
günü (Y.N: San›r›m yaz günlerinde daha çok iyi ﬂeyler oluyor.) Ege denizinde
bir yelkenliyle seyir ederken sohbet etti¤im birisinden sat›n ald›m onu. Üstelik baﬂlang›çta birçok sorunla baﬂlad›m,
mesela motoru ald›¤›m arkadaﬂ›m bana
viteste bir sorun oldu¤unu söylemedi,
bende bir yaz gecesi, uzun ve keyifli bir
partinin hemen sonras› gece saat iki sular›nda Cihangir’den hareket ettim. Erenköy’e vard›¤›mda saat dört buçuktu
ve yorgunluktan kask›mla yatak odas›na dek yürüdü¤ümü ertesi sabah görmüﬂtüm. Teknik ar›zalar› giderdikten
sonra h›zl› bir Vespa’c› oldum. H›zl›
derken kilometre saati bak›m›ndan de¤il; mesela her yere motorla gitmeye
baﬂlad›m, iklim ve mesafeleri çok önemsemeden motorumun tad›n› ç›karmaya, onunla daha iyi anlaﬂmaya baﬂlad›m. Bir çok güzel taraf› vard› bu iﬂin,
bir kere masraf› çok azd›, park yeri sorunu yoktu, insanlardan olumlu bir elektrik geliyordu ve han›mlar (asl›nda
k›zlar) motoru çok be¤eniyorlard›. Evet
motoru dedim. Ve de dedim ki neden

Mütevaz› kahraman:

Vespa Piaggio
‹nsanla ne kadar sevimli olursa olsun makina aras›nda duygusal bir ba¤ oluﬂabilir mi?
Meslektaﬂ›m›z Emre ‹mamo¤lu, ekonomik ve sevimli ‹talyan motoru Vespa Piaggio ile olan
serüveninden bahsetti¤i yaz›s›nda böyle bir tek tarafl› sevgi hikayesi anlat›yor.

Emre ‹mamo¤lu
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nu ilk kez eski bir Türk filminde görmüﬂtüm. Zaten baﬂka da
film görmemiﬂtim daha, yani o
kadard›m. Filmin jönü sözde ‹talya’da,
bir motosikletli ‹talyan çetesiyle sokak
dövüﬂü yap›yordu, hemen yan›nda da
k›z arkadaﬂ› vard›, kendi deyimiyle
"makarnac›lar›" iyi bir benzetti ve de
motosikletine bindi ve uzaklaﬂt› ve tabii
k›z arkadaﬂ›n› da arkas›na alarak. ﬁimdi
burada motosiklete yak›n plan yap›yoruz ve de, küçük tekerlekli, hafif bombeli arka çamurlu¤u olan, önde yaln›z
bir tek far, afili bir ön çamurluk ve özgür bir ön teker görüyoruz. Bu bir Vespa Piaggio; bir ‹talyan motorsikleti ama
ayn› zamanda baﬂka bir ﬂey. Ne derseniz, hem bir araç hem de görünümünden anlaﬂ›ld›¤› üzere son derece duygusal bir makina. Yan›n›zdan geçip de
kendine bakt›rmamas› diye bir ﬂey yok.
Konuya en ilgisiz biri bile, bu resimli
roman tad›nda ki, duygu yüklü makinadan gözlerinin alamaz. O kendine
özgü sesiyle soka¤›n baﬂ›nda göründü¤ünde, herkes onu daha keyifli seyretmek için minderini düzeltir, olmad› aya¤›n› alt›na al›r. Benim Vespa merak›m
iﬂte böyle baﬂlad›. Filmden ç›kt›ktan
sonra babamdan bir Vespa istedim ama
hemen sonra daha iki y›ld›r istedi¤im

bisikletin al›nmad›¤›n› hat›rlad›m. Bu
durumda uzun vadeli bir plan yapmam
gerekiyordu ve öyle de yapt›m, tam 33
yaﬂ›mda bir Vespa Piaggio 200 PX sahibi oldum, hem de ikinci el. Yine bir yaz
günü (Y.N: San›r›m yaz günlerinde daha çok iyi ﬂeyler oluyor.) Ege denizinde
bir yelkenliyle seyir ederken sohbet etti¤im birisinden sat›n ald›m onu. Üstelik baﬂlang›çta birçok sorunla baﬂlad›m,
mesela motoru ald›¤›m arkadaﬂ›m bana
viteste bir sorun oldu¤unu söylemedi,
bende bir yaz gecesi, uzun ve keyifli bir
partinin hemen sonras› gece saat iki sular›nda Cihangir’den hareket ettim. Erenköy’e vard›¤›mda saat dört buçuktu
ve yorgunluktan kask›mla yatak odas›na dek yürüdü¤ümü ertesi sabah görmüﬂtüm. Teknik ar›zalar› giderdikten
sonra h›zl› bir Vespa’c› oldum. H›zl›
derken kilometre saati bak›m›ndan de¤il; mesela her yere motorla gitmeye
baﬂlad›m, iklim ve mesafeleri çok önemsemeden motorumun tad›n› ç›karmaya, onunla daha iyi anlaﬂmaya baﬂlad›m. Bir çok güzel taraf› vard› bu iﬂin,
bir kere masraf› çok azd›, park yeri sorunu yoktu, insanlardan olumlu bir elektrik geliyordu ve han›mlar (asl›nda
k›zlar) motoru çok be¤eniyorlard›. Evet
motoru dedim. Ve de dedim ki neden

"ECO"
Fast
Alginate
Ekolojik aljinat

Keskin faz geçiﬂi:
Impregum çal›ﬂ›labilen plastic fazdan
art›k donman›n baﬂlad›¤› elastic faza
k›sa sürede keskin bir geçiﬂ yapar. Bu
sayede silikonlardaki belirsiz çal›ﬂma
zaman› içersinde görülen premature
deformasyonlar polieterde oluﬂmaz.

kestaneli "ECO" FAST ALGINATE, hassasiyet ile at kestanesinin faydal› "do¤al" özelliklerini
birleﬂtiren, yeni bir thixotropic aljinatt›r. Ürünü daha ince hale getirmenin yan› s›ra, bu do¤al aktif içerik
(0/00 2.5), hastada kanamay› durdurucu ve k›lcal damarlar› koruyucu
bir etkiyi garanti eder. At kestaneli
"ECO" FAST ALGINATE’›n süratle
sertleﬂmesi, derhal etkinin yeniden
oluﬂmas›na izin verir ve bu nedenle
de çal›ﬂma süresini k›salt›r. At kestaneli "ECO" FAST ALGINATE tozsuz,
mavi renklidir ve ayn› zamanda, çocuklar›n da hoﬂuna giden, hoﬂ bir
nane tad› vard›r. At kestaneli "ECO"
FAST ALGINATE, kesinlikle güvenli
toksit olmayan maddelerden üretilmiﬂtir ve günümüzde piyasada bulunan bütün daha iyi çekirdek malzemelerle uyumludur.

3M ESPE
0.212.350 77 77

Basmac› Diﬂ Deposu
Tel: 0.212.529 65 55

At

Impregum™ Soft
Polieter Ölçü Materyali
ESPE taraf›ndan üretilen Impregum Soft, elle kar›ﬂt›r›lan
yo¤un, orta ve ak›ﬂkan k›vamlarda sunulan polieter ölçü materyalidir. Baz ve
katalizör patlar›n birbiriyle kar›ﬂma oran› hacimce 7:1’dir.
Impregum Soft çeﬂitlerini orta, yüksek
ve ak›ﬂkan viskozitede bulabilirsiniz.
Tek aﬂamal› monofaze ve çift fazl› teknik için geliﬂtirilmiﬂ bu malzemelerle
Kuron-köprü, ‹mplant, ‹nley-onley,
Total-parsiyel, ölçüleri alabilirsiniz.

3M

Impregum Soft Handmix’in
özellikleri:
Kar›ﬂma baﬂlang›c›ndan itibaren
hidrosifilite (›slatabilirlik):
Di¤er malzemelerden farkl› olarak poli-

eterin baﬂlang›ç an›ndan itibaren etkin
›slatabilme özelli¤i henüz donmaya
baﬂlamam›ﬂ malzemenin nemli preparasyon yüzeyleriyle karﬂ›laﬂmaya baﬂlad›¤› ilk temas an›ndan itibaren yüksek
penetrasyon sa¤lar.
Yap›sal vizkozite / tixotropi:
Bu özellik sayesinde Impregum kaﬂ›kta
ve a¤›zda viskozitesini koruyup stabil
kal›rken bast›r›ld›¤›nda ak›ﬂkan hale
geçer.

NSK "Varios 350"
Çok amaçl› kavitron cihaz›

K

ompakt ve çok amaçl› ultrasonik kavitron cihaz›
• Küçük boyutu ile dental ünit üzerine kolayca yerleﬂtirebilme
• Düﬂük ›s›nma, yüksek verim
• Geniﬂ güç seçene¤i ve geniﬂ kapsaml› uçlar
• Iﬂ›kl› veya ›ﬂ›ks›z hafif ve küçük el aleti
• Piezoelektrik T‹TANYUM transdus›r uçlar
• 3 ayr› mod seçene¤i (G:Genel-detertraj, E: Endo, P: Perio)
• Set içeri¤i: Kontrol ünit, Baﬂl›k, Baﬂl›k kablosu, Ayak pedal›,
3 adet kavitron ucu, Uç anahtar›, Su tüpü, Su filtresi
Teknik Özellikler
Frekans
: 28 ~ 32 kHz
Maks. ç›k›ﬂ : 8 W
Ölçüler
: 80 x 140 x 32 mm.
Ünit a¤›rl›¤› : 306 gr.
Lider Diﬂ
Tel: 0.312.231 64 85
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GC Fuji VII Kapsül
Radyopak Cam ‹yonomer Yüzey Örtücü
& Dentin oruyucu
ükürük kontrolünün
mümkün olmad›¤› yeni
sürmekte olan molar diﬂlerin
tedavisinde rahatl›kla uygulanabilme özelli¤i ile di¤er
pit ve fissür örtücülerden ayr›lan GC Fuji VII ayr›ca kök
yüzeyi koruyucu, hassasiyet
önleyici ve geçici kanal dolgu
materyali olarak da kullan›labilmektedir. Rezin içermeyen ve geleneksel cam iyonomerlere oranla 6 kat daha
fazla flor iyonu sal›n›m› yapan bir cam iyonomer olan
GC Fuji VII kimyasal sertleﬂme (2.45 dak) özelli¤inin ya-

T

NSK "Endomate-TC"
ﬁarjl› endodontik ni-ti baﬂl›k
ndodontik tedavilerde, Nikel-Titanyum uçlarla kullan›lmak üzere tasarlanm›ﬂ el aletidir.
• Baﬂl›k üzerinde On/Off sviçi
• Dakikada 125~10.000 lik devir ayar› ile parmakla kolay
h›z kontrolu
• Opsiyonel kök kanal metre halkas› ile Apex Locater’›n
tak›labilmesi
• 1.5 saatlik ﬂarj ile 1 saat kadar çal›ﬂma imkan›
• Baﬂl›ktaki bir sviç ile an›nda yön de¤iﬂtirebilme
• Kolay kafa de¤iﬂtirme mekanizmas›
• 5 adet tork ve 9 adet h›z ayar› ile hassas endodontik iﬂlemlerin yap›m›
• NM-HA mini baﬂl›¤› ile endodontik, lenturo ve parlatma
iﬂleri yapabilme

n› s›ra, iste¤e ba¤l› olarak ›ﬂ›k
uyguland›¤›nda daha k›sa
sürede sertleﬂebilmektedir
(20 sn).
Gözle görülmeyi kolaylaﬂt›ran pembe rengi sayesinde
geri dönüﬂüm kolayl›kla takip edilebilmektedir. Asit ve
bonding uygulamadan diﬂe
kimyasal ba¤lanma, düﬂük
viskosite ve kolay kullan›m
avantajlar› olan GC Fuji VII
kapsül formu ile sat›ﬂa sunulmaktad›r.

E

Güney Diﬂ Ticaret:
0.216.466 83 83

Lider Diﬂ
Tel: 0.312.231 64 85

Enigma tak›m diﬂler
Enigma sistemi, do¤al diﬂte bulunan renk varyasyonlar›n› akrilik diﬂlere aktar›yor.
oplum içinde diﬂ sa¤l›¤› geliﬂtikçe
protez kullanan hastalar kendini
mahcup hissetmeye baﬂlay›p, bu durumu bir s›r olarak saklamay› tercih ediyorlar. Do¤al olarak diﬂ hekimli¤i profesyonelleri olan üreticiler de protez
kullanan hastalar›n dikkatini bu konuya çekerek a¤›zda do¤allar›ndan ay›rt edilemeyen protezler geliﬂtirme çabas› içine girdiler.
Bu tür sektörel geliﬂmelerin bir sonucu
olarak ortaya ç›kan yeni bir ürün ve
protez sistemi var: Enigma.
Enigma sistemi, do¤al diﬂte bulunan
renk varyasyonlar›n› akrilik diﬂlere
aktarabilmek için yüksek üretim
teknolojisi kullan›r. Ayr›ca çoklu renk
katmanlar›n›n hassas bilgisayar kontrolü ile yarat›lmas› söz konusudur.

T
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Yukar›daki foto¤raf, enigma
diﬂlerin nas›l bu kadar canl› ve
gerçek göründü¤ünü anlatan
özelliklere iﬂaret etmektedir.
• Hafif mamelon efekti
Hem üst hem de alt santral
diﬂlerde krona derinlik görünümü etkisi kazand›r›r.
• Yar› saydam insizal köﬂeler
Bu efekt hem santral hem de lateral
diﬂlerde mevcutur.
• Naturel diﬂlerde daha yüksek
opalesans görünüm
Üç boyutlu bir a¤›z görünümü etkisi
sa¤lamak amac›yla diﬂlere opalesans
efekt özelli¤i kat›lm›ﬂ ve canl›l›k
art›r›lm›ﬂt›r.
• Demineralizasyon noktalar›

Her sette baz› diﬂlerin içine tek düze
görünümü ortadan kald›rmak için
eklenmiﬂlerdir.
• Daha koyu kole renkleri
Do¤al diﬂlerin kök k›sm› kron
k›sm›ndan daha koyu renktedir. Bu
etkiyi yaratmak için enigma diﬂlerde
gövde ile kole aras›nda kontrast vard›r.
Metco Dental
Tel: 0.216.345 74 24
www.metcodental.com

Kurs
Kongre,
Sempozyum
III. Diﬂhekimli¤i Dergisi Uluslararas›
Bilimsel Kongresi
Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi
27-29 A¤ustos 2004
‹stanbul
www.dentalkongre.com
FDI 2004 Yeni Delhi
Dünya Diﬂhekimli¤i Birli¤i Kongresi
Pragati Maidan Konferans Merkezi,
Yeni Delhi
10-13 Eylül 2004

Prag Diﬂhekimli¤i Günleri 2004
13-16 Ekim 2004
Prag, Çek Cumhuriyeti
tel.: +420 224 918 613
fax: +420 224 917 372
stepankova@dent.cz
www.dent.cz

Türk Uyku Araﬂt›rmalar› Derne¤i
6. Ulusal Uyku ve Bozukluklar›

Norveç Diﬂhekimleri Birli¤i Y›ll›k
Kongresi - Nordental
14-16 Ekim 2004
Lillestrøm, Norveç
Norwegian and some English
Tel: +46 22 54 74 00
Fax: + 46 22 55 11 09
www.tannlegeforeningen.no

FDI & Hong Kong Diﬂhekimleri Birli¤i

‹sveç Diﬂhekimli¤i Derne¤i Y›ll›k
Kongresi - Swedental
28 - 30 Ekim 2004
Stockholm, ‹sveç
Tel: + 47 8 666 15 00
Fax: + 47 8 662 58 42
www.tandlakarforbundet.se

Ukrayna Diﬂhekimleri Birli¤i

congress@fdiworldental.org
FDI & Ermenistan Diﬂhekimleri Birli¤i
Ortak Sürekli Diﬂhekimi E¤itimi
Program›
Eylül 2004
Erivan, Ermenistan

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi
Derne¤i 12. Bilimsel Kongresi
10-13 Kas›m 2004, Askeri Müze
‹stanbul
Tel: 0216 416 92 74
Fax: 0216 416 91 72
www.taoms.org
excellent@emitour.com

Kongresi
7-9 Kas›m 2004
Tel: 0.232.425 80 80
Fax: 0.232.425 50 80

Ortak Sürekli Diﬂhekimi E¤itimi
Program›
Kas›m 2004
Hong Kong
e-mail: hkda@hkda.org

9. Kongresi
1-3 Aral›k 2004
Kiev, Ukrayna
www.uda.com.ua
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
12. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i
Kongresi
Haziran 2005
‹stanbul
Tel: 0212 219 66 45
Fax: 0212 232 05 60

2-5 Eylül 2004
‹STANBUL ULUSLARARASI A⁄IZ VE D‹ﬁ SA⁄LI⁄I C‹HAZ VE EK‹PMANLARI FUARI

Avrupa Protez Derne¤inin
28’inci Y›ll›k Konferans›

Vefat

TP‹D Türk Prostodonti ve
‹mplantoloji Derne¤i’nin
14. Bilimsel Kongresi

Türk Ortodonti Derne¤i
Baﬂkan›, Ankara Diﬂhekimleri
Odas› üyesi
Doç.Dr.Enis Güray ve
eﬂi Diﬂhekimi Nil Güray'›n
sevgili o¤ullar›
Yeditepe Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi
ö¤rencisi
Efe Güray
elim bir trafik kazas› sonucu
hayat›n› kaybetmiﬂtir.
Meslektaﬂlar›m›z›n
ac›s›n› paylaﬂ›r,
baﬂsa¤l›¤› dileriz.

16-18 Eylül 2004
Pine Bay Resort Otel - Kuﬂadas›

Bilgi ‹çin: www.epa.2004.com
e-mail: User@Dent.ege.edu.tr
Tel: 0232. 422 15 38, 388 03 27
Fax: 0232. 422 14 81
Kay›t için: stsCongress Service
Tel: 0256. 612 90, 612 74 04
Fax: 0256. 612 67 82
e-mail: Sts@ststours.com
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Vefat
Edirne Diﬂhekimleri Odas› üyesi
Sevdin Kale
Temmuz ay›nda vefat etmiﬂtir.
Meslektaﬂlar›m›z›n ac›s›n› paylaﬂ›r,
baﬂsa¤l›¤› dileriz.
Devren Sat›l›k
Denizli Pamukkale’de devren sat›l›k
diﬂhekimli¤i muayenehanesi
Tel: 0.542.522 69 11

Sat›l›k ünit
‹lk sahibinden, çok temiz durumda
75 model Çek-Avusturya mal› Chirastom
ünit ve di¤er çeﬂitli aletler ve malzemeler
Müracaat: Diﬂhekimi Saim Ardal›
Tel: 0533.727 42 81
0212.560 25 71

