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SSK hastanelerinin devri

TBMM’de kabul edilen yasa ile SSK sa¤l›k tesislerinin
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devri birçok tart›ﬂmay› da beraberinde
getirdi. Toplumsal mutabakat sa¤lanmadan yasan›n yürürlü¤e girmesi, iﬂçi ve iﬂveren örgütleri ile çeﬂitli meslek
örgütlerinin ﬂiddetli muhalefeti ile karﬂ›laﬂt›.

‘Yeni ‹ﬂgalleri duddurabiliriz’

38

Küresel Bar›ﬂ ve Adalet Koalisyonu (BAK) ABD ve müttefiklerinin Irak’› iﬂgalinin ikinci y›ldönümü olan 19 Mart günü
protesto etkinlikleri düzenliyor. BAK’a destek veren gazeteci Mete Çubukçu’yu ABD tehditine karﬂ› bir ayd›n grubuyla
birlikte destek ziyaretinde bulunacaklar› Suriye’ye gitmeden önce yakalad›k.

44

Jenerik ilaç gerçe¤i

‹laçta veri imtiyaz›n›n yürürlü¤e girmesinin yerli ilaç sanayiine ve
halk sa¤l›¤›na etkileri üzerine ‹laç Endüstrisi ‹ﬂverenler Sendikas›
Yönetim Kurulu Baﬂkan› Bülent Eczac›baﬂ› ve Türk Eczac›lar›
Birli¤i Genel Baﬂkan› Mehmet Domaç’›n görüﬂlerini ald›k.

76

Kyoto Protokolü yürürlü¤e girdi

Küresel ›s›nmaya yol açan sera etkisinin önlenmesi amac›yla
oluﬂturulan ve sanayi üretiminde temiz enerji kaynaklar›
kullan›lmas› amac›yla ortaya konulan ‘Kyoto Protokolü’ 16 ﬁubat
2005’te yürürlü¤e girdi. Türkiye, Kyoto Protokolü'ne taraf olmad›¤›
için herhangi bir indirim taahhüdünde bulunmad›.
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‘Koruyucu diﬂhekimli¤i öne ç›kacak’

2,5-5 yaﬂ aras›ndaki çocuklarda çürük risk testleri üzerine yapt›¤›
çal›ﬂmayla geçti¤imiz Ekim ay›nda Alman Çocuk Diﬂhekimleri
Birli¤i’nin ödülünü kazanan Türkiye kökenli Alman diﬂhekimi Ertan
Erdo¤an gelece¤in koruyucu diﬂhekimli¤inde oldu¤unu belirtiyor.

80

‘Amac›m sosyolojik bir tez sunmak de¤il’

Yavuz Turgul’un yönetti¤i Gönül Yaras›, her ne kadar izleyenleri ne
kadar a¤latt›¤›yla gündeme gelse de bir melodram de¤il.
Türkiye’de toplumun yaﬂad›¤› çözülme karﬂ›s›nda de¤erlerini
korumaya çal›ﬂan Naz›m Ö¤retmen’in merkezinde oldu¤u hikaye,
bir trajedi.
TDBD ﬁubat-Mart 2005
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86. 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
TDB Genel Baﬂkan›

merhaba

Hükümet
iﬂ kazalar›na devam (e)diyor

Ü

lkemizin gündemi her zaman oldu¤u gibi yo¤un
ve s›cak. Bir yandan AB süreciyle ilgili yap›lmas› gereken haz›rl›klar, di¤er yandan komﬂu ülkelere yönelik ABD’nin bitmez tükenmez tehditleri ve IMF ile yap›lacak yeni anlaﬂma. Ve sürekli olarak aba alt›ndan sopa gösterme söylemleri.
Bu durumlar› nas›l gelindi¤i çok yaz›ld›, söylendi ve çizildi. Nas›l ç›kaca¤›m›za yönelik de herkes kendi duruﬂ
aç›s›na ve beklentilerine göre de¤erlendirmeler yapt›.
Kimilerine göre ülkemiz iyi yönde gidiyor, kimilerine göre de giderek durum daha da kötüleﬂiyor.
Bu süreçte TDB ve diﬂhekimleri odalar› olarak birlikte
oluﬂturdu¤umuz politik duruﬂumuza göre yolumuza devam etmeye çal›ﬂ›yoruz. Politikalar›m›z› baﬂkalar› üzerinden tan›mlama yanl›ﬂ›na düﬂmeden yani de¤erlendirmelerimizi baﬂkalar›n›n söylemine göre de¤il kendi
belirledi¤imiz ilkeler çerçevesinde yaparak gündeme
müdahil olmaya çal›ﬂ›yoruz.
Sa¤l›k alan›nda gündemin en s›cak konusu SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devri ve uygulamada
yaﬂan›lanlar oldu. Y›llard›r savundu¤umuz ve halen geçerlili¤ini ve do¤rulu¤unu koruyan sa¤l›k hizmetlerinin
tek elden yürütülmesi anlay›ﬂ› çerçevesinde SSK hastanelerinin devredilmesini do¤ru bulduk ve destekledik
Bu düzenlemenin sa¤l›k hizmetlerinin özelleﬂtirilmesi

oldu¤u yönündeki eleﬂtirileri hakl› bulmad›k. Niyete göre siyaset oluﬂturman›n do¤ru olmad›¤›n› söyledik.
Söylemlerimizin insanlar taraf›ndan kabul edilebilmesinin yolunun do¤ru yerde ve do¤ru zamanda tav›r koyabilme becerisinde oldu¤unun ifade ettik.
Hükümet; sorunun taraflar› ile mutabakata varmak için gerekli çabay› yeterince göstermeyerek ve uygulama ile ilgili gerekli haz›rl›k yapmayarak bir kez daha
‘h›zl› uygulama kazas›’ yapm›ﬂt›r.
Hangi iktidar olursa olsun mutlaka de¤iﬂimlere karﬂ›
duran kesimler olacakt›r. De¤iﬂim yönünde at›lan
ad›mlara direnecek kesimlerin baﬂ›nda bürokrasideki
de¤iﬂim karﬂ›tlar› gelmektedir. ‹ktidarlar, olumlu
ad›mlar›nda oluﬂacak bu direngenli¤i aﬂmada toplumun dinamik güçleri olan meslek odalar›ndan destek
alabilecekleri gibi olumsuz ad›mlar›nda da karﬂ›lar›nda
yine meslek odalar›n› bulacaklar›n› bilmeliler.
Bar›ﬂ istiyorsan adalet ekeceksin, huzur istiyorsan
paylaﬂ›m ekeceksin, de¤iﬂim istiyorsan kat›l›mc›l›k ekeceksin. Aksi halde h›zland›r›lm›ﬂ kazalara bir yenisini eklersin.
TDB olumlu ve yap›c› muhalefetini hangi iktidar olursa
olsun sürdürmeye devam edecektir. ‹ktidarlar›n ülke için yapt›klar› her olumlu iﬂi destekleyecek, yapt›klar›
her yanl›ﬂa ise kendi do¤rular›m›z ve ilkelerimiz çerçevesinde karﬂ› ç›kmaya devam edece¤iz.
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9. dönem TDB organlar›nda yer alan meslektafllar›m›za
12 Ocak 2005 günü emekleri için teflekkür plaketleri sunuldu.

TDB Merkez Denetleme ve
Yüksek Disiplin Kurullar›
görev da¤›l›m›n› yapt›
10. Ola¤an Genel Kurul’da TDB organlar›na seçilen
meslektaﬂlar›m›z 12 Ocak 2005 günü Ankara’da biraraya gelerek görev da¤›l›m› yapt›lar:

Merkez Denetleme Kurulu
Dr. Levent Özses
Birol Karaibiﬂ
Bülent Öztürk
Cengiz Tamtunali
Nurettin Ayebe

Baﬂkan
Raportör
Üye
Üye
Üye

Yüksek Disiplin Kurulu
Ahmet Ataç
Ayd›n Demirer
Mustafa K›yak
Hüseyin Onur
Prof.Dr. Turgay Seçkin
Gökhan Ba¤c›lar
Süleyman Taﬂkazan
Erdinç Ergün

Baﬂkan
Raportör
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

KDV, diflhekimli¤inde de % 8
Sa¤l›k alan›nda çeﬂitli mal ve hizmetlerdeki KDV’nin % 8’e düﬂürülmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu karar›n›n ard›ndan diﬂhekimli¤i alan›nda hangi hizmetlerin bu indirime tabi oldu¤u aç›kl›¤a kavuﬂmam›ﬂt›. Türk Diﬂhekimleri Birli¤i, konuyu Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤üne bir
yaz›yla sorarak % 8 KDV’nin uygulanaca¤› mal ve hizmetlere aç›kl›k getirdi.
Bilindi¤i üzere, 29 Aral›k 2004 tarih ve
25685 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren 2004/8301 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›yla 2005 y›l›ndan itibaren, yayg›n olarak tüketilen
g›da maddeleri ile sa¤l›k, e¤itim ile ilgili mal ve hizmetlerdeki KDV oran›,
%18’den %8’e indirildi. Sa¤l›k alan›nda kullan›lan ve katma de¤er vergisi
indirilen mal ve hizmetler an›lan kararnamenin 3.maddesinin 9., 12., ve
13. bendlerinde say›lm›ﬂt›r.
Madde 3’ün 9., 12., ve 13. bendlerinde say›lan mal ve hizmetlerin listesi aﬂa¤›dad›r.
9. Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan ruhsatland›r›lan veya ithaline izin verilen beﬂeri t›bbi ürünler,

12. ‹lgili Bakanl›klar taraf›ndan ya da
kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel
kiﬂiler taraf›ndan yerine getirilen insan
veya hayvan sa¤l›¤›na yönelik koruyucu hekimlik, teﬂhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ›rk›n›n ›slah›na yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri,
13. T›bbi cihazlar (Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan "T›bbi Cihaz Yönetmeli¤i", "Vücuda Yerleﬂtirilebilir
Aktif T›bbi Cihazlar Yönetmeli¤i" ile
"Vücut D›ﬂ›nda Kullan›lan T›bbi Tam
Cihazlar› Yönetmeli¤i" kapsam›nda tan›mlar› verilen ve do¤rudan sa¤l›k hizmetleri ile veterinerlikte kullan›lan cihazlar, bunlar›n aksam ve parçalar›) ile bunlar›n kiralanmas› hizmetleri,

Bu durum üzerine, Türk Diﬂhekimleri
Birli¤i, diﬂhekimli¤i hizmetlerinde
mevcut %18 KDV oran›n›n hangi hizmetlerde ve cihazlarda %8 'e indirilece¤i konusunun aç›kl›¤a kavuﬂmas› için 03.01.2005 tarihinde yazd›¤› yaz›ya Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü gönderdi¤i cevapta; "veneer
kron, iskelet döküm, protez vb. iﬂçilik
ücretleri'nin 12. s›ra, "veneer kron, iskelet döküm, protez, amalgam dolgu,
siman dolgu, ölçü maddeleri, solüsyonlar, di¤er dolgu maddeleri, davye,
ayna sond, frezler, diﬂ üniti, sterilizatör, amalgamatör ve ›ﬂ›nl› dolgu cihaz›n›n 13. s›ra kapsam›nda de¤erlendirilerek %8 oran›nda Katma De¤er
Vergisine tabi tutulmas› gerekti¤ini belirtti.
11 / TDBD

2005 Mali Y›l›
Bütçe Uygulama Talimat› yay›mland›
Kamu personeli ve emeklileri ile bunlar›n bakmakla yükümlü olduklar› aile fertlerinin sa¤l›k kurum
ve kuruluﬂlar›nda yap›lan tedavi ücretleri ve tedavi yard›mlar›na iliﬂkin iﬂlemlerde kurumlararas› uygulama birli¤ini sa¤lamak amac›yla haz›rlanan 2005 Bütçe Uygulama Talimat› yay›mland›.

Mali Y›l› Bütçe Uygulama
Talimat›’n›n Diﬂ Tedavilerini kapsayan maddelerinden baz› önemli bölümleri ﬂöyle s›ralayabiliriz.

2005

Diﬂ Tedavileri
Resmi sa¤l›k kurumunda veya personelin ba¤l› oldu¤u kurum bünyesinde kurulan diﬂ protez ünitesindeki tedavi s›ras›nda yap›lmad›¤›n›n belgelendirilmesi ve tedaviyi yapan sa¤l›k kurumunun faturas›nda yer almamas› ﬂart›yla,
resmi sa¤l›k kurumlar›ndan ilgili yasal
mevzuat hükümlerine dayan›larak baﬂhekimliklerce, üniversitelerde ise dekanl›klarca organize edilerek yapt›r›lan
tek parça döküm kron için (malzeme
dahil) 10.16 YTL, alt-üst çene iskelet
dökümü için (malzeme dahil) 42.37
YTL döküm iﬂçilik ücreti ödenecek, bunu aﬂan k›sm› ise hasta taraf›ndan karﬂ›lanacakt›r.
Serbest diﬂ tabipliklerinde yapt›r›lan tedaviler için ayr›ca döküm iﬂçilik ücreti
ödenmeyecektir.
Özel Sa¤l›k Kurum ve
Kuruluﬂlar›nda Diﬂ Tedavisi
Özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›ndaki
diﬂ ünitelerinde yap›lan tedavi giderlerinin ödenebilmesi için Talimat›n bu
bölümünde belirtilen sevk usul ve esaslar›na uyulmas› zorunludur. Diﬂ tedavisi amac›yla özel sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›na do¤rudan yap›lan baﬂvurularda tedavi gideri ödenmez.(5.2.1.)
Yönetmeli¤in 8 ve 10 uncu maddelerinde, özel sa¤l›k kuruluﬂlar› say›lan serbest tabipliklere sevk ilke olarak öngörülmemiﬂtir. Bu nedenle, diﬂ tedavileri
için hastalar›n kendilerine en yak›n resmi sa¤l›k kurumlar›na sevk edilmeleri
gerekmektedir. Ancak, diﬂ tedavisi s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan güçlükler dikkate al›TDBD / 12

Bütçe Uygulama Talimat›n›n Ek: 7 say›l› listesinde
yer alan baz› diﬂ tedavilerinin fiyatlar›;
Diﬂ çekimi

13,52.-YTL

Amalgam dolgu (bir yüzlü)

16,78.-YTL

Tam protez (akrilik) (tek çene)

139,83.-YTL

Tam protez (metal kaideli-tek çene)

139,83.-YTL

Veneer kron (akrilik)

34,96.-YTL

Veneer kron (seramik)

55,08.-YTL

narak Devlet memurlar› ve bakmakla
yükümlü bulunduklar› aile fertlerinin,
do¤acak fiyat fark›n› kendilerinin ödemesi kayd›yla, kendilerinin talepleri üzerine serbest diﬂ tabipliklerine, aﬂa¤›da
belirtilen esaslara göre sevkleri yap›labilecektir(5.2.2.)
Diﬂ tedavisi için sevk edildi¤i resmi sa¤l›k kurumunda herhangi bir sebeple tedaviye 90 gün içinde baﬂlanamayaca¤›n›n ilgili diﬂ tabibi taraf›ndan belirtilmesi ve ayn› sa¤l›k kurumu baﬂhekimi
taraf›ndan onaylanmas› suretiyle istekli
olan hastalar›n serbest diﬂ tabipliklerine
veya özel sa¤l›k kurumlar›na sevkleri
yap›labilecektir. Ancak, bunun için kurumca gönderildi¤i resmi sa¤l›k kurumu diﬂ tabibi taraf›ndan hasta muayene
edilip teﬂhis konulduktan sonra, yap›lmas› gereken bütün tedaviler ve boﬂluklar›n ayr›nt›l› olarak belirlenmesi ve
hangi diﬂin tedavi edilece¤inin a¤›z ﬂemas› üzerinde iﬂaretlenmesi gerekmektedir. Yaln›z çocukluk ve okul ça¤› olarak kabul edilen 5-15 yaﬂ grubundaki
çocuklar›n 6 ve 12 yaﬂ diﬂlerinin tedavileri için (münhas›ran kanal ve dolgular) 90 günlük süre kayd› aranmaz. Tedavi sa¤land›ktan sonra sevk ka¤›d›nda
belirtilen tedavinin yap›ld›¤›n›n, kurumun diﬂ tabibi veya sevki yapan resmi

kurumdaki diﬂ tabiplerince onaylanmas› zorunludur.(5.2.3.)
Resmi sa¤l›k kurumu bünyesinde
diﬂhekimi bulunmayan ilçelerde serbest
diﬂ hekimi bulunmas› halinde, resmi
sa¤l›k kurumu baﬂhekimi taraf›ndan
serbest diﬂ tabipliklerine sevk yap›labilecektir. Bu ﬂekilde sa¤lanan tedavilerde, sevk ka¤›d›nda ve serbest meslek
makbuzunda belirtilen tedavinin usulüne uygun yap›ld›¤›n›n ilçenin ba¤l›
oldu¤u bölge diﬂhekimleri odas›n›n
temsilcisi taraf›ndan onaylanmas› gerekmektedir. Ancak, özel kurumlarda
tedaviyi yapan diﬂ tabibinin oda temsilcisi olmas› halinde, onaylama iﬂlemi en
yak›n yerdeki oda temsilcisi taraf›ndan
yap›lacakt›r.( 5.2.4.)
Hastalar›n do¤acak fiyat farklar›n› kendilerinin ödeyece¤ini beyan ederek yap›lan sevkler üzerine, yukar›da (5.2.3.)
ve (5.2.4.) numaral› bentlerde belirlenen usullere uygun olarak serbest diﬂ
tabipliklerinde veya özel sa¤l›k kurumlar›nda yapt›r›lan teﬂhis, tedavi veya
proteze iliﬂkin giderlerden (EK-7) say›l›
listede yer alan diﬂ tedavileri fiyat tarifesindeki kadar› karﬂ›lanacak, bunu aﬂan
k›sm› ise hasta taraf›ndan ödenecektir.(5.2.5.)

TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m Genel Sa¤l›k Sigortas› sistemi kurulurken diﬂhekimlerinin
emeklerinin çok düﬂük bedellerle sat›n al›nmas›n›n ya da sistemi uzun vadede zorlayacak
bedeller belirlenmesinin sistemin sa¤l›kl› yürümesini engelleyece¤ini ifade ediyor:

‘Sürdürülebilir
ve diflhekimlerinin
eme¤inin karfl›l›¤›n›
veren bir sistem kurulmas› gerekiyor’
TDB’nin önümüzdeki dönemine iliﬂkin projelerini özetleyebilir misiniz?
Bu hedefleri ifade etmeden önce ﬂunu
söyleyeyim, bizim hedeflerimiz bizim
d›ﬂ›m›zdaki bir sürü faktöre ba¤l›. Örne¤in, sa¤l›k hizmetlerinin sunumu ve
finansman›yla ilgili bir tak›m kararlar al›yoruz. Bunlar› uygulayabilmek sadece
bizim irademize ba¤l› de¤il. As›l belirleyici olan siyasi otorite; sa¤l›kta insan
gücünün planlamas›nda hem siyasi otorite, hem YÖK. Herkes için geçerli olan
bu durum, bizim için daha fazla geçerli. K›sa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. K›sa vadede örne¤in; kendi irademizle yapabilece¤imiz bir tak›m düzenlemeler söz konusu. Bunlardan bir
tanesi, toplu çal›ﬂma birimlerinin gerçekleﬂtirilmesi hedefiydi. Buna yönelik
bir düzenleme yap›ld›. Art›k bundan
sonra bu düzenlemenin pratikte karﬂ›l›¤›n› bulabilmesi için diﬂhekimlerini kanalize etmek laz›m.
TDB neden böyle bir yönlendirmede
bulunuyor?
Dünyada hem meslek içi, hem meslek
d›ﬂ› sermaye gruplar›n›n büyük sa¤l›k
kuruluﬂlar› açma giriﬂimleri var.
Muayenehanecilik yapan diﬂhekimlerinin bu sürece karﬂ› ayakta durabilmeleri çok zor. Yap›lmas› gereken tek bir ﬂey
var; hizmetin kalitesini düﬂürmeden iﬂgüçlerini bir merkezde toplay›p bu süTDBD / 22

rece karﬂ› kendi emeklerini korumak.
Türkiye’de de benzer birtak›m giriﬂimler söz konusu. T›p alan›ndaki reklamlara bakt›¤›n›z zaman parasal gücü olan
sermaye gruplar›n›n sa¤l›k alan›nda
haks›z rekabet yaratma giriﬂimleri söz
konusu. Buna karﬂ› iki türlü ayakta durabilirsiniz. Bir; bu iﬂin hukuk normlar›n› koyarak bu iﬂe karﬂ› gerekli önlemleri alabilirsin ama bu yeterli de¤il. ‹ki;
bireysel çal›ﬂan meslektaﬂlar›m›z›n kendi emeklerini kolektif bir ﬂekilde sunabilme mekanizmalar›n›, ortamlar›n› yaratmalar› gerekli. Biz bu geliﬂmeyi y›llar
öncesinde görmüﬂ ve genel kurulumuzda karar alm›ﬂt›k. Buna yönelik giriﬂimlerimiz söz konusu.
Yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›na karﬂ› giriﬂimler sürüyor mu?
Sa¤l›k Bakan› Say›n Recep Akda¤ ve
Milli E¤itim Bakan› Müsteﬂar› ile yapt›¤›m›z görüﬂmede olumlu bir sonuç alamad›k. Say›n Bakan diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›n›n gerekli oldu¤unu
söylüyor. Türkiye’nin daha çok diﬂhekimine ihtiyac› oldu¤unu düﬂünüyor. Say›sal olarak bakt›¤›n›zda, Avrupa ülkeleriyle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤› zaman bu yaklaﬂ›m do¤ru görünüyor ama hizmetin
kullan›lmas› aç›s›ndan bak›ld›¤› zaman
bu yaklaﬂ›m yanl›ﬂ ve tehlikeli bir yaklaﬂ›m. Bugün diﬂhekimli¤i hizmetlerini
sunan meslektaﬂlar›m›z›n yaﬂamlar›na,

kazançlar›na bak›ld›¤› zaman hiç de hoﬂ
olmayan bir durumla karﬂ› karﬂ›yay›z.
Bunun önüne geçmemiz gerekir. Daha
fazla iﬂsiz diﬂhekiminin ortaya ç›kmas›
sermaye sahipleri için ucuz iﬂgücü anlam›na gelir. Ayr›ca bunun ülkenin ve
halk›m›z›n s›n›rl› kaynaklar›n›n heba edilmesi anlam›na da geldi¤ini görmek
laz›m. Diﬂhekimli¤i fakültesi açman›n,
diﬂhekimi ö¤rencisini mezun etmenin
bir bedeli var. ‹nsanlar bu hizmeti kullanam›yorlarsa, o zaman yap›lan yat›r›m
yanl›ﬂ. Geliﬂmiﬂ ülkelerde özellikle sa¤l›k hizmetlerinde hizmet sunum ve finansman› belli bir planlama çerçevesinde yap›l›r ama Türkiye’de böyle bir zihniyet yok. Günü kurtarmaya yönelik,
‘göç yolda düzelir’ mant›¤›yla yaklaﬂ›l›yor.
Baﬂbakan da geçti¤imiz günlerde bu
y›l içerisinde 15-20 yeni üniversite açacaklar›ndan bahsetti...
Yeni diﬂhekimli¤i fakültesi ya da üniversite açmak bu ülkenin sorunlar›n›
çözmüyor. Binlerce ö¤renciyi üniversitelerden mezun edebilirsiniz ama bu insanlara iﬂ olana¤› yaratm›yorsan›z hiçbir
anlam ifade etmez. Bir televizyon kanal›nda bir annenin feryad› vard›. Ben çocu¤umu üniversiteye göndermek için
milyarlarca harcama yapt›m ve benim
o¤lum iﬂsiz diyor. Niye bu harcamay›
yapt›r›yorsunuz o zaman bu insanlara.

O insanlar›n k›sa zamanda iﬂ edinebilecekleri olanaklar› yaratmak laz›m. Bu
da geliﬂmiﬂ ülkelerde yap›ld›¤› gibi ara
insan gücüdür, meslek liseleridir. Buna
yönelmek laz›m.
SSK hastanelerinin devrinin ard›ndan ciddi s›k›nt›lar yaﬂand›, bunu neye ba¤l›yorsunuz?
Siyaset yapma anlay›ﬂ› Türkiye’de muhafazakar›nda da, liberalinde de, sosyal
demokrat›nda da ne yaz›k ki ayn›. Bu
siyaset yapma anlay›ﬂ› de¤iﬂmedi¤i sürece bu hükümetin de bir ﬂey yapma olana¤› yok. En son SSK hastaneleriyle
ilgili bir düzenleme yap›ld›. Biz TDB olarak sa¤l›k hizmetlerinin tek elden yönetilmesi konusundaki düﬂüncelerimizi
kamuoyuyla paylaﬂt›k. SSK hastanelerinin 19 ﬁubat itibariyle Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilmesi iﬂlemi baﬂlad› ve arkas›ndan bir kaos geldi. ‹ktidar bu iﬂin
sosyal taraflar›n› sürece yeterince katmak için çaba göstermedi, eksiklerden
bir tanesi bu. ‹kincisi, e¤er toplumun
büyük bir kesimini ilgilendiren çok ciddi bir de¤iﬂiklik yap›l›yorsa bu de¤iﬂikli¤i ad›m ad›m yapmak gerekir. Önce
bir pilot uygulama yapars›n. Pilot uygulamada eksiklikleri ve yanl›ﬂl›klar› görürsün, ad›m ad›m bu de¤iﬂikli¤i ülkeye yayars›n. Gerekli haz›rl›¤› yapmadan, bununla ilgili altyap›y› iyi oluﬂturmadan, teknolojik düzenlemeleri yapmadan, olas› sorunlar› görmeden kalk›yorsun bir iﬂlem yap›yorsun ondan
sonra binlerce insan ma¤dur oluyor. Bu
ﬂunu gösteriyor; Türkiye’de siyaset yapma anlay›ﬂ› bu hükümette de de¤iﬂmemiﬂ. Bu zihniyetin de¤iﬂmesi laz›m.
Orta ve uzun vadeli projelerden bahseder misiniz?
Türkiye’deki kongre ve fuar organizasyonlar›n› daha verimli hale getirmek için çabalar›m›z var. Bu konuyla ilgili taraflardan biri olan D‹ﬁS‹AD ile hangi
noktalarda iﬂbirli¤i yapabilece¤imize
yönelik y›llard›r görüﬂüyorduk. Geçti¤imiz ay içerisinde D‹ﬁS‹AD’›n kendi ad›na yapt›¤› fuar organizasyonuyla
TDB’nin kendi kongresi içinde düzenledi¤i Expodental’i tek çat› alt›nda birleﬂtirmeye karar verdik. Bu süreç zorlu
ve sanc›l› bir süreç oldu. Türkiye’de ortak iﬂ yapma kültürü ne yaz›k ki yok.
Herkes, birbiriyle iﬂ ortakl›¤› yaparken
bu iﬂten benim kâr›m nedir diye bak›yor. Karﬂ› taraf›n bu iﬂten yarar› olup
olmad›¤›n› hiç sorgulam›yor. Bu anlay›ﬂ
empatik bir anlay›ﬂ de¤il.

‘D‹fiS‹AD ile sözleflmemizi
imzalad›k. 2005 ‹stanbul
kongresindeki Expodental
fuar›m›z› D‹fiS‹AD’›n Idex
Fuar› ile birlikte
yap›yoruz.’
TDB’nin bu konudaki yaklaﬂ›m› nedir?
TDB, ortak bir iﬂ yaparken acaba karﬂ›
tarafa da yarar› var m› diye bak›yor ve
e¤er karﬂ› tarafa da yarar› varsa bu iﬂi
gündeme getiriyor. Ne yaz›k ki sektör
a¤›rl›kl› olarak olaylara böyle bakm›yor.
Ama sektörün içerisinde olaylara böyle
bakan kiﬂiler ve gruplar var. ﬁu anda bizim D‹ﬁS‹AD ile bu noktada birleﬂmemizi sa¤layan da bu bak›ﬂa sahip olan
insanlar›n varl›¤›. Bu bak›ﬂ›n genel kabul görmesi ve içselleﬂtirilmesi sürece
ba¤l›.
Bu iﬂ ortakl›¤›n› çok önemsiyorsunuz
anlad›¤›m›z kadar›yla...
E¤er bunu baﬂarabilirsek kaynaklar›n
daha verimli kullan›lmas›n› sa¤lam›ﬂ olaca¤›z. Türkiye’de bir sürü kongre ve
fuar gerçekleﬂiyor. Asl›nda hoﬂ bir ﬂey.
Ama bu bir kaynak israf› oluyor. Bu
kayb› ortadan kald›rmaya çal›ﬂ›yoruz. ‹kincisi, biz kongrelerimizi ve fuarlar›m›z› uluslararas›laﬂt›rmaya çal›ﬂ›yoruz.
Bugüne kadar sözlü olarak ifade etti¤i-

‘SSK hastanelerinin Sa¤l›k
bakanl›¤›na devrinde oldu¤u gibi
gerekli haz›rl›¤› yapmadan,
bununla ilgili altyap›y› iyi
oluflturmadan, teknolojik
düzenlemeleri yapmadan, olas›
sorunlar› görmeden kalk›yorsun
bir ifllem yap›yorsun ondan sonra
binlerce insan ma¤dur oluyor.
Bu flunu gösteriyor; Türkiye’de siyaset yapma anlay›fl› bu hükümette de de¤iflmemifl. Bu zihniyetin
de¤iflmesi laz›m.’

miz bu hedefi ne yaz›k ki pratik olarak
gerçekleﬂtirmede baﬂar›l› olamad›k.
Türkiye’yi bölgenin diﬂhekimli¤iyle ilgili bir bilim ve teknoloji merkezine dönüﬂtürme potansiyelimiz var. E¤er iyi
organize olabilirsek bunu baﬂarabiliriz.
Gücümüzü birleﬂtirmenin anlam› da bu
noktada kendisini gösteriyor. Ortak iﬂ
yapma kültürüne ihtiyac› var bu ülkenin. Bu ihtiyaç her alanda var. Bu ortak
iﬂ yapma kültürü yerleﬂirse Türkiye
kendini çok h›zl› bir ﬂekilde aﬂabilir.
Bu, çok ciddi bir sinerjik etki yaratabilir. TDB ve Odalar›m›z bu konuda çok
duyarl›. Dilerim bu duyarl›l›k sektörde
de kendisini gösterir.
ﬁu anda deklare edebilece¤iniz bir
geliﬂme var m›?
D‹ﬁS‹AD ile sözleﬂmemizi imzalad›k.
2005 ‹stanbul kongresindeki Expodental fuar›m›z› D‹ﬁS‹AD’›n Idex Fuar› ile
birlikte yap›yoruz. Tek fuar oluyor. Son
durum bu. Biz kongrelerimizi Anadolu’nun de¤iﬂik illerinde de yapmay› düﬂünüyoruz. ‹stanbul’daki kongrelerimizi ad›na uygun bir uluslararas› kongre
olarak gerçekleﬂtirmeyi planl›yoruz.
TDB’nin kongrelerini tekli y›llarda ‹stanbul’da uluslararas› bir kongre olarak
gerçekleﬂtirmeyi amaçlad›k. Di¤er y›llarda ise Anadolu’daki illerde kongrelerimizi gerçekleﬂtirmeyi düﬂünüyoruz.
Bu kongrelerdeki fuarlar› da D‹ﬁS‹AD’la birlikte yapaca¤›z.
Diﬂhekimli¤inde uzmanl›k konusu
ne durumda?
Diﬂhekiml¤inde uzmanl›k dallar› bizim
hem uzun erimli hem de k›sa erimli bir
çal›ﬂmam›z. K›sa erimli olmas›n›n nedeni, 2002 y›l›nda ç›kan tüzü¤ün diﬂhekimli¤ini ilgilendiren birçok maddesi
Dan›ﬂtay taraf›ndan iptal edilmesine
ra¤men Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n hala bir
düzenleme yapmam›ﬂ olmas›. Bu durum tabela uygulamas› da dahil olmak
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y› körüklüyorsan uygulamada yanl›ﬂ›n
var demektir.

‘Biz sa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesine kesinlikle karfl›y›z. Ama sa¤l›k hizmetlerinin
özel sunumuyla sa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesinin kar›flt›r›lmamas› gerekir.’
üzere birçok s›k›nt› yarat›yor. AB sürecine uyum çal›ﬂmalar› ve insan gücü
planlamas› bu konunun sürekli gündemde olmas›n› gerekli k›l›yor. Uzun
erimli olmas›n›n nedeni de bu. Konu ile ilgili oluﬂturulan Diﬂhekimli¤inde
Uzmanl›k Kurulu çal›ﬂmas›n› sürdürüyor.

de¤il. En liberal ülkelerde dahi sa¤l›k
hizmetlerinin sunumu ve finansman›na
bakt›¤›n›z zaman %50’den fazlas› devletin elinde ve kontrolündedir. TDB
devletin sa¤l›k alan›nda hizmet sunumu ve finansman›ndan ç›kmas›n› Türkiye’de hiç mümkün görmüyor ve do¤ru da bulmuyor.

SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devrinde farkl› bir tav›r koydunuz. TDB’nin bu konudaki tavr›n›
özetleyebilir misiniz?
Diﬂhekimleri 1986 y›l›nda Türk Tabipleri Birli¤i’nden ayr›larak ayr› bir meslek kuruluﬂuna sahip oldular. 1986’dan
günümüze kadar sa¤l›k alan›ndaki tüm
düzenlemeler konusunda Türk Tabipler Birli¤i ve di¤er sa¤l›k meslek kuruluﬂlar›yla tart›ﬂarak, görüﬂerek ortak
politikalar zemininde birlikte hareket
ettik. Bu ortak politikalardan biri de
sa¤l›k hizmetlerinin tek elde toplanmas›yd›. TDB sa¤l›k hizmetlerinin tek elde
toplanmas› konusundaki görüﬂünü tart›ﬂma süreciyle birlikte 22 Kas›m A¤›z
Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas›’nda yapt›¤› bas›n aç›klamas›yla ifade etti. SSK hastanelerinin devrine karﬂ› ç›kan kuruluﬂlar, bunun amac› özelleﬂtirmedir dediler. Biz
de sa¤l›k hizmetlerinin özelleﬂtirilmesine kesinlikle karﬂ›y›z. Ama sa¤l›k hizmetlerinin özel sunumuyla sa¤l›k hizmetlerinin özelleﬂtirilmesinin kar›ﬂt›r›lmamas› gerekir. Sa¤l›k hizmetlerinin
kamu taraf›ndan özel sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan sat›n al›nmas›na yönelik bir düzenlemeye TDB evet diyor.

Döner sermaye uygulamas›nda da eleﬂtirdi¤iniz noktalar vard›. Bu konuda bir ilerleme sa¤land› m›?
Biz ilkesel olarak bu uygulaman›n do¤ru oldu¤una inan›yoruz. Ama yap›lan
uygulama biçimini do¤rulam›yoruz, olumlam›yoruz. Bu konuyla ilgili nelerin
yanl›ﬂ yap›ld›¤›n› ve nas›l yanl›ﬂ yap›ld›¤›n› Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkililerine anlatt›k. Ayn› hizmeti veren diﬂhekimleri
farkl› kurumda çal›ﬂt›klar› için döner
sermayeden farkl› pay al›yorsa, bu kabul edilebilir bir uygulama de¤il. Ya da
bir diﬂhekimi ayn› kurumda çal›ﬂt›¤›
hemﬂirelerden ve teknik elemandan daha düﬂük döner sermaye pay› al›yorsa
bu kabul edilebilir bir uygulama de¤il.
Burada yarat›lan de¤erin nas›l paylaﬂ›laca¤›, da¤›t›laca¤› konusunda orada çal›ﬂanlar söz ve karar hakk›na sahip de¤ilse bu sistemi kabullenmek do¤ru de¤il.
Bütün bu yanl›ﬂl›klar› ifade ettik. Ayr›ca bu uygulama sonucunda t›bbi müdahalelerin kalitesinin düﬂece¤i konusunda da uyar›lar›m›z oldu. Bunun için gerekli standartlar›n kurulmas›n› ifade ettik. Bir diﬂhekiminin yapabilece¤i iﬂlem
say›s›yla ilgili s›n›rland›rmalar›n getirilmesinin, yap›lan iﬂlemlerin kontrol edilmesinin gereklili¤ini söyledik. Bunlar›n hiçbirisi yap›lm›yor, siyasi iktidar
yang›ndan mal kaç›r›r gibi birtak›m düzenlemeler yap›yor. Sanki buradaki sorun sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n daha çok para
almas›yd›. Sorun sadece bu de¤il. Bu,
sorunlardan bir tanesiydi. Bunu düzeltirken oradaki t›bbi uygulamalar› altüst
ediyorsan, etik iﬂleyiﬂi altüst ediyorsan,
kurumda çal›ﬂanlar aras›ndaki ayr›ﬂma-

Sa¤l›k hizmetlerinin özelleﬂtirilmesi
konusundaki görüﬂünüz nedir?
Sa¤l›k hizmetlerinin il özel idarelerine
devredilmesinin arkas›ndan özelleﬂtirme gündeme gelirse ona karﬂ› ç›kmak
laz›m. Birilerinin niyetine göre politika
oluﬂturmak do¤ru de¤il. Öte yandan
dünyan›n hiçbir ülkesinde devletin sa¤l›k hizmetinden vazgeçmesi mümkün
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Aile hekimli¤iyle ilgili pilot uygulama yasas› meclisten geçti. Diﬂhekimli¤i hizmetleri de kapsam içinde yer
ald›. Uygulama konusunda iyimser
misiniz?
Aile hekimli¤i pilot uygulamas› yasas›
meclisten ç›kt› ama fiili olarak Düzce ilinde uygulamas› henüz baﬂlamad›.
Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin pilot uygulamada yer almas› öngörüldü. Sa¤l›k
Bakanl›¤› konuyla ilgili yönetmelik çal›ﬂmas›n› baﬂlatm›ﬂ durumda. Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin pilot bölgede nas›l olaca¤› konusuyla ilgili alternatifli
bir çal›ﬂma söz konusu. Örne¤in, 0-18
yaﬂ grubunun ﬂu ﬂu hizmetleri almas›
durumunda bu iﬂlerin maliyeti ne olacak; yaﬂ grubu ay›r›m› yapmadan, tedavi türlerinde ayr›m yapmadan hizmet
sunumu yap›ld›¤› zaman ne olacak ﬂeklinde bir pilot uygulama yap›lacak.
Uygulama konusunda sizin öneriniz
nedir?
TDB, Oda baﬂkanlar›yla yapt›¤› toplant›da baz› ilkesel kararlar ald›. Bunlardan
biri öncelikli gruplar›n belirlenmesi.
Örne¤in 0-20 yaﬂ grubuna, hamilelere,
sistemik hastal›¤› olanlara öncelik tan›nmas› gerekiyor. Buna ek olarak öncelikli tedaviler olmas› laz›m dedik. Diﬂ
ve diﬂeti hastal›klar› önlenebilir hastal›klar grubu içerisindedir. E¤er tüm
toplumsal kesimlere hizmet verme olana¤›m›z ﬂu veya bu nedenden dolay›
yoksa o zaman öncelikli tedavilere a¤›rl›k vermemiz laz›m. Koruyucu uygulamalar› içeren, tedavi edildi¤i zaman
maliyeti düﬂük olan, edilmedi¤i zaman
maliyeti yüksek olan hastal›klara öncelik vermemiz laz›m. Bir di¤er karar›m›z
ﬂu; sa¤l›k hizmetlerinde öyle bir düzenleme yapmam›z laz›m ki bu düzenleme
kiﬂilere de sorumluluk versin. Hizmeti
kullanan kiﬂiler de kendi sa¤l›¤›n› korumak üzere daha dikkatli, daha itinal›
olsun. Bunun için de bir katk› pay› olmas› karar›na var›ld›. Katk› pay›n›n
baﬂka bir nedeni de hizmetin kullan›m›ndaki suistimalleri azaltmak. Diﬂhekimlerinin hem kamuda hem de özelde
çal›ﬂmalar› konusunda da kamuda çal›ﬂan meslektaﬂlar›m›z›n sosyoekonomik
koﬂullar›n›n düzeltilerek geçiﬂli bir süreçle tek çal›ﬂma alan›nda yer almalar›
ﬂeklinde bir mutabakat›m›z var. Sürecin sonunda ya kamuda çal›ﬂacaklar ya
özelde emeklerini de¤erlendirecekler.

Sosyal güvenlik sistemine yönelik bir
çok yeni düzenleme gündemde. Bunlarla ilgili görüﬂlerinizi alabilir miyiz?
Bu düzenlemeleri hükümet ilgili taraflar›yla paylaﬂ›yor ama bu paylaﬂma süreci bizim istedi¤imiz gibi gerçekleﬂmiyor. Görüﬂler soruluyor ama o görüﬂlere gerekli de¤er verilmiyor. Sosyal güvenlik yasa tasar›lar› konusunda bir tak›m çekincelerimiz var. Öncelikle, yap›lar›n idari ve mali özerkli¤i ifade edilmesine ra¤men idari özerkli¤in olmad›¤›, a¤›rl›kl› olarak seçilmiﬂlerden de¤il
atanm›ﬂlardan yani siyasi iktidar›n görevlendirdi¤i kiﬂilerden oluﬂmuﬂ olan
yap›lar ortaya ç›k›yor. Bu yap›lar›n siyasi otoritenin etkisi alt›nda kalmas›ndan
dolay› eskisinden bir fark› olmayaca¤›
yönündeki endiﬂelerimizi yaz›l› ve sözlü olarak ilettik. Emeklilikle ilgili getirilen 9 bin iﬂgünü gibi bir rakam Türkiye’nin gerçekleriyle örtüﬂmedi¤i gibi insan haklar›yla da ba¤daﬂm›yor.
Sistemin emeklilik ve sa¤l›k aya¤›n›n
parasal olarak ayr›lmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Ancak bu geçiﬂin kademeli olarak yap›lmas›n›n daha teknik ve do¤ru olaca¤›n› düﬂünüyoruz: Önce varolan sosyal güvenlik kurumlar› kendi içlerinde birbirine benzer hale getirilmeli
ve ondan sonra bunlar birleﬂtirilmeli.
Bunlar yap›lmadan birden bire birleﬂtirmenin yarataca¤› s›k›nt›lar çok daha
büyük bir karmaﬂaya dönüﬂebilir.
Genel Sa¤l›k Sigortas›’nda diﬂhekimleri aç›s›ndan temel kayg›lar›n›z neler?
GSS’nin Türkiye’de uygulanabilir oldu¤unu düﬂünüyoruz. Bunun için siyasi
iktidar karar›n›n arkas›nda durmal› ve
sosyal taraflar› sürece katmal›d›r. Çok
mükemmel yasalar, yönetmelikler veya
tüzükler ç›kar›labilir. E¤er fiili anlamda
bunlar› uygulam›yorsan, içselleﬂtirmiyorsan ne kadar güzel mevzuat yaparsan yap onlar ölü do¤maya, baﬂar›s›z
olmaya mahkumdur.
GSS’nin yarataca¤› baz› tehlikeler var.
Bu tehlikelerden bir tanesi ﬂudur; e¤er
sistem kendi içerisindeki maliyet-yarar
fizibilitesini do¤ru dürüst yapmazsa
sürdürülebilir olmas› mümkün de¤ildir. ‹kincisi, hizmetin d›ﬂar›dan sat›n al›nmas›yla birlikte talep ve dolay›s›yla
maliyetler artacakt›r. Hizmete eriﬂim
konusunda bugüne kadar yapt›¤›m›z
gözlemlerde hem özel sa¤l›k kuruluﬂlar›nda hem resmi sa¤l›k kuruluﬂlar›nda

19 fiubat 2005’te yap›lan Baflkanlar Konseyi toplant›s›nda TDB Yönetim Kurulu üyesi Tümay ‹mre, maliyet analizi çal›flmalar› ›fl›¤›nda GSS’ye önerilmesi düflünülen a¤›z, difl sa¤l›¤› hizmetleri paketi içinde yer
almas› düflünülen kalemlerle ilgili çal›flmalar› aktard›.

ciddi suistimaller söz konusudur. Buna
karﬂ› çok ciddi yapt›r›mlar›n getirilmesi
laz›m. Baﬂka bir tehlike ise; devletin bu
hizmetler karﬂ›l›¤›nda ödeyece¤i bedelin ne olaca¤› konusunda s›k›nt›lar var.
Bu tür uygulamalarda iki türlü sonuç
vard›r. Ya iﬂlemler karﬂ›s›nda ödenen
bedeller fazla olabilir, bunun sonucunda sistem kendisini sürdüremez ve birtak›m hizmetleri kapsam d›ﬂ› b›rakabilir veya sistem kapsam içerisindeki iﬂlemlere çok düﬂük bedeller ödeyebilir
ve diﬂhekimleri emeklerini çok ucuza
“satarlar”.
Burada ﬂuna dikkat çekmek istiyorum.
Biz eme¤imizin bedelinin ne oldu¤unu
bilen bir meslek grubu de¤iliz. Türkiye’de birçok meslek grubu bilmiyor.
Muayenehane iﬂletmecili¤ini bilmiyoruz. Sadece kendi eme¤i ile kazanan bir
meslek grubu oldu¤umuz için eme¤imizin bedelini birçok parametreyi dikkate alarak belirlemek durumunday›z.
Ayl›k kazanc›m›z›n on lira olabilmesi için bu tedavi iﬂlemlerinin bedelinin kaç
lira olmas› gerekti¤i konusunda diﬂhekimlerinin bilgisi yok.
TDB, buna yönelik yaklaﬂ›k üç y›ld›r
süren çal›ﬂmas›n› sonuçland›r›yor. Bu
çal›ﬂmada bir amalgam dolgunun, bir
çekim ücretinin, bir protez ücretinin ve
di¤er tedavilerin ne olaca¤› art›k önümüzde, rakamlar belli. E¤er GSS bu rakamlar›n alt›nda bir bedel belirlerse
diﬂhekimlerinin eme¤i sömürülecek demektir. E¤er bu rakamlar›n üzerinde
bir bedel ortaya ç›karsa bu sistem sürdürülemeyecek demektir. Bunun kabul
edilebilir, sürdürülebilir ve eme¤in de¤erini de koruyabilir olmas› aç›s›ndan
bizim önerdi¤imiz rakamlar›n devlet taraf›ndan kabul edilmesi ve bizim önerdi¤imiz rakamlar›n alt›nda meslektaﬂlar›m›z›n herhangi bir ﬂekilde GSS ile
sözleﬂme yapmamas› gerekiyor. Bu sü-

reç çok önemli ve iki taraf› keskin bir
süreç. Bu süreçte meslektaﬂlar›m›z›n ayakta kalabilmelerin tek bir yolu var:
Odalar›n›n ve TDB’nin yan›nda yer almalar›. Aksi halde ya mesle¤in sayg›nl›¤›na çok ciddi bir zarar gelecektir ya da
tüm hizmetlerin kalitesi düﬂecektir ve
diﬂhekiminin eme¤i ucuza sat›lacakt›r.
Baﬂka bir kayg›n›z var m›?
Baﬂka bir tehlike ise diﬂhekimlerinin,
sermaye gruplar›n›n yan›nda iﬂgüçlerini
satan bir duruma düﬂmeleri olabilir. Bu
nedenle insangücü planlamas› ve
co¤rafi da¤›l›m› sa¤layan bir yasal
düzenlemenin ivedilikle haz›rlanmas›
gerekir.
TDB’nin gündemi çok yo¤un gözüküyor...
Evet. Türkiye’nin gündemi gibi bizim
gündemimiz de yo¤un. Bu yo¤unlu¤un
iki yan› var. Biri varolan olumsuzluklar› gidermek, ikincisi varolan› korumak.
Birisi pozitif iﬂ, di¤eri ise negatif iﬂ. Pozitif iﬂe örnek vereyim. Diﬂ teknisyenleriyle ilgili bir karmaﬂa vard›. TBMM’deki diﬂhekimi meslektaﬂlar›m›z›n ilgisi
ve deste¤iyle çözümlendi. Aile hekimli¤i yasas›na diﬂhekimli¤iyle ilgili bir düzenleme kondu. Bu çabalar insan› motive eden pozitif enerji veren bir durum.
Negatif iﬂler ise örne¤in ﬂirketleﬂen muayenehanelere yönelik yapt›r›m uygulan›yor. Reklam, tan›t›m ve bilgilendirmeye yönelik yönetmelik haz›rlan›yor.
Her iki çal›ﬂma da varolan durumu düzelten de¤il, daha da olumsuzlaﬂt›ran
çal›ﬂmalar ve bu durum do¤al olarak
demotive edici bir durum. Bizler enerjimizin %50-70’ini varolan› korumak
için harc›yoruz ve bir yandan da bu
gündemlerde bo¤ulmadan pozitif iﬂ
üretme çabalar›m›z› sürdürmeye
çal›ﬂ›yoruz.
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20-25 Haziran 2005 tarihlerinde ‹stanbul Diﬂhekimleri
Odas›’n›n organizasyonuyla ‹stanbul’da gerçekleﬂecek olan
TDB 12. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi için haz›rl›klar
h›zlan›rken ‹DO Baﬂkan› Rifat Yüzbaﬂ›o¤lu’dan haz›rl›klara
iliﬂkin bilgi ald›k:

‘Hedefimiz önceki kongreleri aflmak’
Bu y›lki kongre çal›ﬂmalar›yla ilgili
genel bir bilgi alabilir miyiz?
TDB Kongrelerinde organizasyon komitelerinin önlerine koydu¤u baﬂl›ca görev, bir öncekini aﬂmakt›r. Bu zor ve
riskli görevi baﬂarm›ﬂ oldu¤umuzun en
büyük kan›t›, her defas›nda daha çok
meslektaﬂ›m›z›n kongrelerimize kat›lm›ﬂ olmas›d›r. Baﬂl›ca kayg›m›z bilim
ve teknolojinin baﬂ döndürücü h›z›na
ayak uydurmak oluyor. Bu geliﬂme, sunum biçimlerine de h›zla yans›yor. De¤il 5-10 y›l, birkaç y›l öncenin sunum
biçimleri bile yeterli gelmiyor. Görsel araçlar›n geliﬂimi, büyük oranda prati¤e
dayal› olan mesle¤imiz için uygun olanaklar sunuyor. Her ﬂeyin nas›l yap›ld›¤› da konferans s›ras›nda ekrana yans›yor. ‹stanbul 2005 tüm bu olanaklardan sonuna kadar yararlan›yor. Tabii ki
kongre merkezimiz olan Lütfi K›rdar’›n
ülkenin en geliﬂmiﬂ ve geliﬂmeleri izleyen bir yap› olmas›n›n bunda az›msanmayacak bir pay› var.
Kongre haz›rl›klar›m›z› geçen y›l tutmuﬂ oldu¤umuz ayr› bir binada sürdürüyoruz. Bu kez organizasyon komitemiz iﬂleri bizzat yürütmek yan›nda kontrol, takip ve karar mekanizmas› olmaya a¤›rl›k veriyor. Çünkü rutin iﬂleri bir
firma yoluyla yürütüyoruz. Yani amatör
ruhla profesyonel çal›ﬂmay› birleﬂtiriyoruz. Sonuçlar›n› hep birlikte görece¤iz.
Kongrenin bilimsel program›n›n bir
ana baﬂl›¤› olacak m›?
Bu kez bir ana baﬂl›k saptamad›k. Ama
tüm sunumlar günümüz diﬂhekimli¤inin önüne koydu¤u temel konular› içeriyor.
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Kongrede ﬂu anda planlanan 31 oturum var. Ayn›
anda 4 salonda 7 yabanc›,
47 yerli konuﬂmac› sunumlar›n› gerçekleﬂtirecekler.
Her kongremizde oldu¤u
gibi diﬂhekimli¤indeki son
bilimsel geliﬂmeler, kat›l›mc›lara uygulamalarla
birlikte sunulacak. Hedefimiz pratik a¤›rl›kl› bir kongre gerçekleﬂtirmek. Ama
di¤er yandan temel bilimlere de önem vermeyi sürdürüyoruz. Günümüzde iyi
diﬂhekimli¤inin temel t›p
bilimlerini de iyice özümsemekten geçti¤ini biliyoruz.
Bu y›lki kongreyi daha
öncekilerden ay›racak bir
farkl›l›k var m›?
Geçmiﬂ deneyimleri göz önüne alarak baz› de¤iﬂiklikler planl›yoruz. Örne¤in,
bu y›l aç›l›ﬂ seremonisini sabah saatlerine almay› düﬂünüyoruz. Bunun, tüm
gün konferanslara koﬂturmaktan yorulmuﬂ olan meslektaﬂlar›m›z› rahatlataca¤›n› umuyoruz. Geçen y›l baﬂlayan ak›ll› kart uygulamas› bu y›l da daha da geliﬂtirilerek sürdürülecek. Ayr›ca salonlara, uluslararas› standartlara uygunluk
aç›s›ndan, ak›ll› kürsüler koyaca¤›z.
Sosyal program›m›zda ise meslektaﬂlar›m›za, belleklerinden kolay silinmeyecek bir ‹stanbul hat›ras› sunaca¤›z.
Expodental haz›rl›klar›yla ilgili bilgi

alabilir miyiz?
ﬁu anda hemen tüm fuar alan› dolmuﬂ
durumda. Üst kat yine özel standlara
ayr›ld›. Firmalar›n kendilerini,ürünlerini sergileme biçimleri de diﬂhekimli¤i
teknolojisi ile birlikte geliﬂiyor.
Bu y›l›n bir özelli¤i, Expodental’i Diﬂsiad’›n ‹dex’i ile birlikte gerçekleﬂtiriyor
olmam›z. Bu nedenle, bu y›l en büyük,
en kapsaml› en zengin fuar› gerçekleﬂtirece¤imizi düﬂünüyoruz. Birleﬂmeyi,
ortado¤unun en büyük diﬂhekimli¤i fuar›n› oluﬂturma yönünde de ileri bir ad›m olarak görüyoruz.

TDB Baflkanlar Konseyi Ankara’da topland›
TDB Baﬂkanlar Konseyi toplant›s› 19 ﬁubat 2005 günü Ankara’da yap›ld›. Toplant›da gündemdeki Genel Sa¤l›k Sigortas› sistemi ele al›nd›. Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin GSS’ye sunaca¤› öneriler
kapsam›nda diﬂhekimli¤i hizmetlerinin bilimsel verilerle maliyet analizi konusunda yap›lan çal›ﬂma
da sunuldu.
oplant›n›n gündemi, Sosyal Güvenlik Reformu kapsam›nda Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca haz›rlanan; Emeklilik Sigortas›
Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, Primsiz Ödemeler Kanunu ve
Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu Tasar›
Taslaklar› hakk›nda TDB’nin görüﬂlerine son ﬂeklini vermekti. Özellikle a¤›z
ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin GSS kapsam›ndaki yeri, gündemin ana konusu idi.
Toplant›n›n ilk bölümünde, Hacettepe
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Doç.Dr. Çetin Akar, diﬂhekimli¤i hizmetlerinin bilimsel verilerle maliyet analizi konusunda yapt›¤› çal›ﬂmay› sundu. Maliyet analizinde, bir diﬂhekimi muayenehanesinin, ortalama standart kazanc› için, diﬂhekimli¤i birim ücretlerinin neler olmas› gerekti¤ini çeﬂitli versiyonlarla anlatt›.
Çetin Akar, muayenehane maliyet analizi, iﬂ, birim, zaman analizi, gelir, gider,
vergi, maliyet, yüzdelikli kar hesaplamalar› üzerine kat›l›mc›lara detayl› bilgiler vererek, muayenehanelerin asgari
girdi, ç›kt› hesaplamalar›n› sundu.
Toplant›n›n ikinci bölümünde; TDB
Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m, GSS çal›ﬂmalar› hakk›nda aç›klamalarda bulunarak, çal›ﬂmalar›n seyri ve gelinen nokta
konusunda bilgi verdi. GSS içerisinde a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin özelden sa-
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t›n al›nmas› konusunda yap›lan çal›ﬂmalar›, görüﬂmeleri ve GSS kuruluna
yap›lan önerileri anlatt›. TDB Yönetim
Kurulu üyesi Tümay ‹mre, maliyet analizi çal›ﬂmalar› ›ﬂ›¤›nda GSS’ye önerilmesi düﬂünülen a¤›z, diﬂ sa¤l›¤› hizmetleri paketi içinde yer almas› düﬂünülen
kalemlerle ilgili çal›ﬂmalar› aktard›.
GSS öneri konusunda TDB’nin y›llardan
bu yana savundu¤u öncelikli grublar ve
öncelikli tedavi kalemlerinin neler olmas› gerekti¤i, toplumun ihtiyaçlar›yla
ilgili yap›lan çal›ﬂmalar, dmf endeksi ve
diﬂhekimli¤i hizmetleri için harcanan
veya harcanmas› düﬂünülen genel giderler ›ﬂ›¤›nda, pakette yer almas› düﬂünülen, olmazsa olmaz, kalemlerle ilgili bilgi verdi.
Baz› Oda Baﬂkanlar› ise, GSS’nin toplumun büyük bir bölümünde kabul görmedi¤i ve toplumsal yararlar› konusunda ciddi kayg›lar›n›n bulundu¤u,
TDB’nin bu konudaki tavr›n›n yanl›ﬂ oldu¤u, GSS’nin ayr›, hizmetin özelden
sat›n al›nmas›n›n ayr› konular olarak ele al›nmas› ve GSS’ye bak›ﬂ›m›zla ilgili
yeniden düﬂünülmesi gerekti¤i konusunda görüﬂ bildirdiler.
Baz› Oda Baﬂkanlar› da performans uygulamas›n›n, GSS’ nin kötü bir provas›
oldu¤unu, bu uygulaman›n, etik de¤erler aç›s›ndan hekimleri olumsuz etkiledi¤ini, söylediler.

Genel Baﬂkan Celal Y›ld›r›m, daha önce
yap›lan üç TDB Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›nda, GSS ve hizmetin özelden sat›n al›nmas› konusunda geniﬂ bir mutakabat sa¤land›¤›n›, çal›ﬂmalar›n bu görüﬂler do¤rultusunda yap›ld›¤›n›, yap›lan çal›ﬂmalara, bireysel ve grupsal yararlar aç›s›ndan de¤il, tüm toplumun ç›kar›na olup olmad›¤›, süreklili¤i olup
olmad›¤› aç›s›ndan bak›lmas› gerekti¤ini belirtti. Ayr›ca, TDB’nin de, GSS ile
ilgili çeﬂitli konularda kayg›lar› bulundu¤una de¤indi. Ancak, tamamen çökmüﬂ ve kiﬂisel iliﬂkilerin a¤›r bast›¤›, varolan haklar›n ka¤›t üzerinde kald›¤› bu
sistem yerine, insanlar›n, gerçek ihtiyaçlar›n› mevcut tüm sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar›ndan alabilece¤i ve sa¤l›kl› bir
neslin yetiﬂmesi için, öncelikli gruplar›n
ve öncelikli tedavi kalemlerinin GSS
kapsam›na al›nmas› konular›nda da
mutabakat bulundu¤unu belirtti.
Toplant›n›n üçüncü bölümünde TDB üye yaz›l›m program› ile ilgili bilgi aktar›m›nda bulunuldu.
Son bölümde ise, TDB’nin ambleminin
de¤iﬂtirilmesi konusu görüﬂüldü. Yeni
amblem tasar›mlar› Oda Baﬂkanlar›n›n
görüﬂlerine sunuldu. Yeni tasar›mlar içerisinde en fazla be¤eni alan tasar›m›n
üzerinde baz› de¤iﬂiklikler yap›lmas›na
karar verildi.

Prof.Dr. Gazi Zorer:

‘Mülkiyet de¤il,
bilimsel yeterlilik,
kalite ve
akreditasyon
tart›fl›lmal›’
Sa¤l›k hizmetlerinin sunumunun tek
elde toplanmas›n› Genel Sa¤l›k Sigortas› (GSS) aç›s›ndan de¤erlendirir
misiniz?
Sa¤l›k hizmetlerinin sunumu örgütlenme modeli ile ilgili, GSS sistemi ise bir
finansman yöntemi, ikisi birbiriyle do¤rudan iliﬂkili ﬂeyler de¤il. Gündemdeki
esas konu SSK’n›n sa¤l›k hizmetini bizzat veren bir kurum olmaktan ç›kar›lmas›, sadece sigortac›l›k hizmetleri ile
s›n›rland›r›lmas›, sa¤l›k ile sadece hizmetin sat›n al›nmas› aﬂamas›nda iliﬂkilendirilmesidir. GSS yasa tasla¤›ndan
anlaﬂ›ld›¤› kadar› ile temel olarak kamu
sigortac›l›¤›n›n esas al›nd›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Bu anlamda tüm sosyal güvenlik
kuruluﬂlar›n›n birleﬂtirilece¤i anlaﬂ›l›yor. Ancak sa¤l›k hizmeti sunumunda
ﬂimdilik Sa¤l›k Bakanl›¤› tek elden hizmet verecek gibi görünse de özel hekimlik, özel hastaneler, üniversite hastaneleri ve askeri hastaneler iﬂlevlerini
sürdürecek. Ayr›ca Sa¤l›k Bakanl›¤›
hastaneleri döner sermayeye sahip kuruluﬂlar; son dönemde "performans de¤erlendirmesi" uygulamas›na geçen
Sa¤l›k Bakanl›¤› hastanelerinde iﬂletme
anlay›ﬂ›na uygun geliﬂmeler yaﬂan›yor.
Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkilileri de hastalara
doktor seçme özgürlü¤ü tan›yacaklar›na dair aç›klamalar yap›yorlar. Sosyal
Güvenlik kuruluﬂlar› özel hastanelere
hasta sevk ediyorlar. Bu durumda Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› hastanelerin de rekabete aç›laca¤› anlaﬂ›l›yor.
SSK’n›n Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devir iﬂlemini siyasi ve teknik olarak de¤erlendirir misiniz?
SSK hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na
sat›lmas›, ilk bak›ﬂta bir tür devletleﬂtir-

me niteli¤i taﬂ›yor. Ancak SSK 60 y›ll›k
gelene¤i olan bir kurum ve görece özerk
bir kuruluﬂ olmas›na ra¤men çal›ﬂma
sistemi aç›s›ndan çok merkezi bir yap›ya ve hantal bir iﬂleyiﬂe sahip. Aﬂ›r› bürokratik iﬂlemler bugüne kadar hak sahibi ve sigortal›lar› can›ndan bezdirmiﬂ
vaziyette. Sa¤l›k Bakanl›¤› hastaneleri ise daha esnek ve yerinden yönetim yap›s›na do¤ru bir de¤iﬂim süreci yaﬂ›yor.
Bu anlamda ﬂeklen bir devletleﬂtirme özelli¤i yaﬂamam›za ra¤men, özünde SSK
hastanelerinin daha dinamik bir yap›ya
kavuﬂaca¤› söylenebilir. Mülkiyet sorunu hukuksal yönden tart›ﬂmal› bir durum, bizim gibi sa¤l›k profesyonellerini
aﬂan bir konu.

rinin faturalar› ﬂiﬂirdi¤i söyleniyordu.
ﬁimdi 147 SSK hastanesi de bu ﬂekilde
faturaland›rma yapacak.

SSK’n›n sa¤l›k hizmetlerinin sunumuyla ilgili zarar etmedi¤i söyleniyor. SSK’n›n Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan
hizmet sat›n almas› durumunda bu
hizmet SSK’ya pahal›ya malolmayacak m›?
SSK’n›n toplad›¤› sa¤l›k primleri, sa¤l›k
giderlerini hemen hemen karﬂ›l›yor gibi, bu nedenle sa¤l›k sisteminde aç›¤›
olmad›¤› söyleniyor. Ancak bu durumun hizmet verilmeyerek sa¤land›¤› ortada. SSK’l›lar›n önemli bir kesimi hizmet alamad›¤› için SSK’ya baﬂvuramad›¤›n› herkes biliyor. Bu kesimin kaç kiﬂi
oldu¤una dair elde bir veri olmad›¤› için kesin say›lar verilemez, ancak bu bir
gerçek. SSK’n›n tüm sa¤l›k hizmetini
sat›n almas› durumunda SSK’ya bu hizmetin ‘pahal›’ya malolaca¤› kesinlikle
do¤ru. Bu iki nedenle ortaya ç›kacak.
Birincisi, ﬂimdiye kadar hizmet alamayan önemli bir kesim hizmete daha rahat ulaﬂacak. ‹kincisi ﬂimdiye kadar üniversite ve Sa¤l›k Bakanl›¤› hastanele-

Yeni durumun verimlili¤e etkileri konusunda ne düﬂünüyorsunuz?
Verimlilik konusunda halen SSK hastaneleri Sa¤l›k Bakanl›¤› hastanelerine göre çok daha verimli çal›ﬂ›yor. Hekim baﬂ›na düﬂen poliklinik ve ameliyat say›lar› SSK hastanelerinde çok yüksek. Ancak Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda uygulamaya
baﬂlanan performans sistemin geliﬂtirilmesi bu hastanelerde de verimlili¤i daha üst düzeye ç›karabilir. Kurulacak sistem, özellikle hekimlerin çal›ﬂma özgürlüklerini s›n›rlamamal›, aksine motive etmeli, ancak aﬂ›r› tedaviler yap›lmas› ve malpractice uygulamalar› gibi konularda denetleyici olmal›d›r.

SSK’l›lar zaten Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan
hizmet alabiliyorlard›. Neden böyle
bir düzenlemeye gerek duyuldu?
Bu sorunun muhatab› Sa¤l›k Bakanl›¤›
ve hükümet yetkilileridir. San›yorum
bu iﬂlem sa¤l›k ve sosyal güvenlik alanlar›nda toplam düzenlemelerin bir aya¤›n› oluﬂturuyor. Sosyal güvenlik kuruluﬂlar›n›n birleﬂtirilmesi planlan›yor ki,
bu kesinlikle do¤ru, GSS kurulmaya çal›ﬂ›l›yor. Yoksa olay, sadece SSK’l›lar›n
Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan hizmet almas› ile
s›n›rl› bir uygulama de¤il.

SSK’n›n devri sa¤l›kta özelleﬂtirmenin bir ad›m› olaca¤› gerekçesiyle
eleﬂtiriliyor. Bu ad›mla özelleﬂtirme
aras›nda do¤rudan bir ba¤ var m›?
SSK’n›n devrinin sa¤l›kta özelleﬂtirmeye
nas›l bir ﬂekilde yol açaca¤›n› bilmiyorum. Bu, bir tür komplo teorisi gibi söy33 / TDBD

leniyor. Yetkililer aç›klamalar›nda böyle bir uygulamadan bahsetmiyorlar.
Sa¤l›k alan›nda özel sektörün desteklendi¤i do¤ru bir tespit, ancak, dünyan›n hiçbir yerinde sa¤l›k hizmeti tümüyle özel sektör taraf›ndan verilmiyor. Kamusal yönü a¤›r basan bir hizmet, ülkemizde de devletçi uygulamalar bütün a¤›rl›¤›yla sürüyor. Maliye Bakanl›¤›, Bütçe Uygulama Talimat› ile fiyatlar› ve uygulama koﬂullar›n› belirliyor. Ad› üzerinde talimat veriyor. Meslek örgütlerini dahi muhatap kabul etmiyor. ‹lac›n fiyat›n› Sa¤l›k Bakanl›¤›
belirliyor. Kamu sigortac›l›¤› öngörülüyor. Ancak sa¤l›k hizmeti veren özel
kuruluﬂlar›n bir miktar daha artmas›
do¤al ve sa¤l›kl› bir geliﬂme. Kamu hastanelerinin de rekabete aç›lmas›yla toplamda hizmet kalitesinin artaca¤› ve
halka daha kaliteli bir sa¤l›k hizmeti verilmesinin yolunun aç›laca¤› kesin. Süreç içerisinde ülkemizde sa¤l›k hizmetinin daha pahal› bir hale gelece¤i tespiti
de do¤ru, ancak her ﬂeyin bir bedeli
var. Bu risk özellikle siyasi iktidarlar› ilgilendiriyor. Ülke daha çok ürettikçe,
zenginleﬂtikçe, sa¤l›¤a ayr›lan pay›n da
artaca¤› bilinen bir gerçek. Dünya üzerindeki di¤er örneklere bak›ld›¤›nda
GSMH, kiﬂi baﬂ›na düﬂen ulusal gelir

‘Sa¤l›k alan›nda özel sektörün
desteklendi¤i do¤ru bir tespit,
ancak, dünyan›n hiçbir yerinde
sa¤l›k hizmeti tümüyle özel
sektör taraf›ndan verilmiyor.
Kamusal yönü a¤›r basan bir
hizmet, ülkemizde de devletçi
uygulamalar bütün a¤›rl›¤›yla
sürüyor.’
gibi rakamlar›n sa¤l›k göstergeleri ile
genel bir paralellik taﬂ›d›¤› izlenmektedir.
224 say›l› sosyalizasyon yasas›nda
sa¤l›k hizmetlerinin tek çat› alt›nda
toplanmas› ve SSK hastanelerinin
devri yeral›yordu. Bugüne kadar bu
neden gerçekleﬂtirilemedi?
224 say›l› yasada SSK hastanelerinin
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devri yer al›yor, hatta hekimlerin de sözleﬂmeli çal›ﬂt›r›lmas› yaz›yordu. Fakat bu yasa, o dönem
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ülke koﬂullar›na uygun, güzel bir yasa
olmas›na ra¤men biraz da ad›ndan kaynaklanan ön yarg›larla bugüne kadar
gerçek anlamda uygulanmam›ﬂt›r. Sa¤l›k ocaklar› yap›lmaya devam edilmiﬂ,
ancak di¤er eksiklikler hiçbir zaman giderilememiﬂ, yeterli ve etkili bir sa¤l›k
hizmeti de verilememiﬂtir. Bundan 40
y›l önce ç›kar›lan Sosyalizasyon yasas›n›n sa¤l›k oca¤› örgütlenme modelinden bugün dahi k›rsal kesimler için iyi
bir model olarak yararlan›lmal›d›r. SSK
hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na sat›lmas›, devredilmesi ﬂekli olarak tart›ﬂ›lmamal›, esas olarak bu hastanelerin nas›l daha verimli çal›ﬂt›r›laca¤›, nas›l daha kaliteli hizmet verilece¤i, halk›n sa¤l›k hizmeti görmede yaﬂad›¤› s›k›nt›lar›n nas›l giderilece¤i tart›ﬂ›lmal›d›r.
Yoksa hastanelerin sahibinin kim oldu¤u bir anlam ifade etmiyor. Bir an önce
Sa¤l›k Bakanl›¤› da hastaneleri yönetmekten vazgeçmeli, tüm hastaneler, rekabete aç›k otonom çal›ﬂan iﬂletmeler
haline dönüﬂtürülmelidir. Baﬂhekimler
T›bbi Direktör olmal›, seçimle iﬂbaﬂ›na
gelmeli, hastaneleri genel müdürler, iﬂletme müdürleri yönetmelidir. Mülkiyet tart›ﬂmalar› de¤il, bilimsel yeterlilik,
kalite ve akreditasyon tart›ﬂmalar› yap›lmal›d›r.

11-14 May›s 2005
Sava Centar-Belgrad
S›rbistan-Karada¤
Website: www.bass2005.org.yu
E-mail: bass2005@scentar.co.yu
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www.arber.com.tr

Sa¤l›k hizmetlerinde bilgilendirme
ve reklam›n dayan›lmaz hafifli¤i
Celal Korkut Y›ld›r›m*

onuya sa¤l›k felsefesi boyutu ile
bak›ld›¤›nda sa¤l›k hizmetlerinde haber, tan›t›m, ilan ve reklam
sözcüklerinin nas›l kullan›laca¤› ve bu
sözcüklerin taﬂ›d›¤› anlamlar›n nerede
baﬂlay›p nerede bitece¤i önem taﬂ›maktad›r.
Bu sözcüklerin tan›mlanmas›na bir bakal›m.
Haber: Yeni olmuﬂ ya da olacak bir olay
üzerine bilgi.
Tan›t›m: Bir ﬂeyin tan›nmas›n› sa¤lamak.
‹lan: Daha önce duyulmam›ﬂ veya yeni
ortaya ç›km›ﬂ bir olay›n çeﬂitli bas›n yay›n organlar› ile duyurulmas›
Reklam: Bir ürünü veya bir hizmeti daha çok satmak üzere tasarlanm›ﬂ duyuru veya bir ﬂeyi halka tan›tmak, be¤endirmek ve böylelikle tüketimini sa¤lamak için söz, yaz› veya resimle yap›lan
her türlü çaba.
Bu dört sözcü¤ün tek ortak noktas› ise
bilgi ve bilgilendirmeyi bar›nd›rmalar›d›r.
Bu bak›ﬂ aç›s› ile de¤erlendirdi¤imizde
sa¤l›k hizmetlerinde reklam kavram›n›
öncelikle sorgulamam›z gerekir.Bu sorgulamada sa¤l›k hizmetlerinde temel ilkenin talep yaratmak m› yoksa sa¤l›k
hizmetlerine olan talep ve ihtiyac›n karﬂ›lanmas›na yönelik bir düzenleme mi
olmas› gerekti¤inin aç›mlanmas› gerekir.
Sa¤l›k ve reklam sözcüklerinin bir arada olmas› olanakl› m›d›r? Ve sa¤l›k hizmetlerinde bilgilendirme hangi boyutlarda kullan›c›lara (hasta) ve kulland›r›c›lara (hekim) yönelik yap›lmal›d›r
Sa¤l›k hizmetleri bir ürün mü? Al›n›p
sat›lan bir ürün mü? Daha çok sat›lmas› daha çok kullan›lmas› için duyurulmas› tan›t›lmas› ya da reklam›n›n yap›lmas› gereken bir ürün mü?
Reklam, bir ürünün bir hizmetin daha
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çok kullan›lmas› amac›yla tüketiciyi
yönlendirmek üzere yap›lan bir eylemdir. Daha çok kullanmay› daha çok tükettirmeyi amaçlar. Bu anlay›ﬂ›n sa¤l›k
hizmetlerine taﬂ›nmas› sa¤l›k felsefesi ile örtüﬂmez. Ve insani bir yaklaﬂ›m de¤ildir.
Bu mant›kla yola ç›karsak sa¤l›k hizmetlerinin daha çok kullan›lmas› ya da
sat›c›lar› taraf›ndan daha çok pazarlanabilmesi için insanlar›n hasta olmas›n›
beklemenin ötesinde hastal›kl› birey yaratman›n her türlü yolunu aramak ve
kullanmak gerekir.
Sa¤l›k; bireyin öncelikle hasta olmadan
fiziksel ve ruhsal yönden sa¤l›¤›n›n korunmas›d›r. Tüm önlemlere karﬂ›n hastal›k durumu ortaya ç›karsa gerekli tedavinin yap›lmas›d›r.
Sa¤l›k ekonomistlerine göre sa¤l›k hizmetlerine yap›lan harcama bir tüketim
harcamas› de¤il bir yat›r›m harcamas›d›r. Daha çok harcamay› amaçlayan
tüketim anlay›ﬂ› yerine daha az hasta
olmay› sa¤layan bir yat›r›m anlay›ﬂ›
hedeflenir.
Kimse bu de¤er yarg›lar›n› ya da ilkeleri yanl›ﬂ buldu¤unu söyleyerek, sa¤l›k
hizmetlerinde reklam yap›lmas›n› ifade
ederek ortaya ç›kmaz. Ama ilan, tan›t›m
ve haber yap›yorum diyerek aç›k ya da
gizli reklam yapma yollar›n› ararlar.
Yukar›da da ifade etti¤im gibi ilan, tan›t›m, haber ve reklam sözcükleri aras›nda geçiﬂler bulunmaktad›r. Hepsini birleﬂtiren tek nokta ise hepsinde bilgilendirme iﬂlevinin olmas›d›r.
Muayenehanenizin aç›l›ﬂ›n› günlerce ve
tam sayfa olarak duyurursan›z buradaki
bilgilendirme ilan kavram›n›n d›ﬂ›na ç›kar reklama girer.
Sa¤l›k alan›nda kullan›lacak bir ilac›n
ya da cihaz›n tan›t›m›n› kulland›r›c›ya
(sa¤l›k çal›ﬂan›) de¤il de kullan›c›ya yönelik yaparsan›z amac›n›z bilgilendirme
olmaz reklam olur.
Ve bu anlay›ﬂ›n sonunda ortaya ç›kan
tablo kamu sa¤l›¤›na ve ülke ekonomisine zarar olarak ortaya ç›kar.
Örne¤in sa¤l›k hizmetlerini piyasa anlay›ﬂ›na göre sürdüren ABD’de 1. basamak sa¤l›k hizmetlerine baﬂvuru say›s›

y›lda 358 milyon iken akupunktur, masaj vb. uygulama yapan yerlere baﬂvuru
yapanlar›n say›s› ise 425 milyondur.
Ülkemizde 1989 y›l›nda yap›lan bir araﬂt›rmada evlerde kullan›lmayan ilaçlar›n bedeli 200 milyar TL iken Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bütçesi 900 milyar TL’dir.
Fransa’da yanl›ﬂ ilaç kullan›m›na ba¤l›
y›ll›k parasal kay›p 24 milyar dolard›r.
Hizmet sektörleri içerisinde kullan›c›lar›n en az bilgiye sahip oldu¤u ve kiﬂinin
tüm iyi niyetiyle kendisini hizmet sunucusunun ellerine b›rakt›¤› sa¤l›k sektöründe devletin ve meslek kuruluﬂlar›n›n kurallar koymas› ve konulan kurallar› uygulamas› hem kamu sa¤l›¤› hem
de kaynaklar›n verimli kullan›m› aç›s›ndan zorunludur.
Devletin sa¤l›k alan›nda yapt›¤› düzenlemelerde boﬂluklar oldu¤u, günümüz
koﬂullar›na art›k cevap veremedi¤i bir
gerçektir. Mevzuat çal›ﬂmalar›, sa¤l›k
hizmetlerinde reklam yapabilmenin koﬂullar›n›n yarat›lmas›n› de¤il; varolan
mevzuat›n yetersizli¤inden yararlanarak
sa¤l›¤› ticari bir metaya dönüﬂtüren kiﬂi
ve kurumlara karﬂ› gerekli düzenlemeleri kapsamal›d›r.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n Sa¤l›k Meslek Mensuplar› ile Sa¤l›k Kuruluﬂlar›n›n Toplumu Bilgilendirme Usul ve Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik tasla¤› çal›ﬂmas› ne
yaz›k ki sa¤l›k hizmetlerini piyasa koﬂullar›na göre düzenlemek isteyenlerin
taleplerine cevap vermek üzere haz›rlanan bir çal›ﬂmad›r.
Bu anlay›ﬂ sa¤l›k hizmetlerinde bir yandan gereksiz tedavilerin yap›lmas› ve
sa¤l›k hizmetlerinde tekelleﬂme ile halk
sa¤l›¤›na zarar verilmesi sonucunu do¤uracak, di¤er yandan ise reklam yapma gücüne sahip olmayan bireysel çal›ﬂan sa¤l›k mensuplar›n› yoksullaﬂt›racakt›r.
Bu düzenlemenin ne ekonomik, ne insani, ne de sa¤l›k felsefesi ile örtüﬂen bir
yan› bulunmamaktad›r. Sadece ve sadece sa¤l›k hizmetlerini ticari bir meta olarak gören anlay›ﬂa yarar› bulunmaktad›r.
* Diﬂhekimi, TDB Genel Baﬂkan›

Küresel Bar›ﬂ ve Adalet Koalisyonu (BAK) ABD ve
müttefiklerinin Irak’› iﬂgalinin ikinci y›ldönümü olan
19 Mart günü protesto etkinlikleri düzenliyor.
BAK’a destek veren gazeteci Mete Çubukçu’yla
ABD tehditine karﬂ› bir ayd›n grubuyla birlikte
destek ziyaretinde bulunacaklar› Suriye’ye
gitmeden önce görüﬂtük. Ortado¤u’yu en iyi bilen
gazetecilerden biri olan Çubukçu’ya 19 Mart’›n
anlam›n› ve Ortado¤u’daki durumu sorduk:

‘Yeni iflgalleri
durdurabiliriz’
‹ﬂgalin ikinci y›ldönümünde çeﬂitli
protesto eylemleri planlan›yor. 19
Mart’ta yap›lacak eylem nas›l bir anlam ifade edecek?
19 Mart ﬂu aç›dan önemli: ‹ki y›l öncesine dönecek olursak Irak Savaﬂ› baﬂlamadan önce bütün dünya ve dolay›s›yla Türkiye’de de yükselen bir savaﬂ karﬂ›t› hareket vard›. Gerçekten dünyada
binlerce hatta baz› ülkelerde milyonlarca insan topland› ve bu savaﬂa karﬂ› ç›kt›, protesto etti. Neticede savaﬂ önlenemedi, iﬂgal baﬂlad›. Bu süre zarf›nda da
savaﬂ karﬂ›t› hareket kan kaybetti. Hem
bizim ülkemizde hem de dünyada. Çeﬂitli çabalarla farkl› zamanlarda farkl›
etkinliklerle bu duyarl›l›k ayakta tutulmaya çal›ﬂ›ld›. NATO zirvesi s›ras›nda
‘Gelme Bush’ kampanyalar›, farkl› dönemlerde etkinlikler, sempozyumlar,
zaman zaman gösterilerle bu ruh hali
hep ayakta tutulmaya çal›ﬂ›ld›. 19 Mart
öncesinde de geçti¤imiz 19 ﬁubat’ta bir
uluslararas› sempozyum yap›ld›, Ortado¤u, Irak Savaﬂ› ve iﬂgallerle ilgili. Ben
de kat›ld›m konuﬂmac› olarak. Yine
farkl› toplant›larla hem insanlar bir araya getirilmeye hem de 19 Mart öncesinde bir hareketlilik sa¤lanmaya çal›ﬂ›ld›. Radyolara çeﬂitli spot sloganlar oluﬂturuldu. Afiﬂler yap›l›yor. Dolay›s›yla
ben insanlar›n iki y›l öncesi gibi olmasa
da ona yak›n bir ﬂekilde 19 Mart’ta protesto için alanlara ç›kacaklar›n› düﬂünüyorum. Ç›k›lmas› gerekti¤ini de düﬂünüyorum çünkü önümüzde baﬂka bir
süreç yavaﬂ yavaﬂ baﬂl›yor.
19 Mart’ta farkl› kentlerde farkl› etkinlikler yap›lacak, ‹stanbul’a ulaﬂamayan
insanlar bulunduklar› alanlarda çeﬂitli
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etkinlikler yapacak. Ama as›l olarak savaﬂa karﬂ› olan insanlar›n, kalabal›klar›n
‹stanbul’da toplanmas› planlan›yor.
19 Mart için uluslararas› düzeyde bir
iletiﬂim var m›?
Var tabii. ‹ki y›l önce oldu¤u gibi Londra’da, Madrid’de, Washington’da, New
York’ta, Berlin’de, Atina’da bütün dünyada, savaﬂ karﬂ›tlar›n›n örgütlü oldu¤u
her yerde 19 Mart’ta organize bir eylem
olacak. Ama tabii bunlar›n kat›l›m düzeyleri ülkelere göre de¤iﬂebilir. Böyle
bir program var.
ABD’nin son tehditlerinin ard›ndan
eylemlerde Suriye’ye yönelik bir tema var m›?
Öyle bir tema var. Ama sadece Suriye
anlam›nda de¤il. Çünkü zaman zaman
yanl›ﬂ anlaﬂ›l›yor. Irak iﬂgalinden önce

‘Ortado¤u’da insanlar Türkiye’nin
ve meclisin iflgali protesto
etti¤ini ve 1 Mart’taki tezkereyi
reddetti¤ini düflünüyor.
Bu anlamda çok olumlu bir hava
var oradan bakt›¤›n›z zaman.
Hem iktidarlarda hem de özellikle
halkta. ‹ktidar›n lehte tutumuna
ra¤men reddedilmifl olmas› ya da
ikinci kez geldi¤inde kabul
edilmifl olmas› o kadar
hat›rlanm›yor.’

oldu¤u gibi baz› çevrelerce ‘diktatörlüklere, bask›c›, tutucu rejimlere destek veriyorsunuz’ söylemi üretiliyor. Bizim
Suriye’ye ziyaretimiz hem dünyay› hem
Ortado¤u’yu kendi istedi¤i gibi de¤iﬂtirmek isteyenlere karﬂ› ve bu do¤rultuda
Irak’ta yap›lanlar› göz önüne alarak bu
iﬂgal mant›¤›n› ve istedi¤ini istedi¤i zaman yapabilme fütursuzlu¤unu engellemeye yönelik sembolik bir giriﬂim. Belki ilerde ‹ran’a da olabilir. Ama buralara giden insanlar›n hemen hemen hepsi
ne Suriye rejimini ne de ‹ran rejimini
desteklemeyen ve sürekli eleﬂtiren insanlar. Burada esas olan Suriye’deki ya
da ‹ran’daki iktidara destek de¤il
ABD’nin sald›rganl›¤›na karﬂ› oradaki
insanlarla, halklarla dayan›ﬂma içinde
olmak.
Siz Ortado¤u’yu bilen, s›k s›k o bölgelerden haber geçen bir gazetecisiniz. TBMM’nin 1 Mart 2003’te reddetti¤i tezkere sonras› sizin oralardan edindi¤iniz izlenimler nas›l?
‹nsanlar orada olaya ﬂöyle bak›yor. Bu
tezkerenin ne ﬂekilde reddedildi¤i insanlar›n çok da fazla umurunda de¤il.
‹nsanlar o tezkerenin sonuç olarak reddedilmesine bak›yor. Türkiye’nin ve
meclisin bu durumu protesto etti¤ini ve
tezkereyi reddetti¤ini düﬂünüyor. Bu
anlamda çok olumlu bir hava var oradan bakt›¤›n›z zaman. Hem iktidarlarda
hem de özellikle halkta. ‹ktidar›n lehte
tutumuna ra¤men reddedilmiﬂ olmas›
ya da ikinci kez geldi¤inde kabul edilmiﬂ olmas› o kadar hat›rlanm›yor. Dedi¤im gibi oradaki insanlar sonuca bak›yor ve kafalar›nda o anlamda Türkiye

‘‹nsanlar art›k ABD’nin bir yeri vuracak olmas›n› do¤al olarak kabul
etmeye bafllad›. Bu tuza¤a düflmemek gerekiyor. Yabanc›laflmamak
ve hep uyan›k olmak gerekiyor.
Bu atalete ve rehavete kap›ld›¤›m›z noktada hem iflgallere hem
savafllara çok geçerli gerekçeler
üretebiliriz, üretebiliyoruz.’

insan›na karﬂ› çok olumlu bir imaj var.
Ben savaﬂ›n ilk on günü Irak’tayd›m.
Savaﬂ baﬂlamadan önce Irakl›lardan da
bunu çok duymuﬂtum.
Irak’ta Türkiyeli kamyon ﬂoförlerinin
öldürülüyor olmas›n› Türkiye’deki ana ak›m medya Irak’ta süren direniﬂin terörizmine delil olarak sundu.
Bu tür olgular› nas›l de¤erlendirmek
laz›m?
Türkiye’de hâlâ, sanki Irak normal bir
ülkeymiﬂ, orada anormal bir iﬂgal ve
bir direniﬂ, bir "terör" yokmuﬂ gibi alg›lan›yor. Hay›r, Irak’ta bir iﬂgal var ve inan›lmaz bir savaﬂ, özellikle baz› bölgelerinde çok korkunç bir savaﬂ devam ediyor. Bu ortam birtak›m unsurlar taraf›ndan da kullan›l›yor. Irak’ta direniﬂ
var, Irak’›n yerli unsurlar› taraf›ndan
sürdürülen... Irak’ta El-Kaide anlay›ﬂ›
var... Irak’ta istihbarat servisleri var... Irak’ta herkes var. Herkes orada kozunu
bir ﬂekilde paylaﬂ›yor. Art›k hangi eylemi kimin yapt›¤›n› net olarak bilmek
gerçekten çok zor. Gazeteciler de art›k
orada hayat bulam›yor ve gidemiyor.
Dolay›s›yla kimin ne yapt›¤›n› ortaya ç›karmak çok zor. Biraz foto¤raf grileﬂmiﬂ
durumda.
Türkiyeli ﬂoförleri kim öldürüyor? Hapishaneden savaﬂ
sonras› b›rak›lan bir sürü
adi suçlu var. Direniﬂçiler
de var bunlar›n d›ﬂ›nda,
El-Kaideciler de var. Niçin Türkiyeli ﬂoförler öldürülüyor? Çünkü o hattan Türkiyeli ﬂoförlerden
baﬂka geçen ﬂoför yok. Daha
önce Suriyeli, Ürdünlü ya da
Kuveytli ﬂoförler de öldürüldü baﬂka
hatlarda. Orada nas›l alg›lan›yor? Türkiyeli ﬂoförler tabii ki ekonomik nedenlerden dolay› oraya gidiyor ama büyük
bir ço¤unluk Amerikan uçaklar›na benzin taﬂ›yor ya da Amerika üslerine prefabrik konutlar taﬂ›yor ve orada bu servisi yapan insanlar iﬂbirlikçi olarak görünüyor. ‘Siz bunlar› koruyorsunuz’ diyen kesimler sanki Irak’ta her ﬂey normalmiﬂ gibi konuﬂuyorlar. Hay›r de¤il.
Özellikle Musul’dan baﬂlayarak Ba¤dat’a kadar kelle koltukta bir ülke. Normal bir yer de¤il ve maalesef ﬂoförler de
orada öldürülüyor.
Medyadaki bu yaklaﬂ›m nereden kaynaklan›yor?
Bu da hayat›n çeliﬂkisi herhalde. Savaﬂ›n baﬂ›ndan ﬂimdiye kadar asl›nda sa-

vaﬂ karﬂ›tlar›n›n ya da bu iﬂgalin ne kadar yanl›ﬂ oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂanlar›n söyledikleri her ﬂey neredeyse birebir ç›k›yor. Bunun karﬂ›s›nda olanlar›n söylediklerinin hiçbirisi do¤ru ç›kmad› ama buna ra¤men onlar seslerini
çok daha fazla ç›karabiliyorlar. Kendilerini hakl› göstermek için her türlü argüman› çarp›tmalar›, manipüle etmeleri
çok daha kolay oluyor. ‹ﬂgale kat›lsayd›k orada Türk askeri olsayd› böyle olmazd› diyorlar hâlâ. Hay›r. E¤er Türk
askeri orda olsayd›, ki ben oralar› çok iyi biliyorum, Türkiye’nin ﬂu anda ne
durumda olaca¤›n› tahmin edemiyorum. ﬁoförlere karﬂ› olan sald›r›lar
Türk askerine de karﬂ› olacakt›
orada. Ondan sonra durumun ne hale gelece¤ini düﬂünün. Bu insanlar o konjonktürü, oradaki yap›y›
gerçekten bilmiyorlar ve
bilmedikleri için hâlâ Türk
askerinin oraya gidip emniyet sa¤layabilece¤ini söylüyorlar. Büyük bir kaos olacakt›. ‹nan›lmaz çat›ﬂmalar ç›kacakt›.
Türkiye’de herkes iﬂgale karﬂ› oldu¤unu söylemesine ra¤men iﬂgalin taraf› olan ‹ngiltere’de protesto için
toplanan kalabal›¤›n onda biri bile alanlara ç›kmad›. Bunu neye ba¤l›yorsunuz?
Bence bunun birkaç nedeni var. Birisi
kültürel bir ﬂey. Türkiye’de insanlar
protesto için sokaklara ç›km›yor. Böyle
bir kültür yok. Bir zamanlar vard› ve o
kültürün üzerinden geçildi, ezildi, öldürüldü. ‹kincisi, solun yaﬂad›¤› atalet
ve yenilmiﬂlik durumu. Üçüncüsü, ama
bence as›l önemli olan› AKP’nin iktidarda olmas›. AKP iktidar olduktan sonra
sadece bu tür eylemlerde de¤il baﬂka
eylemlerde de AKP taban›n› art›k alanlarda göremiyoruz. Cuma eylemleri bit-

ti, Irak, Filistin protesto edilmiyor, türban eylemlerinde bile inan›lmaz kan
kayb› var. Sonuçta iktidar olmak baﬂka
bir ﬂey. Bir de, iktidar oldu¤u için kendi taban›n› harekete geçirmiyor. O taban biraz da tâbi bir taban oldu¤u için
aﬂa¤›dan yukar›ya do¤ru harekete geçmiyor. Tepki gösterdiklerine inan›yorum. ‹çlerinde taﬂ›yorlar bu tepkiyi ama
iktidar olma u¤runa bu tepkilerini sokaklara yans›tm›yorlar.
Son olarak, Türkiye halk› savaﬂa karﬂ› ne yapabilir?
Birincisi hakikaten dünyadaki geliﬂmeleri iyi okumak gerekiyor. Diktatörlükleri kesinlikle savunmuyoruz ama bu
gerekçelerle dünya baﬂka bir yere taﬂ›nmaya baﬂland›. Bu durum normalleﬂtirilmeye baﬂland›. ‹nsanlar art›k
ABD’nin bir yeri vuracak olmas›n› do¤al olarak kabul etmeye baﬂlad›. Bu tuza¤a düﬂmemek gerekiyor. Yabanc›laﬂmamak ve hep uyan›k olmak gerekiyor.
Bu bizim baﬂ›m›za da gelecek diye de¤il. Bu atalete ve rehavete kap›ld›¤›m›z
noktada hem iﬂgallere hem savaﬂlara
çok geçerli gerekçeler üretebiliriz, üretebiliyoruz. Belki savaﬂ karﬂ›t› hareketin gerilemesi de biraz bu al›ﬂkanl›¤a
ba¤l›. Hiçbir ﬂeyin bir anlam› yok ruh
hali yay›l›yor. Sadece Türkiye’de de de¤il, dünyada böyle bir ruh hali var. Ama
bu durum dünyay› baﬂka noktalara
götürüyor. ‹nsanlar Filistin’de, Irak’ta
kendilerini niye patlat›yorlar. Bunlar
bir çaresizli¤in ifadesi. Kendi sesini duyuramad›¤›n yerdeki çok olumsuz tepkiler. Ama ortaya bunlar ç›k›yor. Baﬂka
bir yol bulmak gerekiyor. ABD bizi bir
dönem Bush ile El-Kaide aras›nda s›k›ﬂt›rmaya çal›ﬂt›. ﬁimdi Bush ile Ortado¤u
diktatörlükleri aras›nda s›k›ﬂt›rmaya
baﬂl›yor. Hay›r, bizim baﬂka bir yol bulmam›z, bu ikilemden kurtulmam›z laz›m.
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Güvence alt›nda oldu¤unuzu unutmay›n
Geçti¤imiz y›l TDB ile Marsh Sigorta aras›nda imzalanan bir protokolle tüm diﬂhekimlerinin ferdi kaza sigortas› kapsam›na al›nmas›
sa¤lanm›ﬂt›. Y›l içerisinde malesef sigortadan yararlanmak zorunda
kalan meslektaﬂlar›m›z da oldu. Ancak bu süreçte gördük ki meslektaﬂlar›m›z henüz ferdi kaza sigortas›ndan yeterince haberdar
de¤iller. TDB Genel Sekreteri Murat Ersoy sigortan›n diﬂhekimlerine
sa¤lad›¤› güvenceleri ve nas›l yararlan›laca¤›n› aktard›.
Murat Ersoy*

eçti¤imiz y›l üye aidatlar›ndan
ayr›lan küçük bir payla meslektaﬂlar›m›za ferdi kaza sigortas›
yapmaya baﬂlam›ﬂt›k.
Bilindi¤i gibi, günlük yaﬂam›m›zda çeﬂitli tehlikelere maruz kal›yoruz. Hiç istenilmese de, trafik kazalar›, evde, muayenehanede, sokakta baﬂ›m›za gelebilecek pek çok kaza sonucu çal›ﬂamayacak duruma gelmek ya da vefat söz konusu olabilir. Ayr›ca, tedavi giderlerini
karﬂ›lamakta sorunlar yaﬂan›labilir.
Bu tür olumsuzluklara karﬂ›n, meslektaﬂlar›m›z›n ya da ailelerinin ma¤duriyetlerini bir nebze olsun giderebilmek
amac›yla tüm meslektaﬂlar›m›za ferdi
kaza sigortas› yapt›r›yoruz.
Sigorta; kaza sonucu vefat, kaza sonucu
maluliyet ve kaza sonucu tedavi masraflar›n› kaps›yor. Kaza sonucu vefat veya
kaza sonucu maluliyet için 10 bin YTL,
kaza sonucu tedavi masraflar› için de
1000 YTL teminat al›n›yor.
Bu, ﬂimdilik bir baﬂlang›ç. Eldeki maddi olanaklarla kapsam böyle belirlendi.
‹leride olanaklar art›r›larak hem sigorta
kapsam› geniﬂletilebilir, hem de teminatlar yükseltilebilir.
TDB olarak, sigorta ﬂirketlerine karﬂ›
toplu pazarl›¤›n gücünü kulland›k. Tek
tek çok daha yüksek primlerle alabilece¤imiz teminatlar›, say›m›z›n yüksekli¤i sayesinde çok daha düﬂük bir bedel
ile alm›ﬂ bulunuyoruz.
Geçti¤imiz bir y›l içinde vefat ya da kaza sonucu yaralanma gibi nedenlerle sigortadan yararlanan meslektaﬂlar›m›z
ve yak›nlar› uygulamay› çok olumlu
buldular. Ancak dergilerimizde ve çeﬂitli vesilelerle duyurmam›za ra¤men mes-
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lektaﬂlar›m›z›n önemli bir bölümünün
uygulamadan haberdar olmad›klar› görülüyor.
Bu ba¤lamda ferdi kaza sigortas›n›n
kapsam› ve yararlan›ﬂ biçimi hakk›nda
baz› hat›rlatmalar yapmakta yarar görüyoruz.
Mesleki faaliyet s›ras›nda oluﬂacak
kazalar
Mesleki faaliyet esnas›nda meydana gelecek her türlü kaza sonucunda yaralanma, sürekli sakatl›k ve vefat bu poliçenin teminat› alt›ndad›r. Sa¤l›k sigortas›yla benzerli¤i vard›r. Burada kaza sonucu tedaviler 1000 YTL teminatla sigortaland›. Mesleki hastal›klar ve bir tak›m hastal›klar d›ﬂ›nda faaliyet esnas›nda meydana gelecek her türlü kaza sonucu yaralanma, sakatlanma, vefat durumlar› bu poliçeyle teminat alt›na al›nd›. Bunun için iﬂ göremezlik raporu ve
maluliyet raporuna ba¤l› olarak dosyalar sonuçland›r›l›yor. Vefat durumunda
ise kiﬂinin kanuni varislerine 10 bin
YTL’ye kadar bir teminat veriliyor.
Kaza kapsam›nda ani ve harici bir olay›n etkisiyle sigortal›n›n iradesi d›ﬂ›nda
ölmesi veya malul kalmas› kabul ediliyor. Bunun haricinde beklenmedik bir
ﬂekilde örne¤in gasp teﬂebbüslerinde oluﬂacak yaralanmalar, y›lan ve haﬂarat
sokmas› sonucunda oluﬂan zehirlenmeler, yine ›s›r›lma neticesinde meydana
gelecek yaralanmalar da kapsam içerisinde. Sigorta 7 gün 24 saat geçerli ve
sadece iﬂ saatinde de¤il iﬂ saati d›ﬂ›nda
meydana gelecek bir trafik kazas› sonucu yaralanma da bu teminat alt›nda. 24
saat içersinde meydana gelecek kaza sonucunda her türlü yaralanma, sakatlanma ve ölümle ilgili sonuçlanacak olaylar
da bu teminat kapsam›nda.
Karﬂ›lanan tedavi masraflar› neler?
Burada tedavi masraflar›n› birazc›k aç-

mak gerekirse; sigorta, örne¤in bir trafik kazas› sonucu yaralanma durumunda trafik kazas› tutana¤›yla beraber zaten hastane masraflar›n› sigorta ﬂirketine geçiriyor. Doktor, muayene masraf›,
ilaç, tahliller, röntgenler, bunlar›n tümü
y›ll›k 1000 YTL’lik limit dahilinde sigortal›ya geri ödeniyor.
Sürekli sakatl›kta buna ek olarak tedavi
masraflar›yla da ödenece¤i gibi sakat
kal›nan organla ilgili al›nacak bir heyet
raporuna ba¤l› olarak da 10 bin YTL
tazminat ödeniyor.
Hasar sonras›nda ne yap›lmal›?
Hasar oldu¤unda öncelikle bir rapor tutulmas› gerekiyor. Bu belgeye ba¤l› olarak da nas›l bir tedavi uyguland›¤›n› içeren bir doktor raporu ve tedaviyle ilgili faturalar ve ilaç reçeteleri gerekli.
Sürekli sakatl›kta buna ek olarak maluliyeti gösterecek bir heyet raporu da isteniyor. Vefat durumunda ise bir veraset ilam› gerekecek.
Poliçede spor kazalar› da kapsam dahilinde. Burada mesela hal› sahada top
oynarken yaralanma teminata girer ama
profesyonel anlamda bir otomobil yar›ﬂ›na kat›lmas› sonucu ortaya ç›kacak
yaralanmalar, sürekli sakatl›klar teminat alt›na al›nm›yor. Orada olay›n profesyonel olarak yap›l›p yap›lmamas› önem kazan›yor. Sigorta kapsam›na giren bir olayla karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda anlaﬂmay› yapt›¤›m›z brokerlik ﬂirketi Marsh Sigorta gerekli konularda yönlendirme
yapacak ve hangi evraklar›n toparlanmas› gerekti¤ini sigortal›ya aktaracak.
Geçen seneki teminatlara ek olarak önümüzdeki günlerde 28 Odaya ba¤l›
diﬂhekimleri kaza sonucu iﬂ görememezlik teminat› kapsam›na da al›n›yor.
Bu konuda önümüzdeki say›da daha
detayl› bilgi verece¤iz.
* Diﬂhekimi, TDB Genel Sekreteri

TDB’nin 10 ilde organize etti¤i e¤itim çal›ﬂmalar›n›n sponsorlu¤unu üstlenen
Dentsply Türkiye Genel Müdürü Harika Gökçesu e¤itim çal›ﬂmalar›n› de¤erlendirdi:

‘TDB ile birlikte çal›flmaktan memnunuz’
Sürekli Diﬂhekimli¤i E¤itimi’ne büyük önem veren ve bu konuda
yap›lan oda etkinliklerini destekleyen TDB, E¤itim Komisyonu’nun uzun zamand›r üzerinde çal›ﬂt›¤› bir organizasyonu uygulamaya koydu. Muayenehane prati¤inde yo¤un olarak uygulama
imkan› bulan konularda bilimsel etkinlikler firmalar›n sponsorlu¤unda oda bölgelerinde organize edilecek. ‹lki bu y›l Dentsply’in
sponsorlu¤unda gerçekleﬂecek etkinlikler Tedavi ve Endodonti
konular›nda olacak. 10 ilde yap›lacak olan etkinliklerin önümüzdeki y›llarda geliﬂtirilerek sürdürülmesi hedefleniyor.

TDB’nin organize etti¤i bilimsel etkinliklere sponsor oldunuz, beklentileriniz neler?
Hem Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin ve
hem de Dentsply’›n aktivitelerine bakt›¤›m›zda sürekli mesleki e¤itimin büyük
bir önem taﬂ›d›¤›n› görüyoruz. TDB ile
böyle bir projeyi gerçekleﬂtirmeyi uzun
süredir düﬂünüyorduk. San›r›m gerek ofisimizde düzenledi¤imiz uygulamal›
kurslar, gerek kongrelerde uygulad›¤›m›z
stand konferanslar› ve di¤er e¤itim aktivitelerimizle bu konudaki kararl›l›¤m›z›,
tarafs›z yaklaﬂ›m›m›z› ve bilimselli¤e verdi¤imiz önemi TDB’ye kan›tlad›k ve
TDB’nin önerisiyle yurt çap›nda böyle bir
programa baﬂlad›k.
Dentsply tüm dünyada yüksek teknolojik ürün ve tekniklerin ancak e¤itimle
uygulanmas› gerekti¤ini düﬂünüyor. Gelece¤in diﬂhekimli¤ine yat›r›m yapt›¤› için de araﬂt›rma-geliﬂtirme ve e¤itim çal›ﬂmalar›na büyük önem veriyor. Bu asl›nda bizim diﬂhekimli¤i mesle¤indeki
baﬂar›m›z› ve fark›m›z› ortaya koyan bir
uygulama.
Bilimsel etkinliklerle ilgili k›sa bilgi
verip programdan bahsedebilir misiniz?
TDB’nin talebi ‹stanbul, Ankara, ‹zmir
gibi büyük illerin d›ﬂ›nda kalan illerde
bilimsel içerikli bir e¤itim çal›ﬂmas› yap›lmas› yönündeydi. TDB-Dentsply Bilimsel Toplant›lar› ad› ile an›lan bu proje
tamamen TDB’nin ülke genelindeki diﬂhekimlerine yönelik bir hizmeti olup,
Dentsply’›n görevi organizasyon konuTDBD / 42

sunda ilgili odalara yard›mc› olabilme ve
projenin tamam›n›n maddi sponsorlu¤unu karﬂ›lama ﬂeklindedir. Bu da davetiye
bas›m›ndan postalanmas›na ve hekimleri
haberdar etme konusunda gereken her
türlü harcamalar›, toplant›n›n yap›laca¤›
mekan ve tüm ikramlar›, kat›lan ö¤retim
üyelerinin yol ve konaklama maliyetlerini içermektedir.
29 Ocak 2005 tarihinde ilk organizasyonumuzu Sakarya Diﬂhekimleri Odas›’n›n
ev sahipli¤inde gerçekleﬂtirdik.
Etkinliklerle ilgili olarak odalardan ve
diﬂhekimlerinden ald›¤›n›z izlenimler
nas›l?
Bu sorunun cevab›n› san›r›m ilk toplant›n›n yap›ld›¤› Sakarya’ya bakarak vermek
gerek. Konuﬂmac› olan de¤erli hocam›z
Prof.Dr. Sedat Küçükay’›n esprili üslubuyla ara vermedi¤i halde 3 saate yak›n
süren konferans›n› meslektaﬂlar›m›z›n tamam› büyük bir ilgiyle ve zevkle dinledi.
Sorulan sorular da ilgilerinin göstergesiydi. Sakarya’da belli bir kaliteye sahip salonlar aras›nda bulabildi¤imiz en büyük
toplant› salonu 120 kiﬂilik oldu¤u için
120’den sonraki rezervasyonlar› üzülerek
geri çevirmek zorunda kald›k. San›r›m
bu Sakarya’daki yap›lm›ﬂ organizasyonlar
aras›nda en geniﬂ kat›l›ml› olan› idi. Bu
organizasyondaki üstün baﬂar›lar›ndan
dolay› Sakarya Diﬂhekimleri Odas› yöne-

tim kuruluna teﬂekkür ederim.
Sonuç olarak ilk toplant› kat›lan herkesi
memnun edecek düzeyde baﬂar›l› geçti.
Gelece¤e yönelik düﬂünceleriniz neler?
Dentsply, profesyonel kimli¤i ile hekimin oldu¤u her yerde var olmay› ve hekimlerle birebir iliﬂki kurmay› ilke edinmiﬂ olan bir ﬂirket. Sat›ﬂ öncesi ve sonras› iliﬂkilerimiz de a¤›rl›kl› olarak e¤itim
faaliyetlerine odaklanm›ﬂ durumda. Restoratif ve endodonti konular›ndaki
hands-on kurslar›m›z onar kiﬂilik gruplar
halinde 3 y›ldan beri devam ediyor. Çeﬂitli kurum ve odalarla e¤itim konusunda
iﬂbirliklerimiz vard› ve devam ediyor.
TDB-Dentsply Bilimsel Toplant›lar› yeni
baﬂlad›, umar›m kal›c› olur. Dentsply olarak Türkiye’de emin ad›mlarla ilerliyoruz ve büyüyoruz. Büyümeye de devam
edece¤iz. Hedefimiz Dentsply’›n dünyadaki konumuna Türkiye’de de ulaﬂabilmek. Bunu baﬂarabilece¤imiz konusunda
en ufak bir endiﬂemiz bile yok. Bizim gibi büyük ﬂirketlerin gelmesi gereken yere ulaﬂmas›n›n, Türkiye’deki diﬂhekimli¤i kalitesinin de ilerlemekte oldu¤unu
göstermesi bak›m›ndan önemi büyük diye düﬂünüyorum. Bu nedenle bizi destekleyen, y›llard›r sab›rla büyümemizi
bekleyen diﬂhekimi dostlar›m›za da teﬂekkür ediyorum.

Di¤er toplant›lar ve konuﬂmac›lar:
05 Mart 2005
19 Mart 2005
02 Nisan 2005
06 May›s 2005
07 May›s 2005
05 Haziran 2005
01 Ekim 2005
03 Aral›k 2005

Antalya
Bal›kesir
Gaziantep
Mersin
Adana
Trabzon
Konya
Kocaeli

Prof.Dr. Sedat Küçükay, Prof.Dr. Haﬂmet Ulukap›
Prof.Dr. Bilge Hakan ﬁen, Doç.Dr. ﬁebnem Türkün
Prof.Dr. Raif Eriﬂen, Prof.Dr. Taner Yücel
Prof.Dr. Raif Eriﬂen
Prof.Dr. Raif Eriﬂen, Prof.Dr. Y›ld›r›m Hakan Ba¤›ﬂ
Prof.Dr. Sedat Küçükay, Prof.Dr. Haﬂmet Ulukap›
Prof.Dr. Feridun ﬁaklar, Prof.Dr. Y›ld›r›m Hakan Ba¤›ﬂ
Prof.Dr. Nevin Kartal, Prof.Dr. Haﬂmet Ulukap›

Jenerik ilaç gerçe¤i
Avrupa Birli¤i’nden daha müzakerelere baﬂlamadan ald›¤›m›z
nota, ‘ilaçta veri imtiyaz›’ konusunda tart›ﬂmalar› da gündeme
getirdi. Veri imtiyaz›n›n yerli ilaç sanayiine ve halk sa¤l›¤›na
etkileri üzerine ‹laç Endüstrisi ‹ﬂverenler Sendikas› Yönetim
Kurulu Baﬂkan› Bülent Eczac›baﬂ› ve Türk Eczac›lar› Birli¤i Genel
Baﬂkan› Mehmet Domaç’›n görüﬂlerini ald›k.

ürkiye, AB'den 17 Aral›k’ta ald›¤› müzakere tarihinden sonra ilk
‘nota’s›n› da ald›. AB'den al›nan
ilk notan›n konusu "ilaçta veri imtiyaz›". Notada, Türkiye’nin Gümrük Birli¤i
Anlaﬂmas› ve buna ba¤l› olarak sektörlere verilen taahhütlere uymas› isteniyor ve Türkiye'nin; Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) 1 Ocak 2000, AB'ye ise
1 Ocak 2001 tarihi itibariyle "veri imtiyaz›" uygulamas›n› baﬂlatmaya söz vermesine ra¤men, sözünde durmad›¤›
vurgulan›yor. ‹stenilenler gerçekleﬂmedi¤i takdirde Türkiye’nin WTO’ya ﬂikayet edilece¤i ve yapt›r›mlar uygulanaca¤› belirtiliyor. Hatta, bu konunun 13 Aral›k’ta ABD Büyükelçisi Edelman'›n
Baﬂbakan Erdo¤an ile yapt›¤› görüﬂmede de ele al›nd›¤› ve Edelman’›n Baﬂbakan Erdo¤an’a bir ilaç dosyas› verdi¤i,
Türkiye'nin hemen önlem almamas› halinde 2005 y›l› için ABD'ye yap›lacak
800 milyon dolarl›k ihracat›n engellenebilece¤i söyleniyor.
AB'den daha müzakerelere baﬂlamadan
ald›¤›m›z nota, ‘ilaçta veri imtiyaz›’ konusunda tart›ﬂmalar› da gündeme getirdi. Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkilileri AB'nin
'gereksiz dayatma ve ﬂüphe' içinde
oldu¤unu savunuyor.
Yetkililer, Finlandiya, Yunanistan,
‹talya, Portekiz ve ‹spanya'n›n ilaçta
patent yasalar› dahi olmadan AB'ye üye
olduklar›n›,
Macaristan,
Çek
Cumhuriyeti, Polonya gibi yeni
üyelerin de veri imtiyaz›n› tam üyelikten birkaç y›l önce yürürlü¤e koyduklar›n› belirtiyor.

T
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Küreselleﬂmenin etkileri
Dev ilaç üreticileri küreselleﬂmenin
gücüyle kimi devletlere uluslararas›
çapta jenerik ilaç üretimini engelleyecek ve 20 y›ll›k patent süresini uzatacak
bir 'veri imtiyaz›'n› kabul ettirdiler. AB
ülkeleri de 6 ile 10 y›l aras›nda de¤iﬂen
bu 'veri imtiyaz›'na boyun e¤enler
aras›nda.
Yerli ilaç üreticilerinin, veri imtiyaz› uygulamas›n›n geçiﬂ dönemi tan›nmadan
yürürlü¤e konmas›n›n, yerli sanayiyi olumsuz etkileyece¤ini, devletin sa¤l›k
harcamalar›n› ve d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›n› art›raca¤›n› savunmalar›na ra¤men, uluslararas› ilaç ﬂirketlerinin sözcüleri konumundaki Araﬂt›rmac› ‹laç Firmalar›
Derne¤i ise, Uluslararas› hukuk kurallar›na ve adil rekabet ilkelerine uymayan
kopya ilaçlar›n, jenerik ilaç pazar›n›n
%10’undan daha az›n› temsil etti¤ini ve
bu kesimin ç›karlar› u¤runa ülkemizdeki ilaç sektörünün önünün kesildi¤ini,
veri imtiyaz›n›n uluslaras› huku¤a uygun olarak uygulanmas›yla ülkemize
yabanc› sermaye giriﬂinin artaca¤›n› savunuyor.
Türkiye'de "veri imtiyaz›" konusunda
yaﬂanan kargaﬂan›n nedeni; WTO'nun
1995’te geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerle yapt›¤› bir anlaﬂmadan kaynaklan›yor. WTO ile yap›lan ilaç üretim ve
pazarlamas›yla ilgili anlaﬂmay› Türk
Hükümeti 1995 Haziran’›nda ç›kard›¤›
kanun hükmündeki bir kararnameyle
resmileﬂtirdi. WTO'nun yan›s›ra AB ile
yap›lan Gümrük Birli¤i Anlaﬂmas›'nda
da Ortakl›k Konseyi ilaç patentleriyle il-

gili korumalara aç›kl›k getiriyordu. Buna göre, Türkiye’de ilaç sanayi 2005 y›l›na kadar, yani on y›l patent haklar›ndan muaf olacakt›. Yani, bütün geliﬂmekte olan ülkelere tan›nan on y›ll›k
patent hakk› ödeme muafiyetine sahip
olunacak ve patent hakk› ödemeden yeni geliﬂtirilmiﬂ bir ilac›n eﬂde¤eri (jeneri¤i) yap›labilecekti. Türkiye ile birlikte
Arjantin, Brezilya, Güney Kore, Rusya,
Hindistan, M›s›r, Lübnan, Tayvan ve
Pakistan gibi ülkelere de ayn› haklar verildi.
Clinton’un ilgisi neden?
1995 y›l›nda Türkiye'ye verilen bu haklardan, 1997 y›l›nda Tansu Çiller'in

Ne, nedir?
Patent: Yeni bir buluﬂun korunmas›
için verilen belgedir. Yeni geliﬂtirilen
ilaçlar da di¤er buluﬂlar gibi 20 y›ll›¤›na patentle koruma alt›na al›n›rlar.
Bu süre içerisinde bulunan ilac› sadece buluﬂu yapan üretip satabilir.
Veri korumas›: Resmi kurumlara sunulan bilgilerin, verilen makamlar taraf›ndan kimseye verilmemesi koﬂuludur.
Veri imtiyaz›: Baz› ilaçlarda kamu otoritesinin onay›n› sa¤lamak için yap›lan testlerin uzamas› nedeniyle kullan›lamayan patent süresinin uzat›lmas›d›r.

baﬂbakanl›¤› döneminde vazgeçildi.
Gümrük Birli¤i ile ilgili gizlice yürütülen görüﬂmelerde, o dönemin ABD baﬂkan› olan Clinton'un bask›lar›na ve
tekstil kotalar›n› indirme tehtidlerine
dayanamay›p (!) boyun e¤en Çiller, ülkemiz için büyük bir avantaj olan ve
2005 y›l›na kadar devam edecek on y›ll›k patent haklar›ndan muafiyet süresini sektöre dan›ﬂmadan ve kamuoyunda
tart›ﬂmadan dört y›la indirip, 1999'a
çekti.
Bunun için, ilaç sektöründen kazan›lan
kârlara bakmak gerekir. 2002 y›l› istatistiklerine göre, dünyan›n en büyük
500 ﬂirketinin toplam kâr› 133 milyar
dolar. Bu 500 ﬂirketin içinde yer alan
13 ilaç ﬂirketinin ise toplam kârlar› 50
milyar dolar civar›nda. 500 ﬂirketin 133
milyar dolarl›k kâr›n›n 50 milyar dolar›n› (%37,7) 13 ilaç ﬂirketi yap›yor. Bu
13 ﬂirketin, 500 ﬂirket içindeki ciro pay› ise ortalama %2 . Yani, %2’lik ciroya
karﬂ›n, %37,7 karl›l›k oran›. ‹ﬂte bu 13
ilaç ﬂirketinin 9’unun ABD firmas› olmas› Clinton'un ilgisinin nedenini oluﬂturuyor.
D›ﬂa ba¤›ml›l›k artacak
Türkiye'de y›ll›k 5-6 milyar dolarl›k bir
ilaç piyasas› var olunca pazardan pay
kapma yar›ﬂ› k›z›ﬂ›yor. Patent ve veri
imtiyaz› uygulamalar›yla rakipsiz kalacak olan yabanc› ilaç ﬂirketleri, ilaç fiyatlar›n› art›k kendilerine göre belirleyebilecekler. Son elli y›lda kendi ilaç sanayini kurup geliﬂtiren ve dünya standartlar›nda ilaç üretebilen bir ülke olan
Türkiye, ilaç üretiminde kendi kendine
yetebilecek 20 ülkeden biri iken, Gümrük Birli¤i sürecinde verilen imtiyazlarla, üretimin geriledi¤i, tüketimin ve d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›n artt›¤› bir konuma do¤ru gidiyor.
Türkiye'de, patent korumas› 20 y›l. Bir
ilac›n geliﬂtirilmesi için geçen süre, klinik çal›ﬂmalar› dahil 8-10 y›l. Geri kalan 10 y›ll›k süre içerisinde ilac› geliﬂtiren firma d›ﬂ›nda hiçbir firma bu ilac›n
orjinal molekülü ile eﬂde¤er (jenerik) ilaç üretemiyor. Patent süresi dolduktan
sonra, di¤er firmalar bunun eﬂde¤erlerini üretebiliyor. Örne¤in, Viagra'n›n patent koruma süresi sona erdi. Art›k dileyen hemen jeneri¤ini üretebilir.
Tedavi edici özellikleri aç›s›ndan, patentli orjinal ilaçtan hiçbir fark› bulunmayan jenerik ilaçlar, her ülkede oldu¤u gibi, Türkiye'de de patentli orjinal
(marka) ilaçlardan çok daha ucuzdur
(Kamunun ilaç harcamalar› azalt›lmaya

çal›ﬂ›ld›¤› için, eﬂde¤erlik prensibine göre yani
etken maddesi ayn› olan
eﬂde¤erler aras›nda en ucuz ilaç devlet taraf›ndan al›n›yor). Jenerik
ilaç üretim ve kullan›m›,
zengin ülkelerde sa¤l›k
sigorta bütçe dengeleri
aç›s›ndan
tercih
edilirken; yoksul Afrika, Türkiye’de sa¤l›k harcamalar›n›n önemli bölümünü oluflturan ilaç
Güney Amerika ülkeleri maliyetleri veri imtiyaz›ndan sonra daha da artacak.
ve çok nüfuslu Çin,
etti ve AIDS ilac›n› çok çok ucuza mal
Hindistan gibilerinde hayati önem
ederek halk›na da¤›tmaya baﬂlad›. Gütaﬂ›yor. Birçok Avrupa ülkesi de sa¤l›k
ney Afrika da ayn› uygulama içinde.
harcamalar›nda tasarrufa giderek patentli, orijinal (marka) ilaç yerine jeneYeni ilaç ruhsatland›rma
rik ilac› tercih etmiﬂ durumda. IMF'nin
yönetmeli¤i
sa¤l›k harcamalar› ile ilgili raporundaki
Sa¤l›k Bakanl›¤›, AB'nin verdi¤i notaverilere göre patentli ilaçlar›n % 62’si
dan sonra yeni bir ilaç ruhsatland›rma
ABD'de, %21’i ise Avrupa ülkelerinde
yönetmeli¤i haz›rlayarak yürürlü¤e
sat›l›yor. Orijinal moleküllü ilaçlar her
koydu. Yerli ilaç üreticilerini dikkate ay›l yüzde 10 büyürken, jenerik ilaçlar
lan hükümet, baﬂvurusu yap›lm›ﬂ 300
pazar› yüzde 20 art›ﬂ kaydediyor. Bu
jenerik ilaç için üretim baﬂvurusuna
sonuçlara göre bugün için 35 milyar
ruhsat verecek. ‹laca yasal üretim ve sadolar olan jenerik ilaç pazar›n›n 2008
t›ﬂ izni verilmesini düzenleyen yönety›l›nda 80 milyar dolara ç›kmas› tahmeli¤e göre, orijinal ilaç, Gümrük Birlimin ediliyor. Dünyada jenerik
¤i'ne dahil ülkelerden birinde ilk defa
pazar›nda en büyük isimler ‹srailli Teva
ruhsat ald›¤›nda alt› y›ll›k veri imtiyaz›
ile Novartis'in bir grup ﬂirketi olan
süresi de baﬂlayacak. Yani, yerli ilaç saSandoz. Birbirine çok yak›n pazar pay›
nayi alt› y›l boyunca orijinal ilaca benolan bu iki firmay› Alman Merck KgaA,
zer formülle jenerik ilaç üretemeyecek.
Hexal ve Ratiopharmk izliyor. Jenerik
Türkiye, veri imtiyaz›n› 20 y›l olan pailaç alan›n›n en büyük firmas› Teva,
tent süresi dahilinde geçerli sayacak.
2003 y›l›nda 3.3 milyar dolar ciroya
Ruhsat tarihi ne olursa olsun, 20 y›ll›k
imza att›. Teva'n›n en önemli rakibi
patent süresi sona erince, veri imtiyaz›
Sandoz'un geçti¤imiz y›l cirosu ise 2.9
da sona ermiﬂ olacak. 1 Ocak 2005 tamilyar dolar› buluyor. Üç Alman jenerrihine kadar Türkiye'de yap›lm›ﬂ jeneik ilaç üreticisi Merck KgaA 2003'te 1.8
rik ilaç ruhsat baﬂvurular› geçerli kalamilyar dolar, Hexal 1,4 milyar dolar ve
cak. Yeni ç›kar›lan yönetmeli¤e göre:
Ratiopharm 1,3 milyar dolar sat›ﬂ
• Sa¤l›k Bakanl›¤›, kamu sa¤l›¤›n› ciddi
gerçekleﬂtirdiler. Amerikan Mylan firolarak tehtid eden istisnai durumlarda
mas› ise 1 milyar dolarl›k sat›ﬂ pay› ile
jenerik ruhsat› verebilecek.
alt›nc› s›rada yer al›yor.
• Ruhsat baﬂvurusu ön incelemesi 30
günde tamamlanacak. Bakanl›k, baﬂvuUluslararas› tekellerin ac›mas›zl›¤›
ru sahibine bir ay sonunda bilgi vermek
‹laç, uluslararas› tekellerin ac›mas›zl›¤›zorunda.
n›n en çarp›c› oldu¤u ürün kolu. ‹laç
• Bakanl›k, ön incelemeyi tamamlad›kfirmalar›n›n yüksek fiyat politikas› netan sonra, ruhsatland›rma iﬂlemlerini
deniyle yüzbinlerce AIDS hastas› teda210 gün içinde sonuçland›racak. Anvisiz kalma tehlikesi alt›nda. Bu konuda
cak, ruhsat sahibinden talep edilecek
Afrika ve Güney Amerika ülkeleriyle ifarkl› bilgi ve belgelere iliﬂkin süre bulaç ﬂirketleri k›yas›ya pazarl›k yürütüna dahil edilmeyecek. Ola¤anüstü halyorlar. 10 y›l önce, ABD bile Bayer ve
ler ile farkl› kamu kurumlar›na yap›laGlaxo firmalar›na aç›kça kaçak jenerik
cak de¤erlendirme süreleri de bunun
ilaç üretimine izin verme tehtidinde bud›ﬂ›nda tutulacak.
lunarak % 40’a yak›n indirim sa¤lam›ﬂ• Ruhsatlar 5 y›l süreyle geçerli olacak.
t›. Dünya ilaç tekellerinin doymak bil• Veri imtiyaz› d›ﬂ›ndaki yönetmelik
mez kâr h›rs› karﬂ›s›nda tüm ülkeler çöhükümleri, 30 Haziran 2005’ten itibazüm ar›yor. Brezilya, ne veri imtiyaz›n›
ren geçerli olacak.
ne de patent yasas›n› tan›mad›¤›n› ilan
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‹laç Endüstrisi ‹ﬂverenler Sendikas› Yönetim Kurulu
Baﬂkan› Bülent Eczac›baﬂ› veri imtiyaz› uygulamas›n›n geçiﬂ
dönemi tan›nmadan yürürlü¤e girmesinin yerli ilaç sanayiini
olumsuz etkileyece¤ini belirtiyor:

‘D›fla ba¤›ml›l›k artacak’
Veri imtiyaz› uygulamas›n›n geçiﬂ dönemi tan›nmadan yürürlü¤e girmesinin Türk ‹laç Sanayiine etkileri?
Veri imtiyaz›, 2/97 say›l› Ortakl›k Konseyi Karar›nda yer ald›¤› ﬂekliyle; belli bir
süre için sa¤l›k otoritelerinin jenerik ilaç
ruhsat baﬂvurular›n› kabul etmelerini engelleyen ve patent süresinden ba¤›ms›z
ek bir pazar korumas› olup, süresi ülkeden ülkeye de¤iﬂmektedir.
Ulusal ilaç endüstrimiz AB ile entegrasyon stratejisi do¤rultusunda veri imtiyaz› uygulamas›na karﬂ› olmad›¤›n› tüm
plaftformlarda ifade etmiﬂ, AB aday ülkelerinin ço¤u için kabul edilen geçiﬂ dönemli bir uygulama modelini öngörmüﬂtür.
19 Ocak 2005 tarihinde yay›mlanan yeni "Beﬂeri T›bbi Ürünler Ruhsatland›rma
Yönetmeli¤i" ile, 1.1.2005 tarihinden itibaren Gümrük Birli¤i’ne dahil ülkelerde
yeni ruhsat alan orijinal ürünler ve
1.1.2001 tarihinden itibaren Gümrük
Birli¤i’ne dahil ülkelerde ruhsat alan ve
Türkiye’de jenerik müracat› olmayan orijinal ürünler için patent süresi içinde 6
y›ll›k veri imtiyaz› uygulamaya konulmuﬂtur.
Jenerik ilaçlar›n, yerli ilaç sanayiince geliﬂtirilip ruhsatland›r›lmas›n› engelleyecek olan veri imtiyaz› uygulamas›, bir
yandan firmalar›n yeni jenerik ilaç üretimi ve sat›ﬂ›n›, di¤er yandan daha ucuz
jenerik ilaçlar›n sa¤l›k sistemine giriﬂini
engelleyece¤i için her iki kesime de önemli mali yükler getirecektir.
Jenerik ilaç üretimi yabanc› sermayenin Türkiye’ye gelmesini olumsuz etkiler mi?
Jenerik ilaç üretimi ile yabanc› sermaye
yat›r›mlar›n› iliﬂkilendirmenin do¤ru olmad›¤›n› düﬂünüyoruz.
Bugün dünyada orijinal ilaç üretiminde
öncü olan ABD ile AB ülkelerinde de geliﬂmiﬂ birer jenerik ilaç endüstrisi bulunmaktad›r ve bu ülkelerce jenerik ilaç sektörü desteklenmektedir.
Dünyadaki hemen hemen tüm büyük o-
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rijinal ilaç üreticileri iﬂtirakleri arac›l›¤›yla ayn› zamanda jenerik ilaç
üreticisi konumundad›rlar. Ülkemizde de jenerik ilaç üretimi ve
pazarlanmas› alan›nda çok say›da
yabanc› yat›r›mc› bulunmaktad›r.
Patent ve veri imtiyaz› ile ilaçta
d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›m›z artacak m›?
Gerek kulland›¤› teknoloji, gerekse sahip oldu¤u bilimsel, teknolojik ve
istihdam altyap›s› bak›m›ndan, AB ülkeleri standartlar›n› yakalam›ﬂ bulunan
Türkiye ‹laç Endüstrisi, yurt içi üretimiyle ülkemizi dünyada ilaç üretiminde
kendine yeterli 18 ülke aras›na taﬂ›maktad›r. Yurt d›ﬂ›ndan getirilen ilaçlar aras›nda biyoteknoloji ürünü oldu¤u için
belirli üretim merkezlerinde yap›labilen
ürünler ile tüketimi çok az oldu¤u için
yurtiçi üretimi ekonomik olmayan kan
ürünleri ve kanser ilaçlar› gibi ürünler
yer almaktad›r.
Ancak, veri imtiyaz› uygulamas›yla, orijinal ilaçlar›n yerli jeneriklerinin üretilemeyecek olmas› nedeniyle Türkiye’nin ilaç tedariki konusunda yabanc› ba¤›ml›l›¤›n›n artaca¤›n› düﬂünmekteyiz.
1995’de DTÖ ile yap›lan anlaﬂmaya
göre Türk ‹laç Sanayii 10 y›l patent
haklar›ndan muaf olacakt›. 1997’de bu
haklar›ndan vazgeçilmesini nas›l buluyorsunuz?
Bilindi¤i gibi, Türkiye 1995 y›l›nda Dünya Ticaret Örgütü-TRIPs (Trade Related
Intellectual Property Rights) Anlaﬂmas›’na taraf olmuﬂtur. Bunun yan›s›ra Avrupa ile Gümrük Birli¤i’nin koﬂullar›n›
belirleyen 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 Say›l› Ortakl›k Konseyi Karar› imzalanm›ﬂt›r.
1/95 say›l› Ortakl›k Konseyi Karar›na ve
TRIPs’e uygun olarak 27 Haziran 1995
tarihinde yay›nlanarak yürürlü¤e giren
551 say›l› Patent Kanunu’nun geçici 4.
maddesi ile, ilaç ürünleri ve ilaç üretim
usullerine patent belgesi verilerek korunmas› hususu düzenlenmiﬂ ve ilaç üre-

tim usulleri için 2000, ilaç ürünleri için
2005 y›l›na kadar geçiﬂ dönemi hakk› tan›nm›ﬂt›r. Ne var ki, 1997 y›l›nda kabul
edilen 566 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile patent uygulamas›n›n baﬂlang›ç tarihi 01.01.1999 tarihine çekilmiﬂtir.
Yasal olarak tan›nan bir hakk›n kullan›lmayarak patent uygulamas›n›n hemen
devreye sokulmas› do¤al olarak ulusal ilaç endüstrisinin aleyhine bir durum oluﬂturmuﬂtur. Daha ucuz olan jenerik ilaçlar›n üretilerek piyasaya sunulmas›n›
geciktirecek bu karar neticesinde ortaya
ç›kacak olumsuzluklar önümüzdeki dönemde kamu maliyesi üzerinde de hissedilecektir.
Brezilya, Güney Afrika gibi baz› ülkeler patent yasalar›n› ve veri imtiyaz›n›
tan›mad›klar›n› deklere edip, ucuz jenerik ilaç üretimine baﬂlad›lar. Hatta
Hindistan jenerik ilaçlar üretip ihraç
etmeye baﬂlad›. Türkiye’de ayn› ﬂey
yap›lamaz m›yd›?
Dünyada veri imtiyaz› tart›ﬂma konusu
olmaya devam etmekte ve her ülkede
sa¤l›k harcamalar› ve yerli ilaç sanayi için
ortaya ç›kacak olumsuz etkileri asgariye
indirecek çözümler aranmaktad›r. Örne¤in, Polonya baﬂta olmak üzere, yeni üye
ülkeler AB’nin veri imtiyaz› süresini uzatan karar›na karﬂ› 15 y›ll›k ayr›cal›k tan›nmas› talebinde bulunmuﬂlard›r.
‹srail; güçlü jenerik ilaç sanayii ile, veri
imtiyaz›na karﬂ› direnmektedir. 1 Ocak
2000’de baﬂlamas› gereken veri imtiyaz›
uygulamas›n› halen baﬂlatmam›ﬂt›r.
Hindistan; tüm global bask›lara ra¤men,

yerli ilaç endüstrisini koruyarak günümüzde ABD ve AB dahil birçok geliﬂmiﬂ
pazara ürün ihraç eder duruma gelmiﬂ ve
halen veri imtiyaz›n› uygulamaya koymam›ﬂt›r. Ülkede ürün patenti uygulamas› ise 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir.
Dünya Ticaret Örgütü Kuruluﬂ Anlaﬂmas›n›n getirdi¤i yükümlülükler çerçevesinde Türkiye patent ve veri korumas› ile ilgili düzenlemeleri eksiksiz yerine getirmiﬂtir.
Yeni bir ilac›n keﬂfi ve üretilmesi y›llar al›yor. Milyonlarca dolara mal olan
orijinal (marka) ilac›n jeneri¤inin üretilmesi y›llarca üretim için u¤raﬂan ve
büyük paralar harcayan firmalara haks›zl›k de¤il mi?
Jenerik ilaçlar daha önce orijinal ilaç üreticileri taraf›ndan canl›lar üzerinde yap›lm›ﬂ klinik çal›ﬂmalar› tekrarlamadan üretilmektedirler. Günümüzde, bir araﬂt›rmac› ilaç üreticisince canl› denekler üzerinde yap›larak baﬂar›l› oldu¤u kan›tlanan klinik çal›ﬂmalar›n jenerik ilaç üreticilerince tekrarlanmas›n› beklemek gerek etik aç›dan, gerekse halk sa¤l›¤› bak›m›ndan dünyada uygun bulunmamaktad›r.
Bunun yerine, bir jenerik ürünün hasta
tedavisinde orijinal ürünle eﬂde¤er tedavi sa¤lad›¤› biyoyararlan›m/biyoeﬂde¤erlik ad› verilen bilimsel çal›ﬂmalarla kan›tlanmaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda, bir jenerik
ürünün üretiminden sat›ﬂa sunulmas›na
kadar geçen tüm evreler orijinal ürünlerle benzer aﬂamalar sergilemektedir.
Orijinal ilaç üreticilerinin "ilac›n patenti
al›nd›ktan sonra yap›lan klinik araﬂt›rmalar›n 12-13 y›l sürdü¤ü, geriye patent
süresinde sadece 7-8 y›l kald›¤› ve bunun da araﬂt›rmaya yap›lan yat›r›mlar›n
geri dönüﬂü için yeterli olmad›¤›" iddias›
gerçekleri yans›tmamaktad›r.
EGA’n›n (European Generic Medicines
Association) verilerine göre, pazara yeni
bir ilac›n verilmesi için geçen süre gün
geçtikçe k›salmaktad›r. 1986 -1990 y›llar› aras›nda ortalama 109 ay (yaklaﬂ›k 9
y›l) olarak hesaplanan bu süre, 1991 1995 döneminde 96 aya (8 y›l) ve 1996
- 2000 döneminde de 71 aya (6 y›ldan
az) gerilemiﬂtir.
Ülkemizde neden Ar-Ge çal›ﬂmalar›na
a¤›rl›k verilmiyor?
Günümüzde ülkelerin uluslararas› standartta Ar-Ge yapabilme kapasiteleri ekonomik durumlar›yla do¤rudan iliﬂkilidir.
Sosyal ve co¤rafi koﬂullar›, izlenen sosyo
ekonomik ve sürdürülebilir politikalar
nedeniyle ülkelerin gelir seviyeleri tek-

‘Polonya baflta olmak üzere, yeni
üye ülkeler AB’nin veri imtiyaz›
süresini uzatan karar›na karfl›
15 y›ll›k ayr›cal›k tan›nmas›
talebinde bulunmufllard›r.
Hindistan; tüm global bask›lara
ra¤men, yerli ilaç endüstrisini
koruyarak günümüzde ABD ve AB
dahil birçok geliflmifl pazara ürün
ihraç eder duruma gelmifl ve
halen veri imtiyaz›n› uygulamaya
koymam›flt›r.’
nolojik düzeyleri, innovasyon yetenekleri ve ekonomik büyümenin süreklili¤ini
sa¤lama kapasiteleri birbirlerinden oldukça farkl›d›r. Dünyada yeni ürün ve
proses patenti al›nma h›z› ölçü olarak al›nd›¤›nda baﬂl›ca innovatör ülkelerin say›s› azd›r. Bunlar›n tamam›nda da devletin kendisinin Ar-Ge çal›ﬂmalar›nda büyük rol oynad›¤›n› belirtmek laz›m. Nitekim, ilaç sektöründeki ABD ve AB kaynakl› bir çok önemli buluﬂ devletin kurdu¤u enstitülerde yine kamu kaynakl›
fonlarla geliﬂtirilmiﬂtir.
Ulusal ilaç endüstrimizde araﬂt›rma faaliyetlerinin çok yüksek harcamalar gerektirmesi, araﬂt›rma için gerekli meslek ihtisas gruplar›na ve teknolojik donan›ma
bütünüyle sahip olunmay›ﬂ›, yeterli teﬂvi¤in yarat›lmamas› nedeniyle temel araﬂt›rma yap›lamamakta, ancak formül
geliﬂtirme ve adaptasyon çal›ﬂmalar›na
kaynak ayr›labilmektedir.
Bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde, ülkemizin önde gelen bir jenerik ilaç üreticisi
ülke konumuna gelerek, bu yöndeki ihracat potansiyelinin geliﬂtirilmesi daha
do¤ru bir yaklaﬂ›m olacakt›r. Bunun yan›s›ra devletin teﬂvik edici uygulamalar›yla üniversite – endüstri iﬂbirli¤i sa¤lanarak, Ar-Ge çal›ﬂmalar›n›n kapsam›n›n
geliﬂtirilmesi gerekmektedir.
‹laçta reklam yok ama yayg›n promosyon ve reprezantl›k müessesesi var.
Bu konuda neler düﬂünüyorsunuz?
‹laç Endüstrisi, bütün ilaç ürünlerinin,
uluslararas› düzeyde kabul edilmiﬂ iyi imalat standartlar›na uygun, güvenilir kalitede imal edip pazarlayarak insan sa¤l›¤›n›n daha iyi duruma getirilmesine katk›da bulunmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük çerçevesinde, ilaç endüstrisi,
sa¤l›k mesle¤i mensuplar›na, ürünleri
konusunda do¤ru bilgi ve e¤itim vererek

bu kiﬂilerin, reçeteli ilaçlar›n tam olarak
nas›l kullan›laca¤›n› aç›kça anlamalar›n›
sa¤lama zorunlulu¤unda ve sorumlulu¤undad›r.
Dünya’da ve Türkiye’de yap›lan çeﬂitli araﬂt›rmalar hekimlerin büyük bir ço¤unlu¤unun ilaç hakk›ndaki bilgilerini t›bbi
temsilciler vas›tas›yla edindi¤ini kan›tlanm›ﬂt›r.
Sendikam›z›n 2003 y›l› sonunda yapt›rd›¤› bir araﬂt›rmaya göre, pratisyen hekimler günde ortalama 62, uzman hekimler ise ortalama 44 hastaya bakmaktad›rlar. Özel hastaneler ve kliniklerde
düﬂük olan bu rakam, devlet ve SSK hastanelerinde 90’a kadar ç›kabilmektedir.
Hekimlerin bir çok sorun karﬂ›s›nda gösterdikleri tek gerekçe ise "zamans›zl›k"t›r. Her y›l t›p fakültelerinden yaklaﬂ›k 5 bin ö¤rencinin her hastal›k için yeterli ilaç bilgisi olmadan mezun oldu¤u,
hekimlerin zaman sorunu, t›p bilimi ve
teknolojisinde yaﬂanan h›zl› geliﬂmeler
gözönüne al›nd›¤›nda gerek piyasadaki
ilaçlar›n gerekse piyasaya yeni ç›kacak ürünlerin sa¤l›k profesyonellerine tan›t›m›
endüstrimiz aç›s›ndan çok önemli bir aktivitedir.
Ayr›ca, ayn› araﬂt›rmaya göre, hekimlerin %88’i, ilaç firmalar›n›n tan›t›m çal›ﬂmalar›n›n, ilaçlar› tan›malar› aç›s›ndan
yararl› oldu¤u kanaatinde olduklar›n›
göstermektedir.
Firmalar›n bu sorumluluklar›n› yerine
getirmek üzere gerçekleﬂtirecekleri tan›t›m etkinlikleri, etik standartlara uygun
olmal› ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›na verilecek
bilgiler, hastalar›na daha iyi hizmet etmelerine yard›mc› olmalar› amac›yla tasarlanmal›d›r. Bu bilgilerin objektif, do¤ru, kolayca anlaﬂ›labilinen ve yürürlükteki bütün yasalar ile yönetmeliklere uygun bilgiler olmas› gerekir. Tedavi endikasyonlar› ve koﬂullar› konusunda öne
sürülen görüﬂler, geçerli bilimsel kan›tlar› temel almal› ve yan etkilere, kontrendikasyonlara ve al›nmas› gereken önlemlere yeterince yer vermelidir.
Yeni yay›nlanan ruhsatland›rma yönetmeli¤ini nas›l yorumluyorsunuz?
Avrupa Birli¤i’nin 2001/83/EC say›l› beﬂeri t›bbi ürünler hakk›ndaki direktifine
uyum sa¤lanmas› amac›yla haz›rlanan
Ruhsatland›rma Yönetmeli¤i’nin, eksik
baz› yönleri bulunmakla beraber, bir bütün olarak de¤erlendirildi¤inde sektörün
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilecek bir yap›da
oldu¤u düﬂüncesindeyiz.
Sendikam›z›n konuyla ilgili oluﬂturdu¤u
çal›ﬂma grubu, uygulamada karﬂ›laﬂabilecek teknik sorunlar üzerinde çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
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Türk Eczac›lar› Birli¤i Genel Baﬂkan› Mehmet Domaç:

‘Veri imtiyaz› AB üyeli¤iyle
birlikte bafllamal›yd›’

Veri ‹mtiyaz› uygulamas›n›n geçiﬂ
dönemi tan›nmadan yürürlü¤e girmesinin Türk ‹laç Sanayi’ne etkileri
sizce neler olabilir?
Türkiye, 1995 y›l›nda AB ile Gümrük
Birli¤i Antlaﬂmas›n› imzalam›ﬂ ve ard›ndan 1997 y›l›nda Ortakl›k Konseyi’nde
al›nan bir kararla 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren AB Menﬂeli ilaçlarda veri
imtiyaz› uygulama taahhüdünün alt›na
girmiﬂtir. Ancak at›lan bu imzadan yerli ilaç sanayi çok daha sonra haberdar
olmuﬂtur. Gelinen bu noktada Türkiye’nin "veri imtiyaz›na" geçmeyi kabul
etti¤i bir gerçektir. Dolay›s›yla veri imtiyaz› uygulamas›n›n geçiﬂ dönemi tan›nmadan yürürlü¤e girmesi, zaman›n Hükümeti taraf›ndan yerli ilaç sanayini bilgilendirmeden, 2001 y›l› baﬂ›nda veri
imtiyaz›n›n baﬂlayaca¤› konusunda söz
verilip imza at›lmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu durumun Türk ‹laç Sanayi’ne etkileri çok yönlü olacakt›r. Öncelikle, genel sa¤l›k harcamalar› içinde ilac›n pay› artacak, Sosyal Güvenlik Kurumlar›n›n geri ödeme sistemleri önemli finans sorunlar› ile karﬂ› karﬂ›ya kalacakt›r. Bu konuda çeﬂitli kuruluﬂlar taraf›ndan araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂ ve raporlar haz›rlanm›ﬂt›r. Bu raporlar›n baz›lar›
veri imtiyaz›’n›n mali etkilerini yüksek
de¤erler olarak gösterirken, bir k›sm› da
bunun tam tersini gösteren sonuçlara
raporlar›nda yer vermiﬂtir. Haz›rlanan
bu raporlardan bir tanesine göre; Türkiye’nin Gümrük Birli¤i karar› ile verilen
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veri imtiyaz› taahhüdünün geçiﬂ süresi
tan›nmadan uygulanmas› durumunda 6
y›l içinde devletin ilaç harcamalar›ndaki
art›ﬂ›n 1.2 Milyar dolar› aﬂaca¤›n›, ulusal ilaç sanayinin kayb›n›n ise 660 Milyon dolara ulaﬂabilece¤ini ortaya koymaktad›r. Raporda ayr›ca, büyük oranda iç pazara dayal› faaliyet gösteren yerli hammadde üretim tesislerinin kapanabilece¤ine, sektördeki istihdam›n olumsuz etkilenece¤ine ve ithalata ba¤›ml›l›¤›n artaca¤›na de¤inilmektedir.
Dolay›s›yla, ulusal ilaç sanayinin yok olma tehlikesi ile karﬂ› karﬂ›ya kalma ihtimali ve hükümetin sa¤l›k harcamalar›nda ortaya ç›kacak olan büyük art›ﬂlar,
konunun ciddiyetini gözler önüne sermektedir.
Patent ve veri imtiyaz› ile ilaçta d›ﬂa
ba¤›ml›l›¤›m›z artacak m›?
Öncelikle, patent ve veri imtiyaz› birbirinden farkl› kavramlard›r. Patent, buluﬂ sahibinin buluﬂ konusu ürünü belirli bir süre rekabetten korunarak üretme, kullanma veya satma hakk›d›r. Veri ‹mtiyaz› ise en k›sa tarifi ile, patent’ten ayr› ek bir ticari imtiyazd›r.
2/97 Say›l› Ortakl›k Konseyi Karar›nda
ifade edilen "Veri ‹mtiyaz›" (Data Exclusivity), özellikle AB ve ABD’de belli bir
süre için sa¤l›k otoritelerinin jenerik ilaç ruhsat baﬂvurular›n› kabul etmelerini engelleyen, patent süresinin bitiminden sonra bile devam eden bir pazar
korumas› olup, süresi ülkeden ülkeye
de¤iﬂmektedir. Örne¤in, ABD’de 5 y›l
olan bu süre, Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerde 10 seneye ç›kar›lm›ﬂt›r (2004/27
EEC). "Veri ‹mtiyaz›", ruhsatland›r›lm›ﬂ
orijinal ürüne ait verilerin, patent süresi dolduktan sonra yerli jenerik ilaç üreticileri taraf›ndan ruhsat baﬂvurular› esnas›nda referans gösterilmesine izin verilmemesi ve sadece orijinal ürüne ruhsat hakk› tan›mas› olup; Fikri ve S›nai
Mülkiyet Haklar›n›n ihlali ile de ilgisi
yoktur. Veri ‹mtiyaz› ile, jenerik ilaçlar›n, yerli ilaç kuruluﬂlar›nca geliﬂtirilip
ruhsatland›r›lmas› ciddi bir biçimde engellenecek, ülkemizin ilaç konusunda

yabanc› ba¤›ml›l›¤› önemli boyutta artacakt›r. Çok uluslu firmalar lehine yarat›lan tekel konumu ile yaklaﬂ›k yüzy›ll›k
bir geçmiﬂi bulunan ulusal ilaç endüstrimizin varl›¤› risk alt›na girecektir.
Son derece hayati bir önceli¤e sahip ilaç
sektöründe kendi kendine yeterlili¤in
ülke insan›n›n sa¤l›¤› için son derece önemli oldu¤u gerçe¤i göz ard› edilmemelidir.
Yeni bir ilac›n keﬂfi ve üretilmesi y›llar al›yor. Milyonlarca dolara mal olan orijinal ilac›n jeneri¤inin üretilmesi y›llarca üretim için u¤raﬂan ve
büyük paralar harcayan firmalara
haks›zl›k de¤il mi?
Orijinal ilaç üreticisi, patent korumas›yla birlikte pazarda 20 senelik bir dokunulmazl›¤a kavuﬂmaktad›r. Bir molekülün ilaç aﬂamas›na gelinceye kadar sarf
etti¤i sürenin, yani ar-ge çal›ﬂmalar›n›n,
ortalama 10 – 12 y›l sürdü¤ü düﬂünülürse, orijinal ilac›n pazarda tek baﬂ›na
var olaca¤› yeterli bir süre bulunmaktad›r. Bunun yan› s›ra, halk sa¤l›¤› ve ilaca ulaﬂ›m hakk› da göz önünde bulundurulursa, orijinal ilaç üreticilerinin,
pazardaki tekel konumlar›n› ek süre ile
uzatma çabalar› önceli¤ini yitirecektir.
Kald› ki, jenerik üretimi gerek Avrupa
Birli¤i ülkelerinde gerekse ABD’de var
olan bir durumdur. Türkiye’de jenerik
ilaç üreticileri klinik denemeler yap›p,
kendi testlerinin sonuçlar›n› yetkili makamlara sunmakta serbest iseler de, araﬂt›rma maliyetlerinin yüksek olmas›n›n yan› s›ra, gereksiz yere hayvan ve
insan denekler kullan›laca¤›ndan dolay›, etik aç›dan da sorunlara neden olacakt›r. Tüm bu sebeplerden dolay› da
jenerik ilaç üreticileri taraf›ndan tercih
edilen bir uygulama de¤ildir.
Orijinal ilaçla jenerik ilaçlar›n tedavi
edici özellikleri aç›s›ndan farkl›l›klar› var m›d›r?
Ruhsat baﬂvurusunda bulunan jenerik
ilaç firmas›, orijinal ilaç ile ayn› bio-eﬂde¤erlili¤e sahip oldu¤unu gösteren doküman ve test sonuçlar›n› yetkili sa¤l›k

Baz› jenerik ilaçlarla orijinallerinin fiyat aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lmas›
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Brezilya, Güney Afrika gibi baz› ülkeler patent yasalar›n› ve veri imtiyazlar›n› tan›mad›klar›n› deklare edip ucuz jenerik ilaç üretimine baﬂlad›lar.
Hatta Hindistan jenerik ilaçlar üretip
ihraç etmeye baﬂlad›. Türkiye’de ayn›
ﬂey yap›lamaz m›yd›?
Türkiye, dünya ticaretini belirli kurallara ba¤layan ve halen 132 ülkenin taraf
oldu¤u Dünya Ticaret Örgütü Kuruluﬂ
Anlaﬂmas›na, di¤er ülkeler gibi, Anlaﬂman›n yürürlü¤e girdi¤i 1 Ocak 1995
tarihi itibariyle taraf oldu. Ayr›ca bugün
Dünya Ticaret Örgütü’nü kuran anlaﬂman›n eki olan TRIPS (Ticaretle Ba¤lant›l› Fikri Mülkiyet Haklar› Anlaﬂ.) Anlaﬂmas›n›n 70. maddesi gere¤i; 1 Ocak
1995 tarihinden itibaren Türkiye’de ilaçlarla ilgili patent baﬂvurular› iﬂleme
al›nm›ﬂt›r. Buna ilaveten, AB ile de 1/95
ve 2/97 Say›l› Ortakl›k Konseyi Kararlar› ile Türkiye’nin patent ve veri imtiyaz›
konular›nda izleyece¤i yolun seyri de
belirlenmiﬂtir. Dolay›s›yla, uluslararas›
anlaﬂmalara taraf olan Türkiye’nin, bunun aksine bir yaklaﬂ›m izlemesi olanakl› gözükmüyor. Türk Eczac›lar› Birli¤i’nin Veri ‹mtiyaz› ile ilgili görüﬂü,
bunun AB üyeli¤iyle birlike baﬂlamas›
gerekti¤i yönündedir.
‹laçta reklam yok ama yayg›n promosyon ve reprezantl›k müessesesi
var. Bu konuda neler düﬂünüyorsunuz?
Piyasada bulunan herhangi bir ürünün
al›m›n›n özendirilmesi, sat›ﬂ›, reklam›,
promosyonu, halkla iliﬂkileri ve bilgi
hizmetleri ‘pazarlama’ tan›m› alt›nda
toplan›r.
Promosyon, üreticilerin, kendi ürünlerinin sat›ﬂ›n› art›rmak amac›yla, baﬂta
hekimler olmak üzere, sa¤l›k çal›ﬂanlar›na verilen ‘küçük’ hediye olarak tan›mlan›r.
Bir ilac›n fiyat›n›n belirlenmesinde tan›t›m pay› % 3’le s›n›rlanm›ﬂt›r. Ancak bu
TDBD / 52

F‹YAT(YTL)

Amlodipin Besilat PFIZER
Amlodipin Besilat MUNIR SAHIN

OR‹J‹NAL TARIVID 400 MG 5 F‹LM TABLET
Ofloksasin
JENER‹K MENOFLOKS 400 MG 5 F‹LM TABLET Ofloksasin

otoritesine yani Sa¤l›k Bakanl›¤›’na sunmak zorundad›r. Dolay›s›yla, orijinal ilaç ile jenerik ilaç aras›nda tedavi edici
özellikleri bak›m›ndan hiç bir farkl›l›k
bulunmas› mümkün de¤ildir.
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18,13
6,28
18,18
9,11

rakam % 15’in alt›na düﬂmemektedir.
Patent-OTC-reklam-promosyon dörtlüsünün hedefi, ilac›n tüketimini art›rmak, hastalar› o ilac›n tüketimine yönlendirmektir.
Her ﬂeyden önce, promosyonun etik ve
yasal bir ihlale kadar varabilecek bir süreç oldu¤unu düﬂünüyorum. ‹laç yazarken de verirken de esas olan ilac›n etkisi olmal›d›r. Ülkemizde maalesef ilac›n
etkisinden öne konan bir mali boyut
söz konusudur. Promosyon için harcanan para hekim baﬂ›na hesapland›¤›nda
ayda yaklaﬂ›k 400 dolar civar›ndad›r.
Hasta aç›s›ndan, promosyonun artmas›n›n sonucu, hastan›n hasta olarak de¤il
tüketici olarak görülmesi, hastan›n ya-

‘SSK gelinen noktada iki fley
yapabilirdi: Birincisi, ciddi bir
reformla hem altyap›s›n›
gelifltirerek hem de nitelikli
personel say›s›n› art›rarak hizmet
kalite ve h›z›n› yükseltebilirdi.
Ya da bu hizmeti evrensel
kurallara uygun hale getirebilirdi.
Gelinen noktada, SSK ikinci
alternatife yönelmifltir. Bunun
rasyonel bir aç›l›m oldu¤unu
düflünüyoruz.’
rar› de¤il kar güdüsünün öncelenmesi,
gerçek hasta talebi yerine yapay piyasa
talebinin artmas› ve ak›lc› olmayan ilaç
kullan›m›n›n artmas›d›r. ‹lac›n kullan›m de¤erini de¤il de¤iﬂim de¤erini öne
ç›karan bu uygulama, ilac›n maliyetini
art›r›r ve geniﬂ toplumsal kesimler için
al›nabilirli¤ini azalt›r.
Yeni yay›nlanan Ruhsatland›rma Yönetmeli¤i’ni nas›l yorumluyorsunuz?
19 Ocak 2005 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanan, Beﬂeri T›bbi Ürünler
Ruhsatland›rma Yönetmeli¤i, Avrupa
Birli¤i’nin beﬂeri t›bbi ürünler ile ilgili

mevzuat›na uyum sa¤lanmas› amac›yla,
2001/83/EC say›l› beﬂeri t›bbi ürünler
hakk›ndaki direktifine paralel olarak
haz›rlanm›ﬂt›r.
Yönetmelik veri imtiyaz› süresi ile ilgili
bir düzenleme getirmektedir. Yönetmelikle veri imtiyaz› 6 y›l olarak saptanm›ﬂ
ve uygulama baﬂlam›ﬂt›r.
Yönetmelikte belirtilen önemli baﬂl›klardan bir di¤eri de, ruhsatland›rma süresidir. Ruhsatlama iﬂlemi AB’de ortalama 210 gün, ABD’de 90 Gün olarak s›n›rlanan bu iﬂlem Türkiye’de 18 ile 30
ay aras›nda tamamlanmaktayd›. Ruhsatland›rma süresi Yönetmelikte ise ﬂu
ﬂekilde ifade edilmiﬂtir; "Bakanl›k, ön
incelemesi tamamlanm›ﬂ eksiksiz bir
ruhsat baﬂvurusunu, ruhsatland›rma
koﬂullar›n›n yerine getirilip getirilmedi¤ini inceleyerek, bu baﬂvurunun kabul
edilmesini takiben 210 (ikiyüzon) gün
içinde sonuçland›r›r. Ancak, Bakanl›¤›n
baﬂvuru sahibinden talep etti¤i hususlar›n temin edilmesi için gereken süre, ola¤anüstü haller ile Bakanl›k d›ﬂ› kuruluﬂlar›n de¤erlendirmeleri bu süreye
dahil edilmez. Ayr›ca çeﬂitli hallerde
210 (ikiyüzon) günlük süre durdurulur"
Yönetmelik, Veri ‹mtiyaz›’n›n 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren, al›nm›ﬂ ve
baﬂvurusu yap›lm›ﬂ ruhsatlar d›ﬂar›da
tutulmak kayd›yla, Türkiye’de baﬂlad›¤›n› ilan etmektedir. Yönetmelikte yer
alan "Veri ‹mtiyaz› süresi", 6 y›l olarak
belirtilmiﬂ (AB direktifinde ise 10 y›l) ve
ayr›ca patent süresi ile de s›n›rl› kalacak
ﬂekilde uygulamaya koyulmuﬂtur. Bu
süreler, 2001/83/EEC Say›l› AB Direktifi, referans al›narak oluﬂturulmuﬂtur.
Görevleri aras›nda; 6643 Say›l› Türk
Eczac›lar› Birli¤i Kanun’unda da belirtildi¤i üzere, "yerli t›bbi müstahzarlar›n
revac›n› temin edecek tedbirleri almak"
olan Türk Eczac›lar› Birli¤i, do¤al olarak yerli ilac›n süreklili¤ini ve alan›n
büyük k›sm›na sahip olmas›n› savunur.
‹laçta fikri hak ve ilaca ulaﬂ›m hakk›
karﬂ› karﬂ›ya kondu¤unda, ilaca ulaﬂ›m
hakk› öncelikli olmal›d›r. TEB’e göre
veri imtiyaz›na geçiﬂ süreci ise, Türkiye’nin AB üyeli¤i ile eﬂzamanl› baﬂlamas› gereken bir süreçti.
SSK’l›lar›n serbest eczanelerden ilaç
almalar›n› nas›l yorumluyorsunuz?
Türkiye’de sosyal güvenlik kurumlar›n›n kapsad›¤› nüfus, yüzde 92 civar›ndad›r. SSK, Ba¤-Kur ve Emekli Sand›¤›
üç büyük kuruluﬂ olarak nüfusun yüzde 81’ini çat›s› alt›nda toplamaktad›r.
Yeﬂil kartl›lar ise yüzde 10 civar›ndad›r.

Bunlar›n aras›ndan SSK, en büyük sosyal güvenlik kuruluﬂu olarak nüfusun
yüzde 30.7’sine kendi özel koﬂullar› ve
yer yer evrensel kurallara ayk›r› yöntemlerle hizmet vermeye çal›ﬂmaktayd›.
Hem hekimlik hizmeti hem de eczac›l›k
hizmeti aç›s›ndan, SSK’n›n bu yükü
kald›ramad›¤› görülmüﬂtür. SSK bu
noktada iki ﬂey yapabilirdi: Birincisi,
ciddi bir reformla hem altyap›s›n› geliﬂtirerek hem de nitelikli personel say›s›n› art›rarak hizmet kalite ve h›z›n› yükseltebilirdi. Ya da bu hizmeti evrensel
kurallara uygun hale getirebilirdi. Gelinen noktada, SSK ikinci alternatife yönelmiﬂtir. Bunun rasyonel bir aç›l›m oldu¤unu düﬂünüyoruz. Zira, rakamlara
bakt›¤›m›zda SSK’n›n evrensel ölçütlere
uygun hizmet verebilmesi için, örne¤in
Türkiye’deki serbest eczac› say›s› kadar
eczac› çal›ﬂt›rmas› gerekti¤ini görürüz
ki, bu teknik ve mali olarak olas› bir
proje de¤ildir. Bu bak›mdan, SSK’n›n iyi hizmet verebilmek için ilaç hizmetini
serbest eczanelerden sa¤lamak d›ﬂ›nda
bir seçene¤i yoktur. Ayr›ca, vurgulam›ﬂ
oldu¤umuz gibi, evrensel kural da bu-

dur.
Biz her zaman, herkese eﬂit, ücretsiz,
tek sosyal güvenlik ﬂemsiyesi alt›nda
sa¤l›k ve ilaç hizmeti verilmesi gerekti¤ini savunduk. Ancak ücretsiz derken,
kat›l›m pay›n› kastetmiyoruz, hemen
belirtelim. Kat›l›m pay› hastan›n ilaçlar›
ak›lc› kullan›m›n› teﬂvik edecek bir düzenlemedir. Bu düzenlemenin ortadan
kalkmas› hem ilaç savurganl›¤›n› ve dolay›s›yla hem de ilaçtan kaynakl› bir
sa¤l›k tehdidini beraberinde getirebilir.
Serbest eczaneler bak›m›ndan, tek tip
protokolün faydalar› çok büyüktür. Birincisi, çoklu geri ödeme kurumlar›n›n
yerini tek bir kurum alm›ﬂt›r. Bu, geri
ödeme sistemindeki sorunlar› büyük oranda azaltacakt›r. ‹kincisi, toplam ilaç
harcamalar›n›n yüzde 40’›na sahip SSK
ve Yeﬂil kartl›lar›n serbest eczanelerden
ilaç almas›, ilaç pazar›n› yüzde 40 oran›nda büyütmüﬂtür. Bu eczane ekonomisini önemli ölçüde rahatlatacakt›r.
Bir di¤eri, eczac›lar›n ilaç dan›ﬂmanl›k
hizmeti vermesi konusu art›k çok daha
ciddi bir biçimde gündeme gelmiﬂ olacakt›r. Art›k rekabet, bilgiye dayal› ol-
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maya baﬂlayacakt›r.
Uygulamay› k›saca anlat›r m›s›n›z?
Uygulama bak›m›ndan, SSK’l› hastalar
için çok büyük bir fark oluﬂmad›. Hasta reçetesi, vizite ka¤›d›, sa¤l›k karnesi
ve nüfus cüzdan› ile anlaﬂmal› eczaneye
giderek ilac›n› alabilecek. Onbeﬂ binin
üzerinde eczac› SSK ile protokol yapt›.
Dolay›s›yla eczane bulma s›k›nt›s› yaﬂanmayacak. ﬁimdi yaﬂanan s›k›nt›,
SSK’n›n provizyon sisteminin yetersiz
olmas›. 15.000 eczac›n›n ayn› anda
ba¤lanmas›n› kald›rabilecek bir altyap›lar› henüz yok. Elbette her zaman oldu¤u gibi, ilk uygulama olmas›ndan, bürokrasiden, altyap›dan kaynakl› sorunlar mevcuttur. Sorunlar› karﬂ›laﬂt›kça
çözen, onlar› öngörmeyen bir mant›kla
yürümeye çal›ﬂmak, istenir de¤ildir ve
her seferinde sistemi kilitleme noktas›na getiren bir iﬂlev görmektedir. Ancak,
çözümler de h›zla bulunacakt›r. Provizyon sistemi ile ilgili sorunun da k›sa süre içinde, hatta belki bu röportaj yay›mlanmadan çözülmüﬂ olaca¤›n› düﬂünüyoruz.

Arsenik ve paraformaldehitli devitalizan patlar:

Art›k kullanmayal›m!
Ilg›n Akçay*
Bilge Hakan ﬁen**

ulpa ve periodontal ligamentin,
ana kanal, yan kanallar ve dentin
kanallar› ile yak›n iliﬂkisi göz önüne al›nd›¤›nda; pulpa odas›na konulan kimyasal ajanlar›n kolayl›kla komﬂu
periodontal ve periapikal dokulara ulaﬂabilece¤i ve zararl› reaksiyonlara yol açabilece¤i ortadad›r.
A¤r›l› bir pulpay›, ekstirpe etmeden önce devital hale getirmek için çeﬂitli
maddeler kullan›lagelmiﬂtir. H›zl› bir
etki göstererek pulpay› birkaç gün içinde devitalize eden bu maddeler, diﬂeti
ve kemik üzerinde son derece yüksek
sitotoksik etkiye sahiptir. Böyle bir ajan›n kaviteden veya apikal foramenden
s›zmas›, diﬂeti ve kemikte yayg›n nekroz oluﬂumuna, hatta osteomiyelite neden olmaktad›r.1-3 Yüksek sitotoksiteleri
ve neden olduklar› ﬂiddetli komplikasyonlar nedeniyle, bu ajanlar›n modern
endodontik uygulamalarda kullan›lmalar›n›n savunulacak bir yan› bulunmamaktad›r.
Bu derlemenin amac›, arsenik ve/veya
paraformaldehit içeren maddelerin kullan›m› sonucu ortaya ç›kabilecek
komplikasyonlar hakk›nda diﬂhekimlerini bilgilendirmek ve uyarmakt›r.

P

Diﬂhekimli¤inde Arsenik ve Paraformaldehit Kullan›m›n›n Tarihçesi
Arseni¤in dental hastal›klarda kullan›m› eski Çin ve Roma ‹mparatorluklar›-

na dayanmaktad›r.4 1492’de "Haly Abbas" adl› bir bilim adam›, pulpan›n devitalizasyonunda önce arsenik kullan›m›n›, arsenik ya da afyonun a¤r›y› kesemedi¤i vakalarda ise kor haline getirilmiﬂ i¤nelerin kullan›lmas›n› önermiﬂtir.5
S. Spooner (1836), arseni¤in "arsenik asit" formunda, pulpitis vakalar›nda kullan›m›n› tarif eden ilk Bat›l› diﬂhekimi
olarak tan›nmakla beraber, diﬂi arsenik
asitle örtüledi¤inde dentinin desensitize
oldu¤unu keﬂfeden kardeﬂi J.R. Spooner’d›r.5,6 Spooner kardeﬂler, üç ölçü arsenik asit ve bir ölçü sentetik morfinden
oluﬂan bir kar›ﬂ›m kullanm›ﬂ, uygulaman›n hiçbir risk oluﬂturmad›¤›n› bildirmiﬂ, ayr›ca çok az a¤r› yaratt›¤›n› ya
da hiç a¤r›ya neden olmad›¤›n› iddia etmiﬂtir.5 Ancak, daha sonralar› arsenik asidin birçok vital diﬂi devitalize etti¤i
görülünce, uygulaman›n tamamen terk
edilmesi önerilmiﬂtir.6
1839’da Harris, arseni¤in öldürücü bir
zehir oldu¤unu iddia etmiﬂ ve kullan›m›n›n yayg›n hale gelmesine engel olmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.5 Bilinen tüm risklerine
karﬂ›n, arsenik içeren materyallerin
canl› enflame pulpalar›n tedavisinde oldukça popüler olmas›n›n nedeni o dönemlerde lokal anestezilerin henüz bulunmam›ﬂ olmas›d›r. Lokal anesteziler
etkin hale gelene dek, arsenik, pulpitis
tedavisinde önemli rol oynam›ﬂ, ekspoze pulpalar› devitalize etmekte kullan›lm›ﬂ ve yüzy›ldan fazla bir süre yayg›n olarak uygulanm›ﬂt›r.1,2,5-8 Önceleri arsenik, trikrezol kreolin ve trioksimetilen
bazl› ürünler pulpa devitalizasyonunda
kullan›lm›ﬂ, daha sonra yerlerini paraformaldehitli patlar alm›ﬂt›r.2,9
Formaldehit, 1893’den itibaren, irrite
ve enfekte pulpa ve kök kanallar›n›n
dezenfeksiyonu için uygulanm›ﬂt›r. Ancak, araﬂt›rmac›lar tedaviye eﬂlik eden
a¤r› nedeniyle kullan›m›n›n kontrendi-
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ke oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. 1897’de
Boennecken, 500 adet arsenik devitalizasyonundan sonra yap›lan baﬂar›l› formalin mumifikasyon olgusu belirtmiﬂtir. 1898’de paraformaldehit, trikrezol,
kreolin, trioksimetilen ve gliserin içeren
Gysi pat› hastal›kl› pulpalarda kullan›lmak üzere önerilmiﬂtir.6,7 Bu pat mortal
pulpotomilerde oldukça popüler olmuﬂtur. "Gysi’nin üçlü pat›" ad› verilen
pat›n aktivitesi paraformaldehitten yavaﬂça serbestlenen formaldehite ba¤l›d›r. Bu pat›n kullan›m› dönem itibariyle Avrupa’da çok yayg›nlaﬂm›ﬂ, Amerika’da destek görmüﬂtür.6
Gysi pat›ndan sonra Robin pat›, onu takiben Easlick, Triozinc, Neoparaform,
Endomethazon, Kortisomol, Riebler ve
Oxpara adl› patlar kullan›lm›ﬂt›r.10
1924’de, o dönem için yeni bir pulpa
devitalizasyon ajan› olan "paraformaldehit" yayg›n kabul görmüﬂtür. Daha
sonra araﬂt›rmac›lar taraf›ndan uygulamalar› tarif edilmiﬂtir.7
Formokrezolü 1904’de Buckley Amerika’ya tan›tm›ﬂt›r. Buckley, formalin ve
trikrezolden eﬂit ölçülerde alm›ﬂ, materyaller aras›nda meydana gelen kimyasal
etkileﬂim sonucunda, enflamasyonlu
pulpan›n son ürünlerinin kokusuz, enfekte içeri¤e sahip olmayan zarars›z bir
yap› haline gelmesine çal›ﬂm›ﬂt›r. Üçlü
pat Amerika’da tam olarak popüler hale
gelememiﬂtir. Bununla beraber, özellikle süt diﬂlerinin tedavisinde formokrezol uygulamas› oldukça ilgi uyand›rm›ﬂt›r.6
Pulpa devitalizasyonunda arsenik, paraformaldehit ya da di¤er toksik materyallerin kullan›m›n›n ﬂiddetli doku y›k›m›na neden oldu¤u birçok olgu bildirilmesine ve etkili anestezilerin ve güvenilir yöntemlerinin geliﬂtirilmesine karﬂ›n, toksik devitalizan maddelerin klinik kullan›m› halen devam etmektedir.

Devitalizan Maddeler
Arsenik
Diﬂhekimli¤inde, genellikle, arseni¤in
suda çözünebilen ve arsenik asidi
(H3AsO4) oluﬂturan trioksit (As2O3)
formu kullan›lm›ﬂt›r.1,2,5

(doku s›v›s›)
Saf metalik arsenik

arsen trioksit

arsenik asit

(Oksidasyon)

Arsenik, arsenik aside dönüﬂtükten
sonra pulpaya rezorpsiyon ve difüzyonla etki eder. Damarlarda çizgisiz kas felcine yol açarak, endotellerin ve damar
duvarlar›n›n y›k›m›na neden olur. Sinirlerde dejenerasyona yol açar ve pulpa hücrelerinde plazmoliz ve karyolize
neden olarak nekroz oluﬂturur. Arsenik
trioksidin vasküler yataklar üzerinde
zehirli etkisi vard›r.8
Arsenik Uygulamas›nda Oluﬂan
Komplikasyonlar
Endodontik tedavi süresinin azalmas› ile arseni¤in irritan etkilerinden korunmak için vital ekstirpasyon, mortal ekstirpasyona tercih edilir olmuﬂtur. Tüm
bu olumlu geliﬂmelere ra¤men diﬂhekimleri, anestezinin tutmad›¤› tüm hastalarda hala arsenik trioksidi kullanmaktad›rlar. Bununla beraber, uzun süreli uygulaman›n ya da arsenik s›z›nt›s›n›n periodontal dokularda ﬂiddetli hasara yol açabilece¤i hekimler taraf›ndan
oldukça iyi bilinmelidir.8
Lokal arsenik toksisitesinin sonuçlar›
oldukça dramatik olabilmektedir. Birçok kitap arseni¤in hem kullan›m›n›,
hem de tehlikelerini anlatm›ﬂt›r.
1899’da Ottolengui, kaviteden s›zan arseni¤in, ﬂiddetli hasara neden olaca¤›n›,
hatta etkisini sürdürerek diﬂin kemik
soketini tamamen rezorbe edece¤ini,
böylece diﬂin en sonunda kaybedilece¤ini aç›klam›ﬂt›r. Black de, kaviteden s›zan materyalin diﬂeti dokusuna ve alveoler yap›ya zarar vererek çeﬂitli diﬂleri
tehlikeye atabilece¤ini belirtmiﬂtir.5
Yakata ve arkadaﬂlar›,8 alt ikinci molar
devitalizasyonu sonras›nda, birdenbire
ortaya ç›kan alt dudak parestezisi ile
kendini belli etmiﬂ lezyonu h›zland›r›c›
bir etken olarak arsenik trioksidi göstermiﬂtir. Yayg›n fibrozis ve granülasyon dokusundan meydana gelen ve
progresif mandibula osteolizisini tarif
ettikleri olguda kemik ve diﬂ cerrahi oTDBD / 56

larak ç›kart›lm›ﬂt›r.
Modern endodonti kitaplar›nda arsenik
kullan›m› ile ilgili herhangi bir bölüm
yer almamakta, ancak komplikasyonlar›na de¤inilmektedir. Ingle ve Taintor12
malpoze alt molar diﬂin giriﬂ kavitesi
haz›rlan›rken perforasyon oluﬂan bir olgudan bahsetmiﬂler, arsenik uygulamas› sonucu kemikte y›k›m meydana geldi¤ini ve hastan›n 2 hafta boyunca ac›
çekti¤ini bildirmiﬂtir.
Smart ve Barnes5 eksik kanal tedavili
üst sol daimi molar diﬂin pulpas›na kobalt devitalizan pat (Kri) (klorfenol-kâfur-mentol ile kar›ﬂt›r›lm›ﬂ, arsenik aç›¤a
ç›kartan bir pat) uygulanan bir olgu
sunmuﬂtur. Hasta uygulamay› takiben
ﬂiddetli a¤r›lardan ﬂikayetçi olmuﬂ ve
farkl› bir pat serbest diﬂhekimi taraf›ndan tekrar kanala yerleﬂtirilmiﬂtir. Araﬂt›rmac›lar kemikte yer yer radyolüsent
alanlar saptam›ﬂlar, diﬂi çekip, çevreleyen nekroze kemik dokusunu ç›kartm›ﬂlard›r. Çekilmiﬂ diﬂin furkasyosundan sarkan pamuk peledi incelediklerinde ise arsenik emdirildi¤ini anlam›ﬂlard›r. Zararl› yan etkilerinin bulunmad›¤›, a¤r›s›z pulpa devitalizasyonu gerçekleﬂtirdi¤i, güvenilir bir anestezik ajan oldu¤u iddia edilen "Kri" adl› pat›n,
hasta ﬂikayetleri do¤rultusunda tamamen z›t özelliklere sahip oldu¤u görülmüﬂtür.
Bataineh ve arkadaﬂlar›4 arsenik kullan›m›na ba¤l› olarak çene kemiklerinde
meydana gelmiﬂ olan nekrozlardan
bahsetmiﬂtir. Arseni¤in protoplazmik
bir zehir oldu¤u için kemik üzerine direkt etkisinden dolay› nekroz meydana
getirdi¤i öne sürülmüﬂtür. Sekestrasyondan arsenik aç›¤a ç›kmas›, bu toksik maddenin dokularda yayg›n da¤›l›m
gösterdi¤inin delilidir (Resim 1).1,4,7,12
Özmeriç1 2002’de yay›mlanan çal›ﬂmas›nda arseni¤in periodonsiyuma s›zmas›na ba¤l› olarak ﬂiddetli alveoler kemik
nekrozu meydana gelmiﬂ bir hastay› ele
alm›ﬂt›r. Bu olguda diﬂin çekilmesi ancak erken müdahale sayesinde önlenebilmiﬂtir.
Arsenik trioksidin uzun süre a¤›z içinde
b›rak›lmas›n›n ya da s›z›nt›s›n›n periodontal dokularda ve alveoler kemikte
ﬂiddetli hasara yol açabilece¤i, bununla
da kalmay›p osteomiyelit veya oroantral
fistüle yol açabilece¤i de bilinmektedir.
Bu tür komplikasyonlar, tedavilerin
dikkatli yap›lmas›na ve gerekli önlemler al›nmas›na karﬂ›n günümüzde karﬂ›m›za ç›kmaya devam etmektedir. Yalç›n
ve arkadaﬂlar›,13 üst çenede her iki bi-

Resim 1. Arsenik kullan›m›ndan 5 ay sonra
ortaya ç›kan kemik sekestri (Bataineh ve ark.4)

Resim 2. Daha önce arsenik yerlefltirilmifl olan alt
1. molar difl. Lingual difletinde gri-siyah renk
de¤iflikli¤i izlenmektedir.

Resim 3. Ayn› diflin radyolojik görüntüsü.

rinci molar diﬂinin devitalizasyonunda
arseni¤in uyguland›¤› bir olguda meydana gelen oroantral fistülü tedavi etmiﬂtir. Hastan›n önceki diﬂhekiminin
uygulad›¤› arsenikli pat yumuﬂak dokulara s›zm›ﬂ, kemik nekrozu meydana
gelmiﬂ, sonras›nda mobil hale gelen
diﬂleri ayn› hekim çekmiﬂ ve takiben oroantral fistül oluﬂmuﬂtur.
ﬁiddetli a¤r› ﬂikayeti ile Ege Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Endodonti
klini¤ine baﬂvuran hastan›n alt 1. molar
diﬂine anestezi yetersizli¤i nedeniyle
daha önce arsenik uyguland›¤›, fakat
hastan›n bu konuda bilgilendirilmedi¤i
belirlendi. Acil müdahale s›ras›nda yap›lan muayenede diﬂetinin gri-siyah
renk ald›¤› gözlendi (Resim 2) ve diﬂin
röntgeni çekildi (Resim 3). ﬁüphelenilerek kavite hemen aç›ld›¤›nda bi-

Resim 4. Daha önce aç›lan endodontik kavitenin
bifurkasyon bölgesinde perforasyona neden
oldu¤u net bir flekilde izlenmektedir

Resim 5. Formokrezol kullan›m›na ba¤l› olarak
sol alt lateral kesicinin kayb›. Gingival defekt ve
nekrotik kemik izlenmektedir (Kawakami ve ark.
16).

Resim 7. Arsenik kullan›m›ndan 5 hafta sonraki radyolojik görüntü.
Difl soketinin çevresindeki radyolüsensi belirgin olarak izlenmektedir
(Kawakami ve ark. 16)

furkasyonun perfore, kemi¤in ise nekroze oldu¤u saptand›. Bu olguda, ne yaz›k ki diﬂ çekildi ve çekim s›ras›nda kök
fraktürü meydana geldi (Resim 4). Çekim bölgesinin küretaj›n› takiben diﬂeti
cerrahi olarak remodele edildi.
Paraformaldehit
Formaldehit metanolün tamamlanmam›ﬂ yanmas› sonucu ortaya ç›kan bir
gazd›r.6 Ço¤unlukla %19 formaldehit,
%35 krezol, gliserin ve su içeren çeﬂitli
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kompozisyonlarda formokrezol bileﬂikleri bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda popüler olmuﬂ Buckley formülü; formokrezol, trikrezol formalin, krezolinli formaldehit adlar› alt›nda sat›lm›ﬂt›r. Birço¤u %37 oran›nda formaldehit içermektedir. Bu tür bileﬂikler içindeki
trikrezol komponenti %5 fenol içermektedir.
Paraformaldehit, formaldehitin polimerik hidrat (polimerize) yap›s›ndaki halidir ve konsantre çözeltide çökelir. Seyreltme ile paraformaldehit tekrar çözünür. Paraformaldehit (trioksimetilen),
%90-99 aras›nda formaldehit içeren bir
tozdur. S›v› safhada, oda s›cakl›¤›nda
formaldehit gaz› ç›karmak için toz ve su
buharlaﬂ›r.6,10
Formaldehit parçalanma sonucunda
pulpa proteinleri ile birleﬂir. Doku içinde p›ht›laﬂma ve sertleﬂmeyi sa¤layarak
doku özelliklerinde fazla de¤iﬂiklik
yapmadan dokuyu tespit eder. 2-3 hafta içinde etki gösterir. Kiﬂiden kiﬂiye
de¤iﬂir. Pulpa dentinle örtülü ise daha
geç etki eder.14
Paraformaldehitli Patlar›n Uygulamalar›nda Oluﬂan Komplikasyonlar
Berger ve arkadaﬂlar›,6 1930’lar›n baﬂlar›nda yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalar sonucunda
formalin, krezol ve paraformaldehitin
sa¤l›kl› ba¤ dokusuna irritan bulunduklar›n› bildirmiﬂtir. Periapikal enflamasyonlu çevre dokuyu takiben pulpada dejeneratif de¤iﬂiklikler meydana
gelmiﬂtir. Block ve arkadaﬂlar›15 diﬂhekimli¤inde kullan›lan paraformaldehit
ve formaldehit bileﬂiklerinin pulpa dokusunu antijenik olarak aktifleﬂtirdi¤ini
göstermiﬂ ve hücre medyatörlü immün
yan›t meydana geldi¤ini bildirmiﬂtir.
Stabholtz ve Blush,7 Toxavit (Lege Artis,
Almanya) kullan›m› sonucu kemik
krestinde nekroz meydana gelen bir olgu sunmuﬂtur. Diﬂteki çürük miktar› ve
derinli¤i belirlenemedi¤inden s›zd›rmaz bir geçici dolgu sa¤lanamad›¤› gibi, pat›n önerilen süreden daha uzun olarak, iki ay boyunca kavitede b›rak›ld›¤› saptanm›ﬂt›r.
Alt molar diﬂlerinde pulpitis olan baz›
hastalarda bölgesel anestezinin, çeﬂitli
anestezi tekniklerine ra¤men oldukça
güç gerçekleﬂebildi¤ini düﬂünüp, böyle
olgularda a¤r›l› enflame pulpay› devitalize etmek için hala paraformaldehitli
patlar kullan›lmaktad›r. Paraformaldehitin diﬂeti ve kemikle direkt temas› halinde meydana gelecek toksik etkileri
çok iyi bilinmektedir. Formaldehit bile-

ﬂikleri pulpa s›n›rlar› içinde kalmay›p
yumuﬂak ve sert dokulara s›zarak sinirlerin destrüksiyonuna, alerjik yan›tlara
ba¤l› olarak parestezilere ve lokalize
nekrozlara neden olurlar.2,7,10,16 Periapikal dokulara s›zan veya taﬂan paraformaldehitin tümüyle uzaklaﬂt›r›labilmesi
için dokudaki toksik materyalli k›s›m
ve/veya sekestrasyon lokal olarak ç›kart›lmal›d›r.2, 17
Felice ve arkadaﬂlar›,9 alt sa¤ birinci
molar diﬂin enflame ve semptomlu pulpas›na uygulanm›ﬂ paraformaldehitli
preparat›n (Toxavit) geçici dolgu maddesinde s›z›nt› oluﬂmas› nedeniyle marjinal diﬂeti ve kortikal alveol kemi¤inde
lokalize kimyasal nekroza neden oldu¤u ve böylece diﬂin kaybedildi¤i bir olgu bildirmiﬂtir. Özgöz ve arkadaﬂlar›n›n2 izledikleri olguda paraformaldehitin toksik etkileri periodontal dokularda görülmüﬂ; diﬂ, ancak periodontal,
endodontik ve koruyucu kombine tedavilerle kurtar›labilmiﬂtir.
Araﬂt›r›c›lar, paraformaldehit uygulamalar›n›n alerjik reaksiyonlara neden
olabilece¤ini ve bu ﬂekilde tepki veren
hastalarda diﬂ dolgusundan sonra anafilaktik durumlar meydana gelebilece¤ini, dolay›s›yla paraformaldehitin periodonsiyum ve kemikte zararl› yan etkilere neden olabilece¤ini belirtmiﬂlerdir.9
Paraformaldehit içeren devitalizan ajan›n uyguland›¤› hastalarda kardiyovasküler semptomlar›n da eﬂlik etti¤i anafilaktik reaksiyonlar ortaya ç›kabilmektedir.18
Formokrezolün güvenilirli¤i, klinik uygulamalarda uzun süredir kullan›l›yor
olmas›na ra¤men toksik potansiyel özellikleri nedeni ile sorgulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Zarzar ve arkadaﬂlar›,19 formokrezolün insanlar üzerinde zararl›
bir madde oldu¤unu gösteren bilimsel
kan›tlar›n var olmad›¤›n› iddia etmiﬂtir,
oysa bunun tam tersini gösteren klinik
olgular mevcuttur (Resim 5, 6 ve 7).16,17
Radiküler pulpa kanallar›na uygulanan
formokrezolün sistemik dolaﬂ›ma kat›ld›¤› görülmüﬂtür.19,20 Ayr›ca, formokrezol ve bileﬂenlerinden biri olan formaldehitin mutajenik ve karsinojenik potansiyele sahip oldu¤u yap›lan hayvan
çal›ﬂmalar›nda gösterilmiﬂtir.10 ‹nsanlarda pulpa medikamenti olarak kullan›lan formokrezolün etkilerini inceleyen
fazla çal›ﬂma yoktur. Öne sürülen kümülatif mutajenik etkilerinden dolay› in
vivo olarak normal tedavide kullan›mlar› incelenmelidir, çünkü çocuklarda ve
yeni jenerasyonlarda hasara yol

açabilir.
Son söz
Arsenik ve formaldehit bileﬂikleri, neden olduklar› lokal ﬂiddetli komplikasyonlar›n yan› s›ra, günümüzde potansiyel karsinojen ajanlar olarak da kabul edilmektedir. Bu son derece zararl› kimyasal ajanlar›n kullan›m›n›n, modern
endodonti ö¤retiminde yer almamas›na; referans kitaplarda kullan›m risklerinden bahsediliyor olmas›na; anestezik
madde ve tekniklerinin do¤ru uygulanmas› ile vital ekstirpasyonda yeterli olmas›na;11 ve vital ekstirpasyon sonras›
yap›lan kanal tedavilerinin baﬂar› oranlar›n›n çok yüksek (%98–99) olmas›na
karﬂ›n,21 neden hala kullan›lmas›nda ›srar edildi¤ini anlamak mümkün de¤ildir.
Arsenik ve formaldehit bileﬂiklerinin
ça¤daﬂ diﬂhekimli¤inde ihtiyaç duyulmasa da devam eden gerekçesiz kullan›m› konusunda tüm diﬂhekimleri bilgilendirilmelidir. Özellikle hasta haklar› ve malpraktis ile ilgili yasa ve yönetmeliklerinin yak›n bir gelecekte yürürlü¤e girece¤i düﬂünülürse, diﬂhekimleri
bu konuda olanca dikkati göstermelidir. Davis, daha 1921 y›l›nda lokal a-

nesteziklerin sinir blokaj›nda yeterli oldu¤unu ve arsenik içeren preparatlar
kullan›lmamas› gerekti¤ini belirtmiﬂtir.
Diﬂhekimlerine endodontik amaçl› olarak etkin anestezik solüsyonlar ve alternatif anestezi teknikleri konusunda teori¤e ve prati¤e yönelik bilgi vermek ve
bu konularda pratik kurslar düzenlemek, arsenik/paraformaldehit içeren ajanlar›n kullan›m›n› azaltmak yolunda
bir ad›m olacakt›r.
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Sabit restorasyonlar›n
simantasyonlar›nda kullan›lan simanlar
Deniz ﬁen*

ünümüzde sabit protetik restorasyonlar›n simantasyonunda
kimyasal yap›lar›, sertleﬂme
mekanizmalar›, kullan›m özellikleri
farkl› olan simanlar ve adeziv reçineler
kullan›lmaktad›r. Diﬂhekimi çinko fosfat, polikarboksilat ve cam iyonomer simanlar› d›ﬂ›nda reçine modifiye cam iyonomer ve adeziv simanlar olmak üzere farkl› siman türleri aras›nda seçim
yapmak zorundad›r. Bu seçimi yaparken pek çok soruyla karﬂ› karﬂ›ya kal›r.
Çinko fosfat simanlar›n modas› geçmiﬂ
midir? Adeziv özellikteki simanlar m›
tercih edilmelidir? Adeziv reçine simanlar daha dayan›kl› m›d›r? Yeni adeziv
teknikleri di¤er simantasyon tekniklerine göre daha hassas m›d›r?
Bu sorulara cevap verebilmek için öncelikle geleneksel siman› ve adeziv siman›
tan›mak gerekir.
Simanlar ve adeziv reçine simanlar aras›ndaki temel fark; sertleﬂme reaksiyonlar›d›r. Simanlar likit ve toz kar›ﬂ›m› sonucu oluﬂan asit baz reaksiyonu ile sertleﬂirken, adeziv reçineler polimerizasyon olay› ile sertleﬂirler. Günümüzde adeziv olarak isimlendirilen reçinelerin
pek ço¤u gerçekte adeziv özelli¤e sahip
de¤ildir. Özellikle dimetakrilat kompozitler, primer veya çeﬂitli ba¤lay›c› ajanlar›n kullan›m›yla yap›lan yüzey iﬂlem-

G

leri sonucu ba¤lant› sa¤lanmaktad›r. Sadece 4-Meta veya MDP içeren monomerlere sahip olan adeziv reçineler, adeziv özelliklere sahiptir.
Siman ve adezivler aras›nda bir yap›ya
sahip de¤iﬂik siman türleri de geliﬂtirilmiﬂtir. Reçine modifiye cam iyonomer
simanlar olarak tan›mlanan simanlar
cam iyonomer ve reçinelerin özelliklerini taﬂ›rlar. Reçine modifiye cam iyonomer simanlar yap›lar›ndaki polialkenoik asitteki karboksit gruplar› nedeniyle
adeziv özelli¤e sahiptirler. Yap›lar›na
reçine ilave edildi¤i için cam iyonomer
simanlardan daha dirençlidirler19,51,52.
Sabit restorasyonlar›n simantasyonunda kullan›lan simanlar
Sabit protezlerin klinik baﬂar›lar›nda simantasyon önemli bir yer tutar. Diﬂ
preperasyonuyla optimum retansiyon
ve direncin sa¤lanmas› amaçlansa da simanlar diﬂ ve restorasyon yüzeyini kaplayarak bu iki arkl› yap›y› bir arada tutar ve mikros›z›nt›ya karﬂ› koruyucu görev yaparlar.
‹deal simanlar, kuron ve diﬂ yap›lar› aras›nda oluﬂan arayüzeylerde veya koheziv nedenlere ba¤l› olarak oluﬂan bask› ve çekme dirençlerine dayan›kl›, kuronu yerinden ç›karmaya yönelik kuvvetlere dirençli, diﬂ ve restorasyon yüzeyini ›slatabilecek özellikte, yeterli film
kal›nl›¤›na ve vizkoziteye sahip, a¤›z
kavitesindeki çözünmelere karﬂ› dirençli, dokularla uyumlu ayr›ca yeterli çal›ﬂma ve sertleﬂme zaman›na sahip olacak
özellikte olmal›d›rlar.
Sabit restorasyonlar›n simantasyonunda
5 farkl› tip siman kullan›lmaktad›r.
Çinko fosfat, polikarboksilat, cam iyonomer, reçine modifiye veya hibrit cam
iyonomer simanlar, kompozit reçine ya
da adeziv simanlar19.
Çinko fosfat simanlar
Asit baz reaksiyonu ile sertleﬂir. Tozu
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%90 ZnO ve %10 MgO, likit ise %67
fosforik asitten oluﬂur. %33 oran›nda
su içerirler. Su içeri¤i asitin iyonozasyonunu kontrol etmek, dolay›s›yla sertleﬂme zaman› aç›s›ndan önemlidir. Aç›k
b›rak›lan likit ﬂiﬂesi suyun kayb›na sebep olur ve sertleﬂme gecikir. Likit bulutumsu görünürse suyun buharlaﬂt›¤›ndan ﬂüphe edilmelidir16,69.
Toz ve likit yaklaﬂ›k 1.5 dakika süre ile
kar›ﬂt›r›l›r. Siman›n direnci toz likit oran›na ba¤l›d›r. Toz oran› artt›kça direnç
artar. Bask› (80-110 MPa) ve çekme (57 MPa) dirençleri çi¤neme kuvvetlerine
karﬂ› yeterlidir. Çinko fosfat simanlar,
uzun köprülerde oluﬂan yüksek çi¤neme kuvvetlerine karﬂ› dirençli olacak
ﬂekilde yüksek elastikli modülüne sahiptir (13 GPa)3.
Çinko fosfat simanlar› herhangi bir
madde ile kimyasal ba¤lant› oluﬂturmaz
ba¤lant› yaln›z mekaniktir. Bu nedenle
diﬂ kesim ﬂekli tutuculukta oldukça önemlidir. Çinko fosfat simanlar; prefabrike veya döküm post, metal inley, onley, sabit kuron köprü restorasyonlar›
ve alüminöz tam seramik kuronlar›n simantasyonunda kullan›l›rlar19.
Polikarboksilat simanlar
Çinko oksit ve magnezyum oksit tozlar›n›n yüksek moleküler a¤›rl›kta poliakrilik asitle kar›ﬂmas› sonucu oluﬂan asit
baz reaksiyonu sonras› sertleﬂirler.
Film kal›nl›¤› fazlad›r. ‹lk sertleﬂme s›ras›nda lastik k›vam›nda oldu¤undan
bu safhada taﬂk›n simanlar› kuron kole
bölgesinden temizlerken dikkatli olmak
gerekir. Polikarboksilat simanlar›n, çinko fosfat simanlara göre bask› dirençleri (55-85 MPa) daha düﬂüktür ancak
çekme dirençleri (8-12 MPa) daha yüksektir69.
Polikarboksilat simanlar hidrofiliktirler
ve dentin yüzeyini ›slatabilirler. Karboksilik asit ve kalsiyum aras›nda reaksiyon sonucu diﬂ dokusu ile kimyasal

bir ba¤ oluﬂturabilirler. Baz› araﬂt›rmac›lar polikarboksilat simanlarda mikros›z›nt› olmad›¤›n› belirtirken, baﬂka bir
grup araﬂt›rmac› ise çinko fosfat ve polikarboksilat simanlar›nda mikros›z›nt›
oldu¤unu aç›klam›ﬂt›r.
Kuron restorasyonunun diﬂle uyumu iyi oldu¤unda ayr›ca kimyasal bir adezyona gerek olmad›¤›n› belirtilmektedir.
Koheziv kopmalar siman kal›nl›¤›n›n
250 mikrondan fazla oldu¤u yerlerde
görülmektedir19.
Polikarboksilat simanlar›n plastik deformasyona dirençleri çinko fosfat simanlardan daha azd›r. Bu nedenle uzun köprü protezlerinde yüksek çi¤neme stresi olan bölgelerde kullan›m› çok
uygun de¤ildir. Ayr›ca baz› polikarboksilat simanlar flour içerir fakat flour salg›lamas› cam iyonomerlere göre çok azd›r. En önemli özellikleri biyolojik uyumlar›n›n olmas›d›r. Çi¤neme kuvvetlerinin fazla yüksek olmad›¤› bölgelerde ve hassasiyeti olan diﬂlerde tek üyeli
restorasyonlar›n simantasyonunda kullan›l›r3,19.

siman bölgelerinde mikroçatlaklar oluﬂabilir. En önemli dezavantajlar› erken
sertleﬂme döneminde nemden etkilenerek çözünmeleridir. Suyla veya tükürükle temas çinko fosfat ve cam iyonomer simanlarda sertli¤i etkiler. Restorasyonun kole uyumu iyi de¤ilse su emilimi ile çözünme oluﬂur. Kuron simantasyonundan sonra vazelin sürülerek nemden etkilenmesi önlenmiﬂ olur19.
Simantasyon s›ras›nda dentin hidratasyonunu sa¤lamak gerekir. Pulpada oluﬂabilecek hasarlar ve simantasyon sonras› hassasiyet, kavite preperasyonu s›ras›ndaki iritasyona, kuron restorasyonunun simante edilmesi s›ras›nda oluﬂabilecek aﬂ›r› bask› sonucu siman›n incelmesine ve mikros›z›nt›ya ba¤l› olabilir19,56.
Florür aç›¤a ç›kard›¤› ve çürük önleyici
etkisi oldu¤u belirtilmiﬂtir. Ancak florür aç›¤a ç›kmas›na ra¤men kole bölgesindeki çok az miktardaki siman›n çürük önleyici olarak klinik aç›dan etkili
olmad›¤› belirtilmektedir18,19.

Cam iyonomer simanlar
Silikat ve polikarboksilat simanlar›n bir
kar›ﬂ›m›d›rlar. Alüminyum fulorosilikat
cam partikülleri ve zay›f polialkenoik asit itakonik, maleik ve trikarboksilik içeren likitin asit baz reaksiyonu sonucu
sertleﬂir. Tartarik asit ak›c›l›¤› sa¤lamak
ve çal›ﬂma zaman›n› art›rmak için kullan›l›r. Asit içindeki karboksil gruplar›yla dentin ve mine apatitindeki kalsiyum ve fosfat iyonlar› aras›nda iyonik
ba¤lar oluﬂur37,39,41,43,49,59,68. Adeziv olmayan simanlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda;
cam iyonomer simanlar›n mikros›z›nt›lar›n›n az oldu¤u görülmüﬂtür. Bununla birlikte baz› araﬂt›rmalar, retansiyon
özelliklerinin çinko fosfat simanlarla
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok yüksek olmad›¤›n› belirtmektedirler. Bask› dirençleri
polikarboksilat ve çinko fosfatlara göre
daha yüksektir (90-230 MPa), ancak elastiklik modülü çinko fosfat simanlara
göre düﬂüktür. Bu nedenle yüksek stres
alan bölgelerde elastik deformasyon riski vard›r3,16.
Daha önceki çal›ﬂmalara göre, ince film
kal›nl›¤›na ve kar›ﬂt›r›ld›ktan k›sa bir
süre sonra oluﬂan sabit vizkoziteye sahiptirler57. Bu da kuron restorasyonlar›n›n simantasyonunun çinko fosfat simanlara göre kolay olmas›na neden olur66.
Bununla birlikte film kal›nl›¤›n›n az olmas› tamamen avantaj say›lamaz ince

Kompozit reçine simanlar
Kompozit reçine simanlar B‹SGMA ve
di¤er metakriatlardan oluﬂular. Kimyasal yolla, ›ﬂ›kla veya hem kimyasal hem
›ﬂ›kla polimerize (dual-cure) olabilirler.
De¤iﬂik renk ve opakl›kta olabilirler,
kimyasal yap›lar› nedeniyle diﬂ dokular›yla adezyon sa¤larlar. Mineye adezyonlar› etchinglenen mine yüzeyinin
hidroksiapatit kristallerine mikromekanik ba¤lant› ile olur. Dentine adezyon ise hidrofilik monomerlerin etchinglenen dentinin k›smen demineralize apatit yap›s›na penetrasyonu ile gerçekleﬂir. Bu ﬂekilde reçinenin difüze oldu¤u
alan veya hibrit tabakas› oluﬂur11,19.
Siman›n içinde polimerizasyon s›ras›nda oluﬂan stresler, siman ve diﬂ aras›nda aral›k oluﬂmas›na neden olur. Ba¤lant› kuvveti polimerizasyon streslerinden yüksek ise ba¤lant› bozulmaz.
Kompozit reçinelerin etchinglenen
seramiklere ba¤lant›s› yeni geliﬂtirilen
bondingler kullan›ld›¤›nda dentine olan ba¤lant› kadar yüksek olmaktad›r19,21.
Bask› ve çekme kuvvetlerine karﬂ› yüksek direnç gösterirler. A¤›z ortam›nda
çözünmezler. Pek çok reçine adezivlerde %50-70 aras›nda cam veya silika
vard›r. Dolgu maddeleri sayesinde hibrit reçine ve cam iyonomer simanlarla
karﬂ›laﬂt›r›ld›klar›nda kole bölgesinde
aﬂ›nmaya karﬂ› daha dirençlidirler. Bu-

nunla birlikte dolgu maddelerinin artmas›yla vizkozite artar dolay›s›yla ak›c›l›k azal›r70. Ayr›ca film kal›nl›¤› da artar.
Baz› kompozit reçine simanlar florür içermektedir15,49.
Polimerizasyon büzülmesi problemine
ra¤men bu tip simanlar yeterli retansiyonu olmayan kuron restorasyonlar› için uygundur. Kompozit reçine simanlar, kompozit reçine esasl› restoratif
materyallere ve silan uygulanm›ﬂ porselenlere ayr›ca kumlanm›ﬂ metal alaﬂ›mlar›na da kimyasal ba¤lant› sa¤larlar.
Pek çok malzeme ile ba¤lant› sa¤lamas›,
direncinin
yüksek
olmas›,
çözünürlü¤ünün olmamas›, renk uyumunun sa¤lanabilmesi baﬂl›ca avantajlar›d›r. Kompozit reçine simanlar özellikle inley ve onley, veneer gibi estetik
restorasyonlarda ayr›ca sabit kuron
köprü restorasyonlar›n›n simantasyonunda kullan›lmaktad›r. Reçine ba¤lant›l› köprülerin simantasyonunda ise
kimyasal yolla polimerize olan reçine
kompozit simanlar kullan›lmaktad›r19.
Reçine modifiye cam iyonomer
simanlar (hibrid cam iyonomer
simanlar)
Metal poliakrilat tuz ve polimer oluﬂumu sonucu sertleﬂme reaksiyonu olur.
Floroalüminosilikat cam tozlar› ile metakrilat grup modifiyeli polialkenoik asit solüsyonunun reaksiyonu sonucu oluﬂan asit baz reaksiyonu ile sertleﬂir.
Kimyasal yap›lar›ndan dolay› reçine
modifiye veya hibrid cam iyonomer olarak isimlendirilirler55,72.
Bu simanlar›n bask› ve çekme kuvvetlerine karﬂ› dirençleri çinko fosfat, polikarboksilat ve baz› cam iyonomer simanlardan daha yüksektir. Kompozit
reçine simanlardan ise daha düﬂüktür.
Mine ve dentine adezyonlar›, florür aç›¤a ç›karmalar› aç›s›ndan cam iyonomer
simanlara benzerler. Ayr›ca reçine
kompozit simanlara ba¤lant› sa¤larlar.
Sertleﬂme s›ras›nda neme karﬂ› dirençlidirler ve cam iyonomer simanlara göre
çözünürlükleri daha azd›r. Çürük önleyicidir ve mikros›z›nt›ya karﬂ› dirençlidirler. En önemli avantajlar› kar›ﬂt›rma
ve kullan›m özellikleridir. Ayr›ca ince
film kanl›¤›na sahiptirler72.
En önemli dezavantaj› ise poly Hema’n›n hidrofilik yap›s›d›r. Bu özellik,
plastisite, su emilimi ve higroskopik
genleﬂmeyi artt›r›r. ‹lk su emilimi polimerizasyon büzülmesi stresleriyle kompanse edilse bile devam eden su emilimi yap›y› bozar ve boyutsal de¤iﬂimlere
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neden olur69. Bu nedenle tam seramik
feldspatik kuronlarda kullan›m› uygun
de¤ildir19. Likitindeki serbest monomerler nedeniyle biyolojik uyum aç›s›ndan ﬂüphelidir.
Seyrek olmakla birilkte dimetakrilatlar›n allerjik olmalar› nedeniyle kar›ﬂt›rma s›ras›nda dikkatli kullan›lmas› önerilmektedir. Metal ve metal porselen
kuronlar›n simantasyonunda da kullan›labildikleri gibi core yap›m›nda da
kullan›lmaktad›rlar. Post simantasyonu
yap›ld›¤›nda, genleﬂme özelliklerinden
dolay› kök k›r›klar›na neden olabilirler.
Diﬂ preperasyonundan sonra hassasiyet
giderici olarak kullan›lan reçine primerlerin çinko fosfat ve polikarboksilat
simanlar›n retansiyonu engellerken
cam iyonomer, kompozit reçine ve reçine modifiye cam iyonomer simanlar› etkilemedi¤i belirtilmiﬂtir3,16,19.
Simanlarda olmas› gerekli özellikler
Biyolojik uyum
Simanlar; vücut dokular› ve likitleri ile
minimum reaksiyona girmeli, nontoksit
olmal›, allerjik potansiyeli düﬂük olmal›d›r16,28,35. Polikarboksilat simanlar pulpa irritasyonu söz konusu oldu¤unda
çinko fosfat ve cam iyonomer simanlara
göre biyolojik uyum aç›s›ndan daha iyidirler. Sertleﬂtiklerinde pH derecesi
yüksektir, daha düﬂük bakteriyel mikros›z›nt› gösterirler5,15,22,56,67.
Histolojik aç›dan bak›ld›¤›nda özellikle
dentin kal›nl›¤› 1 mm nin alt›nda oldu¤u zaman pulpa hassasiyeti oluﬂtu¤u
belirtilmektedir. Pulpa hassasiyeti siman›n irritasyonundan çok dentine
bakteriyel bulaﬂma sonucu oluﬂur30,46.
Simantasyon sonras› oluﬂan hassasiyetin kullan›lan simandan çok, diﬂ preperasyonu ve sonras›nda yap›labilecek hatalara ba¤l› olabilece¤i düﬂünülmektedir38,46,58.
Adeziv reçine simanlarda simantasyondan sonra görülen hassasiyet ise reçinenin polimerizasyonunun tamamlanmam›ﬂ olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Hasta ve personelde görülen reçine simanlarla ilgili hassasiyet oran› oldukça
düﬂüktür10,12,17.
‹deal bir siman, diﬂ ve restorasyon aras›nda çürük oluﬂumunu engellemelidir. Cam iyonomer simanlar›n tükürükteki florür iyon konsantrasyonunu
k›sa sürede art›rd›¤› belirtilmektedir.
Gerek geleneksel gerekse reçine modifiyeli olan cam iyonomer simanlar›n çürük oluﬂumunu azaltt›klar› belirtilmiﬂ-
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tir. Ancak in vitro çal›ﬂmalarda cam iyonomer, çinko fosfat veya reçine simanlarda çürük oluﬂumunu azaltma aç›s›ndan fark olmad›¤› gözlenmiﬂtir.
Bununla birlikte yeni geliﬂtirilen cam iyonomer simanlar›nda florür aç›¤a ç›kt›¤› gözlenmiﬂtir20,29,36,50,54.
Retansiyon
Restorasyonlar simante edildiklerinde
diﬂ dokular› ve simanlar aras›nda oluﬂan adezyon, çi¤neme ve parafonksiyonel al›ﬂkanl›klar aras›nda ortaya ç›kan
mekanik streslere dayan›kl› olmal›d›r.
Sürekli tekrarlayan bu streslere karﬂ›
görülen direnç, yorgunlu¤a karﬂ› direnç olarak isimlendirilir. Yorgunluk
testleri yap›ld›¤›nda cam iyonomer ve
kompozit reçine simanlar çinko fosfat
simanlardan daha dirençli bulunmuﬂtur52.
Mekanik streslere ilave olarak simanlar›n a¤›z ortam›nda oluﬂan ›s›sal de¤iﬂikliklerden etkilenmemesi gerekmektedir. Bu nedenle ideal olarak simanlar›n
›s› genleﬂme katsay›lar›, diﬂ dokular›n›n
›s› genleﬂme katsay›lar›na yak›n olmal›d›r. Stresler reçinenin adeziv veya koheziv direncinden fazla olursa hatalar
oluﬂur. Tükrük diﬂ ve restorasyon aras›ndaki ba¤lant›y› etkileyen faktörlerden biridir. Siman veya adezivler a¤›z
ortam›nda çözünebilir. Adezyonu sa¤lama aç›s›ndan polikarboksilat simanlar
çinko fosfat simanlardan daha iyidir.
Cam iyonomer simanlarda ise dentinin
conditioner olarak bilinen poliakrilik asit solüsyonuyla iﬂleme tabi tutulmas›
sonucu adezyon sa¤lan›r16,51.
‹deal simanlar restorasyona gelecek
fonksiyonel kuvvetlere karﬂ› dirençli
olmal›d›r32. Bask› direnci klinik performans› aç›s›ndan önemlidir. Minimum
24 saatte 70 MPa olmal›d›r. Cam iyonomer simanlarda bask› direnci 200 MPa
ya ç›km›ﬂt›r38.
Sünme veya akma zamana ba¤l› simanlarda oluﬂan deformasyondur. Cam iyonomer simanlar›n sünme vay akma de¤erleri polikarboksilat simanlara göre
daha yüksektir. Çinko fosfat simanlar›n
da sünme veya akma de¤erleri oldukça
düﬂüktür. Is›ya ba¤l› oluﬂan de¤iﬂikliklerde önemlidir. Çinko fosfat simanlar›n ›s› de¤iﬂiminden fazla etkilenmedikleri belirtilmektedir14,47,71.
Simanlar›n özelliklerini de¤erlendirirken kar›ﬂt›rma ﬂeklinin ve oranlar›n›n
simanlar›n özelliklerinde çok etkili oldu¤u bilinmektedir. Çinko fosfat simanlar›n toz likit oranlar›ndaki %30 a-

zaltma ile birden fazla say›da üyeli restorasyonlar›n yap›ﬂt›r›labilece¤ini ancak
%26 oran›nda bask› direncinin azald›¤›
belirtilmiﬂtir51.
‹deal simanlar mikros›z›nt›ya karﬂ›
dirençli olmal›d›r.
Restorasyon etraf›nda organizmalar›n
mikros›z›nt›s› pulpay› etkiler. Restorasyonun dayan›kl›l›¤›n›n azalmas›na neden olur42. Adeziv reçine simanlarda ve
reçine modifiye cam iyonomer simanlarda mikros›z›nt›n›n azald›¤› belirtilmektedir60.
‹deal siman a¤›z s›v›lar›nda çözünmelidir. Toz likit oran›ndaki farkl›l›klar çözünürlükte çok etkili olmaktad›r45. Polikarboksilat simanlar laboratuvar testlerinde çok baﬂar›l› görünmelerine ra¤men klinikte ayn› baﬂar›y› gösterememektedirler. Çok ak›ﬂkan kar›ﬂt›r›ld›klar›nda dirençleri azalmakta ve çözünürlükleri artmaktad›r. Cam iyonomer
simanlar ise ilk baﬂta neme karﬂ› çok
hassast›rlar72. Yeni geliﬂtirilen reçine
modifiye cam iyonomer simanlarda su
absorbsiyonu görülür. Su absorbsiyonu
mekanik özellikleri olumsuz yönde etkilemektedir8,31. Panavia gibi adeziv simanlar çinko fosfat, cam iyonomer veya geleneksel reçine simanlarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; retansiyonun daha yüksek
oldu¤u görülmektedir4,13,24,42,63.
Restorasyon materyali ile simanlar aras›ndaki ba¤lant›da önemlidir. Çinko
fosfat simanlar amalgama karﬂ› kompozite oldu¤undan daha yüksek ba¤lant›
kuvveti oluﬂtururlar26. Kalsiyum hidroksit veya potasyum oksalat gibi pulpa
koruyucu ajanlar çinko fosfat, cam iyonomer veya reçine simanlar›n tutuculu¤unu azaltmaktad›r38,61,62.
Optik özellikler
Translusent seramik restorasyonlar›n
kullan›m›n›n artmas›yla yap›ﬂt›r›c› simanlar›n estetik özellikleri ön plana
ç›km›ﬂt›r. Özellikle veneer ve inley tipi
restorasyonlarda optik özellikler önemlidir. Siman veya adezivin ›ﬂ›¤› yans›tmas› gerekir. Reçine simanlar özellikle
ön bölge tam seramik kuronlar›n yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›lmaktad›r6,9,44. ‹deal
yap›ﬂt›r›c› simanlar radyoopak olmal›d›rlar. Radyografik incelemede arayüzde siman art›klar› ve oluﬂabilecek sekonder çürükler görülebilmelidir25.
Film kal›nl›¤›
Simanlar›n film kal›nl›¤› klinik baﬂar›da oldukça etkilidir. Çinko fos-

fat ve reçine modifiye cam iyonomer simanlar film kal›nl›¤› aç›s›ndan birbirlerine benzer özellikler gösterirler. Film
kal›nl›¤› farkl› olan simanlarda farkl› siman aral›¤› sa¤lamak gerekir2,57,64,69,73.
Kompozit reçine simanlar kullan›ld›¤›nda vizkoziteleri yüksek oldu¤u için
çinko fosfat, cam iyonomer veya polikarboksilat simanlara göre kuron restorasyonlar›n›n simantasyonu s›ras›nda
hatalar olabilir. Ancak üstün mekanik
özellikleri ve adezyon sa¤lamalar› aç›s›ndan tercih edilmelerine ra¤men film
kal›nl›¤› fazla oldu¤undan kuron yerleﬂtirmede sorunlar olabilir71.
Film kal›nl›¤› artt›kça çekme direnci de
azalmaktad›r. Film kal›nl›¤› toz likit oran› ve kar›ﬂt›rma ›s›s›ndan da etkilenmektedir. So¤ukta kar›ﬂt›rma ve toz likit oran›n›n artmas› cam iyonomer simanlar›n film kal›nl›¤›n› azalt›r. Aksine
dual cure reçine simanlarda düﬂük ›s›da
kar›ﬂt›r›ld›¤›nda film kal›nl›¤› artar7,65.
Film kal›nl›¤›na ilave olarak simanlar›n
sertleﬂme zaman› da s›cakl›ktan etkilenir. S›cakl›k artt›kça cam iyonomer ve
reçine simanlar›n çal›ﬂma ve sertleﬂme
zaman› k›sal›r1,23,34.
Kullan›m özellikleri
Gerek siman gerekse adeziv reçine simanlar›n kullan›mlar› özel bir teknik
gerektirmeyecek ﬂekilde basit olmal›d›r.
Kuron restorasyonlar› simante edildikten sonra koleden taﬂan simanlar›n temizlenmesi kolay olmad›r.
Cam iyonomer simanlar sertleﬂme reaksiyonu s›ras›nda nemden korunmal›d›r.
Simantasyon s›ras›nda kontrollü bir bas›nç uygulanmal›d›r. Aﬂ›r› bas›nç dentin kanallar› içinde iritasyona neden olabilir.
Çal›ﬂma zaman› ve sertleﬂme zaman› da
önemlidir. Çal›ﬂma zaman› baz› simanlarda kimyasal yap›lar› nedeni ile k›sa
olur. Bunlar›n çok üyeli protezlerde
kullan›lmamas› gerekir. Sertleﬂme zaman› da mümkün oldu¤unca k›sa olmal›d›r51,52.
Klinik endikasyonlar
Geleneksel sabit protetik restorasyonlar
Tüm geleneksel tip asit baz reaksiyonu
ile sertleﬂen simanlar, ekonomik olmalar›, kullan›m kolayl›klar›, koledeki art›k simanlar›n kolayl›kla temizlenebilmesi gibi özellikleri nedeniyle baﬂar›yla
kullan›lmaktad›r7,33,54. Bakteriostatik özellikleri de vard›r. Özellikle tam çene
veya çok üyeli kuron protezlerinin si-
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mantasyonunda kullan›lmaktad›r. Polikarboksilat simanlar biyolojik uyum aç›s›ndan avantajl›d›r. Özellikle dayanaklar canl› oldu¤unda ve aﬂ›nd›rma
fazla yap›lm›ﬂsa polikarboksilat simanlar tercih edilir.
Adezyon sa¤lamalar› ve çürük engelleyici etkileri nedeniyle cam iyonomer simanlar kullan›l›r. Ancak geleneksel kuron köprü restorasyonlar›nda çal›ﬂma
zamanlar› k›sa oldu¤undan tercih edilmezler52.
Tam seramik kuronlar›n simantasyonunda diﬂ ve seramik aras›nda ba¤lant›
oluﬂturacak, ayr›ca kuron restorasyonlar›nda oluﬂabilecek k›r›klar› önleyecek
simanlar kullan›lmal›d›r27. Reçine simanlar retansiyon aç›s›ndan di¤er simanlardan daha iyidirler, ayn› zamanda
yüksek direnç sa¤larlar52. Yüksek ba¤lant› sa¤lamak için seramik yüzeyinde
yap›lan iﬂlemler de önemlidir. Reçine
modifiye cam iyonomer simanlar da
kullan›labilir. Ancak bu simanlar›n kullan›m› sonras› k›r›klar›n oluﬂtu¤u belirtilmektedir. Bir firma yapt›¤› çal›ﬂmalar
sonucunda; reçine modifiye cam iyonomer simanlar›n tam seramik kuronlarda, porselen veneerlerde ve kole bölgesi porselen olan metal seramik kuron
restorasyonlar›nda kullan›m›n›n uygun
olmad›¤›n› belirtmiﬂtir (Dentsply, Advance)51.
Minimum preperasyonlarda haz›rlanan restorasyonlar
Geleneksel simanlarda adeziv özelli¤i
çok azd›r veya yoktur. Ayr›ca mekanik
olarak zay›flat›rlar. Bu nedenle geleneksel siman kullan›laca¤› zaman, preperasyonlarda ideal retansiyon sa¤lanmas›
çok önemlidir48,52.
Porselen veneerlerin simantasyonunda
adeziv reçine simanlar kullan›lmaktad›r. Veneer, inley restorasyonlar›n simantasyonunda dual cure adeziv reçine
simanlarda tercih edilir. Yo¤unluk ve
renk özellikleri aç›s›ndan idealdir. Mekanik özellikleri ile birlikte optik özellikleri nedeniyle tercih edilirler. Ayn›
zamanda ›ﬂ›¤› absorblama özelli¤ine sahip olmal›d›r52.
Alüminöz seramik veya alümina zirkonya seramik türü seramiklerle yap›lan restorasyonlar›n simantasyonunda cam iyonomer simanlar kullan›labilir. Ayr›ca retansiyonu art›rmak için
Silicoater veya Rocatec sistemleri gibi özel silika kaplama yöntemleri kullan›lmas› önerilmektedir53.
Reçine ba¤lant›l› köprülerin siman-

tasyonunda kimyasal yolla polimerize
olan adeziv reçineler kullan›l›r. Metalin
diﬂlerden gri yans›ma yapmas›na engel
olurlar52.
Sonuç
Gerek seramik gerekse adezivlerdeki
geliﬂmelerle simantasyon iﬂleminin yan›nda bonding kavram› da önem kazanm›ﬂt›r. Restorasyonlar›n simantasyonunda restorasyon tipi düﬂünülerek
karar verilmelidir.
Bonding iﬂleminin geliﬂtirilmesi ile diﬂ
dokular›n›n korunmas› ve daha estetik
restorasyonlar›n yap›lmas› sa¤lanmaktad›r. Fakat hassas bir teknik gerektirir.
Bonding iﬂlemi için rubber dam kullan›lmas› önerilir. Kuron protezlerin simantasyonunda özellikle subgingival
restorasyonlarda rubber dam yerleﬂtirmek mümkün olmaz.
Simantasyon iﬂlemi klinik aç›dan daha
basittir. Daha sonralar› geliﬂtirilen reçine ba¤lant›l› cam iyonomer simanlar simantasyon ve bonding aras›ndaki farkl›l›klar› kald›rma e¤ilimindedir. Çünkü
yap›lan ve özellikleri reçine ve siman aras›nda kal›r. Preperasyon çok k›sa yap›ld›¤›nda veya koniklik aç›s› istenilen
ölçüde olmad›¤›nda reçine modifiye
cam iyonomer simanlar kullan›labilir.
A¤›z ortam›ndaki nemden fazla etkilenmezler, dolay›s›yla rubber dam kullan›m›na gerek yoktur. Ancak asitle iﬂlem
gerektirdiklerinden etchingleme s›ras›nda kole bölgesinde diﬂeti korunmal›d›r52.
Simantasyon iﬂlemi sabit protetik restorasyonlar›n son aﬂamas›d›r. Restorasyonun baﬂar›s›ndan sorumludur. Kuron
köprü restorasyonlar›n›n simantasyonunda; her biri farkl› fiziksel özelliklere, kullan›m sürelerine ve klinik koﬂullara uygunluklar›n› etkileyecek farkl›
kimyasal yap›lara sahip de¤iﬂik simanlar kullan›lmaktad›r. Tek bir tip siman
her türlü klinik koﬂul için uygun olamaz. Dolay›s›yla klinik baﬂar› hekimin
kullan›lan materyalin yap›s› ve kullan›m özellikleri hakk›ndaki bilgi ve de¤erlendirmesine ba¤lad›r.
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mutlaka Mikrobiyoloji yaz›lmas› gerekmektedir.
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‹.Ü. D‹ﬁHEK‹ML‹⁄‹ FAKÜLTES‹ M‹KROB‹YOLOJ‹ B‹L‹M DALI
A⁄IZ M‹KROB‹YOLOJ‹S‹ LABORATUVARI TARAFINDAN
YURT ÇAPINDA SERBEST D‹ﬁHEK‹MLER‹/D‹ﬁ KL‹N‹KLER‹NE
SUNULAN H‹ZMETLER VE F‹YATLARI
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Dentoalveolar abse cerahatinden kültür ve antibiyogram......... 55.500.000
Çürük risk de¤erlendirmesi için çürük aktivite test
(ÇAT) Paketi. Tükürük mutans streptokoklar› +
laktobasil + maya say›m› ..................................................... 22.000.000
Mutans streptokoklar›n›n PCR ile tan›s› her biri için
Streptococcus mutans ve Streptococcus sobrinus ................. 110.000.000
Subgingival plak kültürü ....................................................... 33.000.000
Subgingival plak örne¤inden periodontal patojenlerin
PCR ile tan›s›
Porphyromonas gingivalis...................................................... 110.000.000
Prevotella intermedia ........................................................... 110.000.000
Tanneralle forsythensis (Bacteroides forsythus) ..................... 110.000.000
Actinobacillus actinomycetemcomitans ................................. 110.000.000
Subgingival plak mikroskop incelemesi
(spiroket say›m›) .................................................................. 10.000.000
Tükürük ve lezyondan mantar kültürü
(Candida albicans tan›s›) .................................................... 50.000.000
Kök kanal› kültürü................................................................ 40.000.000
Kök kanal› patojenlerinin PCR ile tan›s› her biri için................ 110.000.000
Kuru s›cak hava sterilizatörü ve Otoklav için
Posta ile Spor Testi
Tek cihaz için ayl›k olarak 1 y›ll›k (12 test) ............................ 65.000.000
Tek cihaz için haftal›k olarak 1 y›ll›k (48 test) ....................... 200.000.000
‹ki cihaz için ayl›k olarak 1 y›ll›k (24 test).............................. 85.000.000
‹ki cihaz için haftal›k olarak 1 y›ll›k (96 test) ......................... 350.000.000
Adres : ‹.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dal›, Çapa, 34093, ‹stanbul
Tel : 0.212.414 25 95, Faks: 0.212.531 22 30, e-posta: kulekciguven@yahoo.com

20. Ankem Klinikler ve T›p Bilimleri Kongresi
22 May›s 2005 Pazar
10.00-17.00
Mirage Park Resort Otel
Göynük/Kemer-Antalya

4. Diﬂhekimli¤i Kursu
Diﬂhekimli¤inde ‹nfeksiyon Kontrolü Kursu

Kay›t için Antalya Dishekimleri Odas› ya da
Prof.Dr. Güven Külekçi
Tel no: 0.212.414 20 20 / 30340
e-posta: kulekciguven@yahoo.com
Kurs ücretsizdir ve
TDB SDE Yüksek Kurulu taraf›ndan kredilendirilecektir.
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Düzenleyen : Prof.Dr. Güven Külekçi
Konuﬂmac›lar : Prof.Dr. Selim Badur,
Prof.Dr. Serdar Çintan,
Dr. Oktay Dülger,
Prof.Dr. Aslan Gökbuget,
Prof.Dr. Güven Külekçi,
Yard.Doç.Dr. Binnaz Leblebicio¤lu,
Dr. U¤ur Ergin
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Meslektaﬂ›m›z Tomris Mercan Almanya’da ald›¤›
diﬂhekimli¤i diplomas›n› Türkiye’de dört y›lda
kabul ettirebildi:

‹¤neyi kendimize,
çuvald›z› Avrupa’ya...
Geçti¤imiz say›m›zda Almanya’da diploma denkli¤i mücadelesi veren ve uzun bir mücadele sonras›nda denkli¤ini kabul ettirip muayenehane açma hakk› kazanan meslektaﬂ›m›z ﬁebnem
Ahunbay Philippsen’in mücadelesine yer vermiﬂtik. Hem yurtiçinden hem yurtd›ﬂ›ndan birçok
meslektaﬂ›m›z konuya ilgi gösterdi. Antalya’dan arayan meslektaﬂ›m›z Tomris Mercan’›n
yaﬂad›klar› bu konuda Türkiye’de de ciddi sorunlar oldu¤unu gösteren ibretlik bir öykü.
Sizi biraz tan›yabilir miyiz?
1973 senesinde ‹stanbul K›z Lisesi’nden
mezun oldum. Ailem 5 senedir Almanya’da yaﬂ›yordu. Ö¤renci olaylar› nedeniyle ailem ‹stanbul’da kalmam› istemedi. Ben de böylece Berlin’e gittim ve
Berlin
Frei (Hür) Üniversitesi’ne girdim. 1980 senesinde mezun oldum. Oradaki prosedür gere¤i iki sene asistan diﬂhekimi olarak çal›ﬂt›m. Benim Türkiye vatandaﬂ›
olarak muayenehane açma yetkim yoktu. Sadece bir klinikte çal›ﬂabiliyorsunuz. Ben buna itiraz ettim. Mahkemeye
verdim Alman Devleti’ni. Bu arada çifte
vatandaﬂl›k hakk›ndan yararlanarak Alman vatandaﬂl›¤›na geçmiﬂtim. Bir yandan dava da sürüyordu. Sonunda davay› kaybettim ama Alman vatandaﬂ› oldu¤um için de muayenehane açma hakk›na sahiptim art›k. Evlendikten sonra
1988 y›l›nda Kuzey Ren Westfalya eyaletinde muayenehane açt›m.
Türkiye’ye ne zaman döndünüz?
2001 senesinde özel nedenlerden dolay› memleketime gelmek istedim. Çocuklar›m belirli yaﬂa gelmiﬂti. O¤lum
sekiz, k›z›m on bir yaﬂ›ndayd›. Gelmeden önce Almanya’dan araﬂt›rd›m, burada mesle¤imi nas›l yürütürüm diye.
‹nternetten YÖK’ün denklikle ilgili yönetmeliklerini okudum. Benim burada
çal›ﬂabilmem için hiçbir engel görünmüyordu yönetmeli¤e göre. Geldikten
sonra Ankara’ya gidip YÖK’e müracaat
ettim. Kemal Gürüz ve ekibinin YÖK’ün
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baﬂ›nda oldu¤u dönemdi. Daha ben
müracaat›m› yapmadan, diplomam›
vermeden oran›n hukuk müﬂaviri bana
imtihana girmek zorundas›n›z dedi. Dedim nerede yaz›yor bu, ben yönetmeli¤inizi biliyorum öyle bir olay yok. Fütursuzca, küstahl›k derecesinde insanla
konuﬂan bir han›md› ve ondan sonra da
zaten o han›mla ben muhatap olmad›m.
Aynen ﬂunlar› söyledi: E¤er ﬂoförseniz
ehliyetinizi burada da kan›tlamak zorundas›n›z. Nas›l olur diye araﬂt›rmaya
baﬂlad›m. Ankara’da bu konular› bilen
bir avukat aray›ﬂ›na girdim ve Ankara
Diﬂhekimleri Odas›’n›n o dönemki baﬂkan› Hamit Bostanc› Beyin yönlendirmesiyle Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin avukat› olan Mustafa Güler’le görüﬂtüm.
Mustafa Bey’e rica ettim. Bu arada muayenehane açamad›¤›m için çal›ﬂam›yorum. Burada yeni bir yaﬂam kurmak için belirli bir birikimle geldim ama uzun süre iﬂsiz kal›p yaﬂam›m›, çocuklar›m›n e¤itimini sürdürebilmem çok zor.
Zaten devaml› bana neden döndük diyorlar. Ben de çok üzüldüm, çok piﬂman oldum. Hatta o aralar dönmeyi de
düﬂündüm. Ama okula da baﬂlam›ﬂ oldular. Ne yapabilirim? Hatta Antalya’da
baya¤› araﬂt›rd›m. Restoran m› açay›m?
Bal›kç› m› açay›m? Bir aray›ﬂ içine girdim.
Bir yandan hukuki mücadeleniz de
devam ediyordu de¤il mi?
Evet, Mustafa Beyle birlikte mücadelemiz iki buçuk sene sürdü. Ben ikinci se-

ne dönmeyi düﬂündüm. Çocuklar istemediler bu sefer. Çok problemli oldu.
Orada evimi, muayenehanemi hepsini
sat›p geldim. Tekrar dönmek benim için de çok zordu. Orada da burada da
s›f›rdan baﬂlamak zorundayd›m. Buray›
tercih ettim, hakl›yd›m çünkü. Ve 2004
senesinin ﬁubat ay›nda denklik verildi.
Olay ﬂöyle geliﬂti; önemli olan benim
diplomam›n incelenmesiydi. Ben mahkemeyi kazand›m. Temyize gitti. Temyizi kazand›m. Ondan sonra da benim
diplomam incelenmeyi al›nmad› ve uzun süre sonra Mustafa Bey art›k ihtarname falan çekti. Temyizi kazand›ktan
birkaç ay sonra ancak benim diplomam
Ankara Üniversitesi’ne yollan›yor denk
mi de¤il mi diye. ‹ki buçuk sene sonra
benim diplomam› incelemeye al›yorlar.
Haziran ay›nda yollan›yor ve Eylül ay›nda hala cevap yok. Biz ihtarname
çektikten sonra avukat›m ne oluyor diye YÖK’ü ar›yor. YÖK de diyor ki; incelemek için diploman›z› Ankara Üniversitesi’ne yollad›k ama orada tak›ld› kald› onun için bir ﬂey yapam›yoruz.
Üniversite mi onaylam›yor denkli¤i?
Hay›r, çok enteresan bir olay oluyor.
YÖK benim diplomam› yollamam›ﬂ Ankara Üniversitesi’ne. Sadece bu evraklar›n incelenmesi için ka¤›t gidiyor ve Ankara Üniversitesi de biz neyi inceleyece¤iz, siz bize hiçbir ﬂey yollamam›ﬂs›n›z
demiyor. Bu çok enteresan. Dört ay olay›n üzerine yat›l›yor; ne Ankara Üniversitesi YÖK’e geri bir soru soruyor, ne de

YÖK benim diplomam› yolluyor. Bunun üzerine avukat›m tekrardan YÖK’e
yazd›¤›nda ancak benim diplomam oraya yollan›yor. Ankara Üniversitesi’nde
bu sefer çabuk bir araﬂt›rma yap›l›yor
ve zannediyorum iki üç ay gibi k›sa bir
sürede (!) benim diplomam incelenip
cevap YÖK’e gidiyor. Üniversite ‘Diploma denktir, bu kad›n› neden oyal›yorsunuz’ diye sert bir yaz› yaz›yor. Yaz›n›n içeri¤ini ö¤rendi¤imde YÖK’e tekrar soruyoruz benim denkli¤im ne oldu? Bunun üzerine YÖK ‘ﬁu anda diploman›z› Hacettepe Üniversitesi’ne yollad›k. Orada inceleniyor’ yan›t›n› verdi.
Biz de do¤al olarak dedik ki, bu iﬂi en
baﬂta da yapabilirdiniz. Türkiye’nin
tüm diﬂhekimli¤i fakültelerine incelensin diye arka arkaya yollarsan›z bu y›llar al›r. Neden baﬂtan yap›lm›yor?
Sizce iﬂleminizde neden zorluk ç›kar›ld›?
Zannediyorum bu, sadece ve sadece oradaki çal›ﬂan avukat han›m›n aksili¤inden oluyor. Bir türlü benim diplomam›
denk olup bunu iﬂleme koymuyor. Hacettepe Üniversitesi’nden de ‘denktir’
diye ayn› cevap geldikten sonra da o
han›m devaml› kendisini avukat beye
yok dedirtiyor. Bunun üzerine Mustafa
Bey randevu al›p YÖK’e gidiyor. Ç›kt›¤›nda telefonla görüﬂtük. Çok enteresan
bir olay oldu, ﬂimdi YÖK’ten ç›kt›m,
çok sinirliyim, elim aya¤›m titriyor dedi. Bu avukat han›m eline alm›ﬂ belgeleri, ‘Ben bu kad›na denkli¤ini vermeyece¤im. Nas›l kazand› bu kad›n bu
mahkemeyi? Ben burada oldu¤um sürece o kad›n bu denkli¤ini alamaz.’ gibi
davran›ﬂlarda bulunmuﬂ. Beni rahats›z
eden de bunlar zaten; kiﬂisel hareketler.
Sadece insanlar›n kaprisleri nedeniyle
benim denkli¤im uzun süre verilmedi.
Nihayetinde bu engeli nas›l aﬂabildiniz?
Dava açm›ﬂt›k ve ben de art›k bu mahkemeden sonra da denkli¤im verilmezse Türkiye’den ayr›lmay› ve bir daha
katiyen ayak basmamay› düﬂünüyordum. O s›rada YÖK’ün baﬂ›na Erdo¤an
Teziç ve onun ekibi geldi. O dönemde
Mustafa Bey telefon etti ve denkli¤imin
haz›r oldu¤unu almaya gelebilece¤imi
söyledi. O hukuk müﬂavirinin yerine
gelen han›m bana ‘Utanç duydum. Ne
zamand›r sizin dosyan›z burada. Dosya
hiç incelenip denklik haz›rlat›lmam›ﬂ.
Öyle beklemiﬂ. Ve benim ilk gün baﬂlad›¤›m olay sizdiniz. Sizi hiç unutmaya-

ca¤›m’ dedi. Ondan sonra da zaten muayenehanemi açt›m.
Denklik ne zaman ç›km›ﬂ oldu? Ne
zaman çal›ﬂmaya baﬂlayabildiniz?
Bana önce geçici bir belge verdiler. O
geçici belgeye istinaden ben muayenehanemi açma çal›ﬂmalar›na baﬂlad›m.
Bu ay içinde denklik gelecek hay›rl›s›yla. Beni hangi olay üzüyor? Biz insanc›l
bir ülke de¤iliz. O insanlar böyle kiﬂisel
davranarak bir insan›n ve ailesinin hayat›n› mahvettiklerini hiç ak›llar›na getirmiyorlar. Bak›n, geçti¤imiz say›da Almanya’daki diploma denkli¤i mücadelesine yer verdi¤iniz ﬁebnem Ahunbay
Philippsen adl› meslektaﬂ›m›z bir Türk
vatandaﬂ› olarak Almanya’ya gitmiﬂ.
Alman vatandaﬂ› de¤il ve buradaki üniversitelerde okumuﬂ. Alman devleti ona
diﬂhekimi olarak geçici çal›ﬂma izni ve-

riyor, aç b›rakm›yor. Sadece muayenehane açma yetkisi vermiyor ama diﬂhekimi olarak iﬂ buldu¤u taktirde çal›ﬂma
izni veriyor. Ben bunu çok insanc›l buluyorum. Ben burada dört sene elim aya¤›m ba¤l› olarak asla hasta a¤z›na elini sokma denerek bekletildim. Ben
kendi ülkemde çal›ﬂamamaya, aç kalmaya mahkum edildim.
Bir de tazminat davas› açt›n›z galiba?
Bu durumun ortaya ç›kmas›ndan sonra
YÖK’e karﬂ› dava açt›m. Çünkü hiçbir
neden gösterilemeyerek ma¤dur edildim. Maddi ve manevi olarak y›prat›ld›m. Maddi zarar› ben kald›rabilirim, iki üç sene içinde telafi de edebilirim ama manevi olarak kaybettiklerimi veremezler.

Av. Mustafa Güler:

‘YÖK, diplomay›
incelemeden
reddetmifl’
urtd›ﬂ›ndaki fakültelerden al›nan
diplomalar›n ülkemizde geçerli say›lmas› için verilen e¤itimin ülkemizdeki e¤itime eﬂde¤er olup olmad›¤›n›n
incelenmesi gereklidir. Bu inceleme
yasa gere¤ince YÖK taraf›ndan yap›l›r.
Bir dönem Türkiye'de üniversiteyi kazanamayanlar yurtd›ﬂ›nda, özellikle de
Türki cumhuriyetlerde, çeﬂitli fakültelerden diplomalar ald›lar veya orada
baﬂlad›klar› yüksek ö¤renimlerini Türkiye'de devam ettirmek için yatay geçiﬂler yapt›lar. Bu durum, çeﬂitli aç›lardan haks›zl›klar yaratt›. Eﬂitlik ilkesine
ayk›r› oldu¤u gibi niteli¤i belirsiz e¤itimlerin ülkemizde kabul edilmesi sonucunu do¤urmuﬂtur. Bunun üzerine
yap›lan mevzuat de¤iﬂiklikleri ile yurtd›ﬂ›ndan al›nan diplomalar›n araﬂt›r›lmas› ve gerekirse ilgilinin ülkemizde
s›nava tâbi tutulmas› uygulamas› getirildi. Esas olarak hakl› bir uygulamad›r
bu. Ancak her türlü baﬂvuruda hiçbir
inceleme yap›lmaks›z›n ilgilisinin s›nava al›nmas› yönündeki YÖK uygulamas› toptanc› bir yaklaﬂ›m olup hakl›
taleplerin de reddi sonucunu do¤urmuﬂtur.
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Say›n Tomris Mercan'›n durumu da
böyle bir haks›zl›¤›n aç›kl›kla görülmesini sa¤layan tipik örnektir. Tomris
Mercan henüz YÖK ortada bile yok iken Almanya'da diﬂhekimli¤i ö¤renimine baﬂlam›ﬂ, yine daha YÖK kurulmadan fakülteyi bitirmiﬂ, yaklaﬂ›k 20
y›l Almanya'da mesle¤ini uygulam›ﬂt›r.
Hiçbir ﬂekilde Türkiye'de baﬂaramad›¤› yüksekö¤renimi hile yoluyla yurtd›ﬂ›nda e¤itim alarak aﬂma niyeti ve gayreti yoktur. Kald› ki ö¤renim gördü¤ü
üniversite uluslararas› sayg›nl›¤a sahiptir. Berlin Hür Üniversitesinden
mezun olmuﬂ kiﬂiler ﬂimdi bizim üniversitelerimizde profesör olmuﬂlar ve
diﬂhekimi e¤itimi vermektedirler.
YÖK'ün, evrak›n› bile incelemeden
diplomas›n›n denkli¤i talebini reddetti¤i say›n Tomris Mercan'›n davas›
hakl› bulundu ve say›n Mercan ﬂimdi
mesle¤ini uygulamakta. U¤rad›¤› maddi ve manevi kay›plar›n giderilebilmesini sa¤lamak üzere aç›lm›ﬂ olan tazminat davas›n› da umuyorum ki kazanaca¤›z ve bir haks›zl›k, mümkün olan
tüm boyutlar›yla giderilmiﬂ olacak.
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Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’ne kat›l›m süreci

Avrupa Birli¤i’nde mesleki yeterliklerin
karfl›l›kl› tan›nmas› sistemi
nas›l iflliyor?
Avrupa Birli¤i’yle iliﬂkiler h›zland›kça diﬂhekimli¤inde de denklik sorunu baﬂta olmak üzere çeﬂitli
soru ve sorunlar daha s›kl›kla gündeme gelmeye baﬂlad›. AB’nin diﬂhekimli¤i alan›n› düzenleyen
direktiflerini inceleyen Prof.Dr. Mine Nay›r’›n konuyu özetleyen yaz›s› birçok temel soruya aç›kl›k
getiriyor.

vrupa Birli¤i düzenlemeleri
meslek gruplar›n› ikiye ay›rmaktad›r. Her gruba farkl› tan›ma sistemi uygulamaktad›r.
‹lk grup meslekler (sektörel meslekler)
asgari e¤itim ﬂartlar›, müfredat, ders süreleri gibi hususlar›n aç›kça düzenlendi¤i ve tüm Birlikte yeknesak uygulanmas›n›n zorunlu oldu¤u mesleklerdir.
Bu meslek gruplar› için AB mevzuat›
mevcuttur. Bu meslekler; doktorluk,
hemﬂirelik, diﬂhekimli¤i, veterinerlik,
ebelik ve mimarl›kt›r. Tüm üye ülkelerde bu meslekler için gerekli e¤itimi veren kurumlar, e¤itimlerini ilgili Topluluk düzenlemelerinde belirtilen asgari
ﬂartlara göre vermek zorunda olduklar›
için, bu mesleklerde mesleki yeterli¤in
"otomatik tan›nmas›" sistemi uygulanmaktad›r. Örne¤in, ‹ngiltere’de diﬂhekimli¤i e¤itimi alan bir ‹ngiliz vatandaﬂ›n›n mesle¤ini Hollanda’da icra etmek
istemesi durumunda her iki ülkede de
diﬂhekimli¤i e¤itiminde ilgili Topluluk
mevzuat› uyguland›¤›ndan, ‹ngiliz diﬂhekiminin mesleki e¤itim ald›¤›na dair
sundu¤u belge Hollanda makamlar› taraf›ndan otomatik olarak tan›nmaktad›r. Üye ülkelerde bu mevzuata ilaveten
konulan özel ﬂartlar ve kurallar, o ülkenin meslek mensubuna uygulan›rken,
bir baﬂka üye ülkeden gelen meslekdaﬂa uygulanamamaktad›r. Örne¤in, ‹ngiltere’de diﬂhekimi olarak çal›ﬂmak için mezuniyet sonras› bir y›l stajyer diﬂhekimi olarak çal›ﬂmak mecburiyeti olmas›na ra¤men, yeni mezun bir Hollandal› diﬂhekimi stajyerlik yapmadan ‹n-
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giltere’de mesle¤e baﬂlayabilmektedir.
Zira mevzuatta mezuniyet sonras› stajyerlik ﬂart› yoktur.
Her bir sektörel meslek için ayr› bir direktif mevcuttur. Pratisyen diﬂhekimli¤i
mesle¤ini içeren mevzuat 78/687/AT
say›l› konsey direktifiyle belirlenmiﬂtir.
Bu direktifte diﬂhekimli¤i e¤itiminin
müfredat program›n› ve minimum e¤itimin süresi belirtilmektedir.
‹kinci grup meslekler (Genel Sistem),
Toplulukta mesle¤in icras› için gerekli
olan asgari e¤itim ﬂartlar›na dair herhangi bir düzenlemenin bulunmad›¤›
tüm meslek gruplar›d›r. Üye ülkeler bu
mesleklere dair kendi iç düzenlemelerini yap›p yapmamakta ve e¤er yapacaklarsa o mesle¤in icras› için asgari ﬂartlar›n belirlenmesi hususunda serbest b›rak›lm›ﬂlard›r.
Bu mesleklere ait mesleki yeterliklerin
karﬂ›l›kl› tan›nmas› için, en az üç y›l
mesleki e¤itim ve ö¤retimin tamamlanmas› ile hak edilen yüksek okul diplomalar›n›n tan›nmas›n› 89/48/AT say›l›
Konsey Direktifinin genel hükümleri
kapsar. 89/48/AT say›l› direktife ek olarak profesyonel e¤itim ve ö¤retimin tan›nmas›na iliﬂkin ikinci genel sistem
hakk›ndaki 92/51/AT say›l› Konsey Direktifi ve yeterliklerin tan›nmas›na iliﬂkin genel sisteme ilave olarak tecrübenin temel al›nd›¤› bir dizi meslek ve
meslek gruplar›na ise 99/42/AT say›l›
Konsey Direktifi uygulanmaktad›r.
Yukar›da s›ralanan direktifler sektörel
direktifler (doktorluk, hemﬂirelik,

diﬂhekimli¤i, veterinerlik, ebelik ve mimarl›k meslekleri ile ilgili direktifler) taraf›ndan kapsanmayan tüm meslek
gruplar› için uygulanan yatay direktiflerdir.
Bu direktiflerde belirtilen mesleki yeterli¤in karﬂ›l›kl› tan›nmas› sistemi ﬂu ﬂekilde iﬂlemektedir.
Baﬂka bir üye ülkede çal›ﬂmak isteyen
bir üye devlet vatandaﬂ› o ülkedeki yetkili kuruma müracaat eder. E¤er sahip
oldu¤u meslek, sektörel direktiflerin
kapsam›nda yer alan bir meslek ise
mesleki yeterli¤ini kazand›¤› ö¤renim
sonucu ald›¤› belgeyi yetkili makama
sunar ve mesleki yeterli¤i otomatik olarak tan›n›r.
E¤er sahip oldu¤u meslek sektörel bir
direktifle (doktorluk, hemﬂirelik, diﬂhekimli¤i, veterinerlik, ebelik ve mimarl›k
meslekleri ile ilgili direktifler) düzenlenmiyorsa, baﬂvuru sahibi "Genel Sistem" olarak nitelendirilen sistem çerçevesinde baﬂvurusunu yapar. Genel Sistem, toplulukta icra edilmesi ortak bir
düzenlemeye tabi olmayan tüm meslek
gruplar›na uygulanan sistemdir. Baﬂvuru sahibi,e¤er çal›ﬂmak istedi¤i meslek
alan› o üye ülkede herhangi bir mevzuat ile düzenlenmemiﬂse, sahip oldu¤u
mesle¤i herhangi bir k›s›tlama ile karﬂ›laﬂmadan icra eder.
E¤er sahip oldu¤u meslek o ülkede ulusal bir mevzuat ile düzenlenmiﬂse, o ülkedeki yetkili kuruluﬂ, baﬂvuran›n mesleki yeterliklerini gösteren belgeyi kendi ulusal düzenlemeleri ile karﬂ›laﬂt›r›r.Bu karﬂ›laﬂt›rma sonucu önemli bir

farkl›l›k ortaya ç›kmazsa baﬂvuru sahibi
mesle¤ini icra edebilir. Topluluk mesleki yeterliklerin karﬂ›l›kl› tan›nmas› sisteminin yeknesak uygulanabilmesini
sa¤lamak için meslekleri 5 ayr› e¤itim
seviyesine ay›rarak belgelendirmiﬂtir.
Bu seviyeler aﬂa¤›daki ﬂekilde belirlenmiﬂtir :
Düzey 1- Mesleki Beceri Belgesi,
Düzey 2- Sertifika,
Düzey 3- K›sa süreli bir e¤itim program›n›n baﬂar› ile tamamland›¤›n› gösteren diploma,
Düzey 4- Orta seviyede bir e¤itim program›n›n baﬂar› ile tamamland›¤›n› gösteren diploma,
Düzey 5- Yüksek seviyede bir e¤itim
program›n›n baﬂar› ile tamamland›¤›n›
gösteren diploma
‹nceleme sonucu telafi edilmeyecek bir
farkl›l›k ortaya ç›karsa (e¤itim süresinde ve al›nan e¤itimin içeri¤inde önemli
farkl›l›klar olmas› halinde), baﬂvuru sahibine çal›ﬂma izni verilmez. E¤er baﬂvuru sahibinin mesleki yeterlikleri, o
ülkede gerekli k›l›nan kriterlere göre
baz› eksiklikler içeriyorsa, örne¤in e¤i-

tim süresindeki farkl›l›k 1 y›ldan az ise
ve içerik telafi edilebilecek düzeyde ise
ve bu eksikliklerin giderilebilece¤i düﬂünülüyorsa baﬂvuru sahibi bir uyum
süresi ya da yeterlilik s›nav› sonucu çal›ﬂma izni al›r.
Türkiye’de mesleki yeterliklerin
karﬂ›l›kl› tan›nmas› sistemine
uyum için ne gibi çal›ﬂmalar
sürdürülmektedir?
Türkiye, Avrupa Birli¤ine üyelik sürecinden kaynaklanan bu yükümlülü¤ünü yerine getirmek üzere Avrupu Birli¤i Genel Sekreterli¤i koordinasyonunda
bir çal›ﬂma grubu oluﬂturmuﬂtur. Bu
çal›ﬂma grubu; Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, YÖK, Milli E¤itim Bakanl›¤›, Adalet Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤›, Tar›m ve Köy ‹ﬂleri Bakanl›¤› gibi kamu
kurumlar›, Türk Mühendis ve Mimar
Odalar› Birli¤i, Türk Tabipler Birli¤i,
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i, Türk Hemﬂireler Derne¤i, Türk Veteriner Hekimleri Birli¤i, Türkiye Serbest Mimarlar
Derne¤i gibi meslek örgütleri ve üniversitelerin temsilcilerinden oluﬂmakta-

d›r.Bu çal›ﬂma grubu taraf›ndan Mesleki Yeterliklerin Karﬂ›l›kl› Tan›nmas› Sistemini Türkiye’de oluﬂturacak bir kanun tasla¤› haz›rlanm›ﬂ ve haz›rlanan
metin ‹ngilizce’ye tercüme edilerek Komisyonun ilgili birimlerine görüﬂ için
gönderilmiﬂ bulunmaktad›r. Komisyonun görüﬂlerinin al›nmas›n› takiben,
taslak, çal›ﬂma grubunca tekrar de¤erlendirilecektir.
Haz›rlanan kanun tasar›s› tasla¤›, Avrupa Birli¤i’nde temel e¤itim ﬂartlar› belirlenmiﬂ mesleklerin müfredat›n› Türk
hukukuna aktarmay› ve mesleki yeterliliklerin karﬂ›l›kl› tan›nmas› sistemini oluﬂturmay› amaçlamaktad›r.
Türkiye’de mesleki yeterliklerin
karﬂ›l›kl› tan›nmas› sisteminin
uygulanmas› için nas›l bir kurumsal yap› öngörülmektedir?
Toplulukta uygulanan mevcut sistemin
altyap›s›n› oluﬂturan 89/48/AT say›l› direktif, en az üç y›l sürekli bir yüksek okulun bitirilmesi sonucu elde edilen
mesleki yeterliklerin, 92/51/AT say›l›
direktif ise üç y›ldan daha az süreli bir
e¤itim sonucu elde edilen meslek yeter-

Mesleki Yeterliklerin Di¤er Üye Ülkelerde Tan›nmas› Prosedürü
Mesleki yeterliklerinizin baﬂka bir ülkede tan›nmas› için o ülkedeki yetkili kuruluﬂa baﬂvuru yap›l›r.
Mesle¤iniz sektörel direktiflerin mi yoksa genel sistem direktiflerinin mi kapsam›nda yer al›yor?
E¤er mesle¤iniz sektörel direktiflerin kapsam›nda yer
alm›yorsa genel sistem direktifleri uygulan›r.

E¤er mesle¤iniz sektörel direktiflerin kapsam›nda yer
al›yorsa, ilgili direktifte belirtilen ﬂartlar alt›nda al›nm›ﬂ
bir e¤itimi gösteren belge, gitmek istedi¤iniz ülkede otomatik olarak tan›nacakt›r.

Çal›ﬂmak istedi¤iniz ülkede mesle¤iniz ile ilgili bir düzenleme mevcut mu?
Evet

Hay›r

Çal›ﬂmak istedi¤iniz ülkede mesle¤in icras› için aranan
kriterleri yerine getiriyor musunuz?

E¤er yoksa mesle¤inizi icra etmenizin önünde hiçbir
k›s›tlama bulunmamaktad›r. Baﬂka bir üye ülkede o ülkenin vatandaﬂlar› ile ayn› hak ve yükümlülükler alt›nda mesle¤inizi icra edebilirsiniz.

E¤er sundu¤unuz belgeler aranan kriterleri yerine getirdi¤inizi ispatl›yorsa o meslek alan›nda mesle¤inizi icra edebilirsiniz.

Çal›ﬂmak istedi¤iniz meslek alan›nda istenen kriterlere
uygun de¤ilseniz:

Bu farkl›l›klar temel farkl›l›klar ise ve çal›ﬂmak istedi¤iniz üye ülkede aranan e¤itimden en az 1 y›l daha eksik
bir e¤itimi tamamlam›ﬂsan›z ya da kendi ülkenizde o
mesle¤e dair e¤itim ald›¤›n›z› gösteren belgenin seviyesi, yukar›da belirtilen seviyelere uygun olarak çal›ﬂ›lacak olan üye ülkede aranan seviyenin en çok bir alt seviyesine karﬂ›l›k gelmiyorsa, mesle¤i icra edemezsiniz.

Bu farkl›l›klar temel farkl›l›klar de¤ilse üye ülke sizden
bir uyum dönemini tamamlaman›z› ya da bir yeterlilik
s›nav›na girmenizi talep eder. Bu süreç sonunda mesle¤inizi icra edebilirsiniz.
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liklerin karﬂ›l›kl› tan›nmas›n› düzenlemektedir.
Ülkemizde AB normlar›na uygun meslek kriterlerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi sisteminin bulunmad›¤›
dikkate al›nd›¤›nda, ülkemizin tam üyeli¤i durumunda, pek çok alan itibar›yla di¤er AB üyesi ülkelerde mesleki
e¤itim alm›ﬂ AB vatandaﬂlar›, hiçbir ulusal kritere uyum zorunlulu¤u olmadan ülkemizde mesle¤ini icra edebileceklerdir.
Buna karﬂ›n, Türk vatandaﬂlar› çal›ﬂmak üzere gittikleri di¤er AB üyesi devletlerin belirledi¤i mesleki kriterlere uyum sa¤lama gibi bir engelle karﬂ›laﬂabileceklerdir.Baﬂka bir deyiﬂle, herhangi bir mesle¤e iliﬂkin ulusal standartlar›n belirlenmesi durumunda, bu konuda yetersiz de olsa bir e¤itim alm›ﬂ her
AB vatandaﬂ›, Türkiye’de bu mesle¤i icra edebilecektir. Ancak AB ‘de mesle¤ini icra etmek isteyen bir Türk vatandaﬂ›, mesleki yeterlili¤ini ülkemizde belgelendiremedi¤i için, o ülkede çal›ﬂamayacakt›r.
Dolay›s› ile, Türkiye’de, ivedilikle, meslek standartlar›n› belirleyecek, verilen
e¤itimin bu standartlara uygunlu¤unu
denetleyecek, yurtd›ﬂ›ndan ülkemizde
meslek icra etmek üzere gelen baﬂvurular› de¤erlendirip cevap verecek bir yap›n›n kurulmas› gerekmektedir. Bu sistemde ana bir koordinatör kurum ve bu
kurumun koordinasyonunda ilgili meslek gruplar› ile ilgili de¤erlendirmeyi
yapabilecek teknik bilgi ve donan›ma
sahip komiteleri yer almal›d›r.
Ülkemizde mevcut kamu sistemi göze
al›narak yap›lan de¤erlendirmelerde, lise sonras› al›nan bir mesleki e¤itim sonucu elde edilen mesleklere ait standartlar›n belirlenmesi, al›nan e¤itimin
standartlara uygunlu¤unun denetlenmesi, bu meslek dallar›nda mesle¤ini
icra etmek üzere ülkemize gelenlerin
mesleki yeterliklerinin tan›nmas› iﬂlemlerinin yürütülmesinde Yüksek Ö¤retim Kurumunun, lise veya alt› bir e¤itim al›narak elde edilen meslekler için
ise ayn› iﬂlemler için henüz kuruluﬂ aﬂamas›nda olan Ulusal Meslek Standartlar› Kurumunun yetkili merci olmas› düﬂünülmektedir. Gerekli hallerde, örne¤in oluﬂturulacak meslek komitelerinde
ilgili sivil toplum örgütleri ve Bakanl›klar da görev alacaklard›r. Belgelerin onaylanmas›nda Bakanl›klara ve/veya
meslek kuruluﬂlar›na "yetkili kurum"
görevi verilebilecektir.
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Türkiye ile Avrupa Birli¤i aras›nda
hizmet sunumu serbestisi
Avrupa Birli¤i’nde hizmet sunumu
serbestisi

Hizmet sunumu serbestisi, "iç pazar"
›n dört temel serbestisinden birini oluﬂturmaktad›r. Avrupa Toplulu¤unun
kuruluﬂundan bu yana sözkonusu
dört temel serbestiyi –mallar›n, kiﬂilerin, hizmetlerin, sermayenin serbest
dolaﬂ›m›- uygulamaya geçirme yönünde düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r.
Hizmet sunumu serbestisi, Roma Antlaﬂmas›n›n 59-66. maddeleriyle hükme ba¤lanm›ﬂ, Avrupa Birli¤i (AB) üyesi ülkeler aras›nda hizmet sunumu
serbestisi konusunda mevcut farkl› uygulama ve k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›
öngörülmüﬂtür.
Roma Antlaﬂmas›n›n 60. maddesine
göre hizmetler bir ücret karﬂ›l›¤› yap›lan ve mallar›n, sermayenin ve kiﬂilerin serbest dolaﬂ›m› ile ilgili düzenlemelerin d›ﬂ›nda kalan faaliyetlerdir.Bu
madde hükümlerine göre hizmetler özellikle s›nai nitelikteki faaliyetleri, el
sanatlar› faaliyetlerini ve sersest meslek faaliyetlerini kapsar.
Kiﬂilere ve ﬂirketlere, hizmet verdikleri
ülkenin mevzuat›na tabi olmak koﬂuluyla, Toplulu¤un herhangi bir yerinde iﬂ kurma, ﬂube, bayi açma hakk›n›n
verilmesi yerleﬂme hakk›na iliﬂkindir.
Yerleﬂme hakk›, Roma Antlaﬂmas›n›n
52/58. maddeleriyle düzenlenmiﬂtir.
Yerleﬂme hakk› ile hizmet sunumu serbestisi birbiriyle yak›ndan iliﬂkilidir.
Yerleﬂme hakk›, bir ekonomik faaliyetin di¤er bir üye ülkede devaml› olarak
ve yerleﬂilerek yap›lmas› halinde söz
konusudur. Hizmet sunumu serbestisi
ise bir baﬂka üye ülkede yerleﬂik olmadan geçici olarak hizmet sunulmas›na
iliﬂkindir.
Roma Antlaﬂmas›n›n 62. maddesiyle
üye ülkelerinin hizmet sunumu serbestisine iliﬂkin olarak, Antlaﬂman›n
yürürlü¤e girdi¤i tarihte ulaﬂ›lan serbesti düzeyine yeni k›s›tlamalar getire-

meyece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Hizmet sunumu serbestisine iliﬂkin k›s›tlamalar›n ne ﬂekilde ortadan kald›r›laca¤› ise Roma Antlaﬂmas› 63.maddede yer almakta olup, Konsey, söz konusu maddenin kendisine verdi¤i yetki ile 18 Aral›k 1961 tarihinde Topluluk içinde hizmetlerin serbest dolaﬂ›m›na yönelik bir "Genel Program" oluﬂturmuﬂtur.Program, belirtilen dört
dönem içinde üye ülkelerin mevzuatlar›nda yer alan ayr›mc›l›k içeren düzenlemelerin kald›r›lmas›n› öngörmüﬂ
ve üye ülkeler bu çerçevede gerekli ad›mlar› atm›ﬂlard›r.
Avrupa Toplulu¤u’ndan Avrupa Birli¤i’ne geçiﬂ sürecinde, hizmet sunumu
serbestisine iliﬂkin düzenlemelerde de
de¤iﬂiklikler olmuﬂ ve Amsterdam
Antlaﬂmas›n›n 52. maddesi ile, belirli
bir hizmet sunumunun serbestleﬂtirilmesi için Konsey’in Komisyonun önerisi üzerine, Ekonomik ve Sosyal Komite’ye ve Avrupa Parlamentosuna dan›ﬂt›ktan sonra nitelikli ço¤unlukla direktifler ç›kartaca¤› hususu hükme
ba¤lanm›ﬂt›r.
Bu çerçevede Avrupa Birli¤i içerisinde
hizmet sunumu serbestisi önündeki
engellerin kald›r›lmas›na yönelik düzenlemeler h›z kazanm›ﬂt›r. Ancak yine de Avrupa Birli¤i içerisinde hizmet
sunumu serbestisinin hiçbir k›s›tlamaya tabi olmaks›z›n uyguland›¤› söylenemez. Hizmet sunumunun tam olarak serbestleﬂtirilmesinin önünde üye
ülkelerin mevzuatlar›ndan kaynaklanan engellerin yan› s›ra kültürel, sosyal ve ekonomik engeller de bulunmaktad›r.
Yerleﬂme hakk›na ve hizmet sunumu
serbestisine iliﬂkin istisnalar kamu otoritesinin kullan›lmas›, kamu düzeni,
güvenli¤i ve sa¤l›¤›na iliﬂkin istisnalar
olup (Amsterdam Antlaﬂmas› 45-46 ve
55. maddeler) AT Adalet Divan› taraf›ndan Toplulukta serbest dolaﬂ›m›n
engellenmesini önlemek için dar anlamda yorumlanmaktad›r.

Kyoto Protokolü yürürlü¤e girdi
Küresel s›cakl›klar›n bilimsel olarak tutulmaya baﬂland›¤› 19’uncu yüzy›ldan bu yana en s›cak y›llar
1990’lardan sonra gerçekleﬂti. Küresel ›s›nmaya yol açan sera etkisinin önlenmesi amac›yla
oluﬂturulan ve sanayi üretiminde temiz enerji kaynaklar› kullan›lmas› amac›yla ortaya konulan
‘Kyoto Protokolü’ 16 ﬁubat 2005’te yürürlü¤e girdi. Türkiye, Kyoto Protokolü'ne taraf olmad›¤› için
sera etkisi yaratan gazlar›n sal›n›m düzeyiyle ilgili herhangi bir indirim taahhüdünde bulunmad›.
üresel ›s›nmaya yol açan sera etkisinin önlenmesi amac›yla oluﬂturulan ve sanayi üretiminde temiz
enerji kaynaklar› kullan›lmas› amac›yla
ortaya konulan ‘Kyoto Protokolü’ 16
ﬁubat 2005’te yürürlü¤e girdi.
Protokole taraf ülkeler bugüne kadar baﬂta karbondioksit olmak üzere atmosfere
sal›nan sera etkisine yol açan emisyonlar›n sal›n›m düzeyinin yüzde 55'in alt›nda
kalmas› nedeniyle Kyoto Protokolü’nü
yürürlü¤ü sokam›yorlard›.
Kyoto Protokolü’ne giden sera gaz› emisyonlar›n›n düﬂürülmesi fikri ilk olarak,
1992’de Rio de Janeiro kentinde yap›lan
BM iklim konferans›nda ortaya at›lm›ﬂt›.
Bu toplant›da küresel ›s›nma ile ilgili bilimsel çal›ﬂma yap›lmas› ve insan eliyle ›s›nman›n etkilerinin araﬂt›r›lmas› karar›
ç›km›ﬂt›. Japonya’n›n Kyoto kentinde
1997 y›l›nda toplanan konferansta ise,
sera gaz› emisyonlar›n›n 1990 düzeylerinin yüzde 5.2 alt›na çekilmesi kararlaﬂt›r›ld›.
Kömür, petrol ve do¤algaz gibi fosil yak›tlar›n ›s›nma, ulaﬂ›m ve sanayi üretiminde kullan›lmas›yla ortaya ç›kan sera
gazlar›n›n yol açt›¤› küresel ›s›nma ve iklim de¤iﬂikli¤inin önüne geçmeyi amaçlayan protokole 187 ülke imza koydu.
Türkiye ise, ‘BM ‹klim De¤iﬂikli¤i Sözleﬂmesi’ ile iliﬂkili düzenlemeleri de içeren
protokole 24 May›s 2004’te 189. ülke olarak resmen taraf oldu. 1997 y›l›n›n Nisan’›nda Japonya’n›n eski imparatorluk
baﬂkenti Kyoto’da imzalanan protokole,
ABD, Çin ve Avustralya gibi ülkeler imza
koymad›. ABD, atmosferde sera etkisine
(küresel ›s›nma) yol açan sera gazlar›n›n
tek baﬂ›na yüzde 36,1’inden, Avustralya
ise yüzde 2,1’inden sorumlu. ‹ki ülke sahip olduklar› fosil at›kl› maden kaynaklar›n› kaybetmemek için protokole taraf olmay› reddediyor. Kalk›nma hedefi ve tüketim modeli dikkate al›nd›¤›nda herhangi bir indirimde bulunma zorunlulu¤u olmayan Türkiye’nin imzalamad›¤›
protokole ise Rusya 2004 Kas›m ay›nda
taraf oldu. Rusya’n›n protokole dahil olmas›yla sera etkisine yol açan gaz sal›n›-
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Kyoto’da imzalanan protokole, ABD, Çin ve
Avustralya gibi ülkeler imza koymad›. ABD,
küresel ›s›nmaya yol açan sera gazlar›n›n
tek bafl›na yüzde 36,1’inden sorumlu.

m›ndan sorumlu ülke kat›l›m›nda yüzde
61’lik oran sa¤land›. Böylece protokolün
hükümleri, 16 ﬁubat 2005’ten itibaren
taraf ülkelerde uygulamaya konuldu. Buna göre sanayileﬂmiﬂ ülkelerin, 20082012 y›llar› aras›nda iklim dengesi üzerinde tehdit oluﬂturan karbondioksit gibi
gaz sal›n›mlar›n›, 1990 seviyesinin yüzde
5,2 alt›na çekmesi gerekiyor. Bu hedefi
tutturamayan ülkelere ceza verilmesi öngörülüyor.
Türkiye, iklim de¤iﬂikliklerinin olumsuz
etkilerinin önlenmesi amac›yla oluﬂturulan BM ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesi'ni imzalayan ülkeler aras›nda yer al›yor. Bu sözleﬂmeye, geliﬂme düzeyi, kalk›nma hedefi ve tüketim modelini dikkate alarak taraf olan Türkiye, ‘3’üncü Taraflar Konferans›’ olarak da bilinen Kyoto
Protokolü'ne taraf olmad›¤› için herhangi
bir indirim taahhüdünde bulunmad›.
Olan fakir ülkelere olacak
Küresel ›s›nma ile ilgili bilimsel kan›tlar
ise her geçen gün art›yor. ‹ngiliz hükümetinin destek oldu¤u son çal›ﬂma, dünyan›n 21’inci yüzy›l›n sonuna kadar 2 ila
11 derece ›s›naca¤›n›, Kuzey Kutbu’ndaki buzullar›n eriyece¤ini ve kutup ay›lar›n›n soyunun tükenece¤ini ortaya koydu.
Birbiri ard›na yay›mlanan bilimsel makaleler buzul erimesinin nehirleri taﬂ›raca¤›n›, deniz seviyelerini yükseltece¤ini ve
k›y› kentlerinin sular alt›nda kalaca¤›n›
vurguluyor. Denizlerin taﬂmas›ndan en

çok etkilenecek olanlar ise, küresel ›s›nmada asgari pay› olan fakir ülkeler.
Sözleﬂme, baﬂta petrol olmak üzere fosil
enerji kaynaklar›n›n kullan›m›na k›s›tlama getirilmesini gerektiriyor. Birleﬂmiﬂ
Milletler'e göre, atmosferdeki karbondioksitin yüzde 80'i, fosil enerji kaynaklar›n›n ulaﬂ›m, ›s›nma ve sanayi alanlar›nda
kullan›lmas›ndan kaynaklan›yor.
Sözleﬂmede, Kuzey'in sanayi ülkelerinin
gaz emisyonunun 2012 y›l›na kadar
1990 y›l›na göre yüzde 5.2 azalt›lmas›
öngörülüyor. Bu amaçla her ülkeye kota
konuyor. Ancak ABD geri ad›m atmad›¤›
için, gaz emisyonundaki azalma yüzde
5.2 yerine ancak yüzde 2 olabilecek.
‹klimler de¤iﬂiyor
Bilim dünyas› Kyoto Protokolü’nün açt›¤› vizyon çerçevesinde araﬂt›rmalar›na
yön verdi. Son y›llarda yay›mlanan bilimsel araﬂt›rmalar, küresel ›s›nman›n neden
ve sonuçlar›na daha aç›k vurgu yaparken, buna uygun çözümleri de öneriyor.
Son tahminlere göre, küresel s›cakl›klar
20’inci yüzy›lda 0.8 derece artt›. Bilim
dünyas› ﬂu konuda hemfikir; endüstriyel
üretim ve tüketim sonucu sal›nan birtak›m gazlar, atmosferde kalarak bir örtü
gibi yeryüzünü kapl›yor. Gazlar ›s›y› tutarak atmosferin ›s›nmas›na neden oluyor, buna da sera etkisi deniyor. Küresel
›s›nma son 25 y›lda, tarihin hiçbir ça¤›nda olmad›¤› kadar artt›. S›cakl›klar sadece artmakla kalmad›, iklim düzeninin
ﬂaﬂmas›na ve mevsimler aras›nda dengesizli¤e de neden oldu. Tarihin en s›cak 5
yaz› son 8 y›l içinde gerçekleﬂti.
Küresel s›cakl›klar›n bilimsel olarak tutulmaya baﬂland›¤› 19’uncu yüzy›ldan bu
yana en s›cak y›llar 1990’lardan sonra
gerçekleﬂti. Tarihte kaydedilen en s›cak
üç yaz ise 1998’den bu yana gerçekleﬂti.
2003’teki rekordan sonra 2004 yaz› da
tarihteki dördüncü en s›cak yaz oldu.
Son 100 y›l içinde küresel s›cakl›klar›n
en az 1 derece yükseldi¤i art›k kabul görmüﬂ durumda. Ancak, esas korkutucu
senaryo gelecek yüz y›l için öngörülen 3
derecelik art›ﬂ›n canl› ekosistemlerine ve

besin dengesine olan etkisi.
Küresel iklimin 3 derece dahi ›s›nmas›n›n sonuçlar› milyonlarca canl› için felaket olacak. Bilim adamlar› Latin Amerika’daki su rezevlerinin bir k›sm›n›n kuruyaca¤› ve Karayip Denizi bölgesindeki
tar›m sahalar›n›n kuraklaﬂaca¤› uyar›s›nda bulunuyor. Küresel s›cakl›klar›n 3 derece yükselmesi, Amazon ya¤mur ormanlar›n›n kurumas›na, Grönland’daki
buzullar›n erimesine ve okyanus su seviyelerinin de yükselmesine yetecek.
Peru enerji üretiminin yüzde 70’ini hidroelektrik santrallerinden elde ediyor.
And Da¤lar›’ndaki ›rmaklar›n kurumas›
bu ülkenin su rezervlerini ciddi tehlike
alt›na alacak. Çin’de pirinç tarlalar›n›n
kurumas›, bu ülkenin önemli bir besin
kayna¤›n›n azalmas›na neden olacak. Artan s›cakl›klar Karayip Denizi’nde kas›rga ve tayfunlar›n s›klaﬂmas›na yol açacak. Bilim adamalar› son y›llarda
ABD’nin güney k›y›lar›n› ve Meksika
Körfezi’ni tehdit eden kas›rgalar›n s›klaﬂmas›na s›cakl›k art›ﬂlar›n›n yol açt›¤›n›
düﬂünüyor.
ABD heyeti: "Kyoto bilimsel de¤il"
Bilim adamlar›, ABD’yi tehlike boyutlar›na ulaﬂan küresel ›s›nman›n› kontrol alt›na al›nmas› için, karbon dioksit emisyonlar›n› indirmeye ikna edemiyor. Bush
yönetimi inatla Kyoto Sözleﬂmesini imzalamayaca¤›n›, ﬂartlar›n kendi ekonomisine çeﬂitli külfetler getirdi¤ini savunuyor.
Kyoto’yu imzalamaya yanaﬂmayan ABD,
sözleﬂmenin yürürlü¤e girmesinden önceki son uluslararas› konferansta da küresel ›s›nman›n bilimsel olarak kan›tlanmad›¤›n› savundu. ABD heyetini temsil
eden Harlan Watson, "Bilim gelecekte bir
gün küresel ›s›nman›n emisyondan kaynakland›¤›n› kan›tlarsa, biz de emisyon
hacimlerimizi düﬂürürüz" diye konuﬂtu.
Watson, Kyoto ile ilgili olarak ise, "Kyoto Protokolü bilimsel temellere dayanm›yor" ifadesini kulland›.
ABD’yi ikna etmek üzere diplomasi turu
yapan bilim adamlar›ndan BM yetkilisi
Rajendra Paçauri, "Bilim gaz emisyonlar›n› indirin diyor, bilim sera etkisini azalt›n diyor, kan›tlar yeterince güçlü, gözlemler ortada, art›k bunlar›n kabul görmesi gerekiyor" diye konuﬂtu. Paçauri,
"Bunlar›n tart›ﬂ›lacak bir yan› kalmad›.
As›l mesele kimin üstüne düﬂeni yapmad›¤›" ﬂeklinde ABD’nin tutumunu eleﬂtirdi.
Önce geliﬂmiﬂ ülkeler sorumlu
Kyoto Protokolü, son 300 y›ld›r dünyan›n ›s›nmas›nda sorumlu tutulan endüstriyelleﬂmenin yayg›n oldu¤u geliﬂmiﬂ ülkeleri ‘sorumlu’ sayd›. Geliﬂmiﬂ ülkelere

Küresel ›s›nma nedeniyle buzullar›n erimesi ve deniz
seviyelerinin yükselmesinden en çok etkilenecek
olanlar ise, küresel ›s›nmada pay› en az olan yoksul
ülkeler.

sorumluluk yükleyen Kyoto, birçok uzman taraf›ndan çevre sorunlar›nda ‘küresel adalet’ hedefledi¤i sav›yla olumlu tepki ald›. Avrupa Komisyonu rakamlar›na
göre, AB, ABD, Kanada, Rusya, Japonya,
Çin ve Hindistan tüm küresel sera etkisinin yüzde 75’inden sorumlu.
Arjantin Devlet Baﬂkan› Nestor Kirchner
de, geliﬂmiﬂ ülkeleri küresel ›s›nma konusunda çifte standartl› olmakla suçlad›.
Buenos Aires’teki BM konferas›nda söz alan Kirchner, "Bir taraftan borç bata¤›ndaki geliﬂmekte olan ülkeleri çevre konusunda s›k›ﬂt›rmak, di¤er taraftan da çevre kirlili¤ine duyars›zca Kyoto’yu imzalamamak, iki yüzlülüktür" diye konuﬂtu.
Kirchner, geliﬂmekte olan ülkelerin borç
bata¤›ndan kurtulmak için, çevreyi tahrip etmek pahas›na ormanlar›n› kesmek
ve h›zla endüstriyelleﬂmek zorunda kald›klar›n› savundu.
''Kyoto, sorunu çözmeye yetmeyecek''
Kyoto sözleﬂmesinin yürürlü¤e girmesi
dolay›s›yla Japonya'n›n eski imparatorluk baﬂkenti Kyoto'da düzenlenen törende konuﬂan BM iklim sorumlusu Joke
Waller-Hunter, ''sözleﬂmenin yürürlü¤e
giriﬂini kutlamak için hakl› gerekçelerimiz var. Kyoto sözleﬂmesi ilk ad›m, ama
sorunu çözmeye yetmeyecek. Bunu da
bilmeliyiz'' dedi.
Waller-Hunter, atmosferde sera etkisi yaratan gazlar›n kontrol alt›na al›nmas› gerekti¤ini vurgulayarak, bütün ülkeler ve
iklim için yaral› olacak çok tarafl› yeni
bir anlaﬂma metni ortaya koyabilmek için, Kyoto sözleﬂmesi hayata geçirilirken
kazan›lacak deneyimlerden yararlanmak
gerekece¤ini belirtti.
WWF'den öneriler:
‹klim de¤iﬂikli¤inin olumsuz etkilerinin
önlenmesi ve Kyoto Protokolü'nün iﬂlerlili¤ini art›rmak amac›yla, WWF (Dünya
Do¤ay› Koruma Vakf›), çeﬂitli önerilerde

bulundu:
• Sera gaz› sal›n›mlar›n› düﬂürmek için
hükümetler daha iddial› politikalar belirlemeli
• Karbondioksit sal›n›mlar›n›n düﬂürülmesinde enerji sektörü, pay›na düﬂeni
yerine getirmeli
• Avrupa Birli¤i, karbondioksit emisyonlar›n›n düﬂürülmesi konusunda güçlü limitler belirlemeli
• Temiz enerji için hükümetler teﬂvikleri
art›rmal›, geliﬂmekte olan ülkeler, temiz
enerji kullan›m› konusunda teﬂvik edilmeli
• Tüm ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklar› ve enerji verimlili¤i çözümlerini
geliﬂtirmeli
• ABD ve Avustralya, Kyoto Protokolü'ne
dahil olmasalar da karbondioksit sal›n›mlar›n› azaltmalar› konusunda bu ülkelere yap›lan bask› art›r›lmal›
• Geliﬂmiﬂ ülkeler, iklim de¤iﬂikli¤inin
olumsuz etkileriyle mücadele eden geliﬂmekte olan ülkelere yard›m etmeli
• Tüm hükümetler ve uluslararas› kuruluﬂlar, küresel ›s›nmay› sanayi devrimi
öncesindeki oranda tutmaya çal›ﬂmay›
taahhüt etmeli.
• Geliﬂmekte olan ülkeler temiz enerji
kullan›m› konusunda teﬂvik edilmeli.
AB, Kyoto’yu da yeterli görmüyor
16 ﬁubat’ta Kyoto Protokolü’nün yürürlü¤e giriﬂi, emisyon hedeflerinin belirlenmesinin yan› s›ra, 1 Ocak’ta baﬂlayan AB
emisyon ticaret sistemi ile ba¤lant›l› olarak, küresel boyutta bir kömür piyasas›n›n oluﬂmas›na da öncülük ediyor. Ayr›ca, emisyonlar›n azalt›lmas›na iliﬂkin
projelere yönelik yat›r›mlar›n artmas›
bekleniyor.
Avrupa Komisyonu Baﬂkan› Barroso konuya iliﬂkin olarak; "Gezegenimizi ve gelecek nesilleri korumak ve bugünün
dünyas›n› daha güvenli hale getirmek için elimizden gelen her ﬂeyi yapmam›z
ahlaki bir zorunluluktur. Kyoto Protokolü, bu yönde at›lm›ﬂ ilk, ancak önemli bir
ad›m. Protokol’ün yürürlü¤e giriﬂi, iﬂ
dünyas›na, çevre dostu teknolojilere ihtiyac›m›z oldu¤unu gösteren önemli bir
mesaj." dedi.
Komisyon’un çevreden sorumlu üyesi
Stavros Dimas ise; "Küresel ›s›nman›n
devam etmesi ekonomilerimizi tehdit edecektir. AB, bu nedenle, Kyoto ile belirlenen emisyon hedeflerini karﬂ›lamaya
çal›ﬂ›yor. Ancak, bilimsel veriler dünya
çap›nda daha fazla çaba gösterilmesi gerekti¤ini gösteriyor. AB, Kyoto’nun da ötesine geçerek, 2012 sonras›na iliﬂkin yeni önlemleri tart›ﬂmaya haz›r. Uluslararas› toplumun di¤er üyelerini de bu tart›ﬂmalara kat›lmaya davet ediyoruz." dedi.
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Alman Çocuk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin ödülünü kazanan
Ertan Erdo¤an:

‘Bilinç ilerledikçe
koruyucu diflhekimli¤i
öne ç›kacak’
Sizi biraz tan›yabilir miyiz?
1974’de Hamburg’da do¤dum. Üniversite e¤itimimi de Hamburg’da tamamlad›m. Hamburg Üniversitesi’ni 2001 y›l›n›n sonunda dönem ikincisi olarak bitirdim. Ard›ndan hem üniversitede doktora tezime baﬂlad›m hem bilimsel araﬂt›rma görevlisi olarak orada çal›ﬂmalar›ma
devam ettim. Ayr›ca Hannover’de özel
bir klinikte çal›ﬂmaya baﬂlad›m. Doktora
tezi çal›ﬂmam çok yönlü bir çal›ﬂma oldu. Prospektif bir çal›ﬂmaya dönüﬂtü ve
yaﬂ grubu çok enteresan bulundu. 2002
y›l›n›n Eylül ay›nda Almanya Çocuk
Diﬂhekimleri Birli¤i’nin genel kurul toplant›s›nda çal›ﬂmalar›m›z›n ilk sonuçlar›n› sundum. 2004 y›l›nda da çal›ﬂmadaki geliﬂmeleri bir daha sundum. Bu çal›ﬂmayla bir ödül ald›m.
Bu ödülün anlam›, büyüklü¤ü nedir?
Ödül y›lda bir kere sadece genel kurullarda verilen bir ödül. Mesela 2003 y›l›nda bir sunum yapt›¤›n›z zaman 2004
y›l›nda al›yorsunuz ödülü. Bir de benim
için çok de¤erli. Çünkü ilk defa bir Türkiyeli bu ödülü ald›.
Alman vatandaﬂ› m›s›n›z?
Mecburen Alman vatandaﬂ› olmam laz›m yoksa tedavi yapam›yorum veya iﬂ
izni alam›yorum. Ben orada do¤up büyüdüm. ‹sterdim ki çifte vatandaﬂ olarak
kalay›m. Daha önce çifte vatandaﬂl›¤›m
vard›. Ama ﬂimdi kanun de¤iﬂikli¤i var.
‹stemiyorlar çifte vatandaﬂl›¤›. Orada çal›ﬂt›¤›m için, maaﬂ›m› kazand›¤›m için
mecburen Alman vatandaﬂ› olmam laz›m.
Çal›ﬂman›z›n içeri¤i neydi?
Yeni bir çürük testini kontrol etme amaTDBD / 78

c›yla baﬂlam›ﬂt›k ve bu çürük testini 2,55 yaﬂ aras›ndaki çocuklarda denemek istiyorduk. Yaﬂ grubu çok enteresan çünkü genelde araﬂt›rmalar 12 yaﬂ›ndaki çocuklarda yap›l›yor. Baﬂta karamsar baﬂlad›k çünkü o yaﬂ grubunda belirli problemler var; bu yaﬂ grubuna ulaﬂmak baya¤› zor. Ama bakt›k ki baya¤› baﬂar›l›
gidiyor, bizimle çal›ﬂan kurumlarda, yuvalar, okullar vs. bu iﬂe çok ilgililer; çal›ﬂma her sene tekrarlanan bir çal›ﬂma
oldu. Tabii böyle çal›ﬂmalar daha de¤erli ve daha az yap›l›yor. Çünkü teknik sorunlar ço¤al›yor, ayn› çocuklar› bir daha
bulman›z problem oluyor. Bir de dedi¤im gibi yaﬂ grubu çok enteresan ve çürük risk teﬂhisi denilen bölüm ﬂu anda
Avrupa’da çok aktüel. Bir çocu¤un daha
diﬂi olmadan bile bu çocukta ilerde çok
çürük olabilir teﬂhisini koymak istiyoruz. Amaç bu, ama henüz baﬂlang›çtay›z. Ayn› çocuklar› her y›l bir daha kontrol ediyoruz ve geliﬂimi görüyoruz.
2001 y›l›nda bu çocukta bir tane çürük
diﬂ vard›, 2002 y›l›nda kaç tane çürük
diﬂi olacak, 2003 kaç tane. Biz 2001 y›l›nda diyoruz ki ‘bu çocukta fazla çürük
riski yok’ ve bu teﬂhisi baﬂta koyuyoruz.

‘Almanya’da bir kentte bir tane
diflhekimli¤i fakültesi olur,
o kadar. Sadece Berlin’de
iki tane diflhekimli¤i fakültesi var
ama onlar› da bir araya
topluyorlar flimdi. Onun için
Türkiye’de ayn› flehirde birden
fazla diflhekimli¤i fakülteleri
olmas› bana tuhaf geldi.’

Di¤er parametreleri kontrol
edebiliyor musunuz?
Tabii. A¤›zdaki temizlik oran›na, a¤›zdaki plak oran›na bak›yoruz. Bir de epidemiyolojik bir teﬂhis yap›yoruz. Yani alan
araﬂt›rmalar›nda kullan›lan veya o standartlara göre bir teﬂhis yapacaks›n. Diﬂin
her taraf›na, bütün duvarlar›na bak›yoruz. 2001 y›l›nda mesela Ahmet adl› çocu¤un çürük geliﬂtirme riski çok yüksek
diyoruz. 2002’de bir daha bak›yoruz.
2003’te bir daha bak›yoruz ve 2004’te acaba 2001’de dedi¤imiz ﬂey hakikaten
2004’te oluyor mu diye kontrol ediyoruz. Bunun için çok enteresan oluyor.
Sizin çal›ﬂman›z›n ödül almas›n›n
nedeni ne olarak gösterildi?
Ödül veren kurum Alman Çocuk Diﬂhekimleri Birli¤i. Çal›ﬂmam›n ödül almas›nda çeﬂitli nedenler var. Çünkü çürük
riski teﬂhisi aktüel bir konu. O test o zaman daha piyasa ç›kmam›ﬂt›. Biz o testi
denedik. Diﬂhekimleri bir beklenti içindeydi. Bu test bakal›m iﬂe yar›yor mu yaram›yor mu, muayenehaneme al›y›m m›
almayay›m m› diye. Biz ilk ele alan çal›ﬂma gruplar›ndan biriyiz.
Çürük testleri y›llardan beri var. ﬁimdiye kadar olan çürük testleri a¤›zdaki
mikrop oran›n› ölçüyorlar. Veya belirli
bir mikrop çürü¤ünü ölçüyorlar. A¤›zdaki çürük multi faktöriyel bir hastal›l›k
oldu¤u için ﬂimdiye kadar olan bu çürük testleri hiçbir iﬂe yaramad› çünkü
çürü¤ü oluﬂturan bir iki tane mikrop türü de¤il. Yeni bilimsel araﬂt›rmalara göre
çürü¤ü oluﬂturan çok say›da mikrop türü var. Bizim ele ald›¤›m›z çürük testi
bütün mikroplar›n oluﬂturdu¤u asit oran›n› ölçüyor. Bütün mikroplar glikoliz
üzerinden laktat asit oluﬂturuyor. Bu

laktat asit diﬂi çürütüyor. Yani biz mikrop türünü ölçmüyoruz, bütün bu mikroplar›n en son yapt›¤› laktat asidi ölçüyoruz. Asl›nda çok mant›kl› ama bakt›k
ki maalesef burada da çeliﬂkili bilgi al›yoruz ve bu da hakikaten iﬂe yaram›yor.
Öbür üniversitelerdeki baﬂka yaﬂ gruplar›ndaki araﬂt›rmalar hiç iç aç›c› sonuçlar göstermiyor.

‘Ben fluna inan›yorum, gelece¤in

Ne tür bulgulara ulaﬂt›n›z?
Normalde bu testi yapan ﬂirket veya kiﬂiler, testten beﬂ dakika önce diﬂ f›rçalamas›n› bekliyorlar. Arada farkl› olmas›n
diye. Test yap›lmadan beﬂ dakika önce
diﬂlerinizi f›rçalaman›z laz›m diye. Bunda diﬂ f›rçalamadan önce ve diﬂ f›rçalad›ktan sonra bakt›k teste bir de¤iﬂiklik
var m› diye. 2,5-5 yaﬂ aras›ndaki çocuklarda diﬂ f›rçalama teknikleri o kadar geliﬂmiﬂ de¤il. Buna ra¤men laktat asit oran›nda bir de¤iﬂim gördük. 2,5-5 aras›ndaki bir çocuk ne kadar yetersiz de
diﬂ f›rçalasa laktat asit oran›nda bir düﬂme oluyor. Bunu da çok ilginç bulduk
çünkü biz böyle bir ﬂey beklemiyorduk.
Biz diyorduk ki çocuk diﬂini yeterli de
f›rçalasa laktat asit oran›nda de¤iﬂiklik
olmaz, beklenti buydu. Ama demek diﬂ
f›rçalaman›n ne kadar yetersiz de f›rçalasa önemli bir etkisinin oldu¤unu gördük.

kadar kontrol etti¤i veya

Çürük risk testlerini nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
Testin çürük riskini teﬂhis etmek aç›s›ndan çok büyük bir anlam› yok. Sadece
belki bir motivasyon aleti olarak kullan›labilir. Diﬂ f›rçalamadan önce testi yaparsan›z o test bir renk oluﬂturuyor bir
mavi renk oluﬂturuyor. Etraf› koyu ise
çok laktat asit, beyaz veya pembeye dönük olursa az laktat asit oran› demek.
Diﬂ f›rçalamadan önce çok koyu bir eflatun rengi alabilirsiniz. Diﬂ f›rçalad›ktan
sonra bir daha ayn› testi yap›p daha aç›k
bir renk alabilirsiniz. O zaman hastan›za
‘bak diﬂ f›rçalamadan önceki durum bu,
diﬂ f›rçalad›ktan sonraki bu’ diyerek diﬂ
f›rçalaman›n önemini anlatabilirsiniz. Ama bunun için böyle pahal› testlere gerek yok. Onu baﬂka ﬂekilde de yapabilirsiniz. Motivasyon için de bu kadar alete
ve testlere gerek yok.
Türkiye’deki diﬂhekimli¤ini takip
edebiliyor musunuz?
Benim Türkiye’deki diﬂhekimli¤i fakültelerinden hiçbir irtibat›m yoktu. Sadece
hocalar›mla konuﬂuyorduk uluslararas›
kongrelerde. Öyle bir tan›ﬂma imkan›na
sahip oldum. ‹stanbul’da benim bildi-

diflhekimi koruyucu diflhekimi
olacakt›r ve onun performans›
de¤erlendirilirken ne kadar güzel
tedavi etti¤i veya implant yapt›¤›
ön planda olmayacak. Çürü¤ü ne
önleyebildi¤i ön plana ç›kacak.’
¤im kadar›yla üç tane diﬂhekimli¤i fakültesi var. Almanya’da böyle bir ﬂey
yok. Almanya’da bir kentte bir tane diﬂhekimli¤i fakültesi olur, o kadar. Sadece
Berlin’de iki tane diﬂhekimli¤i fakültesi
var ama onlar› da bir araya topluyorlar
ﬂimdi. Onun için bana ayn› ﬂehirde birden fazla diﬂhekimli¤i fakülteleri olmas›
çok tuhaf geldi.
Almanya’da diﬂhekimli¤i fakülteleri kamuya ait. Özel diﬂhekimli¤i fakültesi
yok. Benim bildi¤im kadar›yla öyle bir
düﬂünce de yok. Oradaki üniversitelerin
yap›s› bizimkinden daha farkl›. Biz orada bilimsel araﬂt›rmalara çok a¤›rl›k veriyoruz. Burada da mutlaka bilimsel araﬂt›rmalara a¤›rl›k veriliyordur ama benim gördü¤üm kadar›yla çok hasta tedavisi var. Yani çok pratik çal›ﬂma var üniversitelerde. Almanya’da o kadar pratik çal›ﬂma yok. Onun için ben üniversitede asl›nda pek çal›ﬂmak istemedim.
Biraz pratik de çal›ﬂmak istiyordum. Onun için hem özel klinikte hem üniversitede çal›ﬂ›yorum. Özel klinikte 3 tane
diﬂhekimi beraber çal›ﬂ›yoruz. Orada da
diﬂhekimleri art›k ortakl›¤a do¤ru gidiyor.
Almanya’daki Türkiyeliler aras›nda
ender örneklerden birisi misiniz
yoksa diﬂhekimli¤i alan›nda çal›ﬂma
yapan baﬂkalar› da var m›?
Ben ﬂimdi kendimi ender olarak görmek
istemiyorum ve görmüyorum da. Türkiyeli olup da orada diﬂhekimli¤inde çok
sayg›n bir yeri olan hocalar›m›z var. Orada kürsü sahibi olan hocalar›m›z var.
Çok geliﬂkin Türkiyeli diﬂhekimleri var.
Tabii ki ben çocuk diﬂhekimli¤inde ilk
Türkiyeli olarak ald›¤›m için daha ön
plana ç›kt›m ama orada mesela implant
dal›nda Murat Y›ld›r›m var, Aachen Üniversitesi’nin yard›mc› doçent. Bu konuyu Almanya’da en iyi bilen kiﬂilerden biri ve çok sayg›n bir rolü var implant tedavisinde. Bunlar çok güzel ﬂeyler. S›rf

diﬂhekimli¤inde de¤il her alanda böyle
bu.
Oradan bakt›¤›n›zda Türkiye’deki
diﬂhekimli¤i hakk›ndaki bilgileriniz
neler?
Çok az bir bilgiye sahibim ve iletiﬂim
kopuklu¤u yaﬂ›yoruz. Biraz üniversite
bünyesini gördüm ama üniversite çevresi dünyada oldu¤u gibi d›ﬂar›daki diﬂhekimli¤ini yans›tm›yor. Türkiye’deki muayenehane faaliyetiyle ilgili ne yaz›k ki
az bilgim var. Nerdeyse s›f›ra yak›n.
Türkiye’yle beraber çal›ﬂmay› düﬂünüyorum. Kurs verilebilir veya burada presentasyon yap›labilir. ‹stedi¤im ﬂeyi burada üniversitelerle beraber bilimsel araﬂt›rma yap›labilse çok güzel. Bilhassa
koruyucu diﬂhekimli¤i üzerine. Tamam
ben mikro kanal tedavisi falan yap›yorum ama diﬂhekimli¤inin temelinde koruyucu diﬂhekimli¤i var. Türkiye’de bilmiyorum koruyucu diﬂhekimli¤i nas›l ama bu alanda Almanya’yla beraber bilimsel çal›ﬂmalar düzenleyebilirsek çok
memnun olurum.
ﬁartlar ve bilinç geliﬂtikçe toplumda çürü¤ü olan insan say›s› azal›yor ama çok
küçük bir kitlenin çok büyük bir çürük
say›s› var. Çürü¤ü %100 yok edebilecek
durumda de¤iliz. Çürük geriliyor ama
toplumun belirli bir kesiminde yo¤unlaﬂ›yor. S›rf gelir düzeyiyle ilgili de¤il ama
o çok önemli bir etken.
Ben ﬂuna inan›yorum, gelece¤in diﬂhekimi koruyucu diﬂhekimi olacakt›r ve onun performans› de¤erlendirilirken ne
kadar güzel tedavi etti¤i veya implant
yapt›¤› ön planda olmayacak. Çürü¤ü
ne kadar kontrol etti¤i veya önleyebildi¤i ön plana ç›kacak. ‹nsanlar ‘Ben diﬂhekimimden çok memnunum, hiç çürü¤üm yok’ diyecek. Onun için koruyucu
diﬂhekimi olmak çok güzel bir ﬂey ve ilerde hem diﬂ sa¤l›¤› artacak hem performans›n›z oradan ölçülecek.
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Yavuz Turgul’un yönetti¤i Gönül Yaras›, izleyenleri
ne kadar a¤latt›¤›yla gündeme gelse de bir melodram de¤il. Türkiye’de toplumun yaﬂad›¤› çözülme
karﬂ›s›nda de¤erlerini korumaya çal›ﬂan, bu arada
ailesiyle de toplumla da aras›nda derin uçurumlar
oluﬂan Naz›m Ö¤retmen’in merkezinde oldu¤u
hikaye bir trajedi. Senaryosunu yazd›¤› ‘Zü¤ürt
A¤a’dan sekiz y›l önce rekor izleyiciye ulaﬂan
‘Eﬂk›ya’ya kadar Türk sinemas›n›n birçok önemli
filmine imza atan Yavuz Turgul’la sinemas›n› ve
yaratt›¤› karakterleri konuﬂtuk:

‘Amac›m
sosyolojik bir tez sunmak de¤il’
Eﬂk›ya Türk sinemas›nda bir dönüm
noktas› teﬂkil ediyor. Bu filmin neden bu kadar giﬂe yapt›¤›yla ilgili
herkesin kendince bir yorumu var.
Sizin yorumunuz nedir?
Her zaman olacak bir ﬂey de¤il. Bazen
böyle denk gelir. Çünkü sinema öyle
bir ﬂey ki plan program, hesap kitap iﬂlerine gelmez. Bunu yapt›¤›n›z› zannedersiniz olmaz. Bunu becerebilseydi
Hollywood becerirdi. Onlar da her zaman yapam›yor. Çünkü o kadar fazla
faktörün bir araya gelmesi laz›m ki giﬂe
yapabilmesi için. Bu anlamda bizim
hiçbir çabam›z olmad›. Zaten bir çaba
gerektirecek bir dönem de¤ildi. Sineman›n çok kötü bir dönemiydi. Bana
filmin ne kadar iﬂ yapaca¤›n› sordular
150 bin kiﬂi gelir mi dediler. Valla inﬂallah gelir dedim. Sinema dökülüyordu o zamanlar. Filmler 40 / 50 bin kiﬂi
taraf›ndan izlenirse iyiydi. Öyle böyle
de¤il. Bir ‘Arabesk’, ‘Amerikal›’ ve ‘‹stanbul Kanatlar›m›n Alt›nda’ vard› o zamanki standard›n üzerinde giﬂe yapan.
‘‹stanbul Kanatlar›m›n Alt›nda’ 500 bin
seyirci rakam›na yaklaﬂm›ﬂt› milletin
gözü dönmüﬂtü, bu çok büyük giﬂe diye. Bizim o zaman tek amac›m›z vard›,
kendi kendimize mutlu olacak bir macera filmi çekmek. Fakat bütün bunlar›n d›ﬂ›nda geliﬂti her ﬂey. Sinema tarihinde baz› özel, büyülü filmler vard›r
‘Kasablanka’, ‘Rüzgar Gibi Geçti’, ‘Avare’ gibi... Bu filmler seyircinin de ötesinde binlerce y›l yaﬂayabilecek filmlerTDBD / 80

dir. Bunlara özel bir el de¤miﬂtir sanki,
unutulmaz olacak bu filmler denmiﬂtir
sanki. Ve say›lan bütün bu formüller
bunlarda uygulanm›ﬂt›r ayr›ca da benzerlerinden onlar› ay›ran farkl› bir ruh
vard›r onlarda. ‘Eﬂk›ya’y› da benzerlerinden ay›ran bir yan vard›. San›yorum
o kadar büyük bir seyirci kitlesinin o
dönemde filme gitmesinin alt›nda yatan
da böyle bir ﬂey. Benim çözemedi¤im,
çözmek istemedi¤im... Kimsenin zaten
çözebilece¤i bir ﬂey de¤il bu bence. Büyülü bir ﬂey…
Filmlerinizdeki ana karakterlerde
hep Do¤u’lu bir yan var. Do¤u’ya dair ﬂeyler anlat›yorsunuz daha çok.
Nedir sizi Do¤u’ya çeken?
Çok planlanm›ﬂ, ﬂimdi oturay›m Do¤u’yla ilgili bir film yapay›m gibi, bir
ﬂey de¤il. Benim sinema serüvenimde
ﬁener ﬁen’in önemli bir yeri var. Biz
hep ﬁener’le filmler yapt›k. Dikkat ederseniz ﬁener’in iki önemli yan› vard›r
geniﬂ yank› uyand›ran. Biri Kemal Sunal’la yapt›¤› tarihsel filmler ya da Hababam serisi filmleri. ‹kincisi ise Do¤u
filmleridir. A¤ad›r, kötü a¤ad›r. Biz o
zaman ‘Erkek Güzeli’, ‹lyas Salman’la
‘Sefil Bilo’, Kemal Sunal’la oynad›¤› ‘Tosun Paﬂa’, ‘ﬁaban O¤lu ﬁaban’ gibi birkaç tane a¤a filmi yapt›k. Bunlar›n hepsi komedi filmine yatk›n, ama çok abart›lm›ﬂ grotesk komedilerdir. Bu anlamda ilk de¤iﬂim ‘Zü¤ürt A¤a’yla baﬂlad›.
Yine ﬁener’le bir film istediler, Ertem a-

bi (E¤ilmez) Yavuz yazar m›s›n dedi. Olur dedim. Ne yapmay› düﬂünüyorsun
dedi. Valla bilmiyorum ama bu sefer iyi
bir a¤a olsa ﬁener. Ertem abi olur mu
öyle ﬂey dedi. Olur mu, olmaz m› derken. Ben de bir deneyelim dedim.‘Zü¤ürt A¤a’ böyle ç›kt› iﬂte. ﬁener için rol
biçme ﬂeklinde baﬂlad› her ﬂey. Oturup
Türkiye’nin sosyolojik yap›s› budur,
ben onun üzerine bir tez filmi yapay›m
ﬂeklinde de¤il. ﬁöyle bir ﬂey var, Do¤u,
Güneydo¤u özellikle, bir kere çat›ﬂmalar›, çeliﬂkileri kendi içinde çok yaﬂayan
bir toplum. Ayr›ca göç eden, mekan de¤iﬂtiren bir toplum ve bu de¤iﬂtirdi¤i
mekandan ötürü de büyük ç›kmazlar›n
içine giren bir toplum, hem geldikleri
hem gittikleri yerde. Bu anlamda sinema için çok iyi bir malzeme. Benden
önce de yap›lm›ﬂ, Y›lmaz Güney yapm›ﬂ, Lütfi Akad yapm›ﬂ, ben de iﬂin bir
ucundan tuttum iﬂte…
‘Eﬂk›ya’daki Baran gibi Naz›m da
hem hayat›n çok içinde ama bir yandan da bu kadar da iyi olamaz bir insan diyorsunuz S›radan insanlardan
kahraman yaratmak sinema için iyi
bir malzeme midir?
Yapm›ﬂ oldu¤unuz sinemayla çok ilgili
bir ﬂey. Yani s›radan insan› ele al›p, s›radanm›ﬂ gibi görünen sadece sat›r altlar› okunan bir film yapmak istiyorsan›z, Türkiye ve d›ﬂar›da var böyle. Sanki hiçbir ﬂey yokmuﬂ gibi o filmde dura¤an bir ﬂekilde akar ama alttan alta da

fiener fien,
Meltem Cumbul ve
Timuçin Esen
flok finale do¤ru...

büyük ﬂeyler vard›r. Bu bir yoldur bunu tercih edenler çok baﬂar›l› yapanlar
vard›r. Bir de s›radanm›ﬂ gibi görünmesine ra¤men iç çat›ﬂmalar› büyük patlamalara neden olacak karakterler vard›r.
Öykücü yan›mla galiba biraz daha yak›n›m öyle büyük hareketlerin oldu¤u,
çat›ﬂmalar›n sürekli hayat›n nizam›n›
intizam›n› de¤iﬂtirdi¤i alanlarda büyük
hayretler ve bundan sonraki hayat› nereye do¤ru gidiyor anlam›nda merak
yaratma hali san›yorum beni biraz daha
cezbediyor. Benim hikayelerimde bu s›radan gibi görünen insanlar›n hayatlar›nda hep büyük ﬂeyler olur. Hayatlar›n› çok de¤iﬂtirir. ‘Zü¤ürt A¤a’da da böyledir, ‘Muhsin Bey’de de böyledir. ‘Eﬂk›ya’da özellikle çokça vard›r bu.
Türk sinemas›nda çok iyi filmler de
izliyoruz, çok kötü filmler de. Söylenen ﬂu, en büyük problem senaryo.
Ve eklenir, senaryo iﬂini Türkiye’de
en iyi Yavuz Turgul yapar. Peki sizin
filmlerinizde en büyük problem nerededir. Siz en çok iyi oyuncu bulmakta m› zorlan›rs›n›z?
Oyunculu¤a çok önem veririm. Bir filmi film yapan, ona hayat veren elbette
oyuncular. ‹nsanlar›n hayat›n› anlat›yorsak o insanlar› canland›racak oyuncular›n da mükemmel olmas› gerekir.
Ama ben bu anlamda ﬂansl› bir insan
oldu¤umu düﬂünüyorum. Ve de oyuncu seçiminde titiz davrand›¤›m› düﬂünüyorum ve bu nedenle o konuda çok
fazla sorun yaﬂam›yorum. Benim derdim kendimle. Bir ﬂey olmuyorsa onu
kendimde arar›m, o yüzden olmuyordur benim baﬂar›s›zl›¤›md›r.
Siz filmde en çok do¤all›k ar›yorsunuz. Oyunculardan en do¤al yorumu
alana kadar onlar› çok zorlad›¤›n›z
biliniyor. Amatör oyuncu daha do¤al
olmaz m›, siz hiç amatör oyuncu tercih etmiyorsunuz.

Ben o tür bir film yapm›yorum. Amatör
oyuncular› kullanaca¤›n›z filmler olabilir. Ama onlar daha baﬂka yap›da filmler. Do¤açlamaya uygun gizli kamerayla belli insanl›k hallerini çekersiniz filan
ama oradan baﬂka ﬂeyler ç›kar ortaya.
Benim çal›ﬂma biçimim ve senaryo yap›s› buna izin vermiyor. Oyuncu senaryodaki duruma harfiyen uymak durumunda. Ama öyle filmler de yapmak laz›m. Do¤açlama yapanlar› da çok be¤eniyorum. ‹nﬂallah bir gün öyle filmler
de çekerim. Kameray› elime al›p konu
budur hadi bakal›m konuﬂun bu konu
üzerine diye. Bunlar çok hoﬂ egzersizlerdir.
Gönül Yaras›’nda dört beﬂ yerde çok
güzel uzun monolog sahneler var. Bir
de siz sette çok despot davran›rm›ﬂs›n›z. Ne yapt›n›z oyuncularla. Hadi
ﬁener ﬁen size al›ﬂ›k…
Çok zorland›lar. Çok çektik oralar› ve
hepsi tek pland›r onlar›n. Ama belli bir
süre masa baﬂ›nda çal›ﬂman›n faydalar›-

‘S›radanm›fl gibi görünmesine
ra¤men iç çat›flmalar› büyük
patlamalara neden olacak
karakterler vard›r... Benim
hikayelerimde bu s›radan gibi
görünen insanlar›n hayatlar›nda
hep büyük fleyler olur.’

n› gördük. Mesela ﬁener ﬁen’le Timuçin
Esen’in istasyonda yürüdükleri sahne
sete gitti¤imizde masa baﬂ›nda bitmiﬂti.
Orada sadece uygulamas› kalm›ﬂt›. Asl›nda bütün oyuncular sette ne yapaca¤›n› biliyordu. Bir tek heyecan vard›. O
da normal. ‹stedi¤in kadar prova yap,
kamera görünce s›f›r oluyor, da¤›l›yorlar ço¤u kez. Bir de bu an› önemsiyorsa
oyuncu daha kötü oluyor. Hemen hemen her oyuncunun vard› böyle uzun
monolog sahneleri. Güven K›raç’›n,
Meltem Cumbul’un, Devin Özgür Ç›nar’›n, Sümer Tilmaç’›n ve hepsi de elinden gelenin en iyisini yapt›.
Filmde baba figürü hayli bask›n, di¤er filmlerinizde de var. Baba figürü
sizde gerçekten belirgin midir, yoksa
tesadüf mü?
Kafay› babaya takm›ﬂ bir adam de¤ilim.
Ama senaryo içinde senaryoyu geliﬂtirecek, büyütecek yan öyküleri oluﬂturacak önemli ﬂey o kiﬂinin çevresidir. Kim
vard›r, o kiﬂinin sevgilisi, arkadaﬂlar›, ailesi vard›r. Bunlarla olan iliﬂkilerdeki
çat›ﬂmalar ya da yan çat›ﬂmalar birbirinin içine girmeye baﬂlad›¤›nda hikaye
zenginleﬂmeye ve büyümeye baﬂl›yor.
Bunlardan biri de babad›r.
Yavuz Turgul ‘Eﬂk›ya’dan sonra hangi yap›mc›ya gitse, ona aç›k çek verirdi. Ama o, ‘Gönül Yaras›’n› çekmek için sekiz y›l bekledi. Bu ülkede Yavuz Turgul bir film çekmek için bu
kadar süre beklerse di¤er yönetmenlerin iﬂi çok ama çok zor demektir.
Sorun bende. Bu süre içinde bir ‘‹kinci
Bahar’ dizisi oldu, ön haz›rl›¤› iki sene
sürdü. Ayr›ca iki dizi daha. Ama bizim
çal›ﬂmam›z›n di¤erlerine benzemeyen
bir yan› var. Belki bugünün koﬂullar›nda anlams›z ama her yapt›¤›m›z ﬂeyi
çok fazla ciddiye al›yoruz, çok fazla titizleniyoruz. Art›k benim film çekme
zaman›m geldi diye düﬂünmedim hiç
hayat›mda. ﬁimdi de öyle olmad›. Ama
ﬁener ﬁen fenal›k geçiriyordu ‘Allah aﬂk›na yapal›m bir ﬂey’ diye. Yap›mc›lar
Mine-Ömer Varg› ve Mustafa O¤uz da
öyle. Bir de ben herkesle yapam›yorum.
Benim karﬂ›mdaki insan bir sürü imtihandan geçiyor. Bir de orta¤› oldu¤um
reklam ﬂirketi var. ﬁirketin bütün yap›m iﬂlerinden ben sorumluydum. Ama
ﬂimdi oradaki sorumlulu¤umu devretti¤im için daha rahat›m. Art›k bundan
sonra bu kadar uzun ara verece¤imi
sanm›yorum. Daha s›k film çekeriz gibi
geliyor bana.
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Tabela vergisindeki art›fl›
iptal ettirebilirsiniz
Belediye Gelirleri Kanununun 31 Aral›k 2004 de¤iﬂikli¤inden önce ayn› verginin miktar› 5.000 –
25.000 TL iken de¤iﬂiklikle 4000 kat art›ﬂ yap›lm›ﬂt›r. Dava aç›lmas› durumunda bu art›ﬂ›n iptal
ettirilmesi mümkündür. Diﬂhekiminin bu arada sal›nan vergiyi, faiz iﬂlememesi için vs. ödemek istemesi durumunda ödeme belgesine mutlaka "yasal haklar›m sakl›d›r" veya "itirazi kay›tla ödüyorum" benzeri bir kayd› düﬂmesi ileride bu paray› geri alabilmesi için gereklidir. Ödeme yap›ld›ktan
sonra dava aç›lmas› durumunda hem iﬂlemin iptali hem de ödenen paran›n fazla k›sm›n›n iadesinin talep edilmesi gereklidir.

Av. Mustafa Güler

elediye Kanunu 24 Aral›k 2004
tarih ve 25680 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girdi. Her ne kadar, an›lan Kanun, Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan ﬂekil yönünden
iptal edilmiﬂ ise de iptal hükmünün gerekçeli karar›n resmi gazetede yay›m›ndan 6 ay sonra yürürlü¤e girmesine karar verilmiﬂ olmas› karﬂ›s›nda 5272 say›l› Belediye Kanunu halen yürürlüktedir.
Bu çerçevede an›lan Kanun hükümleri
dikkate al›narak diﬂhekimlerinin kullanacaklar› tabelalar ile ilgili düzenlemelere yeniden göz atmakta yarar var.

B

Belediye Kanunu, belediyenin kuruluﬂunu, organlar›n›, yönetimini, görev, yetki
ve sorumluluklar› ile çal›ﬂma usul ve esaslar›n› düzenlemek amac›yla ç›kart›lm›ﬂt›r. Kanunun 15. maddesinde belediyelere tan›nan yetkiler ile imtiyazlar düzenlenmiﬂtir. Belirtilen maddenin (n)
bendinde "Reklam panolar› ve tan›t›c›
tabelalar konusunda standartlar getirmek" yetkisi de belediyelere verilmiﬂ bu-
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lunmaktad›r.
Öte yandan 3224 say›l› Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Kanununun 26. maddesinin
(f) bendinde "Diﬂ hekimlerinin kullanacaklar› tabela örne¤ini tespit etmek, bu
örne¤e uymayan tabelalar›n kullan›m›n›
ve T›bbî Deontoloji Tüzü¤üne ayk›r› ilan
ve reklam yap›lmas›n› önlemek," TDB
Merkez Yönetim Kurulunun görevleri aras›nda say›lm›ﬂ, ayn› Kanunun 11.
maddesinin (e) bendinde de "merkez
Yönetim Kurulunca ﬂekli belirlenmiﬂ örne¤e uymayan tabelalar›n kullan›lmas›n›
önlemek" oda yönetim kurulunun görevleri aras›nda say›lm›ﬂt›r.
Bu noktada Belediye Kanunundaki hüküm ile Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Kanunu aras›nda bir çeliﬂki ortaya ç›km›ﬂ gibi
görünmektedir. Genel olarak bütün tabela standard›n› belirleme yetkisi belediyelere verilmiﬂ ancak özel bir kanunda
da diﬂhekimlerinin tabela standard›n›n
belirlenmesi yetkisi TDB Merkez Yönetim Kurulu’na verilmiﬂtir.
Hukuksal düzenlemeler aras›nda ayn›
konunun düzenlendi¤i metinler bulunmas› durumunda normlardan hangisine
üstünlük tan›naca¤›n›n belirlenmesi gerekir. Normlar öncelikle ilgili konuyu özel olarak m› düzenliyor yoksa genel bir
düzenleme içinde o konu da m› geçiyor
bak›ﬂ aç›s›ndan incelemeye tabi tutulur.
Her iki düzenleme de genel veya her ikisi de özel düzenleme ise bu durumda
düzenlemeler tarih olarak incelenir ve
sonra ç›kan düzenlemeye üstünlük tan›n›r.
Bu genel aç›klama çerçevesinde Belediye
Kanununun 15/n hükmü ile Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Kanununun 26/f maddesine bak›ld›¤›nda; Belediye Kanunu
düzenlemesi genel nitelikte Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Kanunu ise özel nitelikte

olmas› sebebiyle diﬂhekimlerinin kullanacaklar› tabela standard›n› belirleme
yetkisinin halen Türk Diﬂhekimleri Birli¤ine ait oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Bursa Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan,
2001 y›l›nda, genel olarak kentteki bütün tabelalar› kapsar biçimde ç›kart›lan
Büyükﬂehir Belediyesi ‹lan ve Reklam
Uygulama Yönetmeli¤inin hekim ve diﬂhekimi tabelalar› ile ilgili k›sm›n›n iptali
için aç›lan davada Dan›ﬂtay taraf›ndan
verilen kararda da Kanun ve T›bbi Deontoloji Tüzü¤ü hükümleri karﬂ›s›nda
binalar›n d›ﬂ›na as›lacak tabelalar ile ilgili yetkinin ilgili meslek kuruluﬂuna ait
oldu¤u, bunun d›ﬂ›nda bahçe, yol gibi
mekanlara as›lacak tabela,afiﬂ ve benzeri
ilanlar ile ilgili düzenlemenin ise belediye taraf›ndan yap›labilece¤i belirtilmiﬂtir.
Tabela vergisi
Belediyelerin gelirlerinin düzenlenmesine iliﬂkin olarak ç›kart›lm›ﬂ bulunan
2464 say›l› Belediye Gelirleri Kanununda belediyelerin muhtelif gelirleri say›lm›ﬂt›r. Bu gelirler aras›nda "‹lan ve Reklam Vergisi" ad› alt›nda bir gelir de bulunmaktad›r. An›lan verginin nelerden
al›naca¤› Kanunun 12. maddesinde Belediye s›n›rlar› ile mücavir alanlar› içinde
yap›lan her türlü ilân ve reklâm, ‹lân ve
Reklâm Vergisine tabidir ﬂeklinde belirtilmiﬂ; 14. maddesinde de muafiyet ve
istisna düzenlemesi yap›lm›ﬂt›r. Kanunun 14. maddesinin 5. bendinde tabela
ile ilgili muafiyet düzenlemesi "Gerçek
veya tüzelkiﬂilere ait iﬂyerlerinin içine
veya d›ﬂ›na as›lan iﬂ sahibinin kimli¤i ile
iﬂin mahiyetini gösteren ve alan› 1/2
metrekareyi aﬂmayan ›ﬂ›ks›z levhalar,
(Alan› 1/2 metrekareyi aﬂan levhalar, aﬂan k›s›m üzerinden vergiye tabidir.)"

ﬂeklinde yap›lm›ﬂt›r.
Belediye Gelirleri Kanununun, 31 Aral›k
2004 tarih ve 25687 3.Mükerrer say›l›
Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e
girmiﬂ olan Kanunun 16. maddesi hükmü ile de¤iﬂik 15. maddesinde de ‹lan
ve Reklam Vergisinin tarifesi belirlenmiﬂtir. Buna göre "Dükkân, ticari ve s›nai müessese ve serbest meslek erbab›nca çeﬂitli yerlere as›lan ve tak›lan her çeﬂit levha, yaz› ve resim gibi tüm sabit ilân ve reklâmlar›n beher metrekaresinden y›ll›k olarak: 20 YTL-100 YTL" vergi al›n›r.
Belediye Gelirleri Kanununun 31 Aral›k
2004 de¤iﬂikli¤inden önce ayn› verginin
miktar› 5.000 – 25.000 TL iken de¤iﬂiklikle 4000 kat art›ﬂ yap›lm›ﬂt›r.
Yap›lan bu art›ﬂ›n oransal olarak aﬂ›r› oldu¤unda kuﬂku bulunmamaktad›r. Belirlenen rakamlar›n reel olarak da çok
yüksek oldu¤u düﬂünülür ise yap›lacak
ﬂey iﬂleme do¤rudan muhatap olan kiﬂi
taraf›ndan, 30 gün içinde, iﬂlemin iptali
için vergi mahkemesinde dava açmakt›r.
Aç›lan davada anayasaya ayk›r›l›k iddias›nda bulunulmas› ve bu iddian›n Mahkeme taraf›ndan "ciddi" bulunmas› ile
konunun Anayasa Mahkemesine gönderilmesi ile davan›n kazan›lma olas›l›¤›
bulunmaktad›r.
Kayna¤›n› kanundan alan bir iﬂlemle
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz için iﬂlemin iptali, yani tabelalar için uygulanacak vergi miktar›n›n kald›r›lmas›/azalt›lmas› ancak ilgili kanun hükmünün Anayasa
Mahkemesi taraf›ndan iptali ile mümkün olacakt›r.
Diﬂhekiminin bu arada sal›nan vergiyi,
faiz iﬂlememesi için vs. ödemek istemesi
durumunda ödeme belgesine mutlaka
"yasal haklar›m sakl›d›r" veya "itirazi kay›tla ödüyorum" benzeri bir kayd› düﬂmesi ileride bu paray› geri alabilmesi için gereklidir. Ödeme yap›ld›ktan sonra
dava aç›lmas› durumunda hem iﬂlemin
iptali hem de ödenen paran›n fazla k›sm›n›n iadesinin talep edilmesi gereklidir.
Vergi incelemeleri
ve protokol defteri
Ülkemizde vergi mükelleflerinin denetlenmesi ve vergi kay›p ve kaça¤›n›n önlenmesi için Vergi Usul Yasas›’n›n 127
ve devam› maddelerde yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplama baﬂl›klar› alt›nda düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r. Bu düzenlemelerde "...kanuni defter ve belgeler d›ﬂ›nda kalan ve vergi kayb›n›n bulundu¤una emare teﬂkil eden defter, bel-

ge ve delillerin tespit edilmesi halinde
bunlar› almak..."," ...mükellefin vergi
kaç›rd›¤›na delalet eden emareler bulunursa..." Sulh Yarg›c›ndan izin al›nmak
koﬂuluyla ilgilinin üzeri ve eﬂyalar›n› aramak yetkileri verilmiﬂtir. Arama s›ras›nda bulunan ve vergi ile ilgisi bulunmayan özel mektup ve evrak tutanak ile
ilgilisine verilir.
Yine Vergi Usul Yasas›na göre kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzelkiﬂiler, özel kanunlarda yaz›l› mahremiyet
hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler. Ancak hekimlerden, diﬂhekimlerinden, ebelerden ve
sa¤l›k memurlar›ndan hastalar›n hastal›klar›n›n nev'ine müteallik bilgiler istenemez.
Hekim ve diﬂhekimleri, hastalar›n hastal›klar› ile tedavisine iliﬂkin kay›tlar›
1219 say›l› Tababet ve ﬁuabat› Sanatlar›n›n Tarz› ‹cras›na Dair Kanun gere¤ince
Protokol Defteri adl› bir deftere kay›t etmek zorundad›rlar. Bu kay›tlar aksi kan›tlan›ncaya kadar gerçek kabul edilen
güvenilir kay›tlar olarak kabul edilir.
Vergi ile ilgili bir inceleme veya aramada
protokol defteri kay›tlar›na bak›l›p bak›lamayaca¤› veya bu incelemenin s›n›r›n›n ne olaca¤› konusunda hukuksal düzenlemelerde aç›k hüküm bulunmamaktad›r. Bir yanda hasta s›rlar›n›n hastalar›n izni olmaks›z›n aç›klanamayaca¤›
temel kural› di¤er yanda ise mükellefin
gelirini tam olarak beyan edip etmedi¤inin incelenmesi ve bu suretle Devlet’in
toplamaya çal›ﬂt›¤› vergiyi artt›rma çabas› bulunmaktad›r.
Devletin vergi toplama hakk› ile bireylerin giz alanlar›n›n bozulmamas›n› isteme
haklar› aras›nda bir seçim yap›lmas› gerekti¤inde kiﬂi haklar›na üstünlük tan›nmas› gereklidir. Zira Devlet kiﬂilerin gelirlerini saptamakta baﬂka yollar bulabilir/kullanabilir iken bireyin giz alan›n›
koruyabilmek için bu gizlerin bulundu¤u kay›tlar›n izni d›ﬂ›nda incelenmemesini istemek d›ﬂ›nda bir yolu bulunmamaktad›r.
Ulusal hukuksal düzenlemelerde de, aç›k olmamakla birlikte, hasta kay›tlar›n›n izinsiz olarak incelenmesinin mümkün olmad›¤› yönünde hükümler oldu¤u kan›s›nday›z. Zira, yukar›da belirtilen
Vergi Usul Yasas›n›n inceleme,yoklama,
arama gibi vergi kay›plar›n› tespite yönelik yöntemlerinde genel olarak her
türlü defter, belge ve delillerin incelemeye konu olabilece¤i belirtilmekte ise de
bir diﬂhekiminden hastas› ile ilgili, hastal›¤›n›n niteli¤ini ortaya koyacak bilgi-

lerin istenemeyece¤ine iliﬂkin düzenlemeye yer verilmiﬂ olmas› bu kay›tlar›n
inceleme d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂ oldu¤unu göstermektedir. Hastalar ile ilgili olarak diﬂhekiminden hasta ismi ile al›nan ücrete
iliﬂkin bilgi istenmesi düﬂünülebilir ise
de bu yetki hiçbir ﬂekilde, hastalar›n bütün sa¤l›k bilgilerinin bulundu¤u, protokol defterinin memur taraf›ndan incelenebilmesi olarak yorumlanamaz. Hasta
haklar› ile ilgili genel düzenlemelerin yan› s›ra Vergi Usul Yasas›n›n 151. maddesindeki hasta bilgilerinin istenemeyece¤ine iliﬂkin düzenleme karﬂ›s›nda protokol defterlerinin vergi memurlar›n›n inceleyemeyecekleri belgeler kapsam›nda
oldu¤unda kuﬂku bulunmamak gerekir.
‹nsan Haklar› Avrupa Mahkemesi kararlar› çerçevesinde vergi incelemeleri
Öte yandan, ‹nsan Haklar› Avrupa Mahkemesinde de benzeri durumlar tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Mahkeme, temel haklar içinde
yer alan özel hayat›n gizlili¤i ve korunmas› ile ilgili kurallara gönderme yaparak; aramay› konuta müdahale türlerinden biri olarak görmektedir. Ayr›ca
mahkemeye göre bu ihlal sadece kiﬂinin
ikamet etti¤i konutu de¤il, iﬂyeri için de
öngörülmüﬂtür.
A‹HM Cremieux v. France davas›nda;
"Ev ve iﬂyerinde kambiyo mevzuat›na
ayk›r› hareket eden ﬂirket müdürü hakk›nda aç›lan haz›rl›k soruﬂturmas› s›ras›nda gümrük memurlar› taraf›ndan
baﬂvurucunun iﬂyerinde ve evinde bir
dizi arama yap›lmas› ve baz› belgelere el
konulmas› konuta sayg› hakk›n›n ihlalidir."
Ayn› ﬂekilde Mahkeme bir baﬂka karar›nda;
"Vergi müdürlü¤ünün ihbar› üzerine
gümrük görevlileri adli polisle birlikte,
14.01.1980 tarihinde baﬂvurucunun ve
eﬂinin yurtd›ﬂ›ndaki malvarl›klar›na dair
bir delil elde etme üzere evinde arama
yap›lm›ﬂt›r. Baﬂvurucu, yurtd›ﬂ›ndaki
bankalarla ilgili belgelerini görevlilere
ibraz etmemiﬂ, evde yap›lan ve dört buçuk saat süren aramada, yabanc› bankalardan verilmiﬂ çek defterlerine ve baz›
belgelere el konulmas›n›n özel yaﬂama,
konuta ve haberleﬂmeye sayg› hakk›na
bir müdahale oluﬂturdu¤una de¤inmiﬂ,
baﬂvurucu bu müdahalenin iç hukukta
hiçbir dayana¤›n›n olmad›¤›n› iddia etmiﬂ ve hükümet de bu iddialara karﬂ›
müdahalenin iç hukukta dayana¤› bulundu¤unu görüﬂünü ileri sürmüﬂse de,
Mahkeme baﬂka noktalardan müdahalenin Sözleﬂmenin 8. maddesine ayk›r›
bulundu¤undan müdahalenin hukuken
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öngörülebilir olup olmad›¤› konusunda
inceleme yap›lmas›n›n gerekli olmad›¤›na; müdahalenin ülkenin refah›n› koruma meﬂru amac›na sahip oldu¤una, müdahalenin gereklili¤inin de¤erlendirilmesinde sözleﬂmeci devletin belirli bir
taktir alan›na sahip olmakla beraber, bu
de¤erlendirme sözleﬂmesel denetim sistemi ile el ele yürütüldü¤ünde
8.md\2.fk.s› için istisnalar›n dar yorumlanmas› gerekti¤inden, istisnalar›n belirli bir olayda uygulanmas› esnas›nda ikna
edici bir tarzda ortaya konmas› gerekti¤inden; sermayenin kaç›ﬂ› ve vergi kaçakç›l›¤›n› önlemede devletlerin karﬂ›laﬂt›klar› güçlükler nedeniyle gümrük
suçlar›n› delillendirmek için evlerin aranmas› ve belgelere el konmas› gerekli
olabilece¤inden, ancak arama ile ilgili
mevzuat ve uygulama kötüye kullanmaya karﬂ› yeterli ve etkili güvenceler sa¤lamas› gerekti¤inden, olayda henüz yürürlükte olmayan Frans›z mevzuat›ndaki reform ile ilgili olarak mahkemenin
bir inceleme yapmas› gerekmedi¤inden
olayda gümrük yetkilileri arama ve el
koyma konusunda çok geniﬂ yetkilere
sahip oldu¤undan yarg›sal bir arama
müzekkeresi bulunmamas› halinde yasadaki k›s›tlamalar ve ﬂartlar baﬂvurucunun haklar›na müdahalenin izlenen
meﬂru amaçla kesinlikle orant›l› olmas›
bak›m›ndan yetersiz bulundu¤undan,
gümrük görevlileri baﬂvurucu hakk›nda

mevzuat›n ihlali ile ilgili bir ﬂikayette
bulunmam›ﬂ oldu¤undan demokratik
bir toplumda gerekli olmayan müdahale
nedeniyle özel yaﬂama sayg› hakk›n›n,
konuta sayg› hakk›n›n ve haberleﬂmeye
sayg› hakk›n›n ihlaline" karar vermiﬂtir.
Burada sorun oluﬂturan husus kiﬂinin
kendi suçlulu¤unu kan›tlayacak belgeleri vermemesi ya da vermekten kaç›nmas›n›n kendi kendini suçlamama hakk›na
dahil edilebilir olup olmad›¤› meselesidir. Mahkemeye göre 6. maddedeki genel adil yarg›lanma ilkesi ve buna dahil
olan kendisini suçlamama hakk› en basitinden en karmaﬂ›¤›na kadar ayr›m yap›lmaks›z›n bütün suç türlerinde uygulan›r. Kamu yarar›, yarg›sal olmayan bir
araﬂt›rmada zorlama ile elde edilen kan›tlar›n dava s›ras›nda san›¤› suçlamak için kullan›lmas›n›n mazereti olarak gösterilemez. Genel bir kural olarak, cebri
yetki alt›nda edinilen ifadeler daha sonraki bir yarg›lamada ilgili kiﬂinin aleyhine delil olarak kullan›lamaz.
Mahkeme buna iliﬂkin bir karar›nda da;
"Hükümet Frans›z gümrük ve kambiyo
rejiminin aç›klay›c› niteliklerinin alt›n›
çizerek, bu rejimin vergi yükümlülerinin fiillerinin sistematik olarak araﬂt›r›lmas› yoluyla korudu¤unu, ancak buna
karﬂ›l›k gelir ve varl›klar›n› ilgilendiren
belgeyi belirli bir süre muhafaza etmek
ve yetkililerin talebi halinde bunlar› ibraz etmek gibi çeﬂitli yükümlülükler ge-

tirdi¤ini belirtmiﬂtir. Devletin belirli belgeleri araﬂt›rma yetkisi, ilgililerin kendi
kendilerini suçlamak zorunda olduklar›
anlam›na gelmez. Olayda gümrük idaresi Funke’den bir suçu itiraf etmesini veya kendi aleyhine delil vermesini istemiﬂtir. Sadece yetkililer taraf›ndan bulunan ve kendisi taraf›ndan da kabul edilen delilleri, yani ev aramas› s›ras›nda
bulunan banka belgeleri ve çek defterlerinin ayr›nt›lar›n› talep etmiﬂtir.
Mahkemeye göre gümrük idaresi, kesinlikle emin olmamakla birlikte varoldu¤una inand›¤› baz› belgeleri elde edebilmek için Funke’nin mahkumiyetini sa¤lam›ﬂt›r. Bu belgeleri baﬂka yollarla elde
etmekte ya yetersiz ya da isteksiz olan idare, baﬂvurucuyu iﬂledi¤i iddia edilen
suçlar›n delillerini tedarik etmeye zorlama giriﬂiminde bulunmuﬂtur,"
de¤erlendirmesinde bulunarak bu durumun Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin ihlali oldu¤una karar vermiﬂtir.
Sonuç olarak,
‹ç hukuk düzenlemeleri, Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleﬂmesi hükümleri ve A‹HM
kararlar› çerçevesinde de¤erlendirme yap›ld›¤›nda hastalar›n sa¤l›k kay›tlar›n›n
tutuldu¤u protokol defteri ve benzeri
belgelerin hastalar›n onaylar› olmaks›z›n
vergi incelemesi veya vergi denetimi gibi
uygulamalarda kullan›lmas›n›n hukuka
ayk›r› oldu¤u sonucuna var›lmaktad›r.

Hoflumuza gitmese de
Yasa, tüzük ve yönetmeliklere ayk›r› davran›ﬂlarda bulunan meslektaﬂlar›m›z hakk›nda oda disiplin
kurullar›n›n verdi¤i disiplin cezalar›yla ilgili olarak TDB Yüksek Disiplin Kurulu’na gönderilen kovuﬂturma
dosyalar› TDB Yüksek Disiplin Kurulu’nun 12 Ocak 2005 tarihindeki toplant›s›nda görüﬂülerek
aﬂa¤›daki kararlar al›nm›ﬂt›r.
ADANA
• Üç diﬂhekimine asgari muayene ve
tedavi ücreti tarifesindeki mebla¤lar›n
alt›nda ücret almak nedeniyle asgari
muayene ücretinin 10 kat para cezas›
‹STANBUL
• Üç diﬂhekimine reklam amac›na yönelik, haks›z rekabeti sa¤lay›c› nitelikle olan, bir gazetede yay›mlanan yaz›lar› nedeniyle asgari muayene ücretinin
50 kat› para cezas›
• Bir diﬂhekimine reklam amac›na yönelik, haks›z rekabeti sa¤lay›c› nitelikle olan, bir gazetede yay›mlanan yaz›lar› nedeniyle asgari muayene ücretinin
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50 kat› para cezas›
• Bir diﬂhekimine reklam amac›na yönelik veya haks›z rekabeti sa¤lay›c›
davran›ﬂlarda bulunmak nedeniyle asgari muayene ücretinin 20 kat› para
cezas›
• Bir diﬂhekimine reklam amac›na yönelik veya haks›z rekabeti sa¤lay›c›
davran›ﬂlarda bulunmak nedeniyle asgari muayene ücretinin 50 kat› para
cezas›
• Bir diﬂhekimine Tababet Uzmanl›k
Tüzü¤üne göre uzman› olmad›¤› konularda uzmanm›ﬂ gibi herhangi bir
ﬂekilde tan›t›m yapmak nedeniyle asgari muayene ücretinin 50 kat› para

cezas›
• Bir diﬂhekimine mesle¤ini kusurlu
uygulad›¤› yönündeki hasta ﬂikayeti
nedeniyle k›nama cezas›
• Bir diﬂhekimine tabela standard›na
uymamak nedeniyle asgari muayene
ücretinin 10 kat para cezas›
MERS‹N
• ‹ki diﬂhekimine asgari muayene ve
tedavi ücreti tarifesindeki mebla¤lar›n
alt›nda ücret almak nedeniyle asgari
muayene ücretinin 10 kat para cezas›
• Bir diﬂhekimine tabela standard›na
uymamak nedeniyle asgari muayene
ücretinin 10 kat para cezas›

Kitap
400. y›l›nda

Don Kiflot

Kamusal
Alan

Miguel de Cervantes Saavedra
Yap› Kredi Yay›nlar›

Derleme
Hil Yay›nlar›

on Kiﬂot’u bilirsiniz, hani ﬂu inceuzun, sakall›, ﬂövalye romanlar› okuya okuya sonunda ﬂövalye olmaya özenen roman karakteri. Dulcinea del
Toboso’ya aﬂ›kt›r, kendi gibi zay›f, çelimsiz Rocinante adl› bir at› vard›r. Seyisi-yard›mc›s›-dostu Sanço Panza ile at›ﬂ›r s›k s›k. ‹ﬂte yelde¤irmenlerine savaﬂ açan bu aﬂ›k, yaﬂl› ﬂövalye, Miguel
de Cervantes Saavedra’n›n yazd›¤› bu

D

roman›n baﬂkahraman›d›r.
Edebiyatta roman türünün baﬂlang›c›
say›lan ve birinci bölümü 1605 y›l›nda
yay›mlanan ‹spanyol edebiyat›n›n bu
baﬂyap›t›, yay›mland›¤› günden beri
pek çok dile çevrildi, defalarca bas›ld›.
"Okur" olacak kiﬂinin mutlaka okuyaca¤› kitaplar aras›nda yer al›r Don Kiﬂot. Bir baﬂka deyiﬂle Don Kiﬂot’u okumam›ﬂ kiﬂi "okur-yazar" say›lmaz.

Emir Komuta Zinciri
11 Eylül’den Ebu Gureyb’e Uzanan Yol
Seymour M. Hersh
Agora Kitapl›¤› / Siyaset Dizisi

969’da Vietnam’daki My Lai katliam›ndan 1973’te ﬁili darbesindeki
CIA parma¤›na, Kissinger’›n komplolar›ndan Irak Savaﬂ›’ndaki Ebu Gureyb
hapishanesi iﬂkencelerine, Kuzey Irak’taki ‹srail-Kürt yak›nlaﬂmas›ndan
ABD’nin ‹ran’daki gizli faaliyetlerine
kadar dünyay› yerinden oynatan haberleriyle ABD hükümetlerinin korkulu
rüyas› olan Seymour M. Hersh, elinizdeki kitapta da, 11 Eylül sald›r›lar›n› izleyen süreçte Bush ve ekibinin, ‘terörizme karﬂ› savaﬂ’ bahanesiyle Dünya ‹mparatorlu¤u kurma emellerini gerçekleﬂtirmek amac›yla yürüttükleri gizli o-
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perasyonlar›, egemen devletlerle girilen
kirli iliﬂkileri ve Amerikan devletinin
kurumlar› içindeki ç›kar çat›ﬂmalar›n›
gözler önüne sermektedir.
My Lai katliam›n› ortaya ç›kard›ktan
sonra serbest gazetecilere çok ender verilen Pulitzer Ödülü’nü alan Hersh, sekizinci kitab› olan "Emir-Komuta Zinciri"yle de ABD’de 2004 National Magazine Ödülü, 2004 Ulusal Yay›nc›lar Birli¤i W.M. Kiplinger Ödülü ve ‹spanya’da
Araﬂt›rmac› Gazetecilik Ödülü’ne lay›k
görülmüﬂ olup, John Lennon an›s›na
verilen 50 bin dolar de¤erindeki Lennon-Ono ba¤›ﬂ›yla ödüllendirilmiﬂtir.

Hac› Komünist
Ferhan ﬁensoy
Ortaoyuncular Yay›nlar›
lkemiz insanlara maddesel zenginlikler sunmak için çok yoksul olsa da, onlara eﬂitlik duygusu, insanl›k onuru sunamayacak kadar yoksul de¤ildir." diyen adam›n gizemli adas›na do¤ru alçalmaya baﬂlad› uçak.

"Ü

amusal Alan’ kavram› özellikle
1990 baﬂlar›ndan beri ülkemizde
çeﬂitli akademik yay›nlarda ele al›nmaya, de¤iﬂik alanlarda kullan›lmaya ve
2002’den beri de güncel politik tart›ﬂmalar›n konusu olmaya baﬂlad›. Bu derlemenin amac›, günümüzde önem kazanan bu kavram› incelemektir. Modern kamusal alan›n tarihsel bir olgu ve
de bir norm olarak nas›l geliﬂti¤ine ve
farkl› modellerine bakmak; bugün gerek politik tart›ﬂmalardaki yeri, gerekse
kültür, iletiﬂim ve medyadan kente dek
uzanan de¤iﬂik konu ve alanlardaki
kullan›mlar›n› bir arada resmetmeye çal›ﬂarak kavram› elden geldi¤ince mu¤lakl›ktan ç›karmakt›r. Tabii, bu kadar
dall› budakl› bir konunun hakk›yla ele
al›nmas›n›n bu derlemenin gücünü aﬂt›¤› ve kavram› bu topraklarda yararl›
k›lman›n, uzun soluklu ve kollektif bir
düﬂünsel u¤raﬂ gerektirdi¤i eklenmelidir.

‘K

Uzun,
‹nce
Yolcular
37 Portre
Ümit Bayazo¤lu
Yap› Kredi Yay›nlar› / Yaﬂant› Dizisi
ansöz, prenses, berduﬂ, müvezzi,
amigo, feylesof, serüvenci, müzisyen, hayali, "tarzan", ﬂair, bakan, illüzyonist, hippiler kraliçesi, ses sanatç›s›,
muhabir... 37 portre:
Her boydan her soydan, hem birbirinden hem herkesten çok farkl› bu insanlar de¤iﬂik zaman ve çok mekanlarda ömür sürdüler. Ço¤u ﬂimdi hayatta de¤il; kimi intihar etmiﬂ, kimi cinayete
kurban gitmiﬂ, baz›lar›n›nsa akibeti
meçhul.

D
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SmartLite PS
TM

Kalem ﬂeklinde,
yüksek güçlü LED ›ﬂ›k cihaz›

YEN‹ DENTSPLY SmartLiteTM PS LED Iﬂ›k Cihaz› 5 Watt LED teknolojiyle üretilmiﬂtir. 24 cm’lik boyu ile çok küçük ve 100gr. l›k a¤›rl›¤› ile
de çok hafiftir. Ergonomik dizayn› ve kontrol
kolayl›¤› SmartLite‰ PS’nin geliﬂtirilmesinin
odak noktalar›d›r.
5 Watt LED teknolojisi yüksek ›ﬂ›k yo¤unlu¤u sa¤lar (950mw/cm_). Bu da hemen hemen tüm materyaller ve renkler için k›salt›lm›ﬂ polimerizasyon süresi anlam›na gelir. Iﬂ›k yo¤unlu¤u kayb›n› engellemek için
LED, en uca yerleﬂtirilmiﬂtir.
Tamamen ﬂarj edildi¤i zaman
SmartLite‰ PS 10sn.lik standart
polimerizasyon sikluslar›nda 150
polimerizasyon sa¤lar. ﬁarj iﬂlemi
kablosuz, küçük ﬂarj cihaz›yla yap›l›r.
SmartLite‰ PS do¤rudan soketin içine
yerleﬂtirilir.
Küçük ve hafif oluﬂu sayesinde çal›ﬂma
esnas›nda yorgunlu¤a neden olmaz.
360º dönebilecek esnekliktedir. Ucun de¤iﬂebilir olmas› ›ﬂ›k kayna¤›n›n yenilenebilmesine olanak sa¤lar.
Dokunmatik paneli, ses sinyali verebilen bir aktivasyon dü¤mesi ile açma/kapama dü¤mesini ve bunlara ilaveten ﬂarj kontrol ›ﬂ›¤›n› içerir.
Kontaminasyon riskini azaltan tek kullan›ml›k ﬂeffaf örtüleri
de mevcuttur.
Dentsply Türkiye
Tel: 0.216.302 29 30

Multilink
Self-etch ve self-cure adeziv kompozit
ultilink ikili ﬂ›r›nga ile uygulanan,
self-etch ve self-cure adeziv kompozit simand›r. ‹kili ﬂ›r›nga, komponentlerin eﬂit s›k›lmas› ve kar›ﬂt›r›lma-
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OPTIMA MX
Kömürsüz Mikromotor
2004 sonbahar›ndan itibaren MX motor ve dokunmatik
ekran›yla birlikte yeni bir nesil motor ortaya ç›km›ﬂt›r. ‘BIEN
AIR OPTIMA MX’ Diﬂhekimleri için yap›lan çok güçlü
(100W) kömürsüz mikromotordur. Hortumla kolay ba¤lant›,
tork ve oran ayar›, 5 adet program, ›ﬂ›k yo¤unluk ayar›, ileri
veya geri yönde rotasyon, oranlara ba¤l› 100 - 200.000 rpm
aras› h›z ayar› farkl› özellikleri aras›ndad›r. BIEN AIR’in yürütmüﬂ oldu¤u ‘ALL IN ONE’ politikas› sayesinde bu motor sistemi diﬂhekimlerine az donan›mla çok iﬂ yapma esnekli¤i
sa¤lar.
Yani 4 adet angldruva yerine 2 adet angldruvayla, yüksek h›z
ve düﬂük h›zda, endodonti ve implantoloji alanlar›nda
çal›ﬂma olana¤› sa¤lamaktad›r.
Esti
Tel: 0.312.433 13 61

s›yla uygulama kolayl›¤› sunar. Estetik gereksinimlerinize göre seçece¤iniz sar›, opak ve
transparan olmak üzere
üç farkl› rengi vard›r.
Multilink-Primer A/B
kompozit siman›n uygulanmas›ndan önce
diﬂ dokular›n›n haz›rlanmas›nda kullan›l›r.
Primer A ve B 1:1 oran›nda kar›ﬂt›r›l›p bu
siman
kar›ﬂ›m dentin ve mine
üzerine uygulan›r. Primerin self-etch özelli¤inden dolay› total etch asitleme tekni¤inin uygulanmas›na gerek yoktur. Metal restorasyonlar›n yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›lmak üzere

metal primeri de vard›r.
Endikasyonlar›:
Multilink metal, metal destekli seramik,
tam seramik, güçlendirilmiﬂ tam seramik, veya kompozit esasl› malzemelerle
haz›rlanm›ﬂ kuron, köprü, inley, onley,
post gibi tüm indirekt restorasyonlar›n
yap›ﬂt›r›lmas›nda kullan›labilir. Multilink özellikle ›ﬂ›k geçirgenli¤inin olmad›¤› veya düﬂük oldu¤u durumlarda
(metal, metal destekli porselen, geliﬂtirilmiﬂ tam seramik ve post uygulamalar› gibi) ve düﬂük kuron boyuna ba¤l› olarak yüksek retansiyon ve ba¤lanma
kuvvetlerinin arzuland›¤› durumlarda
kullan›lmak üzere geliﬂtirilmiﬂtir.
Güney Diﬂ
Tel: 0.212.346 04 04
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Sorular›n yan›tlar›n› en geç 8 Nisan 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- Florürlerin mine üzerindeki sistemik etkileriyle ilgili olarak hangisi yanl›ﬂt›r?
a) Organik matriks sentezinde rol oynar.
b) Kalsifikasyon döneminde floroapatit oluﬂumunu sa¤lar.
c) Hidroksiapatit kristalleri aras›ndaki boﬂluklar› doldurur.
d) Kalsiyum florür oluﬂturarak minenin çözünürlülü¤ü
azalt›r.
e) Hidroksiapatit kristallerinin aktifli¤ini azalt›r.

b)
c)
d)
e)

Mine 15 sn, dentin 15 sn
Mine 30sn, dentin 15 sn
Mine 30 sn, dentin 30 sn
Mine 30 sn, dentin 10 sn.

7- Aﬂa¤›dakilerden hangisi diﬂtaﬂ› oluﬂumunda rol oynamaz?
a) Kalsiyum tuzlar› birikimi sonucu oluﬂur
b) Pla¤›n d›ﬂ tabakas› ile iliﬂkilidir
c) Plakta baz› organizmalar›n fosfatazlar› sentezlemesi
sonucu plakta yüksek oranda fosfat iyonlar› görülür
d) Salya, Ca iyonlar›na doymuﬂ oldu¤undan plakta da
görülür
e) Ölü ve ölmekte olan organizmalar›n oluﬂturdu¤u organik
kal›nt› içindeki fosfatlar›n birikimidir

2- Aﬂa¤›dakilerden hangisi dental pla¤›n oluﬂmas›nda ilk kolonize olan bakterilerdendir?
a) A. actinomycetemcomitans
b) Porphyromonas gingivalis
c) Prevotella intermedia
d) Eikenella corrodens
e) Streptococcus sanguis

8- Periodontal endodontik problemli bir diﬂ için aﬂa¤›dakilerden hangisi yanl›ﬂt›r?
a) Endodontik problem periodontal kaynakl› olabilir
b) Periodontal problem endodontik lezyonun
periodonsiyum boyunca ilerlemesinden kaynaklanabilir
c) Diﬂ vital olabilir
d) Endodontik kaynakl› periodontal sorun endodontik
tedavi ile iyileﬂebilir.
e) Periodontal kaynakl› endodontik sorun periodontal
tedavi ile iyileﬂebilir.

3- Non-spesifik immün cevapta yer alan Polimorfnükleer Lökositelere ait lizozomal içeri¤in serbest hale geçmesine ne
denir?
a) Marjinasyon
b) Diapedesis
c) Fibrinolizis
d) Fibroplasia
e) Degranülasyon
4- Guta-perkan›n ba¤ dokusuyla temasta oldu¤u durumda aﬂa¤›dakilerden hangisi geçerlidir?
a) Guta-perka nispeten inertdir
b) Guta-perka immunojeniktir
c) Guta-perka stabil de¤ildir
d) Guta-perka karsinojeniktir.
e) Guta-perka doku içinde çözünür

9- Dental ünitin su giriﬂine bir bakteri filtresi konmazsa veya sistem periodik olarak dezenfektanlarla y›kanmaz ise kullan›lan ﬂebeke suyu spesifik olarak hangi tip enfeksiyonlara
yol açabilir.
a) Gribal enfeksiyonlar
b) Hepatit B veya C tipi enfeksiyonlar
c) HIV enfeksiyonlar›
d) Epstein-Barr veya Herpetik viral enfeksiyonlar
e) Psödomonas ile Lejionella enfeksiyonlar›

5- Tam seramik kron avantajlar›ndan de¤ildir?
a) Üstün estetik
b) Porselen k›r›lganl›¤›
c) ‹yi doku cevab›
d) Do¤al diﬂ yap›s›na benzerlik
e) Hepsi

10- Sabit bölümlü protez planlamas›nda parsiyel kron endikasyonu olan faktör aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
a) K›sa klinik kron boyu
b) Uzun köprülerde destek yap› olarak
c) Anterior rehberli¤in yeniden oluﬂturulmas› gerekti¤inde
d) Madde kayb› fazla olan endodontik olarak tedavi görmüﬂ
diﬂlerde
e) Hepsi

6- Total pürüzlendirme tekni¤inde, mine ve dentin için ideal
asitle temas süresi ne kadar olmal›d›r?
a) Mine 10 sn, dentin 10 sn

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

b
b
b
b
b

c
c
c
c
c

d
d
d
d
d

e
e
e
e
e

6.
7.
8.
9.
10.

a
a
a
a
a

b
b
b
b
b

c
c
c
c
c

d
d
d
d
d

e
e
e
e
e

Ad› Soyad› :
Adresi :
‹mzas› :

TDBD 85. Say› CEVAP ANAHTARI
1. C
‹ndirekt tutuculuk serbest sonlu protez
kaidesinin, mesnet hatt› etraf›nda oluﬂan
mukozadan uza¤a do¤ru olan rotasyon hareketini
k›s›tlamak amac›yla kullan›l›r. Mesnet hatt›ndan
mümkün oldu¤u kadar uza¤a yerleﬂtirilen protez
elemanlar›yla sa¤lan›r. Diﬂ destekli protezlerde
kaideler boﬂlu¤un her iki taraf›ndandaki restler ve
direkt tutucularla güvenli bir ﬂekilde desteklenip,
yerinden ç›kar›c› kuvvetlere karﬂ› korundu¤undan
bu tip protezlerde indirekt tutuculu¤a ihtiyaç
duyulmaz.
2. D
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 fibronektindir. Plazmin fibrin y›k›m›ndan sorumludur.
Kompleman 5a inflamasyon esnas›nda kemotaksis
ve diapedesisde rol al›r. Elastin ciltteki elastisiteyi
sa¤lar. Tropokollajen kollajenin ana maddesidir.
3. B
Yer tutucular kaybedilen süt diﬂine ait
yerin korunmas› ve gelecek olan daimi diﬂlerin
normal konumlar›nda sürebilmeleri için erken süt
diﬂi kay›plar›nda uygulanmal›d›r.
4. C
Mine seviyesindeki aç›k kahverengi renklenme baﬂlang›ç çürük lezyonunun belirtisidir.
Koruyucu bir yaklaﬂ›mla bu bölgedeki renkli mine
alev uçlu bir frezle uzaklaﬂt›r›l›p fissürler fissür
örtücü ile kapat›lmal›d›r. Bu ﬂekilde yap›lan fissür
tedavisine invasiv teknik ad› verilir.
5. B
I,II,III ve IV maddelerindeki alanlarda
kullan›l›rlar. Geniﬂ MOD kavitelerde kullan›lamazlar.
6. A
Hareketli bölümlü protezlerde protez
bileﬂenlerini birbirine ba¤layan ve kuvvetleri ark›n
her iki taraf›na ileterek kuvvet da¤›l›m›nda da rol
oynayan ana ba¤lay›c›lar›n rijit olmas› gerekir.
7. B
Spesifik immün cevapta yer alan T
Lenfositlerin alt grubundaki "Helper T
hücrelerinin" görevi B lenfositlerin proliferasyonunu ve farkl›laﬂmas›n› stimüle etmektir.
Antijenik materyalin hat›rlanmas›na yard›mc›
olmak amac›yla anti-body üretmek ve Kompleman
sistemini tetiklemek B lenfositlerin görevidir.
Supresör T hücreleri regüle etmek Helper T
hücrelerinin görevidir. Killer T hücreleri Anti-body
ile belirlenmiﬂ antijen içeren hücreleri yok eder.
8. A
Formülasyondan ba¤›ms›z olarak, 2mm’yi
aﬂan tabakalarda yeterli polimerizasyon elde
edilmesi her zaman mümkün olmayabilir.
9. D
Strestococcus sanguis periodontitis etkeni
bir organizma de¤ildir.
10. B

‹ﬂlemden 1 saat önce 2 gr’l›k tablet al›n›r.

Kredilendirilen
etkinlikler
TDB – SDE Yüksek Kurulunun 9 ﬁubat 2004
tarihli toplant›s›nda de¤erlendirilen etkinlikler:
Mersin Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0.324.328 93 08
Etkinli¤in Ad›
: SDE Konferans› ﬁubat 2005
Etkinli¤in Tarihleri
: 12.02.2005
Gölcük Deniz Hastanesi
Etkinli¤in Ad›
Etkinli¤in Tarihleri

Tel: 0.262.414 11 44
: Diﬂhekimli¤inde ‹mplantoloji
: 12.02.2005

ITI E¤itim ve Ö¤retim Komisyonu
Tel: 0.312.442 12 22
Etkinli¤in Ad›
: Straumann Dental ‹mplant Sistemi Kursu
Etkinli¤in Tarihi
: 19-20.02.2005
Ankara Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0.312.435 90 16
Etkinli¤in Ad›
: Meslek ‹çi E¤itim Seminerleri ﬁubat 2005
Etkinli¤in Tarihleri
: 24.02.2005
Estetik Diﬂhekimli¤i Akademisi Derne¤i
Tel: 0.212.224 08 50
Etkinli¤in Ad›
: Sürekli E¤itim Semineri ﬁubat 2005-1
Etkinli¤in Tarihleri
: 28.02.2005
Samsun Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0.362.435 44 78
Etkinli¤in Ad›
: SDO E¤itim Seminerleri Mart 2005
Etkinli¤in Tarihleri
: 04.03.2005
Antalya Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0.242.237 52 52
Etkinli¤in Ad›
: Bilimsel Komisyon Toplant›s› 2005-3
Etkinli¤in Tarihleri
: 05.03.2005
Ayd›n Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0.256.213 56 99
Etkinli¤in Ad›
: Bilimsel Etkinlik Mart 2005
Etkinli¤in Tarihleri
: 05-06.03.2005
Estetik Diﬂhekimli¤i Akademisi Derne¤i
Tel: 0.212.224 08 50
Etkinli¤in Ad›
: Sürekli E¤itim Semineri Mart 2005
Etkinli¤in Tarihleri
: 11.03.2005
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0.212.296 21 05-06
Etkinli¤in Ad›
: Klinik Uygulamalar 2005-4
Etkinli¤in Tarihleri
: 11.03.2005
Ankara Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0.312.435 90 16
Etkinli¤in Ad›
: 5.Bahar Sempozyumu
Etkinli¤in Tarihleri
: 11-12.03.2005
Estetik Diﬂhekimli¤i Akademisi Derne¤i
Tel: 0.212.224 08 50
Etkinli¤in Ad›
: Sürekli E¤itim Semineri Mart 2005-1
Etkinli¤in Tarihleri
: 13.03.2005
Estetik Diﬂhekimli¤i Akademisi Derne¤i
Tel: 0.212.224 08 50
Etkinli¤in Ad›
: Sürekli E¤itim Semineri Mart 2005-2
Etkinli¤in Tarihleri
: 14.03.2005
Ankara Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0.312.435 90 16
Etkinli¤in Ad›
: Meslek ‹çi E¤itim Seminerleri Mart 2005
Etkinli¤in Tarihleri
: 17.03.2005
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0.212.296 21 05-06
Etkinli¤in Ad›
: Acil T›bbi Yard›m Kursu 2005
Etkinli¤in Tarihleri
: 17.03.2005
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0.212.296 21 05-06
Etkinli¤in Ad›
: Sürekli Diﬂhekimli¤i E¤itimi Konferans› 2005
Etkinli¤in Tarihleri
: 20.03.2005
Bursa Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0.224.222 69 69-221 30 39
Etkinli¤in Ad›
: Mart 2005 E¤itim Semineri
Etkinli¤in Tarihi
: 25.03.2005
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Kurs
Kongre,
Sempozyum
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
Türk Periodontoloji Derne¤i
35. Bilimsel Kongresi
12-14 May›s 2005
The Marmara Otel / ‹stanbul
www.turkperio2005.org
WID Wiener Internationale
Dentalausstellung
19-21 May›s 2005
Viyana - Avusturya
www.wid-dental.at
British Dental Conference &
Exhibition
19-21 May›s 2005
Glasgow - ‹skoçya
www.bda-events.org

Swiss International
1-3 Haziran 2005
Basel - ‹sviçre
www.messe.ch
SIDEX 2005
04-06 Haziran 2005
Seul - Güney Kore
www.sidex.or.kr
Sino Dental
07-10 Haziran 2005
International Health Exchange Centre
Pekin - Çin
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
12. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i
Kongresi
23-25 Haziran 2005
‹stanbul
Tel: 0212 219 66 45
Fax: 0212 232 05 60
93 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

EDAD 9. Uluslararas› Estetik
Diﬂhekimli¤i Kongresi
16-18 Eylül 2005
‹stanbul
Tel: 0.212.224 08 50
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
3. ICOI Meffert Implant Institute
Sympozium
11-13 Kas›m 2005 Hilton /‹stanbul
www.draliarif.com
Tel
: 0.312.427 62 25
Fax : 0.312.427 36 31

Diflhekimli¤i ve
Sistemik Hastal›klar
Diﬂhekimi Murat Tokgöz’ün geçti¤imiz say›da kitap sayfam›zda yer verdi¤imiz ‘Diﬂhekimli¤i ve Sistemik Hastal›klar’
adl› eseri aﬂa¤›daki telefondan edinilebilir:
‹brahim Mimtaﬂ 0.532.646 13 87

24-27
A¤ustos
2005
Montreal
Kanada

‹.Ü. 1985 mezunlar› bulufluyor
93. FDI Dünya
Diﬂhekimli¤i
Birli¤i Kongresi

‹.Ü. 1985 mezunlar› için 25 Haziran Cumartesi
günü (Kongre kapan›ﬂ günü) yemek düzenlenecektir.
Gelmeyi düﬂünen arkadaﬂlar›n bana ulaﬂmalar›n›
rica ederim.

Çetin Dan›ﬂ:
Tel: 0.216.342 08 37
GSM: 0.532.283 35 33

www.fdiworldental.org

Ücretsiz uluslararas› duyuru imkan›
Vefat
TDB Yüksek Disiplin Kurulu üyesi
meslektaﬂ›m›z

Mehmet Çakmakç›’n›n
annesi vefat etmiﬂtir.
Ac›lar›n› paylaﬂ›r, baﬂsa¤l›¤› dileriz.
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Infodent International adl› dergi, ücretsiz duyuru olana¤› sunuyor. Dergi
taraf›ndan TDB’ye gönderilen e-posta
iletisinde derginin dünya genelinde
diﬂlerle ilgili imalatç›lar, sat›c›lar, ihracatç›lar, ithalatç›lar taraf›ndan okundu¤u
ifade ediliyor. Ücretsiz olarak

yay›mlanacak, (kontak detaylar› dahil)
50 kelimelik metni nadia@infodent.com
-mail adresine gönderebilirsiniz.
Mesaj›n›z›n kategorisinin de aç›kça belirtilmesi isteniyor: Distribütör aramak,
üretici aramak, iﬂ f›rsatlar›, teklifler ya
da di¤er kategorisini belirtebilirsiniz.

