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85. Say› 17.000 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›

De¤iﬂimi

gerçekten

istiyor muyuz?

B

ir y›l› daha geride b›rakt›k. Her alanda yo¤un ve s›cak olaylar yaﬂand›. 2004 y›l›; hem mesleki alanda hem de di¤er alanlarda önemli de¤iﬂikliklerin
yaﬂand›¤› bir y›l oldu.

Halk›n a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›na zarar veren sahte diﬂhekimlerine karﬂ› ç›kar›lan yeni yasa ile önemli bir ad›m at›ld›.
Sa¤l›k hizmetlerinin ayr›lmaz bir parças› oldu¤u ifade edilen ama her düzenlemede sisteme ya zoraki al›nan ya
da d›ﬂar›da b›rak›lan diﬂhekimli¤i hizmetleri bu kez ‘Aile
Hekimli¤i Pilot Uygulamas›’ yasas› içerisinde yer ald›.
17 Aral›k’ta eksiklikleri ve s›k›nt›lar›yla birlikte ça¤daﬂlaﬂman›n s›çrama tahtas› olan AB sürecinde önemli bir
kavﬂak geçildi. Müzakere sürecinin baﬂlamas› için tarih
al›nd›. Bu süreçte Cumhuriyet tarihinde görülmeyen bir
h›zla T.C. yasalar›nda de¤iﬂiklikler yap›ld› ve bu sayede
evrensel hukuk kurallar›na biraz daha yak›nlaﬂt›k.
Yaﬂanan bu olumlu tabloya karﬂ›n olumsuzluklar› da yaﬂad›k. Diﬂhekimlerinin giderek daha çok iﬂsiz kalmas›na yol açan yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin kurulmas›na
bu y›l da devam edildi.
Toplumsal kesimler aras›ndaki gelir da¤›l›m› dengesi giderek daha fazla bozuldu. Kay›t d›ﬂ› ekonomi varl›¤›n›
sürdürmeye devam ederken aralar›nda diﬂhekimlerinin
de oldu¤u birçok meslek grubu kamuoyunda "vergi kaçakç›s›" olarak ilan edildi.
Siyasi yaﬂamda; günlük yaﬂamda oldu¤u gibi baﬂar› ve
baﬂar›s›zl›klar›n, do¤ru ve yanl›ﬂlar›n iç içe oldu¤u bir süreç yaﬂand›, yaﬂanmaya devam edecek.
Baﬂar› ve do¤rular›n daha fazla olabilmesinin ya da da-

ha az hata yapman›n yolu farkl› düﬂünceleri karar sürecine katmaktan geçiyor. Ya da ﬂimdilerde siyasetçilerin
dillerinden düﬂürmedikleri ama bir yaﬂam tarz› olarak
görmeye de bir türlü yanaﬂmad›klar› ‘ortak akl›n’ kullan›m›ndan geçiyor.
Farkl› düﬂüncelerin bir arada olmas› ve birbirlerini etkilemesi, farkl›l›klar›n bir zenginlik ve de¤iﬂimin dinami¤i
olarak alg›lanmas› sözde de¤iﬂimden yana olanlar› rahats›z ediyor.
Bu düﬂünceye sahip olanlar›n siyaset yapma anlay›ﬂ›
karﬂ›tl›klar üzerine kurulu. Kendisini; kendi ilkeleri ve
düﬂünceleri üzerinde tan›mlayamayan, varl›¤› karﬂ›tl›k üzerine kurulu bu siyaset yapma anlay›ﬂ›n›n bir ç›kmaz oldu¤u anlaﬂ›lmal›.
Farkl› düﬂünceleri ve yaklaﬂ›mlar› ayn›laﬂt›rmak ya da
karﬂ›t düﬂünceye sahip olanlarla bir arada olmay› yanl›ﬂ
görme yaklaﬂ›m› de¤iﬂimden yana oldu¤unu söyleyip de¤iﬂimin önünü t›kamaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Bu yaklaﬂ›m yaﬂam› ak ya da kara olarak tan›mlamaya
benziyor. Do¤an›n kendisi ve insano¤lunun yaratt›¤› kültürel yaﬂam nas›l ki binlerce renk, ürün ve de¤erlerin bir
harman› ise sosyal ve siyasal yaﬂam da böyle olmak zorundad›r. Zorlama ile farkl›l›klar› yok etmeye çal›ﬂmak
herkesi ayn›laﬂt›rmak beyhude bir çabad›r. Bu anlay›ﬂ
insanl›k tarihinin sayfalar›nda ac›lar ile yerini ald›. Geçmiﬂini bilmeyen ya da hala geçmiﬂte yaﬂayanlar gelece¤i kuramaz.
2005 y›l›n›n; mesleki, sosyal ve düﬂünsel yaﬂamda yeni ad›mlar›n at›ld›¤› ve kazan›mlar›n oldu¤u bir y›l olmas› dile¤iyle nice y›llara.
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TDB 10. Genel Kurulu 5-7 Kas›m 2004 tarihlerinde Ankara’da gerçekleﬂtirildi

Hep birlikte, daha ileriye
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i 10. Ola¤an Genel Kurulu 5-7 Kas›m 2004 tarihlerinde Ankara’da topland›.
TDB’nin önümüzdeki y›llarda izleyece¤i politikalar›n tart›ﬂ›ld›¤› Genel Kurul’da TDB organlar›nda görev
alacak isimler de seçildi.
ürk Diﬂhekimleri Birli¤i 10. Ola¤an Genel Kurulu 5 Kas›m 2004
günü Ankara Dedeman Oteli’nde baﬂlad›. Genel Baﬂkan Celal Y›ld›r›m’›n konuﬂmas›yla baﬂlayan Genel
Kurul’a CHP Genel Baﬂkan› Deniz Baykal, AKP Mu¤la Milletvekili O. Seyfi
Terzibaﬂ›o¤lu, AKP Sakarya Milletvekili
Süleyman Gündüz, AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP ‹stanbul
Milletvekili Halil Akyüz, TEB 2. Baﬂkan›, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yeﬂil, Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› Yavuz
Yenidünya, Hacettepe Ü. Diﬂhekimli¤i
Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Osman Taha
Köseo¤lu, Ankara Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan› Nejat Bora Sayan, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s› Mustafa Gür, AKP Ankara Milletvekili Remziye Öztoprak,
SES Genel Baﬂkan› Hakk› ‹smail Tombul, D‹SS‹AD Ankara ﬁube Baﬂkan› Kemal Esti ve TDB’nin geçmiﬂ dönem baﬂkanlar› Eser Cilasun ve Onur ﬁengün
kat›ld›lar.
Diﬂhekimli¤inin Türkiye’deki sorunlar›n› ve yap›lmas› gerekenleri özetleyen

T
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bir konuﬂma yapan Celal Y›ld›r›m, sorunlar›n kayna¤›nda karar alanlar›n konuyla ilgili meslek örgütlerinin görüﬂlerini dinlememesi ya da dinlese de dikkate almamas›n›n yer ald›¤›n› ifade etti.
Isparta Milletvekili Bayram Özçelik de
konuﬂmas›nda TBMM’de bulunan diﬂhekimleri olarak diﬂhekimli¤ini ilgilendiren konularda ellerinden geleni yapt›klar›n› ve mesle¤in önünü açacak baz›
yasal düzenlemelerin de hayata geçmesini sa¤lad›klar›n› belirtti.

Baykal: Sa¤l›k Bakan› nerede?
CHP Genel Baﬂkan› Deniz Baykal da
konuﬂmas›nda Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin öne sürdü¤ü tespitleri genel olarak destekledi¤ini belirtti. Önlenebilir
hastal›klar olan a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› sorunlar›n›n Türkiye’deki yayg›nl›¤›n›n
geliﬂmiﬂ ülke düzeylerinin çok üzerinde
oldu¤unu ifade eden Baykal, böyle bir
ortamda düzenlenen TDB Genel Kurulu’na hükümetten kat›l›m olmamas›n›
da düﬂündürücü olarak de¤erlendirdi.
Baykal’›n konuﬂmas›n›n ard›ndan konuklara teﬂekkür edildi. Konuklar›n ayr›lmas›ndan sonra görüﬂmelere geçilmeden önce, Odalarda ve TDB’de yeni
dönemde görev almayan meslektaﬂlar›m›za Genel Baﬂkan Celal Y›ld›r›m taraf›ndan birer plaket sunuldu.
Yitirdiklerimizi and›k
Geçti¤imiz y›l yitirdi¤imiz Sakarya Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› N. Enver Demirer’in plaketini çocuklar› teslim al›rken delegeler derin bir hüzne dald›lar.
Daha sonra TDB Genel Sekreteri Murat
Ersoy 9. dönemde yap›lan ve yap›lmakta olan çal›ﬂmalar› özetleyen bir konuﬂ-

ma yapt›. Ersoy’un konuﬂmas›n›n ard›ndan Mali Raporlar ve Denetleme Kurulu raporlar› okundu. Divan Baﬂkan›
Levent Özses, gündem üzerine konuﬂmalar› baﬂlatarak, delegelerin çeﬂitli konulardaki fikir ve eleﬂtirilerini sunmalar›na olanak verdi.

Aile hekimli¤i de gündeme geldi
TBMM bütçe komisyonu çal›ﬂmalar› aras›nda salona gelen Mu¤la Milletvekili
O. Seyfi Terzibaﬂ›o¤lu, haz›rlanmakta
olan sistemin içine diﬂhekimlerinin de
ne kadar yetersiz bulsalar da dahil olmalar› gerekti¤ini aksi taktirde sistemin
d›ﬂ›nda kal›nmas›n›n diﬂhekimlerinin
zarar›na olaca¤›n› ifade etti.
Zaman zaman hararetlenen tart›ﬂmalar›n ard›ndan TDB Genel Sekreteri Murat Ersoy yeniden söz alarak getirilen eleﬂtirileri yan›tlad›. Eleﬂtirilerin gerçekçi olmad›¤›n› ve yürütülmesi gereken
çabalara gerekli katk›y› göstermeden e-

leﬂtiri yap›lmas›n› do¤ru bulmad›¤›n›
belirten Ersoy, TDB’nin çeﬂitli konulardaki eylemliliklerine odalar›n daha fazla katk› sunmas› gerekti¤ini ifade etti.
32. Odam›z Kahramanmaraﬂ oldu
Genel Kurul’da ayr›ca bugüne kadar
Gaziantep Diﬂhekimleri Odas›’na ba¤l›
olan Kahramanmaraﬂ ilinin, Gaziantep
D.O.’dan ayr›lmas›na ve Kahramanmaraﬂ Diﬂhekimleri Odas›’n›n kurulmas›na karar verildi. Kahramanmaraﬂ Diﬂhekimleri Odas› TDB’ye ba¤l› 32. oda
oldu.

Sonuç Bildirgesi:

Hükümet çeliﬂkili
uygulamalar içerisinde
lkemiz iki y›ld›r güçlü bir parlamento deste¤ine sahip bir
iktidar taraf›ndan yönetilmektedir. Sa¤l›kta Dönüﬂüm Program› gibi
iddial› hedeflerle yola ç›kan ve bunu
sa¤l›k meslek birlikleri ve sivil toplum
örgütleriyle iﬂbirli¤i içinde gerçekleﬂtirece¤ini iddia eden hükümetin mesle¤imizle ilgili olumlu ve olumsuz çal›ﬂmalar› olmuﬂtur.
Genel Kurulumuz kamunun, a¤›z ve
diﬂ sa¤l›¤› hizmeti sunan özel sa¤l›k
kurum ve kuruluﬂlar›ndan hizmet sat›n al›nmas› talebini bir kez daha yinelemektedir. ‹ktidar›n bu konuda karars›z ve çeliﬂkili uygulamalar içinde
oldu¤u görülmektedir. Bu konuda
TDB ile daha s›k› bir iﬂbirli¤i içine girilmelidir. TDB bu konunun sonuna
kadar takipçisi olacakt›r.
Toplumumuzun önemli sorunlar›ndan biri olan a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› sorunlar›n›n, serbest çal›ﬂan diﬂhekimleri-

Ü

nin de içinde oldu¤u bir sa¤l›k sistemiyle çözümü do¤rultusunda çal›ﬂmalar›n h›zlanmas› ve
yayg›nlaﬂt›r›lmas› gerekmektedir.
Kamuda çal›ﬂan diﬂhekimlerinin özlük
haklar› ve çal›ﬂma koﬂullar› daha uygun hale getirilmeli, mevcut uygulamadaki yanl›ﬂl›klar giderilmelidir. Hükümet, koruyucu a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›
hizmetlerine daha fazla önem vermelidir.
Yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri aç›lmamas› yönünde y›llard›r sürdürdü¤ümüz mücadele dikkate al›nmal›d›r.
Ülkemizin s›n›rl› olan kaynaklar›, var
olan fakültelerin e¤itim kalitesinin artt›r›lmas›na ayr›lmal›d›r. Diﬂhekimli¤i
fakültelerinin kontenjanlar› diﬂhekimli¤inde insan gücü planlamas› göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.
Sa¤l›kta KDV oran› düﬂürülmeli, bütçeden sa¤l›¤a ayr›lan pay art›r›lmal›-

d›r.
Sözü geçen olumsuzluklar›n meslek
örgütümüzle iﬂbirli¤i içerisine girerek
çözülmesi gerekti¤i kan›s›nday›z.
Bu arada geçen süreç içerisinde diﬂ
teknisyenli¤i e¤itimi ile ilgili iki baﬂl›l›¤›n ortadan kald›r›lmas›, sahte diﬂhekimleriyle ilgili mücadele kapsam›nda
hapis, para cezas› ve malzemelerine el
konmas› ile ilgili yasal düzenlemeler,
bu dönemde at›lan olumlu ad›mlard›r.
Son ABD baﬂkanl›k seçimini sald›rgan
politikalar› savunan Bush’un kazanm›ﬂ
olmas›, Ortado¤u’da ve dünyada bar›ﬂ›n ve insan haklar›n›n gelece¤i yönündeki kayg›lar›m›z› artt›rmaktad›r.
Ülkemiz, Ortado¤u ve dünyada politikalar›n› ‘yurtta ve dünyada bar›ﬂ’ ilkesine göre oluﬂturmal›d›r.
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i, ülkemizin
ve mesle¤imizin ayd›nl›k gelece¤i için
üstüne düﬂen görevleri yerine getirmeye kararl›d›r.
11 / TDBD

Genel Kurul’da Odalarda görev yapan
meslektaﬂlar›m›zdan yeni dönemde görev
almayanlara TDB taraf›ndan teﬂekkür plaketi
verildi.

Genel Kurul kararlar›ndan
• Üye Aidatlar›
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Kanunu’nun 18.maddesi gere¤ince;
üye aidatlar›n›n;
a) A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmeti sunulan özel sa¤l›k kuruluﬂlar›nda çal›ﬂan, sahibi veya orta¤› diﬂhekimleri için;
1.Grup ‹llerde Asgari Muayene Ücretinin 5,5 kat›
2.Grup ‹llerde Asgari Muayene Ücretinin 6 kat›
3.Grup ‹llerde Asgari Muayene Ücretinin 6,5 kat›
4.Grup ‹llerde Asgari Muayene Ücretinin 7 kat›
5.Grup ‹llerde Asgari Muayene Ücretinin 7,5 kat›
b) Sadece kamuda çal›ﬂan veya mesle¤ini icra etmeyen
diﬂhekimleri için;
1.Grup ‹llerde Asgari Muayene Ücretinin 3 kat›
2.Grup ‹llerde Asgari Muayene Ücretinin 3 kat›
3.Grup ‹llerde Asgari Muayene Ücretinin 3 kat›
4.Grup ‹llerde Asgari Muayene Ücretinin 3 kat›
5.Grup ‹llerde Asgari Muayene Ücretinin 3 kat›
c) A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmeti sunulan özel sa¤l›k kuruluﬂunda ilk kez çal›ﬂmaya baﬂlayan, bu kuruluﬂun ilk defa
sahibi veya orta¤› olacak diﬂhekimleri için;
Oda bölgesinde uygulanan asgari muayene ücretinin 3 kat› olarak belirlenmesine,
• Kay›t Ücreti
Kay›t ücretinin Oda bölgesinde uygulanan asgari muayene
ücretinin 3 kat› olarak belirlenmesini,
Odaya ilk kay›t tarihinde al›nacak aidat miktar›, y›ll›k aidat›n
12’ye bölünüp kay›t tarihinden dönem sonuna kadar olan ay
say›s›yla çarp›larak hesaplanmas›na,
• Aidatlar›n Ödeme ﬁekli Ve Zaman›
a) Üye aidatlar›n›n ait olduklar› y›l›n Mart ay› sonuna kadar
ödenmesine,
b) Üye aidatlar›n› ve Oda’ya her türlü borcunu zaman›nda ödemeyen diﬂhekimlerinden Amme Alacaklar›n›n Tahsili Hakk›nda Kanuna göre faizi ile birlikte tahsil edilmesine,
TDBD / 12

• Kahramanmaraﬂ Diﬂhekimleri Odas›n›n Kurulmas›
Gaziantep Diﬂhekimleri Odas›na ba¤l› Kahramanmaraﬂ ilinin,
Gaziantep Diﬂhekimleri Odas›ndan ayr›larak Kahramanmaraﬂ
Diﬂhekimleri Odas›’n›n kurulmas›na,
• Diﬂhekimlerinin Sa¤l›k E¤itimi Vermesine ‹liﬂkin Yönerge Haz›rlanmas›
Diﬂhekimlerinin sa¤l›k e¤itimi vermesinde gereken kurallara
iliﬂkin yönerge haz›rlay›p, yürürlü¤e koymas› için Merkez Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine,
• Diﬂhekimlerinin Yapacaklar› A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤›
E¤itim Çal›ﬂmalar›
Merkez Yönetim Kurulu’nun diﬂhekimlerinin sa¤l›k e¤itim
vermesinde gereken kurallara iliﬂkin yönerge haz›rlanmas› için geçecek süreye kadar;
"Diﬂhekimlerinin çal›ﬂt›klar› muayenehane yada sa¤l›k kurum
ve kuruluﬂu d›ﬂ›nda a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› e¤itim çal›ﬂmalar› yapacaklar› zaman en az bir hafta öncesinde ilgili Oda’dan izin
almak zorundad›rlar" karar›n›n al›nmas›na,
• Fatura Ve Serbest Meslek Makbuzlar›n›n Odalarca
Onaylanmas›
Asgari Ücret Tarifesi alt›nda hizmet sunumunun önlenmesi
bak›m›ndan özellikle resmi kurumlara sunulacak fatura ve
serbest meslek makbuzlar›n›n Odalarca onaylanmas› için karar al›nmas›na ve gerekli yasal düzenleme konusunda Merkez
Yönetim Kurulu’nun çal›ﬂma yapmas›na,
• Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Yard›mlaﬂma Fonu
Kurulmas›
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i bünyesinde Yard›mlaﬂma Fonu kurulmas›na, fon gelirlerinin ba¤›ﬂlardan ve Odalar›n aidat gelirlerinden Birli¤e gönderilen birlik pay›n›n %20’sinden oluﬂmas›na, fonun kullanma esaslar›n›n Birlik Merkez Yönetim
Kurulu taraf›ndan düzenlenecek bir yönergeyle belirlenmesine, fonda toplanan paran›n fonun amac› d›ﬂ›nda kullan›lmamas›na, karar verildi.

‹zlenimler... ‹zlenimler... ‹zlenimler... ‹zlenimler... ‹zlenimler... ‹zlenimler... ‹zlenimler...
Nebil Seyfettin
Hatay Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Ülkemiz ve buna ba¤l› olarak mesle¤imiz
ad›na gündemin çok s›k de¤iﬂti¤i bir dönemde 10. Genel Kurulumuzu tüm olumsuz bask›lara ra¤men baﬂar›yla tamamlaman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz.
Genel Kurulumuza 7 delegemizle birlikte
büyük bir sorumluluk ve heyecanla kat›l›m sa¤lad›k.
TDB ve TDB Merkez Yönetim Kurulu bu karmaﬂ›k ve zor dönemde büyük bir özveri ile çal›ﬂarak birli¤imizi, Türkiye’nin
en sayg›n kurumlar› aras›na baﬂar›yla getirdi¤ine inan›yorum.
Bu süre içinde Birlik yöneticilerinin eksik ve yanl›ﬂlar›n›n olmas› do¤al karﬂ›lanmal›d›r. Fakat Genel Kurul süresince Birlik yönetimine yöneltilen, hiçbir temele dayanmayan, birli¤imizi y›pratmaktan iler gidemeyen, haks›z ve k›r›c› eleﬂtirileri
yapan baz› oda yönetici ve delegeleri beni de derinden üzmüﬂtür.
Bütün bu olumsuz çabalara ra¤men kurultay delegelerimizin
sa¤duyulu katk›lar›ndan dolay› TDB 10. Genel Kurulu büyük
bir baﬂar›yla tamamlam›ﬂt›r.
Birli¤imizi bugünlere taﬂ›yan ve son iki dönemdir temsil eden
MYK üyelerine teﬂekkür ediyorum.
Genel Kurul süresince büyük bir demokrasi ve dayan›ﬂma örne¤i gösteren oda baﬂkanlar› ve kurultay delegelerini içtenlikle kutluyor, TDB’nin 10. Genel Kurulunda daha güçlü, daha
onurlu ç›kt›¤›na içtenlikle inan›yorum.
Muzaffer Saruhan
Diyarbak›r Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
TDB’nin çal›ﬂmalar›n› baﬂar›l› buluyorum.
Baz› arkadaﬂlar serbest muayenehanelerden hizmet al›m›n› sanki TDB engellemiﬂ
gibi konuﬂuyor. Eleﬂtirilen olayda Bütçe
uygulama talimat›n›n bir buçuk kat› gibi
bir öneriye gidiyorlar. Bu da mevcut bizim ﬂu anki asgari fiyat tarifesinin üçte birine tekabül ediyor.
ﬁimdi, bunun kabul edilmesi önerilebilir. Yaln›z ben isterdim
ki genel kurulda muhalif olan arkadaﬂlar -zaten tek savunduklar› tez bu baﬂka da bir konuda TDB yönetimine muhalefetleri yok- bunu da rakamsal olarak keﬂke aç›klasalard›. Bir
örnek vereyim. Verilen rakamlara göre diﬂhekimine bir alt total protezden 125 milyon kalacak. 125 milyona bugün protez
yapan bir hekim var m›? Bu arkadaﬂlar bu tezleri açmad›klar› için say›n delegelerin bu olaydan haberi yok. Keﬂke bu aç›klansayd›. Muhalefet eden arkadaﬂlar›m›n da yapt›¤› tek
muhalefet konusu bu.
Ben olgun insanlardan biraz daha yap›c› davranmalar›n› istiyordum. Biraz böyle bulundu¤u yaﬂ, bulundu¤u konum yöneticilik misyonuna uymayan birkaç küçük hareket oldu. ‹nsanlar da onu yad›rgad›lar ama bu bizim ülkemizin gerçe¤idir. Nitekim en günceli, ‹nsan Haklar› Dan›ﬂma Kurulu Baﬂkan›’na yap›lan hareket. Neyse bizde öyle düzeysizlik olmad›.
Karﬂ›l›kl› at›ﬂmalar oldu. Bence bu da normal art›k. Sonuçta
Genel Kurul olumlu geçti. Yeni oluﬂacak TDB yönetimini de
herkes destekleyece¤ini deklare etti. Bence olumlu geliﬂmeler
bunlar.

Birol Karakaya
Konya Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Onuncusunu yapt›¤›m›z Genel Kurulumuz çok olumlu geçti. Gerek tart›ﬂmalar
gerek gelece¤e dönük projelerin seslendirilmesi aç›s›ndan olumlu oldu¤unu düﬂünüyorum. Demokrasinin gere¤i mutlaka
çok tepki olacak. Birli¤imizi daha üst
mevkilere taﬂ›yabilmek ad›na kim kazan›rsa kazans›n hiç önemli de¤il mutlaka birlikte olup projelerimizi birlikte de¤erlendirmemiz ve birlikte hayata geçirmemiz gerekecek. Genel
Kurulumuzda önümüzdeki sürecin TDB aç›s›ndan bir dönemeç olaca¤›na inan›yoruz. Ortada bulunan Genel Sa¤l›k Sigortas› ve Aile Hekimli¤i kavramlar›n›n içerisinde yerimizi alabilmemiz için güçlü ve dik durmam›z gerekiyor. Mutlaka
birlik beraberlik ve dayan›ﬂma içerisinde olmam›z gerekiyor.
Yeni seçilecek yönetim kuruluna her zaman deste¤imizi verece¤iz. Hay›rl› olmas›n› diliyorum.
O¤uz Y›lmaz
Mersin Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Son iki y›lda gerçekten mesle¤imiz ad›na
çok büyük kazan›mlar elde edildi. Geldi¤imiz nokta çok önemli bir noktad›r. Bu
noktada mutlaka geldi¤imiz yeri koruyup
daha ileriye gitmemiz gerekmektedir. O
yüzden TDB’nin ﬂu andaki konumunu
daha güçlü bir ﬂekilde muhafaza edip mesle¤imiz ad›na savaﬂlar› vermeye devam etmesi gerekmektedir.
Gerçekten çok iyi bir Genel Kurul geçirdi¤imizi düﬂünüyorum. Mesle¤imiz ad›na konuﬂulan konular çok önemliydi.
Tabii gergin ortamlar da oldu. Mutlaka olacakt›r. Sonuçta Genel Kurul’da iki aday vard› ve bu iki aday da sonuç ne olursa
olsun eminim ki yine TDB için savaﬂacaklard›r.
Mehmet Bayram ‹lkimen
Denizli Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Son iki y›lda TDB MYK ile beraber odalar
hemen hemen bütün çal›ﬂmalar içinde
bulundu. Sa¤l›k Bakanl›¤›’na yönelik olsun di¤er kurumlarla ilgili olsun; tüzük,
yönetmelik, yasa ve di¤er düzenlemelerle
ilgili bütün çal›ﬂmalarda, birlikte yapabildiklerimiz var ve tabii yapamad›klar›m›z
var. Yapamad›klar›m›z›n nedeni de bizlerin yeterli çal›ﬂmam›ﬂ
olmas› olabilir. Ama bunun d›ﬂ›nda hem oda hem TDB olarak
meslektaﬂlar›m›z için gerçekten özveriyle çal›ﬂt›¤›m›za inan›yorum.
Genel Kurul’da tabii tart›ﬂmalar olacakt›r. Ama baz› konularda düzey biraz düﬂtü. Demokrasi asl›nda bir yaﬂam biçimi olmal›. Ben isterdim ki Genel Kurul’da bir öneri gelsin. Birbirinin eksi¤ini arama de¤il, gerçekten diﬂhekimli¤i mesle¤i için
neler yap›labiliri içeren önerilerin gelmesi gerekirdi. Ama benim gördü¤üm, bu tür bir öneri gelmedi. Denizli Diﬂhekimleri Odas› olarak birçok fikrimiz vard›; bunlar› da burada öneri olarak s›ralad›k.
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10. Dönem

TDB Merkez Yönetim,
Yüksek Disiplin ve
Denetleme kurullar›
TDB Merkez Yönetim Kurulu

Celal Y›ld›r›m
TDB Genel Baﬂkan›
1956 y›l›nda Trabzon’da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1979’da
mezun oldu. 1984-1986 y›llar›nda Türk Diﬂ Tabipleri Cemiyeti’nde Sayman, 1986-1990 y›llar›
aras›nda iki dönem ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Genel Sekreteri, 1990-1992 y›llar› aras›nda Baﬂ-

kan, 1992-1994 döneminde Türk Diﬂhekimleri
Birli¤i Baﬂkan Vekili, 1994-2000 ve 2002-2004
y›llar› aras›nda da dört dönem Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Genel Baﬂkan› olarak görev yapt›. Evli
ve iki çocuk babas› olan Celal Y›ld›r›m, halen ‹stanbul’da serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Prof.Dr. Taner Yücel
TDB Genel Baﬂkan Vekili
1950 y›l›nda Polatl›’da do¤du. Niﬂantaﬂ› Diﬂhekimli¤i Yüksekokulu’ndan 1975’te mezun oldu.
1984-1986 döneminde Türk Diﬂ Tabipleri Cemiyeti Yönetim Kurulu’nda görev ald›. 19921994 döneminde ‹DO Baﬂkan Vekili, 1994-1996
döneminde ‹DO Disiplin Kurulu Baﬂkan›, 1998-

2002 y›llar› aras›nda ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›, 2002-2004 y›llar› aras›nda Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂkan Vekili olarak görev yapt›. Evli olan Taner Yücel, halen ‹.Ü. Diﬂhekimli¤i
Fakültesi Konservatif Diﬂ Tedavisi Anabilim Dal›’nda ö¤retim üyeli¤i görevini sürdürmektedir.

Murat Ersoy
TDB Genel Sekreteri

1957 y›l›nda Gelibolu’da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1980’de
mezun oldu. 1988-1990 y›llar› aras›nda ‹stanbul
Diﬂhekimleri Odas› Denetleme Kurulu Baﬂkan›,
1990-1994 y›llar› aras›nda iki dönem Yönetim

Kurulu Üyesi, 1994-2000 ve 2002-2004 y›llar›
aras›nda dört dönem Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
Genel Sekreteri olarak görev yapt›. Evli ve iki çocuk babas› olan Murat Ersoy, halen ‹stanbul’da
serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Mustafa Kemal Taﬂ
TDB Genel Sayman›

1964’te Ankara’da do¤du. Ankara Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1987’de mezun oldu. Ankara Diﬂhekimleri Odas› komisyonlar›nda
görev ald› ve ilçe temsilcili¤i yapt›. 1998-2000
y›llar› aras›nda Ankara Diﬂhekimleri Odas› Say-

man›, 2000-2002 y›llar› aras›nda Denetleme Kurulu Baﬂkan›, 2002-2004 y›llar› aras›nda da TDB
Genel Sayman› olarak görev yapt›. Evli ve 2 çocuk babas› olan Mustafa Kemal Taﬂ, halen Ankara’da serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Prof.Dr. Murat Akkaya
TDB MYK Üyesi
1956’da ‹stanbul’da do¤du. Ankara Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1981’de mezun oldu. 1996-1998 y›llar› aras›nda TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, 1998-2000 y›llar› aras›nda
TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, 2000-2002
y›llar› aras›nda Ankara Diﬂhekimleri Odas› BaﬂTDBD / 16

kan Vekili, 2002-2004 y›llar› aras›nda Ankara
Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› olarak görev yapt›.
Evli ve 2 çocuk babas› olan Murat Akkaya halen
Ankara Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dal›’nda Prof.Dr. ünvan› ile
ö¤retim üyesi olarak görev yapmaktad›r.

Süha Alpay
TDB MYK Üyesi
1959’da Konya’da do¤du. Hacettepe Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1982’de mezun oldu. 1986-1990 Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Dergisi
Yaz› ‹ﬂleri Müdürü, 1992 Ankara Diﬂhekimleri
Odas› Yönetim Kurulu Üyesi, 1992-1994 y›llar›
aras›nda TDB Yönetim Kurulu Üyesi, 1994-1996
y›llar› aras›nda TDB Baﬂkan Vekili, 1996-1998

y›llar› aras›nda TDB Denetleme Kurulu Üyesi,
2000-2002 y›llar› aras›nda Ankara Diﬂhekimleri
Odas› Genel Sekreteri, 2002-2004 y›llar› aras›nda Ankara Diﬂhekimleri Odas› Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapt›. Ayr›ca 8.Beﬂ Y›ll›k Kalk›nma Plan› ‹htisas Komisyonu Üyeli¤i görevinde bulundu. Alpay, kamuda ve serbest diﬂhekimi
olarak çal›ﬂmaktad›r.

Mehmet Çal›k
TDB MYK Üyesi

1963’te Çanakkale’de do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1985’te mezun
oldu. Bal›kesir Diﬂhekimleri Odas› Yönetim Kurulu’nda 1988-1989 y›llar›nda Sayman, 1990-

1991 y›llar›nda Genel Sekreter olarak çal›ﬂt›.
1997 y›l›ndan bu yana da Bal›kesir Diﬂhekimleri
Odas› Disiplin Kurulu Baﬂkan› olarak görev yapt›. Evli ve iki çocuk babas› olan Mehmet Çal›k
halen serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Mehmet Eskicio¤lu
TDB MYK Üyesi

1963’te Denizli’de do¤du. Ege Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1988’de mezun oldu.
Denizli Diﬂhekimleri Odas›’nda 1994-1996 y›llar› aras›nda Baﬂkan Vekilli¤i, 1996-2000 y›llar› aras›nda ise Baﬂkanl›k görevlerinde bulundu.

2002-2004 y›llar› aras›nda TDB Merkez Yönetim
Kurulu üyesi olarak görev yapt›. Evli ve iki çocuk
babas› olan Mehmet Eskicio¤lu’nun "Ülkemde
Bir Kent" adl› (manzum hikaye) bir kitab› bulunmaktad›r. Eskicio¤lu, halen Denizli’de serbest
diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Kadir Tümay ‹mre
TDB MYK Üyesi

1962’de K›r›kkale’de do¤du. Ege Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1989’da mezun oldu. 1994-1998 y›llar› aras›nda ‹zmir Diﬂhekimleri Odas› Yönetim Kurulu Üyesi, 1998-2000 y›l-

lar› aras›nda ‹zmir Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
olarak görev yapt›. Evli ve bir çocuk babas› olan
Tümay ‹mre halen ‹zmir’de serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Tar›k ‹ﬂmen
TDB MYK Üyesi

1960 y›l›nda Diyarbak›r’da do¤du. Dicle Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1982’de mezun oldu. ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› komisyonlar›nda görev ald›. 1992-1994 y›llar› aras›nda
‹DO Denetleme Kurulu Üyesi, 1994-1998 y›lla-

r› aras›nda iki dönem Yönetim Kurulu üyesi,
2000-2004 y›llar› aras›nda ise TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapt›. Evli ve iki çocuk babas› olan Tar›k ‹ﬂmen halen ‹stanbul’da serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Tuncer Taﬂk›n
TDB MYK Üyesi

1966’da Mersin-Tarsus’ta do¤du. Gazi Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1988’de mezun
oldu. Mersin Diﬂhekimleri Odas›’nda 1996-1998
y›llar› aras›nda Genel Sekreter ve 1998-2002 y›l-

lar› aras›nda ise 2 dönem Oda Baﬂkan› olarak görev yapt›. Evli ve iki çocuk babas› olan Tuncer
Taﬂk›n, halen Mersin’de serbest diﬂhekimi olarak
çal›ﬂmaktad›r.
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TDB Yüksek Disiplin Kurulu
Ahmet Ataç / TDB YDK Üyesi
1946’da Eskiﬂehir’de do¤du. ‹stanbul Diﬂhekimli¤i
Yüksek Okulundan 1969’da mezun oldu. 1986’da
Eskiﬂehir-Kütahya-Afyon-Bilecik illeri Diﬂhekimleri
Odas› Baﬂkan› seçildi ve Eskiﬂehir Merkez Tepebaﬂ› Belediye Baﬂkanl›¤›’na seçildi¤i 18 Nisan 1999 tarihine kadar görevini aral›ks›z sürdürdü. 1996--

1999 y›llar› aras›nda TDB "Etik Komisyonu" üyeli¤ine seçildi. Çeﬂitli zamanlarda hükümetler taraf›ndan haz›rlanan sa¤l›k yasa taslaklar›yla ilgili olarak
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ad›na komisyonlarda yer
ald›.Evli ve biri diﬂhekimi 2 çocuk babas› olan Ataç, halen serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Gökhan Ba¤c›lar/ TDB YDK Üyesi

1963’te ‹stanbul’da do¤du. Hacettepe Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1985 y›l›nda mezun

oldu. Evli ve bir çocuk babas› olan Gökhan Ba¤c›lar halen Antalya'da serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Mehmet Çakmakc› / TDB YDK Üyesi
1954’te Zonguldak’ta do¤du. ‹stanbul Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1977’de mezun oldu.
1986 y›l›nda Zonguldak Diﬂhekimleri Odas› Kurucu Baﬂkan› ve ‹lk Baﬂkan›, daha sonra çeﬂitli dönemlerde Oda Baﬂkan›, Disiplin Kuruyu Üyesi, Di-

siplin Kurulu Baﬂkan› ve 1992-1996 y›llar› aras›nda iki dönem TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi,
2002-2004 y›llar› aras›nda TDB Yüksek Disiplin
Kurulu üyesi olarak görev yapt›. Evli ve iki çocuk
babas› olan Mehmet Çakmakç›, halen Zonguldak’ta
serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Ahmet Ayd›n Demirer/ TDB YDK Üyesi
1951’de ‹stanbul’da do¤du. Marmara Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi’ni bitirdi.
Türk Diﬂhekimleri Cemiyeti’nde saymanl›k ve sekreterlik, ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›’nda yönetim

kurulu üyeli¤i, Disiplin Kurulu üyeli¤i ve raportörlü¤ü görevlerinde bulundu.
Evli ve 2 çocuk babas› olan Demirer, halen serbest
diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Erdinç Ergun / TDB YDK Üyesi
1963’te Çanakkale´de do¤du. Ege Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi´nden 1987’de mezun oldu. Bal›kesir Diﬂhekimleri Odas›’na ba¤l› iken Çanakkale
‹l Temsilcili¤i görevini yürüttü ve Çanakkale Diﬂhekimleri Odas›´n›n kurucu üyeleri aras›nda yer ald›.

2001-2002 y›llar› aras›nda Çanakkale Diﬂhekimleri
Odas› Genel Sekreteri, 2002-2004 y›llar› aras›nda
Çanakkale Diﬂhekimleri odas› Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapt›. Evli ve iki çocuk babas› olan Ergun halen Çanakkale´de serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Mustafa K›yak / TDB YDK Üyesi

1953’te Antakya’da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1979’da mezun oldu.
Hatay Diﬂhekimleri Odas›’n›n Kurucu Baﬂkan›, iki
dönem Oda Baﬂkan› ve bir dönem TDB Denetleme

Kurulu Üyesi olarak görev yapan K›yak, son olarak
2002-2004 y›llar› aras›nda TDB Yüksek Disiplin
Kurulu üyeli¤inde bulundu. Evli ve üç çocuk babas› olan Mustafa K›yak, halen Antakya’da serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Hüseyin Onur / TDB YDK Üyesi
1948’de Akçaabat’ta do¤du. Niﬂantaﬂ› Diﬂhekimli¤i
Yüksek Okulu’ndan 1971’de mezun oldu. 19741980 y›llar› aras›nda Almanya, Siegen’de diﬂhekimi
olarak çal›ﬂt›. 1990-92 y›llar› aras› Edirne Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›, 1998-2000 y›llar›nda iki
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dönem Baﬂkan Vekili, 2002-2004 y›llar› aras›nda
TDB Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak görev
yapt›. Evli ve iki çocuk babas› olan Hüseyin Onur,
1980 y›l›ndan beri Edirne’de serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Prof.Dr. Turgay Seçkin / TDB YDK Üyesi
1954’te ‹zmir’de do¤du. Ege Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1977’de mezun oldu. Ayn›
y›l A¤›z-Diﬂ ve Çene Hastal›klar› Cerrahisi Anabilim Dal›’na araﬂt›rma görevlisi olarak atand›.
1982’de bir y›l süreyle çal›ﬂmalar›m› Federal Al-

manya’n›n Bonn ﬂehrindeki Üniversite Diﬂ Klini¤i
Çene Cerrahisi Bölümünde sürdürdü. 1984’te Doktor, 1988’de Yard›mc› Doçent, 1989’da Doçent,
1995’te Profesör ünvan› ald›.
Evli ve bir çocuk babas› olan Seçkin, halen çal›ﬂmalar›n› ayn› Anabilim Dal›nda sürdürmektedir.

Süleyman Taﬂkazan / TDB YDK Üyesi
1948’de Konya’da do¤du. ‹.‹.T.‹.A Diﬂhekimli¤i
Yüksek Okulu’ndan 1972’de mezun oldu. Konya
Diﬂhekimleri Odas› kurucu üyesi, bir dönem Disiplin Kurulu üyesi, 5 dönem sayman ve 2 dönem de

Yönetim Kurulu üyesi ve Baﬂkan Vekili olarak,
2002-2004 y›llar› aras›nda da TDB Merkez Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapt›. Evli ve üç çocuk babas› olan Süleyman Taﬂkazan, halen Konya’da serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

TDB Merkez Denetleme Kurulu
Nurettin Ayebe / TDB MDK Üyesi

1961’de Mardin’de do¤du. Dicle Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1987’de mezun oldu. Diyarbak›r Diﬂhekimleri Odas›nda Yönetim Kurulu

Üyesi olan Nurettin Ayebe çeﬂitli demokratik kitle
örgütlerinde partilerde görev ald›. Evli ve iki çocuk
babas› olan Ayebe halen Diyarbak›r’da kamuda ve
serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Birol Karaibiﬂ / TDB MDK Üyesi
1962’de Tekirda¤’da do¤du. Marmara Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1990’da mezun oldu.
1996-1998 y›llar› aras›nda Edirne Diﬂhekimleri Odas› Tekirda¤ ‹l Temsilcisi, 1998’de Tekirda¤ Diﬂhekimleri Odas› Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi,

1998-2000 y›llar› aras›nda Tekirda¤ Diﬂhekimleri
Odas› Genel Sekreteri, 2000-2002 y›llar› aras›nda
TDB Merkez Denetleme Kurulu üyesi olarak görev
yapt›. Evli olan Karaibiﬂ, halen Tekirda¤’da serbest
diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Dr. Levent Özses / TDB MDK Üyesi
1953’te Ere¤li’de do¤du. 1971’de Ege Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi’ne girdi. 1984 y›l›na kadar
ayn› fakültede Ortodonti AD’da doktoras›n› tamamlad›. Meslek hayat› boyunca Tabip odalar›,

diﬂhekimleri odalar› gibi meslek örgütlerinde, derneklerde ve siyasi partilerde mesleki ve politik çal›ﬂmalar yapt›. ‹ki çocuk babas› olan Özses halen
‹zmir’de serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Bülent Öztürk / TDB MDK Üyesi
1964’te ‹stanbul'da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1987’de mezun oldu.
1987-1996 y›llar›nda ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Sosyal ‹ﬂler Komisyonu'nda çal›ﬂt›ktan sonra,

1996-1998'de ‹DO Denetleme Kurulu üyeli¤i,
1998--2002 dönemlerinde ‹DO Saymanl›¤› yapt›.
‹ki k›z çocuk babas› olan Öztürk halen ‹stanbul’da
serbest diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.

Cengiz Tamtunal› / TDB MDK Üyesi

1959’da Ankara’da do¤du. Dicle Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1981’de mezun oldu.
1996-2002 y›llar› aras›nda Ankara Diﬂhekimleri O-

das› Yönetim Kurulu Üyesi, Sayman› ve Genel Sekreteri olarak görev yapt›.
Evli ve 1 çocuk babas› olan Tamtunal› halen serbest
diﬂhekimi olarak çal›ﬂmaktad›r.
19 / TDBD

TDB Merkez Yönetim Kurulu görev da¤›l›m›n› yapt›
TDB Merkez Yönetim Kurulu 1-2 Aral›k 2004 tarihlerinde yapt›¤› toplant›da
TDB komisyonlar›ndan sorumlu MYK üyelerini belirledi
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Prof.Dr. Taner Yücel

• E¤itim Komisyonu
• D›ﬂ ‹liﬂkiler Komisyonu

M. Kemal Taﬂ

• Ulusal AIDS Komisyonu
• Yard›mlaﬂma Fonu Komisyonu

Prof.Dr. Murat Akkaya

• AB Müktesebat› Uyumlaﬂt›rma Komisyonu
• Tan› -Tedavi Protokolleri ve Kodlama Sistemleri Komisyonu
• TBMM ‹zleme Komisyonu

Süha Alpay

• Özlük Haklar› Komisyonu
• Sivil Toplum Örgütleri ‹le ‹liﬂki Komisyonu

Mehmet Çal›k

• Diﬂhekimli¤inde Mevzuat Çal›ﬂmalar› Komisyonu

Mehmet Eskicio¤lu

• Etik Komisyonu
• Biliﬂimde Diﬂhekimli¤i Mevzuat› Komisyonu
• Disiplin Yönetmeli¤inin Güncellenmesi Komisyonu

Kadir Tümay ‹mre

• A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Sunumu ve Finansman› Komisyonu
• Uzmanl›k Komisyonu
• Sa¤l›k Turizmi ve A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Hizmetlerine Yans›malar› Komisyonu

A.Tar›k ‹ﬂmen

• Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› E¤itimi Komisyonu
• Tüketici Haklar› Komisyonu
• Bas›n Yay›n Komisyonu

Tuncer Taﬂk›n

• Kongre ve Fuar Komisyonu
• Diﬂhekimli¤inde ‹nsan Gücü Planlamas› Komisyonu
• Sahte Diﬂhekimleri ‹le Mücadele Komisyonu

Cengiz Tamtunal›

• Diﬂhekimli¤inde Yard›mc› Personel Komisyonu

Beyazlar Denizli’de buluﬂtu

Kongre Baﬂkan› M. Bayram ‹lkimen

Ege bölgesindeki diﬂhekimi odalar›n›n ortak bilimsel kongre ve sergisi 26 - 28 Kas›m tarihleri
aras›nda Pamukkale’de yap›ld›
ge Bölgesi Diﬂhekimleri Odalar›
Bilimsel Kongre ve Sergisi’nin üçüncüsü Denizli Pamukkale Colossae Hotel Thermal’de baﬂar›yla gerçekleﬂtirildi. Oda baﬂkanlar› burada
meslektaﬂlar›na Ayd›n’da gerçekleﬂtirilecek bir sonraki kongrenin haberini de
verdi.
Ayd›n, Bal›kesir, Denizli, ‹zmir, Manisa, Mu¤la ve Uﬂak Diﬂhekimleri Odas›
birlikteli¤inin bir ürünü olan organizsayona ilgi büyüktü. 26 - 28 Kas›m tarihleri aras›nda düzenlenen "Ege Bölgesi
Diﬂhekimleri Odalar› Bilimsel Kongre
ve Sergisi" ne diﬂhekimlerinin yan› s›ra
dental sektörden de yo¤un kat›l›m vard›. ‹ki gün süren kongrede yo¤un bilimsel program›n yan› s›ra, poster sunumlar› da yer ald›. Kongre süresince aç›k olan ve sektörden birçok tan›nm›ﬂ
firman›n yer ald›¤› stand alan› da büyük ilgi çekti.
Komite Baﬂkan› ve ayn› zamanda Denizli Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Mehmet Bayram ‹lkimen, kongreyi k›saca,
"Ev sahibi olarak kongre hakk›nda olumlu ﬂeyler söylemek bize yak›ﬂmaz,
bunun en güzel cevab›n› önümüzdeki
kongrede alaca¤›z" diyerek de¤erlendir-

E
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di. ‹lkimen, Kongrenin 22 Kas›m Haftas›’na denk gelmesi sayesinde A¤›z ve
Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas›’n› böyle güzel bir etkinlikle kutlama f›rsat› bulduklar›n› da
ifade etti.
Kongreye kat›lan akademisyenler Pamukkale’den olumlu izlenimlerle ayr›ld›. Selçuk Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Protetik Diﬂ Tedavisi A.D. Baﬂkan› Prof.Dr. Gürcan Eskitaﬂç›o¤lu
“Meslek odalar›n›n as›l amaçlar›, meslek içi e¤itimlerde birleﬂebilmeleri, organizasyonlara daha güçlü girebilmeleridir. Ben bu kongrenin en büyük baﬂar›s›n›n bu oldu¤una inan›yorum. Kat›l›m ve ilgi çok fazla. Çok keyif ald›¤›m
kusursuz bir organizasyon olmuﬂ” dedi.
Kongreye kat›lan meslektaﬂlar›m›z, diﬂhekimli¤inde yeniliklerin süratle birbirini izledi¤ini, teknolojinin ilerledi¤ini
belirterek, geliﬂen teknolojiyi takip et-

mek ve bilgilerini tazelemek için bu organizasyona kat›ld›klar›n› söylediler.
Kongrenin bilimsel içeri¤indeki yo¤unluktan dolay› sosyal aktivitelere zaman
ay›ramamaktan yak›nan baz› kat›l›mc›lar, buna ra¤men uzun zamand›r göremedikleri arkadaﬂlar›yla bir araya gelmekten son derece memnun olduklar›n› ifade etti. Kongreye kat›lan diﬂhekimleri ayr›ca sosyal programda yer alan Pamukkale turu ile do¤al ve tarihi
güzellikleriyle Pamukkale’yi tan›ma imkan›n› da buldu.

A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetleri
Aile Hekimli¤i Pilot Uygulamas›na dahil edildi
Kamuoyunda uzun bir süredir tart›ﬂ›lan Aile Hekimli¤iyle ilgili yasa
24 Kas›m 2004 günü TBMM’de kabul edildi. Yasan›n 7. maddesi A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤›
Hizmetlerinin de belirlenecek pilot illerde kapsama al›nmas›n› öngörüyor.

ile Hekimli¤i Pilot Uygulamas›
Hakk›nda Kanun 24 Kas›m 2004
günü TBMM’de kabul edildi.
5258 say›l› Kanunun A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤›
Hizmetleri baﬂl›kl› 7. maddesinde "Kiﬂilerin a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›n› korumak ve bu
hizmetlerin daha etkili ve verimli yürütülmesini sa¤lamak amac›yla Sa¤l›k Bakanl›¤›nca tespit edilecek illerde pilot
uygulama yap›l›r.
Bu hizmetler karﬂ›l›¤›nda yap›lacak ödemelerin hizmetten yararlananlar›n ilgisine göre ba¤l› bulunduklar› kurum bütçesinden veya sosyal güvenlik kuruluﬂlar›ndan karﬂ›lanmas› ile di¤er hususlara iliﬂkin usul ve esaslar Maliye, Sa¤l›k
ve Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›klar› taraf›ndan müﬂtereken belirlenir"
denilmektedir.
A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin serbest
çal›ﬂan diﬂhekimlerinden al›nmas› konusunda çok önemli oldu¤unu düﬂündü¤ümüz pilot uygulama bu kanunla
gerçekleﬂtirilecektir.

A

Amaç
Kanunun amac› Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n pilot olarak belirleyece¤i illerde, birinci
basamak sa¤l›k hizmetlerinin geliﬂtirilmesi, birey ihtiyaçlar› do¤rultusunda
koruyucu sa¤l›k hizmetlerine a¤›rl›k verilmesi, kiﬂisel sa¤l›k kay›tlar›n›n tutulmas› ve bu hizmetlere eﬂit eriﬂimin sa¤lanmas› amac›yla aile hekimli¤i hizmetlerinin yürütülmesi için görevlendirilecek sa¤l›k personelinin statüsü, malî
haklar› ve verilecek hizmetin esaslar›n›
düzenlemek olarak tan›mlan›yor
Aile hekimi tan›m›
Kanunda aile hekimi, kiﬂiye yönelik koTDBD / 26

ruyucu sa¤l›k hizmetleri ile birinci basamak teﬂhis, tedavi ve rehabilite edici
sa¤l›k hizmetlerini yaﬂ, cinsiyet ve hastal›k ayr›m› yapmaks›z›n her kiﬂiye kapsaml› ve devaml› olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerekti¤i ölçüde
gezici sa¤l›k hizmeti veren ve tam gün
esas›na göre çal›ﬂan aile hekimli¤i uzman› veya Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n öngördü¤ü e¤itimleri alan uzman hekim ve hekim olarak tan›mlan›yor.
Personelin statüsü ve malî haklar
Sa¤l›k Bakanl›¤›; Bakanl›k veya di¤er
kamu kurum veya kuruluﬂlar› personeli
olan uzman tabip, tabip ve aile sa¤l›¤› eleman› olarak çal›ﬂt›r›lacak sa¤l›k personelini, kendilerinin talebi ve kurumlar›n›n veya Bakanl›¤›n muvafakat› üzerine,
657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu ile
di¤er kanunlar›n sözleﬂmeli personel
çal›ﬂt›r›lmas› hakk›ndaki hükümlerine
ba¤l› olmaks›z›n, sözleﬂmeli olarak çal›ﬂt›rmaya veya bu nitelikteki Bakanl›k
personelini aile hekimli¤i uygulamalar›
için görevlendirmeye yetkilidir.
Sözleﬂmeli olarak çal›ﬂan aile hekimi ve
aile sa¤l›¤› elemanlar› kurumlar›nda ayl›ks›z veya ücretsiz izinli say›l›rlar ve
bunlar›n kadrolar› ile iliﬂkileri devam eder. Bu personel, talepleri halinde eski
görevlerine atan›rlar ve sözleﬂmeli statüde geçen süreleri kazan›lm›ﬂ hak derece
ve kademelerinde veya k›demlerinde
de¤erlendirilir. Sözleﬂmeli personel statüsünde çal›ﬂmakta iken aile hekimi ve
aile sa¤l›¤› eleman› statüsüne geçenlerden önceki sözleﬂmeli personel statüsüne dönmek isteyenler, eski kurumlar›ndaki boﬂ pozisyonlara öncelikle atan›rlar ve bu madde kapsam›ndaki çal›ﬂmalar› hizmet sürelerinde dikkate al›n›r.
Sözleﬂme yap›lan aile hekimi ve aile sa¤l›¤› elemanlar›na, 657 say›l› Kanunun 4
üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen en yüksek brüt sözleﬂme ücretinin aile hekimi için (6) kat›n›, aile sa¤l›¤› eleman› için (1,5) kat›n› aﬂmamak üzere tespit edilecek tutar, çal›ﬂ›lan ay sonuçlar›n›n ilgili sa¤l›k idaresine bildiri-

minden itibaren onbeﬂ gün içerisinde ödenir.
Sözleﬂmeli olarak çal›ﬂmaya baﬂlayanlar›n, daha önce ba¤l› olduklar› sosyal güvenlik kuruluﬂlar›yla iliﬂkileri ayn› ﬂekilde devam ettirilir. Ancak, her türlü
prim, kesenek ve kurum karﬂ›l›klar› bu
f›krada belirtilen ücretlerden kesilerek
ilgili sosyal güvenlik kuruluﬂuna aktar›l›r. Bunlar önceki durumlar› çerçevesinde tedavi yard›mlar›ndan yararlanmaya
devam ederler.
Hizmetin esaslar›
Aile hekimli¤i uygulamas›na geçilen
yerlerde kiﬂilerin aile hekimine kayd›
yap›l›r. Bakanl›kça belirlenen süre sonunda kiﬂiler aile hekimlerini de¤iﬂtirebilirler. Her bir aile hekimi için kay›tl›
kiﬂi say›s›; asgarî 1000, azamî 4000'dir.
Aral›ks›z iki ay› aﬂmayan süreyle kay›tl›
kiﬂi say›s› 1000'den az olabilir.
Aile hekimli¤i hizmetleri ücretsizdir; acil haller hariç, haftada k›rk saatten az
olmamak kayd› ile ilgili aile hekiminin
talebi ve o yerin sa¤l›k idaresince onaylanan çal›ﬂma saatleri içinde yerine getirilir. Aile hekimli¤i uygulamas›na geçilen yerlerde acil haller ve mücbir sebepler d›ﬂ›nda, kiﬂi hangi sosyal güvenlik
kuruluﬂuna tâbi olursa olsun, aile hekiminin sevki olmaks›z›n sa¤l›k kurum ve
kuruluﬂlar›na müracaat edenlerden katk› pay› al›n›r.
A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetleri
Kiﬂilerin a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›n› korumak
ve bu hizmetlerin daha etkili ve verimli
yürütülmesini sa¤lamak amac›yla, Sa¤l›k Bakanl›¤›nca tespit edilecek illerde
pilot uygulama yap›l›r.
Bu hizmetler karﬂ›l›¤›nda yap›lacak ödemelerin, hizmetten yararlananlar›n ilgisine göre ba¤l› bulunduklar› kurum
bütçelerinden veya sosyal güvenlik kuruluﬂlar›ndan karﬂ›lanmas› ile di¤er hususlara iliﬂkin usul ve esaslar Maliye,
Sa¤l›k ve Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
bakanl›klar› taraf›ndan müﬂtereken belirlenir.

Mu¤la Milletvekili Diﬂhekimi O. Seyfi Terzibaﬂ›o¤lu:

‘Mesle¤imize hay›rl› olsun’
lkemizdeki bütün insanlar›n
bedenen ve ruhen sa¤l›kl› olarak hayatlar›n› sürdürebilmeleri için, sa¤l›k hizmetlerinin en temel
toplum birimi olan aileye kadar etkili
bir ﬂekilde yayg›nlaﬂt›r›lmas› gereklidir.
Bunun için, birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinin sürekli e¤itimle geliﬂtirilmesi, güçlendirilmesi, kiﬂisel sa¤l›k kay›tlar›n›n tutulmas› ve sevk sisteminin hayata geçirilmesi ve bu hizmetlere eﬂit ve
ücretsiz eriﬂimin sa¤lanmas› hükümetimizin öncelikli hedefleri aras›ndad›r.
Bu hedef do¤rultusunda, etkili bir sa¤l›k sistemi kurabilmesi için Sa¤l›k Bakanl›¤›m›z›n haz›rlad›¤› Aile Hekimli¤i
Pilot Uygulamas› Hakk›ndaki Kanun
Tasar›s› TBMM’de kabul edilerek yürürlü¤e girmiﬂ ve ilk uygulama 9 Aral›k
2004 tarih itibariyle Düzce’de uygulanmaya baﬂlam›ﬂt›r.
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Kanun, aile hekimli¤i hizmetlerinin yürütülebilmesi konusunda görevlendirilecek sa¤l›k personelinin statüsü ve mali haklar› ile hizmetin esaslar›n› düzenlemektir.
Söz konusu kanunda; aile hekimli¤i uzman› ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n öngördü¤ü e¤itimleri alan uzman tabip veya tabiplerin ve diﬂhekimlerinin, kiﬂiye yönelik koruyucu sa¤l›k hizmetleri ile birinci basamak teﬂhis, tedavi ve rehabilite edici sa¤l›k hizmetlerini vermekle
yükümlü oldu¤u belirtilmektedir.
Aile hekimi olarak görev yapacak tabiplerin, her bireye, belli bir mekanda, yaﬂ,
cinsiyet ve hastal›k ayr›m› yapmaks›z›n,
kapsaml› ve sürekli olarak sa¤l›k hizmeti vermelerini ve tam gün esas›na göre çal›ﬂmalar›n› hükme ba¤l›yor.
Kanunun yürürlü¤e girmesinin ard›ndan Sa¤l›k Bakanl›¤›; kamu kurum ve

kuruluﬂlar› personeli olan uzman tabip,
tabip ve aile sa¤l›¤› eleman› olarak görev alacak personelini, kendilerinin talebi, kurumlar›n›n veya Bakanl›¤›n onay› üzerine ‘657 say›l› Devlet Memurlar›
Kanunu’ ile di¤er kanunlar›n sözleﬂmeli personel çal›ﬂt›r›lmas› hakk›ndaki hükümlerine ba¤l› olmaks›z›n, sözleﬂmeli
olarak çal›ﬂt›rmaya ve bu nitelikteki Bakanl›k personelini aile hekimli¤i uygulamalar› için görevlendirmeye yetkili oluyor.
Bu kanunla birlikte her bir aile hekimi
için kay›tl› kiﬂi say›s›; en az bin, en fazla 4 bin kiﬂi olacakt›r.

TBMM Sa¤l›k Komisyonu Katip Üyesi Konya Milletvekili Diﬂhekimi Mehmet K›l›ç:

‘TDB’yle birlikte hareket ettik’

esle¤imizi icra eden biri olarak meslektaﬂlar›m›z›n ne tür
zorluklar içerisinde oldu¤unu
ve mesle¤in sorunlar›n›n neler oldu¤unu bilen ve bu u¤urda çözüm üretmeye
gayret eden bir milletvekiliyim.
Ben Sa¤l›k Komisyonu yeni üyesiyim.
Daha önce baﬂka komisyonlarda görev
ald›m.
Yeni dönemde Meclisin aç›ld›¤› ilk haf-
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ta Komisyon çal›ﬂmalar›n›n ilk gününde Aile Hekimli¤i ile ilgili Kanun Teklifi önümüze geldi. iﬂin do¤rusu Sa¤l›k
Komisyonunda mesle¤imiz ile ilgili bir
ﬂey yapamad›k. Her zaman oldu¤u gibi
TDB’deki arkadaﬂlar ve Baﬂkan yine
mesle¤imizin bu tarihi dönemecinde yine sahnedeydiler. Daha önce de tüm
sorunlarda birlikte oldu¤umuz, birlikte
hareket etti¤imiz gibi mecliste bir toplant› yapt›k. Meslektaﬂlar›m›z ve meslekteki diﬂhekimleri, birlikte, bir yol
haritas› çizildi.
Sa¤l›k Komisyonu bu kanunda alt komisyon. Esas Komisyonda bir önergeyle diﬂhekimli¤inin de aile hekimli¤i kanunu kapsam› içine al›nmas›yla ilgili
çal›ﬂma baﬂlat›ld›.
Diﬂhekimli¤inin aile hekimli¤i içine al›nmas› sonucu bütçeye ne kadar yük
getirece¤i konusu önemliydi.
Maliye Bakanl›¤›’ndan hemﬂehrim Hasan Gül beyden randevu ald›m. Sa¤l›k
Bakanl›¤› bürokratlar›, Birlik Baﬂkan›-

m›z ve üyeler, TBMM’deki diﬂhekimi
arkadaﬂlarla toplant›ya gidildi.
Maliye Bakanl›¤› bürokratlar›yla yap›lan toplant›da onlar ikna edildi.
Haz›rlanan önerge Plan Bütçe Komisyonunda, Sa¤l›k Bakan›n›n, Sa¤l›k Komisyonu Baﬂkan›n›n, Maliyenin, Plan Bütçe
Komisyonu üyelerinin bilgisi dahilinde
verildi.
Daha önce Plan Bütçe Komisyonu Üyeleri bilgilendirilmiﬂti. Önergemiz Komisyondan uygun görülerek geçti.
Bekledi¤imiz kanun 24 Kas›m 2004 tarihinde TBMM’deki oturumda kabul edildi.
Bizim için önemli olan Kanunun a¤›z
diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerine at›f yap›lan 7.
maddesi.
Bu Kanunun tüm meslektaﬂlar›m›za,
mesle¤imize ve halk›m›za hay›rl› olmas›n› diliyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›ma, arkadaﬂlar›ma,
sizlerin arac›l›¤› ile selam ve sayg›lar›m›
iletiyorum.
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Sa¤l›k hizmetleri tek elde toplanmal›d›r
22 Kas›m Ulusal Diﬂhekimli¤i Günü ve A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas› vesilesiyle bir bas›n aç›klamas›
yapan TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m, gündemde olan SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
devri ve a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin özel muayenehanelerden sat›n al›nmas› konular›nda TDB’nin
yaklaﬂ›m›n› aktard›.

ilimsel diﬂhekimli¤i e¤itiminin
baﬂlad›¤› tarihin 22 Kas›m 1908
olmas› nedeniyle, 22 Kas›m› içine alan hafta; ‘Diﬂhekimli¤i Haftas›’ olarak kutlanmaktad›r.
Bu hafta nedeniyle, toplumdaki a¤›z ve
diﬂ sa¤l›¤› bilincinin yükseltilmesi ve
ayr›ca diﬂhekimli¤i hizmetlerine iliﬂkin
kamu oyu oluﬂturma anlam›nda geleneksel hale gelen bas›n aç›klamas›nda
bu defa; SSK Hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devri, Aile Hekimli¤i Pilot
Uygulamas› Hakk›nda Kanun ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Yasa Tasar›s› Haz›rl›klar› hakk›ndaki görüﬂlerimize yer verilmiﬂtir.

B

SSK hastanelerinin Sa¤l›k
Bakanl›¤›’na devri do¤ru mudur?
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ve Diﬂhekimleri Odalar› olgulara bak›ﬂ›n› hiç bir zaman iktidardaki partilere göre belirle-

22 Kas›m 1908’de Halit ﬁazi Bey’in öncülü¤ünde T›p Fakültesi’ne ba¤l› olarak ‘Diﬂçi Mektebi’nin kurulmas› ülkemizde bilimsel diﬂhekimli¤inin milad› kabul ediliyor.
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memiﬂtir. Kendi ilkeleri ve do¤rular› üzerinde tavr›n› koymuﬂ ve gerekti¤inde
yaklaﬂ›mlar›n› her zaman sorgulam›ﬂt›r.
SSK Hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›na devredilmesi karar› ilkesel olarak
do¤rudur.
Burada önemli olan; SSK hastanelerinin veya baﬂka bir sa¤l›k kurumunun
hangi kuruma devredilmesi de¤il; önemli olan sa¤l›k hizmetlerindeki çok
baﬂl›l›¤›n nas›l ortadan kald›r›laca¤›d›r.
Hiçbir geliﬂmiﬂ ve ça¤daﬂ ülke sa¤l›k
hizmetlerinde, ülkemizdeki gibi çok
baﬂl›l›k yoktur. Ülkemizde Sa¤l›k Bakanl›¤›, SSK, Belediyeler, baz› bakanl›klar (Milli E¤itim Bakanl›¤›, Ulaﬂt›rma
Bakanl›¤› vb.), K‹T’lerin sa¤l›k kuruluﬂlar›, Askeri hastaneler vd. gibi kamu
sa¤l›k kurumlar› ayr› örgütlenmeler ile
sa¤l›k hizmeti vermektedirler.
Neredeyse her resmi yap›; kendi mensuplar›na yönelik sa¤l›k hizmeti vermek için sa¤l›k kurumu açmaya baﬂlad›.
Bu kurumlar›n hiç bir ﬂekilde birbirleri
ile bir koordinasyonu bulunmamaktad›r. Örne¤in; devlet hastanelerinde bir
alanda bir kaç uzman hekim bulunurken hemen yak›n›ndaki SSK’n›n hastanelerinde o alanda hiç bir hekim bulunmamaktad›r. Bu örnekler di¤er sa¤l›k
meslek gruplar› için de geçerlidir.
Çok baﬂl›l›¤›n hizmet alanlar aras›nda
farkl›l›k yaratt›¤› da ortadad›r. Verilere
göre Emekli Sand›¤› mensuplar›n›n
sa¤l›k harcamalar› SSK mensuplar›ndan
yaklaﬂ›k 6 kat daha fazlad›r. Benzer durum Ba¤ Kur Üyeleri içinde geçerlidir.
Bu durum; sa¤l›k hizmetlerinin herkese eﬂit ve ulaﬂ›labilir olmas› ilkesine de
ayk›r›d›r.
Çok baﬂl›l›¤›n gereksiz harcamalara neden oldu¤u da herkes taraf›ndan bilinmektedir. Devlet ve SSK hastanelerinin
doluluk oranlar› ile polikliniklerdeki

hasta yo¤unluklar› bunun örneklerini
oluﬂturmaktad›r.
SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
devrinin ilkesel olarak do¤ru olmas› ile bunun nas›l gerçekleﬂtirelece¤i ve ard›ndan hükümetin politik olarak neyi
amaçlad›¤› konular› birbirine kar›ﬂt›r›lmamal›d›r.
SSK hastaneleri ve SSK’n›n di¤er birikimlerinin nas›l de¤erlendirilece¤i bir
sorudur. Bu sorunun cevab› bizim aç›m›zdan net ve aç›kt›r.
SSK hastanelerini birikimleri ile yaratan; iﬂçi ve iﬂveren kuruluﬂlar› bu süreçte söz ve karar mekanizmalar› içerisinde yer almal›d›r.
Ayr›ca oluﬂacak yeni yap›da mutlaka ama mutlaka hizmet sunucular›n›n, hizmet alanlar›n temsilcileri olan meslek
kuruluﬂlar›, sendikalar ve di¤er ilgili sivil toplum örgütlerinin yetkilileri de
yer almal›d›r.
Özelden hizmet sat›n al›nmas›
özelleﬂtirme de¤ildir
AKP iktidar›n›n veya baﬂka bir iktidar›n
sa¤l›k hizmetlerini özelleﬂtirme giriﬂimleri hiç bir zaman kabul edilemez. Sa¤l›k hizmetlerinin ticari bir meta anlay›ﬂ›na göre organize edilmesi; var olan
sa¤l›k sorunlar›n› çözmenin ötesinde
sa¤l›k hizmetlerinin maliyetini daha da
artt›rarak iﬂin içerisinden ç›k›lmaz hale
getirecektir.
Bu anlam da sa¤l›k hizmetleri tüm yurttaﬂlara eﬂit, ulaﬂ›labilir bir ﬂekilde verilebilmesi için yeni bir organizasyon yap›lmal› ve devlet bu yap›lanma için gerekli olan kayna¤› olanaklar›n›n son
noktas›na kadar kullanmal›d›r.
Burada bir konunun üzerinde ayr›ca
durmak istiyoruz. Sa¤l›k hizmetlerinin
özelleﬂtirilmesi ile sa¤l›k hizmetlerinin
özel sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan sat›n al›nmas› birbirine kar›ﬂt›r›lmamal›d›r.

Diﬂhekimli¤i hizmetleri
özel çal›ﬂan diﬂhekimlerinden de
al›nmal›d›r
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ve diﬂhekimleri odalar› olarak y›llard›r diﬂhekimli¤i hizmetlerinin özel çal›ﬂan diﬂhekimlerinden al›nmas›n›n gereklili¤ini ifade
ediyor.
Bu yaklaﬂ›m›m›z›n sa¤l›k hizmetlerinin
özelleﬂtirlmesi ile hiç bir ortak yan›
yoktur.
Burada önemli olan devletin; tüm bireylerin sa¤l›k hizmetlerini eﬂit bir ﬂekilde alabilmesinin koﬂullar›n› sa¤lamas›d›r. Sa¤l›k hizmetlerine ulaﬂ›labilirli¤in yegane yolu resmi sa¤l›k kuruluﬂlar› olmamal›d›r. Bu yaklaﬂ›m Türkiye
gerçekleri ve özellikle diﬂhekimli¤i hizmetlerinin durumu ile örtüﬂmemektedir.
‹ster kamu ister özel alanda hizmet sunumunda bulunan kiﬂi ve kurumlar
bu ülkenin kaynaklar›d›r. Özel ve resmi
kurumlarda hizmet sunumunda bulunan sa¤l›k çal›ﬂanlar› birbirlerini yok etmeden daha kaliteli ve nitelikli hizmet
vermek için çaba göstermelidir.
Y›llard›r iﬂçisinden, memurundan, ser-

best çal›ﬂan›ndan sa¤l›k primi yada kesintisi alan devletin diﬂhekimli¤i hizmeti verir gibi yap›p diﬂhekimli¤i hizmeti
vermedi¤i herkes taraf›ndan bilinmektedir.
Özel çal›ﬂan diﬂhekimlerinin hastalar›n›n %80’ni sosyal güvenlik sistemi içerisindedir. Ancak bu insanlar kamu kuruluﬂlar›ndan hizmet alamad›klar› için
ayr›ca ceplerinden para ödeyerek diﬂhekimli¤i hizmetini almaktad›rlar. Bu olumsuzluk iki türlü giderilebilir.
1.Kamu kuruluﬂlar›na diﬂhekimi istihdam ederek
2.Diﬂhekimli¤i hizmetlerini d›ﬂar›dan
sat›n alarak.
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i bu iki alternatifin ayn› zamanda uygulanmas› gerekti¤ini ifade etmektedir. Türk Diﬂhekimleri Birli¤i bu yaklaﬂ›m›n› dile getirirken
baz› ön koﬂullar›n yerine getirilmesi gerekti¤inin alt›n› çizmektedir.
Bunlardan birincisi; "Toplum a¤›z-diﬂ
sa¤l›¤› e¤itimi ve koruyucu uygulamalar" projesinin mutlaka uygulanmas›d›r. ‹kincisi ise; Kamu Sigorta sistemi yada devlet taraf›ndan verilecek
yada sat›n al›nacak diﬂhekimli¤i hiz-

metlerinde öncelikli gruplar›n (yaﬂ,
hastal›k vb.) ve öncelikli tedavilerin
belirlenmesidir.
Aile hekimli¤iyle ilgili pilot
uygulama çal›ﬂmalar›nda
diﬂhekimli¤i hizmetleri de
yer almal›d›r
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n aile hekimli¤i ile
ilgili pilot uygulama çal›ﬂmalar›nda
mutlaka diﬂhekimli¤i hizmetleri de yer
almal›d›r. Pilot uygulamada nelerin eksik, yanl›ﬂ yada do¤ru yap›ld›¤› görülüp
diﬂhekimli¤i hizmetlerinin sunumunun
nas›l olmas› gerekti¤ine karar verilmelidir.
"Vatandaﬂ diﬂsiz, diﬂhekimi iﬂsiz" deyiﬂi
art›k son bulmal›d›r. Türkiyede diﬂhekimli¤i hizmetleri AB ve di¤er geliﬂmiﬂ
ülke diﬂhekimli¤i hizmetlerini aratmayacak kalitededir. Ancak insanlar›m›z›n a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› üçüncü dünya ülke insanlar› ile ayn› seviyededir.
‹nsanlar›m›z›n diﬂ sa¤l›¤›n›n neden bu
kadar bozuk oldu¤u sorgulanmal›d›r.
Türkiye halk› AB ülke vatandaﬂlar›n›n
sahip oldu¤u a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› düzeyine en k›sa zamanda ulaﬂmal›d›r.

Köln Messe ilan› gelecek

Eller bar›ﬂ için birleﬂti...
Çok say›da sivil toplum kuruluﬂu, ayd›n ve sanatç›, Bar›ﬂ Giriﬂimi'nin ça¤r›s›yla, ‹stanbul ‹stiklal
Caddesi'nde "Bar›ﬂ Zinciri" oluﬂturdu.
ralar›nda Küresel Bar›ﬂ ve Adalet
Koalisyonu ile ‹nsan Haklar›
Derne¤i'nin de bulundu¤u çok
say›da sivil toplum kuruluﬂu, ayd›n ve
sanatç›, Bar›ﬂ Giriﬂimi'nin ça¤r›s›yla, ‹stiklal Caddesi'nde bar›ﬂ taleplerini dile
getirmek için bugün ö¤le saatlerinde bir
araya geldi. Grup, ilk olarak Galatasaray
Lisesi önünde toplanarak burada bir bas›n aç›klamas› yapt›.
Grup ad›na aç›klamay› okuyan tiyatro
sanatç›s› Mahir Günﬂ›ray, en temel insan hakk› olan yaﬂama hakk›n› savunmak için bir araya geldiklerini söyleyerek,
"Bu hak dört bir yanda, en son da Felluce'de yok edilirken dünya, güçlünün
terörüne boyun e¤miﬂ sessiz kal›yor.
Yan›baﬂ›m›zda, Mardin K›z›ltepe'de 12
yaﬂ›ndaki çocu¤a 13 kurﬂun s›karak öldürenler yarg›dan kaç›r›lmaya çal›ﬂ›l›rken, yaﬂananlara sessiz kalamay›z" ﬂeklinde konuﬂtu.
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"Savaﬂs›z bir dünyada yaﬂamak
hakk›m›z"
Çok say›da sanatç› ve ayd›n›n destek
verdi¤i bas›n aç›klamas›n›n ard›ndan
grup, Galatasaray Lisesi'nden Tünel
Meydan›'na kadar yürüdü. Ellerinde,
"Bush'suz, ﬂiddetsiz, özgür ve ba¤›ms›z
bir dünyada yaﬂamak hakk›m›zd›r" yaz›l› dövizler taﬂ›yan gruba "Bar›ﬂ Bandosu" da çald›¤› müziklerle eﬂlik etti.

Diﬂhekimleri de zincirdeydi
Bir grup meslektaﬂ›m›z›n da yer ald›¤›
eyleme yoldan geçen yurttaﬂlar›n da
destek verdi¤i görüldü. Eylem, Tünel
Meydan›'ndan Galatasaray Lisesi'ne kadar yürünmesiyle, baﬂlad›¤› yerde sona
erdi.

Gaziantep’te STK’lar Felluce katliam›n› protesto etti
aziantep’teki çeﬂitli sivil toplum örgütleri 12 Kas›m 2004
tarihinde Felluce’deki katliam› protesto etmek amac›yla
"Terörün Gücüne de, Gücün Terörüne de Hay›r!" slogan›yla
bir bas›n toplant›s› düzenledi.
Gaziantep Diﬂhekimleri Odas›, Gaziantep-Kilis Tabip Odas›,
Eczac›lar Odas›, Atatürkçü Düﬂünce Derne¤i, Devrimci ‹ﬂçi
Sendikalar› Konfederasyonu, Gazeteciler Cemiyeti, ‹nsan
Haklar› Derne¤i, Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu, Küresel Bar›ﬂ ve Adalet Koalisyonu ve Türk-‹ﬂ’in destek
verdi¤i aç›klamada,
"(...)Bugün Felluce’de bir katliam yaﬂan›yor. Elektrikleri ve
sular› ABD taraf›ndan kesilmiﬂ Felluce’de yüzbin insana öfke
kusuluyor. (...) Ve stratejik ortak Türkiye’nin siyasi iktidar›ndan tek ses duyulmuyor.

G
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Aﬂa¤›da imzas› bulunan örgütler olarak bir kez daha insanl›¤›n yan›nda taraf oluyoruz. (...) Her bireyi Felluce’de yaﬂanan
katliama HAYIR demeye, siyasi iktidar› somut giriﬂimlerde
bulunmaya ve bu çerçevede ‹ncirlik üssünü ABD iﬂgalcisine
kapatmaya davet ediyoruz.” denildi.

2005 Asgari Ücret Tarifesi belirlendi
TDB 2005 Asgari Ücret Tarifesi diﬂhekimi odalar›ndan ve bilimsel derneklerden al›nan görüﬂler
do¤rultusunda, enflasyon rakamlar› da göz önünde bulundurularak haz›rland›. 2005 Asgari Ücret
Tarifesi’nde baz› hizmetlerin adland›r›lmas›nda de¤iﬂiklikler yap›l›rken daha önce listede olmayan
baz› hizmetler de Tarifeye eklendi. Sa¤l›k Bakanl›¤›'nca onaylanan Asgari Ücret Tarifesi’nde
Diﬂhekimi Muayene Ücreti 2005 y›l› ilk alt› ay›nda; (1.Grup) 26.680.000 TL olarak belirlendi.
2004 y›l›na göre %15 art›ﬂ yap›l›rken ikinci alt› ay için bu rakam 25.410.000 TL oldu. Yani y›l›n
ilk alt› ay›na göre %4.87 indirim yap›ld›.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n onay›ndan sonra Resmi Gazete’de yay›mlanacak olan Asgari Ücret Tarifesi 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlü¤e girecek.

Baz› hizmetlerden örnekler:
2004 YILI
Temmuz - Aral›k
KDV Hariç

TEDAV‹ ‹S‹MLER‹

Diﬂhekimi muayenesi
Amalgam dolgu (bir yüzlü)
Amalgam dolgu (iki yüzlü)
Kuafaj (dolgu hariç)
Kanal tedavisi -Tek kanal (dolgu hariç)
Kanal tedavisi -‹ki kanal (dolgu hariç)
Dolgu sökümü (tek diﬂ)
Tam protez (akrilik-tek çene)
Bölümlü protez (akrilik-tek çene)
Tam protez (metal-tek çene)
Bölümlü protez (metal-tek çene)
Diﬂ çekimi
Tek parça döküm kron
Veneer kron seramik
Okluzal aﬂ›nd›rmalar tek çene

23,226,000
42,028,000
51,982,000
16,590,000
47,558,000
84,056,000
27,650,000
520,926,000
470,050,000
520,926,000
520,926,000
42,028,000
110,600,000
176,960,000
82,950,000

2005 YILI
Ocak - Haziran
KDV Hariç

2005 YILI
Temmuz - Aral›k
KDV Hariç

26,680,000
44,080,000
54,520,000
17,400,000
49,880,000
88,160,000
29,000,000
546,360,000
493,000,000
564,920,000
564,920,000
44,080,000
113,680,000
176,320,000
40,600,000

25,410,000
45,980,000
56,870,000
18,150,000
52,030,000
91,960,000
30,250,000
569,910,000
514,250,000
589,270,000
589,270,000
45,980,000
118,580,000
183,920,000
42,350,000

ARTIﬁ
Ocak - Haziran
%

%14.87
%4.88
%4.88
%4.88
%4.88
%4.88
%4.88
%4.88
%4.88
%8.44
%8.44
%4.88
%2.78
-%0.36
-%51.05

ARTIﬁ
Temmuz - Aral›k
%

-%4.87
%4.31
%4.31
%4.31
%4.31
%4.31
%4.31
%4.31
%4.31
%4.31
%4.31
%4.31
%4.31
%4.31
%4.31

Selçuk Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekanl›¤›’na
Prof.Dr. Tamer Atao¤lu atand›
elçuk Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekanl›¤›’na 2002 y›l›ndan bu yana ayn› fakültenin Periodontoloji Anabilim Dal› Baﬂkanl›¤›
görevini yürüten Prof.Dr. Tamer Atao¤lu atand›.
1962 y›l›nda Ordu’da do¤an Atao¤lu 1973
y›l›nda Samsun Atatürk ‹lkokulu’ndan, 1980
y›l›nda Samsun Maarif Koleji’nden, 1985 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden mezun oldu. Ayn› y›l Hacettepe
Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü Periodontoloji Anabilim Dal›’nda baﬂlad›¤› mezuniyet sonras› e¤itimde doktora program›n›
1989 y›l›nda tamamlad›. 1990 y›l›nda Selçuk
Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Periodon-

S

TDBD / 34

toloji Anabilim Dal›’nda Yard›mc› Doçent
kadrosuna atand›. 1994 y›l›nda Doçent oldu,
2001 y›l›nda Profesör kadrosuna atand›. Fakültenin Periodontoloji Anabilim Dal›’n›n kuruluﬂunu gerçekleﬂtirirken 1990-97 y›llar› aras›nda ve 2002 y›l›ndan günümüze Anabilim
Dal› Baﬂkanl›¤› görevini yürütmektedir. Periodontoloji bilim alan›nda yurtiçi ve yurtd›ﬂ›
dergilerde yay›nlar› ve üç kez bask›s› yap›lan
Periodontoloji ders kitab› vard›r. Uluslararas›
Periodontoloji Akademisi (IAP), Avrupa Periodontoloji Federasyonu (EFP), Türk Periodontoloji Derne¤i ve Konya Diﬂhekimleri Odas› yönetim kurulu üyesi olan Atao¤lu evli
ve bir çocuk babas›d›r.

Türk Diﬂhekimleri Birli¤i, ‹pana’n›n Çocuk Esirgeme Kurumlar›na yönelik kampanyas›na destek veriyor:

Yenileyin... Gülümseyin... Gülümsetin...

pana’n›n, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin deste¤i ile baﬂlatt›¤› "Yenileyin, Gülümseyin, Gülümsetin"
kampanyas› 22 Aral›k 2004 günü bas›na tan›t›ld›. Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin deste¤i ile ‹pana’n›n SHÇEK’ler
bünyesinde korunmaya muhtaç çocuklar için baﬂlatt›¤› kampanya çerçevesinde, tüketicilerin ald›¤› her ‹pana Diﬂ
F›rças›, SHÇEK’lerde "Sa¤l›kl› Gülüﬂler
Odas›" kurulmas›na katk›da bulunacak.

‹

‹lk oda Bahçelievler’de
‹lk olarak SHÇEK Bahçelievler Kampüsü’nde hizmete aç›lacak olan "‹pana
Sa¤l›kl› Gülüﬂler Odas›"nda, çocuklar›n
kiﬂisel geliﬂimine katk›da bulunacak bir
dizi etkinlikler düzenlemenin yan› s›ra,
çocuklara keyifli bir ortamda a¤›z ve diﬂ
bak›m› ö¤retilecek ve çocuklar›n koruyucu diﬂhekimli¤i hizmetinden faydalanmas› sa¤lanacak. Tüketicilerin katk›s›yla büyüyecek olan kampanya çerçevesinde her üç ayda bir SHÇEK’in bir
yuvas› "Sa¤l›kl› Gülüﬂler Odas›"na kavuﬂacak.

Kampanyay› duyurmak amac›yla düzenlenen toplant›ya Devlet Bakan› Güldal Akﬂit, SHÇEK ‹l Müdürü ‹smail Bar›ﬂ, TDB
Genel Baﬂkan› Celal Korkut Y›ld›r›m ve Procter&Gamble (P&G) Genel
Müdürü Saffet Karpat’›n
yan› s›ra destek vermek üzere Kerem Al›ﬂ›k, Tan
Sa¤türk, Güray Kanan ve Murat Özgül
de kat›ld›.
Toplant›da P&G Genel Müdürü Saffet
Karpat, a¤›z ve diﬂ bak›m›n›n küçük
yaﬂlarda edinilen al›ﬂkanl›klarla sa¤land›¤›na de¤inerek a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›n›n
da çocuklar›n geliﬂiminin önemli bir
parças› oldu¤unu vurgulad›. Daha sonra söz alan P&G D›ﬂ ‹liﬂkiler Direktörü
Hayrünnisa Aligil, projenin iﬂleyiﬂine
de¤inerek "Tüketicilerimiz ald›klar› her
‹pana Diﬂ F›rças› ile, kendi sa¤l›klar›na
katk›n›n ötesinde, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu yuvalar›nda
"Sa¤l›kl› Gülüﬂler Odas›" kurulmas›na
finansal destek vermiﬂ olacaklar" dedi.
Çocuklar›n a¤›z ve diﬂ bak›m›n›
TDB üstlenecek
TDB Genel Baﬂkan› Celal Korkut Y›ld›r›m, konuﬂmas›nda Türkiye’de A¤›z Diﬂ
Sa¤l›¤›’n›n durumuyla ilgili istatistiki
veriler sunarak, diﬂ ve diﬂeti hastal›klar›n›n tedavi maliyetlerinin yüksek oldu¤unu, bu nedenle a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›n›
koruyucu önlemlerin geliﬂtirilmesinin,

a¤›z ve diﬂ bak›m ürünlerinin tüketiminin art›r›lmas›n›n zorunlu oldu¤unu ifade etti. Kampanyaya destek verdiklerini belirten Y›ld›r›m, "Sa¤l›kl› Gülüﬂler
Odas›"nda düzenli olarak SHÇEK’lerde
kalan çocuklar›n a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›
e¤itimi ile koruyucu uygulamalar yapacaklar›n› ekleyerek sözlerini bitirdi.
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunun ba¤l› bulundu¤u Devlet Bakan› Güldal Akﬂit de TDB ve ‹pana’ya
teﬂekkür ederek baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda devletin imkanlar›n›n yan›s›ra özel
sektör ve sivil toplum örgütlerinin bu
tür kampanyalar›n›n toplum sa¤l›¤›na
çok önemli katk›lar oldu¤unu belirtti.
Bir y›l süreli kampanya süresince tüketicilerin ald›klar› her ‹pana Diﬂ F›rças›yla bir tu¤la koydu¤u ilk Sa¤l›kl› Gülüﬂler Odas›’n›n Mart 2005’te SHÇEK Bahçelievler Kampüsü’nde hizmete aç›lmas› hedefleniyor.

Tüketicilerin katk›s›yla büyüyecek olan kampanya
çerçevesinde her üç ayda bir SHÇEK’in bir yuvas›
"‹pana Sa¤l›kl› Gülüﬂler Odas›"na kavuﬂacak.
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Türkiye, yüzde 18'lik oranla sa¤l›k
hizmetlerinden en yüksek KDV'yi alan ülke
ürkiye sa¤l›k hizmetlerine uygulad›¤› yüzde 18 KDV ile AB ülkeleri
aras›nda ilk s›rada yer al›yor. Türkiye'yi
yüzde 1O KDV'yle Avusturya, yüzde 8
KDV'yle Yunanistan izliyor. Almanya,
‹spanya ve Polonya sa¤l›kta yüzde 7,
Belçika yüzde 6, Fransa yüzde 5.5,
Lüksemburg yüzde 3 KDV uyguluyor.
AB'ye üye 25 ülkeden sadece 8'i sa¤l›k
hizmetlerinden yüzde 3 ile yüzde 10 aras›nda KDV al›yor. 17 ülke ise sa¤l›k
hizmetlerine KDV uygulam›yor. Bu
grup ülkeleri Danimarka, ‹rlanda, ‹talya, Hollanda, Portekiz, Finlandiya, ‹sveç, ‹ngiltere, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Güney K›br›s, Letonya, Litvanya,

T

Macaristan, Malta, Slovenya ve Slovakya oluﬂturdu.
Türkiye, g›dada da birçok AB ülkesinden daha fazla vergi al›yor. G›dada en
yüksek KDV'yi yüzde 25'le Danimarka
uyguluyor. Daha sonra yüzde 19'la Slovakya, yüzde 18'le Estonya ve Letonya,
yüzde 17'yle Finlandiya, yüzde 15’le
Macaristan, yüzde 12'yle ‹sveç, yüzde
10'la Avusturya, yüzde 8'le Türkiye ile
Yunanistan geliyor.
Türkiye, gazete, dergi ve tar›msal girdilerde ise AB'de en düﬂük KDV'yi alan
ülkeler aras›nda. Türkiye, gazete, dergi
ve tar›m girdilerine yaln›zca yüzde 1
düzeyinde KDV uyguluyor.

SSK'l›lar serbest eczanelerden ilaç alabilecek

SK'l› hastalar, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ilaçlar›n› serbest
eczanelerden alabilecekler. ‹laç ﬂirketleriyle yap›lan pazarl›ktan sonra ilaçlar›n yüzde 15'e varan indirimle sat›n al›nmas› konusunda anlaﬂmaya var›ld›
Hastanelerde, ilaç kuyru¤unda ömür
tüketen SSK'l› hastalar, nihayet rahata
kavuﬂuyor. AKP Hükümeti, AB'li yetkililerin önerileri do¤rultusunda ilaç
ﬂirketleriyle anlaﬂarak, SSK'l› hastalar›n ilaçlar›n› serbest eczanelerden almalar›n›n yolunu açt›.
Edinilen bilgilere göre, geri ödeme kurumlar›n›n, ‹laç Endüstrisi ‹ﬂverenler
Sendikas› ve Araﬂt›rmac› ‹laç Firmalar› Derne¤i yetkilileriyle sigortal›lar›n
serbest eczaneden ilaç almas›n›n yolunu açmak için 2004 y›l› baﬂ›ndan buyana sürdürdü¤ü görüﬂmeler tamamlanma aﬂamas›na geldi. Emekli Sand›¤›, Ba¤-Kur ve SSK yetkilileriyle ilaç
sektörü aras›nda yap›lan pazarl›k sonucunda kamunun ilac› yüzde 15'e
varan indirimle sat›n almas› konusun-
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da anlaﬂmaya var›ld›. Ortak kullan›m
protokolü SSK'l›lar, raporla yaz›lacak
ilaçlar, katk› pay›ndan muaf ilaçlar, özürlü ilaçlar› ile iﬂyeri hekimlerinin
yazd›¤› ilaçlar›n d›ﬂ›ndakileri serbest
eczanelerden alabilecek. Ayaktan tedavi sonucu yaz›lan ilaçlar da SSK'I›larca serbest eczanelerden al›nabilecek. Hastanede yatan hastan›n ilac› ise di¤er sosyal güvenlik kurumlar›nda
oldu¤u gibi hastanece temin edilecek.
Taraflar, geri ödeme süresi konusunda
da anlaﬂt›. Buna göre, SSK, eczane reçetelerinin bedelini iki ay içinde ödeyecek. SSK'l›lar, Ortak Kullan›m Protokolü'nün ard›ndan devlet hastanelerinde muayene olabiliyor, ancak ilaç
almak için yine SSK eczanelerinde
kuyrukta beklemek zorunda kal›yordu. SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›'na devri konusunda da önemli sorun olarak SSK'l›lar›n ilac›n› serbest
eczanelerden alamamas› görülüyordu.
Kamu zarar etmeyecek
Sa¤l›k Bakan› Akda¤, SSK'n›n ucuz ilaç ald›¤› için bundan vazgeçti¤inde
zarar edece¤i iddias› bulundu¤unu an›msatarak, 'Ancak sadece SSK'ya de¤il, tüm kamuya indirim yap›laca¤›
için kamu zarar de¤il, tasarruf sa¤layacak. Harcamalar›na bakt›¤›m›zda en
büyük al›c› devlettir. Kamu ad›na indirim sa¤lanmas›yla SSK'n›n yan› s›ra
Emekli Sand›¤›, Ba¤ - Kur gibi tüm
sosyal güvenlik kuruluﬂlar› için ilaçta
ucuzlama olacakt›r"' diye konuﬂtu.

Sa¤l›kta KDV oran›
düﬂürülüyor
005 y›l›ndan itibaren temel g›da maddeleri, tedavi harcamalar› ve
gereçleri ile e¤itim
harcamalar›nda
KDV oranlar› yüzde
18'den yüzde 8'e indiriliyor.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an hükümetin yeni vergi stratejilerini düzenledi¤i bas›n toplant›s›yla aç›klad›. Erdo¤an konuﬂmas›nda hükümetin vergi
sitemine iliﬂkin hedeflerinin üç ana ilke üzerinde durdu¤unu belirterek
ﬂunlar› söyledi:
“Öncelikle anlaﬂ›labilir vergi mevzuat›na ihtiyaç var. ikincisi vergi yükünün
öngörülebilir olmas› gerekiyor. Çok
fazla de¤iﬂtirilip yap-boza dönüﬂtürüldü¤ünü görüyoruz. Mükelleflerin gelecek planlamas› yapmalar›n› önlüyor, adeta kaos ortam› yarat›yor. Üçüncüsü
de güçlü ve etkin bir vergi idaresinin
kurulmas›. Hedefimiz geniﬂ tabanl› bir
vergi sistemi oluﬂturmakt›r."
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Gelir vergisi düzenlemeleri
Gelir vergisi mükelleflerinin, kendisi,
eﬂi ve çocuklar› için yapt›¤› sa¤l›k ve e¤itim harcamalar›ndaki yüzde 5'lik
vergi indiriminin önümüzdeki y›l yüzde 10'a ç›kar›laca¤›n› belirten Erdo¤an
2006'dan itibaren tüm finansal gelirlerin de ayn› ﬂekilde ve ayn› oranda vergilendirecek hale getirilece¤ini söyledi.
KDV oranlar›nda indirim
Halk›n büyük bir kesimi taraf›ndan
kullan›lan mal ve hizmetlerin KDV oranlar›na 2005'ten itibaren indirime
gidilece¤ini aç›klayan Erdo¤an, g›da
maddelerinde KDV oran›n›n yüzde
18'den yüzde 8'e çekilece¤ini bu kalemlere konserve, içme suyu ve smit
gibi ürünlerin dahil oldu¤unu kaydetti.
Sa¤l›k alan›nda da indirimleri aç›klayan Erdo¤an, ilaçta indirimi bu y›l gerçekleﬂtirdiklerini ﬂimdi bu indirimin
tedavi hizmeti ve tedavi amaçl› sa¤l›k
araç - gereç al›m›nda da yap›laca¤›n›
bildirdi. Bu hizmetlerde de oran yüzde
18'den yüzde 8'e çekilecek.

Bir dosttan teﬂekkür mektubu
Sakarya Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Necip Enver Demirer’i geçti¤imiz y›l Gaziantep’te yap›lan
TDB Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›n›n dönüﬂünde geçirdikleri trafik kazas›nda Oda Genel Sekreteri Cenk Acar’la birlikte kaybetmiﬂtik. Eﬂi Emel Demirer’den geçti¤imiz aylarda diﬂhekimli¤i camias›na yönelik bir mektup ald›k. Demirer’in mektubunu meslektaﬂlar›m›zla paylaﬂmak istedik.
eni tan›mayabilirsiniz, ama kaybetti¤im eﬂim, dostum, yoldaﬂ›m
olan Necip Enver Demirer'i tan›yaca¤›n›zdan eminim. Sakarya Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›'yd›. Ben onun eﬂiyim.
Eﬂimi kaybetmeden önce diﬂhekimi odalar›n›n Türk siyasal yaﬂam› ve Türk
demokrasisi için vazgeçilmez örgütler
oldu¤unu düﬂünüyordum, çünkü zaman zaman kongrelerinize kat›l›yor,
meslekteki sorunlar›n›z› dile getiriﬂiniz,
demokratik çözüm yollar› aray›ﬂ›n›z ve
bu konudaki kararl› ve bütünsellik içindeki çal›ﬂmalar›n›z› g›pta ile izliyordum. Yapt›¤›n›z ve yapaca¤›n›z ilkler için sizleri kutluyor, o heyecan› yaﬂatt›¤›n›z için sizlere teﬂekkür ediyorum.
Ben, Türkiye'deki ilk mesleki örgütlerden biri olan ö¤retmen camias›nda oldu¤um halde eﬂimin örgütü olan diﬂhekimi oda çal›ﬂmalar›n› k›skan›yordum.
Bu her zaman eﬂimle benim aramda bir
latife konusu oluyordu.
Hem deprem sonras›nda, hem de eﬂimi
kaybettikten sonra diﬂhekimleri odas›
olarak bana ve çocuklar›ma gösterdi¤iniz yak›nl›ktan dolay› hepinize teﬂekkür ederim. ﬁu an duygular›m› anlatacak sözcükleri bulmakta gerçekten zorlan›yorum. Eﬂimin böyle bir örgütün ü-
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Geçti¤imiz ay yap›lan TDB 10. Ola¤an Genel
Kurulu’nda Odalarda görev yapan
meslektaﬂlar›m›zdan yeni dönemde görev
almayanlara TDB taraf›ndan teﬂekkür plaketi
verildi. Necip Enver Demirer ad›na sunulan
plaketi çocuklar› ald›.

yesi olmas›ndan gurur duyuyorum. Bana ve çocuklar›ma yaﬂamda hala dostlu¤un, arkadaﬂl›¤›n önemini hissettirdi¤iniz, bizleri yaln›z b›rakmad›¤›n›z için,
Türkiye'deki tüm diﬂhekimlerine, özellikle ‹stanbul ve Sakarya Diﬂhekimleri
Odas› yönetimindeki tüm arkadaﬂlara
nas›l teﬂekkür edece¤imi bilemiyorum.
Bu gecikmiﬂ teﬂekkürü kabul edece¤inize inan›yor, seçimlerde kazanan tüm
diﬂhekimlerini kutlar, sa¤l›kl› ve baﬂar›l› günler dilerken yaﬂananlardan sonra
aﬂa¤›daki ﬂiiri sizlerle paylaﬂmak istedim. Çünkü bu ﬂiirin duygular›m› yeterince ifade edebilece¤ini düﬂünüyorum:
Yaﬂamak, ayakta kalmak bu küçük
bir zaferdir.
Capcanl› kalmak, vedalaﬂmalara
ve cinayetlere ra¤men neﬂeli
olabilmek...
Sonunda ac›ya al›ﬂt›k ve neﬂe
elemden daha fazla cesaret
gerektiriyor.
Eduarda GALEANO
NOT: Bu cesareti veren sizler oldunuz.
Sevgi ve sayg›lar›mla...
Emel Demirer

Marmara Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekanl›¤›’na
Prof.Dr. Selçuk Basa atand›
M
armara Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekanl›¤›’na ayn› fakültenin A¤›zDiﬂ-Çene Hastal›klar› ve Cerrahisi Anabilim
Dal› ö¤retim üyelerinden Prof.Dr. Selçuk Basa atand›.
1960 y›l›nda Ankara’da do¤an Basa, Ankara
Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden
1982 y›l›nda mezun oldu. Doktora çal›ﬂmalar›n› Hacettepe Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi A¤›z-Diﬂ-Çene Hastal›klar› ve Cerrahisi Anabilim Dal›nda yürüten Basa, doktoras›-
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n› 1986 y›l›nda tamamlad›. 1991 y›l›nda doçent, 1997 y›l›nda profesör ünvan› alan Dr.
Basa’n›n 100’ün üzerinde yay›n› ve kitap bölüm yazarl›klar› bulunuyor. Yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda çok say›da bilimsel toplant›ya davetli
konuﬂmac› olarak kat›lan Prof.Dr. Selçuk Basa’n›n klinik ve araﬂt›rma ilgi alanlar› ortognatik ve estetik çene ve yüz cerrahisi, dudak damak yar›klar›, distraksiyon osteogenezisi, rekonstrüktif implant cerrahisi, çene eklemi ve
yüz a¤r›lar›d›r.

Türkiye’deki diﬂhekimli¤i araﬂt›rmalar›
uluslararas› yay›nlarda
ürkiye’deki diﬂhekimli¤i hizmetleriyle ilgili çal›ﬂmalar çeﬂitli uluslararas› yay›nlarda da yer al›yor.
ABD’de yay›mlanan De¤erlendirme ve Sa¤l›k
Meslekleri dergisi’nin Haziran 2004 tarihli 27. say›s›nda S. Sur, O. Hayran,
G. Mumcu, D. Söylemez
(Marmara Üniversitesi), C.
Y›ld›r›m (TDB)’›n haz›rlam›ﬂ olduklar› ‘‹ﬂinden
Memnun Olmay› Etkileyen Faktörler’ baﬂl›kl› araﬂt›rma çal›ﬂmas› yer ald›.
Bu kesitsel ankette, Türkiye’nin 9 ilinden rastgele bir ﬂekilde
seçilen bir grup diﬂhekimi (855 kiﬂi) ile iç, d›ﬂ ve genel düzeyde iﬂ tatmini konusunda görülüﬂüldü. Genel iﬂ tatminini etkileyen önemli faktörler yaﬂ, sahip olduklar› sosyal sigorta tipi, diﬂhekimi yard›mc›lar›n›n varl›¤› ve günlük muayene edilen hasta say›s›d›r.
O. Hayran, G. Mumcu, H. Sur, C. Y›ld›r›m, D. Söylemez, H.
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Atl› imzal› Türkiye’de
Diﬂhekimli¤i Hizmetleri
Finansman›: Diﬂhekimlerinin, Sakinlerinin ve
Hastalar›n Fikirleri ve
Beklentileri baﬂl›kl› çal›ﬂma da yine ABD’de yay›mlanan Halk Sa¤l›¤›
Diﬂhekimli¤i dergisinin
Bahar 2004 tarihli 64. say›s›nda yer ald›.
Diﬂhekimleri, sakinlerin
ve hastalar›n Türkiye’de
diﬂhekimli¤i hizmetleri finansman› hakk›ndaki görüﬂlerini inceleyen çal›ﬂmada, rasgele olarak seçilmiﬂ 860 diﬂhekimi, 641 hasta ve 866 sakin ile
görüﬂülmüﬂ. Diﬂhekimli¤i finansman›ndaki ortak görüﬂleri analiz edilmiﬂ ve kay›tlara geçilmiﬂ.
Görüﬂmelerden edinilen bilgilere göre diﬂhekimlerinin
%82’si, hastalar›n %83.8’i ve sakinlerin %76.4’ü, devletin
tüm diﬂhekimli¤i hizmetlerinin finanse etmesi konusunda
hemfikirler. Diﬂhekimlerinin (83.6), hastalar›n (%74.4) ve sakinlerin (%84.4) ço¤unlu¤u hastalar›n diﬂ tedavileri için bir
katk› pay› ödemelerini do¤ru buluyorlar.

Çocuklara resimli diﬂ e¤itimi
Meslektaﬂ›m›z Ahmet Özdikmenli çocuklara a¤›z diﬂ sa¤l›¤› bak›m›n›n
öyküsel bir tarzda ve resimlerle anlat›ld›¤› iki yeni kitap haz›rlad›.
iﬂhekimi Ahmet Özdikmenli haz›rlad›¤› iki kitapla çocuklara a¤›z ve
diﬂ bak›m›n› basit ve e¤lendirici bir dille anlat›yor. Kendisinin yaz›p çocuklar›n resimleriyle süsledi¤i ‘Damla’n›n
Düﬂü’ ve daha masals› bir anlat›mla yaz›p ‹brahim Bilgen’in resimleriyle oluﬂ-

D

turdu¤u ‘Eylül ve Diﬂ Dostlar›’, bu konuya önem veren anne babalar için
benzersiz bir baﬂvuru kayna¤›.
Özdikmenli kitaplar›n›n arka kapa¤›nda çocuklara ﬂöyle sesleniyor:
‘Sevgili Küçük Dostlar›m,
Ad›m Ahmet Özdikmenli, diﬂhekimiyim. Diﬂhekimli¤i yaparken en mutlu
oldu¤um anlar, çocuklara okullarda,
kreﬂlerde a¤›z diﬂ sa¤l›¤› bilgileri verdi¤im anlard›r.
ﬁimdiye kadar gitti¤im okullarda binlerce çocukla tan›ﬂt›m. Konuﬂmam› bitirip onlar›n sorular›n› da cevaplad›ktan
sonra s›n›flardaki bütün çocuklar hep
bir a¤›zdan bana bir söz verdiler. Ne sözü mü?
Evet, sizin de tahmin etti¤iniz gibi günde üç kez diﬂ f›rçalama sözü. Biliyorum

o çocuklar›n hepsi sözlerini tuttular ve
ﬂimdi diﬂleri p›r›l p›r›l.
Kitab› okudunuz, bitirdiniz. Hadi bir
söz de siz verin, sizin de diﬂleriniz sa¤l›kl› ve p›r›l p›r›l olsun. Ben de sevinçten kuﬂlar gibi havalarda uçay›m.
Sevgiyle, dostlukla...”
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Hakan Öge
Atlantik’i geçti
Diﬂhekimi ve Atlas Dergisi foto¤rafç›s› Hakan Öge Mardek
ad›n› verdi¤i teknesiyle tek baﬂ›na ç›kt›¤› dünya turunda önemli bir etab› geride b›rakt›. Türkiye k›y›lar›ndan May›s ay›nda
ayr›lan Öge, Aral›k ay› baﬂ›nda Kanarya adalar›ndan ayr›ld›ktan
19 gün sonra Karaiblerdeki Martinik adas›na ulaﬂt›.

ﬁu anda burada

A

Hakan Öge, birçok ﬂey gibi teknenin rutin bak›m›n› da
kendisi yap›yor. Küçük bir kapaktan motor bölümüne
girmesi onu fare ararm›ﬂ gibi gösterse de yapt›¤›
asl›nda motorun ya¤›n› de¤iﬂtirmek (üstte).
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seçenekle karﬂ› karﬂ›ya geldi¤ini ve
‘tek baﬂ›na dünya turu’ hedefinden
vazgeçmemek için Panama rotas›na
yöneldi¤ini yaz›yor. Bir haftal›k bir
yolculuktan sonra daha güneydeki
Yeﬂil Burun Adalar›’na ulaﬂan Öge,
burada Ticaret rüzgarlar›n›n biraz
daha stabilite kazanmas›n› bekledikten sonra 20 Kas›m günü yola ç›kt› ve
19 gün kara yüzü görmedi¤i bir yolculuktan sonra 10 Aral›k günü Küçük
Antiller’deki Fransa’ya ait Martinik
adas›na ulaﬂt›.

www.hakanoge.com adresinden yolculu¤un
seyrini takip etmek ya da Hakan Öge’ye mesaj
göndermek mümkün.

Foto¤raflar ve yaz›daki bilgiler Atlas dergisinden al›nm›ﬂt›r.

¤ustos ay›nda Cebelitar›k
Bo¤az›’n›
geçip
Atlas
Okyanusu’na aç›lan Hakan
Öge, birkaç gün Fas’›n Atlantik
k›y›lar›n› gezdikten sonra Kanarya
Adalar›’na geçti. U¤rad›¤› yerlerde
foto¤raf çekip Atlas için izlenimlerini
de yazan Öge, do¤ulu mantaliteye
sahip Fas’taki kaostan yak›n›rken
Avrupal›lardan
farkl›
olarak
yard›msever insanlarla karﬂ›laﬂt›¤›n›
belirtiyor. Tek baﬂ›na yola ç›kt›¤›n›
ö¤renen yerli insanlar›n ﬂaﬂk›nl›¤›n›
okyanusun dalgalar›n› görünce daha
iyi anlad›¤›n› da ekliyor. Fas’›n 120
mil aç›klar›ndaki Kanarya Adalar›’na
ulaﬂmas› ticaret rüzgarlar› olarak
adland›r›lan istikrarl› rüzgarlar
sayesinde pek zor olmayan meslektaﬂ›m›z burada uzun bir bekleme yapmak durumunda kald›. Adalara
ulaﬂt›¤› günlerde hastalanan Hakan
Öge iyileﬂmek için kendini bir hafta
kadar tekneye kapat›p ilaç ve portakal
kürü uygulad›¤›n› aktar›yor. Adalarda
tan›ﬂt›¤› gezginlerden Macellan
Bo¤az›’ndan geçiﬂinin geçti¤imiz y›lki
El Nino nedeniyle çok riskli olaca¤›na
dair ö¤ütler alan Öge, bu aﬂamada ya
Panama rotas›n› tercih etmek ya da
yan›na bir yard›mc› almak gibi bir

Hüseyin Elmac›’y› yitirdik
Hüseyin Elmac›, 1949 y›l›nda Safranbolu’da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden 1973 y›l›nda mezun oldu. 1988-1990 y›llar› aras›nda ‹zmir Diﬂhekimleri Odas› yönetim kurulu üyesi, 1986-1992 ve 19941996 y›llar› aras›nda toplam dört dönem TDB Yönetim Kurulu üyesi, 19921994 y›llar› aras›nda TDB Disiplin Kurulu üyesi, 1996-1998 y›llar› aras›nda
ise TDB Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapt›. 1998-2000 döneminde
TDB Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ve ‹zmir Diﬂhekimleri Odas› Saymanl›¤›
görevlerinde bulunan Elmac›, son olarak 2000-2002 TDB 8.Dönem Merkez
Yönetim Kurulu’nda Etik Komisyon Sorumlusu olarak yer ald›. Evli ve iki çocuk babas› olan Hüseyin Elmac› 4 Kas›m 2004 tarihinde vefat etti.

Sevgili Kardeﬂim Hüseyin Elmac›
Salih Gül TDB eski MYK üyesi
evgili Kardeﬂim Hüseyin
Elmac› ile
karﬂ›laﬂmam 1979
y›l›n›n Ekim ay›nda Sivas Sigorta
Hastanesinde görev almamla baﬂlar. Tam yedi y›l
birlikte görev yapt›k. Hasta yo¤unlu¤una ra¤men problemsiz zevkle çal›ﬂt›¤›m›z y›llard› bunlar. 1986 y›l›nda tayin
furyas›na kendini kapt›rarak ‹zmir’e nakil oldu. Sivas’tan ayr›lmas› onun için
çok kolay olmad›. Sivas’ta çok s›cak iliﬂkiler kurmuﬂ ve ad›n› "Sivas’›n muhtar›"na ç›karm›ﬂt›.
‹zmir’e gittikten sonra da iliﬂkimiz kopmad›. Sürekli telefon görüﬂmelerimiz
ve tatil buluﬂmalar›m›z devam etti.
Bu arada Türk Diﬂhekimleri Birli¤i yasas› kanunlaﬂm›ﬂ ve illerde örgütlenme
çal›ﬂmalar› baﬂlam›ﬂt›. Beni arayarak Sivas Diﬂhekimleri Odas›’n› örgütleme
görevini verdi. ‹lk dönem Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Merkez Yönetim Kurulu
üyesi olmuﬂtu. Y›llar y›llar› kovalad›.
Birlikteli¤imiz Merkez Yönetim Kurullar›nda; Yüksek Disiplin Kurullar›nda
baz› dönemler beraber, baz› dönemler
farkl› kurullarda görev yaparak 16 y›l
daha sürdü. Diﬂhekimleri Vakf›n›n kurucu üyelerindendik.

S
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2002 y›l›nda 7 y›l önce yakaland›¤› Hepatit C virusu aktif hale geçti. ‹nan›lmaz disiplinli bir hayat yaﬂayarak; hekimlerin tavsiyelerin harfi harfine uyarak son bir y›lda Hepatit C virusunu
yok etmeyi baﬂard›. Amans›z hastal›kla
mücadele sürecinde vücudu çok zay›f
düﬂmüﬂ, omurgas›n›n muhtelif bölgelerinde iç f›t›klar oluﬂmuﬂ, karaci¤erinin
% 4’ü sa¤lam kalm›ﬂt›.
Karaci¤er nakli için daha zaman› vard›.
Belinde, boynunda oluﬂan f›t›klar normal yaﬂam›n› s›n›rlam›ﬂ, bir baston yard›m›yla, ayaklar›n› sürüyerek yürümek
zorunda b›rakm›ﬂt›. Günler h›zla geçiyor, birilerinden yard›m almadan, kendi baﬂ›na hareket etmesi zorlaﬂ›yordu.
Bu durumdan ancak ameliyat olarak
kurtulaca¤›na inanm›ﬂt›. Bu inançla, onu ameliyat etmekte tereddüt eden hekimleri ikna etmeyi baﬂard›.
Ameliyattan sonra ilk üç saat her ﬂey
çok normaldi. Ama sonraki saatler ve
on gün bir felaketti. Aniden aç›lan kanamay› durdurmak için bütün hastane
ve ‹zmir’deki meslektaﬂlar› taze kan
bulma mücadelesine baﬂlad›. On gün
müddetince 50 ﬂiﬂe kan verildi. Ama onu kurtarmak mümkün olmad›. 4 Kas›m Cuma günü, 20:30’da onu kaybettik.
Ameliyat olmadan önce son telefon görüﬂmemizde "Salih, dayanam›yorum ar-

t›k. Ameliyat olaca¤›m. Bu durumdan
kurtulmam laz›m" dedi¤ini an›msad›m.
Bana söylemedi ama içinden ‘ya kurtulurum ya kurtulurum’ dedi¤inden eminim. Baﬂkas›na muhtaç olarak yaﬂamak
onun kabullenece¤i bir durum de¤ildi.
Çok yak›n dostlar›ndan baﬂka hiç kimse hastal›¤›n› bilmez, o da hastal›¤›yla
ilgili olarak kimseyle konuﬂmazd›. Tart›ﬂmal› geçen toplant›lar›m›z s›ras›nda
öfkelenir, k›sa süre sonra da öfkesinden
eser kalmazd›. Öfkelenince çirkinleﬂmeyen ender insanlardand›. Daima herkesle s›cak iliﬂki sürdürmeyi baﬂaran, içerisinde kin taﬂ›yamayan de¤erli özellikleri vard›. Her konuyu en ufak ayr›nt›s›na kadar inceledikten sonra düﬂüncelerini söyler, fikirlerinden kolay vazgeçmezdi.
Her zaman beni do¤du¤u ve büyüdü¤ü
yer olan Safranbolu’ya götürmek ister ama bir türlü f›rsat yarat›p bunu gerçekleﬂtiremezdi. Onu sonsuzlu¤a yolcu etmek için gittim Safranbolu’ya. Onun
yaﬂad›¤› ve büyüdü¤ü evi, her zaman
övgüyle anlatt›¤› memleketini gördüm.
Sevgili arkadaﬂ›m ve dostum Elmac›’y›
aile mezarl›¤›nda, babas›n›n yan›nda
b›rak›p uzaklaﬂ›rken bana ait bir ﬂeyleri
de orada b›rakt›¤›m› ve o ﬂeyleri bir daha hiç ama hiç bulamayaca¤›m›n ac›s›n›
yüre¤imde duyuyordum. Art›k kimse
bizi birlikte göremeyecek, ve "ayr›lmaz
ikili" diye tak›lamayacak. Ama 25 y›ll›k
birlikteli¤in oluﬂturdu¤u an›lar benle
birlikte yaﬂayacak.
Tüm dost ve arkadaﬂlar›n›n, TDB’ye gönül vermiﬂ olanlar›n baﬂ› sa¤olsun.

Güle Güle Sevgili Hüseyin!...
Eser Cilasun TDB eski Genel Baﬂkan›
an›r›m dünyada en zor yaz›lan yaz›,
sevilen bir arkadaﬂ›n, bir dostun arkas›ndan yaz›lan yaz›d›r. Bu kaç›nc›
kayb›m›z, bu kaç›nc› yaz›m? Dilerim uzun
y›llar, yeniden böyle bir yaz› yazmak zorunda kalmam.
Sevgili Hüseyin,
Seninle ilk kez Türk Diﬂhekimleri Birli¤inin
1.Genel Kurulunda tan›ﬂm›ﬂt›k. Eminim
konuﬂabilsek sen de o günü çok iyi hat›rlars›n.
Hüseyin o gün divana seçilmiﬂti. Genel Kurul sonunda da 1.Dönem Yönetim Kuruluna seçildi. Son derece sakin, huzurlu ve uyumlu bir insand›. Onunla uzun y›lar yönetimde birlikte çal›ﬂt›k.
Diﬂhekimli¤i camias›na gönül verenlerdendi. Bu uzun y›llar içerisinde hiç kimseyi k›rmad›. Bir olaya çok k›zd›¤›, sinirlendi¤i zaman dahi sesini yükseltmez, sakin ve güler yüzlü bir ifade ile derdini anlat›rd›. Üzerine ald›¤› sorumlulu¤u, büyük bir titizlikle yerine getirirdi. Onunla çok güzel ve verimli çal›ﬂmalar yapt›k.
Daha y›llarca bu mesle¤e ve diﬂhekimli¤i camias›na katk›lar› olabilirdi. Bizleri çok zamans›z terk etti.
Ölümünü, TDB’nin Kas›m ay›ndaki son genel kuruluna gitti¤imde ö¤rendim, inanamad›m. Hastal›¤› döneminde telefonla görüﬂtü¤ümüzde bir kez bile a¤z›ndan "kötüyüm" laf› ç›kmam›ﬂt›.
Zamans›z ölümü beni çok üzdü. O’nu çok özleyece¤im.
Hüseyin, seni, mesle¤e katk›lar›n› hiç unutmayaca¤›z. Gönlümüzde hep var olacaks›n.
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Hüseyin Elmac›'ya...
Behzat Özbozda¤ TDB eski MYK üyesi
endisini ilk olarak 1986 y›l›nda, odalar›m›z›n kuruluﬂlar›nda tan›m›ﬂt›m. Baﬂlang›çtaki mesafeli tavr› zamanla yerini samimiyete b›rakt›. Hep kibard›, sesi çok az yükselir, karﬂ›s›ndakini k›rmaktan sak›n›rd›. O da benim gibi kamu
görevinde çal›ﬂ›yordu, ister istemez bir bürokrat tarz› ve kamu mevzuat› düﬂkünlü¤ü
hemen sezilirdi. Belki de, mesai arkadaﬂ›
Hulki Celal'den sonra, SSK mevzuat›n› en iyi bilen Hüseyin Elmac›'yd›. Kuruluﬂundan bu yana meslek odas›nda ve TDB'de çeﬂitli kurullarda görev ald›. Hemen her dönemde bir çal›ﬂmam›z›n içinde oldu. Hiç bir zaman ön planda görünmedi.
Son y›llarda Hepatit-C'den rahats›zd›, meslek hastal›¤› olarak bu
virüse yakalanm›ﬂt›. Hastal›¤›n›n seyri giderek a¤›rlaﬂ›yordu. ‹zmir'de yap›lan son genel kurul çal›ﬂmalar›na hastal›¤›na ra¤men
kat›ld›. Oturdu¤u yerden kalkamad›¤› için, özür dileyerek söz al›yordu. Bir ara karaci¤er nakli için bekledi¤ini de duymuﬂtum.
Yaﬂam›n›n sonuna yaklaﬂt›¤›n› belki de hissediyordu, ama yaﬂamak için umutla direnç gösterdi¤ini gözlüyordum. Hepatit-C'den
de¤il de, bir f›t›k ameliyat›ndan sonra yaﬂam›n› yitirece¤i herhalde hiç akl›na gelmemiﬂtir.
Hey gidi Hüseyin Elmac›, yitik arkadaﬂ›m.
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Küçük çantal›
insanlar
Aﬂa¤›daki yaz› geçti¤imiz günlerde Radikal
Gazetesi’nde yay›mland›. Murat Çelikkan, sivil
toplum örgütlerinde özveriyle çal›ﬂan, biraraya
gelerek baz› ﬂeyleri de¤iﬂtirmeye çal›ﬂan,
bunun için s›k s›k sevdiklerini de, iﬂini gücünü
de b›rak›p Türkiye’yi arﬂ›nlamak durumunda
kalan insanlar› hoﬂ bir tan›mla ‘küçük çantal›
insanlar’ olarak adland›r›yor.
Bu sayfaya neden ald›¤›m›za gelince... Küçük
çantal› arkadaﬂlar›n›n baz›lar›n› görev baﬂ›nda,
baz›lar›n› ac›mas›z hastal›klarla yitiren bir
meslek grubu olarak onlara sevgi dolu bir
selam göndermek istedik.

Murat Çelikkan
ahsedece¤im insanlar›n en önemli ortak
özelli¤i, küçük seyahat çantalar›. Her biri
hayat›n farkl› alanlar›nda çal›ﬂt›klar›, yaﬂamlar›n› farkl› iﬂlerden kazand›klar› halde, birçok
hafta sonu küçük seyahat çantalar›na hafta sonunu geçirmeye yetecek kadar eﬂya doldurup yola
koyuluyorlar. Bu, kâh Bursa'da, kâh Bolu'da, kâh
Diyarbak›r'da, kâh Trabzon'da yap›lan bir toplant›ya kat›lmak, konuﬂma yapmak, tebli¤ sunmak için ç›k›lan bir seyahat oluyor. Bazen Türkiye'de insan haklar›n› tart›ﬂmak, bazen kad›n kurultaylar›na kat›lmak, bazen medya eti¤i konusunda e¤itim
vermek, bazen örgütlenme özgürlü¤ü ve Dernekler Yasas› ile ilgili y›llard›r süren çal›ﬂmalar› devam ettirmek, bazen insan haklar› kurullar›na çal›ﬂmalar›nda kullanabilecekleri bir kitapç›k haz›rlamak için yap›l›yor. Bu insanlar, farkl› alanlardaki derneklerin baﬂkan ve temsilcileri, baro baﬂkan ya da mensubu, tabip odalar› yöneticileri, gazeteciler, ö¤retim görevlileri, sendikac›, yani sivil
toplum temsilcileri.
Baz› simalar de¤iﬂse de Türkiye'nin dört bir yan›nda yap›lan farkl› toplant›larda karﬂ›laﬂt›¤›n›z küçük çantal› insanlar ço¤unlukla ayn› kiﬂiler. Bunlar asl›na bak›l›rsa, Türkiye'deki sivil toplumun
aktif bireyleri. Bir araya geliyor, bilgi al›ﬂveriﬂinde
bulunuyor, karar veriyor, yeni projeler üstünde konuﬂuyorlar. Genellikle bütün vakitleri toplant› salonlar›nda geçiyor, bulunduklar› ﬂehri ﬂöyle bir
görme f›rsatlar› dahi olmuyor. Ço¤u Türkiye'de bar›ﬂ, demokrasi, insan haklar›na sayg›l› ve adil, eﬂitlikçi bir düzenin sa¤lanmas›n› amaçl›yor.
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Ortodontik tedavilerde estetik uygulamalar

Lingual ortodontik tedavi
Y›ld›z Öztürk*

stetik kavram›n›n modern diﬂhekimli¤inin her dal›nda oldu¤u
gibi ortodonti alan›nda da önemli bir yeri vard›r. Sabit ortodontik
tedavi uygulamalar›nda 1970’li y›llardan itibaren paslanmaz çelik halkalar›n
terk edilmesi, direkt braket yap›ﬂt›rma
ve düz tel tekni¤ine geçilmesi, metal
braketlerin boyutlar›n›n küçültülmesi,
plastik ve seramik braketlerin kullan›lmas› sonucunda ortodontik tedavi hastalar›n›n say›s›nda önemli bir art›ﬂ olmuﬂtur. Ancak estetik amaçl› tüm iyileﬂtirmelere ra¤men ço¤u eriﬂkin hasta,
gerek profesyonel gerekse sosyal yaﬂam
ﬂartlar› ya da psikolojik sorunlar› yüzünden ortodontik braket ve telleri taﬂ›maya raz› olmamaktayd›. Eriﬂkinlerin
estetik kayg›lar› görünmeyen ortodontik tedaviler olarak tan›mlayabilece¤imiz invisalign ve lingual ortodontik tedavinin (Resim 1-2) di¤er yöntemlere
birer alternatif olarak sunulmas› ile or-

E

tadan kalkm›ﬂt›r. Lingual teknik ile ilgili ilk çal›ﬂmalar 1973 y›l›nda ABD’de
Dr. Carven Kurz taraf›ndan baﬂlat›ld›.
Araﬂt›r›c›n›n basit olgular üzerinde denedi¤i ilk lingual braketler Ormco firmas› taraf›ndan üretildi. Japonya’da
1979 y›l›ndan itibaren Dr. Fujita ve Dr.
Paige lingual teknik alan›ndaki çal›ﬂmalar›n› yay›mlamaya baﬂlad›lar. ‹lk braketlerle yap›lan tedavilerde ortaya ç›kan
en önemli sorunlar yumuﬂak doku irritasyonlar›, konuﬂma güçlü¤ü ve braket
kopmalar›yd›. Bu sorunlar çeﬂitli konfigürasyonlar denenerek minimum düzeye indirildi. Ormco firmas›n›n üretti¤i
7. jenerasyon braketleri ile "Bite-plane"
lingual ortodontik tedavi felsefesi do¤du: Ön grup diﬂlere ait braketler üzerine ilave edilen minik e¤ik düzlemler tedavinin ilk uygulama döneminde endikasyon d›ﬂ› olan derin kapan›ﬂl› olgular›n baﬂar›l› bir ﬂekilde tedavi edilmesini
sa¤lad› (Resim 3). Günümüzde 7. jenerasyon Ormco braketlerin kullan›ld›¤› ideal lingual ortodonti olgular› derin kapan›ﬂl› high angle, 1. s›n›f çapraﬂ›kl›k,
üst premolar çekimli 2. s›n›f ve diastemal› olgulard›r. High angle aç›kl›k, 4
premolar çekimli ve posterior cross-bite
olgular› daha zor
tedavi edilen olgulard›r. Periodontal ve TMJ sorunu olan olgular
için ise lingual
ortodontik tedavi
tavsiye edilmez.
Tedavinin hastaya sa¤lad›¤› en önemli avantaj estetiktir ayr›ca labial mine yüzeyi
üzerinde iﬂlem
yap›lmamas› bir

Resim 1

Resim 2

Resim 3: Bite plane

Resim 4: Targ

TDBD’nin ‘Estetik Diﬂhekimli¤i ve Klinik Uygulamalar›’ temal› 83. (Özel) say›s›nda yay›mlanmas› gereken bu yaz› bir hata sonucu
yay›mlanamam›ﬂt›r. Prof.Dr. Y›ld›z Öztürk’ten ve okuyucular›m›zdan özür dileriz.
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Almanya’da
diploma denkli¤i mücadelesi
17 Aral›k’ta AB Türkiye’ye müzakere tarihi verdi¤inde birçok yorumcu ayn› kan›da birleﬂti: ‘Bundan
sonras› çok daha zor olacak’. Kimi Avrupa ülkelerinde meslektaﬂlar›m›z›n yaﬂad›klar› denklik
sorunlar›n› düﬂündükçe buna kendi aç›m›zdan da hak verebiliyoruz. 1992 y›l›ndan beri Almanya’da
yaﬂayan meslektaﬂ›m›z ﬁebnem Ahunbay Philippsen Türkiye’de ald›¤› diﬂhekimi diplomas›n› orada
kabul ettirmek için sürdürdü¤ü çabalar› ve sonuçta kazand›¤› mücadeleyi dergimize anlatt›.
Almanya’da yaﬂayan diﬂhekimi ﬁebnem Ahunbay Philippsen:

‘Objektif kriterlere göre
de¤erlendirme yap›lm›yor’
lunca ﬂaﬂ›rd›m. Bu iﬂte bir iﬂ var diye
düﬂündüm ve 2000 y›l›nda mahkemeye
baﬂvurdum.

Biraz kendinizden bahseder misiniz,
Almanya’ya gitmeye nas›l karar verdiniz ve diﬂhekimi olarak çal›ﬂma iznini nas›l ald›n›z?
1985’de ‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’ne girdim, 90’da mezun oldum. Bir y›l kadar kliniklerde çal›ﬂt›m. Sonra 1992’de bir yurt d›ﬂ› tecrübesi yaﬂamak için yurtd›ﬂ›na gitmeye
karar verdim ve Almanca bildi¤im için
Almanya’y› tercih ettim. Almanya’da
felsefe ve Alman dili-edebiyat› okumaya
baﬂlad›m. ‹lk 2-3 y›l diﬂhekimli¤iyle
fazla ilgilenmedim. Sonra evlendim. Eﬂim Alman. Almanya’da kalmam kesinleﬂince mesle¤imi yapmaya karar verdim ve çal›ﬂman›n yollar›n› aramaya
baﬂlad›m. 94 sonunda çal›ﬂmak için
baﬂvurdum. 95’te geçici meslek izni ald›m. 1999’da vatandaﬂl›¤a geçtim. Vatandaﬂl›¤a geçtikten sonra geçici meslek
izniyle çal›ﬂamayaca¤›mdan approtion
(diﬂhekimi olarak çal›ﬂma izni) için tekrar s›nava girmem gerekti¤ini söylediler. Tekrar bir s›nava girdim. S›navda
baﬂar›s›z oldu¤um söylendi. Baﬂar›s›z oTDBD / 48

Neden tekrar s›nava girmeniz gerekiyor? Türkiye’deki fakültelerin denkli¤ini tan›m›yorlar m›?
Tan›m›yorlar. Türkiye’deki diﬂhekimli¤i e¤itimi genel olarak Almanya’dakine
eﬂit de¤ildir diye reddediliyor. Pozitif
ve negatif liste haz›rlanm›ﬂ. Türkiye’deki fakültelerin tamam› negatif listede.
Karar ç›kana kadar sonuç buydu. ﬁu
anda bir ﬂeyler de¤iﬂiyor.
O geçici izni verirken nas›l kabul ediyorlar denkli¤inizi?
Onda belirli bir kural yok. Çal›ﬂma yeri
bulabildi¤iniz taktirde geçici çal›ﬂma izni al›yorsunuz. Ama Alman vatandaﬂl›¤›na geçti¤iniz andan itibaren kal›c› lisans elde etmeniz laz›m. Baﬂka türlü çal›ﬂam›yorsunuz.
Asl›nda çok esnek bir kanun. Oradaki
bürokratlar›n iradesine b›rak›lm›ﬂ. Buradaki esneklik Almanya’n›n federal yap›s›ndan kaynaklan›yor. Her eyalette
farkl› yönetimler ve farkl› uygulamalar
var. Bunlar bu tür kararlarda etkileyici
faktörler. Karar verme yetkisi büyük oranda Eyalet S›nav Makam› denilen o eyaletin Sa¤l›k ve Güvenlik Bakanl›¤›’na
ait bir bölümünde. Bizim iliﬂkimiz onlarla oluyor. Almanya’ya ilk geldi¤inde
insan ilk önce bulundu¤u eyaletin ya da
ikamet etti¤i ya da çal›ﬂt›¤› ya da çal›ﬂmak istedi¤i eyaletin bu kurumuna baﬂ-

vuruyor. Bak›yorlar Türkiye’den gelmiﬂsiniz, burada çal›ﬂmak istiyorsunuz,
iﬂ bulmuﬂsunuz tamam o zaman biz size geçici çal›ﬂma izni verelim diyorlar
ya da 94’te bana dedikleri gibi bunun için s›nava girmen gerekir diyorlar. Bu
geçici izin de çok yoruma aç›k bir ﬂey.
Baz› eyaletler geçici izin için s›nav yap›yor, baz›lar› yapm›yor. Ben geldi¤imde
oturdu¤um eyalet olan Hamburg’da
baﬂvurdum. Bana s›nava gireceksin dediler ve ben de girdim. Ama Hamburg
küçük bir eyalet iﬂ bulamad›m, komﬂu
eyalette iﬂ buldum. Orada ise s›nava falan gerek duymuyorlar.
Dava açmaya nas›l karar verdiniz?
Almanya’da fakülte bittikten sonra belli
bir asistanl›k dönemi var. ‹ki sene birisinin yan›nda çal›ﬂmak gerekiyor. Ben
de bir süre geçici izinle çal›ﬂt›m. Bu asistanl›k dönemimi bitirmek üzereyken
99’da vatandaﬂl›¤a geçince rahat çal›ﬂabilmek için part time çal›ﬂt›m. Part time
olunca asistanl›k dönemi biraz uzuyor.
O zaman ‘approtionumu alay›m da serbest meslek perspektifi oluﬂturay›m’ diye düﬂündüm. Tekrar baﬂvurdum, bir
s›nav kazand›¤›m› söyledim. Bana, bilgilerinizi yollay›n dediler. Yollad›m.
Ancak, benim s›nav sonucuma; tamam
bu s›nav baﬂar›ld› ama approtion almak
istedi¤inde bu kiﬂi tekrar s›nava girmelidir, gibi bir sonuç yazm›ﬂlar. ‘Herhalde bu bir formalite, sadece bir-bir buçuk saatlik sözlü bir mülakat’ diye
düﬂündüm. Gittim, s›nava girdim. S›-

navdan kald›n›z dediler. Buradaki arkadaﬂlar
bir avukat tutmam› önerdiler. Avukat tuttu¤um andan itibaren bir çok ﬂey ortaya ç›kmaya baﬂlad›. Asl›nda hiçbir ﬂeyin kesin olarak
kanunlarla belirlenmedi¤ini ancak o noktadan
itibaren fark etmeye baﬂlad›m.
Ald›¤›n›z derslere iliﬂkin belge istediler mi?
‹tiraz döneminde bütün belgeler yollanm›ﬂt›.
Bütün fakültelerin içerikleri, fakültede okudu¤umuz dersler, not, ö¤renci durum belgeleri
vs. Bütün bunlar›n yan›s›ra mahkemeyi kazanmam›zdaki en büyük etken, Erlangen Üniversitesi’nden Prof.Ott’un bilirkiﬂi olmay› kabul
etmesi ve kendi ad›na mahkemeden para falan
istemeden Türkiye’ye gelip araﬂt›rma yapmas›d›r. Bu çok önemli bir ﬂey. O olmadan herhalde kazanamazd›k davay›. Müthiﬂ bir insan. Yan›nda asistan olarak yetiﬂmiﬂ birçok Türk diﬂhekimini tan›yor. ‘Ben o kadar yeterli buldum
ki bu diﬂhekimlerini’ diyor, ‘elimi ateﬂe sokar›m bu iﬂ için’.
Ne kadar sürdü mahkeme?
Dört buçuk y›l. Haziran 2000’den A¤ustos
2004’e kadar. Mahkeme Kas›m 2003’te sonuçland›. Fakat yaz›l› tebli¤ ancak Mart’ta elimize
geçti. Tebli¤ an›ndan itibaren karﬂ› taraf›n›n
üst mahkemeye gitmesi mümkün olabildi. Üst
mahkeme hemen reddetti. Karar A¤ustos
2004’te kesinleﬂti ve geri dönüﬂü yok.
Verilen karar ‘Türkiye’de diﬂhekimli¤i e¤itimi alm›ﬂ bir insan›n tekrar burada s›nava
girmesi zorunlu de¤ildir’ gibi bir karar m›?
Hay›r. Ne yaz›k ki öyle de¤il. Çok genellemek
istemediler. Çünkü e¤er çok genel olsayd› herkesin mahkemeye gitme ﬂans› olacakt›. Bu
yüzden onu çok farkl› bir ﬂekilde formüle ettiler: ‘Sadece ‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i
Fakültesi’nde 1985-1990 aras›nda verilen e¤itim Almanya’daki e¤itime denktir’. Bunun bir
tür ba¤lay›c›l›¤› var. Benden bir sene sonra ya
da bir sene önce mezun olmuﬂ olan insanlar için bu karar çok önemli bir ﬂey. Onun için
bekleyen insanlar var. Birisi ald› hatta hiç s›nava girmeden, mahkemeye bile baﬂvurmadan.
Benzer durumdaki meslektaﬂlar›m›z ne
yapmal›?
Benim önerim, önce bir hukuksal araﬂt›rma
yap›p konuyu iyi bilen bir avukata dan›ﬂmal›lar. Bu konuda tecrübesi olan meslektaﬂlarla iliﬂki kurmal›. Türkiye’de ise her fakülte tek tek
kendi e¤itimlerini AB’nin e¤itimiyle karﬂ›laﬂt›r›p yeni düzenlemeleri yapmal›. Bürokrasiye
biraz daha özen göstererek. Benim mesela ﬂöyle bir problemim oldu. 1990’da bana verilen
ö¤renci durum belgesinde son beﬂ y›l›n klinik
saatleri görünmüyordu. Bu, mahkemede çok
büyük zorluklar ç›kard›.

‹.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Betül Tuncelli:

‘Al›nan karar›n
belli bir dönemi kapsamas›
o kadar önemli de¤il’

Almanya’ya yerleﬂen
meslektaﬂlar›m›z›n diploma
denkli¤iyle ilgili s›k›nt›lar›
nereden kaynaklan›yor?
‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi'nin vermiﬂ oldu¤u e¤itim 1976’lara kadar olan dönemde özellikle Almanya'da eﬂde¤er olarak kabul edilirken,
sonraki dönemlerde bu konuda
çeﬂitli engellerle karﬂ›laﬂ›lm›ﬂ ve
Fakültemizden mezun olan
diﬂhekimlerinin çal›ﬂma koﬂullar›
k›s›tlanarak muayenehane açma
ve hasta tedavi uygulamalar›na izin verilmemiﬂti. Bu konuda mezunlar›m›zdan diﬂhekimi Kutlu
Tank’›n büyük bir mücadele vermiﬂ oldu¤unu biliyoruz.
Ne tür gerekçeler gösteriliyor?
Bir dönem mezunlar›m›za verdi¤imiz mezuniyet belgelerinde
(transkript) son s›n›f program›nda klinik saatlerin eksik oldu¤u
gerekçe gösterilerek eﬂde¤erlik
kabul edilmemiﬂti. Bütün bu olumsuzluklar›n düzeltilmesinden
sonra da klinik uygulama koﬂullar›n›n yetersizli¤i vurgulanarak
çal›ﬂma izni konusunda s›k›nt›lar
yaﬂanm›ﬂt›r.
Son olarak bir meslektaﬂ›m›z
bu konuyla ilgili olarak Alman
mahkemelerinde açt›¤› davay›

kazand›...
ﬁebnem Ahunbay Philippsen' in
baﬂlatt›¤› hukuk savaﬂ› sonras›nda bugün elde edilen sonuçtan
büyük bir mutluluk duymaktay›m. Bu konu ile ilgili bilirkiﬂi olarak belirlenen Prof.Dr. Ott' un
gayretleri ve objektif de¤erlendirmesinin çok büyük önem taﬂ›d›¤›n› düﬂünüyorum. 2003 y›l›nda
Fakültemizi ziyaret eden ve tüm
bölümlerde inceleme yapan
Prof.Dr. Ott, eﬂde¤erlik konusunda hiç bir eksi¤imizin olmad›¤›n›,
özellikle hasta tedavi koﬂullar› ve
ö¤rencilerimizin tedavi ettikleri
hasta say›lar›n›n büyük bir imkan
oldu¤unu bildirmesi, kendi ülkesinde diﬂhekimlerinin bu kadar
ﬂansl› olmad›¤›n› ifade etmesine
neden olmuﬂtu. Kliniklerdeki incelemelerini kendi baﬂ›na tarafs›z
olarak yapmas›, bu s›rada uygulamalar› belgelemek ad›na çekmiﬂ
oldu¤u foto¤raflar›n, karar verme
noktas›nda olan mahkemeyi etkiledi¤ini düﬂünüyorum.
Ancak, karar belli bir dönem
için verilmiﬂ...
Al›nan karar›n 1985-1990 y›llar›n› kaps›yor olmas›n› çok önemsemiyorum. Önemli olan, vermekte
oldu¤umuz e¤itimin kan›tlar›n›n
2003 y›l› itibariyle ne aﬂamada
oldu¤unun belgelenmiﬂ olmas›d›r.
Bu konuda baﬂka çal›ﬂmalar
yap›lmas› gerekiyor mu?
Fakültemizde uygulanan e¤itimin
uluslararas› standartlarda baﬂlat›lmas›, bizi yetiﬂtiren çok de¤erli
hocalar›m›z›n bu konudaki hassasiyetleri ve atm›ﬂ olduklar› sa¤lam temellerin, yaﬂanan mutlulukta büyük pay› oldu¤unu, bizlerinde bu durumu daha ileriye
taﬂ›mak görevini yerine getirmemiz gerekti¤ini düﬂünüyorum.
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Pemfigus:
Histopatolojisi, immünolojisi, oral belirtileri ve tedavisi

Meltem Koray*
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Gülsüm Ak***

emfigus kabarc›k ve baloncuk
anlam›na gelen yunanca pemphix kelimesinden türetilmiﬂtir.
‹ntraepidermal vezikül, büller ve keratinosit adezyon moleküllerine karﬂ› oluﬂan patojenik otoantikorlarla karakterize bir grup mukokütanöz, otoimmun
hastal›kt›r8,17. Hastal›¤›n patogenezinde,
hücreler aras› ba¤lant›dan sorumlu desmozom komponentlerine (desmogleinler) karﬂ› otoimmün reaksiyon oldu¤u
ileri sürülmektedir. Epitel üzerine hafif
basarak sürtme ile epitelde ayr›lma ve
bül oluﬂumu, Nikolski bulgusu olarak
adland›r›l›r ve Pemfigusun tipik özelli¤idir3,7,12,14,17. Oral lezyonlar deri lezyonlar›n›n öncüsü olabilir bu nedenle diﬂhekimleri hastal›¤›n klinik belirtileri ve
semptomlar›n› bilmek zorundad›r16. Oral lezyonlar h›zla patlayan bül formasyonu ile karakterizedir, patlayan büller
perifere do¤ru yay›lma e¤iliminde olan
a¤r›l› erozyonlar› oluﬂturular. Bukkal
mukoza, labial mukoza, sert damak,
dil, a¤›z taban› ve diﬂeti s›kl›kla etkilenen bölgelerdir7 (Resim 1,2,3).

P

Pemfigusun etyolojisi günümüzde otoimmun olarak kabul edilmektedir ve
Pemfigustaki immun de¤iﬂiklikler ayr›ca genetik bir orijine de sahiptir. Yahudilerde hastal›¤›n, insan lökosit antijeni
(HLA) genleri HLA- DR4 ve HLA-B38 ile ba¤lant›s› gösterilmiﬂtir12.
Pemfigus lezyonlar›, alt stratum spinosumun epitelyal hücrelerinde bir ayr›lma ve akantolizis gösterir. Epitelin üst
tabakalar› altta yatan koriuma ba¤l› kalan basal tabakadan ayr›l›r. Stratum spinosumun ayr›lan hücreleri dejeneratif
de¤iﬂiklikler gösterir: hücre d›ﬂ hatlar›
yuvarlakt›r, intersellüler köprüler kaybolmuﬂtur ve nükleuslar geniﬂ ve hiperkromatiktir. Bu akantolitik hücrelerin
ço¤u vezikülün temiz s›v›s› içinde bulunur. Altta yatan komﬂu doku yo¤un olarak veziküler s›v› da içerebilen kronik
inflamatuar hücrelerle infiltre olur ve
yüzeyi süpürasyon gösterebilir12.
Pemfigusun, Pemfigus vulgaris, foliaceus, vegetans, eritamatosus ve paraneoplastik Pemfigus olmak üzere tipleri var-

Resim 2: Bukkal mukozada pemfigus lezyonu

Resim 1: Bukkal mukozada pemfigus lezyonu

Resim 3: Dilde pemfigus lezyonu

d›r, tiplerin tümü meydana geliﬂleri bak›m›ndan birbirinden mikroskopik ve
kliniksel olarak ayr›lmas›na ra¤men etyolojilerinde otoimmün defektlerin rolü büyüktür3,7,17. Fakat desmoglein1
(DSG1) ve desmoglein 3’e (DSG3) karﬂ›
patojenik otoantikorlar›n geliﬂti¤i Pemfigus Vulgaris (PV) ve Pemfigus Foliaceus (PF) iki ana alt tipidir. Paraneoplastik Pemfigus (PNP) ise hastal›¤›n ana olarak lenfoproliferatif hastal›klarla ba¤lant›l›, klinik, histolojik ve immunolojik kriterlere ba¤l› olarak teﬂhis edilen,
ayr›, nadir bir tipidir. Lenfoma ve lösemi gibi malignitelerde görülebilir.

Diﬂhekimli¤inde Klinik dergisinin Nisan 2004 tarihli 2. say›s›ndan al›nm›ﬂt›r.
51 / TDBD

PNP’de hastalar DSG1 ve DSG3’e karﬂ›
oldu¤u gibi plakin ailesinden proteinlere karﬂ› da antikorlar üretir. Bu nedenle desmogleinler, Pemfigusun farkl› tiplerinde gözlenen otoimmün cevab›n
yayg›n bir hedefi olarak görülür. Major
histocompatibilty complex (MHC) gen
bölgesinin pek çok otoimmun hastal›¤›n etyopatogenezin anahtar rol oynad›¤› düﬂünülmektedir. PV ve PF’un S›n›f II HLA genleriyle ba¤lant›s› iyi bilinmektedir. DR4 ve DR14 alellerini taﬂ›yan olgular›n PV ve PF’a yatk›nl›¤› gösterilmiﬂtir. PNP ile S›n›f II HLA genleri
aras›ndaki ba¤lant› ise henüz bilinmemektedir1,3,7,17.
Pemfigus vulgaris her iki cinsi de eﬂit oranda etkiler ve seyrek olarak pediatrik
vakalar rapor edilmiﬂ olsa da genellikle
yaﬂam›n 5. ve 7. dekatlar› aras›nda geliﬂir14. Tüm ›rklar etkilenir ama yahudi
popülasyonunun bask›n oldu¤u bölgelerde insidans› daha yüksektir12,14,17.
Klasik PV primer olarak mukozal lezyonlar gösterir ve DSG3’e karﬂ› immunglobulin G (IgG) ile ba¤lant›l›d›r.
PF’un otoantijeninin tersine PV’li, deri
lezyonlar› olan hastalar›n serumlar›
DSG3 ve DSG1’e karﬂ› IgG içerir. Pemfigusun farkl› klinik tipleriyle karakteristik oto antikor profilleri aras›ndaki
ba¤lant›n›n aç›klamas›, DSG1 ve
DSG3’ün, keratinize ve non-keratinize
çok katl› epitelde ayr› görülen paternleriyle verilmektedir. En basit tipi vezikül
ve büller epidermisin en yüzeyel tabakas›nda oluﬂtu¤u PF’da rastlan›r. Bu
hastalar DSG1’e karﬂ› yönlenen antikorlara sahiptir. Bu desmoglein en çok epidermisin üst tabakalar›nda görülür ve
ona ba¤l› antikorlar sadece onun primer olarak bulundu¤u yerde hücre ayr›lmas›na (vezikül) neden olur. DSG1
oral epitelde bulunur fakat oral lezyonlar hiçbir zaman oluﬂmaz çünkü yüzeyel oral epitelde DSG3 bask›nl›¤› vard›r
ve DSG1 antikorlar taraf›ndan safd›ﬂ› edilse bile DSG3 hücreleri ayr›lmadan
tutabilir. Ayr›ca deride DSG3 epidermisin alt tabakalar›nda görülür böylece orada DSG1’in safd›ﬂ› olmas› kabarc›klara neden olmaz. Oral mukoza gibi nonkeratinize çok katl› epitelde DSG1 zay›f
olarak görülürken, DSG3 epidermal tabakada baﬂtan baﬂa görülür.Böylece
DSG3 PV’de oral lezyonlar›n ve daha az
oranda deri lezyonlar›n›n geliﬂimi için
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çok önemli bir hedef antijendir. AntiDSG1 ve DSG3 antikorlar› birlikte,
mukozal ve kütanöz kabarc›klara neden olur5,11.
Pemfigusun tipine göre otoantikorlar›n
hedef ald›¤› antijenler k›saca ﬂöyle ﬂematize edilebilir:
Pemfigus Tipi

Otoantikorlar›n
hedef ald›¤›
antijenler

Pemfigus Vulgaris
(sadece oral lezyonlar var) DSG3
Pemfigus Vulgaris
(oral ve deri lezyonlar› var) DSG3 ve DSG1
Pemfigus Foliaceus

DSG1

Paraneoplastik Pemfigus

DSG3, DSG1 ve
Plakin proteinleri

Pemfiguslu hastalar›n oral mukozas›nda antikorlar›n varl›¤›, immunofloresan
teknikleri kullan›larak gösterilebilir.
Antikorlar direkt olarak Pemfigustaki
major patolojik de¤iﬂikliklerle ba¤lant›l› görülmektedir ve de¤iﬂiklikler hastal›kl› insanlardan IgG’nin pasif transferi
ile deney hayvanlar›na nakledilebilmektedir. ‹ndirekt immunfloresan (IIF)
tekni¤i direkt immunfloresan (DIF)
tekni¤ine göre daha az duyarl›d›r12.
Pemfiguslu hastalar için de PV’si olanlar
%80 oran›ndad›r. PV neredeyse tüm
vakalarda oral mukozay› etkiler ve daha
önemli olarak ço¤u vakada oral mukoza ilk lezyonlar›n görüldü¤ü aland›r.
Lezyonlar›n en genel klinik görünümü
k›rm›z›, beyaz ya da ikisi kar›ﬂ›k, multipl, kronik ülserasyonlard›r. Bu ülserasyonlar en s›k bukkal mukoza ve diﬂetini tutar14. Dolaﬂ›m antikorlar› (IgG)
PV’li hastalar›n %80-90’›nda bulunabilir ve titreler genellikle klinik hastal›¤›n
derecesiyle ba¤lant›l›d›r. Epitelyal ataﬂman bozuldu¤unda ya da hasara u¤rad›¤›nda minör mukozal travmalar bile
epitelyal ayr›ﬂmaya ya da akantolizise
ve bül formasyonuna neden olabilir.Travma ba¤lant›l› bül formasyonu;
multipl, kronik, oral ülserleri olan hastalarda bir teﬂhis arac›d›r. Oral mukozada bül formasyonu evresini yakalamak hemen patlama olas›l›¤›ndan dolay› çok zordur ( Resim 4). Pozitif bir Nikolski bulgusu PV ya da skatrisyel
pemphigoid gibi mukokütanöz, büllöz
hastal›klar için bir göstergedir. Kesin

tan› için ba¤lant›l› epiteli içeren bir insizyonel, perilezyonel biopsi gereklidir.
Standart hematoksilin ve eosin (H ve E)
boyamas› kullan›larak, PV’nin tespit edilen karakteristik histolojik bulgular›:
intraepitelyal yar›klar ya da büller, epitelyal hücrelerde ayr›lma ya da akantolizis ve s›k mononükleer lenfositik infiltrasyon içerir. Özellikle ayr›lm›ﬂ dokunun DIF ile boyamas› reaksiyon sonucunda karakteristik “örümcek a¤›’’ da¤›l›m›n› ya da epitel hücreleri aras›ndaki
otoantikorlar› gösterir. Yeni bir lezyondan al›nan basit bir smear de Tzanck
hücreleri olarak adland›r›lan, PV’nin
göstergesi olan akantolitik hücreleri
bulmada kullan›labilir. Tzanck hücreleri herpes simplex, karsinoma ve trasilent akantolitik dermatozlarda da bulunabildi¤inden diagnostik de¤ildirler3,14,17.
PNP karakteristik olarak kendini dudaklar›n vermillon yüzeyine uzanan, oral mukozan›n diffüz erozyonlar› ve s›¤
ülserasyonlar› ile gösterir. Oral lezyonlar ilk belirti olarak vakalar›n %45’inde
görülür. Orofarinks, nasofarinks, tonsiller, anogenital mukoza ve ösofagus
da ayr›ca etkilenebilir. Ço¤u PNP vakas› hematolojik bir maligniteyle ba¤lant›l›d›r6. S›kl›kla beraber görüldü¤ü Bhücre lenfoproliferatif neoplasmalar:
non-hodgkin lenfoma, kronik lenfositik
lösemi, Castleman’s hastal›¤› ve daha az
olarak da timoma ve sarkoma’d›r. Genelde yetiﬂkin hastalar etkilense de çocukluk ve genç eriﬂkinlik popülasyonunda rapor edilen vakalarda da art›ﬂ
vard›r3,10,15.
PNP’nin ilk tan›mlamas› ayr› bir oluﬂum olarak Anhalt ve arkadaﬂlar› taraf›ndan sunulmuﬂtur ve teﬂhis kriteri olarak aﬂa¤›daki klinik, histolojik, DIF,
IIF ve immunopresipitasyon testlerini içerir:

Resim 4: Bukkal mukozada ender görülen bül formasyonu (Prof.Dr. Hakk› Tanyeri’nin arﬂivinden)

1- A¤r›l› mukozal erozyonlar ve polimorfoz deri erüpsiyonlar›,
2- ‹ntraepidermal akantolizis, diskeratosis ve vakuoler interface dermatitisin
histopatolojik oluﬂumlar›,
3- ‹ntersellüler epidermal IgG ve
komplementin DIF bulgular› (taban
membran zonu aras›nda granüler lineer
komplement depozisyonuyla birlikte ya
da olmaks›z›n),
4- Basit, kolonsal ve ba¤lant› epitelinde
oldu¤u gibi çok katl›, skuamoz epitelin
hücre yüzeylerini birleﬂtiren serum antikorlar›n›n IIF ile gösterilmesi,
5- Dört protein kompleksi ile beraber
serum immunopresipitasyonu (desmoplakin1-250kDa, BPAg-230kDa, envoplakin ve desmoplakin II-210kDa ve
periplakin 190kDa). A170k-Da antijeni
de sonradan ilgili bulunmuﬂtur2, 6.
Teﬂhis kriterleri daha sonra yeniden incelenip de¤iﬂtirilmiﬂ ve major-minor iﬂaretler olarak ikiye ayr›lm›ﬂt›r: major iﬂaretler, polimorfik mukokütanöz erüpsiyon, ayn› zamanda meydana gelen
internal neoplazi ve spesifik bir immunopresipitasyon paterniyle serum antikorlar›n› içerir. Minör iﬂaretler, akantolizisin histolojik bulgular›n›, intersellüler ve taban membran boyamas›n› gösteren DIF ve IIF boyamas›n› içerir. Üç
major yada iki major ve iki minör iﬂaret
PNP diagnozunu gerektirir. En kesin laboratuar bulgusu karakteristik immunopresipitasyon paternidir4,6.
Pemfigusun tedavisi sistemik kortikosteroidlerin kullan›m›n› içerir12. Amaç
dolaﬂ›mdaki antikorlar›n seviyesini düﬂürmektir9. Tedaviye ortalama yüksek
doz kortikosteroidler ve immunosüpresif ilaçlarla baﬂlan›p sonra ilaçlar›n miktar› minimum etkili ana doza ulaﬂmak
için azalt›l›r. Oral lezyonlara dental
yaklaﬂ›m aktif periodontal hastal›¤›n tedavisini, klorhexidinli a¤›z gargaralar›
kullanarak, kuvvetli diﬂ f›rçalama gibi
mekanik oral hijyen prosedürleriyle yeni bül oluﬂumunu minimalize etmeyi içerir. PV’nin tedavisinde prednison, azathioprine, siklofosfamid, mikofenolat, klorambusil ve siklosporin kullan›lan immunosupressif ajanlar aras›ndad›r. Kan dolaﬂ›m›ndaki antikorlar›n
miktar›n› azaltmak için sistemik ilaçlara
ek olarak plasmaferezis (antikor içeren
plasma kandan ç›kar›l›p intravenöz s›v›
yada ba¤›ﬂlanan plasmayla yer de¤iﬂtiri-

lir) kullan›labilir9,13. PNP’nin tedavisi ise
zordur ve pek tatmin edici de¤ildir. Tedavi alternatifleri baﬂlang›ç tümörünün
rezeksiyonunu içerir. Kortikosteroidler,
siklosporin ya da siklofosfamidlerle
kombinasyon, azathioprine, mycofenalatmofetil, rituximab ve plasmaferezis
ya da immunoaferezis kullan›mlar› rapor edilmiﬂtir ama vakalar›n sadece küçük bir k›sm›nda baﬂar›l› olunmuﬂtur.
Ölüm genellikle solunum depresyonu
yada infeksiyonlar nedeniyle gerçekleﬂir6.
Bütün hastal›klarda oldu¤u gibi, Pemfigusta da, tedavide baﬂar›l› olmak için
erken tan› çok önemlidir. Sadece oral
lezyonlar mevcut iken tan› kondu¤unda, hastaya daha az sistemik ilaç verilmekte bu nedenle de tedavi süresi k›salmakta ve daha etkili olmaktad›r. Bu
yüzden diﬂhekimleri Pemfigusun oral
belirtilerini ve semptomlar›n› iyi bilmeli ve henüz deri lezyonlar› baﬂlamadan
hastay› tedavi alt›na almal› veya yönlendirmelidir.
* Dr., ‹.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi,
A¤›z-Diﬂ-Çene Hastal›klar› ve
Cerrahisi Anabilim Dal›
** Diﬂhekimi, ‹.Ü. Diﬂhekimli¤i
Fakültesi, A¤›z-Diﬂ-Çene Hastal›klar›
ve Cerrahisi Anabilim Dal›
*** Doç.Dr., ‹.Ü. Diﬂhekimli¤i
Fakültesi, A¤›z-Diﬂ-Çene Hastal›klar›
ve Cerrahisi Anabilim Dal›
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di¤er kazan›md›r. Bunlar›n yan›nda
tekni¤in hastaya getirdi¤i konuﬂma, yemek yeme güçlü¤ü ve dilde yaralanma
gibi baz› dezavantajlar› vard›r. Ancak
bu sorunlar ilk üç aydan sonra önemli
oranda azalmaktad›r. Hekim aç›s›ndan
de¤erlendirirse lingual teknik oldukça
zor ve klinikte daha fazla zaman gerektiren bir tekniktir ancak hastaya farkl›
tedavi alternatifi sunma avantaj›n› getirir.
Lingual teknikte klinik uygulama
Braket yap›ﬂt›rma: Lingual braketlerin
yap›ﬂt›rma iﬂlemi için indirekt yöntem
tavsiye edilir. Direkt yöntem kullan›ld›¤›nda diﬂlerin lingual yüzey anatomisi,
hekimin lingual taraftaki çal›ﬂma güçlü¤ü ve braket yüksekli¤ini ayarlayan aletin iﬂaretleme s›ras›nda diﬂin kesici kenar› etraf›nda kolayca dönmesi braketlerin ideal konumda yap›ﬂmas›n› engeller. Günümüzde kullan›lan çeﬂitli laboratuvar yöntemleri mevcuttur, ancak
tüm uygulamalar TARG (Resim 4) ve
CLASS (Resim 5) sistemleri olarak bilinen belli baﬂl› iki farkl› prensibe dayan›r. Targ yönteminde braketler maloklüzyonlu model üzerine dizilirken Class
yönteminde set-up yap›ld›ktan sonra
dizilir. Klinik uygulamada ›ﬂ›kla sertleﬂen herhangi bir ortodontik yap›ﬂt›r›c›
kullan›l›r. Braketleri a¤›za taﬂ›mada
kullan›lan transfer malzemesi ›ﬂ›¤› geçirebilmesi için ﬂeffaf silikondan haz›rlan›r (Resim 6 ).
Ark telleri: Bu teknikte ön ve arka
grup diﬂler aras›ndaki labio-lingual kal›nl›k farklar› nedeni ile ark telleri mantar (mushroom arch) ﬂeklinde haz›rlan›r. 1. premolarlar ve kaninler aras›nda
kanin off-set denilen bükümler yap›l›r
(Resim 1 ).
El aletlerindeki labial
tekniklere göre en önemli fark aletin elle
tutulan bölgesinin
daha uzun ve uç k›s›mlar›n›n 45 derece
e¤imli olmas›d›r.
Ligatürleme: Ön alt›
diﬂte "Double-over tie" olarak tan›mlanan
ark telinin alt›ndan
ve üzerinden geçen
ligatürleme yöntemi
kullan›l›r (Resim 7 ).

Çekimli olgularda tedavi safhalar›:
S›ralama ve seviyeleme(1), parsiyel kanin
retraksiyonu, s›ralama ve seviyeleme(2),
tork kontrolü, en masse retraksiyon ve
bitirme safhalar›d›r. Lingual ortodontide estetik nedenlerle kaninler sadece ön
diﬂlerin çapraﬂ›kl›¤› giderilene kadar
distale edilirler. Kaninler distale edildikten sonra ön alt› diﬂte 2. kez s›ralama ve seviyeleme ile tork kontrolü yap›l›p bu diﬂler bütün olarak geriye al›n›rlar. S›ralama ve seviyelemede Respond, NiTi ve CuNiti, Kanin retraksiyonu ve En masse retraksiyonda SS,
Tork kontrolü ve Bitirme safhalar›nda
TMA arklar kullan›l›r.
Bu teknikte kontrolü en zor hareket rotasyon hareketidir. Rotasyon kontrolünde özel bir ba¤lama ﬂekli (Smith rotation tie) kullan›l›r (Resim 8).
Ankraj: Lingual teknikte posterior ankraj labial teknikten daha kuvvetlidir
bu nedenle moderate ve minimum ankraj olgular›nda özellikle alt kaviste 2.
premolar çekimi tercih edilir. Maksimum ankraj olgular›nda transpalatal ve
lingual arklar ya da mini-screw tarz›
implant uygulamalar› kullan›l›r (Resim
9).
Pekiﬂtirme: Pekiﬂtirme dönemi baﬂlang›c›nda ﬂeffaf materyalden (Bioplast)
haz›rlanm›ﬂ ayg›tlar tercih edilir. Daha
sonra üst kaviste gece Hawley türü ayg›tlara geçilir ﬂeffaf retainerer gündüz
kulland›r›l›r. Alt kaviste Respond tellerden imal edilmis sabit lingual arklar
kullan›l›r. Pekiﬂtirme süresi ortalama 5
y›l civar›ndad›r.
* ‹.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi,
Ortodonti Anabilim Dal›
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Yaﬂl›larda a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›

Saadet Gökalp*

aﬂlanma : Ayr›cal›ks›z her canl›da görülen, tüm iﬂlevlerde azalmaya neden olan, evrensel bir
süreçtir. Di¤er bir deyiﬂle yaﬂlanma, günümüzde önlenmesi mümkün olmayan
kronolojik, sosyal, biyolojik ve psikolojik boyutlar› olan bir süreçtir. Geriye
dönüﬂ yoktur ve a¤›z ve yüzde çok aç›k
belirtilerle ortaya ç›kar.

Y

Gerontoloji: Yaﬂlanma ile beraber görülen fiziksel, biyolojik ve sosyal de¤iﬂiklikleri inceleyen bilim dal›d›r.
Geriatri: Yaﬂl›l›kla oluﬂan hastal›klar›n
tedavilerini ve önlemlerini inceleyen t›p
dal›d›r. Yaﬂl› kiﬂilerin tedavisinde en öTDBD / 58

nemli amaç, hastan›n yaﬂam kapasitesini yükseltmektir. Geriatrik hastalar 65
yaﬂ ve yukar›s›n› içerir.
Ça¤›m›zda a¤›z sa¤l›¤› da de¤iﬂime u¤ramaktad›r. 30-40 y›l önce yaﬂl›l›kta
diﬂsiz kalmak genel bir sonuçtu. Ancak
günümüzde yaﬂl›lar›n, artan bir oranda
daha fazla say›da diﬂe sahip olduklar›
görülmektedir14. Bu sonuç, özellikle
ömrün uzad›¤› bu ça¤da ve geliﬂmiﬂ ülkelerde yaﬂl› kiﬂi oran›n›n genç nüfusa
oranla daha fazlalaﬂ›yor olmas›yla da
daha fazla önem kazanmaktad›r. Örne¤in ‹ngilterede 1968 de 65 -74 yaﬂ grubunda %74 olan diﬂsizlik oran›n›n 60
y›l sonra 2028’de % 8’e düﬂece¤i hesap
edilmektedir12,20,21. 75 yaﬂ›nda bu oran›n
% 87’den % 18’e inece¤i bulunmuﬂtur.
Diﬂsizlik oran›n›n gerilemesi, a¤›z bak›m› gereksinimi artt›racakt›r18.
A¤›z yumuﬂak dokular› ve tükürük
bezleri
Yaﬂlanman›n etkisiyle, kollajen ve elastinde oldu¤u gibi submukozal de¤iﬂimler, çi¤neme kaslar›nda kütlesel düﬂüﬂler ve tükürük bezlerinde histolojik de¤iﬂiklikler oluﬂur. Ancak tükürük salg›lanma h›z› nörolojik adaptasyonla çok
fazla etkilenmez2. Yine de tükürük,
miktar olarak az bulunabilmektedir.
Buna sebeb olarak hastal›klarla bezlerin
etkilenmesi, radyoterapi, ilaçlar›n yan
etkileri ve minör tükürük bezlerinin
fonksiyonlar›n›n azalmas›d›r.
Tat duyusu
Tat duyusunun de¤iﬂimiyle beslenmede
de de¤iﬂiklikler oluﬂmaktakdad›r. Artan
yaﬂla tatl› ve tuzlu alg›lama eﬂi¤i artmaktad›r13,21. Ayn› zamanda tuzlu ve ekﬂiyi kar›ﬂt›rd›klar›na dair deliller vard›r2,13. Salg›lanma h›z›nda büyük de¤i-

ﬂiklikler bulunamazken, tükürükdeki iyonik ve müsin kompozisyonundaki
de¤iﬂimler, yaﬂl›lar›n yemeklerden ald›klar› lezzetlerdeki de¤iﬂikliklerin sebebi olabilir.
Yaﬂl›larda a¤›z sa¤l›¤›
Diﬂleri var olanlar
Diﬂleri olmas›na ra¤men say›lar›nda azalma yaﬂla birlikte artmaktad›r. Fonksiyonel dentisyonun ölçüsü a¤›zda 20
ya da daha fazla diﬂin bulunmas›d›r. Bu
Dünya Sa¤l›k Örgütünün de hedefidir.
‹ngiltere’de ﬂu anda bu, 65 yaﬂ üstü için
ortalama 15 dir. 80 yaﬂ›nda bu 10 a
düﬂmektedir. Gelecek 20 y›l içinde bu
say›n›n artmas› beklenmektedir19,21. Ancak gerçek ﬂudur ki gençlere oranla
protez ihtiyac› bu grupta fazlad›r.
Çürük
Yaﬂl›larda diﬂ kayb›n›n en önemli sebebinin diﬂ çürü¤ü oldu¤u yeni çal›ﬂmalarla belrlenmiﬂtir. Ayr›ca tedavi edilmemiﬂ diﬂ say›s› da en çok bu grupta
görülür. Çürük lezyonu da daha çok
kök çürü¤ü ﬂeklinde görülür15. Diﬂ hekimine s›k gitmeyenlerle sosyo-ekonomik seviyesi düﬂük olanlarda oran daha
fazlad›r. Diﬂlerin kuronu bütün hayat
boyunca çürü¤e maruz kalabilir. Artan
yaﬂla aç›¤a ç›km›ﬂ kök yüzeyleri çürü¤e
yatk›n alanlar oluﬂturmaktad›r. Diﬂleri
olan yaﬂl›lar da çok çeﬂitli tedaviler görmüﬂ olmaktad›rlar. Dolay›s›yla böyle
çok say›da restorasyonlar› olanlarda rekürrent ya da sekonder çürü¤ün tesbiti
çok kolay de¤ildir. Çürü¤ün epidemiyolojik çal›ﬂmalarla bu yaﬂ grubunda
artm›ﬂ görülmesi, ya çürük aktivitesinin
artmas›ndan ya da diﬂhekimine daha az
gidilmesinden kaynaklan›yor olabilir.

Kök çürü¤ü
Bu yaﬂ grubunda kök çürü¤ü ile ilgili araﬂt›rmalar daha çoktur. Yeni çal›ﬂmalar
göstermiﬂtir ki, kök çürü¤ünün artmas›nda ﬂekerli g›dalar›n al›nmas›n›n artmas›, a¤›z bak›m›n›n azalmas› ve parsiyel protezlerin kullan›m›n›n rolü vard›r13,21. Erkeklerde ﬂekerli g›da al›m› daha fazlad›r ve bu bak›mevlerinde kalanlarda daha da artmaktad›r3.
Aktif % 80 kök çürü¤ü toplumun % 20
sinde bulunmaktad›r. Kök çürükleri
klasik olarak e¤er sar›ms› yumuﬂak lezyonlarsa aktif, koyu kahverengi sert lezyonlarsa inaktif olarak bilinirler. Yaln›z
bu lezyonlar, florürlü diﬂ macunu kulan›larak titiz bir f›rçalamayla aktif halden inaktif hale geçebilmektedirler6.
Ancak yeni çal›ﬂmalar kök çürü¤ünün
rengi ile bakterial kontaminasyon aras›nda bir iliﬂki kuramam›ﬂt›r. O nedenle plakta mutans streptococci miktar›n›
ölçmek en do¤ru sonucu verecektir. En
iyi tedavi her zaman oldu¤u gibi riski
tayin edip ona göre ya kimyasal tedavi
ya da restorasyon karar›n› verebilmektir. E¤er büyük kaviteler oluﬂmam›ﬂsa
invaziv restorasyonlara gidilmemelidir1.Florürlerin remineralizasyon yapmalar› çürük riski yüksek kiﬂilerde yeterli olamamaktad›r6. Çürükten korunma için ﬂekerli g›dalardan kaç›nma ve
hijyen al›ﬂkanl›klar›ndaki de¤iﬂim ön
plana al›nmal›d›r7.
Baﬂlang›ç lezyonlar›n› azaltmada ve çürükten korunmada al›nabilecek önlemleri ﬂöyle s›ralayabiliriz:
1-Antibakteriyeller kullanarak çürük
patojenlerini yok etmek (Cervitec, Fluor Protector ve Seal& Protect gibi..)3
2-Kök yüzeylerini adhezivlerle örterek
asit ataklar›na karﬂ› dayan›kl›l›¤› sa¤lamak
A¤›z sa¤l›¤› davran›ﬂlar›
Diﬂ sa¤l›¤›, a¤›z sa¤l›¤› davran›ﬂlar›n›n
etkisi alt›ndad›r. Diﬂsiz kiﬂiler rutin
kontroller için daha az diﬂhekimine baﬂ
vururlar. Hatta diﬂleri olanlar bile artan
yaﬂla daha az bu hizmetten yararlanmaktad›rlar21. A¤›zlar›n›n durumlar›ndan ve protezlerinden ﬂikayetleri vard›r. Daha hayati problemleri oldukça
da diﬂ problemleri geride kal›r.
Yaﬂ artt›kça a¤›z hijyeni aç›s›ndan gösterilen ilgi de¤iﬂmesede plak uzaklaﬂt›r›lmas› yeterli olamamaktad›r5. Çünkü
gençlerde yetebilen rutin bak›m yetmemektedir. A¤›z›n konfigürasyonu gingi-

val çekilmelerle de¤iﬂmiﬂtir. ‹ﬂlemleri
uygulamakta da daha az hüner gösterilebilmektedir. Bu gruplar için de uygulamal› e¤itim en yak›n çözümdür ancak
bazen imkans›z ve pahal›d›r. 1987’de
Danimarka’n›n baﬂkenti Kopenhag’da
67 yaﬂ üzerinde uygulanan ücretsiz önleyici ve tedavi edici uygulamalardan
çok iyi sonuçlar al›nm›ﬂ, diﬂhekime gitme s›kl›klar› artm›ﬂ, protez kullananlarda bile ﬂikayetlerin azald›¤› saptanm›ﬂt›r17.
A¤›z sa¤l›¤› ve beslenme
‹leri yaﬂlarda karﬂ›l›kl› fonksiyon gören
diﬂlerin say›s› azald›kça, çi¤neme yetene¤i de azalmaktad›r4,16. 21 diﬂden az
diﬂ oldu¤unda parsiyel protezler devreye girecektir. Protezlerle yap›lan mastikasyon do¤al diﬂlere oranla daha az etkilidir13. Bu nedenle de çi¤neme yetene¤i azald›kça beslenmede de bozulmalar
olacakt›r. Kuvvetli çi¤neme gerektiren
g›dalardan kaç›n›lmaya baﬂlanacakt›r8,9,10,11. Havuç, elma ve f›st›k bunlar›n
aras›nda say›labilir. Bu durum hem diﬂleri olmayanlar için hem de olanlar için
geçerlidir. Sonuç olarak kalsiyum, demir ve "C" vitamini eksiklikleri diﬂleri
olmayanlarda olanlara oranla daha da
fazla olacakt›r. Vitamin "A" ve vitamin
"E" eksikli¤i diﬂsiz kiﬂilerde daha belirgin olacakt›r12.
Diﬂhekimi iki ilkeyi benimsemelidir.
• A¤›z sa¤l›¤› genel sa¤l›¤›n bütünleyici
bir parças›d›r.
• A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› yaln›zca diﬂ çürükleri diﬂ kayb› gibi sorunlarla sonuçlar›n›
göstermez yaﬂl› hastan›n genel sa¤l›¤› ile ba¤lant›l›d›r.
Tedavide disiplinler aras› ekip yaklaﬂ›m›, yaﬂl› hastaya uygun dental tedavi
sa¤laman›n en güvenli ve etkin yoludur.
A¤›z sa¤l›¤›n›n devam› için gerekli uygulamalar, yaﬂl› yetiﬂkinlerin rahat› ve
genel sa¤l›¤› için birinci sa¤l›k hizmetidir ve esast›r.
Bugünün ve yar›n›n diﬂhekimleri hiç
ﬂüphesiz geçmiﬂin yaﬂl› gruplar›ndan
farkl› olan ve giderek artan yaﬂl›larla
daha çok karﬂ›laﬂacaklar ve onlara daha
iyi hizmet sunacak donan›ma gerek duyacaklard›r..
* Prof.Dr., H.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi, Diﬂ Hastal›klar› ve Tedavisi Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi
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Sorular›n yan›tlar›n› en geç 4 ﬁubat 2005 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- ‹ndirek tutucu için aﬂa¤›dakilerden hangisi yanl›ﬂt›r?
a) ‹ndirekt tutucu olarak kullan›lan t›rnaklar mesnet
hatt›ndan mümkün oldu¤u kadar uzakta ve öne bölgeye
yak›n konumland›r›l›r.
b) Cl I Protezde genelde iki adet indirekt tutucu kullan›l›rken,
Cl II planlamada mesnet hatt›ndan ç›kar›lan dikmenin
karﬂ›t ark› kesti¤i bölgede bir adet yeterli olabilir.
c) ‹ndirekt tutucu özellikle diﬂ destekli vakalarda etkilidir.
d) ‹ndirekt tutucunun birden fazla say›da diﬂ üzerinde etkili
olabilmesi amac›yla lingual plak kullan›labilir.
2- Yara iyileﬂmesi s›ras›nda fibrin stabilizasyonuna yard›m
etmek ve immün sistem taraf›ndan uzaklaﬂt›r›lacak yabanc›
materyalin tan›mlanmas›na yard›mc› olmak amac›yla fibroblastlar taraf›ndan salg›lanan protein aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
a) Plazmin
b) Tropokollajen
c) Kompleman 5a
d) Fibronektin
e) Elastin
3- Erken süt diﬂi kay›plar›nda aﬂa¤›dakilerden hangisinin uygulanmas› gerekebilir?
a) Sabit ortodontik tedavi
b) Hareketli veya sabit yer tutucu
c) Verenli geniﬂletme ayg›t›
d) Çenelik
e) Hiç birisi
4- Fissürlerde mine seviyesinde renklenme görülen diﬂlerde
tedavi seçene¤i nas›l olmal›d›r?
a) Fissürlere direkt olarak fissür örtücü uygulanmal›d›r
b) Herhangi bir tedaviye gerek yoktur
c) Renklenme aç›k kahverengi ise, renkli k›s›m uzaklaﬂt›r›l›p
fissür örtücü uygulanmal›d›r.
d) Fissürlerdeki renkli k›s›m kald›r›l›p amalgam restorasyon
yap›lmal›d›r.
e) Fissürlerdeki renkli k›s›m kald›r›l›p kompozit ile restore
edilmelidir.
5- Ak›ﬂkan kompozitlerin uygulama yerleri aras›nda aﬂa¤›dakilerden hangileri do¤rudur?
I-) Pit ve fissür koruyucu olarak
II-) Kök aﬂ›nma ve çürüklerinin restorasyonlar›nda
III-) Mine defektlerinin tedavisinde
IV-) Küçük s›n›f III kavitelerde
V-) Geniﬂ MOD kavitelerde
a) I ve II
b) I, II, III ve IV
c) IV ve V
d) II
e) III
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6-) Ana ba¤lay›c›lar için aﬂa¤›dakilerden hangisi uygun de¤ildir?
a) Ana ba¤lay›c› rijit olmamal›d›r.
b) Gingival dokular› irrite etmemelidir.
c) Rijitli¤i artt›rmak, lateral stresleri da¤›tmak, indirekt
tutuculu¤u artt›rmak veya g›da birikimi alanlar›
oluﬂturmamak amac›yla ana ba¤lay›c›n›n s›n›rlar› diﬂlerin
lingual yüzeylerine kadar uzat›labilir.
d) ‹htiyac› karﬂ›layacak olan en basit ba¤lay›c› seçilmelidir.
7-) Spesifik immün cevapta yer alan T Lenfositlerin alt grubundaki "Hepler T hücrelerinin" görevi aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
a) Antijenik materyalin hat›rlanmas›na yard›mc› olmak
amac›yla anti-body üretmek
b) B lenfositlerin proliferasyonunu ve farkl›laﬂmas›n›
stimüle etmek.
c) Supresör T hücreleri regüle etmek
d) Anti-body ile belirlenmiﬂ antijen içeren hücreleri
yok etmek.
e) Kompleman sistemini tetiklemek
8-) Kompozit restorasyonlarda tabakalama tekni¤i (inkremental teknik) için do¤ru olan seçene¤i iﬂaretleyiniz.
a) Genellikle 2mm’yi geçmeyen tabakalarla yap›lmal›d›r
b) El aletinin alkole bat›r›lmas›, kompozit tabakalar›
aras›ndaki ba¤lanma kuvvetini artt›r›r.
c) Tabakalar aras›na bonding ajan› sürülmesi, tabakalar
aras›ndaki ba¤lanma kuvvetini artt›racakt›r.
d) Her tabaka 10 sn. ›ﬂ›kla polimerize edildikten sonra,
40 sn’lik son polimerizasyonla iﬂlem tamamlanmal›d›r.
e) Proksimal uzan›ml› kavitelerde (OM, OD..) gingival
bölgeye yerleﬂtirilen ilk tabaka, okluzal yönden tutulan
›ﬂ›kla sertleﬂtirilmelidir.
9-) Aﬂa¤›daki mikroorganizmalardan hangisi kronik periodontitis etkeni de¤ildir?
a) Porphyromonas gingivalis
b) Bacteroides forsythus
c) Prevotella intermadia
d) Streptococcus sanguis
e) Campylobacter rectus
10-) Dental iﬂlemler öncesi yetiﬂkin hastalarda antibiyotik
proflaksisi gerekti¤inde oral penisilin ne ﬂekilde kullan›l›r?
a) ‹ﬂlemden 1 saat önce 250 mg’l›k 4 tablet ve 4 hafta
boyunca 6 satte bir 250 mg’l›k 1 tablet
b) ‹ﬂlemden 1 saat önce 2 gr’l›k tablet al›n›r.
c) ‹ﬂlemden 30 dakika önce 2 gr ve takip eden 2 gün
boyunca 6 satte 1 bir 500 mg. tablet al›n›r.
d) ‹ﬂlemden 1 gün önce 6 saatte bir 250 mg. tablet al›n›r.
‹ﬂlem günü ve takip eden 3 gün boyunca devam edilir.

TDBD 84. Say› CEVAP ANAHTARI

Kredilendirilen
etkinlikler

1. C
Doku iyileﬂtiriciler, dokularla ilﬂkisi bozulmuﬂ mevcut protezin a¤›zda oluﬂturdu¤u doku hasarlar›n› iyileﬂtirmek ve yeni
protez yap›lana dek hastay› rahat ettirmek amac›yla k›sa süreli uygulamalar halinde kullan›lan akrilik esasl› elastomerik
materyallerdir.

TDB – SDE Yüksek Kurulunun
9 Aral›k 2004 tarihli toplant›s›nda
de¤erlendirilen etkinlikler:

2. C
Yara iyileﬂmesi s›ras›nda prolifere olarak epitelizasyonu
sa¤layan hücreler Germinal epitel hücreleridir.

Samsun Diﬂhekimleri Odas›
Etkinli¤in Ad›

3. D
‹ndirekt pulpa kaplamas› sonras› kullan›lan medikamentlere
ba¤l› olarak dentinde remineralizasyon sa¤lan›r.

Tel: 0362.435 44 78

: SDO E¤itim Seminerleri Ocak 2005

Etkinli¤in Tarihleri : 07.01.2005
Tekirda¤ Diﬂhekimleri Odas›

4. B
Dil diﬂlerin aras›na girerek ön aç›k kapan›ﬂ oluﬂmas›na
neden olur. Tedavisi yanl›ﬂ yutkunma al›ﬂkanl›¤›n›n önlenmesi veya engellenmesidir.

Etkinli¤in Ad›

5. E
Etiotropikfaz, cerrahi ve restoratif fazlar›n her birinin sonunda yer almal›d›r.

Antalya Diﬂhekimleri Odas›

Tel: 0282.263 54 55

: Kompozit Uygulamalar Konusunda
Teorik Bilgiler

Etkinli¤in Tarihleri : 07-08.01.2005

6. B
Tam protezler için bu tür temas gerek protrusiv gerekse lateral balans için söz konusudur. Alt çene protrusiv konuma
geçti¤inde önde kesici diﬂler arkada ve her iki tarafta alt 2.
büyükaz›lar temas eder. Bu ﬂekilde önde 1 arkada 2 olmak
üzere toplam 3 noktada temas oluﬂturularak denge
sa¤lanm›ﬂ olur.

Tel: 0242.237 52 52

Etkinli¤in Ad›

: Bilimsel Komisyon Toplant›s› 2005-1

Etkinli¤in Tarihler

i: 08.01.2005

Bursa Diﬂhekimleri Odas›

Tel: 0224.222 69 69

Etkinli¤in Ad›

: Ocak 2005 E¤itim Semineri

Etkinli¤in Tarihi

: 08.01.2005

Edirne Diﬂhekimleri Odas›
Etkinli¤in Ad›

Tel: 0284.212 09 81

: Bilimsel Toplant› 2005-1

Etkinli¤in Tarihleri : 09.01.2005

7. A
‹nflamasyonun 5 klasik belirtisinden ikisi olan lokal
k›zar›kl›k ve s›cakl›¤›n nedeni inflamasyon bölgesindeki
damarlar›n artm›ﬂ vazodilatasyonudur.

‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Etkinli¤in Ad›

Tel: 0212.296 21 05-06

: Bölgesel Bilimsel Toplant›lar -3

Etkinli¤in Tarihleri : 14.01.2005

8. E
Travma sonras›nda ekspoz olan pulpan›n büyüklü¤ü ve
travmadan sonra geçen süre tedavi seçene¤ini etkileyen faktörlerdir.

‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Etkinli¤in Ad›

Tel: 0212.296 21 05-06

: Klinik Uygulamalar 2005-1

Etkinli¤in Tarihleri : 14.01.2005

9. A
Viscosus invazyon yetene¤ine sahip de¤ildir

‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Etkinli¤in Ad›

10. E
Alt 2. büyük az›

Etkinli¤in Tarihleri : 28.01.2005

SDE CEVAP FORMU (Do¤ru cevab› daire içine al›n›z)
1.
2.
3.
4.
5.
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Tel: 0212.296 21 05-06
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Diﬂhekimli¤i ve Sistemik Hastal›klar
Murat Tokgöz
eslektaﬂ›m›z Murat Tokgöz
"Diﬂhekimli¤i ve Sistemik Hastal›klar" adl› kitab›n›n ikinci bask›s›n›
gerçekleﬂtirdi. Bu eserde özellikle birçok sistemik hastal›kla diﬂ hastal›klar› aras›nda bir ba¤lant› kurulmuﬂ ve
diﬂhekiminin böyle hastal›klarda veya hastalarda nas›l davranmas› gerekti¤i üzerinde önemle durulmuﬂ. Bu aç›dan eser t›p doktorlar› aç›s›ndan da önem arzetmekte. Öte
yandan sistemik hastal›¤› bulunan ve diﬂ tedavisi amac›yla diﬂhekimine baﬂvuran hastalar›n, hastal›¤›n seyrini ya da görmekte
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oldu¤u tedaviyi olumsuz bir ﬂekilde etkilemeden çözüme ulaﬂma beklentisine cevap verebilmek için, her zaman baﬂvurulabilecek bir kaynak özelli¤i de taﬂ›yan bu kitap, diﬂhekimli¤i ö¤rencileri için de e¤itici bir ders kitab› konumunda. Yazar›n kendi ifadesiyle "Hastan›n medikal durumunu kavrayabilecek, yapt›¤›
giriﬂimlere veya kulland›¤› ilaçlara ba¤l› olarak ortaya ç›kabilecek istenmeyen durumlar› önleyebilecek ve hastas›n›n t›bbi durumuna uygun diﬂ tedavi planlar› oluﬂturabilecek donan›ma sahip diﬂhekimleri, hastan›n beklentilerine uygun yüksek standartta bir sa¤l›k hizmeti sunabilir", bu anlamda meslektaﬂ›m›z
Murat Tokgöz'ü gayretleri için kutluyor, mesle¤imize ve insan
sa¤l›¤›na katk›lar›ndan dolay› teﬂekkür ediyoruz.

Zaman Tüneli:
Denemeler ve Notlar

Çokluk

John Fowles
Ayr›nt› Yay›nlar› / Sanat ve Kuram Dizisi
Çeviri: Süha Sertabipo¤lu
a¤daﬂ ‹ngiliz edebiyat›n›n usta kalemi John Fowles, birer baﬂyap›t olan
romanlar› Frans›z Te¤menin Kad›n›, Yarat›k, Koleksiyoncu ve Mantissa’n›n ard›ndan, bu kez düzyaz›lar›yla karﬂ›m›zda. Fowles’un gözden kaçm›ﬂ son derece
kiﬂisel yaz›lar›n› toplad›¤› Zaman Tüneli,
hemen her konuyu merak eden, bu merak›n› okuruna da bulaﬂt›rmak isteyen
bir yazar›n yirminci yüzy›la kiﬂisel bak›ﬂ›n› gözler önüne seriyor. Fowles deneme, edebiyat eleﬂtirisi, yorum, an›, düﬂünce ve otobiyografik notlar›ndan olu-
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ﬂan bu yap›t›nda, yaﬂam›
boyunca kafas›n› kurcalayan, onu düﬂündüren ve e¤lendiren
konulara de¤inerek, bir anlamda zihninin kara kutusunu okurlar›na aç›yor.
Meslektaﬂ›m›z Süha Sertabipo¤lu’nun
Türkçe’ye kazand›rd›¤› Zaman Tüneli
dört bölümden oluﬂuyor: Yazmak ve
Kimlik, Kültür ve Toplum, Edebiyat ve
Edebiyat Eleﬂtirisi, Do¤a ve Do¤an›n Do¤as›.

Serol Teber’in ard›ndan

Do¤an›n ‹nsanlaﬂmas›
Serol Teber
Say Yay›nlar› / Bilim Dizisi
o¤an›n
‹nsanlaﬂmas›, ak›ll›
insan›n geliﬂimi, -neredeyse- "kötü bir
iﬂyeri kazas› gibi" üzüntüyle izleniyor.
Modern insan bu davran›ﬂlar›nda o
denli ileri gidiyor ki bir do¤a harikas› olarak karﬂ›lanan do¤an›n insanlaﬂmas›
süreci, do¤an›n yüz karas›na dönüﬂüyor... Bu ba¤lam içinde "Darwin Devrimi" ni ve bundan geliﬂtirilen seleksiyon
teorilerini art›k tek baﬂ›na okuman›n
yetersizli¤i, bu olup bitenleri en az›ndan Kafka’n›n daha 6 Nisan 1917’de
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yazd›¤› ve dünyan›n durumu "insanlaﬂmak zorunda kalm›ﬂ" bir ﬂempanzenin
gözüyle "Akademi için Bir Rapor" öyküsü ile birlikte okuman›n ve ona göre
bir karar al›p, tav›r koyman›n gerekti¤ini ve gene Kafka’n›n söyledi¤i "Dünyayla aradaki ölümcül mücadelede "dünyan›n yan›nda ol" aforizmas›n› benimsedi¤imin de alt›n› çizmek istiyorum.
(Arka Kapak)
Geçti¤imiz ay yitirdi¤imiz biliminsan›
ve yazar Serol Teber’in en önemli yap›tlar›ndan biri olan Do¤an›n ‹nsanlaﬂmas›’n› kötü bir vesileyle de olsa hat›rlamak ve hat›rlatmak istedik.

‹mparatorluk Ça¤›nda
Savaﬂ ve Demokras›
Michael Hardt, Antonio Negri
Ayr›nt› Yay›nlar› / "A¤›r" Kitaplar Dizisi

ardt ve
Negri’nin
‹mparatorluk’u yay›mland›¤›nda,
dünyadaki
muhalif güçler uzun y›llar›n ataletini
yeni yeni k›rmaya, küresel
egemenli¤in bu yeni biçimini sorgulamaya baﬂl›yordu. (...) ‹mparatorluk’un tamamlay›c›s› nitelikteki
Çokluk, Seattle’dan Irak Savaﬂ› protestolar›na kadar bu önerinin pratikte denendi¤i, birçok toplumsal
eylemi ve meydan okuduklar› küresel sürekli savaﬂ halini aç›kl›yor, bir
mücadele perspektifi çiziyor.
(...)Rüzgar›, denizi ve topra¤› boyunduruk alt›na alamazs›n›z: Çokluk da emperyal egemenli¤in elinden sürekli kayar, çünkü siyasal bir
yap›n›n doktriner, hiyerarﬂik ve disipliner organlar›na tamamen hapsedilemez. Tarihte ilk kez mutlak
demokrasi olanakl› hale geldi, her
tür egemenlik biçimini yok etmek
mümkün art›k. Bu olana¤› gerçekleﬂtirmekse çoklu¤un projesi... (Arka Kapak)
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Filistin halk›n›n sembolü Yaser Arafat 11 Kas›m
2004’te öldü. Filistin sorununun her aﬂamas›nda
mücadelenin yönlendiricili¤ini üstlenen Arafat’›n ölümü,
Irak’ta ABD iﬂgaline karﬂ› direniﬂin artt›¤› günlerde Orta
Do¤u’daki bilinmezlikleri art›rd›. Türkiye’de konuya en
hakim isimlerden araﬂt›rmac›-yazar Faik Bulut’a hem
sorunun kökenini hem de Arafat’tan sonraki olas›
geliﬂmeleri sorduk.

‘Arafat’›n boﬂlu¤unu ancak
kollektif bir önderlik doldurabilir’

Filistin Meselesi’ni yaratan tarihsel
arka plan nedir?
Filistin Meselesi’nin modern dönemdeki kökeni 19. yüzy›l›n sonuna kadar gidiyor. Theodor Herzl, Abdülhamit döneminde Türkiye’ye geliyor ve toprak
sat›n al›nmas› yoluyla Filistin topra¤›nda Yahudilere bir yurt arama giriﬂiminde bulunuyor. 1890’lara kadar uzanan
bir sorun.
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Daha geriye gidersek Yahudilerin tarihteki ilk sürgünleri tarih öncesine dayan›yor: Asur Kral› Yahudileri Babil’e
gönderiyor sürgün olarak. Din adamlar›n›, hahamlar› falan hepsini gönderiyor. Fakat sonradan Pers ‹mparatorlu¤u
gelip Babil’i yendikten sonra yeniden
Yahudilerin Kudüs’e göçmelerine izin
veriyor. Bu, Yahudiler aras›nda bayram
olarak kutlan›yor. ‹kinci sürgün ise Yahudilerin Roma ‹mparatorlu¤u’na yenildikleri Makabi direniﬂinden sonra
diaspora denen sürgüne gönderilmesidir. Ondan sonra da bir daha toparlanam›yorlar. Ama baz› Yahudi topluluklar›
Kudüs ve Filistin topraklar›nda, Arap
ülkelerinde cemaat olarak kal›yor.
Yahudiler, Mezopotamya uygarl›klar› aras›nda da¤›ld›ktan sonra tekrar devlet
kurmay› baﬂaran tek kavim. Asurlular
tarihe kar›ﬂ›p gittiler, Babiller, Medler,
Persler gittiler ve bir daha devlet kuramad›lar ama Yahudiler kurmay› baﬂard›lar. Bunun s›rr› da Avrupa’ya dayan›yor. Avrupa kolonyal dönemiyle birlikte Yahudilerde de bir milli uyan›ﬂ baﬂl›yor. Birinci Dünya Savaﬂ›’nda Osmanl›
yenilince Filistin’den de çekiliyor ve ‹n-

giliz himayesinde bir genel valilik oluﬂturuluyor. 1917’de ‹ngiliz D›ﬂiﬂleri Bakan› Arthur Balfour’un ad›n› taﬂ›yan
Balfour Deklarasyonuyla Yahudilere bir
yurt vaat ediliyor. Bu vaad çerçevesinde
daha çok ‹ngiliz destekli Yahudi göçleri
oluyor. Birinci Dünya Savaﬂ› sonras›nda
aﬂa¤› yukar› %5’e yak›n bir Yahudi nüfusu vard›. Ço¤u da Kudüs’te A¤lama
Duvar› çevresinde yo¤unlaﬂ›yordu.
Yahudiler kolonyal olarak geliyor. Öncü gruplar gelip Filistin’de koloni oluﬂturuyorlar. Burada sar›ld›klar› ﬂey siyasal siyonizmdir. Siyasal siyonizm, tamamen kolonyalizmin Filistin’e uyarlanm›ﬂ hali. Böyle oldu¤u için Tevrat ö¤retisine ayk›r›. Ortodoks Yahudiler bugün hâlâ, böyle bir devlet kurulamayaca¤›n›, ‹srail Devleti’nin Tevrat ö¤retilerine ihanet olaca¤›n› iddia ediyorlar. Bu
yüzden de hâlâ bir ﬂeyler olunca dilekçelerini Ürdün Krall›¤›na veriyorlar.
Bu dönemden itibaren ‹ngiliz destekli
göç giderek h›zlan›yor. Bir k›sm› toprak
sat›n al›narak yap›l›yor, bir k›sm› gasp
yoluyla. Irgun ve Hagannah gibi Yahudi çeteleri çeﬂitli katliamlarla yerli halk›
kaç›rt›yorlar, göçürtüyorlar, korku sal›-

yorlar ama çat›ﬂmalar da devam ediyor.
Sonradan baﬂbakan olan Menahem Begin de meﬂhur çetecilerdendir. Bu arada
Filistinlilerin bir k›sm› da silahlan›yor;
bugünkü HAMAS örgütünün askeri kanad›n›n isim babal›¤›n› yapan ‹zzeddin
el Kassam da silahl› bir çete birimi oluﬂturuyor, bask›nlar düzenliyor vs. ‹ngiltere bak›yor bu iﬂin içinden ç›kamayacak, 1940’larda o bölgenin mandas›n›
b›rakmay› düﬂünüyor ve Cemiyeti Akvam’dan (ﬂimdiki Birleﬂmiﬂ Milletler’e
tekabül eden kuruluﬂ) iki devlet oluﬂturulmas› yönünde bir karar ç›k›yor: Filistin Devleti ve ‹srail Devleti. Tabii Filistinliler ve Arap ülkeleri bunu kabul etmiyor ve savaﬂ baﬂl›yor.
Ve Araplar yeniliyor...
Evet, 1947’deki bu savaﬂta Arap ülkeleri yeniliyor ve 1948’de ‹srail Devleti ilan ediliyor. Filistinliler ilk defa sürgün
durumuna düﬂüyorlar ve dava kapanm›ﬂ say›l›yor. ‹ngiliz ve Frans›zlar ‹srail’in yan›nda. Sovyetler Birli¤i de orada
tarihi bir hata yap›yor ve ‹srail Devleti’nin kurulmas›n› tan›yor. 48 yenilgisinden sonra Gazze M›s›r’›n egemenli¤inde kal›yor, Bat› ﬁeria Ürdün Krall›¤›’nda, Golan Tepeleri de Suriye’de. Arafat’lar›n baz› vurkaç eylemleri d›ﬂ›nda
mesele aﬂa¤› yukar› unutuluyor ama bir
ideal olarak Filistinli ö¤rencilerin beyninde kal›yor.
1960’lara do¤ru Arafat’lar›n içinde oldu¤u nispeten Arap-‹slam sentezine dayal› ama ileri yorumlar› olan bir Arap
milliyetçili¤i hareketi ortaya ç›k›yor.
Bunun içinden daha radikal unsurlar
Marksistler diye ortaya ç›k›yor. 60’lara
gelindi¤inde ulusal kurtuluﬂçuluk giderek yükseliyor ve Filistin direniﬂi de bunun ürünü. 1965’te ilk kurﬂun at›l›yor.
Arafat’lar y›lbaﬂ› günü bir silahl› eylem
düzenliyorlar ve Filistin hareketi ortaya
ç›k›yor.
Homojen bir siyasi çizgide mi geliﬂiyor bu hareket?
Filistin hareketinin sa¤ ve sol bileﬂenleri var. Önce 20 kadar örgüt ç›k›yor ama
sonra 13 örgüt kal›yor. Bunlar Filistin
Kurtuluﬂ Örgütü diye bir çat› belirliyorlar. Bunlar daha çok Lübnan, Suriye,
Ürdün ve M›s›r’da örgütleniyorlar ve
eylemlerine devam ediyorlar. Bu arada
mesele ﬂu ﬂekilde bir uluslararas› niteli¤e bürünüyor: Bir tarafta sosyalist ülkelerce desteklenen bir Arap kurtuluﬂ

‘Filistin Devrimi Arafat’tan
önce de vard› Arafat’tan sonra da
olacakt›r. Arafat’›n boﬂlu¤unu
doldurabilecek kolektif bir
yönetimin içinde bütün ak›mlar›n
olabilece¤ini düﬂünüyorum.
O boﬂlu¤u doldurman›n tek yolu
budur.’
hareketi var; Atlas Okyanusu’ndan tutun da Mezopotamya’ya kadar uzanan
yirmi küsur ülke. Bir de bat› taraf›ndan
desteklenen ve bat›n›n karakolu, jandarmas› durumunda olan ‹srail var. So¤uk savaﬂ›n bir yans›mas› yani. ‹kincil
olarak ‹srail’in çok ihtiyac› olan su kaynaklar›n› ﬁeria nehrini vs. elinde bulundurma arzusu var, bir de toprak meselesi var tabii. II. Dünya Savaﬂ›’ndan
sonra süper güç olarak ortaya ç›kan
ABD’ye s›rt›n› dayayan ‹srail 1967’de
bir ani vuruﬂla M›s›r’›n hava kuvvetlerinin hepsini yerle bir ediyor ve Alt› Gün
Savaﬂ› denen bu savaﬂ›n sonras›nda ikinci iﬂgal baﬂl›yor. Suriye ve Ürdün de
M›s›r’la birlikte savaﬂ›yor. Ama orada
da ihanetler var. Özellikle Araplar›n Ürdün aya¤›nda. Çünkü Ürdün Krall›¤›
‹ngiliz-Amerikan imalat›d›r ve ona ba¤l›d›r. ‹srail bu savaﬂla M›s›r’dan Sina Yar›madas›n›, Ürdün’ün elinde olan Bat›
ﬁeria bölgesini ve Suriye’den Golan tepelerini al›yor.
Arap dünyas›n›n bu dönemdeki temel hedefi ‹srail’i tümüyle ortadan
kald›rmak m›yd›?
1970’e kadar Araplar ‹srail’e üç ünlü
Hay›r slogan›yla karﬂ› ç›k›yorlar. Bar›ﬂ

yok, ateﬂkes yok, tan›ma yok gibi kararlar al›yorlar. Genelde bunun ismi y›pratma savaﬂ›. Fakat bu çok fazla bir ﬂeye yaram›yor. Sonra 1970’te BM iki karar al›yor. Bunlar›n en önemlisi 242 say›l› karar: ‹srail’in iﬂgal etti¤i topraklardan çekilmesi karﬂ›l›¤›nda Araplar›n da
‹srail’i tan›mas›, en az›ndan savaﬂ› durdurmas›n› öngörüyor. Fakat orada ABD
ve ‹srail diplomatik bir oyunla ‹srail’in
istedi¤i gibi yorumlayaca¤› bir hale getiriyorlar metni. Bütün bunlara ra¤men
FKÖ 1968’de Ürdün-‹srail s›n›r›ndaki
Kerame’de ‹sraillilere çok ciddi bir direniﬂ örgütlüyor. Arap devletlerinin alt›
gün dayanamad›¤› ‹srail ordusuna Filistinliler yirmi küsur gün direniyor. Bu,
büyük bir moral oldu. Daha sonra Filistinliler ama uçak kaç›rarak, ama diplomatik yollarla uluslararas› alana taﬂ›d›lar mücadelelerini. 1970 Eylül ay›nda
bir darbe daha yedi Filistinliler. Kendilerinin de belli hatalar› oldu tabii bunda. ﬁöyle bir sloganla yola ç›kt›lar: Ürdün Krall›¤› devrilmeden, Arap gericili¤i devrilmeden ve kendimize kurtar›lm›ﬂ bir ülke yaratmadan Filistin kurtar›lamaz. Bu sloganlar hem Amerika’y›
hem ‹srail’i korkuttu. Ama Ürdün’ü çok
daha fazla korkuttu, çünkü devrilecek
olan krall›k kendisi. Bir oyunla ve ‹srail’in aç›k deste¤iyle 30 bin Filistinliyi
katlettiler. Kara Eylül diye bilinir. Sonuçta oradan sürgün edildiler ve Lübnan’a geçtiler. Art›k Lübnan’dan ‹srail’e
karﬂ› eylemler yapmaya baﬂlad›lar.
1973 Ekim’inde yeniden bir Arap-‹srail
savaﬂ› baﬂlad›. Yine Suriye, Ürdün, M›s›r ve tabii FKÖ. Bu savaﬂ nispeten
denk gitti. ‹srail’in ilk defa biraz can›
yand› ama önemli sonucu FKÖ’nün
Birleﬂmiﬂ Milletler’e gözlemci olarak kat›lmas› oldu. Neredeyse bir devlet aﬂamas›na geldi. Ama bu arada 1978lerde
M›s›r Devlet Baﬂkan› Enver Sedat ‹srail’le Camp David bar›ﬂ anlaﬂmas›n› imzalayarak devreden ç›kt›. ‹srail’in
1982’de Güney Lübnan’› iﬂgaliyle Filistinliler yeniden çeﬂitli ülkelere sürgün
oldular. Aral›k 1987’de ilk intifada hareketi baﬂlad›, 1988’de FKÖ ba¤›ms›z
Filistin Devleti’nin kuruldu¤unu aç›klad› ve 93’teki meﬂhur Oslo deklarasyonuna gelindi. Oslo Anlaﬂmas› diye bilinir ama bir müzakere çerçevesidir. Özet
olarak Bat› ﬁeria, Gazze Filistin’e verilecek, bir devlet kurulacak zaman içinde.
Bunun karﬂ›l›¤›nda Filistin, ‹srail Devleti’ni tan›yacak, ‹srail’i yok etme tale-
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binden vazgeçecek. Özetle buydu ama
bunun alt› boﬂtu. Kudüs’ün Filistin’in
baﬂkenti oldu¤u kabul edilmiyordu.
Yaklaﬂ›k dört milyon Filistinli yurtd›ﬂ›nda mülteci yaﬂ›yordu. Bunlara dönüﬂ
hakk› verilmedi ve ayr›ca Yahudi yerleﬂimciler yani iskan sömürgecilerinin Filistin topraklar›ndan ç›kar›lmas›na yönelik bir ad›m at›lmad›. Allem ettiler,
kallem ettiler ve sonuçta Filistinlilerin
haklar›n› yediler. Ondan sonra da sanki
Arafat reddetmiﬂ gibi bir yanl›ﬂ imaj yarat›ld›. Do¤rusu ﬂu: ‹srail ve ABD hiçbir
ﬂey vermedi Filistinlilere. Oslo çerçevesinin içini doldurmad›lar. Mesela %90
toprak verildi deniyor; öyle de¤il,
%27’ye indi bu toprak.
Bu süreçte bir Filistin özerk yönetimi
kuruldu ve örgütlerin ço¤u Filistin’e
döndüler. 2000 y›l›nda da ikinci intifada baﬂlad›. ﬁaron çok provakatif bir ﬂekilde Mescid-i Aksa’ya gitti ve ondan
sonra da kanl› çat›ﬂmalar baﬂlad›.

ba¤›, köken aras›nda bir fark yok. Ama
‹ngilizler ve Frans›zlar Sykes-Picot Anlaﬂmas›yla I. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra
bölgede devletçikler yaratt›lar. Böl-yönet politikalar› do¤rultusunda. Normalde Ürdün diye bir devletin olmamas›,
Filistin çat›s› alt›nda tek bir devletin olmas› gerekir. Bugün Ürdün nüfusunun
ço¤u Filistinlidir. Burada, o da Arap bu
da Arap niye birbirleriyle kavga ediyorlar diye de¤il, onun ç›kar› kime ba¤l›
di¤erinin ç›kar› kime ba¤l› diye düﬂünmek laz›m. Dikkat edin Arap-Arap çat›ﬂmalar›n›n hepsi büyük devletlerin ç›karlar› do¤rultusunda olmuﬂtur. Bu çok
önemlidir. Arap ülkelerinin ço¤u bir
büyük devletten destek alarak ayakta
durabilirler. Mesela Suudi Arabistan
Krall›¤› ABD deste¤ini çekerse çöker.
Ürdün Krall›¤›, ABD ve ‹srail deste¤ini
çekerse çöker. Özeti budur Filistin meselesinin.

Bugün gelinen noktada Filistin’de
Filistinliler de dahil olmak üzere Amücadele eden örgütlerin aras›nda
rap dünyas›n›n siyasi bölünmüﬂlü¤übir ülkü birli¤i var m›?
nün temeli nedir? Sonuçta hepsi ayn›
Filistinliler üç ana damar olarak örgütulus de¤il midir?
lenir. Birincisi, siyasal ‹slam’› temsil eTeorik olarak kendilerini 22 Arap ülkeden ‹slami Cihat, Hamas gibi örgütler.
sinden oluﬂan Arap ulusunun bir parça‹kincisi, genel olarak sol, sosyalist,
s› sayarlar. Moritanya da böyle sayar,
Marksist damar. Bunlar biraz zay›flasaSudan da, Filistin de böyle sayar. Oslar da üst üste toplad›¤›n›zda %16’lar›
manl› döneminde ﬁam eyaleti içinde
bulabiliyorlar. Birleﬂme e¤ilimleri de
bugünkü Ürdün, Suriye, Lübnan, Filisvar zaten son dönemlerde. Bir de hem
tin vard› ve bir vali idare ederdi. Dolamilliyetçi, hem biraz dindar ama ayn›
y›s›yla bunlar›n aras›nda kültür, kan
zamanda yurtseverli¤i de içeren bu anlamda ilerici olan El-Fetih
gibi örgütler de var.
Bu üç damar›n ortak paydas› ﬂu; Filistin devletinin
kurulmas›. Olmazsa ol972’de Filistin halk›n›n
mazlar› bu. Daha önce ismücadelesine
katk›
tinas›z bütün Filistin örsa¤lamak amac›yla Filistin’e
gütleri ve Arap devletleri
giden Faik Bulut burada El
‘‹srail devleti yok olacak’
Fetih’in kamplar›nda e¤itim
diyordu. 1916’dan önce
gördü. ﬁubat 1973’te ‹srail
yani ‹ngilizlerin vaadi verkomandolar›n›n
kampa
mesinden önceki Yahudiyapt›klar› bask›nda Bora
ler kalacak, ondan sonra
Gözen, Cafer Topçu, Kerim
gelenler gidecek diye bir
Öztürk, Ali Kiraz, Ahmet
deklarasyonlar› var. Sonra,
Özdemir, Yücel Özbek, Gürol
‹lban ve ﬁükrü Öktü öldürülürken Faik Bulut
yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam
çat›ﬂma sonucu yaral› yakaland›. Lübnan toprak1987’de Cezayir’de bir
lar›nda yakalanan Bulut, uluslararas› hukuka ayk›r›
toplant› yap›ld›. FKÖ içinbiçimde ‹srail’e götürüldü ve ‹srail askerlerini
de özellikle Marksist öröldürdü¤ü iddias›yla iﬂkence gördü. 7 y›l iki ay
gütler muhalefet ettiler ahapisten sonra 1980 y›l›nda Türkiye’ye dönen
ma esas olarak ﬂu kabul eBulut ‘Filistin Rüyas›’ adl› kitab›nda bu süreci
dildi: ‹srail e¤er bizi tan›r,
detaylar›yla anlat›yor.
67’de iﬂgal etti¤i toprak-

‹srail zindanlar›nda 7 y›l

1
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lardan yani Gazze ve Bat› ﬁeria’dan çekilirse buna karﬂ› biz de ‹srail devletinin varl›¤›n› tan›r›z. Yani devleti imha
gibi bir amac›m›z olmaz. Bugün Marksistler, Yahudilerin ve Filistinlilerin ortak bir devleti olabilir ama bu ‹srail
Devleti olamaz, çünkü bu ‹brani devletidir ve siyonisttir diyor. ‹slamc› damar,
tümüyle klasik ﬂiar› savunuyor: ‹srail
Devleti yok olacak ve tek Filistin Devleti olacak.
O halde ortak payda Filistin Devleti’nin
kuruluﬂu ve ortak mücadele. ‹slami örgütler bir Filistin ‹slam Cumhuriyeti istiyor, ideolojik bak›mdan. Bunu mümkün görmüyorum; dar bir görüﬂ çünkü
ve Filistinlilerin hepsini kapsam›yor. ‹slamc› örgütler üçte bire tekabül ediyorlar; hem oy anlam›nda, hem de varl›k
anlam›nda. El-Fetih yaklaﬂ›k %34lerde
falan, hatta %40lara da ulaﬂabilir.
Filistin halk› siyasal bileﬂimi ve yaﬂay›ﬂ› itibariyle Arap halklar›yla ayr›l›yor gibi...
Evet, en seküler, en ayd›n halk diyebiliriz. Sol damar›n da en geliﬂkin oldu¤u
yerdir, mücadelenin getirdi¤i bir ﬂey.
Hamas gibi örgütlerin türemesi yan›ltmamal›. Bir defa Hamas’› ‹srail türetti,
FKÖ’ye alternatif olarak. T›pk› Bin Ladin-ABD iliﬂkilerinde oldu¤u gibi. Sonra Hamas Filistin liderli¤ini ele geçirmek için ‹srail’e vurmaya baﬂlad›. Yoksa Hamas ‹srail’in türetimidir. Bunu sadece ben söylemiyorum. Belgeler ortaya
koyuyor. ‹srail’in do¤rudan ya da dolayl› olarak ortaya ç›kard›¤› bir örgüttür
ama kontrolden ç›km›ﬂt›r. ‹kincisi, Körfez Savaﬂ›’nda Arafat Saddam’›n yan›nda durdu¤u için Suudi Arabistan ve Kuveyt’ten de FKÖ’ye karﬂ› palazlanmak için epeyce yard›m ald›. Üçüncüsü, Filistin toplumu çok modernleﬂti. Kad›n
özgürlü¤ünü kazand›. Eski aile iliﬂkileri bozuldu. Hamas orada ç›kt›. Ataerkil
iliﬂkilerin altüst olmas›na ve kad›n›n soka¤a ç›kmas›na, iﬂe girmesine, mücadele etmesine karﬂ› kampanya üreterek,
erkeklik duygular›na hitap ederek kazand›lar. Önemle para kaynaklar› vard›.
Basit bir ﬂey gibi görünebilir ama örtünmesi karﬂ›l›¤›nda her eve 30 Dolar, 100
Dolar falan ayl›k veriyorlard›, aile ya da
fert baﬂ›na.
Arafat’›n baﬂ›nda oldu¤u Filistin
Devleti halk›n özlemlerine yan›t olabildi mi?

ﬁu anki duruma tam anlamda bir devlet
diyemiyoruz ama özerk bir yönetimdir.
Demokratik kurumlar› belli oranlarda
iﬂleyen ama bu arada bürokratik yolsuzluklar›n falan da döndü¤ü, idarenin
de baﬂar›s›z oldu¤u bir durum var. Arafat’›n da o anlamda baﬂar›s›z oldu¤u
söylenebilir ama bir anlamda da baﬂar›s›zl›¤a u¤rat›ld›. Çünkü ﬁaron Arafat’a
hiç f›rsat vermedi.
‹srail’in Filistin sorununu çözmeye
yanaﬂmamas› bilinçli bir politika m›?
Çok bilinçli bir politika. Asl›nda bir
yok etme politikas›. Filistinlileri kendi
alan›na çekerek, mesela ikinci intifadada bunu baﬂard›. ‹kinci intifa birinci intifaya göre daha fazla ﬂiddet içeriyordu.
Sadece taﬂ atmay› kapsam›yordu yani.
Ve ‹srail onlar› bu ﬂiddet alan›na çekerek bir yandan liderlerini yok etmeye
baﬂlad› bir yandan da bu provakasyonlar›yla Filistinlileri oyuna getirdi. Bu
çok önemli. Dünya kamuoyuna ﬂöyle
aktar›ld›: Sanki bir Filistin Ordusu, bir
de ‹srail Ordusu ﬂeklinde iki ba¤›ms›z
ordu varm›ﬂ, kuvvetleri de aﬂa¤› yukar› denkmiﬂ gibi gösterilerek, iki düzenli
ordu aras›ndaki savaﬂm›ﬂ gibi gösterilerek duyars›zlaﬂt›r›ld› dünya kamuoyu.
Avrupa Birli¤i de o yüzden biraz mali
ve politik deste¤ini geri çekti. Sanki bütün bu çat›ﬂma sürecinin baﬂ entrikac›s› da Arafat’m›ﬂ gibi gösterildi. Dolay›s›yla Filistin meselesi tamamen sapt›r›ld› öz mecras›ndan. Bu intihar eylemleri
de bu imaj›n yarat›lmas›na ve ﬁaron’un
iyice pervazs›zlaﬂmas›na bir bahane oldu.
BM’nin bugün hala önerdi¤i çözüm
242 say›l› karara uyulmas› m›?
Tabii. 242’yi temel al›rsan›z hiçbir ﬂey
kalmaz. Gerisi detayd›r, halledilecek
ﬂeylerdir. Önemli olan devletin kurulmas›. Burada bence engelleyici olan
ABD yönetimidir. ‹srail ABD’nin çok
ciddi bir vurucu gücüdür Orta Do¤u’da. ABD’ye ‹srail kadar sad›k güç bulamazs›n›z. Dolay›s›yla ABD ‹srail’in raz› olmad›¤› bir çözümü zor kabul eder.
Fakat Filistin meselesi bütün Orta Do¤u’nun temel meselesidir. ABD böyle
devam ettikçe Filistin bir cephe olarak
Irak’a ba¤lanacak, Taliban’a ba¤lanacak
ve Do¤u Akdeniz’den Orta Asya’ya kadar ABD’ye karﬂ› çok yeni bir cephe oluﬂturulmuﬂ olacak. Ha belki on y›l içinde oluﬂturulur, onu bilemem. Ama
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‘Oslo Deklarasyonunu
sanki Arafat reddetmiﬂ
gibi bir yanl›ﬂ imaj
yarat›ld›. Do¤rusu ﬂu:
‹srail ve ABD hiçbir ﬂey
vermedi Filistinlilere.
Oslo çerçevesinin içini
doldurmad›lar. ’
ABD’nin baﬂ›n› çok a¤r›tacak. Amerikal›lar aç›s›ndan ak›lc› politika Filistin
meselesini çözmektir. Ama ben yak›n
bir çözüm ihtimali görmüyorum.
Arafat’›n art›k olmamas› Filistin sorununu nas›l etkiler?
Filistin Devrimi Arafat’tan önce de vard› Arafat’tan sonra da olacakt›r. Dolay›s›yla kendi dinami¤ini yarat›r. Arafat’›n
boﬂlu¤unu doldurabilecek kolektif bir
yönetimin içinde Hamas’›n da olabilece¤ini, Mervan Barguti gibi radikallerin
de olabilece¤ini, Marksistlerin de olabilece¤ini düﬂünüyorum. O boﬂlu¤u doldurman›n tek yolu budur. Ulusal bir
mutabakatla k›rm›z› çizgilerini belirleyerek çal›ﬂabilir. Nedir bunlar? Filistinlilerin dönüﬂ hakk›, Filistin Devleti’nin
kurulmas›, ‹srail’in iﬂgal etti¤i bölgelerden çekilmesi.
Arafat sonras› dönemde iktidar rekabetleri olmayacak m›? Olur. Ama ben
mümkün oldu¤u kadar bunu yar›ﬂma
ve rekabetle sürdüreceklerini düﬂünüyorum. Filistin örgütleri aras›ndaki çat›ﬂmalar geçmiﬂte de yaﬂand› ama bunlar istisna olur. Bu noktada sorun ancak
ﬂundan ç›kabilir: Mevcut yönetim nispeten Arafat’tan daha geri bir yönetim.
Mahmut Abbas, Ahmet Kurey gibi isimler Arafat’tan daha geri, dolay›s›yla daha
uzlaﬂmac›. ‹srail ve ABD’nin ﬂartlar›na
biraz daha fazla boyun e¤ebilirler. Ama
onun bedeli a¤›r olur.
Türkiye’nin Filistin sorununa yaklaﬂ›m›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
‹ki Türkiye var. Bir yönetenlerin Türkiye’si bir de halk›n. Halk›n Türkiye’sine
bakt›¤›m›zda sonuna kadar Filistin’in
yan›nda. Resmi politikada da Türkiye
asl›nda pozitif tarafl›l›¤› seçmiﬂtir. Yani
Filistinlileri destekleyen ve hakk›n› koruyan, devlet olmas›n› isteyen bir poli-

tika gütmüﬂtür. Bu politika son dönemde ‹srail lehine bozuldu. ‹srail’e biraz
fazla prim verildi. Zaman zaman Baﬂbakan Tayyip Erdo¤an, art›k vicdan› m›
s›zl›yor yoksa politika m› yap›yor zevahiri kurtarmak için onu da bilemiyorum, ﬁaron politikalar›n› falan eleﬂtiriyor. Ama ﬁaron politikalar›n› eleﬂtirmek bir ﬂey ifade etmiyor. ‹srail’deki ‹ﬂçi Partisi ve ﬁimon Peres de eleﬂtiriyor.
‹srail’de Bar›ﬂ Hareketi ﬁaron’u yerden
yere vuruyor. Mesele, gere¤ini yerine
getirmek. ‹srail ile iﬂbirli¤i anlaﬂmalar›n›n Filistinlilerin hakk›n› yiyen dolayl›
bir destek oldu¤unu görmek laz›m. Ayr›ca Baﬂbakan ﬁaron’un politikalar›n› eleﬂtirdi ama bir AKP heyeti de gitti özür
diledi.
ﬁunu anlatmaya çal›ﬂ›yorum. Burada
bir politika yok. O anda milletin galeyan›n› massetmeye yarayan eyyamc› politikalar var. Felluce’deki katliama karﬂ›
yap›lan eleﬂtiriler Amerikan muhalefetinin eleﬂtirilerinden daha ileri de¤ildir.
Demek ki sadece mahallî tüketime yönelik laflar bunlar.
Türkiye’nin bu sorunun çözümünde bir
rolü olmaz. Niye olmaz? Herﬂeyden önce sürekli bir Filistin politikas› yok. Orta Do¤u’yu da tan›m›yor ayr›ca Türkiye’de politikac›lar. En önemlisi, Orta
Do¤u’yu hâlâ bat›l› kaynaklar üzerinden, CNN International üzerinden takip ediyor. Mesela Jamal diye yaz›yorlar
Arapça isimleri. Belli ki Cemal o. Her
ﬂey tercüme. Onun için diplomasimiz
de tercüme.
Bas›n›n Amerikanc› yaklaﬂ›m› da önemli. Baﬂl›k at›yorlar: ‘Irak’taki Amerikan
askerlerinin postallar› bizden’. Ya da
‘tuvalet kabinleri bizden’. Siz onu dedi¤iniz andan itibaren zaten savaﬂ›n bir
taraf› haline gelmiﬂsinizdir. ‹ster istemez kendi ﬂoförünüzü orada hedef haline getirmiﬂsinizdir.

Denizli Diﬂhekimleri Odas›’ndan tarihe destek

Laodikeia kaz›lar›na destek ver,
gelece¤ine sahip ç›k
Denizli’deki Laodikeia antik kenti Anadolu’daki en önemli
ve dokusu en az bozulmuﬂ arkeolojik alanlardan biri.
Kentteki kaz›lar›n sürdürülmesi için yürütülen
kampanyaya Denizli Diﬂhekimleri Odas› da omuz verdi.
Celal ﬁimﬂek*

enizli ilinin 6 km do¤usunda,
Eskihisar, Goncal›, Bozburun
köyleri s›n›rlar› içinde kalan,
Lykos (Çürüksu) Vadisi’nin en önemli
antik kenti olan Laodikeia, Seleukoslar
(Suriye) kral›, II. Antiokhos taraf›ndan,
eﬂi kraliçe Laodike ad›na M.Ö. 3. yüzy›l›n ortalar›nda kurulmuﬂtur. Antik
kaynaklarda Hellenistik kentin kuruldu¤u alanda, önce Rhoas ve
sonra Diospolis olarak adland›r›lan kutsal bir köy yerleﬂiminin bulundu¤undan
söz edilmesi, bu alanda daha eskiye giden kuruluﬂlar›n varl›¤›na iﬂaret etmektedir. Bununla ilgili olarak 2004
y›l›nda kentin bat›s›ndan yap›lan
yüzey araﬂt›rmalar›nda, Klasik Dönem’e (M.Ö. 4. yy.) kadar inen seramikleri bulunmas›, kent kuruluﬂunun
daha eskiye gitti¤ini göstermiﬂtir.
Lykus Vadisi kentleri Laodikeia, Kolossai ve Hierapolis fabrikasyon tekstil üretiminde antik dünyada çok önemli
bir üne sahip olmuﬂlard›r. Sadece dokuma de¤il, dönemin modas›n› yans›tan konfeksiyonculukta kentte çok ileri gitmiﬂti. Bu aç›dan Denizli’nin tekstil

D

üretimindeki tecrübesi ve mallar›n›n
kalitesi, bin y›llara dayanan bir geçmiﬂe sahiptir. Laodikeia H›ristiyanl›k alemi için de çok önemli bir kenttir. ‹ncil’de ad› geçen yedi Anadolu kentinden birisi de Laodikeia’d›r.
Anadolu’da yap›lan en eski kiliselerden
birisi Laodikeia’dad›r. Kent M.S. 4.
yüzy›lda (belki M.S. 340 ya da 360) H›ristiyanl›¤›n dördüncü evrensel meclisi
öncesi, Frigya kentlerinin alaca¤› kararlar›n ele al›nd›¤› toplant›ya ev sahipli¤i
yapm›ﬂt›r. Bu aç›dan kentin Geç Antik
Ça¤’dan itibaren önemli bir dinsel kimli¤i de vard›r. Özellikle
kente gelen ziyaretçilerin ço¤unlu¤un orta yaﬂ ve üzerinde, hac› olmak isteyen H›ristiyanlar oluﬂturmaktad›r.
Laodikeia M.S. 494’deki korkunç depremde tamamen y›k›lm›ﬂ ve bir daha toplanamam›ﬂt›r.
Antik kent içindeki kal›nt›lar; 1 stadyum, 2 tiyatro (bat› ve kuzey), 4 hamam kompleksi, 3 agora, 4 an›tsal ﬂehir kap›s›, 4 an›tsal çeﬂme, 1 meclis binas›, sütunlu caddeler, 1 ‹mparatorluk
kült alan›, 2 yuvarlak yap›, 2 su da¤›t›m terminali, su yolu ve 7 kilise olarak
say›labilir.
* Doç.Dr., Laodikeia Kaz› Baﬂkan›,
Pamukkale Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü

Neden Laodikeia
kaz›s› yap›lmal›?
Laodikeia, Anadolu’nun en büyük
Metropol kentlerinden birisidir. Kent
M.Ö. 3. yy’›n ortalar›nda kuruluﬂu ile
birlikte Bat› Anadolu’nun en büyük finans ve ticaret merkezi olmuﬂtur. Ancak kaynaklarda Hellenistik kuruluﬂtan önce Rhoas ve Diopsolis adlar›n›n
geçmesi, bu alanda daha eskiye giden
öz Anadolu kuruluﬂlar›n›n var oldu¤unu göstermektedir. Bu ise yap›lacak
kaz›lar sonucunda aç›¤a ç›kar›lacakt›r.
Laodikeia, aktif olarak çal›ﬂan Lykos
Vadisi kentlerinin (Hierapolis, Kollassai, Tripolis, Trapezopolis, Attouda,
Karura vd.) ortak banka ve finans merkezidir.
Laodikeia yukar›da belirtilen Lykos
(Çürüksu) Vadisi kentlerinin yönetim
merkezidir.
Laodikeia dokusu bozulmam›ﬂ Anadolu’nun en bakir kentlerinden biridir.
Laodikeia, Anadolu’nun en eski yedi
kilisesinden birine sahip olan ve H›ristiyanlarca kutsal say›lan en önemli
merkezlerden biridir.
Geçmiﬂte, Hellenistik kuruluﬂtan
(M.Ö. 3. yy’›n ortalar›) ne kadar daha
eskiye gitti¤ini (belki Tunç Ça¤lar›na
kadar) bilmedi¤imiz s›rlarla dolu bir
dönemin, bilinmeyenlerini ortaya ç›karmak için Laodikeia’y› kazmal›y›z.
Laodikeia bizi ça¤›rd›¤› için, biz de Laodikeia’y› sevip, kucaklad›¤›m›z için
kazmal›y›z.
Laodikeia, geçmiﬂ görkemli uygarl›klara yatakl›k etti¤i için ve biz de geçmiﬂ
kültürlere sayg› duydu¤umuz için onu
kazmal›y›z.

Kampanyaya katk›lar›n›z için Hesap No 1: Halk Bankas› Denizli Merkez ﬁube 824874
Hesap No 2: Ziraat Bankas› Denizli Merkez ﬁube 02871862
TDBD / 72

Kurs
Kongre,
Sempozyum
Sao Paulo International Dental
Meeting (CIOPS)
23- 27 Ocak 2005
Sao Paulo - Brezilya
www.ciops.com.br
DENTA
23-26 ﬁubat 2005
Bükreﬂ - Romanya
www.romexpo.org
Chicago Midwinter Meeting
25-27 ﬁubat 2005
Chicago - ABD
www.chicagodentalsociety.org
AEEDC Dubai 2005
01-03 Mart 2005
Dubai - BAE
www.aeedc.com
KRAKDENT 2005
03-05 Mart 2005
Krakov - Polonya
www.targi.krakow.pl
IADR/AADR General Session
09-12 Mart 2005
Baltimore - ABD
www.iadr.com
Scandefa
10-12 Mart 2005
Kopenhag - Danimarka
www.bellacenter.dk
Saldent
17-19 Mart 2005
Poznan - Polonya
www.saldent.mtp.pl
IDS - Internationale Dental-Schau
12-16 Nisan 2005
Köln - Almanya
www.ids-cologne.de
Stomatology Uzbekistan 2005
19-21 Nisan 2005
Taﬂkent - Özbekistan
www.itesa-osiyo.uz
WID Wiener Internationale
Dentalausstellung
19-21 May›s 2005
Viyana - Avusturya
www.wid-dental.at
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British Dental Conference &
Exhibition
19-21 May›s 2005
Glasgow - ‹skoçya
www.bda-events.org
27th Asian Pacific Dental Congress
26-29 May›s 2005
Kuala Lumpur - Malezya
www.mda.org.my
Swiss International
1-3 Haziran 2005
Basel - ‹sviçre
www.messe.ch
SIDEX 2005
04-06 Haziran 2005
Seul - Güney Kore
www.sidex.or.kr

Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
12. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i
Kongresi
23-25 Haziran 2005
‹stanbul
Tel: 0212 219 66 45
Fax: 0212 232 05 60
Sino Dental
07-10 Haziran 2005
International Health Exchange Centre
Pekin - Çin
93nd FDI World Dental Congress
24-27 A¤ustos 2005
Montreal - Kanada
www.fdiworldental.org
Dental Expo
12-15 Eylül 2005
Moskova - Rusya
www.dental-expo.ru
ADA
06-09 Ekim 2005
Philadelphia - ABD
www.ada.org
Expodental
19-23 Ekim 2005
Milano - ‹talya
www.expodental.it
International Dental Showcase
20 Ekim 2005
Birmingham - Britanya
www.bda-events.org
Dentech China
26 Ekim 2005
ﬁangay - Çin
www.dentech.com.cn

Dünden Bugüne
Türk Diﬂhekimli¤i
Sempozyumu
(Hocalar›m›z anlat›yor)
28-30 Nisan 2005,
Selçuk Üniversitesi-Konya
S.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi ile ‹stanbul
Diﬂhekimli¤i Mezunlar› ve Mensuplar›
Derne¤i’nin ortak organizasyonudur.

Serbest poster sunular› için
son baﬂvuru tarihi 25 ﬁubat 2005’tir.
SDE puan› için baﬂvuru yap›lacakt›r.
Baﬂvuru ve ayr›nt›l› bilgi için:
Organizasyon Komitesi Baﬂkan›
Prof.Dr. Yaﬂar Bedii Göyenç
Tel: 0.332.223 12 27
e-mail: ygoyenc@selcuk.edu.tr
Sekreterlik
Yrd.Doç.Dr. Bora Öztürk
Tel: 0.332.223 12 44
e-mail: bozturk@selcuk.edu.tr
http://www.dent.selcuk.edu.tr/sempozyum.htm

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›

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

Sat›l›k
Siemens Ortophos Plus 16 programl› Panoramik Röntgen Cihaz›.
Çok az kullan›lm›ﬂ (100 adet film
çekimli) cihaz.
15 adet yedek extra ataçmanlar›yla
sat›l›kt›r.

Diﬂhekimi Okan Kasapo¤lu
Ordu
Tel: 0.452.225 35 29
0.536.454 84 85

