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Diﬂ Koruma Günleri’ne halktan büyük ilgi

A¤›z diﬂ sa¤l›¤› alan›nda önemli etkinliklerden biri olan Diﬂ
Koruma Günleri 13 Eylül - 2 Ekim tarihleri aras›nda, TDB’nin organizasyonu, Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’nün deste¤i ve Colgate’nin sponsorlu¤uyla gerçekleﬂti. Bu y›l
Diﬂ Koruma Günleri’ne 3607 gönüllü diﬂhekimi kat›ld›.
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TDB 10. Ola¤an Genel Kurulu yap›l›yor

Türk Diﬂhekimleri Birli¤i 10. Ola¤an Genel Kurulu 5-6-7 Kas›m 2004
tarihlerinde Ankara’da yap›lacak. Geçti¤imiz iki y›lda ortaya ç›kan
geliﬂmelerin de¤erlendirilip önümüzdeki döneme iliﬂkin meslek
politikalar›n›n saptanaca¤› Genel Kurul’da yeni dönemde TDB
organlar›nda görev yapacak isimler de belirlenecek.

24

‘Toplumun ve diﬂhekiminin ç›kar›n› örtüﬂtürmeliyiz’

5-7 Kas›m 2004 tarihlerinde gerçekleﬂecek TDB 10. Ola¤an Genel
Kurulu öncesinde Genel Baﬂkan Celal Y›ld›r›m’dan 9. döneme
iliﬂkin de¤erlendirmelerini ald›k. Y›ld›r›m, diﬂhekimli¤inin genel
sorunlar› ve TDB’nin bu konulardaki yaklaﬂ›m›n› da bizlerle
paylaﬂt›.

30

TDB Baﬂkanlar Konseyi Çanakkale’de topland›

Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂkanlar Konseyi Toplant›s› 1-2 Ekim
2004 tarihlerinde Çanakkale’de yap›ld›. Toplant›n›n en önemli gündem maddesi kamunun özel sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan hizmet sat›n
almas›na iliﬂkin önerilerdi.

50

‘AB’nin de Türkiye’ye ihtiyac› var’

REKLAM ‹NDEKS‹ (Alfabetik)

17 Aral›k’ta müzakerelerin baﬂlamas›na iliﬂkin karar›n al›naca¤›
Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye-Avrupa Vakf› Baﬂkan› Ziya Müezzino¤lu’nun de¤erlendirmelerini ald›k. Türkiye’nin AET nezdinde
büyükelçili¤ini de yürütmüﬂ olan Müezzino¤lu, Türkiye’nin AB’yle
iliﬂkilerinin tek tarafl› ele al›nmamas› gerekti¤ini söylüyor.

58

‘Özgür ve demokratik bir üniversite istiyorduk’

Kazmir Pamir mesle¤imizin çok renkli, çok yönlü bir ismi.
Kendisiyle 1968 ö¤renci eylemlerindeki an›lar›ndan nümizmatik
tutkusuna kadar uzanan sohbetimizde laf laf› açt› ve keyifle okunacak bir söyleﬂi ortaya ç›kt›. Pamir’in 40 y›l öncesinin ve bugünün
gençli¤ine yönelik de¤erlendirmeleri de oldukça düﬂündürücü.
TDBD Ekim 2004
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84. Say› 17.400 adet bas›lm›ﬂt›r. TDB üyelerine ücretsizdir. 2 ayda bir, y›lda 6 say› yay›mlan›r.

Celal K. Y›ld›r›m

merhaba

TDB Genel Baﬂkan›

Avrupa’n›n aynas›nda

Türkiye’ye bakmak

T

ürk Diﬂhekimleri Birli¤i 10. Genel Kurulu önümüzdeki günlerde yap›lacak. Geçmiﬂten süregelen kimi sorunlar ve son iki y›ll›k dönemde ortaya ç›kan
baﬂka sorunlar, en yüksek karar organ›m›z olan
Genel Kurul’da enine boyuna tart›ﬂ›lacak ve TDB genel
kurullar›nda bugüne kadar oldu¤u gibi ortak ak›lla yeni
politikalar oluﬂturulacak.
Birli¤imiz bir insan ömrü için bile küçük bir yaﬂa sahip.
Ancak bu 18 y›l içinde yaﬂ›ndan beklenmeyecek bir olgunluk düzeyine ulaﬂt› ve Türkiye’nin sayg›n kurumlar› aras›nda yerini ald›.
TDB’yi bu sayg›n kuruluﬂlar aras›nda bile ayr› bir yere
koyan önemli bir gelene¤i var: Sorunlar› ortak ak›lla çözme ›srar›. Türkiye gibi demokrasi ve kat›l›mc›l›¤›n zay›f
oldu¤u bir ülkede TDB’nin, bütün temel kararlar›n› ve
politikalar›n› en alt düzeyden en üst düzeye kadar tart›ﬂarak, farkl› bak›ﬂ aç›lar›n› da göz önünde bulundurarak
belirlemesi bu gelene¤in ürünüdür.
Bu noktada Avrupa Birli¤i üzerine yap›lan tart›ﬂmalara
bir bakmakta fayda var. Toplumun önemli bir bölümü
AB’yi hala sadece bir ekonomik f›rsat olarak görüyor.
Baﬂka bir bölümü ise AB’nin beraberinde demokrasiyi
getirece¤ini düﬂünüyor. Avrupa’ya demokrasi ve refah
gökten zembille inmedi¤i gibi, AB sürecine girdik diye bize de bu nimetler bahﬂedilmeyecek elbette. Çabalayarak, olumsuzluklara karﬂ› mücadele ederek ve dayan›ﬂma ruhunu güçlendirerek özledi¤imiz ülkeyi yaratabiliriz.
Karﬂ›m›zda tek bir Avrupa yok. Bir tarafta Irak’ta iﬂgali

sürdüren Blair’lerin, ona destek veren hükümetlerin, çokuluslu ﬂirketlerin, ›rkç› gruplar›n Avrupa’s›, di¤er tarafta sivil toplum örgütlerinin, toplumsal dayan›ﬂmadan ve
emekten yana olanlar›n, de¤iﬂik kültürlerin, dinlerin ve
dillerin kardeﬂçe birarada yaﬂamas›ndan yana olanlar›n
Avrupa’s› var. Orada bu iki çizgi aras›ndaki mücadele
bizden önce de vard›, biz girdikten sonra da olacak. Sorun, bizim kendimizi bunlar›n hangisinin yan›nda tan›mlayaca¤›m›z.
Çabalamadan, yorulmadan bir ﬂeyler elde etmenin yollar› da var tabii. Türkiye bunun zengin örnekleriyle dolu.
Son günlerde yarg›dan futbola kadar her alanda parma¤›na rastlad›¤›m›z mafya, tam da böyle bir e¤ilimin yoksullukla birleﬂti¤i noktada ortaya ç›k›yor.
Biliyoruz ki gerçek hayatta hiçbir sorun sihirli de¤nek
de¤dirircesine bir ç›rp›da çözülemiyor. Mesle¤imizin
geçmiﬂten gelen sorunlar›ndan bir k›sm›n› çözerken bir
yandan da yeni sorunlar ç›k›yor, bu kez enerjimizi bunlara yönlendirmek zorunda kal›yoruz. Bunlar, hayat›n
dinamizmi içinde de¤erlendirildi¤inde bir yere kadar normal karﬂ›lanabilir. Normal olmayan, sorunlar›n önemli
bir bölümünün o sorunun taraflar›na dan›ﬂmadan
hareket eden yetkili makamlarca oluﬂturuluyor olmas›.
Peki, çözüm ne? San›r›z baﬂta bahsetti¤imiz o, Türk
Diﬂhekimleri Birli¤i’nin prati¤ine damgas›n› vuran ortak
akl›n ülke genelinde hakim olmas› için çaba göstermek.
Kap›s›n› çald›¤›m›z Avrupa’n›n deneyimleri de bunu gösteriyor.
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TDB 10. Ola¤an Genel Kurulu
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i 10. Ola¤an Genel Kurulu 5-7 Kas›m 2004 tarihlerinde Ankara Dedeman
Oteli’nde toplanacak. Gündemini aﬂa¤›da sundu¤umuz Genel Kurul’da TDB’ye ba¤l› 31 diﬂhekimi
odas›ndan gelen delegeler TDB’nin önümüzdeki iki y›l›n› ﬂekillendirecek olan politikalar› saptayacak ve
yeni dönemde TDB organlar›nda görev alacak isimleri seçecek.

Gündem:
5 Kas›m Cuma - 6 Kas›m Cumartesi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

5-6-7
Kas›m
2004
Ankara
Dedeman
Oteli

15.
16.

Aç›l›ﬂ, Sayg› Duruﬂu ve ‹stiklal Marﬂ›,
Divan seçimi,
Merkez Yönetim Kurulu ad›na Genel Baﬂkan›n konuﬂmas›,
Konuklar›n konuﬂmalar›,
Komisyonlar›n oluﬂturulmas›,
Çal›ﬂma, Mali ve Denetleme Kurulu Raporlar›n›n okunmas›
ve görüﬂülmesi,
Raporlar›n aklanmas›,
Yeni dönem tahmini bütçesinin okunmas› ve karara
ba¤lanmas›,
Yönetmelikler ve de¤iﬂiklik önerilerinin görüﬂülmesi ve karara
ba¤lanmas›,
Üye aidatlar›n›n, kay›t ücretlerinin y›ll›k miktar›, ödenme ﬂekli
ve zaman›n›n belirlenmesi,
Birlik için gerekli taﬂ›nmazlar›n sat›n al›nmas›, mevcut
taﬂ›nmazlar›n sat›lmas› konusunda Merkez Yönetim Kurulu’na
yetki verilmesi,
Bütçede fas›llar aras› aktarma yap›labilmesi için Merkez
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
Ba¤l› bulundu¤u Odadan ayr›l›p, baﬂka bir Odaya ba¤lanmak
isteyen yada ayr› bir Oda kurmak isteyen illerin durumunun
görüﬂülmesi,
Birlik organlar›nda görev alacaklara verilecek ödeneklerin
tespiti,
Yeni döneme iliﬂkin dilek ve öneriler,
Adaylar›n tespiti ve aç›klanmas›,
a. Merkez Yönetim Kurulu
b.Yüksek Disiplin Kurulu
c. Merkez Denetleme Kurulu

7 Kas›m Pazar
Seçim
Saat : 09.00-17.00 Seçim

Ortodontik tedavinin gereklerini yerine
getirebilecek ﬂartlarda ve standartlarda

Aparey üretmek
ORTO-TEK ülkemizde ortodontik tedavinin gereklerini yerine getirebilecek ﬂartlarda ve standartlarda aparey üretmek amac›yla
kurulmuﬂtur. Bünyesinde bir diﬂ
hekimi, bir ortodonti uzman› (dan›ﬂman), dört ortodonti teknisyeni bulunmaktad›r. ORTO-TEK
“Koruyucu ve önleyici ortodontik
tedavi” kapsam›nda yer alan al›ﬂkanl›k k›r›c›lar, yer tutucular,
splintlerle diﬂhekimlerinin ve daha bir çok özellikli komplike apareylerle ortodonti uzmanlar›n›n
hizmetindedir.

64 Ada Kamelya 2-3 D:2
ATAﬁEH‹R / ‹STANBUL
Tel: 0216 4558898 Pbx.
Fax:0216 4552649
GSM:0555 4360404

Al›ﬂkanl›k k›r›c›lar, çocuklarda yerleﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan diﬂ ve çene iskelet sistemlerini olumsuz etkileyen al›ﬂkanl›klar›n ortadan kald›r›lmas›nda kullan›lan basit, sabit
veya hareketli apareylerdir. Dil
emme, parmak emme vb. kötü al›ﬂkanl›klar›n, her yutkunmada,
geliﬂen dokulara olumsuz etkisi
düﬂünüldü¤ünde, bu basit apareylerle sa¤lanan fayda aç›kça
görülür. Uygulamas› ve kullan›m› son derece kolay olan bu apareylerle tedavisi çok daha uzun
ve pahal› olacak bir çok rahats›zl›k önlenebilir.

Erken dönemde herhangi bir
sebeple kaybedilen süt diﬂlerinin yeri, geliﬂmekte olan çene
kemi¤i ve yerine gelecek sürekli
diﬂler aç›s›ndan son derece önemlidir. Bu yerin korunmas› ve
çevre dokulardaki geliﬂimin sa¤l›kl› devam ettirilmesi, yine basit
yer tutucu apareylerle mümkündür. Çekilmiﬂ ve de yeri k›smen kaybedilmiﬂ diﬂler için de
“yer açan yer tutucular” k›sa sürede ve etkili bir ﬂekilde sonuç
almaktad›rlar.
Bruksizm vakalar›nda kullan›lan gece plaklar›, sportif faaliyetlerde koruyucu amaçl› kullan›lan yumuﬂak plaklar, splint ve
positionerlar yine önleyici ve koruyucu yaklaﬂ›m›n önemli apareyleri içinde say›labilir.
www.orto-tek.com adresinden
üretilen apareylerin tümünü görebilir ve sipariﬂ verebilirsiniz.
Ayr›ca info@orto-tek.com adresine soru ve sorunlar›n›z› yazabilirsiniz. Anlaﬂmal› Kargo firmas› yard›m›yla Türkiye’nin her
yerinden sipariﬂ al›nmaktad›r.
BU B‹R ‹LANDIR

Kurs
Kongre,
Sempozyum

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

Türk Uyku Araﬂt›rmalar› Derne¤i
6. Ulusal Uyku ve Bozukluklar› Kongresi
7-9 Kas›m 2004
Tel: 0.232.425 80 80
Fax: 0.232.425 50 80

Ukrayna Diﬂhekimleri Birli¤i
9. Kongresi
1-3 Aral›k 2004
Kiev, Ukrayna
www.uda.com.ua
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
12. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i

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

Kongresi
23-25 Haziran 2005
‹stanbul
Tel: 0212 219 66 45
Fax: 0212 232 05 60

Ege Bölgesi Diﬂhekimi Odalar›
Bilimsel Kongre ve Sergisi
26-27-28 Kas›m 2004, Pamukkale
Organizasyon Komitesi
Ayd›n D.O.
Bal›kesir D.O.
Denizli D.O.
‹zmir D.O.
Manisa D.O.
Mu¤la D.O.
Uﬂak D.O.
• Muayene Ortam›nda Basit Cerrahi
Giriﬂimler
• Ölümcül "Acaba?"
• Optimal ‹mplant Tedavisinde
Yerel Kemik Rejenerasyonu
• Adeziv Post-Core Sistemleri
• Genetik ve Diﬂhekimli¤i
• Diﬂ Macunu Seçimi
• Muayenehanede Performans›
Art›ran / Azaltan Faktörler
• Adeziv Diﬂhekimli¤i
ve Mine-Dentin Ba¤lay›c›lar
• Ergonomi
• Endodonti Prati¤inde Kalsiyum Hidroksit

•
Çürük Teﬂhisi
• Hekim – Hasta Aras›nda Etkili ‹letiﬂim
Becerileri Geliﬂtirmek: Empatik ‹letiﬂim
Kullanmak
• Gülümseme Esteti¤i
• Muayenehane Prati¤inde
Koruyucu Uygulamalar
• A¤art›lm›ﬂ Diﬂler Daha m› Kolay Çürür?
• 24 Ayar Alt›n ile Diﬂhekimli¤inde
Elektroﬂekillendirme

Kay›t için baﬂvuru: ‹zmir Diﬂhekimleri Odas› 0.232.483 68 88

Bursa Diﬂhekimleri Odas›
14. Uluda¤ Sempozyumu
Kartanesi Otel’de
2 gün 2 gece
Tam pansiyon
Son baﬂvuru

22 Kas›m 2004

Erzurum Palandöken

K›ﬂ Sempozyumu
Türk Oral ve Maksillofasiyal
Cerrahi Derne¤i
Atatürk Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi
A¤›z Diﬂ Çene Hastal›klar›
ve Cerrahisi Anabilim Dal›

SDE puan› için baﬂvuru yap›lacakt›r
Baﬂvuru ve ayr›nt›l› bilgi için:
Bursa Diﬂhekimleri Odas›
Tel : 0224 222 69 69-221 30 39
Fax: 0224 223 53 39
www.bursadishekimleriodasi.org
e-mail: bdo@isnet.net.tr

27 ﬁubat - 04 Mart 2005
Palan Otel Palandöken / Erzurum
Tel: 0.312.212 45 22
Fax: 0.312.213 57 79
info@palma-travel.com

TDB’den Sa¤l›k Bakan› Akda¤’a ziyaret
ürk Diﬂhekimleri Birli¤i Merkez Yönetim Kurulu, 16 Eylül 2004 Perﬂembe günü Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤'› ziyaret etti.
Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteﬂar› Necdet
Ünüvar ve Tedavi Hizmetleri Genel
Müdür Yard›mc›s› Diﬂhekimi Yavuz
Yenidünya'n›n da haz›r bulundu¤u
toplant›da, sa¤l›k alan›nda yap›lmas›
düﬂünülen de¤iﬂikliklerle ilgili Türk
Diﬂhekimleri Birli¤i’nin görüﬂlerini
bir kez daha aktar›ld›.
Toplant›daki en önemli gündem
maddesi kamunun d›ﬂar›dan hizmet sat›n almas›yd›. Bunun koﬂullar›n›n ne olmas› gerekti¤i uzun süre tart›ﬂ›ld›ktan
sonra, Bakanl›k ve Türk Diﬂhekimleri
Birli¤i yetkililerinden oluﬂan bir çal›ﬂma
grubu oluﬂturularak ortak bir zeminde
tart›ﬂ›lmas›na karar verildi.
Son günlerde gündemde olan Sa¤l›k

T

Meslek Birlikleri Çat› Yasas›n›n da kabul edilemez oldu¤u gerekçelendirilerek Bakana iletildi. Ayr›ca A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Hizmeti Sunulan Özel Sa¤l›k Kuruluﬂlar› Hakk›ndaki Yönetmelikte; Odalar›n elinden al›nan denetleme yetkisinin ‹l Sa¤l›k Müdürlüklerince gerekti¤i
gibi kullan›lmad›¤›ndan bu yetkinin
tekrar Odalara iadesi, Yönetmeli¤in 6.

maddesinin mutlaka de¤iﬂtirilmesi gerekti¤i, 1219 say›l› yasada
yap›lan de¤iﬂiklikle sahte diﬂhekimlerinin büyük korkusu haline
gelen yeni yasan›n uygulanmad›¤› ve bunun uygulanmas›n›n
mutlaka sa¤lanmas› gerekti¤i,
faaliyetlerini
ﬂirket
olarak
sürdüren diﬂhekimi muayenehanelerinin kapat›lmas› yönünde
baz› il sa¤l›k müdürlüklerince
yap›lan uygulamalar, yeni fakülte
aç›lmamas› gibi önemli konularda TDB’nin görüﬂleri, yine gerekçelendirilerek Bakana iletildi. Bakan; Türk
Diﬂhekimleri Birli¤i'nin görüﬂlerini dikkate alaca¤›n› ifade etti.
Karﬂ›l›kl› görüﬂ al›ﬂveriﬂinden sonra
Akda¤, Kas›m ay› baﬂ›nda yap›lacak
TDB 10. Ola¤an Genel Kurulu’na davet
edildi.

Diﬂ Koruma Günleri
halktan büyük ilgi gördü
Diﬂ Koruma Günleri’nde ulaﬂ›lan baﬂar›, meslek örgütü, devlet ve
endüstrinin iyi bir projede biraraya geldi¤inde ülke için ne kadar
olumlu iﬂler yapabilece¤inin örne¤ini verdi.

¤›z diﬂ sa¤l›¤› alan›nda önemli
etkinliklerden biri olan Diﬂ Koruma Günleri 13 Eylül - 2 Ekim
tarihleri aras›nda, TDB’nin organizasyonu, Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri
Genel Müdürlü¤ü’nün deste¤i ve Colgate’nin sponsorlu¤uyla gerçekleﬂti. Bu
y›l Diﬂ Koruma Günleri’ne 3607 gönüllü diﬂhekimi kat›ld›. Etkinli¤in beﬂinci
y›l›nda rekor düzeydeki bu kat›l›m,
kampanyan›n ulaﬂt›¤› baﬂar›n›n ve diﬂhekimlerinin toplumsal projelere duyarl›l›¤›n›n göstergesi oldu.
Diﬂhekimli¤i fakültelerinin de TDB’nin
organizasyonundaki bu etkinli¤e destekleri giderek art›yor. Bu y›l ülke çap›nda sekiz diﬂhekimli¤i fakültesinin
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pedodonti klinikleri de toplu müracaatlar› kabul ederek etkinli¤e katk› sa¤lad›lar.
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, Anka-

ra, Antalya, Samsun, Sivas, Çanakkale
ve Denizli’deki ilk ö¤retim okullar›nda
kampanyayla ilgili duyurular yaparak
ö¤rencilerin toplu halde diﬂhekimlerine
ve diﬂhekimli¤i fakültelerine yönlendirilmelerini sa¤lad›.
Amac›, koruyucu diﬂhekimli¤i bilincinin yerleﬂtirilmesi, diﬂ f›rçalama ve
muayenehaneye gitme al›ﬂkanl›¤›n›n
kazand›r›lmas› olan Diﬂ Koruma Günleri’nde, diﬂhekimlerine önceden randevu alarak müracaat eden 6-12 yaﬂ grubundaki çocuklara a¤›z diﬂ sa¤l›¤› e¤itimi verilmesinin yan›s›ra fissür sealant
uygulamas› da yap›ld›.
Diﬂ Koruma Günleri’nde ulaﬂ›lan baﬂar›, meslek örgütü, devlet ve endüstrinin
iyi tasarlanm›ﬂ bir projede biraraya geldi¤inde ülke için ne kadar olumlu iﬂler
yapabilece¤inin örne¤ini verdi.

Samsun Oda Baﬂkan›na silahl› sald›r›
Samsun Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Abdullah ‹lker’in evi 11 Ekim Pazartesi gecesi kurﬂunland›. Sahte
diﬂhekimleri taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤i düﬂünülen bu sald›r›y› k›namak üzere TDB Genel Baﬂkan› Celal
Korkut Y›ld›r›m’›n da içinde bulundu¤u bir heyet Samsun’a gitti.
amsun Diﬂhekimleri Odas›
Baﬂkan› Abdullah ‹lker’in evi
11 Ekim Pazartesi gecesi kurﬂunland›. Sahte diﬂhekimleri taraf›ndan gerçekleﬂtirildi¤i düﬂünülen bu
sald›r›y› k›namak üzere Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Genel Baﬂkan› Celal
Korkut Y›ld›r›m, Genel Sekreter Murat Ersoy, Sayman M. Kemal Taﬂ,
Yönetim Kurulu Üyesi Tar›k ‹ﬂmen,
Denetleme Kurulu Baﬂkan› Tatyos
Bebek ve ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Güneysu
Samsun’da yap›lan bas›n toplant›s›na
kat›larak Oda Baﬂkan› Abdullah ‹lker’e
destek verdiler.
Oda merkezinde düzenlenen bas›n toplant›s›nda, olay›n sahte diﬂhekimlerine
yönelik mücadelenin sonucu oldu¤unu
savunan TDB Genel Baﬂkan› Celal Korkut Y›ld›r›m, ‘sahte diﬂhekimlerine yönelik mücadele sürdü¤ü sürece tepkiler
de olacakt›r. Türkiye’de 3 bin dolay›ndaki sahte diﬂhekimi halk›n sa¤l›¤›n›
tehdit etmeye devam ediyor. Sahte diﬂhekimlerine karﬂ› savaﬂ›m›z pazar pay›
kavgas› de¤il, mesle¤in onurunun, halk›n sa¤l›¤›n›n korunmas› mücadelesidir.
Bu nedenle sahte diﬂhekimleri ile ilgili
mücadelemizi sürdürece¤iz’ dedi. 19
May›s Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Hülya Köprülü de
destek için kat›ld›¤› bas›n toplant›s›nda
‘sa¤l›k sektöründe diﬂhekimlerinin hak
etti¤i yere gelmesi için birlik ve bütünlük içinde olunmas› gerekti¤i’ni bildirdi.
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Oda Baﬂkan› Abdullah ‹lker, bas›n toplant›s›nda göreve geldikleri günden bu
yana a¤›z diﬂ sa¤l›¤›n› ön planda tutarak
diﬂhekimli¤i mesle¤ini menfaatlerini ilke edindiklerini, bu amaçla öncelikle
halk›n a¤›z diﬂ sa¤l›¤›n› ön planda tutarak, sahte diﬂhekimleriyle mücadeleyi
görev kabul ettiklerini ifade etti.
‹lker, "Oda olarak üyelerin kat›l›m›yla
yasa ve mevzuatlar çerçevesinde denetimleri art›rarak bu sahte diﬂhekimlerinin çal›ﬂma alanlar›n› iyice daraltt›k.
Bundan rahats›zl›k duyan bu sahte diﬂhekimleri geçen sene Genel Sekreterimi-

zin arabas›na 3 ay önce de benim arabama asit att›lar. 11 Ekim Pazartesi akﬂam› çocu¤umun yatt›¤› oday› kurﬂunlad›lar. Maalesef, özellikle
yeni diﬂhekimleri çaresizlik sonucu
bunlara alet olmaktad›r" ﬂeklinde
konuﬂtu.
Samsun Valisi Mustafa Demir ve
Samsun ‹l Emniyet Müdürü Mustafa ‹lhan’› da ziyaret eden TDB heyeti konu hakk›ndaki endiﬂelerini dile getirdiler. Her iki kurumda da oldukça ilgiyle karﬂ›lanan heyete, yap›lan çal›ﬂmalar hakk›nda da bilgi verildi. Sahte
diﬂhekimleri konusunda üzerlerine düﬂen görevi her koﬂulda yapmaya haz›r
olduklar›n› ifade ettiler. Celal Y›ld›r›m
da sahte diﬂhekimli¤i konusunda endiﬂelerini dile getirerek bunda en büyük
görevin ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤üne düﬂtü¤ünü belirtti. Görüﬂmelerden sonra TDB
yöneticileri Samsun’dan ayr›ld›lar.
Samsun ‹l Sa¤l›k Müdürü Dr. Mehmet
K›l›nç geçmiﬂ olsun dileklerini iletmek için Samsun Diﬂhekimleri Odas›’n› ziyaret etti. Sa¤l›k Müdürü sahte diﬂhekimleri konusunda A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› ﬁube
Müdürlü¤ünün daha aktif çal›ﬂmas› için
uyar›laca¤›n› söyledi. Akabinde Samsun-Sinop Tabip Odas› Baﬂkan› ve yöneticileri Samsun Diﬂhekimleri Odas›’na
geçmiﬂ olsun ziyaretinde bulundular. ‹l
d›ﬂ›nda oldu¤u için TDB heyetiyle görüﬂemeyen Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Ahmet
Gökç›nar döndü¤ünde Oday› arayarak
geçmiﬂ olsun dileklerini iletti.

Bal›kesir’de a¤›z diﬂ
sa¤l›¤› e¤itimi
B

al›kesir’de 20 A¤ustos - 6 Eylül 2004 tarihlerinde
yap›lan 6 Eylül Milli Fuar›’nda Bal›kesir Diﬂhekimleri Odas› taraf›ndan A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› çal›ﬂmas› yap›ld›. Çal›ﬂma s›ras›nda halka diﬂ f›rçalama, diﬂ ipi kullanma ve diﬂhekimli¤iyle ilgili her türlü bilgi CD, slayt,
broﬂür yoluyla verildi.
Konuyla ilgili olarak Baﬂkan ﬁ. Korkmaz Tuzcuo¤lu
yaklaﬂ›k 7 bin kiﬂiye ulaﬂ›ld›¤›n› benzeri çal›ﬂmalar›n
di¤er fuarlar›n bulundu¤u illerin odalar› taraf›ndan yap›lmas›n› umduklar›n› belirtti.
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Ferdi Kaza Sigortas› ve ac› bir haber
Gaziantep Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Zafer Çolako¤lu geçti¤imiz aylarda
ferdi kaza sigortas›yla ilgili çal›ﬂmalar› ve Oda bölgelerinde yaﬂanan ac› olay› aktard›:
ki y›l önce Gaziantep Diﬂhekimleri
Odas›’n›n önerisi olarak TDB Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›nda ferdi
kaza sigortas› yapt›r›lmas› önerisini yapm›ﬂt›k.
Gerekçe olarak da, Türk Diﬂhekimleri
Birli¤i ve oda kurullar›ndaki meslektaﬂlar›m›z›n zaman zaman de¤iﬂik illerde
zorunlu toplant›ya ça¤›r›lmas› ve ulaﬂ›m
esnas›ndaki kaza risklerini belirtmiﬂtik.
Daha sonra Gaziantep’e yap›lan Baﬂkanlar Konseyi toplant›s› sonucu dönüﬂ esnas›nda Sakarya Diﬂhekimleri Oda Baﬂkan› Necip Enver Demirer ve oda genel
sekreteri Sait Cenk Acar’›n trafik kazas›
sonucu hayatlar›n› kaybetmeleri neticesi ferdi kaza sigortas› tekrar gündeme
geldi.
Çal›ﬂmalar›m›z›n ilerlemesi sonucu ‘ferdi kaza sigorta hizmetlerini odalar üyelerine de uygulayabilir mi?’ düﬂüncesi

‹

oluﬂtu. Ulusal ve uluslararas› sigortac›l›k firmalar›yla TDB taraf›ndan yap›lan
uzun görüﬂmeler ve pazarl›klar sonucu
bu iﬂin mümkün olabilece¤i ortaya ç›k›nca ﬁubat 2004’te Nevﬂehir’de yap›lan
Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›nda hangi
odalar›n üyelerini ferdi kaza sigortas›
yapt›raca¤› tespit edilip say›sal potansiyel belirlenip, sigortac›l›k firmalar›yla
tekrar pazarl›klar yap›l›p, bu güne gelindi. Odalar, üyelerini ferdi kaza sigortas› yapt›rmay› oda hizmeti olarak sunup üyelerine ek bir maddi külfet yüklemediler.
Odam›z›n dergisinde üyelerimize ferdi
kaza sigortalama hizmetini duyururken
"‹nﬂallah gerek kalmaz ve kullan›lmaz"
diye yaz›m›za baﬂlam›ﬂt›k.
Ama ne yaz›k ki ferdi kaza sigortalama
hizmetini öneren oda olan Gaziantep
Diﬂhekimleri Odas› ayn› zamanda poli-

çeyi ilk kullanma durumunda kalan oda
oldu.
14 Haziran 2004 tarihinde Gaziantep
Diﬂhekimleri Odas›’n›n Birecik / ﬁanl›urfa ilçesinde mesle¤ini icra eden üyesi
Diﬂhekimi Samet Özbadem, Osmaniye
civar›nda trafik kazas› sonucu hayat›n›
kaybetti.
Gaziantep Diﬂhekimleri Odas› olarak sigortac›l›k firmas›yla hemen temasa geçerek poliçe tazminat›n›n tazmini için
gerekli resmi evraklar› temin ederek sigorta yapt›r›lan firmaya ulaﬂt›rd›k. Ve
Aksigorta A.ﬁ.’nin duyarl›l›¤› ve çal›ﬂmalar›yla 13 A¤ustos 2004 tarihinde
Ferdi Kaza Sigorta poliçe bedeli çeki, yitirdi¤imiz meslektaﬂ›m›z›n eﬂi Handan
Özbadem’e takdim edildi.
Ümit ederiz di¤er hiçbir oda yetkilisi
bu ac› duygular› yaﬂamak zorunda kalmaz.

Gaziantep’te sa¤l›kç›lardan
ortak protesto
Hükümet taraf›ndan ç›kar›lmaya çal›ﬂ›lan Sa¤l›k Meslek Mensuplar› Birli¤i Kanun Tasar›s›n›n tüm
sa¤l›k meslek örgütlerini tek yasa alt›nda toplama çabalar›na karﬂ› Gaziantep’te sa¤l›k meslek
odalar› biraraya gelerek ortak bas›n aç›klamas› yapt›lar.
a¤l›k Bakanl›¤›’n›n, sa¤l›k alan›nda geliﬂen ülke koﬂullar›,
Avrupa Birli¤i’ne uyum ve oda
ya da birli¤i olmayan sa¤l›kla ilgili
mesleklerin örgütlenmelerini yasal
zemine yerleﬂtirmek gerekçesiyle çal›ﬂmalar›n› sürdürdü¤ü Sa¤l›k Meslek
Mensuplar› Birli¤i Kanun Tasar›s›’n›n
sak›ncalar›na karﬂ› Gaziantep’te sa¤l›k meslek odalar› biraraya gelerek ortak bir bas›n aç›klamas› yapt›lar.
Gaziantep-Kilis Tabip Odas› Baﬂkan›
Prof.Dr. Kemal Bak›r, Gaziantep Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Zafer Çolako¤lu ve Gaziantep Eczac›lar Odas›
Baﬂkan› Mustafa Bal›k taraf›ndan yap›lan aç›klamada, ülkemizde tabipler,
diﬂhekimleri ve eczac›lar›n kendi
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meslek odalar›, üst birlikleri ve müstakil yasalar›n›n y›llard›r yürürlükte
oldu¤u gözard› edilerek ç›kar›lmaya
çal›ﬂ›lan Sa¤l›k Meslek Mensuplar›
Birli¤i Kanun Tasar›s›’n›n tüm sa¤l›k
meslek örgütlerini tek yasa alt›nda
toplayarak telafisi zor bir karmaﬂaya
sürükledi¤i ifade edildi.
Tasar›n›n gerekçesinde yer alan Avrupa Birli¤i uyumu bahanesinin de gerçekçi olmad›¤›n›n, zira Avrupa Birli¤i
ülkelerinde bu meslek gruplar›n›n
her birinin müstakil yasa ve örgütlerinin bulundu¤unun belirtildi¤i
aç›klama “Sivil toplum örgütü olman›n esas›; ba¤›ms›z, özgür ve demokratik temellere dayanmaktan geçer.
Oysa bu taslak, odalar› Sa¤l›k Bakan-

l›¤›’n›n bir alt birimine dönüﬂtürmekte, Yönetim Kurulu üyelerini devlet
memuru gibi ba¤›ml› hale getirmektedir.
(...)Bu yasa tasar›s›yla yasa ve odalar›
olmayan sa¤l›kla ilgili di¤er mesleklerin örgütlenmelerinin sa¤lanmas› giriﬂimini olumlu bulmaktay›z. Ancak
bu meslek guruplar› için de demokratik ve kat›l›mc› olmayan, meslek örgütü ruhuna ayk›r› maddeler içermektedir.
Bizler Gaziantep Tabip Odas›, Diﬂhekimleri Odas› ve Eczac›lar Odas› olarak mevcut yasalar›m›zdaki baz›
maddelerin ça¤a uygun olarak de¤iﬂtirilmesinden yana oldu¤umuzu beyan ederiz.” ifadeleriyle sona eriyor.

Sa¤l›k
çal›ﬂanlar›
yarg›lan›rken yarg›lad›lar
ürk Tabipleri Birli¤i’nin 5 Kas›m
2003 tarihinde hayata geçirdi¤i
‘G(ö)revdeyiz’ eylemi nedeniyle 85 sa¤l›k çal›ﬂan› ve sivil toplum örgütü yöneticisi hakk›nda toplam 255 y›l hapis istemiyle aç›lan davan›n ilk duruﬂmas› 13
Ekim 2003 tarihinde yap›ld›.
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Güvenlik
ﬁube Bürosu’nun ihbar› üzerine ‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤› taraf›ndan
iﬂ b›rakma eyleminin kamu güvenli¤i,
kamu sa¤l›¤› ve kamu düzenini bozacak
ﬂekilde özendirildi¤i iddias›yla eyleme
kat›lan 11 sendika ve meslek örgütünün yöneticilerinin de aralar›nda oldu¤u 85 kiﬂi hakk›nda aç›lan davan›n iddianamesinde TCK’n›n 236. maddesine
dayanarak söz konusu 85 kiﬂinin ayr›
ayr› cezaland›r›lmas› talep ediliyor.
5 Kas›m ve 24 Aral›k 2003’te, 10-11
Mart 2004’te bütün sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n
kat›l›m›yla “2004 Sa¤l›k Bütçesi %5’e
Ç›kar›ls›n”, “Herkese Eﬂit-Ücretsiz Sa¤-
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l›k”, “Sa¤l›k Hakt›r, Sat›lamaz”, “‹nsanca Yaﬂam Koﬂullar›, ‹nsanca Geçinece¤imiz Ücret”, “Savaﬂa De¤il, Sa¤l›¤a
Bütçe” gibi taleplerle g(ö)rev deyiz eylemi hayata geçirilmiﬂti.
‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤› da geçti¤imiz günlerde Türk Ceza Kanunu’nun
236. maddesi uyar›nca eylemi destekleyenlerin cezaland›r›lmas› için dava açt›.
D‹SK Baﬂkan› Süleyman Çelebi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin
tamam›; KESK Baﬂkan› Sami Evren ve
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamam›; Türk-‹ﬂ 1. Bölge Baﬂkan›
Sn. Faruk Büyükkucak, Hak-‹ﬂ Marmara Bölge Baﬂkan› Celal Özdo¤an, Devrimci Sa¤l›k-‹ﬂ Baﬂkan› Do¤an Halis ve
Yönetim Kurulu üyelerinin tamam›;
Hasta ve Hasta Yak›nlar› Haklar› Derne¤i (HAYAD) Baﬂkan› Leyla Ezgi ve Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun asil ve
yedek üyelerinin tamam›; ‹stanbul Eczac› Odas› Baﬂkan› Zafer Kaplan ve Yö-

netim Kurulu üyelerinin tamam›; ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas› Baﬂkan›
Tahsin Yeﬂildere; ‹stanbul Diﬂhekimleri
Odas› Baﬂkan› R›fat Yüzbaﬂ›o¤lu ve Yönetim Kurulu üyelerinin tamam›; Sa¤l›k
ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas›
ﬁiﬂli ﬁube Baﬂkan› Rabia Tuncer, Aksaray ﬁube Baﬂkan› Songül Beydilli, Bak›rköy ﬁube Baﬂkan› Leyla Koç Üzüm
ve Yönetim Kurulu üyelerinin tamam›;
‹stanbul Tabip Odas› Baﬂkan› Gençay
Gürsoy ve Yönetim Kurulu üyelerinin
tamam›ndan oluﬂan 85 “san›k” toplam
255 y›l hapis cezas› istemiyle yarg›lan›yor. Mahkemenin 13 Ekim tarihinde
yap›lan ilk duruﬂmas› yer darl›¤› nedeniyle ertelendi. Duruﬂma öncesi ve sonras›nda kalabal›k bir grubun kat›ld›¤›
bas›n aç›klamas›nda sorunlar› çözmek
yerine sorunlar› dile getirenleri yarg›lama yoluna gitmenin sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n hakl› taleplerini dile getirmelerini
engelleyemeyece¤i belirtildi.

Yarg›lanan sa¤l›kç›lara Gaziantep’ten destek
11 Ekim 2004 Pazartesi günü Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› merkezinde davaya muhatap olan kurumsal örgütlerin Gaziantep ‹l temsilcilerinin kat›ld›¤› yerel görsel ve yaz›l› medya ile bas›n bilgilendirme toplant›s› yap›ld› ve bu
anlamda bas›n duyurusu okundu.
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Haklar›nda toplam 255 y›l hapis cezas› istenenlerden
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Rifat Yüzbaﬂ›o¤lu
yarg›lanma sürecini de¤erlendirdi:

Biz hep yarg›land›k...
lkemizin klasiklerindendir; sloganlarla, pankartlarla, iﬂ b›rakmalarla süre giden hak arama
eylemleri bilinen bir sonla biter. Eylemi
düzenleyenler, kat›lanlar önce hükümetin çeﬂitli tedbirlerinin ﬂiddetine u¤rar, sürgünler, disiplin cezalar›, vs... Sonunda da genellikle yarg›lan›r, çeﬂitli
cezalara çarpt›r›l›r.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde, yer edinmeye çal›ﬂt›¤›m›z AB ülkelerinde ise bu eylemler
bir sorunun ifade ediliﬂ biçimi olarak ele al›n›r ve çözüm yollar› aranarak, nedenler ortadan kald›r›larak eylem sonland›r›l›r. Bizde ise hep bilindi¤i gibi
baﬂ düﬂman eylem olarak alg›lan›r ve o
yok edilir. Fakat eyleme neden olan her
türlü sorun yok say›larak aynen kal›r.
Bu nedenledir ki ayn› nedenlerle çal›ﬂanlar, bizler hep yarg›lan›r›z.

Ü

Görünen o ki, bizlerin de içinde yer ald›¤› sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n yarg›lanmas›,
bu tür nedenlerle yarg›lanmalar›n sonuncusu olacak... Çünkü ﬂu anda yarg›land›¤›m›z TCK 236. maddesi, Nisan
2005’de yürürlü¤e girecek olan yeni
TCK ile tarihe kar›ﬂ›yor. “Eylemi meslek odalar›n›n k›ﬂk›rtmas›” gibi nedenlerle art›k yarg›lanamayaca¤›z.
Hükümet bunu biliyor. Yeni TCK’y› o
ç›kard›. Ama eski reflekslerinden vaz
geçemiyor. Bir yandan devlet vatandaﬂ›n hizmetinde olacak diyor, di¤er yandan eski al›ﬂkanl›klar›yla hak arama eylemlerinin önünü t›kamak için her türlü refleksi gösteriyor. "Hekimlerin muayenehanelerine hasta çekmek için" bu
eylemleri düzenledikleri gibi as›ls›z
suçlamalar yöneltebiliyor. " Herkes için
sa¤l›k hakk›" istemlerinin böyle, kolay

karalanmas› hükümetlerin en çok ihtiyaç duyduklar› sayg›nl›¤› y›prat›yor.
Ç›plak gerçe¤i hepimiz biliyoruz. Sa¤l›k hizmetlerimiz a¤›r hastad›r. Hepimiz, bu ülkenin tüm yurttaﬂlar›, bakan›ndan, doktoruna , iﬂçisine bu sa¤l›k
sisteminin ya ﬂimdiki ya da potansiyel
kurbanlar›y›z. Biz diﬂhekimleri ba¤kur’lar›m›zla ulaﬂabildi¤imiz sa¤l›k hizmetinin kalitesinin çok yak›n tan›¤›y›z.
Bunu böyle gitmemesini ve düzelmesini istiyoruz. Elimizden geleni yapt›k,
bundan sonra da yapmaya devam edece¤iz.

Sa¤l›kta Neo-liberal Ö
dönüﬂüm ve sa¤l›k
hakk› için mücadele

zellikle kamu yönetimi reformuyla birlikte gündeme
yerleﬂen sa¤l›kta özelleﬂtirme sorunu çeﬂitli toplant›larda tart›ﬂ›lmaya devam ediyor. Kamu sa¤l›k kurumlar› kar-zarar hesab›na göre çal›ﬂan sa¤l›k iﬂletmelerine dönüﬂmesi tehlikesine karﬂ› ‹stanbul Tabip Odas› Sa¤l›kta neo-liberal dönüﬂüm ve sa¤l›k hakk› için mücadele baﬂl›kl› bir sempozyum
düzenledi.
9-10 Ekim tarihlerinde YTÜ Oditoryumunda yap›lan sempozyum Türk Tabipleri Birli¤i Baﬂkan› Füsun Sayek ve ‹stanbul Tabip Odas› Baﬂkan› Gençay Gürsoy’un konuﬂmalar›yla
aç›ld›.
ODTÜ ‹ktisat Fakültesi’nden Doç.Dr. Cem Somel ve Ankara
Ünv. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Dr. Onur Karahano¤ullar› ilk bölümdeki sunuﬂlar›nda konunun teorik çerçevesini
çizdiler. Dr. Nazmi Algan’›n moderatörlü¤ündeki toplant›n›n
ikinci k›sm› tart›ﬂma ﬂeklinde geçti. Ö¤leden sonraki bölümde ILO ‹ﬂ Güvenli¤i Uzman› Ellen Rosskam Avrupa Sa¤l›k
“Reformlar›” ve Sa¤l›k Çal›ﬂanlar›na Etkileri baﬂl›kl› bir konferans verdi.
‹kinci gün sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n yarg›lanmalar›n› de¤erlendirmek üzere yap›lan foruma ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› R›fat Yüzbaﬂ›o¤lu da kat›ld›. Sa¤l›k Hakk› ‹çin Toplumsal Mücadele baﬂl›¤› alt›nda yap›lan foruma D‹SK, KESK,
HAYAD, Dev-Sa¤l›k-‹ﬂ, ‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›,
SES, ‹stanbul Tabip Odas› temsilcileri kat›ld›.
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TDB amblemi de¤iﬂiyor
alen kullanmakta oldu¤umuz TDB ambleminin görsel ve
yaz›l› kullan›m›nda yaﬂanan zorluklar ve yanl›ﬂl›klar nedeniyle de¤iﬂtirilmesi düﬂünülüyor.
Bu amaçla grafik sanatç›s› Sad›k Karamustafa’ya baz› tasar›mlar
haz›rlat›ld›. Amblem tasar›mlar› e-mail ile tüm Odalara gönderilerek görüﬂ ve önerileri istendi. Bu taslaklar, TDB’nin web sayfas›na da konularak meslektaﬂlar›m›z›n görüﬂ ve önerilerini do¤rudan TDB’ye iletmesi amaçland›.
Odalardan ve meslektaﬂlar›m›zdan gelen öneri, eleﬂtiri ve be¤eniler de¤erlendirilerek TDB amblemi ile ilgili son karar verilecek.
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www.tdb.org.tr ‘‹llere Göre Diﬂhekimi Da¤›l›m›’
www.tdb.org.tr

yeni

tasar›m›yla
ziyarete
aç›ld›

kitapç›¤›
ir süredir çal›ﬂmalar› devam eden
Diﬂhekimlerinin il ve ilçelere göre
da¤›l›m›n›n, nüfus bilgilerinin ve D‹E
2001 y›l› GSMH göstergelerinin yer ald›¤› "TDB ‹llere Göre Diﬂhekimi Da¤›l›m›" kitapç›¤› tamamland›..
Yeni muayenehane açacak ya da yer
de¤iﬂtirecek meslektaﬂlar›m›z›n baﬂvurabilecekleri kaynak niteli¤inde olan
kitapç›k tüm Odalar›m›za gönderildi.
Bu bilgiler TDB’nin web sayfas›na da
konularak meslektaﬂlar›m›z›n kolayca
ulaﬂabilmeleri sa¤land›.
"TDB ‹llere Göre Diﬂhekimi Da¤›l›m›"
kitapç›¤› içerisinde yer alan baz› konu
baﬂl›klar›n› ﬂöyle s›ralayabiliriz:

B

• Çal›ﬂma ﬁekline Göre Türkiye
Geneli Diﬂhekimi Da¤›l›m›,
• Çal›ﬂma ﬁekillerine Göre ‹ller
‹tibariyle Diﬂhekimi Da¤›l›m›,
• Diﬂhekimlerinin Cinsiyet
Da¤›l›m Grafi¤i,
• Diﬂhekimlerinin
"Serbest-Kamu"
Çal›ﬂma Alan›na Göre,
Mukayese Grafi¤i,
• ‹llere Göre Diﬂhekimine
Düﬂen Hasta Say›s› Grafi¤i,
• ‹l/‹lçe, Nüfus ve
Diﬂhekimi Da¤›l›m›

Sa¤l›k Bakanl›¤›'ndan bilimsel Toplant›lara kat›l›m izni
a¤l›k Bakanl›¤› 20.07.2004 tarihinde ‹l Sa¤l›k Müdürlüklerine
bir genelge göndererek sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n "y›lda iki etkinli¤i geçmemek
kayd›yla kongre, konferans, seminer,
sempozyum ve bilimsel içerikli etkinliklere" kat›labileceklerini duyurmuﬂtur.
TTB'nin, Bakanl›¤›n daha önce yürürlükten kald›rd›¤› uygulamaya karﬂ› açt›¤› dava sonucu yürütmeyi durdurma
karar› ç›km›ﬂt›. Bu karardan sonra Bakanl›k bu genelgeyle yeni düzenlemeyi
yapt›.
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Genelge ﬂöyle:
1. Sa¤l›k Çal›ﬂanlar› y›lda iki etkinli¤i geçmemek kayd›yla görevlendirme suretiyle kongre, konferans, seminer, sempozyum vb. bilimsel etkinliklere kat›labileceklerdir.
2. Görevlendirmelerin yap›lmas›nda hizmet ihtiyaçlar›na göre de¤erlendirme
yap›lacak ve sa¤l›k hizmetinde aksamaya yol aç›lmamas›na dikkat edilecektir.
3. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›m›z›n etkinliklere bildirili kat›lmalar› sözkonusu oldu¤unda bütçe ve döner sermaye imkanlar›n›n uygun ve yeterli olmas› halinde yolluklu-yevmiyeli, uygun yeter olmamas› halinde yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirmesi yap›lacakt›r.
4. Etkinliklere bildirisiz kat›l›mlarda yolluksuz-yevmiyesiz görevlendirme yap›labilecektir.
5. Y›lda iki etkinli¤i geçen kat›l›mlarda kat›l›m süresi y›ll›k izinden mahsuben
izin verilmesi uygundur.

IADR-CED Kongresi
‹stanbul’da yap›ld›
IADR/CED (Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Araﬂt›rmac›lar› Birli¤i/K›ta Avrupas› Bölümü)
Kongresi 25-28 A¤ustos 2004
tarihlerinde ‹stanbul’da yap›ld›.
Kongrenin ve I-ADR/CED’in
baﬂkanl›¤›n› yürüten Prof.Dr.
Fatma Koray’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapt›¤› Kongre, ‹stanbul Ataköy’deki Crown Pla-

za’da yap›ld›. yerli ve yabanc›
toplam 800 diﬂhekimi kat›ld›.
Kat›l›mc›lar›n büyük bir ço¤unlu¤unu yurtd›ﬂ›ndan gelenlerin oluﬂturdu¤u Kongre
yabanc› kat›l›mc›lar›n büyük
be¤enisini kazand›. Türkiye’de ilk kez diﬂhekimli¤inde
araﬂt›rma yapan bilim insanlar›n›n Avrupa çap›nda bir
kongresi düzenlenmiﬂ oldu.

Ondokuz May›s Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi
Edinburg’dayd›
amsun Ondokuz May›s Diﬂhekimli¤i Fakültesi, e¤itim-ö¤retimle ilgili, geçti¤imiz üç akademik y›l süresince planlanan hedeflerini ad›m ad›m
gerçekleﬂtirdi. Yap›lan tüm
etkinlikler ve Fakültenin gelece¤e yönelik hedefleri; Uluslararas› "Sa¤l›k Mesleklerinde E¤itim" (AMEE) toplant›s›nda 5-8 Eylül 2004 tarinlerinde Edinburg’da bildiri olarak sunuldu.
Toplant›ya kat›lan tüm çal›ﬂ-
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TÜRK GRUBU (Hacettepe, Ege, Ankara, Dokuz Eylül, Baﬂkent Üniv.
T›p Fakültesi ve OMÜ Diﬂhek Fak)

malar, alanlar›nda dünya çap›nda otorite olan biliminsanlar›nca de¤erlendirilerek
sonuç bildirileri haz›rland›.
Toplant›n›n ana konular›ndan "Müfredatta Probleme
Dayal› Ö¤renme" ile ilgili olarak haz›rlanan tüm çal›ﬂmalar aras›ndan seçilerek sonuç bildirisinde yer verilmeye de¤er bulunan 6 çal›ﬂmadan birisi de 19 May›s Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nin çal›ﬂmas›yd› ve
"Samsun" ad›yla ilan edildi.

IDEX 2004 fuar›
Diﬂ Sanayici ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i D‹ﬁS‹AD’›n organize etti¤i Uluslararas› A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Cihaz ve Ekipmanlar›
Fuar› ‹DEX 2004, 2-5 Ekim tarihlerinde ‹stanbul CNR Kongre Merkezi’nde gerçekleﬂtirildi. Fuar›n aç›l›ﬂ›na Devlet Bakan› kürﬂat Tüzmen, Ankara Milletvekili Diﬂhekimi Remziye Öztoprak ve Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi Baﬂkan› O¤uz
Sat›c› da kat›ld›.
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Sa¤l›¤›n pay› yine az
aliye Bakanl›¤› 2005 y›l›
bütçesinin tasla¤›n› oluﬂturuyor. Devleti oluﬂturan birimlerin bütçelerindeki art›ﬂ oranlar›
kesinlik kazanmaya baﬂlad›. Buna
göre 2005'deki ödenek art›ﬂ oranlar› sa¤l›k bütçesinde yüzde 9.85
olacak.
Maliye Bakanl›¤› verilerine göre
hizmet kurumlar›n›n bütçelerindeki art›ﬂ oranlar› ﬂöyle: Cumhurbaﬂkanl›¤› bütçesinde yüzde
11.66, TBMM bütçesinde yüzde
9.05, Baﬂbakanl›k bütçesinde
yüzde 10.22, Milli Savunma bütçesinde yüzde 9.18, Milli E¤itim
bütçesinde yüzde 9.91, Adalet Bakanl›¤› bütçesinde yüzde 10.35,
Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤› bütçesinde de yüzde 8.32 olarak gerçekleﬂecek. YÖK ve üniversitelerin bütçelerinde meydana gelecek art›ﬂ ise yüzde 11.78 olacak.

M

Standartlar belli oldu
Bu arada Maliye Bakanl›¤›, kamu
kuruluﬂlar›n›n 2005 y›l› bütçe haz›rl›klar›nda baz alacaklar› baz›
standartlar› da belirledi. Bu çerçevede hasta yata¤› baﬂ›na düﬂen
günlük katk› miktar› 1.10 Yeni
Türk Liras› oldu. Devletin kamu
çal›ﬂan› baﬂ›na y›ll›k ortalama
56.10 Yeni Türk Liras› tedavi gideri yapmas› öngörülürken, ortalama 4 kiﬂilik memur ailesi için
toplam 224.40 Yeni Türk Liras›
tedavi gideri yap›lmas› planland›.
Bütçede memur baﬂ›na ortalama ilaç gideri tutar› da .90 Yeni Türk
Liras› olarak tespit edildi. Bu durumda yine 4 kiﬂilik bir memur ailesi için 215.60 Yeni Türk Liras›
ilaç harcamas›nda bulunulaca¤›
belirtildi.

Sa¤l›k personeline
Irak’ta geçici
görevlendirme
nkara Valili¤i Sa¤l›k Müdürlü¤ü’nce "Acele ve Günlüdür" ibaresiyle 21 Eylül
2004 Ankara’daki E¤itim Hastanelerine, Sincan ve Etimesgut Devlet Hastanesine, Zübeydehan›m Do¤umevi’ne ve Merkez Sa¤l›k
Grup Baﬂkanl›klar›na gönderilen yaz› ile; Kara Kuvvetleri Komutanl›¤›’n›n ola¤anüstü hal
(kriz buhran dönemi) seferberlik ve savaﬂ
hallerindeki iki adet 50 yatakl› seyyar hastane ihtiyac›n›n Sa¤l›k Bakanl›¤› ve K›z›lay Genel Baﬂkanl›¤› taraf›ndan karﬂ›lanmas› ve Irak’›n Telafer bölgesinde geçici görevlendirilmek üzere öncelikle mazeretsiz ve son bir
y›l içerisinde geçici göreve gitmemiﬂ olmak
ﬂart› ile sa¤l›k personeli isimlerinin tespit edilerek Müdürlü¤e iletilmesi istenmiﬂtir. ‹stenen sa¤l›k personeli listesinde iki diﬂhekimi de yer al›yor.
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‘Toplumun ve
diﬂhekiminin
ç›karlar›n›
örtüﬂtürmeliyiz’
5-7 Kas›m 2004 tarihlerinde gerçekleﬂecek
TDB 10. Ola¤an Genel Kurulu öncesinde Genel Baﬂkan
Celal Y›ld›r›m’dan 9. döneme iliﬂkin de¤erlendirmelerini
ald›k. Y›ld›r›m, diﬂhekimli¤inin genel sorunlar› ve
TDB’nin bu konulardaki yaklaﬂ›m›n› da bizlerle paylaﬂt›.

Siz göreve baﬂlad›¤›n›zda 3 Kas›m seçimleri de yeni yap›lm›ﬂt›. Geçen iki
y›l hükümetle, özellikle Sa¤l›k Bakanl›¤›’yla iliﬂkiler aç›s›ndan nas›l geçti?
3 kas›m seçimleri sonras› oluﬂan hükümet, umutlar› ve kayg›lar› beraberinde
getirmiﬂti. Geçmiﬂ koalisyon hükümetlerinin aksine çok h›zl› karar verebilme potansiyeli vard›. Di¤er taraftan da Türkiye’nin sorunlar›n› çözebilecek bilgi birikimine sahip olup olmad›klar› konusunda bir kayg› söz konusuydu. Bunu genel
kurulda yapt›¤›m konuﬂmada ifade etmiﬂtim. E¤er bir ulusal mutabakat üzerine politikalar›n› oluﬂturabilirse, bu hükümetle Türkiye’nin sorunlar›n› aﬂmak
mümkün olabilir, ﬂeklinde bir de¤erlendirmemiz vard›. Ne yaz›k ki, arzu etti¤imiz süreci yaﬂayamad›k. Sa¤l›k alan›na
bakt›¤›m›z zaman, beklentilerimizi karﬂ›layacak noktalar› yakalayamad›k ama
geçmiﬂten gelen sorunlar›m›z›n bir k›sm›nda ad›mlar att›k. Örne¤in, y›llard›r
diﬂ teknisyenleriyle ilgili bir problem vard›. Hem Milli E¤itim Bakanl›¤›, hem Sa¤l›k Bakanl›¤› diﬂ teknisyenleriyle ilgili
yetki veren pozisyondayd›. Ç›kart›lan bir
yasayla bu çift baﬂl›l›k ortadan kald›r›ld›
ve diﬂ teknisyenli¤inin statüsü tan›mlanm›ﬂ oldu. Bu yasayla birlikte Türkiye’de
y›llard›r kangren olan sahte diﬂhekimli¤ine yönelik yasalar›n yetersizli¤i ortadan
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kald›r›ld›. Sahte diﬂhekimlerine hem para
cezas› hem paraya çevrilemeyen hapis cezas› verilirken, varolan cihazlar›na da el
konulacak. Parlamentodaki meslektaﬂlar›m›z›n bu konuda çok ciddi katk›lar› oldu.
Tüketici yasas›nda meslek birli¤i olarak
TDB yoktu. Yap›lan de¤iﬂikliklerle TDB o
yap› içerisine girdi ve Reklam Kurulu’nda
da art›k TDB’nin temsilcisi var. SSK’da
TDB yoktu, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›’n›n oluﬂturdu¤u Sosyal Güvenlik Yüksek Dan›ﬂma Kurulu’nda yer al›yoruz. Böyle kazan›mlar›m›z oldu. Buna
karﬂ›n birtak›m yeni problemler de ortaya ç›kt›. Örne¤in, kamunun d›ﬂar›dan
hizmet sat›n almas›yla ilgili bir olumsuzluk yaﬂad›k. 2003 y›l› içerisinde Maliye
Bakanl›¤›’n›n da Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n da
sahiplenmedi¤i ama fiili olarak 2-3 ay süren bir uygulama oldu. Özel hastanelerden ve özel polikliniklerden diﬂhekimli¤i
hizmetleri al›nd›. Biz bu sistem içerisine
muayenehanelerin de kat›lmas›n› istememize ve ‘2004 y›l›n›n baﬂ›na kadar bu konuyla ilgili gerekli de¤iﬂiklikleri yapaca¤›z’ denmesine ra¤men bu de¤iﬂiklikler
yap›lmad›. Ama bizim bask›lar›m›z sonucunda özel hastanelerden ve polikliniklerden diﬂhekimli¤i hizmetleri al›nmas›
uygulamas› durduruldu. O dönemki uygulaman›n arkas›nda biliyoruz ki özel

hastane ve poliklinik sahipleri vard›.
Kendi ç›karlar›na yönelik böyle bir düzenleme yapt›lar. 2004 y›l›n›n ortalar›na
do¤ru bunu yeniden gündeme getirmeye
baﬂlad›lar. Buna karﬂ› Türkiye çap›nda
bir eylemlilik içerisine girdik. Diﬂhekimi
milletvekillerinin deste¤iyle ve yapt›¤›m›z gerekli giriﬂimler sonucunda bu olay
durduruldu.
Bu konudaki mücadele sonuç verdi yani...
Evet, bu yanl›ﬂlar›n bir k›sm›n› mücademlemizle durdurabiliyoruz ama enerjilerimizin bir k›sm›n› da belli bakanl›klar›n yapt›¤› yanl›ﬂlar› düzeltmek üzere
kullanm›ﬂ oluyoruz. Daha iyisi olabilir
miydi bu süreçte? Evet. Bunun tek bir yolu var. Bizimle ilgili bakanl›klar›n yapaca¤› tüm de¤iﬂiklikleri meslek kurumuna
sormas› ve görüﬂünü almas› laz›m. Böyle
bir kültür yok Türkiye’de. Böyle bir kültürün oluﬂmas› da san›yorum biraz zaman alacak.
Sa¤l›k meslek birlikleriyle ilgili bir yasa tasar›s› gündemde. Bu tasar› di¤er
meslek birlikleriyle birlikte TDB’nin
de muhalefetiyle karﬂ›laﬂt›. Tasar›da
karﬂ› ç›kt›¤›n›z nokta nedir?
Bu, geçmiﬂ hükümetlerden kaynaklanan
bir süreç. Yaklaﬂ›m ﬂu: Sa¤l›k alan›ndaki

de¤iﬂik meslek gruplar›ndan her birine
ayr› ayr› bir meslek yasas› ç›kartmaktansa bir çat› yasa ç›kartal›m, bu çat› yasa alt›nda da bütün mesleklerin ba¤›ms›z
meslek kuruluﬂlar› olsun. Yine ba¤›ms›z
kuruluﬂlar var ama bu yasa tasar›s›n›n örne¤in TDB yasas›na göre bir üstünlü¤ü
yok, hatta baz› noktalarda varolan iﬂleyiﬂle ilgili olumsuz yanlar da söz konusu. Bu
nedenle biz bu yasa tasar›s›n› benimsemiyoruz. Ama yasam›z›n de¤iﬂmesine yönelik talebimizi y›llard›r zaten ifade ediyorduk. Bunu, Say›n Bakana da yapt›¤›m›z
ziyarette aktard›k. ‘Do¤rudur, sa¤l›k meslek birlikleri Avrupa normlar›na göre de¤iﬂmelidir, fakat sizin tasar›n›z varolan
yetkilerimizi de elimizden alan bir düzenlemedir, bu iﬂten vazgeçin’ dedik.
Hukukta yeni bir düzenleme yapman›n
nedeni, toplumun ihtiyaçlar›n›n ve beklentilerinin de¤iﬂmesi, yasalar›n ise bunun gerisinde kalmas›d›r. Bu ç›kart›lan
yasa tasar›s› varolan yasam›z›n bir ad›m
önünde olan bir yasa tasar›s› de¤il. E¤er
sa¤l›k alan›nda baﬂka meslek gruplar›n›n
odalaﬂma ve birlikleﬂme iste¤i varsa bunlara özel bir yasa tasar›s› ç›kart›l›r.
TDB’yi, TTB’yi, TEB’i bunun içerisine
sokman›n bir mant›¤› yok. Yani bizim
hareket alan›m›z› bir ad›m daha geniﬂletecek bir yasa tasar›s› olacaksa tabii ki onun arkas›nda dururduk. Bu aç›dan
tasar›y› kimsenin kabullenmesi mümkün
de¤il.
Kamunun özel sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan
a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmeti sat›n almas›yla
ilgili olarak geldi¤imiz nokta nedir?
Bildi¤iniz gibi, Türkiye’de kamunun d›ﬂardan sa¤l›k hizmetleri sat›n almas›n›
uygun gören ve görmeyen iki e¤ilim var.
TDB ve Odalar›n kamunun d›ﬂar›dan
sa¤l›k hizmetleri sat›n almas› konusunda
bir ortak görüﬂü var. Burada önemli olan
hizmetlerin d›ﬂar›dan sat›n al›nmas›yla ilgili kriterlerin konmas›d›r. Bunlar› netleﬂtirmek için yaklaﬂ›k bir buçuk y›ld›r
çal›ﬂ›yoruz. Genel olarak sa¤l›k hizmetlerinin d›ﬂar›dan sat›n al›nmas›n›n yarataca¤› baz› riskler var. Birincisi, sa¤l›k harcamalar›n›n artmas›d›r. Bir ikincisi ise,
hizmetin kullan›c›lar› ve hizmetin sunucular› taraf›ndan ortaya ç›kabilecek olan
ihmalkarl›klar ve hizmetin kalitesidir.
Çanakkale’de yapt›¤›m›z Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›nda bu konuyla ilgili maddeleri tek tek ele alarak ﬂöyle bir mutabakata vard›k. Türkiye’de sistem çok kar›ﬂ›k oldu¤undan bu projenin öncelikle bir
pilot çal›ﬂmayla denenmesi laz›m. Ayr›ca,
ﬂu anda kamuda ve özelde çal›ﬂan meslektaﬂlar›m›z›n toplam say›s› 19 bin civar›nda. Bu meslektaﬂlar›m›z›n büyük bir
ço¤unlu¤u sadece özel muayenehanecilik

TDB Merkez
Yönetim Kurulu
ve oda baﬂkanlar›
zaman zaman
çeﬂitlikonulardaki
hassasiyetlerimizi
iletmek üzere
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
ziyaretlerde bulundular.

yap›yor. Yaklaﬂ›k 6500 civar›nda olan kamuda çal›ﬂan meslektaﬂlar›m›z›n %80’i
de ayn› zamanda özel muayenehanecilik
yap›yor. Yani Türkiye’de özel muayenehanelerin say›s› 16 bin civar›nda. Hizmetlerin d›ﬂar›dan sat›n al›nmas›yla birlikte diﬂhekimlerinin kendi emeklerini ya
özel sektörde ya da kamu sektöründe
kullanmaya karar vermeleri gerekiyor. Bu
iki alandan birisinin tercih edilmesi laz›m. Burada hemen ﬂunu belirteyim, ﬂu
anda kamu sektöründe çal›ﬂan ve emekliliklerine az bir süre kalan meslektaﬂlar›-

‘TDB ve Odalar›n kamunun
d›ﬂar›dan sa¤l›k hizmetleri
sat›n almas› konusunda
bir ortak görüﬂü var.
Burada önemli olan hizmetlerin
d›ﬂar›dan sat›n al›nmas›yla
ilgili kriterlerin konmas›d›r.’
m›za bir ayr›cal›k tan›nmal›.
Diﬂ ve diﬂ eti hastal›klar› önlenebilir hastal›klard›r. Bu anlamda bireyin daha fazla sorumlulu¤unda olan bir hizmet sektörü oldu¤u için, d›ﬂardan hizmet sat›n al›nmas› konusunda öncelikler belirlenirken bunun göz önünde bulundurulmas›
gerekir. Elimizdeki kayna¤› kullan›rken
öncelikli gruplar› belirlemek zorunday›z.
Öncelikli gruplar kimdir? De¤iﬂik ülkelerde 0-15, 0-18 ya da 0-19 yaﬂ grubu
öncelkli grup içinde tan›mlan›yor. Yani
çocuklar ve gençler öncelikli grup kapsam›nda. Bunun d›ﬂ›nda hamilelerin, engellilerin, diyabet, kanser vb. kronik hastal›¤› olan bireylerin öncelikli grup olmas› düﬂünülebilir. Ayr›ca öncelikli tedavilerin de olmas› gerekli midir diye tart›ﬂt›k

ve gereklili¤i üzerinde karar k›ld›k. Çünkü e¤er birey düzenli olarak diﬂlerini f›rçalarsa ve düzenli olarak da diﬂhekimine
giderse, yaﬂam boyu diﬂlerini sa¤l›kl› bir
ﬂekilde taﬂ›yabilir. Birey, sorumlulu¤unu
yerine getirmedi¤i zaman ortaya ç›kacak
bir tak›m sonuçlara katlanmas› laz›m. Bu
anlamda birinci basamak diye tan›mlad›¤›m›z tedavi hizmetlerinin sistem içerisinde olmas›na karar k›ld›k.
‹ﬂte bu mutabakat çerçevesinde Sa¤l›k
Bakanl›¤› nezdinde görüﬂmelerde bulunuyoruz. Öyle bir sistem kurmak zorunday›z ki sürdürülebilir olsun. Örnekleﬂtirirsek, bir amalgam dolgunun veya bir
çekimin ücretinin ne olaca¤› çok önemli.
E¤er bu rakamlar› biz çok yukar›larda tutarsak sistemin sürdürülebilirli¤i mümkün de¤il. E¤er çok aﬂa¤›da tutarsak o zaman diﬂhekimlerinin eme¤ini sömürmüﬂ
oluruz. Eme¤in belli bir niteli¤i var. Belli
bir süre çal›ﬂabiliyorsun. Daha fazla çal›ﬂt›¤›n zaman da hizmetin kalitesi düﬂüyor. O zaman bizim yapaca¤›m›z tedavide alaca¤›m›z bedelin ne olaca¤› bu anlamda da önem taﬂ›yor. Diﬂhekimi, yaﬂam›n› sürdürebilecek bir kazanç elde etmek zorunda.
Bütün bunlar›n hesab› kitab› önemli.
Kaynaklar›n nas›l kullanaca¤› konusunda
ak›lc› bir yol bulmak laz›m. Biz bunun
daha çok protez a¤›rl›kl› de¤il, daha çok
koruyucu amaçl› ve birinci basamak sa¤l›k hizmetlerine yönelik olmas›n› istiyoruz.
Türkiye’de sa¤l›k hizmetlerinin sunumu ve finansman›nda durum nedir? Sizin bu konudaki yaklaﬂ›m›n›z nas›l?
Türkiye’de çok karma bir sistem var. Hizmet sunumunu devlet eliyle de yapabilirsiniz, özel sektörden de alabilirsiniz. Finansman›n› devlet bütçesinden de yapabilirsiniz, cepten de. Bunun d›ﬂ›nda kamu sa¤l›k sigortas›yla da yapabilirsiniz.
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Antalya’da yap›lan 10. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi kapsam›nda düzenlenen Uzmanl›k
Kurultay›’nda diﬂhekimi milletvekilleri ve diﬂhekimli¤i fakültelerinin dekanlar›n›n da kat›l›m›yla
uzmanl›k konusunda bir mutabakata var›ld›.

Türkiye’de üçü de var. SSK bir genel sa¤l›k sigortas› sistemi ve prim topluyor.
Ba¤kur da yine emeklilikle ve sa¤l›kla ilgili prim toplay›p sa¤l›k hizmetlerini d›ﬂar›dan sat›n alan bir kurum. O da bir
Genel Sa¤l›k Sigortas› sistemine benziyor. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n sa¤l›k hizmeti
sunum kurumlar›n›n birleﬂtirilmesiyle ilgili yaklaﬂ›m›n› biz do¤ru buluyoruz.
Türkiye’de sa¤l›¤›n çok baﬂl›l›ktan kurtulmas› gerekiyor. 7-8 ayr› kurum sa¤l›k
hizmeti veriyor. Ayn› ﬂekilde finans birimlerinde çok baﬂl›l›k söz konusu. Bu
çok baﬂl›l›k kaynak israf›na yol aç›yor.
Bunun bitmesi laz›m.
Hükümetin bu anlamdaki karar› do¤ru
bir karar. Bu karar› icra ederken yapmas›
gereken bir ﬂey var. O konuda hükümet
sürekli olarak yanl›ﬂ yap›yor. Konunun
muhataplar›n› sürece sokmuyor, ya da
onlar› sadece dinlemekle yetiniyor. Oysa
bizzat onlar›n önermeleriyle daha sa¤l›kl› bir politika üretmesi gerekli. TDB yapt›¤› kurultaylarda kamunun d›ﬂar›dan
diﬂhekimli¤i hizmetleri almas›n›n gereklili¤ini ifade etti. Bunun kriterlerinin ne
olaca¤›yla ilgili olarak son üç dört y›ld›r
yo¤un çal›ﬂmalar yap›ld›. Biz bu çal›ﬂmay› yaparken Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakanl›¤›’n›n bir birimi de bu tür bir çal›ﬂma yap›yor. Zaman zaman ortak toplant›lar yap›yoruz ama onlar›n da elinde
bir ﬂablon yok.
Devlet de diﬂhekimli¤i hizmetlerinin d›ﬂar›dan sat›n al›nmas› konusunda, ilkesel
olarak evet diyor ama bunun nas›l olaca¤› konusunda elinde bir ﬂablon yok. Bütün dünya ülkelerinde, bu konuyla ilgili
de¤iﬂik uygulamalar var. Bunun da ötesinde her ülke yapt›¤› uygulamay› bir süre sonra ﬂartlara göre revize ediyor. Biz
de Türkiye’de uygulanabilir bir sistem
kurmak zorunday›z. Aksi halde diﬂhekimi hizmetleri kapsam d›ﬂ›na, sistem d›ﬂ›na itilebilir diye endiﬂelerimiz var.
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Ulusal a¤›z diﬂ sa¤l›¤› program› tart›ﬂ›l›yordu. Bu çal›ﬂmalarda bir ilerleme
sa¤lanabildi mi?
Bu, toplumun a¤›z diﬂ sa¤l›¤› konusunda
e¤itilmesine yönelik bir proje. Toplumun
diﬂ ve diﬂeti problemleri yaﬂamamas› için
neyi, nas›l yapmas› gerekti¤ini onlara anlatan ve belli yaﬂ grubunda koruyucu uygulamalar› kapsayan bir proje. Bu konuyla ilgili Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda yap›lan toplant›larda TDB olarak yer ald›k. Projenin
teknik ayr›nt›lar› sonuçland›r›lmaya çal›-

‘Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k
Kurulu diye bir yap›m›z var.
Bu yap› Türkiye’deki insan gücü
planlamas› çerçevesinde
gerekli haz›rl›klar› yap›yor.
Hangi dallarda uzmanl›k olabilir,
ne tür kriterler uygulanacak,
uzmanlar hangi alanlarda
müdahale edebilecek gibi
sorulara cevap verebilecek
bir çal›ﬂmay› da bu kurul
sürdürüyor.’
ﬂ›l›yor. Burada en büyük s›k›nt›, bunun
mali kayna¤›n›n nas›l bulunaca¤› konusunda yaﬂan›yor. Çal›ﬂmam›z san›yorum
birkaç ay içerisinde sonuçlan›p belki bu
ö¤retim y›l›nda belki gelecek ö¤retim y›l›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n baﬂkanl›¤›nda
ve di¤er ilgili devlet kurumlar›, TDB ve
diﬂhekimleri fakültelerinin birlikteli¤iyle
uygulamaya geçecek.
Geçti¤imiz iki y›lda üzerinde en çok
durdu¤umuz meselelerden birisi uz-

manl›k meselesiydi. Bu konuda bir ilerleme sa¤land› galiba?
Uzmanl›k konusunda, do¤rudur, bir ilerleme sa¤lad›k. Bu konuda TDB de dahil
olmak üzere de¤iﬂik kurum ve kiﬂilerin
açt›¤› davalar›n sonucunda uzmanl›k tüzü¤ü delik deﬂik oldu. Tüzük, aç›lan davalar sonucunda tamamen varl›¤›n› yitirmiﬂ durumda. Bu bizim aç›m›zdan hem
olumlu hem olumsuz bir durum. Olumlulu¤u ﬂu; biz bu tüzü¤ün varolan yasalara ayk›r› oldu¤unu uzun y›llard›r söyledik. Bunun çok ciddi s›k›nt›lar ç›karabilece¤ini ve bunun diﬂhekimli¤i içerisindeki ayr›ﬂmalar› tetikleyece¤ini ifade etmiﬂtik. Bu noktada tespitlerimizin do¤rulanmas› bizi sevindiriyor. Ama baﬂka bir
noktada da üzülüyoruz. Her ﬂey karman
çorman oldu. Günlerce hatta aylarca enerjimizi biz böylesine bir olumsuzlu¤u
ortadan kald›rmak üzere kulland›k. Süreç içinde, bir yandan olay›n yasal prosedürünü takip ederken, di¤er yandan da
konunun muhataplar›yla birlikte yo¤un
toplant›lar yapt›k. Bu toplant›larda diﬂhekimi milletvekillerinin çok ciddi katk›lar›
oldu. Bütün bu toplant›lar sonucunda,
Antalya’daki Uzmanl›k Kurultay›’nda bir
nokta koyduk: Diﬂhekimli¤i hizmetlerini
AB normlar›na adapte ederek Türkiye’de
insan gücü planlamas›n› gerçekleﬂtirmek
zorunday›z. Antalya’da bu anlay›ﬂla iki
dalda uzmanl›¤›n olmas› ama süreç içerisinde, insan gücü ihtiyac› çerçevesinde
baﬂka alanlarda da uzmanl›k olabilece¤i
konusunda bir genel yaklaﬂ›m ortaya ç›kt›. ﬁimdi Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurulu diye bir yap›m›z var. Bu yap› Türkiye’deki insan gücü planlamas› çerçevesinde gerekli haz›rl›klar› yap›yor. Hangi
dallarda uzmanl›k olabilir, ne tür kriterler uygulanacak, uzmanlar hangi alanlarda müdahale edebilecek gibi sorulara cevap verebilecek bir çal›ﬂmay› da bu kurul
sürdürüyor.
Bizim aç›m›zdan önemli olan, diﬂhekimlerinin tümünün ç›karlar›na cevap verebilen bir sistemi oluﬂturabilmek. Birilerinin s›rt›na basarak baﬂka birilerinin yükselmesi kabul edilir bir ﬂey de¤il. Herkesin faydalanabilece¤i bir çözümü yakalamak zorunday›z. Bu noktada da biz dikkatimizi ve duyarl›l›¤›m›z› sürdürüyoruz.
Diﬂhekimli¤i fakülteleriyle iliﬂkileriniz nas›l? Ortak çal›ﬂmalar›n›z var m›?
Fakültelerle iliﬂkilerimiz olumlu bir noktada. Onlar›n gündemleri de çok yo¤un.
Bizim gündemimiz de çok yo¤un. Bu yo¤un gündem içerisinde ortak iﬂ yapabilme olanaklar›n› fazla yakalayam›yoruz.
Asl›nda onlarla yapt›¤›m›z toplant›larda
çok güzel kararlar al›yoruz. Örne¤in diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmamas› ko-

nusunda ciddi destekleri oldu.
O konuya da gelmek istiyorduk. Görünürde herkes karﬂ› olmas›na ra¤men,
yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri nas›l aç›labiliyor?
Öncelikle, her yeni diﬂhekimli¤i fakültesinin aç›lmas›, bu mesle¤in giderek ciddi
anlamda erozyona u¤ramas› demek. Toplum içerisindeki sayg›nl›¤›n›n ve hizmetin kalitesinin giderek düﬂmesi demek.
Bunu insanlar art›k alg›lad›lar. Bu noktada diﬂhekimli¤i fakülteleriyle düﬂünsel ve
eylemsel düzeyde birlikteli¤imiz söz konusu. Ancak, camia içindeki bu birlikteli¤imizi ne yaz›k ki Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda
baz› noktalarda duyuram›yoruz. Say›n
Bakanla yapt›¤›m›z de¤iﬂik toplant›larda
diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas› konusundaki endiﬂelerimizi ifade etti¤imiz
zaman, kendi bak›ﬂ aç›s›yla, Türkiye’de
diﬂhekimine ihtiyaç oldu¤unu söylüyor.
‹lk bak›ﬂta hakl› gibi görünüyor Say›n Bakan. Türkiye’de diﬂhekimli¤i hizmetlerine ihtiyaç var. Toplumun %95’inin diﬂ ve
diﬂeti problemi var. Bu tespit do¤ru. Ama
burada önemli olan talebin ne oranda oldu¤udur. E¤er toplumun bu hizmeti kullanmak konusunda bir talebi yoksa, ki
bunun olmad›¤› ortada, yeni diﬂhekimine
de ﬂimdilik ihtiyaç yok demektir. Muayenehanesinde çal›ﬂan diﬂhekimleri günde
4-5 hasta bakarak yaﬂamlar›n› idame ettirmeye çal›ﬂ›yor. Oysa verimli bir muayenehanenin günde 9-12 hasta bakmas›
gerekiyor. Buna bakt›¤›m›zda diﬂhekimi
muayenehaneleri ﬂu anda at›l bir durumda. Yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri aç›lmamal› derken bu verilerden kalkarak söylüyoruz. Bu noktada Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan farkl› bir noktaday›z.
Prosedür gere¤i üniversitelerin rektörlüklerinden baﬂlayarak YÖK, Milli E¤itim
Bakanl›¤› ve Bakanlar Kurulu’na kadar
herkesin burada kabahati var. Siyasetçiler, üniversitelerden ve YÖK’ten böyle bir
karar ç›k›p Bakanlar Kurulu’na geldikten
sonra Kurulun bu karar› reddetmesinin
siyaseten zor oldu¤unu söylüyorlar ve bu
yaklaﬂ›m›n›n hakl› bir taraf› var ama art›k
siyasetçiler do¤rular› yapma cesaretini
göstermek zorunda. Buna birilerinin dur
demesi laz›m. Sa¤l›kl› ve do¤ru siyaset
budur.
Bu y›l içerisinde yap›lan yönetmelik
de¤iﬂikli¤i ile çeﬂitli vak›f, dernek vb.
kuruluﬂlara, diﬂhekimli¤i hizmeti sunan kuruluﬂlar oluﬂturabilmelerinin
yolu aç›ld›. Bu konudaki giriﬂimlerinizden de bahseder misiniz?
Yönetmeli¤imizin alt›nc› maddesinde bir
de¤iﬂik yap›ld›. Söyledi¤iniz gibi baz› özel dernekler ve vak›flar›n yan› s›ra mes-

ABD ve müttefiklerinin Irak’› iﬂgale baﬂlad›¤› günlerde TDB, di¤er sa¤l›k örgütleriyle birlikte iﬂgali
protesto eden çeﬂitli gösteriler düzenledi.

lek kuruluﬂlar›na da a¤›z diﬂ sa¤l›¤› merkezi ve poliklinik açma hakk› verildi.
Türkiye’de K›z›lay’dan tutun da böbrek
vakf›, diyabet vakf›, kalp vakf›, kanser
vakf› gibi bir çok vak›f, ilgi alanlar› d›ﬂ›nda tüm sa¤l›k hizmetlerini veriyorlar.
Bunlar kendi asli amaçlar›n›n d›ﬂ›nda bir
yap›lanma içerisine girmiﬂler. Vergiden
muaf olduklar› için bu tür vak›flar kuruluyor. Dünyada bu tür kuruluﬂlar kar amac› gütmeyen bir yap›ya sahip. Ama ülkemizde ad› geçen bu vak›flar ve bu ﬂekilde örgütlenen, dernekleﬂen, vak›flaﬂan
kuruluﬂlar, birer ticarethane olarak çal›ﬂ›-

‘Her yeni diﬂhekimli¤i
fakültesinin aç›lmas›,
bu mesle¤in giderek
ciddi anlamda erozyona
u¤ramas› demek.
Toplum içerisindeki
sayg›nl›¤›n›n ve hizmetin
kalitesinin giderek
düﬂmesi demek.’
yor. Bu nedenle bu maddede yap›lan de¤iﬂikli¤in ne ahlaken, ne siyaseten, ne
hukuken hiçbir do¤ru taraf› yok. Bir böbrek vakf›n›n kalk›p da diﬂhekimli¤i hizmeti vermesinin mant›¤› var m›?
Biz bu konuyla ilgili giriﬂimleri baﬂlatt›k.
Davam›z› açt›k. Siyaseten de bu yapt›klar› iﬂlerin yanl›ﬂ oldu¤unu bulundu¤umuz
her platformda ifade ediyoruz.
Afet Fonu ile ilgili gelinen durumu de¤erlendirir misiniz?
Afet Fonu 1998 genel kurulunda karar
alt›na al›nd›. Ondan önce hat›rlarsan›z
birkaç yerde sel ve deprem olaylar› yaﬂanm›ﬂt›. Meslektaﬂlar›m›z›n bir k›sm›n›n

ma¤duriyeti söz konusuydu ve talepleri
oldu. Biz bu talebe cevap veremedik. Di¤er meslek kuruluﬂlar›na bakt›k. En yak›n kardeﬂ örgütlerden bir tanesi olan Eczac›lar Birli¤i’nin eskiye dayanan bir afet
fonu oldu¤unu ve kendi üyelerine ciddi
desteklerde bulundu¤unu ö¤rendik. Ayn› gerekçeyle 1998 genel kurulunda bunun karar›n› ald›k. O karar› al›rken Bursa Odas› böyle bir fonun kurulmas›na
karﬂ› ç›kt› ve süreç içinde sorunu Bölge ‹dari Mahkemesi’ne götürdü. Bölge ‹dari
Mahkemesi davay› reddetti. Daha sonra
Dan›ﬂtay’a taﬂ›nd›, Dan›ﬂtay davay› reddetti. Daha sonra Dava Daireleri Genel
Kurulu’na götürüldü. Dava Daireleri Genel Kurulu geçti¤imiz Temmuz ay› içerisinde ona dokuz ço¤unlukla afet fonu
kurulmas›n› uygun görmedi.
Olaya ﬂöyle bakmak laz›m. Hayat›n her
alan› dinamik. Ekonomik yaﬂam da, sosyal yaﬂam da, sa¤l›k alan› da, hukukun
kendisi de dinamik. Varolan yasalar böylesi bir fonun kurulmas›na cevaz vermeyebilir ya da hukukçular›n bir k›sm› yasay› böyle yorumlayabilir, ki karar›n ona
dokuz al›nd›¤›n› da bu noktada göz önünde bulundurmak gerekiyor, ama bu
fonu oluﬂturan iyi niyeti, dayan›ﬂma çabas›n› görmeden bunu ﬂekil yönünden
engellemeye çal›ﬂmay› ben anlayam›yorum. Bu ülke ça¤›n gerisinde kalm›ﬂ yasalar›ndan dolay› birçok insan› hapishanelere att›. 141-142 gibi düﬂünce özgürlü¤ünü engelleyen yasalardan dolay› birçok
ayd›n› mahkum etti. Biz bu yasalara s›¤›narak do¤rular› savunmaktan vazgeçseydik Türkiye’nin önünün aç›lmas› mümkün de¤ildi. Burada önemli olan, yapt›¤›n iﬂin do¤rulu¤una inan›yor musun?
Sen bu iﬂin do¤rulu¤una inan›yorsan b›rak baﬂkalar› yasalarda bunu engelleyen
maddeler varsa eﬂeleyip ç›kars›n.
Bu gelinen noktada Afet Fonu’nu baﬂka bir biçime dönüﬂtürmeyi düﬂünüyor musunuz?
27 / TDBD

ti. O nedenle belki 2006 y›l›nda olabilir.
Ya da 2008, 2009. Bu anlamda umutluyuz.

Geçti¤imiz May›s ay›nda ‹stanbul’da yap›lan TDB 11. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi 2500’ü aﬂk›n
diﬂhekiminin kat›l›m›yla görkemli bir buluﬂma oldu.

Afet fonuna sadece bir hukuki sorun olarak bakm›yoruz. Afet fonu bizim aç›m›zdan, dünyada yok edilmek istenen dayan›ﬂma ruhunun bir gere¤i olarak kalmak
zorundad›r. Herkes küreselleﬂmenin nimetlerini anlatmaya çal›ﬂ›rken olay›n arkas›ndaki bireycileﬂmeyi görmüyor. Biz
dayan›ﬂmac› bir küreselleﬂmeden yanay›z. ‹ﬂte bunun bir parças› da bizim aç›m›zdan afet fonudur. Toplum sürekli olarak paylaﬂma ve dayan›ﬂma ruhunu yitirmeye yönelik bombard›mana u¤ruyor.
Biz de bir sivil toplum kuruluﬂu olarak
buna karﬂ› direniyoruz. ‹ﬂte bu dirençlerden bir tanesi de afet fonudur. Bu anlamda afet fonu ne olursa olsun, hukuki dayana¤› da bulunarak sürdürülecek. Buna
diﬂhekimlerinin hem maddi anlamda ihtiyac› var, hem manevi ihtiyac› var. Bu
meslek grubu bunu sa¤lamak zorundad›r.
Antalya ve ‹stanbul’da iki kongre gerçekleﬂtirdiniz. Bunlar› da k›saca de¤erlendirir misiniz?
Bilindi¤i gibi 2002 y›l›nda endüstriyle bir
s›k›nt› yaﬂand›. Bu s›k›nt› Genel Kurul
sonras› geçmiﬂ yönetimin de ilgi ve deste¤iyle giderildi ve endüstri Antalya’da
kongrede yerini ald›. Antalya’da di¤er
kongreleri aratmayacak güzel bir etkinlik
oldu. Olabilece¤inin en üstünde bir organizasyon gerçekleﬂtirildi ve insanlar oradan mutlu ayr›ld›. Bunun yans›malar›
2004 ‹stanbul kongresinde kendisini
gösterdi. Çok daha büyük bir kat›l›mla
kongre ve fuar gerçekleﬂtirildi. TDB bu
talebi göz önünde bulundurarak kongrelerini sürdürmeye devam edecek. Ancak,
kongrelerimizin ad› uluslararas› ama ne
yaz›k ki bu ada uygun olarak gerçekleﬂtiremiyoruz. Bu nedenle kongremizi ﬂu aﬂamada en iyi kongre merkezi ‹stanbul’da
oldu¤u için tekli y›llarda (2005, 2007 ...
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gibi) ‹stanbul’da ad›na uygun bir ﬂekilde
uluslararas›laﬂt›rmaya çal›ﬂaca¤›z. Hedefimiz bu. Buna yönelik olarak D‹ﬁS‹AD ile de görüﬂmeler yap›yoruz. E¤er biz bu
ülkeyi ayn› zamanda komﬂu ülkelerin
diﬂhekimlerine yönelik bir kongre merkezi, bir fuar merkezi olarak sunabilirsek, san›yorum hem mesleki olarak ciddi
bir kazan›m›m›z olur, hem de ülke olarak
ciddi kazan›m›m›z olur. Tekli y›llarda uluslararas› kongrelerimiz yapaca¤›z ama
çiftli y›llarda da bölgesel kongre kapsaml› organizasyonlar›m›z› yapaca¤›z. Talep
sürdü¤ü sürece bu süreç böyle devam edecek.

‘Toplum sürekli olarak
paylaﬂma ve dayan›ﬂma ruhunu
yitirmeye yönelik
bombard›mana u¤ruyor.
Biz de bir sivil toplum kuruluﬂu
olarak buna karﬂ› direniyoruz.
‹ﬂte bu dirençlerden
bir tanesi de afet fonudur. ‘
FDI konusunda da bir geliﬂme var galiba...
Evet, FDI kongresinin Türkiye’de yap›lmas› için FDI’ya bir dosyayla müracaat
ettik ve çok olumlu bir cevap ald›k. Bu
y›l›n sonunda Türkiye’ye gelerek bizim
kongre alan› olarak düﬂündü¤ümüz yeri
inceleyecekler. ‹nan›yorum ki o inceleme
sonucunda olumlu bir sonuç ortaya ç›kacak ve Türkiye’de Dünya Diﬂhekimleri
Birli¤i’nin kongresini gerçekleﬂtirebilece¤iz. FDI, 2006 y›l›nda Pekin’de yap›lmas› planlanan kongreyi yapmaktan vazgeç-

Avrupa Birli¤i süreci h›zlan›yor. AB’yi
hem Türkiye aç›s›ndan hem de diﬂhekimli¤i aç›s›ndan de¤erlendirir misiniz?
AB, Türkiye’nin 150 y›ll›k ça¤daﬂlaﬂma
sürecinin bir yans›mas›. Bu, Tanzimat’tan
baﬂlayan bir süreç. Biz bu ça¤daﬂlaﬂma
sürecinin yan›nday›z. Türkiye’nin AB’ye
girmesi için gerekli olan tüm giriﬂimleri
desteliyoruz. Bu süreç Türkiye’nin yaﬂam
standard›n› geliﬂtiren bir süreç olarak dizayn edilmeli. Bu anlamda AB ile yap›lacak olan müzakerelerin çok sa¤l›kl› yürütülmesi gerekir. ﬁu bir gerçek ki AB süreci bir müzakereler süreci. Karﬂ›l›kl› pazarl›klar yap›lacak ve e¤er bu süreçte biz
do¤ru ad›mlar atarsak, hem Türkiye halk› aç›s›ndan hem de Avrupa Birli¤i aç›s›ndan her anlamda zenginleﬂtirici bir
birleﬂme yaﬂanacak diye düﬂünüyorum.
Diﬂhekimli¤i alan›nda AB’nin konuyla ilgili çal›ﬂmalar›na kat›l›yoruz. AB’nin uyum süreciyle alakal› olarak mesleki niteliklerin düzenlenmesi ve tan›nmas› hakk›nda kanun tasar›s› çal›ﬂmas› var. Bu çal›ﬂmaya TDB ad›na Prof.Dr. Onur ﬁengün
kat›l›yor. Geçen y›l bu süreçle ilgili yurtd›ﬂ›ndan bir konuﬂmac› getirmek projemiz vard›. Gerçekleﬂtiremedik ama 2005
y›l› içerisinde yapaca¤›z. AB’ye kat›l›m
sürecinde olan ülkeler diﬂhekimli¤i hizmetlerinde ne tür uyum çal›ﬂmalar› yapt›lar, bunlar› ilk a¤›zdan ö¤renece¤iz.
Bu iki y›lda toplumsal sorunlarda ne
tür eylemliliklerde yer ald›n›z? Di¤er
sivil toplum örgütleriyle iliﬂkileriniz
nas›l geliﬂti?
Meslek örgütü olarak sadece mesle¤imizle ilgili konularda s›n›rl› kalmad› duyarl›l›¤›m›z. Ayn› zamanda evrensel hukuk
kurallar›, insan haklar›, savaﬂ konular›nda hem insan olarak hem de hekim olarak gereken duyarl›l›¤› göstermeye çal›ﬂt›k. Bunlarda en önemlisi ABD’nin Irak’a
müdahalesiydi. Bu konuda sivil toplum
kuruluﬂlar›yla hem ortak bas›n aç›klamalar›m›z hem birlikte yer ald›¤›m›z eylemler yap›ld›. Bu, herkesin göstermesi gereken bir tepkiydi. Bu süreçte elimizden
geldi¤ince, gücümüz elverdi¤ince yer ald›k. Bundan sonra da yer alaca¤›z. Sivil
toplum örgütlerinin oluﬂturdu¤u Emek
Platformu var. Emek Platformu kendi içerisinde mutabakata vard›¤› konularda
de¤iﬂik eylem biçimleri gerçekleﬂtirdi. Bu
eylem biçimlerinde TDB olarak biz de zaman zaman yer al›yoruz. Kendi ilkelerimiz çerçevesinde do¤ru buldu¤umuz talepleri ve eylemleri destekliyoruz.

ürk Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂkanlar Konseyi Toplant›s› 1-2 Ekim 2004 tarihlerinde Çanakkale’de yap›ld›. Toplant›n›n gündemi; Kamunun serbest çal›ﬂan diﬂhekimlerinden hizmet sat›n almas›, 3224 say›l›
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Kanunu’nun Yönetmelik tasla¤›, Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› E¤itim
Projesi ve TDB Dayan›ﬂma ve Afet Fonunun
görüﬂülmesi olarak belirlenmiﬂti. Çanakkale
Diﬂhekimleri Odas›’n›n organize etti¤i toplant›, Çanakkale’nin tarihini ve bugününü anlatan bir sinevizyon gösterisiyle aç›ld›. Çanakkale Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Bilge ﬁimﬂek’in sunuﬂunun ard›ndan, TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m, diﬂhekimli¤iyle ilgili siyasi düzeydeki geliﬂmeleri ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’yla yap›lan görüﬂmelerden al›nan izlenimle-

T
TDB Baﬂkanlar Konseyi
Çanakkale’de topland›
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂkanlar Konseyi Toplant›s› 1-2 Ekim
2004 tarihlerinde Çanakkale’de yap›ld›. Toplant›n›n en önemli
gündem maddesi kamunun özel sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan hizmet
sat›n almas›na iliﬂkin önerilerdi.

Ayten Eren
Edirne Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Kamunun özelden hizmet sat›n almas›
konusunda baz› konular›n havada kald›¤›n› gördük. Daha haz›rl›kl› gelinseydi, birkaç projenin tart›ﬂ›lmas› sa¤lansayd›, belki daha netleﬂmiﬂ sonuçlar alabilirdik. Yine de baz› mutabakatlar sa¤land›.
Koruyucu hizmetlerin temel al›n›p di¤er hizmetlerin bunun
üzerine tan›mlanmas› benimsendi toplant›da. Genel e¤ilim
buydu. Öncelikli yaﬂ gruplar›n belirlenmesi de, koruyucu
hizmetlerin kamu taraf›ndan verilmesi konusu da önemli.
Çünkü tedavi edici hizmetlerle a¤›z diﬂ sa¤l›¤› konusunda
%90lara varan sa¤l›ks›z tabloyu çözmek mümkün de¤il. Koruyucu hizmetlerin ve belli tedavi hizmetlerinin kamu art›
özel taraf›ndan verilmesi öncelikli gruplar›n belirlenmesini
do¤ru buluyorum.
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Alper Emino¤lu
Erzurum Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Kamunun özelden hizmet sat›n almas›nda fiyat uygulamas› çok önemli. E¤er
maliyetin alt›nda fiyatlar uygulanacaksa
kalite kaybolacakt›r. Sa¤l›kta da kaliteyi
düﬂüremezsiniz. Hem kaliteyi yüksek tutacaks›n›z, hem ucuz olacak; o da biraz
zor iﬂ. Devletle oturup tek bir fiyat tarifesinde anlaﬂmam›z ve o fiyat üzerinden bu iﬂi yapmam›z laz›m diye düﬂünüyorum.
TDB’nin son iki y›lll›k dönemini de¤erlendirmeyi kiﬂilere
ba¤lamak do¤ru de¤il. Türkiye’de siyasi erki aﬂmak biraz
güç. Baﬂka bir yönetim bunu aﬂabilir mi, bu da çok tart›ﬂ›lacak bir konu. Ben de iﬂin içindeyim. Beraber gittik toplant›lara kat›ld›k ama siyasi erki aﬂamad›¤›m›z çok nokta vard›.
Burada yönetimi suçlamak veya çok üstün göstermek de
do¤ru bir yaklaﬂ›m de¤il. Bunu zaman gösterecek.

ri kat›l›mc›larla paylaﬂt›ktan sonra kamunun serbest çal›ﬂan diﬂhekimlerinden hizmet sat›n almas›na iliﬂkin bir sunum yapt›. Son zamanlarda gündemde
olan bu konunun son kez tart›ﬂ›l›p Bakanl›¤a net bir proje halinde sunulabilmesi için, detayl› olarak haz›rlanan sunumda yer alan ﬂu alt baﬂl›klar tart›ﬂ›ld›.
• Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin serbest
diﬂhekimlerinden al›nmas›n›n
olmazsa olmazlar› ve netleﬂmesi
gereken konular, sorular.
• Kamu ve özel sektördeki hizmet
sunumu nas›l olmal›.
• Ödeme sistemi nas›l olmal›.
• Temel Teminat Paketi içerisinde
diﬂhekimli¤i hizmetlerinin olup
olmamas›n›n etkileri.
• Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin
basamakland›r›lmas› ve
diﬂhekimlerinin çal›ﬂma alan›.
• Öncelikli guruplar olmal› m›?
• Öncelikli tedaviler neler olmal›?
• Hizmette katk› pay› olmal› m›?
olmamal› m›?
• Hizmet sunumunda kamu
kuruluﬂlar›n›n yeni yap›lanmas›
nas›l olmal›?
• Kontrol sistemi.
• D›ﬂar›dan hizmet sat›n al›nmas›nda
yap›lacak sözleﬂmelerdeki kriterler
ne olmal›?
• Aile diﬂhekimli¤i sistemi olabilir mi?
Gün boyu süren bu tart›ﬂmalardan sonra, Temel Teminat Paketi’nde koruyucu
diﬂhekimli¤i hizmetlerinin a¤›rl›kl› ola-

rak yer almas›, yan›s›ra öncelikli tedavilerin ve öncelikli yaﬂ gruplar›n›n da olmas› konusunda görüﬂ birli¤i sa¤land›.
Katk› pay› al›nmas› konusunda çeﬂitli
meslek gruplar›nda yap›lan uygulamalarda yaﬂanan suistimallerin ve halk›n
maddi gücünün de göz önünde bulundurulmas› gerekti¤i ifade edildi.
Hizmet sunucusu konumundaki diﬂhekimlerinin çal›ﬂma biçimi üzerine yap›lan tart›ﬂmalarda da diﬂhekimlerinin
yaln›zca kamuda ya da yaln›zca serbest
olarak çal›ﬂmalar› yönünde bir e¤ilim a¤›rl›k kazand›.
Ö¤leden sonra, Gelibolu yar›madas›ndaki Çanakkale Savaﬂ› ile ilgili an›t ve
yap›tlar›n gezildi¤i bir sosyal program
düzenlendi. 18 Mart Üniversitesi ö¤retim görevlilerinden Bar›ﬂ Kaya’n›n zengin sunumuyla yap›lan gezi, kat›l›mc›lar›n be¤enisini kazand›.
‹kinci gün, TDB taraf›ndan haz›rlanan

Adnan Günnar
Trabzon Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Bakanl›kla TDB’nin diyalog kurmas›n› önemli bir geliﬂme olarak görüyorum. Ancak, Türkiye’de diﬂhekimlerinin kendi
mesleklerinin de¤erini bilmediklerini düﬂünüyorum. Bir diﬂhekimi ﬂu anda
TDB’nin asgari ücret tarifesinin çok yüksek
oldu¤unu söylüyorsa, yapt›¤› iﬂin de¤erini
bilmiyor mu acaba diye bir soru uyan›yor benim kafamda.
Devletle yap›lacak pazarl›kta TDB asgari ücret tarifesinin alt›na kesinlikle inilmemesi gerekti¤ini düﬂünüyorum. Diyalog
yolu zorlanmal› ama diyalogla iﬂler çözülemezse o zaman farkl› yöntemler belirlenebilir. Odalar›n bireysel giriﬂimleri yerine
TDB’nin güçlü bir ﬂekilde desteklenerek Bakanl›kla pazarl›k
yapmas› daha iyi sonuçlar verecektir. TDB yönetimini destekliyoruz. Gelecekte de TDB’nin daha güçlü olmas›n› arzu ediyoruz.

3224 Say›l› Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
Kanunu Tasla¤›n›n tart›ﬂ›lmas›yla baﬂlad›.Tek tek maddeler üzerine eleﬂtiriler
al›nd› ve TDB Genel Kurulu’nda gündeme getirilmek üzere de¤iﬂiklikler yap›ld›.
TDB Afet ve Dayan›ﬂma Fonu gündemi
üzerine söz alan meslektaﬂlar›m›z›n büyük ço¤unlu¤u Afet Fonu’nun devam›
yönünde karar al›nmas› ve devam› için
hukuki olarak yap›lmas› gereken düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönünde konuﬂmalar yapt›.
Ö¤leden sonra sosyal programda Troya
gezisi yer al›yordu. Güzel bir havada,
rehber eﬂli¤inde yap›lan bu ilginç gezi
tüm kat›l›mc›lar›n unutamayacaklar› an›lar› aras›nda yerini ald›. Son zamanlarda çok gündeme gelen Truva At›n›
da ziyaret eden kat›l›mc›lar Çanakkale
Diﬂhekimleri Odan›n misafirperverli¤inden çok memnun kald›lar.

Bilge ﬁimﬂek
Çanakkale Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
TDB Baﬂkanlar Konseyi’ni Çanakkale’de
a¤›rlamaktan çok mutlu olduk. Kamunun
d›ﬂar›dan hizmet sat›n almas›nda Sa¤l›k
Bakan›’n›n önerisiyle TDB’nin önerileri
farkl›. Sa¤l›k Bakanl›¤› 0-15 yaﬂ›n özelden
hizmet sat›n al›nmas›n› istiyor. Bizler ise
tam tersi 0-19 veya 0-18 yaﬂ›n kamudan
hizmet almas›n› istiyoruz.
Özelden hizmet sat›n al›n›rken katk› pay› olmak zorunda.
Belli bir yaﬂ grubuna veya belli bir tedavi grubuna yönelmek
zorunda, çünkü devletin bütçesi herkese cevap veremez.
Bir iktidarla çal›ﬂmak bir tak›m zorluklar getiriyor. Bizler ne
kadar istesek de isteyelim Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda, Meclis’te
biten ﬂeyler var. Bizim irademiz d›ﬂ›nda geliﬂen ﬂeyler oluyor.
Birli¤in çok sistemli çal›ﬂt›¤›na ve büyük bir çaba sarf ettiklerine inan›yorum.
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‹zlenimler... ‹zlenimler... ‹zlenimler... ‹zlenimler... ‹zlenimler... ‹zlenimler... ‹zlenimler...
Saba Ery›lmaz
Zonguldak Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Devletin özelden hizmet sat›n almas› hemen
bugün çözülebilecek bir sorun de¤il. Mümkün oldu¤u kadar az hatayla bir proje üretebilmek için üstünde çok yo¤un çal›ﬂ›p çok
fikir jimnasti¤i yapmam›z gerekiyor.
Odalar ne istiyorsa Birlik de onu istiyor. Biz
istediklerimizi Birli¤e iletiyoruz. Birlik de
bizim isteklerimiz do¤rultusunda iﬂ yapmaya çal›ﬂ›yor. Bu
dönem güzel olan bir ﬂey vard›. Her konuda birlikte karar vermeye çal›ﬂt›k. O kararlar›n da arkas›nda durmam›z gerekiyor.
Tabii her istedi¤imiz ﬂey gerçekleﬂemedi. Ama en az›ndan u¤raﬂ›ld›, çaba gösterildi bu konuda. Elimizi kolumuzu ba¤lay›p da
oturmad›k. Yap›lmas› gereken daha çok fazla iﬂ var. Ve ben önümüzde oluﬂacak Genel Kurulda oluﬂacak TDB yönetiminin yine
odalarla koordineli, odalar›n sesine kulak veren bir yönetim olmas›n› istiyorum ve diliyorum.

Yeﬂim Saraç
Sakarya Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Özellikle hizmetin özelden sat›n al›nmas›
konusunda güzel bir çal›ﬂma yap›lm›ﬂ ve bu
çal›ﬂman›n üzerine de güzel katk›lar oldu.
Her ne kadar karﬂ›t fikirler ç›ksa da sonuçta
bir platformda birleﬂti¤imizi gördüm.
Ben TDB’nin son iki y›l›n› çok olumlu de¤erlendiriyorum. Yap›lan çal›ﬂmalar› olumlu
buluyorum. Hepimizin art›lar›, eksileri var. Ama sonuçta biz Odalar›n oluﬂturdu¤u bir Birli¤iz. Ve tek yumru¤uz. Bu konuda
ben Birlik’i destekliyorum. Yapt›¤› çal›ﬂmalardan da son derece
memnunum. Katk›lar›m›z olduysa ne mutlu diyorum. Bundan
sonra yapacaklar› çal›ﬂmalarda e¤er ayn› yönetim devam ederse
sonuna kadar arkalar›nday›z.

Turgan Ülker
‹zmir Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Öncelikle Baﬂkanlar Konseyi ﬂeklinde
toplant›lar yap›l›p Odalar›n e¤iliminin saptanarak TDB’nin belirli kararlar almas›n› olumlu buluyorum. Bu nedenle Baﬂkanlar Konseyi
toplant›lar›na önemseyerek geliyorum.
Ancak toplant› format›n›n daha verimli
olmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Bir k›s›m
ayr›nt›lar daha önceden çözülüp burada sadece karar al›nacak
hale getirilmeli. Belli önemli konularda her odadan bir yetkili
al›n›rsa ve bu yetkililer daha önce de komisyonlarda tart›ﬂ›p
Odalar›yla iliﬂki içinde görüﬂlerini bu komisyonlara aktar›rlarsa
bu toplant›larda sadece temel kararlar al›narak çok verimli
toplant›lar yap›labilir.
Kamunun muayenehanelerden a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmeti
almas›yla ilgili tart›ﬂmalar sadece Baﬂkanlar Konseyi’yle s›n›rl›
kalmamal›. Bu sürekli bir komisyonun çal›ﬂmas› olmal›. Bugünkü
çal›ﬂmay› olumlu bir baﬂlang›ç olarak görüyorum ama yetersiz
buluyorum. E¤er böyle kal›c› bir komisyon kurulursa gelece¤e
dönük çok ciddi bir proje oluﬂturulabilece¤ini ve her ﬂeyin yerli
yerine oturaca¤›n› düﬂünüyorum.
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Murat Özy›ld›r›m
Kocaeli Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Epey bir yol kat etti¤imize inan›yorum. Tabii farkl› görüﬂler oldu. Ama daha tam somutlaﬂmad› bana göre. Bu bir toplant›yla olacak bir ﬂey de¤il zaten. Biraz detayl› bir
konu. Biz de Oda olarak konuyla ilgili yönetim kurulumuzla tekrar görüﬂece¤iz. Somut
önerilerimizi TDB’ye bildirmeye çal›ﬂaca¤›z.
. 3224 ile ilgili baz› de¤iﬂikler söz konusuydu.
Tabii ki iki y›l çok k›sa bir süre. Baﬂar›l› olunan alanlar da var baﬂar›s›z olunanlar da. Ama bunu iki y›la s›¤d›rmak bana göre yanl›ﬂ. Bunlar›n bir birikimi, bir geçmiﬂi var. Baﬂar›lar›n hepsi ﬂu iki
y›ll›k döneme ait de¤il. Baﬂar›s›zl›klar›n da hiçbiri bu iki y›ll›k
döneme ait de¤il. Ama TDB’nin Merkez Yönetim Kurulu’nun duyarl› ﬂekilde çal›ﬂt›¤›na bizleri çok iyi bir ﬂekilde temsil etti¤ine
ve ellerinden geleni yapt›¤›na inan›yorum. ﬁu iki y›ll›k dönem
bana göre dolu dolu geçmiﬂ bir dönemdir. Kendilerine teﬂekkür
ediyorum.

Korkmaz Tuzcuo¤lu
Bal›kesir Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Kamunun özelden a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetleri
alabilmesi konusunda sa¤lanan mutabakatlar›n birço¤una ben de kat›l›yorum ama
bunlar›n daha ayr›nt›Kamunun özelden a¤›z
diﬂ sa¤l›¤› hizmetleri alabilmesi konusunda
sa¤lanan mutabakatlar›n birço¤una ben de
kat›l›yorum ama bunlar›n daha ayr›nt›land›r›lmas› gerekir. Bu da
herhalde bir dahaki Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›na kadar haz›rlanacakt›r. Genel olarak olumlu bir toplant› oldu¤unu düﬂünüyorum. Ben nihai hedef olarak, kamunun bütün sa¤l›k hizmetlerini,
bütün yurttaﬂlara eﬂit ve ücretsiz vermesi gerekti¤ini savunuyorum. Fakat bunun bir geçiﬂ aﬂamas› olmas› gerekiyor. Kamu, bütün sa¤l›k hizmetlerini eﬂit ve ücretsiz olarak bütün halka vermeli. Ama bunu kamudan almak istemeyenler gidip özel muayenehaneden alabilmeli. Tabii bu çok uzun vadede olabilecek bir ﬂey
ama, giderek özel sektörden sat›n alman›n azalmas›, kamunun
verdi¤i hizmetlerin ço¤almas› gerekir diye düﬂünüyorum.

Rükselen Selek
Antalya Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Baﬂkanlar Konseyi toplant›s› Çanakkale’de
çok güzel geçti. Bu bölgeyi tan›mam›z
aç›s›ndan da olumluydu.
TDB’nin toplant› gündemi oldukça yo¤undu.
Gündemin yo¤unlu¤u ve gündemdeki konular›n sa¤l›k politikalar›n›n kilit konular›
olmas› ve konular üzerindeki görüﬂ farkl›l›klar›n›n fazla olmas›
gündemin ilerlemesini zorlaﬂt›rd›. Zaman›n daha fazla olmas› bu
konular›n yeterli ölçüde tart›ﬂ›labilmesi aç›s›ndan oldukça faydal›
olacakt›r. Her ﬂeye ra¤men bir araya gelmek, birlikte olmak çok
güzel. Sa¤lanan mutabakatlar›n geliﬂtirilmesinden yanay›z.
Toplant›da bu konudaki görüﬂümüzü belirttik. Bu konudaki ön
araﬂt›rmalar›n biraz daha geliﬂtirilip, belli ülkelerdeki örneklerin
al›n›p o ülkelerdeki bu örneklerin neden yürümedi¤i de irdelenirse daha sa¤l›kl› bir sonuç al›naca¤›na inan›yorum.

FDI Kongresi bu y›l 4-14 Eylül tarihleri aras›nda Hindistan’›n baﬂkenti
Yeni Delhi’de gerçekleﬂtirildi. TDB’yi temsilen Prof.Dr. Taner Yücel,
Prof.Dr. Nermin Yamal›k ve Prof.Dr. Emine Nay›r’›n kat›ld›¤› Kongrede
Prof.Dr. Nermin Yamal›k geçti¤imiz üç y›ldaki baﬂar›l› çal›ﬂmalar›
nedeniyle Dental Practice komitesine yeniden seçildi.

FDI Yeni Delhi Kongresi
rulmas› ve bundan sonra FDI kongrelerinin yap›laca¤› ﬂehirler seçilirken titiz
olunmas› konusunda tavsiyelerde bulundu. Yeni FDI beyanatlar› yürürlü¤ü
girdi. ‹lgili komisyonlar taraf›ndan oluﬂturularak genel kurula sunulan ve
genel kurulda yap›lan tart›ﬂmalar ile
düzeltilen ve kabul edilen 4 yeni FDI
beyanat› ﬂunlar:

TDB delegasyonu(soldan sa¤a): Prof.Dr. Nermin Yamal›k, Prof.Dr. Taner Yücel, Prof.Dr. Emine Nay›r
ve Prof.Dr. Gamze Aren

DI Kongresi ve mesleki toplant›lar bu y›l 4-14 Eylül tarihleri aras›nda Hindistan’›n baﬂkenti Yeni
Delhi’de gerçekleﬂtirildi. Bu toplant›lara
TDB’yi temsilen Prof.Dr. Taner Yücel,
Prof.Dr. Nermin Yamal›k, Prof.Dr. Emine Nay›r ve Prof.Dr. Gamze Aren kat›ld›lar.
FDI Kongrelerinin, meslek politikalar›n›n tart›ﬂ›ld›¤› mesleki bölüm, bilimsel
bölüm ve fuar olmak üzere üç aya¤› bulunuyor.

F

Mesleki bölüm
Bu y›l mesleki toplant›lar›n ana gündem maddesini FDI yap›lanmas› kapsam›ndaki tüzük de¤iﬂiklikleri ve seçimler oluﬂturdu. Bu bölümde iki büyük
toplant› yap›ld›. Toplant›da Baﬂkan›n
raporu sunuldu. Verimli bir y›l oldu¤u,
çal›ﬂmalar›n – özellikle sürekli e¤itim
çal›ﬂmalar›n›n verimli oldu¤u, Afrika’da
yap›lan konferans›n da baﬂar›l› geçti¤i
vurguland›. Nijer Diﬂhekimleri Birli¤i
FDI’ya üye oldu. (Ülkede toplam 26
diﬂhekimi bulunuyor). Komisyon çal›ﬂmalar› onayland›. Finansal konular görüﬂüldü. Bütçe onayland›.
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Tüzük de¤iﬂiklikleri
FDI’›n iﬂleyiﬂini kolaylaﬂt›raca¤› öngörülen bu de¤iﬂiklikler FDI’›n konseyinden, finansal konular›n ele al›n›ﬂ biçimine, komisyon ve komitelerin yap›lanmas›ndan görev da¤›l›m›na kadar
birçok konuyu içeriyor.
Finansal konularda çal›ﬂan geçici komite raporu sunuldu. Bu rapor harcamalar›n azalt›lmas›, finansal konular›n ﬂeffaf
olmas›, birliklere düzenli bilgi oluﬂtu-

1. A¤›z sa¤l›¤› organizasyonlar›n›n tütün
kullan›m›n›n azalt›lmas› çal›ﬂmalar›nda
dikkat etmeleri gereken prensipler,
2. Sürekli Diﬂhekimli¤i E¤itimi,
3. ISO standartlar›n›n desteklenmesi,
4. Diﬂhekimli¤i ‹mplantlar›n›n Kalitesi.
Seçimler:
Konsey ve komitelerde boﬂalan üyelikler için seçim yap›ld›. Prof.Dr. Nermin
Yamal›k, geçti¤imiz üç y›ldaki baﬂar›l›
çal›ﬂmalar› nedeniyle Dental Practice
komitesine yeniden seçildi. Seçim sonucu seçilen üyeler:
Saymanl›¤› Dr. Brent Stanley, FDI Konsey üyeliklerini Dr. A.L. Burton Conrod
(Kanada), Dr. Tin Chun Wong (Hong
Kong), Dr. Orlando Monteiro da Silva
(Portekiz) ve Prof. Alex Mersel (‹srail)
kazand›lar.

Prof.Dr. Taner Yücel ve
Prof.Dr. Nermin Yamal›k
FDI Baﬂkan› Yoon ile
birlikte

Bilimsel komite üyeli¤ini Prof. Martin
John Tyas (Avustralya) kazand›. Bu komite için Konsey bir üye daha atayacak.
Dental Practice Komitesi baﬂkanl›¤›n›
Dr. Myron Pudwil (ABD) kazand›.
Dental Practice Komitesi üyeliklerini
Dr. Peter Engel (Almanya), Dr. Claus
Munck (Danimarka), Prof.Dr. Nermin
Yamal›k (TDB) kazand›lar. Bu komiteye
konsey taraf›ndan iki üye daha atanacak.
Forumlar:
Genel kurullarda tart›ﬂmalar için yeterli
zaman olmamas› nedeni ile genel kurullar d›ﬂ›nda, gündemdeki maddelerin
tart›ﬂ›ld›¤› 3 forum yap›ld›. Bu forumlarda yeni FDI beyanatlar›, bütçe ve finansal durumun iyileﬂtirilmesi tart›ﬂ›ld›. Çal›ﬂma gruplar› oluﬂturularak finansal problemlerin irdelenmesine çal›ﬂ›ld› ve beyanatlar›n son taslak ﬂekli genel kurula sunuma haz›r hale getirildi.
FDI Bilimsel Kongresi ve Fuar›
FDI Kongresinin bilimsel bölümü 1013 Eylül 2004 tarihleri aras›nda Hindistan’›n baﬂkenti Yeni Delhi’de yap›ld›. 4
gün süren bilimsel program›n yan› s›ra,
yüzün üstünde firman›n kat›ld›¤› diﬂhekimli¤i fuar›nda diﬂhekimli¤inde kullan›lan ürünler ve yeni teknolojiler kat›l›mc›lar›n ziyaretine sunuldu.
Kongre öncesi "Sabit protezlerin geçmiﬂi, bugünü ve yar›n›", "‹mplantoloji",
"Minimum intervention", "Diﬂ renkli
restorasyon maddelerinde bilimden
prati¤e" baﬂl›kl› kurslar›n yan› s›ra,
"ART tekni¤i" ve "Multitaper aletlerle
baﬂar›l› endodontik tedavi" baﬂl›kl› pratik kurslarda programa dahildi.
Bilimsel programda "Protetik tedavide-

FDI Kongresinin ‹stanbul’da
düzenlenmesi konusunda
Prof.Dr. Taner Yücel ve
Prof.Dr. Emine Nay›r
FDI müdürü Dr. J.T. Barnard
ile görüﬂtüler.
Dr. J.T. Barnard, daha önce
TDB taraf›ndan FDI’ya yollanan
dosyan›n incelenece¤ini ve
sonucunun Nisan baﬂ›na kadar
belli olaca¤›n› belirtti.
ki ilerlemeler", "Evidence based dentistry", "SARS ve ebola gibi dünyada ortaya ç›kan yeni enfeksiyon hastal›klar",
"endodontik tekniklerdeki kavramlar",
"tükürük, çürük ve a¤›z sa¤l›¤›", "estetik diﬂhekimli¤i", "prekanseröz lezyonlar", "virüslerle kanser iliﬂkisi" gibi ilgi
çekici konularda konferanslar vard›.
Diﬂhekimli¤i teknolojisindeki yeniliklerin ele al›nd›¤› bölümde ise, lazer ve
diﬂhekimli¤inde mikroskoplar›n kullan›m› üzerinde konferanslar mevcuttu.

Lazerin yumuﬂak doku cerrahisinde,
periimplant iﬂlemlerinde, fluorencence
kontrollü subgingival temizlikte, çürük
temizlenmesi ve diﬂ beyazlatmada kullan›m›n›n anlat›ld›¤› konferansta, gelecekte lazerle kanallar›n dezenfeksiyonu
da tart›ﬂ›ld›. Diﬂhekimli¤inde mikroskoplar›n kullan›m›nda ise teﬂhiste, tedavi esnas›nda ve baﬂar›s›z olmuﬂ vakalarda mikroskoplar›n kullan›m› ele al›narak, mikroskop kullan›m›n›n diﬂhekimine muayenehane prati¤inde ne
denli yararl› olabildi¤i belirtildi.
Tüm FDI kongrelerinde oldu¤u gibi bu
kongrede de enfeksiyon kontrolü ve
koruyucu diﬂhekimli¤i, dünya ülkelerinin ihtiyaçlar› aç›s›ndan ele al›narak
tart›ﬂ›ld›. Koruyucu amaçla farkl› sosyoekonomik seviyelerde olan ülkelerdeki politikalar ve yöntemler anlat›ld›.
Yap›lan tüm konuﬂmalarda farkl› ülkelerde ihtiyaçlar›n farkl› seviyelerde oldu¤u ve bu nedenle çözümlerin de
farkl› olaca¤› vurguland›. Baz› ülkelerin
diﬂhekimli¤i hizmetinde yar›n› yaﬂarken, baz›lar›n›n ise dünü yaﬂad›¤›na
dikkat çekildi. Tüm insanlar›n a¤›z ve
diﬂ sa¤l›¤› hizmetine ulaﬂabilmesinin
genel sa¤l›klar›n›n korunmas› aç›s›ndan
önemli oldu¤u belirtildi.
TDB FDI kongresine talip oldu
FDI Kongresinin ‹stanbul’da düzenlenmesi konusunda, Prof.Dr. Taner Yücel
ve Prof.Dr. Emine Nay›r, FDI müdürü
Dr. J.T. Barnard ile görüﬂtüler. Dr. J.T.
Barnard, daha önce TDB taraf›ndan
FDI’ya yollanan dosyan›n incelenece¤ini ve sonucunun Nisan baﬂ›na kadar
belli olaca¤›n› belirtti. Dr. Bernard, FDI
kongresine aday birkaç ﬂehir saptanaca¤›n› ve bu ﬂehirlerin kongre olanaklar›n›n yerinde incelenece¤ini belirtti.
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‘Takma diﬂleri
keskinleﬂtiriyor...’

2004
Türkiye’sinden
G
a¤›z diﬂ sa¤l›¤›
manzaralar›...

Enteresan hurafeler
Bu da yakas› aç›lmad›k bir hurafe haberi. Haberin baﬂl›¤›na “... daha fazla a¤r›r” diye bir ekleme yapmak laz›m. Bir görev de mezartaﬂç›lara düﬂüyor: Ülkemizde
hurafelerin yay›lma h›z›n› göz önüne al›p daha yumuﬂak (örne¤in polietilenden yap›lm›ﬂ) mezartaﬂ› üretmeye ﬂimdiden baﬂlamal›lar bizce. Halk›m›z›n a¤›z diﬂ sa¤l›¤› mevzubahis!

‹bretlik bir reklam
Kayseri’de bir billboard reklam›. ‹çimizden “Diﬂ’te devrim”
yapmadan önce deontoloji ilkelerine de bir baksayd›n›z
demek geliyor. Hadi etik ilkelerden nasiplenmediniz,
cezalardan da m› haberiniz yok? Bu ne cüret, pes do¤rusu!
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eçti¤imiz günlerde
bir internet sitesinde yer alan bir haber ülkemizde a¤›z diﬂ sa¤l›¤›yla ilgili ﬂaﬂ›r›lacak olaylar›n hala bitmedi¤ini göstermesi aç›s›ndan kayda de¤erdi.
Bitlis’in Tatvan ‹lçesi’nde
yaﬂayan 80 yaﬂ›ndaki demirc0i ustas› Mehmet Bat›t’›n "takma diﬂleri keskinleﬂtirdi¤i"
anlat›l›yordu haberde.
ntvmsnbc sitesinde yer alan haberin metni ﬂöyle:
64 y›l› aﬂk›n süredir örste demir döven 80 yaﬂ›ndaki Mehmet
Bat›t’›n iﬂyerinin cam›na ast›¤› "Takma diﬂleriniz keskinleﬂtirilir" yaz›s› görenleri ﬂaﬂ›rt›yor.
Demirci ustas› Bat›t, diﬂ keskinleﬂtirme iﬂine karar vermesinde, kendi diﬂlerinde yaﬂad›¤› sorunlar›n neden oldu¤unu belirterek, ﬂöyle konuﬂtu: "Birkaç y›l önce diﬂçiye gittim. Yap›lan diﬂler a¤z›ma oturmad›. Diﬂleri a¤z›ma oturtmak için çok
u¤raﬂt›m. Diﬂler a¤z›ma oturduktan sonra yemek yemeye çal›ﬂt›m. Ancak bu kez tak›lan diﬂ yedi¤im ekme¤i bile kesmedi. Bunun üzerine diﬂlerimi bilemeye karar verdim. Bu sorunu yaﬂayan çok say›da insan oldu¤unu görünce, bunu iﬂ olarak yapmaya karar verdim. Bunun üzerine iﬂyerimin cam›na
bu yaz›y› yazma karar› ald›m. ﬁimdiye kadar 5 kiﬂi diﬂlerini
keskinleﬂtirmek için geldi."
Bölgede yaﬂayan ve diﬂ çektirecek paras› olmayan vatandaﬂlar›n diﬂlerini de çeken Mehmet Usta, çekti¤i diﬂleri de ipe geçirip saklad›¤›n› söyledi.
80’lik Mehmet Usta t›raﬂ oldu¤u usturadan, iﬂyerinde kulland›¤› lambaya kadar birçok eﬂyay› kendi çabas›yla üretmesinde yaﬂad›¤› yokluklar›n etkili oldu¤unu belirterek, "Çocukken köyde insanlar›n yüzlerce ihtiyac›n› yokluk içinde karﬂ›lamaya çal›ﬂ›yordum. Köylünün yaﬂam›nda önemli olan araç
gereçleri onararak bu iﬂe baﬂlad›m. Tatvan’a yerleﬂtikten sonra da bu iﬂi meslek haline getirdim" dedi.

Esra Kazanc›baﬂ› Türkiye’de sa¤l›k habercili¤i alan›nda
oldukça yetkin bir isim. E¤itim ve Sa¤l›k Muhabirleri
Derne¤i ESAM’›n kurucular›ndan olan Kazanc›baﬂ›, üç
y›ld›r haz›rlay›p sundu¤u Medikal program›nda a¤›z diﬂ
sa¤l›¤› sorunlar›n› da ele al›yor. TDB ve Colgate’in de
katk›lar›yla haz›rlanan program her Perﬂembe 10:20’de
HaberTürk’te canl› yay›mlan›yor.

Canl› yay›nda
‘a¤›z diﬂ sa¤l›¤›’
Medikal’den biraz bahseder misiniz?
Ne zamand›r yay›mlan›yor?
Üçüncü sezon bu. Haftada beﬂ gün canl›
yay›nlanan bir sa¤l›k program›y›z. Hafta
içi sabah alt› buçuk yedi aras› da tekrar›
var. Ayn› zamanda 90.5 frekans›ndan yay›n yapan Habertürk radyodan da canl› olarak program yay›nlan›yor. Programa daha çok halk›n sa¤l›k konusunda bilgilendirilmesine yönelik bir program. Kanserden ülsere, depresyondan cinsel problemlere, kalp krizinden do¤uma, k›s›rl›¤a
kadar pek çok konuda Türkiye’nin alanlar›ndaki uzman kiﬂilerini konuk ediyoruz. Bir de program›n içinde Türkiye’den
ve dünyadan sa¤l›k haberleri diye bir bölüm var. Burada da sa¤l›kla ilgili yeni bulunan tedaviler, ilaçlar, Sa¤l›k Bakanl›¤›
ya da TDB, TTB gibi kurumlar›n baﬂlatt›¤› kampanyalar›, düzenlenen toplant›lar›,
seminerleri bu konularda halk› bilgilendiriyoruz. Bizim televizyon biliyorsunuz
Habertürk haber portal›ndan do¤du. Habertürk haber portal›n›n yan portallar›ndan biri de sa¤l›k. Türkiye’nin en büyük
sa¤l›k portal›n› kurduk. www.haberturk.com’dan sa¤l›¤› t›klad›¤›n›zda sa¤l›k

portal›na ulaﬂ›yorsunuz. Burada a¤›z diﬂ
sa¤l›¤›yla ilgili bilgileri TDB’nin sitesinden ald›k ve al›nt› yapt›¤›m›z hekimi ve
kurumunu da zaten kaynak gösteriyoruz.
Bütün hastal›klar konular›nda doktordiﬂhekimi yaz›lar› var.
A¤›z diﬂ sa¤l›¤›yla ilgili çal›ﬂma nas›l
baﬂlad›?
Bu çal›ﬂmay› TDB ve Colgate ile birlikte
Eylül baﬂ›nda baﬂlatt›k. Önce Diﬂ Koruma
Günleri’ni baz ald›k. TDB’nin belirledi¤i
konusunda yetkin diﬂhekimleriyle diﬂeti
hastal›klar›ndan diﬂ çapraﬂ›kl›klar›n›n tedavisine ve özellikle çocuklarda çürük
önleyici uygulamalara kadar birçok konuda 24 programl›k bir seri baﬂlatt›k.
Türkiye diﬂ f›rçalama al›ﬂkanl›¤›n›n çok
yayg›nlaﬂmad›¤› bir ülke oldu¤u için ideal bir diﬂ f›rçalama nas›l olur, günde kaç
kez diﬂ f›rçalanmal›, diﬂ f›rças› seçiminde
neye dikkat etmek gerekli gibi konularda
halk› bilinçlendiriyoruz. En çok üzerinde
durdu¤umuz nokta, Diﬂ Koruma Günleri’nde de oldu¤u gibi çocuklar›n diﬂ sa¤l›¤› korumak. Henüz alt›nc› programday›z.
Toplam 24 program yapaca¤›z.

Hafta içi her gün 10:20’de canl› yay›mlanan Medikal’de Perﬂembe günleri a¤›z diﬂ sa¤l›¤›na ayr›l›yor
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Siz ESAM’›n da kurucular›ndans›n›z.
Türkiye’de sa¤l›k habercili¤i ‘sa¤l›kl›’
bir ﬂekilde yürüyor mu?
E¤itim ve Sa¤l›k Muhabirleri Derne¤i
Türkiye’deki sa¤l›k habercili¤inde yaﬂanan sorunlar› ortadan kald›rmak, halk›n
do¤ru yönlendirilmesini sa¤lamak amac›yla kuruldu. Biz uzmanlaﬂm›ﬂ gazetecinin konusuna daha hakim oldu¤unu, haber kaynaklar› taraf›ndan istenmeden de
olsa yan›lt›lma pay›n›n daha az oldu¤unu
düﬂünüyoruz.
‹zleyici tepkileri nas›l?
Sa¤l›k programlar›nda a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›
genelde ihmal edilen bir konu. Bu a¤›z ve
diﬂ sa¤l›¤› bölümü gerçekten çok önemli
bir misyon üstlendi. Gelen izleyici telefonlar›nda da bunu anl›yoruz. Özellikle
çocuklarda çürük önleyici uygulamalarla
ilgili annelerden epey telefon geldi, çünkü insanlar gerçekten bu konuda bilgiye
açlar. Örne¤in çapraﬂ›k diﬂlerin tedavileri
konusu çok dikkat çekti. Bu hafta a¤›z
kanserlerini iﬂleyece¤iz. Ayn› zamanda
ﬂeker hastalar›nda, kalp hastalar›nda, sindirim sistemi hastalar›nda a¤›z diﬂ bak›m›
nas›l olmal› gibi konular› da iﬂliyoruz ve
gerçekten de halktan çok olumlu tepkiler
al›yoruz. Bildi¤im kadar›yla TDB’nin bu
programlar› özellikle Anadolu’da yap›lan
çal›ﬂmalarda, okullarda yap›lan kampanyalarda e¤itim kaseti olarak kullanma yönünde bir düﬂüncesi de vard›.
Program›n yap›mc›s› olarak ben a¤›z diﬂ
sa¤l›¤›yla ilgili böyle 24 programl›k bir
paketle her türlü sorunu dile getirmiﬂ olmaktan, izleyiciye a¤›z ve diﬂ sa¤l›s› konusunda bir bilinçlendirme yolu aç›lmas›ndan çok mutluyum.

Anterior tek diﬂ eksikli¤inin restorasyonunda yeni bir yaklaﬂ›m:

Fiberle güçlendirilmiﬂ
kompozitlerin kullan›m›

iberle güçlendirilmiﬂ kompozitler, en az iki bileﬂenden oluﬂan
yap›sal malzemelerdir. Kuvvetlendirici bileﬂen yap›ya mekanik dayan›m ve rijitlik sa¤larken, bunu çevreleyen matris, kuvvetlendirici bileﬂeni destekleyerek malzeme ile çal›ﬂma kolayl›¤› sa¤lamaktad›r. Dental yaklaﬂ›mlarda,
genellikle, cam, polietilen ya da karbon
fibriller polimer ya da rezin matrisi desteklemektedir. Fibriller tek yönlü oldu¤u gibi örgü ﬂeklinde de de¤iﬂik konfigürasyonlarda yerleﬂtirilmiﬂ olabilir. Tipik olarak fibriller 7-10 µm çap›ndad›r.
Fiberle güçlendirilmiﬂ kompozitlerde
kullan›lmas› planlanan fibril tipi amac›na göre de¤iﬂim göstermektedir. Cam
fibriller genellikle labarotuvar ürünlerinde kullan›l›rken, polietilen gibi polimerik güçlendiriciler ünit baﬂ›nda yap›lan uygulamalar için daha uygundur.
Postlar ise karbon ya da cam fibrillerden yap›lmaktad›r.

Klinik diﬂhekimli¤inde fiberle güçlendirmenin kullan›lmas› ile ilgili ilk giriﬂimler 1960’l› y›llarda baﬂlam›ﬂt›r.
1960-70’lerde, araﬂt›rmac›lar klasik polimetilmetakrilat protezleri cam1 veya
karbon fibrillerle2,3 güçlendirmiﬂlerdir.
1980’lerde benzer giriﬂimler tekrarlan›rken, sabit protetik restorasyonlar4,
ortodontik retansiyon ayg›tlar›n›n5,6 ve
splintlerin7 güçlendirilmesi ile ilgili çal›ﬂmalar baﬂlam›ﬂt›r.
Fiberle güçlendirilmiﬂ kompozitler,
mekanik dayan›m›, estetik özellikleri,
kullan›m kolayl›¤›, de¤iﬂik ﬂekillere kolayl›kla adapte olabilmesi ve diﬂ yap›s›na direkt olarak ba¤lanabilmesi gibi özellikleri ile ünit baﬂ›nda uygulanabilecek bir çok iﬂlem için uygundur. Mobil
diﬂlerin splintlenmesi, kay›p diﬂlerin
restorasyonu ve endodontik post yap›m› gibi intraoral tedaviler bu teknoloji
ile yap›labilecek iﬂlemlerden birkaç›d›r.
Ünit baﬂ›nda diﬂ yerleﬂtirme iﬂlemi, fiberle güçlendirilmiﬂ kompozit teknolojisinin dikkat çeken bir uygulamas›d›r.
Çekilmiﬂ diﬂlerden8,9, akrilik diﬂlerden10,11 ve kompozit rezinden12,9,13 elde
edilen pontiklerin kullan›lmas›yla yap›lan diﬂ eklenmesi çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Bu pontik diﬂler, dayanak diﬂlere adeziv teknoloji kullan›larak yap›ﬂt›r›lmaktad›r.

Resim 1

Resim 3

Resim 2

Resim 4

Neslihan Eminkahyagil*
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Ünit baﬂ›nda yap›lan fiberle güçlendirilmiﬂ kompozit protezler; estetik, fonksiyonel ve potansiyel olarak kal›c› olabilecek bir sonucun elde edilebilmesi için
fiberle güçlendirilmiﬂ kompozit malzemenin ve adeziv teknolojinin tüm avantajlar›n› birleﬂtiren h›zl›, minimal invaziv bir yaklaﬂ›md›r.
Vaka:
Klini¤imize alt ön diﬂlerinin sallanmas›
ﬂikayeti ile baﬂvuran hastam›zdan al›nan rontgen ve klinik muayene sonucu
alt sol santral diﬂinin aﬂ›r› periodontal
harabiyet nedeni ile çekilmesi gerekti¤ine karar verilmiﬂtir (Resim 1, 2). Çekimi takiben (Resim 3), di¤er anterior
diﬂlerin de prognozunun ﬂüpheli olmas› nedeniyle çekim boﬂlu¤unun bir
köprü ile restore edilmesinden çok
implant yerleﬂtirilmesi planlanm›ﬂt›r.
‹mplant cerrahisine kadar geçen süre içinde hastam›z›n estetik olarak beklentisinin karﬂ›lanmas› amac› ile hastan›n
kendi çekilmiﬂ diﬂi ve fiberle güçlendirilmiﬂ ﬂerit (Ribbond, Ribbond Inc., Seattle) kullan›larak geçici bir protez
planlanm›ﬂt›r.
Çekimden sonra diﬂ, dehidrate olup
renginin de¤iﬂmemesi için serum fizyoljik solusyonunda saklanm›ﬂt›r. Çekimden bir gün sonra verilen randevuda, hem çekilmiﬂ diﬂ hem de komﬂu
diﬂler pomza ile temzilenmiﬂ ve parlat›lm›ﬂt›r. Pontik olarak kullan›lacak diﬂ,
çekim boﬂlu¤una uyumlanm›ﬂ ve diﬂin
palatinal orta üçlüsünde bir oluk aç›lm›ﬂt›r (Resim 4). Çal›ﬂma alan› pamuk
pelet ve dudak refraktörü ile izole edilmiﬂtir.
Komﬂu diﬂlerin palatinal ve proksimal
yüzeyleri ile beraber pontik diﬂin de palatinal yüzeyi 37% lik fosforik asit kullan›larak pürüzlendirilmiﬂ ve adeziv
bonding malzemesi iki kat uygulanm›ﬂt›r. Bonding malzeme palatinal ve proksimalden 10’ar saniye ›ﬂ›klanarak polimerize edilmiﬂtir.
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Resim 5

Gerekli olan fiberle güçlendirilmiﬂ ﬂerit
uzunlu¤unun belirlenmesi için çekim
boﬂlu¤u ve yandaki diﬂlerin palatinal
yüzeyleri boyunca diﬂ ipi ile ölçüm yap›lm›ﬂ ve ölçülen diﬂ ipi kadar bir parça ﬂerit özel makas› yard›m› ile kesilmiﬂtir (Resim 5). Kesilen parça hiç el
de¤dirmeden ve çok fazla ›ﬂ›¤a maruz
kalmadan cam bir gode içerisinde doldurucu içermeyen bir rezin kompozitle
iyice ›slat›lm›ﬂt›r (Secufiss F) (Resim 6,
7).
‹nce bir tabaka rezin kompozit malzeme komﬂu diﬂlerin palatinal yüzeyleri-

Resim 8

Resim 9

Resim 10

Resim 11
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Resim 6

ne yerleﬂtirilmiﬂ ve çekim boﬂlu¤u yönünde proksimal yüzeylere do¤ru uzat›lm›ﬂt›r. Islat›lan ﬂerit, presel yard›m› ile kompozit malzemenin üzerine yerleﬂtirilmiﬂ ve hafif bir bas›nç uygulayarak kompozit malzemenin içerisine gömülmesi sa¤lanm›ﬂt›r. Daha sonra, içerisine ﬂerit yerleﬂtirilmiﬂ kompozit
kompleksi, her yönden 60’ar saniye ›ﬂ›k
uygulanarak polimerize edilmiﬂtir.
Polimerizasyon sonras›nda, ﬂerit-kompozit kompleksinin üzerine ince bir tabaka daha kompozit uygulanarak ﬂeritin iki kompozit tabakas› aras›nda saklanmas› sa¤lanm›ﬂt›r (Resim 8, 9).
Restorasyon tamamland›ktan sonra
tüm di¤er rezin kompozit restorasyonlar da oldu¤u gibi bitirme ve polisaj iﬂlemleri tamamlanm›ﬂt›r. Ekstrakoronal
bir restorasyon oldu¤u göz önünde bulundurularak, hastaya arayüz f›rçalar›n›
kullanmas› önerilmiﬂ, gerekli hijyen e¤itimi verilmiﬂtir.
Bir hafta sonraki kontrol randevusunda
hasta, ortaya ç›kan estetik görüntüden
çok memnun oldu¤unu belirterek geçici olarak planlanan bu restorasyonu
kullanmak istedi¤ini belirtmiﬂtir. Restorasyonun yumuﬂak doku uyumu, esteti¤i, hastan›n oral hijyeni ve fiberle güçlendirilmiﬂ protez uyumunun da oldukça iyi olmas› da göz önünde bulundurularak implant ile restorasyon iﬂlemi ertelenmiﬂtir. 8. ayda yap›lan kontrolde de restorasyonun çevre dokularla uymunun iyi oldu¤u belirlenmiﬂ ve
ilk baﬂta geçici olarak planlanan bu restorasyonun takibine karar verilmiﬂtir
(Resim 10, 11).
Fiberle güçlendirilmiﬂ ﬂerit kullan›larak
yap›lan diﬂ yerleﬂtirme iﬂlemi için hasta
seçiminde etkili olan faktörler ﬂunlar olabilir:
• Estetik bölgede çekim yap›lm›ﬂ ve immediat bir protez isteyen hasta
• ‹mmediat minimal invaziv bir yaklaﬂ›m isteyen hasta
• Uzun dönem prognozu çok belli ol-

Resim 7

mayan dayanak diﬂlere sahip olan hastalar
• Bruksizmi olmayan hastalar
• Sabit protez ya da implant yapt›ramayacak kadar maddi olanaks›zl›klar› olan
hastalar
* Dr. Diﬂhekimi,
Baﬂkent Üniversitesi Diﬂhekimli¤i
Fakültesi Diﬂ Hastal›klar› ve Tedavisi A.D.
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Temporomandibular eklem
problemlerinde cerrahi çözümler
Orhan Güven*

emporomandibular
eklem
(TME) hastalar›, hekime genellikle, yemek yerken duyduklar›
ses, eklem, ense, ﬂakaklar bölgesinde
a¤r›lar, sabah kalkt›¤›nda a¤z›n› kapamada zorluk, a¤›z açmada k›s›tl›l›k, esneme veya konuﬂma s›ras›nda oluﬂan
çene ç›kmas›, buna ba¤l› a¤z›n› kapayamama veya a¤z›n› devaml› olarak açamama veya beslenme problemleri ile
baﬂvururlar.

T

TME ﬂikayeti ile baﬂ vuran hasta say›s›
her geçen y›l artan oranlarla karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Bunun nedeni, bu tür rahats›zl›klar›n eski dönemlerde olmad›¤›ndan de¤il, gerek fakültelerin gerek
Türk Diﬂhekimli¤i Birli¤i ve odalar›n
bilimsel organizasyonlar› neticesi meslektaﬂlar›m›z›n bu konu ile ilgili bilgi
düzeyinin artmas› ile TME rahats›zl›klar›n› tan›malar› ve teﬂhis edebilmeleridir. Bugün birçok meslektaﬂ›m›z TME
rahats›zl›klar›na ilgi duymakta ve hatta
bruksizm ve TME’nin baz› internal

problemlerinde konservatif tedavi yönResim 1.
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temlerini uygulayabilmektedirler(Resim 1). Baz› hastalarda ise konservatif
tedavi teknikleri ile müdahaleye ra¤men problemlerinin devam etti¤i, hatta
artt›¤› gözlenmektedir.
Konservatif tedavi kesin bir
iyileﬂme sa¤lamazsa bu tür
hastalar›n problemi çözümsüz mü
kalacakt›r?
Maksillofasiyal cerrahide yaﬂanan geliﬂmeler bugün çözümsüz gibi görülen
birçok probleme ›ﬂ›k tutmuﬂ bulunmaktad›r. Kronik ve akut birçok TME
eklem problemi cerrahi tedavi ile çözülebilmektedir. TME problemleri diye
adland›rd›¤›m›z rahats›zl›klar grubunda ne gibi patolojik tablolar ile karﬂ›laﬂ›lmaktad›r ve cerrahi tedaviler nelerdir.
TME’nin internal düzensizlikleri
‹nternal düzensizlikler, akut makrotravma veya kronik mikrotravmaya ba¤l› olarak ayr›ca geliﬂimsel veya kazan›lm›ﬂ olarak s›n›fland›r›labilirler. Akut
makrotravma, d›ﬂar›dan gelen bir kaynak taraf›ndan eklemde oluﬂturulan hasard›r. Mand›bulaya gelen ﬂiddetli bir
darbe veya çenenin aﬂ›r› ekstansiyona
zorlanmas› akut makrotravmaya örnek
say›labilir. Kronik mikrotravma say›lan
bruksizm ve diﬂ s›kma, eklem üzerine
aﬂ›r› bir kuvvet uygulamakta ve predipozan neden olmaktad›rlar. Kartilaj ü-

Resim 2

Resim 3

Resim 4.

zerine uzun süre uygulanan bas› kuvveti, form ve dejeneratif de¤iﬂikliklere neden olmakta, eklemin stabilitesini bozmaktad›r. Bugün, bu gruptaki hastalar›m›z›n hat›r› say›l›r bir bölümünün, eklem tedavisi amac› ile uygulanan aﬂ›r›
yüksek splintler veya, iyi planlama yap›lmam›ﬂ ve ‘full mouth’ olarak adland›r›lan porselen protez rehabilitasyonlar› sonras› oluﬂmuﬂ oldu¤unu belirtmekte yarar olacakt›r. TME’in en s›k
karﬂ›m›za ç›kan ve hemen hemen TME
ile ilgilenen tüm meslekdaﬂlar›n anlayabilece¤i bu rahats›zl›klar›nda, genellikle
mant›kl› ve iyi bir planlama ile konservatif yöntemler yararl› olmaktad›r (Resim1). Kronik ve daha komplike vakalarda, eklem boﬂlu¤una yap›lan, kimi araﬂt›rmac›lara göre konservatif, kimile-

rine göre cerrahi bir müdahale olarak
kabul edilen (artrosentez) oldukça yararl› olmaktad›r. Resim 2, internal bozuklu¤u olan bir hastam›zda artrosentez uygulamas›n› göstermektedir. Daha
problemli ve kal›c› hasar olan eklem
komponentlerinde, diski tutan ba¤larda
gevﬂeme veya diskte kal›c› hasar oldu¤u
durumlarda de¤iﬂik cerrahi tedaviler
faydal› olacakt›r. Resim 3,4 hastalar›m›zda uygulanm›ﬂ olan posterior disk
plastisi ve resim 5, eminense yap›lan
cerrahi müdahalelere örnekleri sergilemektedir.

bilmekteydi (Resim 7). Yaln›z bu problemin s›k s›k tekrarlamas› durumlar›nda ortaya ç›kan kronik veya ‘Rekürrent
dislokasyon’ olarak adland›r›lan tipinin
tedavisi ancak cerrahi ile mümkündür.
Artiküler ve yap›daki anatomik yetersizlikler, diski kontrol eden ba¤larda
gevﬂeme veya baz› nörolojik faktörlerin
varl›¤› halinde rekürrent dislokasyon oluﬂmaktad›r. Tedavisinde, arka ba¤lar›n
güçlendirilmesi, artiküler eminens’in
yükseltilmesi veya tamamen ortadan
kald›r›lmas› önerilmektedir(12) (Resim
8).

Dislokasyonlar
Dislokasyonlar veya çene ç›kmalar› olarak adland›r›lan problem, kondilin, eminensin önüne atlamas› ile karakterize
hastalar› son derece rahats›z eden bir
tablodur. Resim 6, bir hastam›z›n 3 D
CT sinde problemin boyutunu sergilemektedir. Teﬂhisi kolayl›kla yap›labilen
akut dislokasyonlar›n tedavisi eski tarihlerde bile mükemmel olarak yap›la-

TME K›r›klar›
TME in travmalar›, çocuklarda ve eriﬂkinde çok farkl› özellik gösterir ve tedavileri de buna ba¤l› olarak farkl›l›k gösterir. Çocuklarda TME k›r›klar›n›n erken teﬂhisi ve uygun bir uzman elinde
tedavisi, ileride oluﬂabilecek fasiyal asimetri ve ankiloz gibi gerek estetik, gerek fonksiyonel hatta psiﬂik travmalara
yol açabilecek problemlerin kolayca

Resim 5.

Resim 6.

Resim 7.
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önlenmesini sa¤layacakt›r.(4,8,10)
Eriﬂkinde ise kesin ve fonksiyonu iade
edecek tedavi cerrahi olup, kondilin
mandibular ramus’a tespit edilmesidir(2,3,5). Resim 9, kondil boynu k›r›¤› olan bir hastam›zda k›r›k kondilin mini
plak ile ramus’a tesbitini göstermektedir.
Resim 13.

Resim 8.

Resim 9.

TME Artiritisleri
Eklem yüzeyinde yapt›¤› de¤iﬂikliklerle
karakterize, eklemin nonenflamatuar,
dejeneratif bir hastal›¤›d›r (Resim 10).
Artritler aras›nda temporomandibular
eklem bölgesinde en s›k rastlanan tiptir. Artan yaﬂla beraber görülme s›kl›¤›
artmakta, s›kl›kla 6. dekatta karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Etyolojisi, ekleme gelen
tekrarlayan nitelikte aﬂ›r› yüklenme olarak düﬂünülmektedir. Bruksizm ve malokluzyon s›kl›kla rastlanan nedenlerdir. Tedavi cerrahi olarak dejeneratif
bölgelerin traﬂlanarak al›nmas›d›r.
TME ANK‹LOZLARI
TME’ de meydana gelen intrakapsuler
bir travma sonras› oluﬂan patolojik bir
k›r›k iyileﬂmesi nedeni ile çene hareketlerinin k›s›tlanmas›d›r(2,3,4,5). Olusan patolojik kemik iyileﬂmesi mandibulan›n
hareketine izin vermez. Küçük yaﬂlarda
oluﬂmas› halinde fasiyal asimetri ve
beslenme bozukluklar›na ba¤l› komplikasyonlar kaç›n›lmazd›r. TME’in en a¤›r problemlerinden olan ankiloz’un te-

davisi tamamen cerrahidir(1,6,7,9,11). Resim
11, her iki ekleminde de ankilozu olan
bir çocuk hastam›z›n radyolojik görüntülerini sergilemektedir. Resim 12, ameliyatla ankilozun aç›lmas› ve yerleﬂtirilen protezi, Resim 13 ise sa¤l›¤›na kavuﬂturulan hastan›n post operatif a¤›z
ac›kl›¤›n› göstermektedir.
* Prof.Dr. Ankara Üniversitesi,
Diﬂhekimli¤i Fakültesi, Cerrahi
Anabilim Dal›.
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6 Ekim’de aç›klanan ‹lerleme Raporu’nun ard›ndan Raporun olumlu ve olumsuz yönleri üzerine hararetli bir tart›ﬂma baﬂlad›. 17 Aral›k’ta müzakerelerin baﬂlamas›na iliﬂkin karar›n al›naca¤› Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye-Avrupa Vakf› Baﬂkan› Ziya Müezzino¤lu’nun de¤erlendirmelerini ald›k.
Türkiye’nin AET nezdinde büyükelçili¤ini de yürütmüﬂ olan Müezzino¤lu, Türkiye’nin AB’yle iliﬂkilerinin tek tarafl› ele al›nmamas› gerekti¤ini söylüyor:

‘AB’nin de Türkiye’ye ihtiyac› var’

Türkiye-Avrupa Vakf› hakk›nda biraz bilgi alabilir miyiz?
Vakf›m›z 2000 y›l›nda kuruldu. Kurucular›m›z aras›nda özel sektörden kamu
sektöründen yöneticiler, eski politikac›lar, iﬂadamlar›, akademisyenler, sanatç›lar ve sendika liderleri var. Yani bir
toplumun tüm kesimlerinden bileﬂenlerin bulundu¤u bir vak›f. Vakf›m›z Türkiye-AB vakf› de¤il, Türkiye-Avrupa
Vakf›. Amac›m›z da Türkiye-AB iliﬂkilerini çeﬂitli yönlerden toplumun önünde
tart›ﬂmaya açmak, onlar› bilgilendirmek ve bu konulardan oluﬂturulacak
politikalar›n gerçekleﬂmesinde katk›da
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bulunmak. Türkiye’nin ça¤daﬂlaﬂma çabalar›n›n 1850’lere kadar giden bir geçmiﬂi var. En büyük ça¤daﬂlaﬂma projesi
de Cumhuriyet’ti ve ‹kinci Dünya Savaﬂ›’na kadar bu anlamda büyük ilerlemeler kaydettik ama ondan sonra bir duraklama dönemine girdi Türkiye.
1963’te Ankara Antlaﬂmas›’yla bu konunun yeniden ele al›nm›ﬂ olmas›n›
Türkiye’nin ça¤daﬂlaﬂmas›n›n yeni bir
at›l›m› olarak kabul ediyoruz vak›f olarak. Atatürk, muas›r medeniyet seviyesine ulaﬂmak ve bat›l›laﬂmaktan söz ediyordu. Bu, günümüzde AB ile iliﬂkiler
ﬂeklini alm›ﬂ durumda ve biz de bu iliﬂkilerin geliﬂmesine katk›da bulunmak
istiyoruz. Yaln›z, öteki vak›f ya da derneklerden fark›m›z ﬂu; onlar ço¤unlukla konuya tek tarafl› bak›yorlar. Biz bunu iki tarafl› olarak görüyoruz. Türkiye’nin ça¤daﬂlaﬂmaya ve bunun için
AB’ye ihtiyac› oldu¤u gibi AB’nin de
dünyada siyasal bir güç haline gelmek
için Türkiye’ye ihtiyac› oldu¤una inan›yoruz. Bunu yak›n dönemdeki geliﬂmeler de çok aç›kl›kla ortaya koymuﬂ durumda. Avrupa Birli¤i, ekonomik bak›mdan dünyada en büyük ticaret hacmine sahip olmakla birlikte siyasal olarak
bir a¤›rl›¤a sahip de¤il. Bunu Irak olay›nda aç›kça gördük. Dünyada a¤›rl›k

sahibi olmak için Avrupa’n›n bu bölümünde Türkiye ile iﬂbirli¤ine ihtiyaç
vard›r ve iﬂbirli¤i gerçekleﬂirse AB’nin
siyasi kimli¤i de daha belirgin hale gelecek ve dünyada bir siyasi a¤›rl›k kazanacakt›r.
Türkiye’nin Avrupa serüveni neden
bu kadar uzun sürdü?
Bu konuda söylenenlerin do¤ru olan
yanlar› da var do¤ru olmayan yanlar›
da. ﬁöyle bir gözden geçirirsek; baﬂlang›çta Avrupa bütünleﬂmesine kat›lmak
çok daha kolayken daha sonra gitgide
güçleﬂti¤i görülüyor. Avrupa Ekonomik
Toplulu¤u 1950’de Roma Antlaﬂmas›yla kuruldu, 1958’den itibaren de birlik
olarak faaliyete geçti. Avrupa Ekonomik Toplulu¤u kurulduktan sonra ortakl›k yönünde ilk müracaat› 1959 Haziran ay›nda Yunanistan yapt›. 1963’ün
Eylül ay›nda Ankara Anlaﬂmas›yla Türkiye de ikinci ortak üye oldu. Anlaﬂma
üç kademeli bir anlaﬂmayd›. Bir haz›rl›k
dönemi vard›. Bu dönemin beﬂ y›l olmas›, gerekirse beﬂ y›l daha uzat›lmas›
öngörülüyordu. Arkas›ndan geçiﬂ dönemi öngörülmüﬂtü. Geçiﬂ dönemi, ayn› zamanda gümrük birli¤inin baﬂlang›ç dönemi olacakt›. Sonra bir son dönem öngörülmüﬂtü. Bu dönemde de

Türkiye’nin tam üye olmas› konusu incelenerek karara ba¤lanacakt›. O program oldu¤u gibi uygulansa Türkiye’nin
1990’lar ortas›nda teorik olarak tam üye olmas› mümkündü, ama ﬂöyle oldu:
Biz on y›ll›k dönemi haz›rl›k dönemini
beﬂ y›lda geri b›rakt›k. Hemen ikinci
döneme geçmek istedik. 1970 y›l›nda
imzalanan Katma Protokol’le bu gerçekleﬂti ve gümrük birli¤i uygulamas›
baﬂlad›. Ancak daha sonra AET’yle iliﬂkiler Türkiye’nin gündeminden ekonomik ve siyasal nedenlerle düﬂtü. Dolay›s›yla bir süre sonra da Türkiye AET’nin
gündeminden düﬂmüﬂ oldu.
Zaman zaman dile getirilen bir konu
var. Avrupa Toplulu¤u’nun 1970’lerin sonlar›nda Türkiye’ye üyelik için
teklif yapt›¤›, ancak dönemin hükümetinin bunu kabul etmedi¤i yönünde...
Bu hayli karmaﬂ›k bir konu. Yaln›z size
ﬂunu söyleyeyim. Ondan daha önce
böyle bir talebe muhatap olduk. Benim
büyükelçi olarak orada bulundu¤um s›rada AB, Katma Protokol çerçevesinde
gümrük birli¤i uygulamas› sürerken bizimle siyasi istiﬂare dönemini baﬂlatmak istedi. Siyasi istiﬂare demek, üyelik
müzakereleri için kap›y› aralamak demekti. Ancak, Türkiye ekonomik sorunlar ve siyasi istikrars›zl›k nedeniyle
bu durumu de¤erlendiremedi. Yunanistan konusuna gelince, Yunanistan’›n
tam üyelik baﬂvurusu üzerine Komisyonun Türkiye’ye de bu yönde telkinde
bulundu¤u bilinmektedir. Ancak amaç
gerçekten Yunanistan ile beraber Türkiye’nin de AB’ye üye olmas›n› sa¤lamak
m›yd› yoksa Yunanistan’›nkini de geri
b›rakt›rmak m›yd›, tart›ﬂ›lacak bir konu. Bu konuda bir noktay› özellikle
vurgulamak do¤ru olur. O zamanki
Fransa Cumhurbaﬂkan› Giscard D’estaing’in zorlamas›yla Avrupa Toplulu¤u
Konseyi Yunanistan’la müzakerenin
baﬂlamas›n› kararlaﬂt›rd›. Yunanistan’›n
talebi 1980’de karara ba¤land› ve komisyonun haz›rlad›¤› rapor, tekrar ediyorum olumsuz rapordu. Bir karﬂ›laﬂt›rma yapmak için söylüyorum, Türkiye için haz›rlanan son rapor olumlu rapordur; Türkiye’yle müzakere baﬂlamal›d›r diyor. Yunanistan için ise üyeli¤in
gereklerini yerine getirecek durumda
de¤ildir diyordu rapor. Buna ra¤men
D’estaing’in araya girmesiyle ve zorlamas›yla Yunanistan üye oldu. Ard›ndan
1986’da ‹spanya ve Portekiz, daha sonra kuzey ülkeleri, en son olarak da bu

‘Bizde özgüven eksikli¤i var.
Az›nl›klardan bahsedildi¤inde
hemen ‘Türkiye’yi bölmek
istiyorlar’ deniyor.
Biz, az›nl›klar diyince Lozan
Anlaﬂmas›’n› anl›yoruz.
Oysa Avrupa de¤erleri içinde
az›nl›k, kendisini ço¤unlu¤un içinde
görmeyenler olarak kabul ediliyor.’
y›l 10 ülkenin kat›lmas›yla gittikçe geniﬂleyen bir büyüme gerçekleﬂti. Türkiye 1987’de üyelik talebinde bulunmuﬂtu. Bu talep gerçekleﬂmedi ve uzun bir
aradan sonra 1995 y›l› sonunda Ortakl›k Konseyi’nce gümrük birli¤inin gerçekleﬂtirilmesi ve derinleﬂtirilmesi karara ba¤land›.
Ama Gümrük Birli¤i’ne giriﬂ Türkiye’nin tam üyelik sürecini h›zland›rmad›...
Evet, 1997 Lüksembourg zirve toplant›s›nda Birli¤in geniﬂlemesi programa
ba¤lan›rken Türkiye bunun içinde öngörülmedi. Bu durum Türkiye’nin tepkisine neden oldu. Türkiye anlaﬂmadan
do¤an tam üyelik hakk›n› ileri sürerek
e¤er böyle devam ederse AB ile iliﬂkilerini donduraca¤›n› aç›klad›. Bu tutum
karﬂ›s›nda AB ülkeleri de durumu yeniden de¤erlendirmek gere¤ini duydular
ve 1999 Helsinki zirvesinde Türkiye aday olarak kabul edildi. Böylece baﬂ›ndan beri iniﬂli ç›k›ﬂl› yürüyen iliﬂkilerimiz yeni bir aﬂamaya girmiﬂ oluyordu.
Bu aﬂamada Türkiye’nin üyelik için öngörülen siyasi kriterleri yerine getirerek
müzakereye baﬂlamas› öngörüldü. Bunlar Kopenhag Kriterleri diye bilinen kriterlerdi. Bunlar, bütün ülkeler için öngörülen kriterlerdir. Bu da hukukun

üstünlü¤ü, demokrasi, insan haklar› ve
az›nl›klara sayg› diye özetlenebilecek
konulard›r. Bu amaçla AB, bir ortakl›k
belgesi haz›rlad› Türkiye için. Türkiye
de buna paralel olarak bir ulusal program haz›rlad› ve bu çerçevede neleri
gerçekleﬂtirmesi gerekti¤ini programa
ba¤lam›ﬂ olduk. Ard›ndan Anayasada
ve ilgili yasalarda bu do¤rultuda bir dizi düzenleme yap›ld›. 2002 y›l›nda Kopenhag toplant›s›nda Türkiye bu düzenlemeleri ileri sürerek müzakerelerin
baﬂlat›lmas› için talepte bulundu. Fakat
AB, ‘önemli bir gayret gösterilmiﬂ olmakla birlikte bunun yeterli olmad›¤›n›’ ileri sürerek çal›ﬂmalar›n devam etmesini ve öngörülen önlemler gerçekleﬂtirilirse 2004 y›l› Aral›k ay›nda gecikmeden Türkiye’yle üyelik müzakerelerinin baﬂlamas› karar›n›n al›nabilece¤ini bildirdi. ﬁimdi iﬂte o dönemin eﬂi¤inde buluyoruz.
Türkiye’yle birlikte bu sürece giren
ülkelerle Türkiye’yi karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda nas›l bir tablo ç›k›yor ortaya?
Bilindi¤i gibi Türkiye 1963 y›l›nda
planl› kalk›nma dönemine girmiﬂti. Bu
plan çerçevesinde öngörülen ekonomik
kalk›nma ve sosyal geliﬂme ayn› y›l içinde imzalanan Ankara Antlaﬂmas›’n›n
hedefleriyle de örtüﬂüyordu. O zaman
Türkiye, Yunanistan, ‹spanya, Portekiz,
bunlar aﬂa¤› yukar› ayn› geliﬂme düzeyinde ülkelerdi. Demokrasi karnelerinde de benzerlikler vard›. Türkiye
1960’ta bir askeri müdahale dönemi yaﬂam›ﬂt›. Ama bu müdahale sonras›nda
yap›lan Anayasa Türkiye’nin ufkunu
açm›ﬂt›. Yunanistan bir Albaylar Cuntas› dönemi yaﬂam›ﬂt›. ‹spanya da uzun
y›llardan beri Franco diktatörlü¤ü vard›. Yine Portekiz’de Salazar diktatörlü¤ü vard›. Fakat bu ülkeler diktatörlük
dönemlerini aﬂt›lar ve geldi¤imiz bugünkü nokta da ﬂu; geçen seneki rakamlarla Yunanistan 12 bin dolar, ‹spanya 14 bin dolar, Portekiz 12 bin,
Türkiye de 2 bin 700 dolar düzeyinde
bir kiﬂi baﬂ› milli gelire sahip. Neden
böyle oldu? Dedi¤im gibi Türkiye’deki
siyasi istikrars›zl›k, ekonomik istikrars›zl›k, koalisyon hükümetleri, askeri
müdahaleler falan s›ralanabilir; ama bu
tabloda Türkiye’nin AB ile iliﬂkilerinin
önemi de kendili¤inden ortaya ç›k›yor
san›yorum.
‹lerleme raporunu nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
‹lerleme raporunu iki aç›dan de¤erlen-

51 / TDBD

‘Serbest dolaﬂ›ma kal›c›
bir k›s›tlama uygulamak,
Türkiye’nin AB’ye iliﬂkin
beklentilerine uymad›¤›
gibi AB’nin kendi ilkelerine
ve uygulamalar›na da ters
düﬂmektedir.’
dirmek gerekir. Rapordan beklenen,
müzakerenin baﬂlamas› için ›ﬂ›k yakmas›yd›. Rapor, Türkiye’nin geride b›rakt›¤›m›z dönemde siyasi alanda Kopenhag Kriterleri’ni yerine getirmek için yapt›¤› çal›ﬂmalar› takdirle karﬂ›lad›¤›n› belirterek beklenen yeﬂil ›ﬂ›¤›
yakt›. Bununla birlikte baz› olumsuz
yanlar da var. At›lan ad›mlar› taktirle
karﬂ›lamakla beraber uygulaman›n beklenen düzeye gelmedi¤ini söylüyor ve
zaman alaca¤›na iﬂaret ediyor. Bunun
yan›nda müzakereyle ilgili olarak yeni
önerilerde bulunuyor. Türkiye’nin nüfusunun k›sa bir süre sonra Almanya’y›
geçebilece¤i ve bunun organlar›n yap›s›n› etkileyebilece¤ine dikkat çekiliyor.
Gelir düzeyindeki farkl›l›¤›n›n beraberinde birçok sorun getirece¤i düﬂünülüyor. Serbest dolaﬂ›mla ilgili ciddi k›s›tlamalar öngörülüyor.
Serbest dolaﬂ›ma kal›c› bir s›n›rlama
getirilebilir mi? Bu Avrupa Birli¤i’nin
de¤erleriyle çeliﬂmez mi?
Geçici olarak böyle k›s›tlamalar düﬂünülebilir, nitekim son geniﬂlemede de
buna benzer çözümler öngörülmüﬂtür
ama serbest dolaﬂ›ma kal›c› bir k›s›tlama uygulamak, Türkiye’nin AB’ye iliﬂkin beklentilerine uymad›¤› gibi AB’nin
kendi ilkelerine ve uygulamalar›na da
ters düﬂmektedir. Ayr›ca, müzakerelere
baﬂlamak demek, öteki ülkelerle nas›l
müzakere yap›lm›ﬂsa Türkiye’yle öyle
müzakere yap›lacak ve öteki ülkeler nas›l üye olmuﬂsa Türkiye de öyle üye olacak demektir. Bu durum san›yorum
ki önümüzdeki dönemde ﬂu veya bu ﬂekilde düzeltilecek. Ancak bunun için
önyarg›lar›n mutlaka aﬂ›lmas› gerekiyor.
Bu önyarg›lar nereden kaynaklan›yor?
Birincisi, Türkiye’nin farkl› kültürde bir
ülke oldu¤u ve bunun ciddi bir sorun
olabilece¤i konusu üzerinde duruyor-
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lar. Baﬂka bir önyarg›, geçmiﬂle ilgili.
Türkleri hala Viyana kuﬂatmas›n› gerçekleﬂtiren Türkler olarak görüyorlar.
Bir di¤er önyarg›, Avrupa’daki iﬂçilerimizle ilgili. 1950’li y›llar›n sonunda
“Büyük Göç” baﬂlad›¤› zaman Avrupa’ya giden iﬂçilerin büyük bir k›sm›
k›rsal alandan gelen kimselerdi. Bu durum beraberinde baz› sorunlar getirdi.
Biz onlar›n adapte olmalar› için hükümet olarak yeterli çaba harcamad›k, onlar da yard›mc› olmad›lar. Böylece ilgili
ülkelerde, özellikle Almanya’da yer yer
kendi içine kapal› bir Türk toplulu¤u oluﬂtu. Buradan kaynaklanan baz› olumsuzluklar› görünce Türkler hakk›nda
bir belli yarg›ya sahip oldular. Bu önyarg›lar›n aﬂ›lmas› gerekiyor. Bu noktada tüm ilgili kuruluﬂlara görev düﬂüyor.
Özellikle sivil toplum kuruluﬂlar›n›n
ortaya ç›k›p neden böyle oldu¤unu ve
Türkiye’nin kat›lmas›yla Avrupa’n›n nas›l zenginleﬂece¤ini anlatmalar› laz›m.
Avrupa’da Yeﬂiller bütün ülkelerde Türkiye’nin AB ile bütünleﬂmesini en çok
isteyen grup görünümünde. Niye? ‹ddialar› var. Ötekiler gibi bakm›yorlar. H›ristiyan demokratlar vb. gibi AB’yi bir
h›ristiyan kulübü olarak görmek istemedikleri için, daha ço¤ulcu bir dünya
görüﬂüne sahip olduklar› için, Türkiye’nin buna katk›da bulunaca¤›na inan›yorlar. Yap›lan kamuoyu yoklamalar›na göre Avrupa’da nüfusun yaﬂl› kesimi Türkiye’ye karﬂ› ç›k›yor. Buna karﬂ›n, mesela Fransa’da gençlerin % 65’i
Türkiye’nin AB ile bütünleﬂmesinden
yana.
Türkiye’nin önyarg›lar› var m›?
Bizde de özgüven eksikli¤i var. Az›nl›klardan bahsedildi¤inde hemen ‘Türkiye’yi bölmek istiyorlar’ deniyor. Objektif bir de¤erlendirme yapmak gerekirse,
Anayasa ve yasalarda yap›lan de¤iﬂikliklerin Türkiye’nin bugünkü konumunda gerekli olmad›¤›n› kim söyleyebilir? Bunca zamand›r demokratik bir

ülke olmakla beraber, Türk demokrasisinin ça¤daﬂ bir demokrasi örne¤ine
her alanda uygun düﬂtü¤ünü iddia edebiliyor muyuz? Hay›r. Birçok eksik yanlar› vard›. Bunlar› düzelttik. Az›nl›klar
konusuna da böyle yaklaﬂmam›z do¤ru
olur. Biz, az›nl›klar diyince Lozan Anlaﬂmas›’n› anl›yoruz. Oysa Avrupa de¤erleri içinde az›nl›k, kendisini ço¤unlu¤un içinde görmeyenler olarak kabul
ediliyor.
‹lginç bir örnek olarak ﬂunu aktarabiliriz: Nobel’li Alman yazar Günter Grass,
Lübeck’in (Almanya’n›n kuzeyinde bir
kent) 2010 y›l›nda Avrupa’n›n kültür
merkezi haline getirilmesi çal›ﬂmalar›nda diyor ki: Yapaca¤›m›z ﬂeylerden biri, bir kiliseyi camiye çevirmek. Buna
destek veren de Lübeck’in Katolik papaz›. Buna karﬂ›l›k, 12 bin Alman’›n
yerleﬂmiﬂ oldu¤u Alanya’da bir kilise
yap›lmas› için yer istendi¤i zaman ne
yapaca¤›m›z› ﬂaﬂ›r›yoruz.
Türkiye halk› Avrupa Birli¤i’ni salt ekonomik kurtuluﬂ kap›s› olarak m›
görüyor?
Baﬂlang›çta Türk halk›, AB söz konusu
oldu¤u zaman gidip orada çal›ﬂmak, oran›n kolayl›klar›ndan yararlanmak ve
böylece ekonomik bak›mdan belli olanaklar sa¤lamak olarak görüyordu. Bugün ise, halk›m›z›n bunu hala ön planda tutmakla beraber Türkiye’nin ça¤daﬂlaﬂmas› aç›s›ndan da konuya bakt›¤›n› söyleyebilirim. Son yap›lan
araﬂt›rmalar da bunu gösteriyor. Avrupa ile bütünleﬂti¤imiz zaman sadece ekonomik sonuçlar›n› de¤il, ayn› zamanda toplum olarak AB’nin de¤erlerini
paylaﬂman›n bize getirdi¤i kolayl›klar›
ve iyilikleri de anlam›ﬂ durumda.
Bunun bir baﬂka örne¤ini biz Avrupa’daki Türklerde de görüyoruz. ﬁu anda AB ülkelerinde dört milyona yak›n
Türk yaﬂ›yor, 2 milyon 750 bini Almanya’da. Bunlar baﬂlang›çta çok güçlüklerle karﬂ›laﬂt›lar. Uyum sorunlar›
vard› ama ikinci kuﬂaktan itibaren geride b›rakt›lar. ﬁimdi o insanlar Avrupal›
oldu. Nisan ay›nda Atatürkçü Düﬂünce
Derneklerinin düzenledi¤i bir konferans için Almanya’dayd›m. Orada ﬂunu
gördüm ki insanlar›m›za bir özgüven
gelmiﬂ. ﬁimdi övünüyorlar, falan hastanenin baﬂhekimi Türk, falan belediyeden ikinci aday Türk diye sahip ç›k›yorlar. Bir özgüven oluﬂmuﬂ ve kendilerini ayn› zamanda o toplumun bir parças› olarak görüyorlar.


Türkiye için de¤iﬂik bir müzakere
yaklaﬂ›m› önerilmesini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Bunu yad›rg›yoruz tabii. Ayr›ca müzakereler ask›ya al›nabilmesinden bahsediliyor. Bunlar asl›nda müzakerelerin
do¤as›nda varolan ﬂeyler ama bunun
ka¤›t üzerine dökülmesi do¤al olmayan
bir ﬂey. Bu müzakerelerin iki taraf› bir
araya gelip bir konuda çekiﬂirler, olmay›nca ara verirler, tekrar ederler, yani
müzakere devam eder. Sonunda da hedefe var›l›r. Geniﬂleme sürecinde bunun örnekleri yaﬂand›. Mesela, Avusturya’da aﬂ›r› sa¤ bir parti kazan›nca siyasi iliﬂkilerinizi dondururuz dediler.
Modeli benimsedikten sonra bunlar›
yad›rgamamak laz›m. Bunlar›n aﬂ›labilece¤i kan›s›nday›m.
May›s ay›nda bir Amerikan dergisi
‘AB’nin sonu mu bu?’ diye bir konuyu
gündeme getirdi kapakta; nüfusun yaﬂlanmas›. Bu o kadar önemli ki. BM’nin
yapt›¤› bir araﬂt›rmaya göre en çok yaﬂlanma ve nüfus azal›ﬂ› Almanya’da yaﬂan›yor. ﬁu anda 81 milyon olan Alman
nüfusu 2050 y›l›nda 56 milyona düﬂüyor. Bunun beraberinde getirdi¤i sonuçlar var. Sosyal sigorta sistemi ﬂimdiden çöküyor. Çünkü bugün dört çal›ﬂan bir emekliye bak›yor. 2050 y›l›na

geldi¤i zaman bu oran bire bir oluyor ki
ayakta durmas› mümkün de¤il. Onun için de önlemler al›nmas› laz›m. O bak›mdan akl› baﬂ›nda baz› Avrupal›lar
‘biz Türklerin gelmesinden ﬂu olur, bu
olur diye korkuyoruz ama zaten muhtaç de¤il miyiz buna’ diyor. ‘Bizim
korktu¤umuz geçmiﬂte oldu¤u gibi kalifiye olmayan iﬂçilerin buraya gelmesi.
Ne yapal›m o halde? Öyle programlar
haz›rlayal›m ki gelecek olanlar e¤itilmiﬂ
iﬂçiler olsun.’
AB Türkiye’nin tam üyeli¤inden nas›l etkilenecek?
Türkiye’ye 1999’da aday üyelik statüsü
tan›n›rken, bu fikri hala tart›ﬂmaya devam eden üye ülkeler vard›. Yaln›z 11
Eylül terör olay› Türkiye’yle iliﬂkilerin
önemini art›ran bir faktör oldu. Çünkü
medeniyetler tart›ﬂmas› diye gündemde
bulunan bir konu bu olayla birlikte çok
ivedi bir sorun olarak ortaya ç›km›ﬂt›.
Bunu aﬂabilmek için, Türkiye’nin
ço¤unlu¤u Müslüman bir ülke olarak
katk›s› olabilece¤i fikri yayg›nlaﬂt›. Bu
nedenle 1999’da al›nm›ﬂ olan karar giderek daha güçlü bir karar haline geldi.
Bununla birlikte Türkiye’nin tam üyelik
müzakeresini ötekilerle karﬂ›laﬂt›rmak
yanl›ﬂ olur. Türkiye’nin üyeli¤ini ben

AET’nin kuruluﬂu kadar önemli ve ciddi bir olay olarak görüyorum. Düﬂman
ülkelerin siyasi bir birli¤i kurmalar› ne
kadar güçse, böyle ayr› kültür, din ve ekonomilere sahip ülkelerin bir araya
gelmesi de kolay de¤ildir. Ama en sonunda nas›l AET ve AT’den AB sürecine
gelindiyse bu da gerçekleﬂtirilecektir.
Yaln›z kolay olmayacak, tekrar ediyorum. Çok çal›ﬂmam›z gerekiyor. Bu nedenle, önyarg›lar› aﬂabilmek için görevli kuruluﬂlar›n yapaca¤› çal›ﬂmalar›n yan›nda sivil toplum örgütlerine de büyük görev düﬂtü¤üne inan›yorum; hem
Avrupa’dakilere hem Türkiye’dekilere.
Öngörülen süre 10 y›l kadar. Uzun bir
süre. Müzakereler s›ras›nda yeni
engeller de ç›kabilir, bu süreci h›zland›racak geliﬂmeler de yaﬂanabilir. Herﬂey
bu dönemde gösterilecek gayrete ba¤l›.
Ekonomik istikrar olacak. Bundan daha
önemlisi siyasi istikrar olacak. Yani
Türkiye’de bir siyasi istikrars›zl›k ya da
demokraside bir gerileme olursa bu, süreyi uzat›r.
Son olarak ﬂunu vurgulamak isterim ki
bugün
bulundu¤umuz
noktada
Türkiye’nin de Avrupa Birli¤i’nin de bu
ﬂans› en iyi ﬂekilde de¤erlendirmesi her
iki taraf için de büyük bir kazan›m olacakt›r.

Dan›ﬂtay baz istasyonunun kald›r›lmas›na onay verdi
zmir ‹dare ve Vergi
Mahkemeleri, ‹cra Dairelerinin bulundu¤u
Konak SSK Tesisleri A/3
Blok çat›s›nda bulunan
Cep Telefonu Baz istasyonunun kald›r›lmas›na iliﬂkin olarak bir grup avukat
taraf›ndan yap›lan baﬂvurunun ‹zmir Valili¤i'nce
reddedilmesi üzerine ‹zmir Barosu Baﬂkanl›¤› ile
Kent ve Çevre Komisyonu
üyeleri taraf›ndan Dan›ﬂtay'a aç›lan iptal davas› sonuçland›.
Dan›ﬂtay, ‹zmir Adliyesi'nin (Konak)
tepesindeki baz istasyonunun kald›r›lmas›na iliﬂkin, idare mahkemesinin
karar›n› onad›.
‹zmir 3.‹dare Mahkemesi aç›lan iptal
davas›n› ﬂu gerekçelerle yerinde görmüﬂtü.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas› 56.
maddesi, herkesin sa¤l›kl› ve dengeli

‹
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bir çevrede yaﬂama hakk›na sahip oldu¤u, çevreyi
geliﬂtirmek, çevre sa¤l›¤›n› korumak ve çevre kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaﬂlar›n ödevi oldu¤unu ortaya koymaktad›r,
2872 say›l› Çevre Kanunu'nda, Çevre korunmas›na ve kirlili¤ine iliﬂkin karar ve önlemlerin al›nmas›
ve uygulanmas›nda, insan
ve di¤er canl›k varl›klar›n
sa¤l›¤›n›n korunmas› al›nacak önlemlerin kalk›nma çabalar›na
olumlu ve olumsuz etkileri ile fayda ve
maliyetleri dikkate al›narak k›sa ve uzun vadeli de¤erlendirmelerin yap›lmas›n›n esas oldu¤u hükmüne yer verilmektedir,
11.5.2000 gün ve 2000-11 say›l› Çevre Bakanl›¤› Genelgesi ile cep telefonu
baz istasyonlar› ve di¤er radyasyon yayan sistemlerin, çevre ve insan sa¤l›¤›

dikkate al›narak kamu binalar›, okul,
hastane, kreﬂ, k›ﬂla ve park gibi kamunun yo¤un olarak kulland›¤› alanlara
kurulmas› yasaklanm›ﬂ ve bu Genelgenin yay›n tarihinden sonra kurulacak
baz istasyonlar›n›n da meskun mahal
d›ﬂ›na kurulmas› gerekti¤i belirtilmiﬂtir.
Benzerleri kald›r›labilir
Bu kesinleﬂmiﬂ mahkeme karar› ile
"cep telefonu baz istasyonlar› ve di¤er
radyasyon yayan sistemlerin, çevre ve
insan sa¤l›¤› dikkate al›narak kamu binalar›, okul, hastane, kreﬂ, k›ﬂla ve
park gibi kamunun yo¤un olarak kulland›¤› alanlara kurulmamas›" yönünde önemli bir yarg›sal karar elde edilmiﬂ oldu. Söz konusu karar örnek gösterilerek benzer durumlardaki baz istasyonlar›n›n kald›r›lmas› mümkün olabilecek. Bunun için baz istasyonlar›n›n bulundu¤u yerlerin mülki amirlerine söz konusu istasyonlar›n kald›r›lmas› için baﬂvurulmas› gerekiyor.

Sorular›n yan›tlar›n› en geç 10 Aral›k 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- Hangisi doku düzenleyicilerin kullan›m alanlar›ndan
de¤ildir?
a) Sa¤l›ks›z dokular›n iyileﬂtirilmesinde kullan›l›rlar.
b) Geçici astar maddesi olarak kullan›l›rlar
c) Daimi astar maddesi olarak kullan›l›rlar
d) Fonksiyonel ölçü maddesi olarak kullan›l›rlar
e) Küçük cerrahi giriﬂimlerden sonra

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

2- Yara iyileﬂmesi s›ras›nda prolifere olarak epitelizasyonu
sa¤layan hücreler aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
a) Lokal mezenﬂimal hücreler
b) Sistemik mezenﬂimal hücreler
c) Germinal epitel hücreler
d) Fibroblastlar
e) Osteoblaslar

7- ‹nflamasyonun 5 klasik belirtisinden ikisi olan lokal
k›zar›kl›k ve s›cakl›¤›n nedeni aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
a) ‹nflamasyon bölgesindeki damarlar›n artm›ﬂ vazodilatasyonu
b) Nötrofillerin diapedesis
c) Nötrofillerin marjinasyonu
d) Polimorfnükleer Lökositelere ait lizozomal enzimler
e) Bölgedeki transudatif s›v›n›n yol açt›¤› hidrolik bas›nç

3- Aﬂa¤›dakilerden hangisi indirekt pulpa kaplamas› sonras›
beklenmez?
a) Çürü¤ün ilerlemesinin durdurulmas›
b) Sklerotik dentin oluﬂumu
c) Dentin premeabilitesinin azalmas›
d) Dentin demineralizasyonunun sa¤lanmas›
e) Tersiyer dentin yap›m›n›n stimülasyonu

8-) 8 yaﬂ›nda üst sol orta keser diﬂinde travma sonras› mine
dentin k›r›¤› ve 2mm pulpa ekspozu olan bir hasta, 2 saat
sonra size baﬂvurursa hangi tedavi uygulars›n›z?
a) Klasik kanal tedavisi
b) Kalsiyum hidroksit ile kanal tedavisi
c) Direkt kuafaj
d) Formokrezol amputasyonu
e) Kalsiyum hidroksit amputasyonu

4- Bebeklerde görülen infantil yutkunma çocukluk döneminde
de devam ediyorsa aﬂa¤›daki malokluzyonlardan hangisi
görülebilir.
a) Derin kapan›ﬂ
b) Aç›k kapan›ﬂ
c) ‹skeletsel S›n›f II, divizyon 2
d) Mandibuler darl›k
e) Hiç birisi

9- Aﬂa¤›daki periodontopatojenlerden hangisinin doku invazyonu özelli¤i yoktur?
a) Actinobacillus actinomycetemcomitans
b) Porphyromonas gingivalis
c) Fusobacterium nucleatum
d) Treponema denticola
e) Actinomyces viscosus

5- ‹deal bir periodontal tedavi planlamas›nda idame faz› hangi
aﬂamada yer almal›d›r?
a) Etiotropik faz
b) Cerrahi faz
c) Restorotif faz
d) Acillerin tedavisi
e) Etiotropikfaz, cerrahi ve restoratif fazlar›n her birinin
onunda

10) Normal anatomik yap›dan sapma olarak gözlenen "C ﬂekilli kanallar" aﬂa¤›daki diﬂlerden hangisinde gözlenir?
a) Alt 1.Küçükaz›
b) Üst 1.Küçükaz›
c) Üst 2.Büyükaz›
d) Alt Kanin
e) Alt 2.Büyükaz›

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

TDBD 82. Say› CEVAP ANAHTARI
1. A
Üst tam protezin arka s›n›r› sert dama¤›n gerisinde
hareketli dokulara kadar uzat›lmal› sert dama¤›n üzerinde yer
almamal›d›r. E¤er protez sert damak üzerinde sonlan›rsa hermetik örtücülük olmayacak ve tutuculuk olumsuz yönde etkilenecektir.
2. C
Parsiyel amputasyon özellikle travma geçirmiﬂ vital
pulpal› diﬂlerde endikedir. Akut pulpitis, Akut apikal periodontitisli, kronik apikal periodontitis ve pulpa rekrozu olan
diﬂlerdeki uygun tedavi ﬂekli (kanal tedavisi) pulpektomidir.
3. E
Apikal bölgedeki sert doku yap›m› ve apikal kapan›m, canl›l›¤› korunabilen Hertwig Epitel K›n› arac›ﬂ›¤›yla
sa¤lanmaktad›r.
4.E
Di¤er ﬂ›klarda yer alan durumlar erken ortodontik
tedavi gerektirmektedir. O nedenle do¤ru yan›t E ﬂ›kk›d›r.
Soruda bahsedilen iskeletsel anomaliler geliﬂim döneminde
geliﬂim potansiyelinden yararlanarak tedavi edilmelidirler.
Erken süt diﬂi kay›plar› durumunda ise yer tutucular yap›lmal›d›r. Bu ﬂekilde yer kayb› ve çapraﬂ›kl›k oluﬂmas› engellenmiﬂ olur. Ayr›ca primer diﬂ kontaktlar› kapan›ﬂ bozukluklar›na neden olmamalar› veya varsa kapan›ﬂ›n normal hale getirilmesi amac›yla önleyici bir tedavi olarak uygulanmal›d›r.
5. A
‹nfeksiyöz mononükleazis’in etkeni Epstein-Barr virüsüdür. Sa¤l›kl› insanlar›n tükürüklerinde bu virüs izole edilebilmiﬂtir.
6. D
Dikey boyut normalden yüksek tespit edilirse, yüz
ve çi¤neme kaslar›n›n boyu uzayacak ve tonuslar› artacakt›r.
Bu durum çi¤neme etkinli¤inin azalmas›na neden olmaktad›r.
7. B
Aç›k apeksli diﬂlerde apeksin kapanmas›n› sa¤lamak
için uygulanan kanal tedavilerinde verilen ﬂ›klar aras›nda tek
kullan›labilen grup kalsiyum hidroksitli kanal patlar›d›r. Kalsiyum hidroksit sert doku oluﬂumunu stimüle edebilme özelli¤ine sahiptir.
8. C
Fenil ketonürik hastalar, aspartamda bulunan iki aminoasitten biri olan fenilalanin’i metabolize edemezler. Bu
maddenin kanda yükselen konsantrasyonu toksik reaksiyona
ve mental retardasyona yol açmaktad›r. Bu nedenle aspartam
içeren pek çok ürünün ambalaj›nda fenil ketonürili hastalar
taraf›ndan kullan›lmamas› yönünde uyar›lar yer almaktad›r.

9. D
Yer darl›¤› haricinde di¤er faktörler aç›k kapan›ﬂ etiyolojisinde yer alan faktörlerdir..
10. A Modifiye Stillman Yöntemi ile diﬂeti çekilmelerinde
yap›lan f›rçalamada, f›rça uçlar› k›smen diﬂin servikalinde ve
k›smen de komﬂu gingivada konumland›r›l›r. Atake gingival
boyunca koronal yönde hareket ettirilir.

Kredilendirilen
etkinlikler
TDB – SDE Yüksek Kurulunun
09 Nisan 2004 tarihli toplant›s›nda
de¤erlendirilen etkinlikler:
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05-06
Etkinli¤in Ad›
: Bölgesel Bilimsel Toplant›lar
Etkinli¤in Tarihleri : 22.10.2004
Bursa Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0224.222 69 69
Etkinli¤in Ad›
: Ekim 2004 E¤itim Semineri
Etkinli¤in Tarihi
: 23.10.2004
Samsun Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0362.435 44 78
Etkinli¤in Ad›
: Cam Fiber Uygulamalar›
Etkinli¤in Tarihleri : 23-24.10.2004
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05-06
Etkinli¤in Ad›
: Acil T›bbi Yard›m Kursu
Etkinli¤in Tarihleri : 28.10.2004
Bursa Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0224.222 69 69
Etkinli¤in Ad›
: Ekim 2004 E¤itim Semineri-2
Etkinli¤in Tarihi
: 29.10.2004
Samsun Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0362.435 44 78
Etkinli¤in Ad›
: SDO E¤itim Seminerleri
Etkinli¤in Tarihleri : 05.11.2004
EDAD
Tel: 0212.224 08 50
Etkinli¤in Ad›
: Bursa EDAD Çal›ﬂma Grubu E¤itim
Seminerleri-1
Etkinli¤in Tarihleri : 05.11.2004
EDAD
Tel: 0212.224 08 50
Etkinli¤in Ad›
: Antalya EDAD Çal›ﬂma Grubu Toplant›s›
Etkinli¤in Tarihleri : 06.11.2004
Hatay Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0326.214 68 16
Etkinli¤in Ad›
: 2004 Bilimsel Konferans
Etkinli¤in Tarihleri : 20.11.2004
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05-06
Etkinli¤in Ad›
: Sürekli Diﬂhekimli¤i E¤itimi Konferanslar›
Etkinli¤in Tarihleri : 21.11.2004
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05-06
Etkinli¤in Ad›
: Yard›mc› Personel E¤itimi
Etkinli¤in Tarihleri : 26.11.2004
Samsun Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0362.435 44 78
Etkinli¤in Ad›
: 96.Y›l Bilimsel Etkinli¤i
Etkinli¤in Tarihleri : 27.11.2004
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05-06
Etkinli¤in Ad›
: Yard›mc› Personel E¤itimi-1
Etkinli¤in Tarihleri : 03.12.2004
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05-06
Etkinli¤in Ad›
: Klinik Uygulamalar
Etkinli¤in Tarihleri : 10.12.2004
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05-06
Etkinli¤in Ad›
: Bölgesel Bilimsel Toplant›lar-1
Etkinli¤in Tarihleri : 10.12.2004
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05-06
Etkinli¤in Ad›
: Acil T›bbi Yard›m Kursu-1
Etkinli¤in Tarihleri : 16.12.2004
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05-06
Etkinli¤in Ad›
: Bölgesel Bilimsel Toplant›lar-2
Etkinli¤in Tarihleri : 17.12.2004
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 05-06
Etkinli¤in Ad›
: Yard›mc› Personel E¤itimi-2
Etkinli¤in Tarihleri : 24.12.2004
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valisi, Türk generali duruyor. Dedem Rus
ordusunda subay olarak gelmiﬂ. Ka¤›zman’da bir a¤an›n k›z›n› sevmiﬂ. Orada
kalm›ﬂ evlenmiﬂ.
TDBD: Okula dönersek, sonra kayd›n›z›
yapt›lar m›?
5 yaﬂ›nda oldu¤um için kay›t yapamad›lar,
bir süre kay›ts›z devam ettim. Okumam›n
yan› s›ra matemati¤im de çok iyi idi. Hatta
zaman zaman üst s›n›flarda baz› problemleri çözemeyen ö¤renciler oldu¤unda beni
ça¤›r›p problem çözdürüyorlard›. Daha
sonra beni okula kaydettiler. Böylelikle 56
senesinde ilkokulu bitirdim. o zamanlar
amcam ‹stanbul’dayd›. Bizim ‹stanbul’da
okumam›z› istedi ve böylece ‹stanbul’a gelerek Saint Joseph Lisesi’ne kayd›m›z› yapt›rd›k.
Saint Joseph‘de çok iyi bir e¤itim ald›m. A-

‘Özgür ve demokratik
bir üniversite istiyorduk’
Kazmir Pamir mesle¤imizin
çok renkli, çok yönlü bir ismi.
Kendisiyle 1968 ö¤renci
eylemlerindeki an›lar›ndan
nümizmatik tutkusuna kadar
uzanan sohbetimizde laf laf›
açt› ve keyifle okunacak bir
söyleﬂi ortaya ç›kt›. Pamir’in
40 y›l öncesinin ve bugünün
gençli¤ine yönelik
de¤erlendirmeleri de oldukça
düﬂündürücü.
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TDBD: Üniversite y›llar›na kadarki dönemi k›saca anlat›r m›s›n›z?
Kazmir Pamir: 1946 y›l›nda Diyarbak›r’da
do¤dum. Babam Devlet Demiryollar›nda
mühendisti. Devlet, nereye demiryolu yap›yorsa babam› oraya tayin ediyorlard›. Gaziantep’e tayin oldu. Gaziantep’te a¤abeyim
7 yaﬂ›nda ilkokula baﬂlad›. Ben o zaman
daha 5 yaﬂ›ndayd›m. Bir gün annemin çok
k›ymetli bir vazosunu k›rd›m. Akﬂam babamdan azar iﬂitmeyeyim diye hemen a¤abeyimin yan›na okula kaçt›m. Teneffüs bitince ben de s›n›fa girdim yan›na oturdum.
Ö¤retmen geldi, bu çocuk kim, ne ar›yor
burada dedi. A¤abeyim ‘kardeﬂim, okuma
yazma biliyor’ dedi. Ö¤retmen bana bir yaz› okuttu. Ben okudum ve ö¤retmen ﬂaﬂ›rd›, ad›m› sordu. Kazmir dedim. ‘Senin ad›n
Gazi olsun, sen okula gelmeye devam et’
dedi.
TDBD: Kazmir ismi nereden geliyor?
K.P.: Ben h›ristiyan›m. Babam Latin Katolik, annem Rus Ortodoks. Kazimir Litvanya ismi. Babam›n dedeleri de Litvanya’dan
gelme oldu¤u için bizde isimler genelde azizlerin isimleri. Saint de Kazimir var. Onun ismi. Ama yaz›l›rken Kazimir yerine
Kazmir yaz›lm›ﬂ.
Dedem Rus ordusunda veterinermiﬂ. Enteresan bir resim var. Kars’ta ayn› odada
farkl› zamanlarda çekilmiﬂ iki tane resim...
‹lkinde Rus valisi, Rus generali, Rus veteriner müdürü olarak dedem duruyor. Sonra
Kars Türklere geçiyor. Ayn› odada dedem
ayn› yerde duruyor, yan›nda bu defa Türk

ma lise sonda ‹ngilizce’den bir sene bekledim. Babam inﬂaat mühendisi, day›m da
Kars’ta diﬂhekimiydi. Ya diﬂhekimi ya inﬂaat mühendisi olmak istiyordum. Day›m
yazlar› ‹stanbul’a gelirdi, muayenehaneyi
b›rak›rd›. Bakt›m, her dem rahat, kendi baﬂ›na, özgür bir meslek. Babam ise zavall›,
Gaziantep’te çok iyi bir mühendis olmas›na
ra¤men, bazen üç sene izin alamazd›. Düﬂündüm, daha özgür bir meslek oldu¤u için diﬂhekimli¤ini seçtim ve 1964 y›l›nda
diﬂhekimli¤i fakültesine girdim.
TDBD: O y›llar 61 anayasas›n›n da etkisiyle Türkiye’nin en demokratik y›llar›,
öyle de¤il mi?
K.P.: Evet, özgürlükçü bir tart›ﬂma ortam›
vard›. Muhalif yazarlar›, Çetin Altan’› vs. okurduk. Hatta lisedeyken bile anayasay›
tart›ﬂ›rd›k. Saint Joseph, verdi¤i e¤itimin
kalitesinin yan› s›ra özgür fikirlere de aç›k
olan bir liseydi.
Diﬂhekimli¤i fakültesine 20. s›rada girmiﬂtim. ‹lk y›l› zorlanmadan geçtim. O zaman
iki tane ö¤renci cemiyeti vard›. Bizimkinin
ad› Talebe Cemiyetiydi. Bir de ö¤renci derne¤i vard›. Ö¤renci cemiyetinin siyasi bir
yan› yoktu.
Dernekler masas›, her iki gruba da sirküler
veriyordu. Yani resmen tan›yordu onlar›.
Birinci s›n›f öyle geçti. ‹kinci y›l fakültede
Talebe Cemiyetinin seçimleri oldu. ‹ki
grup ç›kt›. Bir Mine grubu bir Çaba grubu.
Mine grubunun içinde iﬂte Türker Sandall›, Selçuk Y›lmaz gibi bir k›s›m arkadaﬂlar.

Öteki tarafta Savaﬂ Türel falan vard›. Bana
‘sen de girer misin’ dediler. Sosyal yan›m›z
kuvvetli diye. Tamam dedim, Çaba grubuna girdim. Böylece çal›ﬂmalara kat›lm›ﬂ oldum. Bu çal›ﬂmalar çerçevesinde biz bütün
gelen talebelere kimlik verdik. Sonra asma
motorlar sat›n ald›k. Fakir talebeler bu motorlarda s›ras›yla çal›ﬂ›yordu. Kantinin iﬂletmesini ald›k. Bir yandan bir odas›na kütüphane yapt›k. Bu kütüphanede diﬂhekimli¤iyle ve sosyal konularla ilgili aﬂa¤›
yukar› iki bine yak›n kitap vard›.
Cemiyet yönetiminde üçüncü s›n›ftan ve
son s›n›ftan ö¤renciler vard›. Bir tek ben ikinci s›n›ftand›m. Savaﬂ Türel ikinci baﬂkan, ben üye. Hocalar› ziyaret edip, iyi iliﬂkiler kural›m diye karar al›nd›. Çünkü, ö¤rencilerin herhangi bir sorunu olursa bizler
ö¤retim üyelerine aksettirece¤iz. Elimize
birer buket çiçek ald›k, dolaﬂ›yoruz. Hocalar›m›zdan Suat ‹smail Gürkan’a, Suat Sunay’a, Orhan Okyay’a gittik. Ondan sonra
aﬂa¤›ya indik. Cerrahiye tam geldik, ﬁevket
Togay hoca. Kim bunlar dedi. Herkes kaçt›. Elimde çiçekle kald›m. Ne ar›yorsun?
dedi. Hocam talebe cemiyetine seçildik. ‹yi
iliﬂkiler için size çiçek getirdik dedim. Ne iyi iliﬂkisi, gel bakay›m sen dedi. Ald› beni
odas›na. O¤lum senin bu haytalarla iﬂin ne,
cemiyetmiﬂ, memiyetmiﬂ, sen lisan biliyor
musun? Lisan ö¤ren dedi. Hocam, biraz lisan biliyorum dedim. Ne biliyorsun diye
sordu. Frans›zca biliyorum dedim. Biraz
Frans›zca konuﬂtu benimle. Ooo dedi, baﬂka? ‹ﬂte biraz ‹ngilizce biliyorum, Baﬂka?
Almanca biliyorum, Rusça biliyorum. Sen
iyiymiﬂsin, sen bitir, seni hemen asistan olarak yan›ma alay›m dedi.
O y›llarda Niﬂantaﬂ›’nda özel diﬂhekimli¤i
okulu aç›ld›. Tabii, biz buna karﬂ› ç›kt›k.
TDBD: O zamana kadar özel okul yok
muydu?
K.P.: Özel diﬂhekimli¤i okulu yoktu. Özel
okullara karﬂ› bir yürüyüﬂ düzenlendi. Biz
de talebe cemiyeti olarak o yürüyüﬂe kat›ld›k. O güzel bir yürüyüﬂtü. Ben Harun Karadeniz’i orada tan›d›m. Biz, özel okullara
karﬂ›y›z diye yürüyüﬂe gittik. Ama maalesef

68’den bir demokrasi tablosu. ‘Talebe Cemiyeti’ temsilcisi Kazmir Pamir üniversite iﬂgaline neden olan taleplerini s›ralarken dekan Orhan Okyay(Kazmir Pamir’in
hemen yan›nda oturan tak›m elbiseli), Y›lmaz Manisal›, Nedret Gürsoy, Ferruh
Özsoy’un da aralar›nda bulundu¤u ö¤retim görevlileri onu dinliyor.

engelleyemedik. Aç›ld›. ‹nsanlar memnun.
Paras› olan orada okuyor. Almanya’dan, Amerika’dan hocalar getirtece¤iz diyorlard›.
Maalesef, bizim fakülteden hocalarda oraya
gitti.
TDBD: Peki bu ö¤renci derne¤i ile ilgili
çat›ﬂman›z oldu mu fakülte yönetimiyle?
Bir sorun yaﬂad›n›z m› aran›zda?
K.P.: Hay›r, fakülte yönetimiyle genelde iyi iliﬂkiler içindeydik. Ta ki 68 iﬂgaline kadar. 68 iﬂgalinde üniversite iﬂgal edildi¤i
zaman, biz de talebe cemiyeti olarak fakülteyi iﬂgal ettik. Biz Merkez binan›n d›ﬂ›nday›z. ﬁimdiki eczac›lar›n oldu¤u yerdeyiz.
Ö¤renci konseyi iﬂgal karar› ald›. Her fakülteden iki kiﬂi konseyde bulunuyor. Bizim fakülteden ben ve Ömer Koçak temsilci olarak gitmiﬂtik. Hemen hemen tüm toplant›lara kat›ld›k. Ve o konsey fakülteyi iﬂgal karar› ald›.
TDBD: Neden?
K.P.: Üniversitede reform istiyorduk. Önce

Siyah-beyaz an›lar
‹stanbul Üniversitesi
Talebe Birli¤i’nin 1969
Kas›m’›nda yeni ö¤retim
y›l› nedeniyle yay›mlad›¤›
broﬂür. Broﬂürde 2.
Baﬂkan olarak Kazmir
Pamir’in yaz›s›n›n yan›s›ra
fakülte dekan› ve ö¤retim
görevlilerinin yaz› ve
mesajlar› da yer al›yor.

boykot oldu, sonra iﬂgal karar› al›nd›. Akﬂamlar› gidiyorduk, hararetli toplant›lar oluyordu.
‹ﬂgal baﬂlad›, kap›lar tutuldu. ‹çerde belli
kiﬂiler kald›. Girip ç›kmak için ‹stanbul Üniversitesi’nin mühürlü damgal› bir kart›
veriliyor, bu da kap›da kontrol ediliyordu.
Çünkü herkesin herkesi tan›mas› imkans›z. Merkez bina iﬂgalde. Eczac›l›k ö¤rencileri eczac›l›k fakültesini iﬂgal etti. Biz ne yapaca¤›z? Biz de diﬂhekimli¤i fakültesini iﬂgal ettik. Hocalar›m›z çok k›zd›lar. Telefonla bütün ö¤retim üyelerini ça¤›rd›k. O
ö¤retim üyeleriyle bir toplant› yapt›k amfide; ö¤rencileri de ald›k. O toplant›dan ç›kan imzal› tutanak var. Alt›nda neler istedi¤imizi belirten ve sekiz maddeden oluﬂan
taleplerimiz var.
‹ﬂgal, zannediyorum 14 gün sürdü. ‹çeride
hiçbir ﬂey tahrip edilmeden, oldu¤u gibi
teslim ettik. Orhan Okyay hoca teﬂekkür
etti. Ondan sonra iki veya üç defa toplant›
yapt›k.
Diﬂhekimli¤i fakültesine özgü talepler de
vard›. Ama en önemlisi üniversitenin demokratikleﬂmesi ve özellikle özgür olmas›
yönündeydi. Yani, hem parasal aç›dan hem
üniversiteye polisin girmemesi gibi demokratik içerikli talepler vard›.
‹ﬂgal sonras› rektörle yap›lan toplant›y› hat›rl›yorum. Ö¤renci temsilcilerinden biri
bendim. Asistanlar› çok net hat›rl›yorum.
Mahir Kaynak(henüz M‹T ajan› olarak deﬂifre olmam›ﬂt›) ile Gencay Gürsoy vard›.
Mahir Kaynak lafa giriyor, en ileri talepleri
s›ral›yordu. Keskin tav›rlar› vard›.
TDBD: Taylan Özgür’ün öldürülmesi olay›na da tan›k olmuﬂsunuz...
K.P.: ‹stanbul Üniversitesi Talebe Birli¤i
Kongresi yap›l›yordu. Beyaz›t’ta yer alt›nda
dü¤ün salonu gibi büyük bir yer vard›.
Kongre daha bitmedi ikinci günü zannedi59 / TDBD

yorum Ankara’dan talebe cemiyeti gelmiﬂti
falan. Üniversite bahçesinde büyük bir
gösteri oldu. Hep beraber kongreye geliyorlar. Biz de oraday›z, karﬂ›dan karﬂ›ya
geçerken adam›n biri tabancay› ç›kard›, iki el ateﬂ etti. Taylan Özgür vuruldu. Ondan sonra ateﬂ eden koﬂtu; bir cip vard›, cipe atlad›. O arada birkaç kiﬂi cipi sallad›lar.
Ama nihayetinde adamlar kaçt›. Arkas›ndan ‹TÜ’de Vedat Demircio¤lu öldürüldü.
Zaten ondan sonra iﬂ biraz tavsad›. Ben
mezun olduktan sonra da bu iﬂ baya¤› ç›¤›r›ndan ç›kt›.

TDBD: Bir de festival organizatörlü¤ünüz var?
K.P.: Ö¤renciyken ben ayn› zamanda Milli
Türk Talebe Federasyonunda rehberlik yap›yordum. Avrupa’n›n ve dünyan›n belli
baﬂl› yerlerinden, üniversitelerinden sanatla ilgili tiyatro, bale, opera gibi etkinlikleri
‹stanbul’a davet edip Aç›k Hava Tiyatrosu’nda bir hafta ile 14 gün süren festivallerle ‹stanbul Festivali’nin temelini att›k ve
birkaç sene sürdü. Ben de birkaç sene federasyonda oldu¤um sürece bunun rehberli¤ini de yapt›m.

TDBD: Sadece Türkiye’de de¤il 68 Prag
Bahar› olaylar›n› da yaﬂad›n›z galiba...
K.P.: Evet. Lisan da bildi¤im için uluslararas› diﬂhekimli¤i ö¤renci kuruluﬂlar› ile irtibata geçelim dedik. O sene Çekoslovakya’da FDI’›n Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Ö¤renci Dernekleri Birli¤i toplant›s› vard›. Oraya gidece¤iz. Param›z yok. Rektörlük bir
miktar para verdi, Prag’a gittik.
O arada Prag’da nümayiﬂler yap›l›yor. Akﬂam üstü ç›k›yoruz, gezmeye götürüyorlar.
Gündüz çok a¤›r bilimsel bir e¤itimden
sonra akﬂam da e¤lenceleri oluyor. Akﬂam
oluyor bütün caddeler dolu, ‘Dubçek,
Dubçek’ diyorlar, birﬂeyler oluyor. Biz de
heyecanlan›yoruz iﬂte ne güzel ba¤›r›yorlar, ça¤›r›yorlar falan. Neyse kongre bitti.
Bir gün daha kalal›m dedik. Nas›l olsa vizemiz var. Ertesi gün yola ç›kt›k. Macaristan
s›n›r›nda vize yok diye bizi uzun zaman oyalad›lar. Param›z da bitti¤i için vizeyi nas›l al›r›z diye u¤raﬂ›rken Prag’dan insanlar›n ak›n ak›n kaçt›¤›n› gördük. Me¤erse
Rus tanklar› Prag’a girmiﬂ. Bu hengame içerisinde biz de maceral› biçimde de olsa
Türkiye’ye dönebildik.

TDBD: Birçok hobiniz var. Bu arada nümizmatikle ilgilendi¤inizi de biliyoruz.
Bu tutku nas›l baﬂlad›?
K.P.: Muayenehane açt›ktan sonra benim
muayenehanenin arka odas›nda parayla ilgilenen Rum bir doktor arkadaﬂ vard›. Çok
güzel eski Yunanca okuyordu. Dolay›s›yla
eski paralar› okuyabiliyordu. Yunanistan’a
giderken ‘bu bir hobi, sen de biraz bulaﬂ’
dedi. Bana üç beﬂ tane para verdi. Ondan
sonra ben de baﬂlad›m para biriktirmeye.
Ben de son beﬂ padiﬂah dönemine ait madeni paralar, Cumhuriyet dönemi paralar›yla baﬂlad›m. Size bir para göstereyim.
Mesela ﬂu, sadece 150 tane bas›lm›ﬂ ﬂimdi
de adedi hiç belli olmayan yar›m kuruﬂ.
Bunun kutusu oldu¤u gibi orijinal. Sadece
150 adet 150 tane milletvekiline verilmiﬂ.
Biri ﬂu anda bende. Yani 20-25 y›ld›r u¤raﬂ›yorum. Bir iﬂte bilgin olacak. Bir ﬂeyi al›rken bilgin olmad›¤› zaman çok zor.
1923’ten bu yana, sadece Cumhuriyet paralar›n› biriktirirken bile bir sürü püf noktas› var. Mesela iki buçuk kuruﬂun bir sürü
hatal› bas›mlar› oluyor. 5 liral›klar var at›n
kuyru¤u yukar›y› aﬂa¤›ya. Yok yandaki
Türkiye Cumhuriyeti yaz›s› eksik, yok iﬂte
baﬂa¤›n biri eksik gibi bir sürü detay› var.
TDBD: Peki nas›l yap›yorsunuz, paralar›
nas›l buluyorsunuz?
K.P.: Dernekten. Nümizmatik Derne¤i var.
Yani dünya kadar eski para var Türkiye’de.
Hepsine dalman›n imkan› yok. Ben ise son
beﬂ padiﬂah›n gümüﬂ paralar›n› topluyorum. Çünkü bunlar yasal olarak serbest.
Yay›nlar› takip ediyorum. Derne¤e üyeyim.
Hatta 2000 y›l›nda da yönetim kuruluna
seçildim.

Çok zengin bir arﬂive sahip olan Pamir, hiçbirﬂeyi
atmad›¤›n› belirtiyor ama da¤›n›kl›k nedeniyle
arad›¤›n› bulamad›¤›ndan da yak›n›yor.
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TDBD: Türk Tabipleri Cemiyeti y›llar›ndan da biraz bahseder misiniz?
K.P.: Muayenehaneyi açt›ktan sonra ‹stanbul Tabip Odas›’na üye oldum. 76’da da
cemiyete üye oldum. Cemiyete kay›t yapt›rmak zorunlu de¤ildi. Cemiyet, dernek
statüsünde ama Türk ad›na alm›ﬂt›. Türk
Diﬂ Tabipleri Cemiyeti. Türk ismini almak
kolay de¤il. 86’da birlik kurulana kadar üç
dönem orada yönetimdeydim, hatta son
dönem Serbest Diﬂhekimleri Derne¤i vard›.
Orada da yönetime girdim. ‹lk genel kurullar›na kat›ld›¤›m zaman herkes birbirini ta-

150 milletvekiline vermek üzere sadece 150 adet
bas›lm›ﬂ yar›m kuruﬂluk Pamir’in kolleksiyonunun
nadide bir parças›.

n›yor. Baz› eleﬂtirilerde bulunduk. Hemen
bana yönetime girmek istiyorsan seni yönetime alal›m dediler. Yok dedim. Ben girersem çal›ﬂarak girerim. Ondan sonra Y›lmaz Manisal› zaman›nda yönetime girdim.
‹ki dönem yönetimde kald›m. Üçüncü dönem girmedim. Özen Tuncer, Metin Turfaner, Metin Alatl› vard›.
TDBD: Cemiyet ne tür faaliyetler yap›yordu?
K.P.: Cemiyetin bir dergisi vard›. Ona yo¤unlaﬂ›lm›ﬂt›. Bir de az da olsa bilimsel aktiviteler yap›l›yordu.
1984-85’lerde Tabip Odas›’ndan ayr›lma
fikri gündeme geldi. ‹ki görüﬂ vard›. Biz ayr›lmaktan yana de¤ildik. Gücümüz bölünmesin diyorduk. T›p mensuplar›n›n menfaatlerini koruyacak çal›ﬂmalar› birlikte yapabiliriz diye düﬂünüyorduk. Hatta tüm
sa¤l›k meslek birliklerinin tek çat› alt›nda
toplanmas› bile düﬂünülüyordu.
Nihayetinde Oda kuruldu, yönetim oluﬂturuldu. O zaman kurulmas›na karﬂ› ç›km›ﬂt›k ama san›r›m Y›lmaz Hocan›n laf› idi.
Çocuk do¤mas›n, yani boﬂuna emek harcanmas›n, ama do¤duktan sonra da onu en
iyi ﬂekilde yetiﬂtirmek, büyütmek laz›m. O
iﬂi de en iyi biz yapar›z dedik. Belki o zaman›n ﬂartlar›na göre ayr›lmak çok gerekli
de¤ildi. Çok kötü sonuçlar da verebilirdi.
Allah’tan iyi ellerde belli bir yere geldi.
TDBD: 60’l› y›llar›n gençli¤inin -do¤ru
ya da yanl›ﬂ- toplumsal sorunlara müdahale etme iste¤iyle bugünün gençli¤ini
karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›zda nas›l bir fark görüyorsunuz?
K.P.: Eskiden insanlar daha romantikti,
daha idealistti. Yani daha insanc›l, hümanistti. Özal’dan sonra ise gençler daha bireyci, özgür fakat kendini düﬂünen bir çizgide.
Tabii, iktidarlar bilinçli bir toplum, bilinçli
bir gençlik istemezler pek. Onun için dünyan›n her yerinde baz› kiﬂiler her zaman ac› çekmiﬂtir. ﬁimdiki gençlerin bilinçsiz olduklar› pek söylenemez; daha ziyade bilinçlerini bireyselleﬂme yolunda kullan›yorlar.

Posta kutunuzdaki davetsiz misafir:

SPAM
A. Murat Eren*

lektronik posta (e-posta), internetin
en eski ve halen en vazgeçilmez iletiﬂim araçlar›ndan birisidir. E-posta, fiziksel, al›ﬂ›lagelmiﬂ posta al›m›/gönderiminin elektronik olan› ve internet üzerinden
gerçekleﬂtirilen, maliyetsiz ve h›zl› halidir ve
internetin tarihi geliﬂiminin ilk hizmetlerinden birisidir. ‹nternetin ilk hizmetlerinden
birisi olmas›ndan dolay›, inﬂa edilmesi esnas›nda günümüzde internet söz konusu oldu¤unda ﬂiddetle ihtiyaç duyulan güvenlik,
h›z, kimlik denetimi gibi elzem gereklilikler
göz önünde bulundurulmam›ﬂt›r. Bu yüzden e-posta altyap›s› günümüzde internetin
en büyük problemlerine yatakl›k etmektedir.
SPAM, esasen çok yeni bir problem de¤ildir.
‹lk SPAM giriﬂimi, 1 May›s 1978 tarihinde
DEC'in ABD'nin bat› k›y›s›ndaki tüm ARPANet (ARPANet'in ne oldu¤undan TDBD'nin
Nisan 2004 tarihli 80. say›s›nda bir miktar
bahsetmiﬂtim) adreslerine yapt›¤› ürün tan›t›m› olarak kabul edilmektedir. O günden
bu güne kadar SPAM, ço¤unlukla ürün ya
da hizmet pazarlamak gibi ticari amaçlara
hizmet etmiﬂtir ve etmektedir.

E

SPAM e-postalar genel olarak
aﬂa¤›daki karakteristiklere
sahiptir:
• Birden fazla al›c›ya ayn› içerik ile gönderilirler.
• Ço¤unlukla al›c›ya hiç bir ﬂey ifade etmezler.
• Çirkin ya da yasad›ﬂ› içerikle gelirler ya da
onlara yönlendirirler.
• ‹çerikleri yalan ya da yan›lt›c› olur.
• Mesaj›n baﬂl›k bilgileri tahrip edilmiﬂ olur.
• Al›c›lar›n bu da¤›t›mdan ileti almak istemediklerini belirtebilecekleri geçerli/fonksiyonel bir adres sunmazlar.
• Elde edilmesi ve kullan›lmas› kiﬂilik haklar›na tecavüz niteli¤i taﬂ›yan içeriklere sahip olurlar ya da bu yolla toplanan bilgiyi,
kitleyi kategorize etmek için kullan›rlar.
SPAM'in tan›m›, uzun süredir tart›ﬂ›lan bir
konudur ve "e-posta ile pazarlama" endüstrisinin de yayg›nlaﬂmas› ile beraber ortak
bir tan›m üzerinde hukukçular, pazarlamac›lar, internet servis sa¤lay›c›lar› ve kullan›c›lar olarak uzlaﬂmak hayli zor görünmektedir. Bu yüzden, hukuki yapt›r›mlar› beraberinde getirmek üzere düzenlenmesine çal›ﬂ›lan kanunlar gecikmekte ya da iﬂlevselliTDBD / 62

¤ini yitirmiﬂ ﬂekilde ç›kmaktad›rlar.
SPAM'i "istenmeyen elektronik iletiler"
olarak tan›mlamak, en efektif savaﬂ stratejisini geliﬂtirebilmek için do¤ru bir yaklaﬂ›m
olacakt›r.
e-posta adresleri nas›l
elde ediliyor?
SPAM hareketinin merkezinde, kullan›c›lar›n e-posta adresleri vard›r. Elde birçok eposta adresi oldu¤u takdirde bunlar›n
hepsine birden ayn› içerikli iletileri göndermek zor de¤ildir. SPAM yapanlar, SPAM yapabilmek için ihtiyaç duyduklar› e-posta
adreslerine ulaﬂmak için bir çok yöntem
kullanmaktad›rlar. Bunlardan en önemlisi
e-posta adresi sat›ﬂlar› ve web sayfalar›ndan
çal›nan adreslerdir.
Kiﬂisel web sayfalar›ndan haber portallar›na,
ﬂirket sayfalar›na, üniversite sayfalar›na kadar internetteki her web sayfas› e-posta adresleri ile doludur. E-posta adreslerini
herhangi bir önlem almaks›z›n web sayfas›nda yay›mlamak SPAM yapanlar›n iﬂini
son derece kolaylaﬂt›rmaktad›r.
Bu e-posta adreslerini bir ﬂekilde toplamak
ve bu toplanm›ﬂ adresleri bir veritaban›nda
saklamak için yaz›lan programlar, web sitelerini ve bu siteler içerisindeki linkleri gezerek karﬂ›lar›na gelen sayfalardaki posta adreslerini saklamaktad›r. Bu, en kolay ve h›zl› e-posta adresi edinme yöntemlerinden birisidir. ‹nternete ba¤l› bir bilgisayar ve ortalama programlama bilgisi bu yöntem için
yeterlidir. Daha sonras›nda toplanan onbinlerce posta adresine, yine yaz›l›mlar yard›m›yla toptan e-postalar gönderilmektedir.
E-posta adreslerinin SPAM yapanlar aras›nda sat›lmas› büyük bir illegal endüstri halini
alm›ﬂt›r. E¤er ortalama bir e-posta kullan›c›s› ve internet insan›ysan›z ﬂu anda bu yaz›y›
okuyan sizin e-posta adresiniz onlarca CD içerisinde oradan oraya sat›lmaktad›r. Örne¤in aﬂa¤›daki fiyatlar, Hürriyet gazetesinin
tiraj›n›n 450.116, Milliyet gazetesinin tiraj›n›n 305.282, Sabah gazetesinin tiraj›n›n ise
346.422 oldu¤u 10 Nisan 2004 tarihinde
ald›¤›m SPAM e-posta içerisindeki Türkçe
bir reklamdan al›nm›ﬂt›r:
• 2.000.000 yerli internet kullan›c›s›
e-posta adresi: 75 $
• 5.000.000 yerli internet kullan›c›s›
e-posta adresi: 150 $
• 10.000.000 yerli internet kullan›c›s› e-

posta adresi: 300 $
• 100.000.000 yabanc› internet
kullan›c›s› e-posta adresi: 100$
• E-postalar› göndermek için kullanaca¤›n›z
program da hediye!!!
Ayn› tarihte yurt d›ﬂ›ndaki bir e-posta sat›c›s›ndan gelen ve 150 $'a sahip olunabilecek
e-posta adresi kategorisi ve o kategorideki
e-posta adresi say›s› da aﬂa¤›daki gibi idi:
Apparel, Fashion,
Textiles and Leather
Automobile & Transportation
Business Services
Chemicals
Computer & Telecommunications
Construction & Real Estate
Consumer Electronics
Energy, Minerals & Metals
Food & Agriculture

4,654,565
6,547,845
6,366,344
3,445,565
3,654,655
3,443,544
1,333,443
6,765,683
1,235,354

Yukardaki örnekteki kategoriler ve kategoriler karﬂ›s›nda, bu kategoriyle ilgilenen kaç
e-posta adresi oldu¤u bilgisi, SPAM'›n, kiﬂilerin internetteki özlük haklar›ndan ikisi olan takip edilemezlik ve gizlilik hakk›n› da
nas›l hiçe sayd›¤›n›n bir göstergesidir.
‹nsani yard›mlaﬂma duygusu istismar
ediliyor
Bununla beraber SPAM yap›lacak e-posta
adreslerinin elde edilmesi sadece web ve eposta adreslerinin sat›ﬂ› yoluyla gerçekleﬂmemektedir, bizim yard›mlar›m›zla da
SPAM yapanlar birbirimizin e-posta adresini kolayca ö¤renmektedirler. Örne¤in kiﬂilerin birbirine forward ettikleri "chain mail" ad› ile de an›lan e-postalar, SPAM yapanlar için birer hazine niteli¤indedir. Ço¤unlukla gerçekle ilgisi olmayan senaryolar› taﬂ›yan ve duygu sömürüsüyle insanlar›n tan›d›klar›na forward etmesini sa¤lamaktad›rlar. Aﬂa¤›daki e-posta buna iyi bir örnektir:
Sent: Thursday, June 03, 2004 5:40 PM
Subject: FW: ‹lt: FW: Lütfen Silmeyin Ve
FORWARD EDiN!!!!!!!!!!!!!!]
----- Original Message -----

From: tugba70
Merhaba, ben Ankara'li bir gencim. Yaﬂ›m
17, lise Son S›n›f ö¤rencisiyim. Ancak çok
büyük bir Problemim Var, Kankanseriyim.
Çesitli kuruluﬂlar tedavim için yard›mlar
yapmakta. Bazi Internet kuruluﬂlar› ile yapm›ﬂ oldu¤um yaz›ﬂmalar sonucunda da, e¤er benim yazm›ﬂ oldu¤um e-mail 100.000
ulaﬂ›rsa bu $100.000 yard›m yapacaklar›n›
belirttiler. Sizden ricam bu mail'i tan›d›¤›n›z
herkese forward etmeniz. Çünkü çeﬂitli zamanlarda yabanc›lara ait bu tür maillerin
Internet'de dolaﬂt›¤›n› gördüm ve herkes birine gönderiyordu. Lütfen bir kez de benim
için gönderin. Lütfen..........
Yukar›daki e-posta bana ulaﬂt›¤›nda içerisinde 130 geçerli e-posta adresi içeriyordu
ve iletilmeye devam etmesi ile içinde bar›nd›rd›¤› e-posta adresi say›s› artacakt›. Bunun
neden bu ﬂekilde oldu¤unu anlayabilmek için e-posta iletisinin spesifikasyonlar›n› içeren RFC belgeleri okunmal› ve teknik altyap›dan bahsedilmelidir. Fakat bu kadar derinlere gitmeden insanlar›n neden bu e-postay› birbirlerine forward ederken kendilerine ﬂu soruyu yöneltmedi¤ini kendi kendimize sorabiliriz: "Neden bir ﬂirket lösemili
bir k›za yard›m etmek için bu k›z›n kendisinin reklam›n›n bile yap›lmad›¤› bir e-postay› 100.000 kiﬂiye ulaﬂt›rmas›n› bekler?".
Bunlar›n hepsi SPAM yapanlar›n basit yalanlar›d›r.
Yukar›daki gibi chain mail'ler d›ﬂ›nda, posta
adreslerine sald›ran bilgisayar korsanlar›n›n
sunuculardan çald›¤› kay›t dosyalar›, virüsler ve kurtçuklar da e-posta adreslerinin çal›nmas› ve sat›lmas› için gerekli kayna¤› fazlas› ile sa¤lamaya yetmektedir.
SPAM hangi içerikleri taﬂ›r?
SPAM'in nedenlerini anlamak için taﬂ›d›¤› içerikleri irdelemek gereklidir. Aﬂa¤›daki
maddeler SPAM ile en çok taﬂ›nan içeriklere örnektir:
Ürün, hizmet reklamlar›: SPAM, ﬂirketleri
ve bireyleri, verdikleri hizmetlerin ve pazarlad›klar› ürünlerin reklam›n› yapabilmeleri
için alt›na girmeleri gereken maddi külfetten kurtarmaktad›r. Bu yüzden SPAM epostalar ço¤unlukla ürün ve hizmet reklam›
taﬂ›makta, fakat bu reklamlar da ço¤unlukla
yan›lt›c› içeriklerle gelmektedir.
‹laç/kozmetik, sa¤l›k: Legal yoldan sat›lmas› için izne sahip olmayan ilaç, kozmetik
ürünleri, uyuﬂturucular da SPAM e-postalar
iler tan›t›lmakta ve sipariﬂ yöntemleri anlat›lmaktad›r.
‹llegal içerik, porno: SPAM e-postalar›n en
s›k rastlanan içeri¤ini porno ve illegal içerik
oluﬂturmaktad›r. SPAM e-postalar, normal
yollarla insanlara ulaﬂt›r›lamayacak illegal
mesajlar için eﬂsiz bir altyap› sunmaktadr.

SPAM'in gözden taçan bir zarar›:
SPAM genel olarak ayr›m gözetmeyen, küresel bir harekettir. Bu
özelli¤i ile SPAM sa¤duyusuz, yasad›ﬂ› olan ya da ticari ve yasal olarak sanal ortam›n d›ﬂ›nda yap›lmas› mümkün olmayan giriﬂimler için popüler bir promosyon arac› haline gelmiﬂtir. Amerika Federal Ticaret Kurulu (FTC) raporuna göre tüm ticari SPAM'lerin
yaklaﬂ›k %50'si yalan ya da yan›lt›c› içeri¤e sahiptir. SPAM, hem
internet kullan›c›lar›na, hem internet çal›ﬂanlar›na hem de yasama otoritelerine meydan okumaAd›n› ABD’de posta kutular›na b›rakt›¤› el ilanlar›yla ünlü bir
ya devam etmektedir. Gizlilik, alfast-food firmas›ndan alan SPAM bugün internetin en önemli
dat›c› eylemler ve içerik zararlar›sorunlar›ndan biri haline geldi.
n›n ötesinde SPAM'›n dünyaya ödetti¤i finansal tutar devasa bo0.00000032 $ (yaklaﬂ›k 0.32TL).
yutlardad›r. SPAM'in sebep oldu¤u maddi
zarar›n tam de¤erini hesaplamak elbette
SPAM ile ilgili baz› istatistikler
mümkün de¤ildir. Fakat fikir edinmek için
Bu istatistikleri, de¤iﬂik kaynaklar›n bildirelimizde yeterince veri var.
di¤i 2003 y›l› verilerinden derledim:
2001 y›l›nda Avrupa Birli¤i'nin yapt›¤› bir a• Dünyadaki e-posta trafi¤inin % 60'›
raﬂt›rmaya göre tüm dünyada bir y›lda meySPAM.
dana gelen SPAM faaliyetlerinin tüm inter• Bu da günde 12.4 milyar, y›lda 4.5 trilyon
net kullan›c›lar›na maliyeti 10 milyar dolar
SPAM e-posta anlam›na geliyor.
dolaylar›nda. Bunun anlam›, bu mebla¤›n
• Bir günde 2.5 milyar porno içerikli SPAM
internetle içli d›ﬂl› olan herkesin cebinden
gönderiliyor.
bir ﬂekilde ç›k›yor olmas›. Daha ucuza alabi• Bir internet kullan›c›s› günde ortalama 6,
lece¤imiz internet hizmetleri için daha fazla
y›lda ise 2200 SPAM al›yor.
ödememiz gibi...
• SPAM'›n internet kullan›c›lar›na toplam
Daha yak›n bir tarihte Ferris Research taramaliyeti 225 milyar dolar.
f›ndan yap›lan bir araﬂt›rman›n tahminleri• ‹nternet kullan›c›lar›n›n % 28'i SPAM
ne göreyse sadece Amerikan ﬂirketleri 2002
nedeniyle e-posta adresini de¤iﬂtirmiﬂ.
y›l›nda SPAM'den dolay› 8.9 milyar dolar
• Kullan›c›lar›n % 28'i SPAM iletiyi ‘reply’
kayba u¤rad›, bu miktar Avrupa içinse ayn›
etmiﬂ.
araﬂt›rma ﬂirketi taraf›ndan 2.5 milyar dolar
• Kullan›c›lar›n % 8'i SPAM yoluyla ö¤renolarak tahmin edildi. Bir ﬂirket çal›ﬂan›n›n
di¤i ürünü sat›n alm›ﬂ.
SPAM yüzünden kaybetti¤i vakit göz önün• 1000 çal›ﬂan› olan bir ﬂirketin y›lda ald›¤›
de bulundurularak yap›lan bu bilimsel araﬂSPAM 2.7 milyon.
t›rmalar, örne¤in spor ayakkab›s› üreten bir
• ﬁirketlerin her bir SPAM ileti için ortalama
firman›n o y›l içerisinde SPAM yüzünden
9.5 saniye kaybetti¤i düﬂünülüyor.
yaﬂad›¤› finansal aç›¤› kapatabilmesi için ü• Bu rakamlar›n 2005 y›l› için tahmini de¤irününü 20 milyon daha pahal›ya satmas› oﬂim miktarlar› % 165!
larak karﬂ›m›za ç›k›yor.
‹ngiltere'deki çok büyük bir internet servis
Bunlar, ilk anda göremedi¤imiz fakat asl›nsa¤lay›c› olan Star ‹nternet'in verdi¤i bilgileda bir arada yaﬂad›¤›m›z gerçekler. E-posta
re göre, her bir çal›ﬂan›n›n y›ll›k üretkenliadresimizi türlü hinliklerle ele geçirmeye
¤indeki azalma ﬂirkete çal›ﬂan baﬂ›na 400
çal›ﬂan SPAM'cilere kapt›rmamak için uyadolara mal oluyor.
n›k olmak bile ilk etapta bireysel anlamda
Erado'nun SPAM ile ilgili makalesinde ise
yeterli bir savunma esas›nda. Siz buna dikSPAM, virüs ve di¤er istenmeyen içerikli
kat ederken daha ciddi savunmalar› biz inmesajlar›n neden oldu¤u y›ll›k üretim kayb›
ternetin de¤iﬂik noktalar›nda yürürlü¤e
çal›ﬂan baﬂ›na 1000 dolar.
koymak için çal›ﬂmaya devam edece¤iz. ArIBM'in Almaden Araﬂt›rma Merkezi'nin
t›k gelen e-postalar› ‘forward’ etmeden ön2001 y›l›nda yapt›¤› bir araﬂt›rma sonucu
ce iki kez düﬂünece¤inize hiç ﬂüphem yok :)
bir e-posta göndermenin tutar› 0.000082$
(yaklaﬂ›k 114 TL) ile 0.000030$ (yaklaﬂ›k
Sorular›n›z için:
37 TL) aras›nda.
meren@uludag.org.tr
Öte yandan Global Internet Project isimli sitenin tahminine göre bir kiﬂinin SPAM yap* Bilgisayar Mühendisi,
mak için sahip olmasi gereken tek ﬂey olan
ULUDA⁄ Projesi, TUBITAK
bir e-posta adresine sahip olman›n tutar›
http://www.uludag.org.tr/
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Kanal dolgu pat›

Pastinject
SleeperOne
Elektronik enjeksiyon sistemi
leeperOne özellikle intraligamenter
ve intraseptal anestezi de olmak üzere tüm anestezi tekniklerinin uygulanabildi¤i elektronik bir enjeksiyon sistemidir. ‹stenildi¤inde aspirarsyon yap›labilir. Bu da tüm anestezi çeﬂitlerinin
uygulanabilirli¤ini sa¤lar. Pratiktir, çal›ﬂmalar›n›z› kolaylaﬂt›r›r. SleeperOne’›n programlanm›ﬂ iki enjeksiyon h›z› vard›r (yavaﬂ ve h›zl›), bu klinik çal›ﬂmalar›n›z› kolaylaﬂt›r›r. Travmas›z ve
böylece hasta için a¤r›s›z bir ﬂekilde
kontrollü enjeksiyon uygulan›r. SleeperOne yüksek bas›nçl› enjeksiyonlar›
parmak eforu sarf etmeden zahmetsizce
yap›lmas›n› sa¤lar. Kartuﬂlar›n k›r›lmas›n› önleyen güvenlik sistemine sahiptir. SleeperOne ile yap›lan anestezilerde
karpül solüsyonu ve karpül i¤nesinin
d›ﬂ›nda baﬂka bir malzemeye ihtiyaç
yoktur. SleeperOne elektronik anestezi
sistemi: Bir pedal, bir kontrol üniti, bir
el parças›, sterilize edilebilen 6 plastik
konteynerden ibaret bir setten oluﬂur.
Kontrolün ayak pedal› ile olmas› uygulamay› çok daha kolaylaﬂt›r›r. Eldeki
titreme ve k›p›rdamadan kaynaklanan
enjeksiyon hatalar›n› önler ve daha rahat ve a¤r›s›z bir enjeksiyon yap›lmas›n› sa¤lar.
Toros Dental Tel: 0.242.247 76 16

anal tedavileri esnas›nda ›s›t›lm›ﬂ
Gutta – Perka teknikleri kullan›l›yorsa Lentülo ile kanal› doldurmak oldukça zahmetli ve risklidir. Pastinject
bu sorunu ortadan kald›r›yor.

K

S

GC Fuj› II LC
Improved
Rezin Modifiye Cam ‹yonomer

Pastinject

Lentülo

Neden Lentülo’dan daha güvenli ve
h›zl›d›r; Pastinject bir lam›n bükülmesi
suretiyle elde edilmiﬂtir ve bu yüzden
çevresel hareket esnas›nda k›r›lmaya
karﬂ› direnci Lentülo ya göre çok fazlad›r. Pastinject üzerindeki dolgu pat›n›n
% 90’n› kanala b›rakarak bir kere de
doldurma iﬂleminin tamamlamas›n›

G›roform
G›rrbach Güdüklü model
haz›rlama sistemi

eleneksel cam iyonomer simanlar›n bütün üstün özellikleri ile birlikte kompozit rezin teknolojinin avantajlar›n› bir arada içeren GC Fuji II
LC Improved, ›ﬂ›kla sertleﬂme özelli¤i
ile de diﬂ hekiminin sertleﬂme süresini
kontrol edebilmesine imkan sa¤l›yor.
Nemden etkilenmeme, asitlemeye ve
bonding ajanlar›na ihtiyaç olmamas›,
kenar uyumu, gibi özellikleri ile uzun
ömürlü estetik restorasyonlar yap›lmas›n› sa¤lar. Özellikle rubber dam uygulanmas›n›n zor oldu¤u bölgeler ile minenin asitlenemeyece¤i durumlarda

G

sa¤lar. Pastinject ﬂekil itibari ile kanal e¤esi formundad›r ve ﬂekillendirdi¤iniz
kanala (En geniﬂ yeri kronalde en dar
yeri foremen apikalde olan konik form)
bire bir uygundur. Bundan dolay› kanal›n ﬂeklinin bozulmas›na neden olmaz.
Pastinject kanal e¤esi formunda oldu¤undan herhangi rondel tak›p foremen
apikalinin formunu bozmadan veya eksik dolguya sebebiyet vermeden kanal›n çal›ﬂma boyuna ayarl› olarak çal›ﬂmak mümkündür.
Pastinject ile e¤ri kanallarda yapaca¤›n›z doldurma iﬂlemi s›ras›nda Pastinject’i kanal›n e¤imli k›sm›na sokman›za
gerek yoktur. Alet üzerindeki pat› foremen apikale do¤ru basacakt›r. Bu da aletin e¤imli kanallar›n doldurulmas› esnas›nda k›r›lmas› ihtimalini tamamen
ortadan kald›racakt›r.
Güney Diﬂ Ticaret Tel : 0.216.466 83 83
Özellikler:
Çok dengeli ve mikron hassasiyetinde
net modeller yapman›z› sa¤lar. Alç›n›n
büzülmesinden kaynaklanan uyumsuzluklar olmaz. Yap›ﬂt›rma gerektirmez,
alç› dökümü ve güdük yerleﬂtirmek bir
arada oldu¤undan son derece h›zl › iﬂ
bitirilir. Malzeme sarfiyat› mimimum
düzeydedir. Dental ark› oluﬂturmak için gereken alç›dan tasarruf edilir. Giroform model kaidesi alç›dan daha ekonomiktir üstelik m›ktan›s tutucu da
içindedir. ‹htiyaca göre iki farkl› ürün
vard›r: Prem›um: Pürüzsüz yüzeyli kaide. 10 mikron hassasiyetle ikinci kaideye oturur, artikulatör için idealdir.
Klasik: benzeri pürüzsüzlük vard›r ancak ç›kar›lma süresi daha k›sad›r. Her iki plaka ister m›knat›sl› ister m›knat›ss›z kullan›labilir
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kolay kullan›m› ile tercih edilen GC
Fuji II LC Improved, yüksek flor sal›n›m› sayesinde de diﬂleri ikincil çürük
risklerine karﬂ› korur. Estetik, kolay
kullan›m ve güçlü mekanik özellikleri
ile III. ve V. s›n›f kavitelerde diﬂhekimlerine çözümler sunan GC Fuji II LC
Improved ayr›ca amalgam veya kompozitlerin alt›na ve kompozit veya porselen inleylerin alt›na liner veya kaide
materyali olarak da kullan›labilmektedir.
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