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TDB Genel Baﬂkan›

Celal K. Y›ld›r›m

Vicdanlar›n›z›
kirletmeye son verin

B

u baﬂl›¤› okudu¤unuzda bu ça¤r› kime yap›l›yor, niye yap›l›yor ﬂeklinde sorular beyninizde uçuﬂmuﬂ olabilir. Bizim de niyetimiz bu sorular›n sorulmas›n› sa¤lamakt›.

ﬁeytana pabucunu ters giydirenler ise siyasetçi - bürokrat - belediyeci - giriﬂimci (!) dörtlüsü olarak devleti sömürmenin yolunu buldular.

Bir önceki yaz›m›zda kirlenmenin her alana bulaﬂmaya
baﬂlad›¤›n› belirtmiﬂtik. Ama bu tan›mlama art›k varolan
durumu ve yap›lan giriﬂimleri yorumlamaya yetmiyor.

Mahalli ‹dareler Birli¤i (M‹B) ad› alt›nda belediye baﬂkanlar›yla birlikte ﬂirketler kurup kendilerini resmi kurum olarak gösteriyor ve sosyal güvenlik kurumu mensuplar›na Bütçe Uygulama Talimat› (BUT) üzerinden hizmet veriyorlar.

Nedir varolan durum ve giriﬂimler?
Ülkemiz insan›n›n giriﬂimci ve ayn› zamanda ﬂeytana pabucunu ters giydiren özelliklere sahip oldu¤u söylenir.
Bu de¤erlendirme bir k›s›m insan›m›z için do¤rudur da...
Giriﬂimciler; gelece¤i öngörüp yat›r›mlar›n›, planlar›n›
buna göre kurgular. ﬁeytana pabucunu ters giydirenler
ise gayri yasal ve gayri meﬂru iﬂleri yapmada mahirdir.

Nas›l sömürüyorlar?

TDB; yaﬂan›lan bu yasa ve ahlak d›ﬂ› durumu, ‹çiﬂleri,
Maliye ve Sa¤l›k Bakanl›klar›yla görüﬂmesine, yarg›ya
taﬂ›mas›na ve ayr›ca diﬂhekimi milletvekillerimizin giriﬂimlerine karﬂ›n ﬂu ana kadar durduramad›.

Bu iki insan tipini ve onlar›n kurdu¤u kurumlar› diﬂhekimli¤i hizmetlerinde son dönemlerde çok s›k görmeye
baﬂlad›k.

Bu iki tip insan›n birbirinden öz olarak farklar› yok. Onlar›n zihniyeti ülkemizi tükenme noktas›na getirdi. Ne
yaz›k ki siyasetçilerimiz ve yöneticilerimiz bundan gerekli dersleri ç›karamad›lar.

Giriﬂimciler (!) (bu giriﬂimcilerimiz ünlem iﬂaretli giriﬂimciler), diﬂhekimli¤i hizmetlerinin özel sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan da al›nmas› yönünde de¤iﬂik kanallar› (siyasetçiler
ve bürokratlar üzerinden) kullan›yorlar.

Acaba vicdanlar›n›z› kirletmeye son verin, ruhlar›n›z› kurtar›n diye seslensek insanl›klar›n› hat›rlay›p yapt›klar› ve
yapmak istedikleri bu gayri insani, gayri ahlaki ve gayri
yasal iﬂlerden vazgeçerler mi?

TDB olarak diﬂhekimli¤i hizmetlerinin devlet taraf›ndan
muayenehanelerden; kapsam› ve kurallar› belirlenmiﬂ
bir çerçevede al›nmas›n› y›llard›r savunuyoruz. Bu anlamda bahsetti¤imiz giriﬂimcilerle amac›m›z ayn›. Ama
bu giriﬂimcilerimiz (!) diﬂhekimli¤i hizmetlerinin sadece
özel hastane ve polikliniklerde verilmesini istiyorlar.

Yoksa kirlenen ve kirletilmeye devam edilen yaﬂam
alanlar›m›z› kurtarmak için art›k sokaklara ç›k›p hayk›rmal› m›y›z?

Biraz ekonomi bilgisi olanlar bilir ki giriﬂimci rekabeti
yads›maz. En basit anlam›yla giriﬂimci rekabet ortam›n›
ister. Ama bizim sermaye sahiplerimiz, y›llard›r devlet
eliyle zengin olduklar› için ﬂimdi de diﬂhekimli¤i alan›nda bu al›ﬂkanl›¤› sürdürmek istiyor. Baz› “uyan›k” diﬂhekimleri ve sermaye gruplar› devlet eliyle zengin olman›n
yollar›n› açmaya çal›ﬂ›yor.

San›r›m her ikisini de yapmal›y›z.
Yeni y›l›n›z›; eme¤imizi, zaman›m›z›, becerilerimizi daha
olumlu iﬂlere, mesle¤imizin ve halk›m›z›n ortak ç›karlar›
için kullanabilme umuduyla kutlar›z.
Sevgilerimizle

Kamunun muayenehanelerden hizmet
al›m›yla ilgili geliﬂmeler
Toplumun a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetleri talebini karﬂ›layamayan kamunun muayenehanelerden de
hizmet sat›n almas›n›n önünün aç›lmas› amac›yla Türk Diﬂhekimleri Birli¤i çeﬂitli giriﬂimlerde
bulunmaya devam ediyor.

Kamunun muayenehanelerden de hizmet sat›n almas›yla ilgili olarak diﬂhekimi milletvekilleri
Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt, Remziye Öztoprak, Orhan Seyfi Terzibaﬂ›o¤lu, Süleyman Gündüz ve
Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› Yavuz Yenidünya’n›n kat›ld›¤› bir
toplant› yap›ld›.

-11 Kas›m 2005 tarihlerinde Saf-

10 ranbolu’da yap›lan Baﬂkanlar Kon-

seyi’nde; TDB maliyet esasl› asgari ücret
üzerinden olmak üzere BUT+katk› pay›
(TDB asgari ücret tarifesi aras›ndaki fark)
karﬂ›l›¤› muayenehanelerden hizmet verme karar› al›nm›ﬂt›.
1 Aral›k 2005 tarihinde TDB yetkilileri,
bu karar› iletmek ve ilk tepkileri alabilmek amac›yla Sosyal Güvenlik Kurumlar›
olan Emekli Sand›¤›, Ba¤-Kur ve Sosyal
Sigortalar Kurumu yetkililerini ziyaret ettiler ve ayn› günün akﬂam› diﬂhekimi milletvekilleriyle sorunu de¤erlendirdiler. 2
Aral›k 2005 tarihinde de konu diﬂhekimli¤i fakültelerinin dekanlar›yla yap›lan
toplant›da de¤erlendirildi ve süreçle ilgili
bilgi al›ﬂ veriﬂinde bulunuldu.
Bu toplant›larda muayenehanelerden hizmet al›nmas› gereklili¤i ﬂu temel esaslara

dayand›r›ld›:
1. Türk Diﬂhekimleri Birli¤i; hiçbir zaman
ülke kaynaklar›n›n bir bölümünün
meslektaﬂlar›na aktar›lmas› yönünde çal›ﬂmalar içinde olmam›ﬂt›r. Ülke kaynaklar›na göre öncelikli grup ve öncelikli tedavilerin tespit edilmesi ve sürdürülebilir
bir uygulaman›n baﬂlat›lmas› gereklili¤ini
savunmuﬂtur. Özelden hizmet al›m›nda
adil bir sistemin kurulmas›n› savunmaktad›r.
2. Vatandaﬂlar›m›z›n tamam›na yak›n›
(%97) sosyal güvenlik kapsam›ndad›r.
Kamuda çal›ﬂan yaklaﬂ›k 6 bin diﬂhekiminin, bu nüfusun a¤›z diﬂ sa¤l›¤›n› iyileﬂtirmesi ve talebe cevap vermesi mümkün
de¤ildir.
3. Kamu diﬂhekimli¤i hizmetlerinin alt
yap› ve da¤›l›m dengesizli¤i sonucu ülkemizin birçok yerinde hizmet verileme-

mektedir.
4. Kamudaki performans uygulamalar›nda sistemin yanl›ﬂ kurgulanmas› ve denetim eksikli¤i nedeniyle sorunlar yaﬂand›¤›
ve hizmet kalitesinin düﬂtü¤ü görülmektedir. Suistimal sonucunda mali kaynaklar›n belli kesimlere haks›z ﬂekilde aktar›m› ortaya ç›kmaktad›r.
5. Kamu ve özel diﬂhekimli¤i yat›r›mlar›
ülkemizin ortak kaynaklar›d›r. Özel yat›r›mlar›n ve diﬂhekimlerinin at›l durumda
bulunmas› do¤ru de¤ildir. Bu kaynaklar›n
harekete geçirilmesiyle toplumun hizmete
ulaﬂ›labilirli¤i sa¤lanacakt›r.
6. Öncelikli gruba (0-18 yaﬂ) yap›lacak
koruyucu tedavilerle a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hastal›klar› ortaya ç›kmadan önlenecek veya
basit tedavilerle sa¤l›¤› korumak mümkün olacakt›r. Diﬂ kayb›n›n yaﬂanmamas›
sonucu ileri yaﬂlarda protez ihtiyac› olmayaca¤›ndan ciddi anlamda kaynak tasarrufu sa¤lanacakt›r. Çünkü diﬂhekimli¤inin en pahal› tedavileri protezle ilgilidir.
7. Muayenehanelerden hizmet al›m›, kalite rekabetini gündeme getirecektir. Bu
durum hem a¤›z diﬂ sa¤l›¤› aç›s›ndan hem
de hizmetin süresi düﬂünüldü¤ünde mali
yönden avantaj sa¤layacakt›r.
8. Hangi sistemde yap›l›rsa yap›ls›n al›nan
hizmetin ve ücretin kontrol edilmesi ﬂartt›r. Aksi durumda suistimaller ve kaçaklar
olacakt›r. Muayenehanelerden hizmet al›m› durumunda TDB, kurumlar taraf›ndan
kontrole aç›k bir provizyon sistemi kurmay› ve iﬂletmeyi taahhüt etmektedir.

Çeﬂitli kurumlar nezdinde yap›lan giriﬂimler
TDB yetkilileri Kamunun muayenehanelerden hizmet al›m›yla ilgili olarak Emekli Sand›¤›,
Ba¤-Kur, SSK, Maliye ve Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkilileriyle görüﬂmelerde bulundu.
Emekli Sand›¤›
Emekli Sand›¤› Sa¤l›k ‹ﬂlerinden Sorumlu
Genel Müdür Yard›mc›s› Coﬂkun Çelik;
a¤›z diﬂ sa¤l›¤› konusunda mevcut durumun de¤iﬂme ihtimalindeki zorluklara
de¤inerek, muayenehanelere aç›l›m›n getirece¤i mali yükü do¤ru tespit etmek ge-

reklili¤ini belirtti. Bu yükü ölçümlemenin
baﬂka bir zorluk oldu¤una iﬂaret eden Çelik, ﬂu anda üç sosyal güvenlik kurumunun tek bir çat›da toplanma çal›ﬂmalar›n›n yap›ld›¤›n› fakat ücret aç›s›ndan birlikteli¤in s›k›nt›l› oldu¤unun alt›n› çizdi.
Sosyal güvenlik kurumlar› içerisinde en

avantajl› kurumun Emekli Sand›¤› oldu¤u
çünkü üyelerinin her türlü resmi sa¤l›k
kurum ve kuruluﬂuna gidebildi¤i, buna
karﬂ›l›k özellikle SSK üyelerinin bu konuda s›k›nt›l› olduklar› dile getirildi. O nedenle üç kurumun tek bir ücrette ve uygulamada birleﬂtirilmesinin zorluklar› ifa-

de edildi.
TDB yetkililerinin; Emekli Sand›¤›’n›n
ödedi¤i protez ücretlerinin tedavi giderlerine aktar›lmas› gerekti¤i ve böylece gelecek y›llarda hem sa¤l›k hem de ülke ekonomisi olarak daha iyi bir nokta yakalanaca¤› tespitine Çelik de kat›ld›.
Emekli Sand›¤› personelinin serbest hekimlerden ald›¤› hizmet tutar›n›n ne oldu¤u sorusunu cevaps›z b›rakan Çelik;
diﬂhekimli¤i hizmetlerinin özel sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan al›nmas› ile ilgili Sa¤l›k ve
Maliye Bakanl›¤› ile görüﬂülmesi gerekti¤ini ifade etti.
Ba¤-Kur
Ba¤-Kur Genel Müdürü Saner Güngör ve
Genel Müdür Yard›mc›s›yla yap›lan görüﬂme oldukça kapsaml›yd›. Genel Müdür, TDB heyetinin ziyeretinin tam zaman›nda yap›ld›¤›n›, d›ﬂardan hizmet almak
için çal›ﬂmalar›n›n baﬂlad›¤›n› ve diﬂhekimli¤inin karmaﬂ›k yap›s› nedeniyle zorland›klar›n› ifade etti.
D›ﬂar›dan hizmet al›mlar›ndan, sadece
özel hastane ve poliklinikleri iﬂaret ettikleri anlaﬂ›ld›¤›ndan, temsilcilerimiz taraf›ndan bunun sak›ncalar›ndan ve daha
önce yap›lan ve vazgeçilen ayn› uygulamadan bahsedilerek uygulaman›n tüm
diﬂhekimli¤i çal›ﬂanlar›na aç›lmas› gereklili¤i vurguland›.
Toplant›n›n di¤er bölümüne Otomasyon
ﬁube Müdürü, ‹laç-Protokol ﬁube Müdürü ve Sa¤l›k ‹ﬂleri Daire Baﬂkan› da kat›ld›. Ba¤-Kur yönetmeliklerine göre, muayenehaneden hizmet al›m›n›n mümkün
görülmedi¤i ancak poliklinik hizmetleri
veren kuruluﬂlardan bu hizmeti alabileceklerini ifade eden Daire Baﬂkan› Hac›
Musa Kart, diﬂhekimlerinin münferit olarak muayenehanelerinde poliklinik hizmeti verdiklerine dair Sa¤l›k Bakanl›¤› yaz›s›yla bu sorunun çözülebilece¤ini belirtti.
Bundan sonraki süreçte otomasyon ve
program konusunda tüm bilgileri
TDB’den alacaklar›n› ve iletiﬂimi kesmeyeceklerini belirten yetkililerle önümüzdeki günler içerisinde tekrar görüﬂülmesine karar verildi.
SSK
SSK Sa¤l›k ‹ﬂleri Genel Müdürü Sami Türko¤lu’yla yap›lan görüﬂmede, sosyal güvenlik kurumlar› içerisinde en fazla kiﬂiyi
bar›nd›ran(37 milyon) SSK’n›n politika
belirlenmesinde etkin olamamas›n›n üzerinde görüﬂler sunuldu.
Kamuoyunda
düﬂünülenin
aksine
SSK’n›n hazineye özellikle Emekli Sand›¤›’ndan daha az yük getirdi¤i, çünkü sa¤l›k primlerinin somut bir ﬂekilde topland›¤›, yaln›z baz› sosyal güvenlik kurumla-

r›n›n primlerinin ka¤›t üzerinde olmas›
sonucu hazineden yard›m ald›klar› ifade
edildi.
TDB heyeti, sosyal güvenlik kurumlar›n›n
hizmet alan, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ise hizmet sunan kurum oldu¤unu ve bu nedenle hizmet-kalite-ücret konusunda SSK’n›n
söz sahibi olmas› gerekti¤ini, bunun için
de a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin muayenehanelerden de al›nmas› gerekti¤ini ifade
etti.
Bu önerinin de¤erlendirilmesinin uygun
olaca¤›n› belirten Türko¤lu, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin bu çal›ﬂmay› en k›sa zamanda yapmas›n› ve kendilerine sunmas›n› talep etti.
Diﬂhekimi milletvekilleri yan›m›zda
TDB, çeﬂitli konularda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde
bulunmak ve desteklerini almak için diﬂhekimi milletvekillerinin kat›ld›¤› bir toplant› düzenledi. Toplant›da, son aylarda
artan Belediye ve Mahalli ‹dareler Birli¤i
a¤›z diﬂ sa¤l›¤› poliklinikleri, serbest diﬂhekimlerinin içinde bulundu¤u s›k›nt›lar
ve kamunun özel sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan
hizmet al›m› konusu de¤erlendirildi.
Milletvekili meslektaﬂlar›m›z bu sorunun
bir an önce çözümü için yap›lacak her çal›ﬂmaya destek vereceklerini belirttiler.
Maliye Bakanl›¤›
TDB yetkilileri 2 Aral›k 2005 tarihinde
Maliye Bakanl›¤› yetkilisiyle görüﬂme yapt›. Maliye Bakanl›¤› yetkilisi; BUT (Bütçe
Uygulama Talimat›) haz›rl›klar›na baﬂland›¤›n›, kurumlar aras› uygulama ve fiyatland›rmada mutabakat sa¤lanamad›¤›n›
ve bunun büyük sorunlar yaratt›¤›n› ifade
etti. Ayr›ca diﬂhekimli¤i hizmetlerinin
özel sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan al›nmas›n›n
maliyetinin ne olaca¤› konusundaki belirsizli¤in ad›m atmay› geciktirdi¤ini söyledi.
TDB yetkilileri, hizmetin özel sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan al›nmas›nda yaﬂanacak kazan›mlar ve sorunlar hakk›nda kendisine
bilgi verdi.
7 Aral›k 2005 tarihinde TDB Genel Baﬂka-

n› Celal Korkut Y›ld›r›m ve Maliye Bakanl›¤› Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür
Yard›mc›s› Hayati Gökçe, ikinci kez bir
araya geldiler.
Yap›lan görüﬂmede Y›ld›r›m, kamu diﬂhekimli¤i hizmetlerinin altyap› ve da¤›l›m›n
dengesizli¤i sonucu ülkemizin birçok yerinde hizmet verilemedi¤i ya da verilen
hizmetlerin yetersiz kald›¤›n›; ancak muayenehanelerden hizmet al›m›n›n hayata
geçirilmesiyle nüfusun a¤›z diﬂ sa¤l›¤›n›n
iyileﬂtirilmesi ve talebe cevap verilmesinin
mümkün olaca¤›n› belirtti.
Kamu ve özel diﬂhekimli¤i yat›r›mlar›n›n
ülkemizin ortak kaynaklar› oldu¤unun alt›n› çizen Y›ld›r›m, özel yat›r›mlar›n ve
diﬂhekimlerinin at›l durumda bulunmas›n›n kabul edilemeyece¤ini bu nedenle;
muayenehanelerden hizmet al›m›n›n bir
an önce gerçekleﬂmesinin uygun olaca¤›n›
ifade etti.
TDB Genel Baﬂkan› ayr›ca, a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinde öncelikli gruplar ve tedavilerin neleri kapsamas› gerekti¤i ve
hizmet kullan›m›n›n maliyet analiziyle ilgili de¤erlendirmelerde bulundu.
Sa¤l›k hizmetlerinin sunumundaki kalite
ve iﬂlemlerin faturaland›r›lmas› konusundaki olumsuzluklar›n giderilmesinin de
gündeme geldi¤i görüﬂmede, süreç içerisinde sorunun çözülece¤i, Maliye Bakanl›¤› Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür
Yard›mc›s› Hayati Gökçe taraf›ndan ifade
edildi.
2006 Y›l› için haz›rlanmakta olan Bütçe
Uygulama Talimat› haz›rl›k çal›ﬂmalar›n›n
GSS çal›ﬂmalar› ile eﬂgüdüm içerisinde
sürdürülmesi konusunda da mutab›k kal›nd›.
Sa¤l›k Bakanl›¤›
Konuyla ilgili olarak Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s›
Yavuz Yenidünya, de¤iﬂik zamanlarda
TDB taraf›ndan bilgilendirildi. Diﬂhekimi
milletvekilleriyle yap›lan toplant›ya da kat›lan Yenidünya, diﬂhekimli¤i hizmetlerinin özelden al›nmas› gerekti¤i konusundaki düﬂüncesini ifade etti.

Yerel yönetimler üzerinden diﬂhekimli¤i
hizmetlerinde 'saadet zinciri' ve geliﬂmeler
Çeﬂitli mahalli idarelerde yaﬂanan ve ‘saadet zinciri’ olarak adland›rd›¤›m›z iliﬂkilerle ilgili TDB taraf›ndan
bir dizi giriﬂimde bulunuldu. Sa¤l›k, ‹çiﬂleri ve Maliye bakanl›klar›yla yap›lan görüﬂmelerde çözüm için
ad›m at›lmas› istendi.

iﬂhekimli¤i hizmetlerinde de
devlet eliyle zengin olman›n
yolu Mahalli ‹dareler Birlikleri
ad› alt›nda kurulan sa¤l›k kuruluﬂlar›nda sürüyor. Baz› ileri görüﬂlü(!) “uyan›k” diﬂhekimleri, sa¤l›kla ilgisi olmayan ﬂah›slar ve Belediye baﬂkanlar›n›n
kurduklar› muvazaal› sa¤l›k kuruluﬂlar›nda yasalara ayk›r› olarak diﬂhekimli¤i hizmeti veriliyor.
Özel ﬂah›slar taraf›ndan donat›lan
hizmet birimlerinin, bu ﬂah›slara kiralama yoluyla belediye veya mahalli idare
hizmet birli¤i sa¤l›k tesisi gibi nitelendirilip; bu suretle vergi ve bir k›s›m
avantajlara sahip k›l›narak, di¤er özel
sa¤l›k kuruluﬂlar› ile haks›z rekabet yarat›l›yor.
Hiçbir hukuksal temeli olmamas›na
karﬂ›n ilgili belediye veya mahalli idareler hizmet birli¤i ile karﬂ›l›kl› menfaat
iliﬂkisi kurularak yarat›lan bu özel sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n, resmi kuruluﬂ gibi
sunulmas› neticesinde kamu kurumlar›n›n çal›ﬂanlar› ve emeklileri taraf›ndan al›nan hizmetlere ait bedellerin yine bu kurumlar taraf›ndan ödendi¤i bilinmektedir.
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin ‹çiﬂleri Bakanl›¤› nezdinde yapt›¤› giriﬂimler
sonucunda; Bakanl›k taraf›ndan 81 ‹l
Valili¤ine ç›kar›lan ve sayfalar›m›zda
yer verdi¤imiz 24 Kas›m 2005 tarihli
2005/121 nolu genelgede belediyeye
tan›nan sa¤l›k tesisi açma ve iﬂletme
yetkisinin üçüncü ﬂah›slara ihaleli ya da
ihalesiz devrinin mümkün olmad›¤› belirtildi¤inden, ﬂimdiye kadar hukuka
ayk›r› olarak kurumlar üzerinden hizmet veren ﬂirketler/ kuruluﬂlar hakk›nda uygulanacak mevzuat hükümleri,
süreç içerisinde izlenmesi gereken yöntem ve sonuçlar› konusunda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunmak üzere 7 Aral›k
2005 günü Sa¤l›k ve Maliye Bakanl›klar›nda birer toplant› gerçekleﬂtirildi.
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Hiçbir hukuksal temeli
olmamas›na karﬂ›n
belediye veya mahalli
idareler hizmet birli¤i ile
karﬂ›l›kl› menfaat iliﬂkisi
kurularak yarat›lan özel
sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n,
resmi kuruluﬂ gibi
sunulmas› neticesinde
kamu kurumlar›n›n
çal›ﬂanlar› ve emeklileri
taraf›ndan al›nan
hizmetlere ait bedellerin
yine bu kurumlar
taraf›ndan ödendi¤i
bilinmektedir.

Yap›lan görüﬂmeler
Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ü’nde yap›lan toplant›ya, diﬂhekimi milletvekili Remziye Öztoprak,
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Genel Baﬂkan›
Celal Korkut Y›ld›r›m, Sa¤l›k Bakanl›¤›
Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›lar› Diﬂhekimi Yavuz Yenidünya ve Dr.
‹nci Y›lmaz, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
Genel Sayman› M.Kemal Taﬂ, Sa¤l›k Bakanl›¤› Hukuk Müﬂaviri Adem Keskin ve
Mahalli ‹dareler Genel Müdürlü¤ü Daire
Baﬂkan› Mustafa Yard›mc› kat›ld›.
Toplant›da; konuyla ilgili kurumlar›n
üzerine düﬂeni yapmalar›, ayr›ca
TDB’nin mevzuat çerçevesinde kanuni
yükümlülüklerin yerine getirilmesi bak›m›ndan ilgili kurum ve kuruluﬂlara baﬂvuru yapmas› konusunda mutab›k kal›nd›.
Toplant› sonucunda gayri yasal durumun düzeltilmesi sürecinin h›zland›r›lmas› için Ankara Milletvekili Remziye
Öztoprak, Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’dan randevu talep etti. Olumlu yan›t
al›nmas› üzerine ayn› gün ö¤leden sonra
Kemal Unak›tan ile görüﬂüldü. Bu toplant›da da diﬂhekimi milletvekili Remziye Öztoprak, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
Genel Baﬂkan› Celal Korkut Y›ld›r›m,
Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel
Müdür Yard›mc›s› Diﬂhekimi Yavuz Yenidünya ve Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Genel Sayman› Diﬂhekimi M.Kemal Taﬂ ve
Maliye Bakanl›¤› Dan›ﬂman› Seyit Ahmet
Baﬂ bulundular.
Toplant›da Unak›tan’a konuyla ilgili
bilgi verildi ve son geliﬂmeler aktar›ld›.
Maliye Bakan› da konuyla ilgili olarak;
gayri yasal ve meﬂru olmayan yollardan
zengin olma hevesinin ülkemizin bugün
içinde bulundu¤u durumun en büyük
nedeni oldu¤unu belirtti.
En k›sa zamanda sorunun çözülece¤ini ifade eden Unak›tan, toplant› s›ras›nda görevlilere gerekli talimatlar› verdi.

‹çiﬂleri Bakanl›¤› valilikleri uyard›
Geçti¤imiz say›m›zda dikkat çekti¤imiz belediyelerin ve mahalli idareler birliklerinin yasaya karﬂ› hülle yaparak a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinde bir ‘saadet zinciri’ oluﬂturmalar›na karﬂ› ‹çiﬂleri Bakanl›¤› da uyar›ld›.
Bu uyar›lar sonucu Bakanl›k 24 Kas›m günü valiliklere bir yaz› göndererek belediyelerin yetki alanlar› içerisinde kalmalar›n› istedi. 81 ilin valili¤ine gönderilen yaz›ya
aﬂa¤›da yer veriyoruz (boldlar bize ait).

ürk Diﬂhekimleri Birli¤i’nden al›nan ilgi yaz›da son zamanlarda
baz› Belediyeler ve Mahalli ‹dare
Birliklerinin a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerini yürüten birimlerini tamam›yla ya da
k›smen özel ﬂah›slara kiralamak suretiyle bu hizmetleri gördürdü¤ü, özel ﬂah›slar taraf›ndan donat›lan bu birimlerin
hukuksal temeli olmamas›na karﬂ›n belediye veya mahalli idare hizmet birli¤i
sa¤l›k tesisi gibi nitelendirildi¤i ve çal›ﬂt›r›ld›¤› belirtilmektedir.
Bilindi¤i üzere 5393 say›l› Belediye
Kanunu’nun belediyelerin görev ve sorumluluklar›n› düzenleyen 14/b maddesinde belediyelerin sa¤l›kla ilgili her
türlü tesisi açabilece¤i ve iﬂletebilece¤i
hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. 5216 say›l›
Büyükﬂehir Belediye Kanunu’nun 7/n
bendi ise Büyükﬂehir belediyelerinin
gerekti¤inde sa¤l›k, e¤itim ve kültür
hizmetleri için bina tesisler yapmak,
kamu kurum ve kuruluﬂlar›na ait bu
hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her
türlü bak›m›n›, onar›m›n› yapmak ve
gerekli malzeme deste¤ini sa¤layabilece¤ini düzenlemiﬂtir. Öte yandan, yine
5393 say›l› belediye Kanununun 67.
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maddesi belediyelerin ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen alt›nc› ay›n
sonuna geçmemek üzere ihale yoluyla
üçüncü ﬂah›slara gördürülebilece¤i hizmetler aras›nda “sa¤l›kla ilgili destek
hizmetleri”ne de yer verilmiﬂtir. 5355
say›l› Mahalli ‹dare Birlikleri Kanununun 6. maddesinde ise birliklerin tüzüklerinde birli¤e devredilmesi öngörülen mahalli müﬂterek nitelikteki hizmetlere iliﬂkin olarak üye mahalli idarelerin hak ve yetkilerine sahip oldu¤u
belirtilmiﬂtir.
Yukar›da yer alan maddelerden de
anlaﬂ›laca¤› üzere, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belediyeler her türlü
sa¤l›k tesisini açabilece¤i ve iﬂletebilece¤i gibi sa¤l›k hizmetlerini ve sa¤l›kla
ilgili destek hizmetlerini üçüncü ﬂah›slara da gördürebileceklerdir.
Ancak uygulamada belediyeler ve
mahalli idare birliklerinin sa¤l›k hizmetlerini yürütmek üzere ﬂirket kurduklar› veya kurulan ﬂirketlere kat›ld›klar›; bu ﬂirketlerin de çal›ﬂmalar›nda ve müﬂterileriyle iliﬂkilerinde
belediye tüzel kiﬂili¤ine ait belgeleri
kulland›klar› veya düzenledikleri

belgelere belediyenin amblem, kaﬂe
ve damgas›n› vurduklar› müﬂahede
edilmiﬂtir.
Belediyelerin kurduklar› ya da kuruluﬂuna kat›ld›klar› söz konusu ﬂirketler, bakanlar kurulu iznini müteakip
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
kurulmakta olup, özel hukuk hükümlerine tabidirler. Dolay›s›yla, ayr› bir
tüzel kiﬂili¤i olan belediye ﬂirketlerinin veya belediyenin ortak oldu¤u
ﬂirketlerin, belediyeye kanunla tan›nan yetki ve imtiyazlar› belediye kamu tüzel kiﬂili¤ine ait belgeleri kullanmalar› veya düzenledikleri belgelere bu tüzel kiﬂili¤e ait amblem, kaﬂe veya damgalar› vurmalar› ayr›ca
kanunla belediyeye tan›nan sa¤l›k tesisi açma ve iﬂletme yetkisinin üçüncü ﬂah›slara ihaleli yada ihalesiz devri mümkün bulunmamaktad›r.
Bilgilerinizi ve gere¤inin buna göre
ifas› için iliniz dahilindeki belediyelere
duyurulmas›n› rica ederim.
Zekeriya ﬁARBAK
Bakan a.
Müsteﬂar Yard›mc›s› V.

Ferdi Kaza Sigortas›’yla içimiz daha rahat
Geçti¤imiz y›l imzalanan protokolle hayata geçen ferdi kaza sigortas› zaman zaman yaﬂad›¤›m›z üzücü
olaylarda meslektaﬂlar›m›z›n ekonomik olarak da ma¤dur olmas›n› engelleyen bir güvence sa¤l›yor.
aziantep Diﬂhekimleri Odas› Baﬂ-

G kan› Zafer Çolako¤lu 22 Eylül

2005 tarihinde kamu görevi yapmakta
oldu¤u Gaziantep 25 Aral›k Devlet
Hastanesi’nde çal›ﬂ›rken aya¤›n›n burkulmas› sonucu düﬂtü ve sa¤ ayak lateral malleol kemikte k›r›k oluﬂtu.
Gereken müdahaleler sonucu ayak
alç›ya al›nd› ve bu iﬂlemlerin sonucu
meslektaﬂ›m›z Zafer Çolako¤lu gerek

kamu görevini sürdürdü¤ü hastanede,
gerekse muayenehanesinde çal›ﬂamad›.
Rahats›zl›¤›ndan dolay› 40 (k›rk)
gün rapor alan Çolako¤lu Gaziantep
Diﬂhekimleri Odas›’nca üyelerine yap›lan ferdi kaza sigortas›ndan geçici iﬂ
göremezlik kapsam›nda yararlanmak
için gerekli evraklarla sigorta kuruluﬂuna baﬂvurdu. Yap›lan bu baﬂvuru so-

nucu odalar›m›z taraf›ndan üyelerden
ek bir bedel talep edilmeden yapt›r›lan
“Ferdi Kaza Sigortas›”ndan faydalanmas› sa¤land›.
Sigortalama portföyünün geçici iﬂ
göremezlik maddesi gere¤ince, al›nan
rapor süresi boyunca Zafer Çolako¤lu’na günlük 50 (elli) YTL ödeme yap›larak ekonomik giderlerini karﬂ›lamada maddi katk› yap›ld›.

TDB ve dekanlar›m›z yeniden biraradayd›
TDB Merkez Yönetim Kurulu ve diﬂhekimli¤i fakültelerinin dekanlar›n› biraraya getiren toplant›lar›n sonuncusu 2-3 Aral›k 2005 tarihlerinde Ankara’da yap›ld›. Toplant›da uzmanl›k tüzü¤ü ve yeni mezunlar›n yaﬂad›¤› sorunlar da dahil olmak üzere diﬂhekimli¤inin birçok önemli sorunu gündeme geldi.
eçti¤imiz Haziran ay› içinde MSS kapsam›nda TDB
Merkez Yönetim Kurulu’nun diﬂhekimli¤i fakültelerinin
dekanlar›yla yapt›¤› toplant›da en
k›sa sürede yeniden toplanma ihtiyac› belirlenmiﬂti.
2-3 Aral›k 2005 tarihinde Ankara’da yap›lan toplant›ya bir eksikle bütün dekanlar kat›ld› ve
çok verimli bir toplant› gerçekleﬂti.
Önce TDB Hukuk Dan›ﬂman›
Av.Mustafa Güler yeni TCK’n›n
diﬂhekimli¤ini nas›l etkileyece¤ini
anlatt›. Güler daha sonra uzmanl›kla ilgili sunumuna geçti. “Uzun bir hikaye” diyerek baﬂlad›¤› konuﬂmas›nda,
geçmiﬂten günümüze Uzmanl›k Tüzü¤ü
ile ilgili yaﬂanan geliﬂmeleri anlatt› ve
tüzü¤ün bugünkü durumuyla Dan›ﬂtay
kararlar› hakk›nda bilgi verdi.
Bu aç›klamalardan sonra konu dekanlar›m›z ile kapsaml› bir ﬂekilde tart›ﬂ›ld›. Tart›ﬂmalar s›ras›nda yaﬂanan t›kan›kl›k nedeniyle uzmanl›¤a talebin kalmad›¤›, Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Tüzü¤ü’nün t›ptan ayr› haz›rlanmas› gerekti¤i, konunun somutlaﬂt›r›lmas› için
TDB’nin TTB ile iﬂbirli¤i yapmas›, uzmanl›k e¤itiminin üniversitelerin içine
çekilmesi ve bu e¤itimde Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n müdahalelerinin ortadan kald›r›lmas› gerekti¤i, uzmanl›k istenen dallar›n belirlenebilmesi amac›yla, önce
kriterlerin tespit edilmesi gerekti¤i ortaya konuldu. Oluﬂturulacak bir komis-
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yon ile çal›ﬂmalara devam edilmesi kabul gördü.
Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin d›ﬂar›dan sat›n al›nmas› ile ilgili sorunlar ve
GSS Kanun Tasar› Tasla¤› hakk›nda,
TDB MYK üyesi Tümay ‹mre dekanlar›m›za bir sunum yapt›. Oluﬂacak yeni
durumdan diﬂhekimli¤i fakültelerimizin
ne yönde etkilenece¤i de¤erlendirildi.
Diﬂhekimli¤i ö¤rencilerinin meslek
yaﬂam›na baﬂlad›klar›nda karﬂ›laﬂt›klar›
sorunlar hakk›nda dekanlar›m›za bilgiler veren TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m, bu sorunlar›n aﬂ›lmas›nda TDB’nin,
web sayfas›, dergi, kitapç›k ve kongreler
arac›l›¤› ile yard›mc› olmaya çal›ﬂt›¤›n›
belirtti.
Görüﬂmeler s›ras›nda ö¤rencilerin
mevzuat konusunda bilgilendirilmesinden mezunlar›n ülke genelinde hizmete
muhtaç bölgelere yönlendirilmesine ka-

dar birçok öneri gündeme geldi.
Diﬂhekimli¤inde yard›mc› personel konusunun önemi vurguland›. TDB Genel Baﬂkan Vekili
Prof.Dr. Taner Yücel, konuyla ilgili e¤itimi TDB ve fakültelerin birlikte planlamas› gerekti¤ini, AB
ülkelerinde farkl› uygulamalar›n
bulundu¤unu ve ülkemizde nas›l
bir insan gücüne ihtiyaç duyuldu¤unun öncelikli oldu¤unu belirtti.
2008 önemli bir y›l; Türkiye’de bilimsel diﬂhekimli¤inin
100. y›l›n›n kutlanaca¤› 2008 y›l›
için de bir kutlama program›n›n
oluﬂturulmas› için haz›rl›klara
baﬂlanmas›na karar verildi.
Prof.Dr. Gökhan Alpaslan “Avrupal›
Diﬂhekiminin Profil ve Yeterlilikleri” konusunda bilgiler verdi.
Dekanlar›m›z, ülkemizdeki diﬂhekimli¤i e¤itiminin, AB ülkeleri ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, oldukça iyi bir konumda
bulundu¤u, ancak ö¤rencilerimizin sosyal yönlerinin zay›f kald›¤› tespitini yapt›lar. Bu noktada çeﬂitli çözüm önerileri
tart›ﬂ›ld›.
Toplant›da ayr›ca, YÖK’ün fakültelere al›nacak ö¤renci say›lar›n› diﬂhekimli¤i fakültelerimizin altyap›s›n› göz önüne alarak belirlemesinin fakültelerimize
dinamizm getirece¤i görüﬂünde birleﬂildi.
Yo¤un bir çal›ﬂma temposu ile iki
gün süren toplant› son derece verimli
geçti. Bu toplant›lar›n y›lda üç defa
planlanmas› kabul gördü.

Diﬂ Koruma Günleri tamamland›
Alt›nc›s› gerçekleﬂtirilen Diﬂ Koruma Günleri, TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m ve Colgate Palmolive Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Pura’n›n kat›ld›¤› bir bas›n aç›klamas›yla kamuoyuna duyuruldu.

iﬂ Koruma Günleri’nin alt›nc›s› 8
Kas›m 2005 günü TDB Genel
Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m ve Colgate
Palmolive Türkiye Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Pura’n›n kat›ld›¤› bir bas›n toplant›s›yla kamuoyuna duyuruldu.
Celal Y›ld›r›m Türkiye’de halk›n a¤›z
diﬂsa¤l›¤›yla ilgili göstergeler hakk›nda
bilgi verdikten sonra varolan olumsuz
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Süleyman Gündüz’den TBMM’de foto¤raf sergisi
ok yönlü kiﬂili¤iyle tan›nan diﬂmilletvekili Süleyman
Gündüz foto¤raf alan›ndaki çeﬂitli çal›ﬂmalar›n› TBMM’de açt›¤› bir sergiyle izleyenlerin be¤enisine sundu. AKP
Sakarya Milletvekili Dr. Süleyman

Ç hekimi

Gündüz'ün "A¤›tlar ve An›tlar" foto¤raf sergisi 22 Kas›m'da Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an ve Meclis Baﬂkanvekili Nevzat Pakdil taraf›ndan
aç›ld›. Sergi TBMM ﬁeref Holü'nde 2
Aral›k tarihine kadar aç›k kald›.

tabloyu tersine çevirebilmek için koruyucu a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerine önem
verilmesi gerekti¤ini, Diﬂ Koruma Günleri gibi çal›ﬂmalar›n bu do¤rultuda büyük önem taﬂ›d›¤›n› ifade etti. Colgate
Palmolive Türkiye Yönetim Kurulu
Üyesi Ahmet Pura da Colgate Palmolive
Türkiye’nin topluma karﬂ› olan sorumluklar›n›n bilincinde olan projeye alt›
y›ld›r destek verdiklerini belirtti. Diﬂ
sa¤l›¤›n›n önemini vurgulamak amac›yla düzenlenen 6. Diﬂ Koruma Günleri
kapsam›nda, 6-12 yaﬂ aras› çocuklara
çürük önleyici “fissür örtücü”nün ücretsiz olarak uygulanaca¤›n› aç›klad›.
Türkiye çap›nda 3 bin diﬂhekiminin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen Diﬂ Koruma
Günleri’ne kat›lan gönüllü diﬂhekimlerinin iletiﬂim bilgileri 6 Kas›m 2005 tarihinde belirli ulusal gazetelerde yay›mland›. Baﬂvurmak isteyenlerin ilanlardan, 0800 261 64 07 numaral› ücretsiz
hattan ya da marketlerde bulanan
standlardan bilgi edinilebildi¤i kampanya boyunca ücretsiz diﬂ muayene
olana¤›ndan yararlanmak isteyen herkes randevu alarak gönüllü diﬂhekimlerini ziyaret edebildi. Ayr›ca yap›lan muayene sonras› kat›l›mc›lara Colgate diﬂ
f›rças› ve diﬂ macunu hediye edildi.
Türkiye çap›nda dokuz diﬂhekimli¤i fakültesi de toplu baﬂvurular› karﬂ›layarak kampanyaya katk›da bulundu.
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ve Colgate,
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n deste¤iyle alt› y›ld›r
sürdürdükleri Diﬂ Koruma Günleri’ni
gelecek y›llarda da artan kat›l›mlarla
sürdürmeyi hedefliyor.

Pakistanl› diﬂhekimlerinden
Türkiyeli meslektaﬂlar›na
teﬂekkür
Pakistan Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂkan› Prof. M. Waheed ul Hamid TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m’a bir mektup göndererek Pakistan’daki meslektaﬂlar›m›z›n durumu hakk›nda bilgi verdi ve Türkiyeli meslektaﬂlar›n›n
yard›mlar› için teﬂekkür etti.
eçti¤imiz 8 Ekim’de Pakistan’›n kuzeydo¤usunda gerçekleﬂen ve yaklaﬂ›k 90 bin insan›n ölümüyle sonuçlanan
depremin yaralar›n› sarma çabalar› devam ediyor.
Türkiye’den birçok yard›m kuruluﬂu ve
sivil toplum örgütüyle birlikte TDB de
bir kampanya açarak meslektaﬂlar›m›z›n
Pakistan halk› ve oradaki diﬂhekimleriyle dayan›ﬂmas›na yard›mc› oldu. Yard›mlar›n yerine ulaﬂt›r›lmas› için irtibat kurulan Pakistan Diﬂhekimleri Birli¤i Türkiyeli meslektaﬂlar›n›n bu katk›s›ndan
büyük mutluluk duydu¤unu ifade etti.
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Pakistan Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂkan›
Prof. M. Waheed ul Hamid TDB’ye gönderdi¤i mektupta ﬂöyle dedi: ‘Deprem
alanlar›ndaki meﬂguliyetimiz nedeniyle
size geç cevap verdi¤im için özür dilerim. Yaklaﬂ›k 28 diﬂhekimi ve onlar›n aileleri depremden dolay› çok kötü bir ﬂekilde ma¤dur olmuﬂlard›r. Meslektaﬂlar›m›za yard›m etme teklifinizi takdirle karﬂ›l›yorum. Bizler, Pakistanl› olarak siz
Türklere hayranl›k duyuyoruz ve ben
Türkiye’yi uygun bir zamanda ziyaret etmeyi ve sayg›, sevgi ve teﬂekkürlerimi
bizzat iletmeyi istiyorum.’

TDB’nin kampanyas›
sona erdi
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin Pakistan’daki depremden olumsuz
etkilenen meslektaﬂlar›m›zla ve
Pakistan halk›yla dayan›ﬂma amac›yla açt›¤› ba¤›ﬂ kampanyas› sona erdi. 14 Ekim ve 14 Kas›m
2005 tarihleri aras›nda süren
kampanyada 18.900 YTL topland›.
Toplanan miktar TDB taraf›ndan
Pakistan Diﬂhekimleri Birli¤i’ne
gönderildi.

Konyal› ö¤rencilerin f›rças›ndan
‘Diﬂhekimi ve Ben’
Konya Diﬂhekimleri Odas› ilkokul 4. ve 5. s›n›f ö¤rencileri aras›nda “Diﬂhekimi
ve Ben” konulu bir resim yar›ﬂmas› düzenledi. Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas› etkinlikleri kapsam›nda ayr›ca okullarda e¤itim çal›ﬂmalar› düzenlendi.
onya Diﬂhekimleri Odas›, Toplum

K A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas› etkinlikleri

kapsam›nda Konya ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün izniyle Merkez ilçelerdeki
ilkokul 4. ve 5. s›n›f ö¤rencileri aras›nda “Diﬂhekimi ve Ben” konulu bir resim
yar›ﬂmas› düzenledi.
Yar›ﬂmaya kat›lan resimler Konya ‹l
Milli E¤itim Müdürlü¤ü De¤erlendirme
Komisyonu taraf›ndan de¤erlendirildi.
Birinci Meltem Dolmac›, ikinci ﬁükrü
Özata, üçüncü Sümeyye ﬁen isimli ö¤rencilere ödülleri olan bisikletler 22 Kas›m 2005 günü Konya Diﬂhekimleri
Odas›’nda Baﬂkan Birol Karakaya ve Yönetim Kurulu üyelerimiz taraf›ndan ve-

rildi.
Etkinlik dahilinde 23 Kas›m’da Konya’n›n Çumra ilçesindeki Yat›l› ‹mama
Hatip ‹lkö¤retim Okulu’nda 15-18 yaﬂ
grubu ö¤rencilere Oda Yönetim Kurulu

üyeleri M. Özgür Gönlüm ve Sultan Yavuzer taraf›ndan ‘Diﬂ Sa¤l›¤› ve F›rçalama Teknikleri’yle ilgili bir e¤itim verildi. Anlat›m sonras›nda her ö¤renciye
diﬂ f›rças› ve diﬂ macunu hediye edildi.

Çanakkale kendi binas›na kavuﬂtu
Beﬂ y›l önce kurulan Çanakkale Diﬂhekimleri Odas› düzenledi¤i 10. Bilimsel
Sempozyum’la Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas›’n› kutlarken Oda üyelerinin de
katk›lar›yla kendine ait bir binaya kavuﬂtu.

ilimsel diﬂhekimli¤inin 97. y›l› Ça-

B nakkale Diﬂhekimleri Odas› taraf›ndan da büyük bir coﬂkuyla kutland›.
Hafta boyunca merkez ve ilçe baz›nda
çeﬂitli ilkö¤retim okullar›nda a¤›z-diﬂ
sa¤l›¤› e¤itimi verilirken; hafta sonu da
10. Bilimsel Sempozyum gerçekleﬂtirildi. Bu kapsamda Çanakkale Valisi Süleyman Kamç›, Belediye Baﬂkan Vekili,
‹l Sa¤l›k Müdürü, CHP ‹l Baﬂkan›, Kepez Belediye Baﬂkan›, Tabip Odas› ve
A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› ﬁube Müdürü’nün de
aralar›nda bulundu¤u geniﬂ bir davetli
toplulu¤unun kat›ld›¤› Diﬂhekimleri Balosuyla ‘Ulusal Diﬂhekimli¤i Günü’ kutland›.
18 Mart Üniversitesi'nden ö¤rencilerin
müzik ve dans gösterisiyle renklendir-

dikleri gecede meslekte 25. ve 40. y›l›n›
dolduran meslektaﬂlar›m›za plaketleri
sunuldu.
Beﬂ y›l önce kurulan Çanakkale Diﬂhekimleri Odas› 10. Sempozyumunu Ege
Üniversitesi ö¤retim görevlilerinin kat›l›m›yla gerçekleﬂtirdi. Prof.Dr. Figen
Sevgican, Prof.Dr. Murat Türkün,
Doç.Dr. ﬁebnem Türkün, Doç.Dr. Ahmet Saraço¤lu, Doç.Dr. Cenk Cura ve
Uz.Dr. Ç›nar Atagün çeﬂitli baﬂl›klarda
sunumlar yapt›lar.
Atatürk an›t›na çelenk konarak baﬂlat›lan etkinlikler ve mesleki sorunlar›m›z›
içeren bas›n aç›klamas›, yerel bas›nda
geniﬂ yer ald›. Yerel Ton TV Toplum
A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas› dolay›s›yla Oda
Baﬂkan› Bilge ﬁimﬂek'le bir saat süren

bir canl› yay›n program› yapt›. Programda a¤›z diﬂ sa¤l›¤›na, mesleki sorunlar
de¤inildi ve diﬂhekimli¤i fakültesini tercih edecekler için küçük bilgiler verildi.
Vali Süleyman Kamç›'n›n deste¤iyle ilkö¤retim ö¤rencileri aras›nda a¤›z diﬂ
sa¤l›¤› konulu resim ve kompozisyon
yar›ﬂmas› düzenlendi. Her okuldan seçilmiﬂ eserlerin konunun uzmanlar›ndan seçilmiﬂ jüri taraf›ndan de¤erlendirilmesi sonucu dereceye girenlere çeﬂitli
ödüller verilecek.
Çanakkale Diﬂhekimleri Odas› kuruluﬂunun beﬂinci y›l›nda kurumsallaﬂma
çabalar› do¤rultusunda Oda üyelerinden toplanan ba¤›ﬂlarla Çanakkale
merkezinde bir daire sat›n alarak kendine ait bir oda merkezine kavuﬂtu.

Mersin Hafta’y› ÇUD‹G’le kutlad›
Mersin Diﬂhekimleri Odas›, ilki 1998 Y›l›nda Çukurova Üniversitesi Diﬂhekimli¤i
Fakültesi ve bölge odalar›n›n katk›lar›yla yap›lan ÇUD‹G’i bu y›l yeniden organize
ederek gelenekselleﬂtirmeye çal›ﬂ›yor.

ersin Diﬂhekimleri Odas›’n›n dü-

M zenledi¤i Çukurova Diﬂhekimli¤i

Günleri (ÇUD‹G)’nin ikincisi, 18-19
Kas›m 2005 tarihlerinde yap›ld›. ÇU-

D‹G, toplam dokuz oturumda beﬂ bilim
insan›n›n yapt›¤› sunumlar ve 19 firman›n yer ald›¤› sergisiyle hem bilimsel
hem de sosyal program olarak oldukça

zengin bir içerik sundu.
Mersin Diﬂhekimleri Odas›, ilki 1998
Y›l›nda Çukurova Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi ve bölge odalar›n›n
katk›lar›yla yap›lan ÇUD‹G’i bu y›l yeniden organize ederek gelenekselleﬂtirmeye çal›ﬂ›yor.
Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas›’na
denk gelmesine ve di¤er odalar›n da bu
hafta kapsam›nda yo¤un programlar›
olmas›na ra¤men Adana, Hatay, Osmaniye, Diyarbak›r, Kahramanmaraﬂ, Gaziantep, Van illerinden meslektaﬂlar›m›z›n yo¤un kat›l›m› organizasyonda
görev alanlar› sevindirdi.

‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
21-27 Kas›m A¤›z ve
Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas›n›
yo¤un bir etkinlik
program›yla tamamlad›.

“Geleneksel Sertifika Töreni”nde “Aliye” dizisinde bir diﬂhekimini canland›ran ‹lhan ﬁeﬂen’e
ve rol arkadaﬂ› Sanem Çelik’e özel ödül verildi.

‹stanbul’da etkinliklerle dolu bir hafta
Bas›n Toplant›s› - Geleneksel
Sertifika ve Plaket Töreni
Ülkemizde Bilimsel Diﬂhekimli¤inin
kuruluﬂunun 97.y›l› ve A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas› kutlamalar›na, 21 Kas›m sabah› Taksim Atatürk An›t›’na çelenk
konulmas›yla baﬂland›. Daha sonra The
Marmara Otel’inde yap›lan kahvalt›l›
bas›n toplant›s›nda konuﬂan ‹DO Baﬂkan› Rifat Yüzbaﬂ›o¤lu, sa¤l›k politikalar›, a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinde tekelleﬂme, ticarileﬂe ve sa¤l›kta reklam konular›na de¤indi.
Ayn› akﬂam Atatürk Kültür Merkezi’nde yap›lan “Geleneksel Plaket ve Sertifika Töreni”nde mesle¤inde 25, 40 ve 50. y›llar›n› dolduran diﬂhekimlerine plaket, yeni
mezun diﬂhekimlerine de sertifika
verildi. Ayr›ca, Kad›köy Belediyesi’ne Toplum A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤›
Ödülü, “Aliye” dizisinde bir diﬂhekimini canland›ran ‹lhan ﬁeﬂen’e ve rol arkadaﬂ› Sanem Çelik’e özel ödül verildi. Tenis Turnuvas›nda dereceye giren diﬂhekimlerine de ödüllerin verildi¤i gece “Grup
Triola’’n›n verdi¤i mini bir konserin ard›ndan bir kokteyl ile sona erdi.
Ayr›ca hafta boyunca KanalTürk, HaberTürk, Cine5, TRT1 ve TRT2’de Baﬂkan, Genel Sekreter ve Yönetim kurulu
üyeleri çeﬂitli programlara konuk olup
haftay› anlatt›lar, a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› konusunda bilgiler verdiler.

Bilimsel Etkinlikler
Hafta içinde iki bilimsel etkinlik yap›ld›. 20 Kas›m’da, çeﬂitli bilim dallar›ndan 13 konuﬂmac›n›n multidisipliner
yaklaﬂ›mla ele ald›¤› “A¤›z Kurulu¤u”
konulu bilimsel toplant›ya 226 meslektaﬂ›m›z, 24 Kas›m’da yap›lan ve
ABD’den Prof.Dr.Cornelius H.Pameijer’in konuﬂmac› oldu¤u “Beyazlatma”
konulu konferansa ise 260 meslektaﬂ›m›z kat›ld›.

‘Bir Ö¤renci, Bir Ö¤retmen’ e¤itiminden

‹DO, 22 Kas›m’da ‹.Ü.Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nin kuruluﬂ y›ldönümü töreninde de yer ald›.
Toplum A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤›
E¤itim Çal›ﬂmalar›
“22 Kas›m’da 22 okul projesi”
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›, Haftayla
ilgili etkinlikler çerçevesinde, geçen dönem baﬂlayan “Diﬂlerimi Seviyorum

2005” projesi kapsam›nda, pilot okul
çal›ﬂmas›nda elde edilen “A¤›z ve Diﬂ
Sa¤l›¤› E¤itimi Modeli”ni, “22 Kas›m’da
22 Okul” projesi ad›yla 11 ilçede, 22 ilkö¤retim okulunda, 85 e¤itmen diﬂhekiminin kat›l›m›yla 22 Kas›m günü uygulamaya koydu.
Bu çal›ﬂma sonucunda 1200 ö¤retmen,
33 bin ö¤renci ve 4500 veli e¤itilmiﬂ
olacak.
Özel Gruplara Yönelik E¤itim
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›, yine
geçen dönem baﬂatt›¤› özel gruplara yönelik çal›ﬂmalar›n› 22 Kas›m haftas›nda da sürdürdü. Bu
çerçevede Kad›köy Belediyesi ve
Fatih belediyesi ile yap›lan ortak
çal›ﬂmalarla “Engellilerde, diyabet
hastalar›nda, Kanserlilerde A¤›z
ve Diﬂ Sa¤l›¤› Nas›l Olmal›d›r?
konulu konferanslar düzenlendi.
Kat›l›mc›lara diﬂ f›rças› ve diﬂ macunu da¤›t›ld›. Ayr›ca, 24 Kas›m’da Eram Engelliler Okulu’nda
250 kiﬂinin kat›ld›¤› a¤›z diﬂ sa¤l›¤› e¤itimi verildi.
‘Bir Ö¤renci, Bir Ö¤retmen’ E¤itimi
Hafta etkinlikleri çerçevesinde ‹DO’nun
bir di¤er etkinli¤i de Büyükﬂehir Belediyesi Sa¤l›k Daire Baﬂkanl›¤› ile ortaklaﬂa haz›rlad›¤› ve ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün de destek verdi¤i “Bir Ö¤renci, Bir Ö¤retmen” e¤itimi çal›ﬂmas›yd›. 25 Kas›m’da Feshane Kültür Mer-

kezi’nde yap›lan e¤itimde Vali Yard›mc›s›, Büyükﬂehir Belediyesi Sa¤l›k
Daire Baﬂkan›, ‹l Milli E¤itim Müdür
Yard›mc›s› ve ‹DO Baﬂkan› birer konuﬂma yapt›lar. Prof.Dr.‹nci Oktay’›n
konuﬂmac› oldu¤u e¤itim çal›ﬂmas›na 500 ö¤retmen, 500 ö¤renci olmak
üzere toplam 1000 kiﬂi kat›ld›. Etkinlik sonunda kat›lan ö¤retmen ve ö¤rencilere diﬂ macunu ve “Sa¤l›kl› Diﬂler ve Gülüﬂler ‹çin Günde 2 Kere 2
Dakika” broﬂürleri da¤›t›ld›. Kat›lan
ö¤retmen ve ö¤rencilerin isimleri ve
okullar› kay›t edilerek daha sonra
okullarda yap›lacak çal›ﬂmalarda
“A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Gönüllüsü” olmalar› sa¤land›.
Yeni muayenehane açan
diﬂhekimlerine ziyaret
A¤›z diﬂ sa¤l›¤› haftas› etkinlikleri
içerisinde ilk defa muayenehane açan
150 meslektaﬂ›m›z ilçe temsilcileri taraf›ndan ziyaret edildi. Ziyaret s›ras›nda genç meslektaﬂlar›m›za, içerisinde; Oda Baﬂkan›n›n mektubu,
‹DO taraf›ndan bast›r›lan ‘Diﬂhekimi
El Kitapç›¤›’, Güney Diﬂ Deposu’ndan sa¤lanan asit, bonding, ›ﬂ›kla
sertleﬂen kalsiyum hidroksit, tek tüp
kompozit, dezenfektan ka¤›t mendil
paketi ile diﬂ macunu ve diﬂ f›rças›ndan oluﬂan bir hediye çantas› sunuldu.
A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas›
afiﬂ ve broﬂürleri
Toplum a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› çal›ﬂmalar›nda kullan›lmak üzere Toplum
A¤›z Sa¤l›¤› Komisyonu taraf›ndan
haz›rlanan, “Diyabet Hastalar› ve
A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Rehberi”, “Radyoterapi ve Kemoterapi Uygulanan Hastalar›n Karﬂ›laﬂabilece¤i A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Sorunlar› ve Çözümleri” ve “Özel
Bak›m Gerektiren Çocuklarda A¤›z
Diﬂ Sa¤l›¤›” broﬂürleri ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Sa¤l›k Daire Baﬂkanl›¤› taraf›ndan bast›r›ld› ve hafta
içinde yap›lan etkinliklerde da¤›t›ld›.
“Güzel Gülüﬂler ‹çin Günde 2 Kere 2
Dakika” isimli broﬂürler Kad›köy Belediyesi taraf›ndan bast›r›ld› ve hafta
boyunca yap›lan etkinliklerde da¤›t›ld›. Ayr›ca haftan›n ana konusu olan
“Sa¤l›k A¤›zda Baﬂlar” afiﬂi ‹DO taraf›ndan 1000 adet bast›r›ld› ve ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan
‹ETT otobüslerine as›ld›.

Samsun’da 22 Kas›m etkinlikleri
Samsun Diﬂhekimleri Odas› Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas›’n› bir dizi
bilimsel ve sosyal etkinlikle tamamlad›. Bu etkinlikler s›ras›nda Odan›n kuruluﬂunun 20. y›ldönümü de kutland›.
amsun Diﬂhekimleri Odas› Toplum

S A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas› etkinlikleri-

ni 22 Kas›m sabah› Atatürk An›t›na çelenk koyarak baﬂlatt›. Daha sonra meslektaﬂlar›m›z›n kat›l›m› ile Oda binas›nda bas›n aç›klamas› yap›ld›. Ayn› günün akﬂam› Samsun Diﬂhekimleri Odas› konferans salonunda ‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden
Prof.Dr. Faruk Haznedaro¤lu Endodontik Tedavide Karﬂ›laﬂ›lan Sorunlar
ve Çözümleri konulu sunumu yapt›.
Sunumun ard›ndan meslekte 25 y›l›n›
dolduranlara plaketleri takdim edildi.
Plaket töreninden sonra Odan›n kuruluﬂunun 20. y›l› ﬂerefine haz›rlanan
pasta kesildi ve kokteyle geçildi. 26 Kas›m’da da Büyük Samsun Oteli’nde
Prof.Dr. Sedat Küçükay ‘Titani¤in Önlenemeyen Bat›ﬂ›’ ve Prof.Dr. Korkud
Demirel ‘Periodontolojide Estetik Yaklaﬂ›mlar’ baﬂl›kl› sunumlar›n› yapt›lar.
Sunumlar›n ard›ndan sempozyum kat›l›mc›lar› akﬂam yeme¤inde buluﬂtular.
A¤›z diﬂ sa¤l›¤› haftas›nda ayr›ca Alanl›
ve Çak›rlar ‹lkö¤retim okullar›nda a¤›z

diﬂ sa¤l›¤› e¤itim
çal›ﬂmas› da yap›ld›. A¤›z diﬂ
sa¤l›¤›yla ilgili
olarak toplumu
bilinçlendirmek ve çeﬂitli
sorunlarla ilgili
bilgi vermek üzere
gazeteye ilan verildi.
Samsun
Diﬂhekimleri
Odas› Yönetim Kurulu üyesi Tuncay
Seven de yerel bir televizyon kanal›nda
iki saat süren canl› yay›na kat›larak
A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas› etkinlikleri ve
diﬂhekimlerinin sorunlar›n› dile getirdi.

Karadeniz
protokolü
Trabzon’da
buluﬂtu
Trabzon Diﬂhekimleri Odas›’n›n
Hafta kutlama etkinliklerine Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüﬂhane, Rize ve Trabzon’dan siyasi ve
akademik çevrelerin önde gelen
isimleri de kat›ld›.
rabzon Diﬂhekimleri Odas› bilimsel

T diﬂhekimli¤inin 97. y›l› nedeniyle

Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas› boyunca 6 il (Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüﬂhane, Rize, Trabzon) valileriyle görüﬂmeler yaparak ulusal ve bölgesel a¤›z
diﬂ sa¤l›¤› sorunlar›yla ilgili görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulundu.
Hafta boyunca görsel ve yaz›l› medya
arac›l›¤›yla a¤›z diﬂ sa¤l›¤› konusunda
halk› ayd›nlat›c› bilgiler verildi.
Çocuk Esirgeme Kurumu ve ilkö¤retim
okullar›nda diﬂhekimleri taraf›ndan
a¤›z diﬂ sa¤l›¤› e¤itimleri verilerek ve

Trabzon Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Dr. Adnan Günnar, TBMM Sa¤l›k Komisyonu Baﬂkan›
Prof.Dr. Cevdet Erdöl, T.C. Sa¤l›k Bakan› Müsteﬂar› Prof.Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk E¤itim Hst.
Baﬂhekimi Prof.Dr. Nihat Tosun ve Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt

diﬂ f›rças› ve macun da¤›t›larak çocuklar›n bilinçlenmesine katk›da bulunuldu. Ayr›ca çeﬂitli yerlere afiﬂ ve pankartlar as›ld›.
Her y›l oldu¤u gibi bu y›l da SDE kapsam›nda meslektaﬂlar›m›za bilimsel seminerler sunuldu.
Ayr›ca geleneksel hale gelen kutlama etkinli¤inde mesleklerinde 25. y›l›n› tamamlayan meslektaﬂlar›m›z ve il temsilcilerine onur plaketleri verildi.
Kutlama etkinlikleri ve plaket töreni;
Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteﬂar› Prof.Dr.
Necdet Ünüvar, TBMM Sa¤l›k Komisyonu Baﬂkan› Prof.Dr. Cevdet Erdöl,
Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Muzaffer
Gülyurt, Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir, Gümüﬂhane Valisi Veysel Dalmaz, Rize Valisi Enver Saliho¤lu, Trabzon Belediye Baﬂkan› Volkan Canalio¤-

lu, Gümüﬂhane Belediye Baﬂkan› Mustafa Canl›, Atatürk Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Recep
Orbak, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan› Prof.Dr.
Mehmet Tosun, Gazi Üniversitesi Ö¤retim Üyeleri ve meslektaﬂlar›m›z›n kat›l›m›yla sanatç› Coﬂkun Sabah’›n ﬂark›lar›yla yer ald›¤› 27 Kas›m 2005 tarihindeki geceyle sona erdi.

Sakarya’l› diﬂhekimleri 22 Kas›m’da biraradayd›
Sakarya Diﬂhekimleri Odas›
Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas›’nda
düzenledi¤i bilimsel etkinlikte
mesleki sorunlar› da üyeleriyle
görüﬂme f›rsat› buldu.

Kas›m günü Sakarya Diﬂhekim-

22 leri Odas› da bilimsel diﬂhekim-

li¤inin 97. y›ldönümü nedeniyle Atatürk An›t›’n›n önünde buluﬂtu. 1 dakikal›k sayg› duruﬂunun ard›ndan Oda
merkezine geçildi. Bu y›l daha önceki
y›llara oranla daha yüksek bir kat›l›m
gösteren meslektaﬂlar›m›zla Oda merkezinde çeﬂitli sorunlar üzerine sohbet
edildi. Tart›ﬂ›lmakta olan GSS'nin avan-

taj ve dezavantajlar› üzerine meslektaﬂlar›n fikirleri al›nd›.
25 Kas›m’da düzenlenen, yap›ﬂt›r›c› simanlar, kompozitler ve ölçü maddeleri
hakk›nda iki bölüm halinde verilen seminerin aras›nda bir akﬂam yeme¤i verildi. 60 diﬂhekiminin kat›ld›¤› seminerde bilgiler tazelendi ve mesleki sorunlar konusunda neler yap›labilece¤i
konuﬂuldu.

Denizli’de bilimsel etkinliklerle kutlama
Denizli Diﬂhekimleri Odas› bilimsel diﬂhekimli¤inin 97. y›l›n› iki bilimsel toplant›yla
kutlad›. Hafta boyunca spor turnuvalar›
da yap›ld›.
ilimsel diﬂhekimli¤inin 97. y›l› ne-

B deniyle Denizli Diﬂhekimleri Odas›

da bir dizi etkinlik düzenledi.
19 Kas›m 2005 Cumartesi günü
Dentsply’in katk›lar› ile düzenlenen bilimsel etkinli¤e Ege Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nden Prof.Dr. Figen
Sevgican ve Doç.Dr. ﬁebnem Türkün
kat›ld› ve meslektaﬂlar›m›za ‘Baﬂtan Sona Kanal Tedavisi’ ve ‘Tüm Yönleriyle
Estetik Restorasyonlar’ konulu birer
seminer verdiler.
Ayn› günün akﬂam› Pamukkale’de geleneksel hale gelen gala yeme¤i meslek-

taﬂlar›m›z›n yo¤un kat›l›m›yla gerçekleﬂti.
Mesle¤inde 15-20-25-30-35 ve 40. y›llar›n› dolduran meslektaﬂlar›m›za günün an›s›na birer plaket verildi.
22 Kas›m günü Vilayet önündeki Atatürk An›t›’na Oda üyeleriyle birlikte çelenk konuldu. Tören sonras› Oda binas›nda mesleki sorunlar›n tart›ﬂ›ld›¤› bir
sohbet toplant›s› düzenlendi.
Hafta döneminde Denizli Diﬂhekimleri
Odas›’n›n her y›l düzenledi¤i futbol,
bowling, tavla ve masa tenisi turnuvalar› bu y›l da düzenlendi.

Ayd›n’da 22 Kas›m kutlamas›
Ayd›n Diﬂhekimleri Odas›
Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤›
Haftas›’n› çeﬂitli etkinliklerle
kutlad›.

yd›n Diﬂhekimleri Odas› Toplum

A A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas›’n› çeﬂitli et-

kinliklerle kutlad›. 22 Kas›m’da Yönetim Kurulu, meslektaﬂlar›m›z, ‹l Sa¤l›k
Müdürlü¤ü ve A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› ﬁube
Müdürlü¤ü’nün kat›l›m›yla Atatürk
An›t›’na çelenk konuldu ve sayg› duruﬂunda bulunuldu. Yerel bas›na da bir
bas›n aç›klamas› yap›ld›.

Ayn› günün akﬂam› bir kokteyl düzenlendi. Meslekte 25. y›l›n› dolduran meslektaﬂlar›m›za plaketlerinin verildi¤i
kokteyl Oda üyelerinin yo¤un kat›l›m›yla samimi bir ortamda gerçekleﬂti. Kat›lan mesektaﬂlar›m›z mesleki sorunlar›
tart›ﬂma ve dostlarla hasret giderme f›rsat› buldular.

Bal›kesir de yirminci y›l›n› kutlad›
Bu y›l 22 Kas›m kutlamalar› Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ve odalar›m›z›n
kuruluﬂunun yirminci y›ldönümüyle birlikte kutlan›yor. Bal›kesir Diﬂhekimleri
Odas› da bu odalardan biri. Onlar da çeﬂitli etkinliklerle bu önemli
y›ldönümünü kutlad›lar.

me¤inde çok duygulu anlar yaﬂand›.
Odan›n kuruluﬂunun 20. y›l› nedeniyle
kurucu yönetim kurulu üyelerine ve
meslekte 25-30 y›llar›n› tamamlayan
meslektaﬂlar›m›za düzenlenen törenle
plaketleri takdim edildi. Neﬂeli geçen
akﬂam yeme¤inde meslektaﬂlar›m›z bol
bol dans ederek günün yorgunlu¤unu
att›lar.

al›kesir Diﬂhekimleri Odas› ülke-

B mizde bilimsel diﬂhekimli¤inin ku-

ruluﬂunun 97. y›l› ve Odan›n kuruluﬂunun 20. y›l› nedeniyle oldukça yo¤un
bir hafta yaﬂad›. 22 Kas›m Ulusal Diﬂhekimli¤i Günü’nün anlam ve önemini
hat›rlatan bir afiﬂ haz›rland›. Duyarl›
hastalar taraf›ndan gönderilen çiçeklerle sevinen Oda aktivistleri hafta boyunca toplumu a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› konusunda bilinçlendirmek ve diﬂhekimi korkusunu yenmelerini sa¤lamak yönünde
bir dizi çal›ﬂma yapt›.
‹lkö¤retim ö¤rencilerine
a¤›z diﬂ sa¤l›¤› e¤itimi
Hafta baﬂ›nda yerel Karesi TV’de haftan›n önemi ve mesle¤imizin sorunlar›
de¤erlendirilerek kamuoyu bilgilendi-

rildi. Bal›kesir merkezinde bulunan Kayabey ‹lkö¤retim Okulu ve Yunus Emre
‹lkö¤retim Okulu ve ‹ﬂ Okulu ziyaret
edildi. Ö¤renciler a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› konusunda bilgilendirildi ve diﬂ macunu
da¤›t›ld›. 22 Kas›m’da meslektaﬂlar›m›z›n kat›l›m›yla Atatürk An›t›’na çelenk
konuldu.
Hareketli geçen haftan›n sonunda 26
Kas›m günü gene yo¤un bir kat›l›mla
bilimsel bir toplant› gerçekleﬂtirildi. Ege
Ü. Diﬂh. Fak. Protez Anabilim dal›ndan
Mehmet Sonugelen’in implant üstü
protezler konusundaki semineri ilgi ile
izlendi. Yine Ege Ü. Temel T›p Bilimleri ö¤retim üyesi Nurselen Toygar da
bellek gücü ve kiﬂisel geliﬂim konusundaki bir seminer verdi. Bilimsel toplant›m›z›n ard›ndan düzenlenen akﬂam ye-

‹lçe temsilcileri bilgilendirildi
20 Kas›m 2005 tarihinde Oda merkezinde ilçe temsilcileri biraraya getirilerek çeﬂitli konularda bilgilendirildi. 10
ilçe temsilcisi, Odan›n yönetim kurulu
üyeleri ve TDB Merkez Yönetim Kurulu
üyesi Mehmet Çal›k’›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen toplant›da;
• Yeni Türk Ceza Yasas›n›n mesle¤imize etkileri konusunda ilçe temsilcileri
bilgilendirildi.
• Kamunun özel muayenehanelerden
hizmet sat›n almas› konusundaki son
durum anlat›ld›.
• GSS ile ilgili son durum de¤erlendirildi.
• Oda faaliyetleri ile ilgili temsilcilerimiz bilgilendirildi.
• Temsilcilerimizin bölgelerinde yaﬂad›klar› sorunlar ve çözüm yollar› ile ilgili görüﬂ al›ﬂ veriﬂinde bulunuldu.

Adana’da sahte diﬂhekimlerine takip

Adana Diﬂhekimleri Odas› da Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas›’n› çeﬂitli etkinliklerle kutlad›. Atatürk Park›’nda an›ta çelenk konup sayg›
duruﬂunda bulunduktan sonra Oda merkezinde bir bas›n toplant›s› düzenleyen Oda Baﬂkan› As›m Savaﬂ, mesle¤in en önemli sorunlar›ndan
birinin sahte diﬂhekimleri sorunu oldu¤unu ve siyasilerin bu konuda gerekli duyarl›l›¤› göstermediklerini ifade etti.

Hatay’da topluma yönelik faaliyetler yo¤unlaﬂt›
Hatay Diﬂhekimleri Odas› Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas› vesilesiyle
kendilerine baﬂvuran tüm sosyal kuruluﬂlar›n a¤›z diﬂ sa¤l›¤› e¤itimi
taleplerini yerine getirerek hat›r› say›l›r bir çal›ﬂmaya imza att›.

atay Diﬂhekimleri Odas› bu y›l Top-

Hlum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas› etkinlik-

lerini yo¤un kat›l›mla toplumun her kesimine ulaﬂarak kutlad›. Çal›ﬂmalarda hem
mesle¤imizin sorunlar›na dikkat çekilmeye çal›ﬂ›ld›, hem de sa¤l›k politikalar› üzerine Odan›n ve TDB’nin görüﬂleri bölge
halk›yla paylaﬂ›ld›.
17 Kas›m’da Oda üyelerinin kat›l›m›yla
gerçekleﬂtirilen bas›n toplant›s›nda “Toplum A¤›z-Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas›” ile ilgili bir
aç›klama yap›ld›. Genel olarak, hükümetin sa¤l›k alan›nda yapt›klar› ve yapamad›klar›yla ilgili eleﬂtiri ve önerilerin s›raland›¤› bas›n aç›klamas›nda, toplumun
a¤›z diﬂ sa¤l›¤› göstergeleri ve çözüm önerileri aktar›ld›. Sahte diﬂhekimleriyle mücadele konusunda neler yap›lmas› gerekti¤i yinelendi.

Kimsesiz çocuklara ücretsiz a¤›z
diﬂ bak›m› sa¤lanacak
Bölgedeki çeﬂitli kurumlardan gelen a¤›z
diﬂ sa¤l›¤› ve bak›m› konulu e¤itim çal›ﬂmas› istekleri de¤erlendirilip bir program
dahilinde gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂ›ld›.
“E¤itici Diﬂhekimi” meslektaﬂlar›m›z Zihinsel Özürlüler Rehabilitasyon Merkezi’nde, Antakya Sakatlar Derne¤i’nde,
Sosyal Hizmetler Müdürlü¤ü’ne Ba¤l› K›z
ve Erkek Yetiﬂtirme Yurdu’nda, Antakya
Cezaevi’nde, Cemalettin T›naztepe ‹lkö¤retim Okulu Zihinsel Özürlükler E¤itim
S›n›f›nda, ‹skenderun Nardüzü ‹lkö¤retim Okulunda, Erzin ve Dörtyol’daki e¤itim çal›ﬂmalar›n› slayt gösterileri eﬂli¤inde
gerçekleﬂtirdiler. Oldukça yo¤un bir ilgiyle karﬂ›lanan bu çal›ﬂmalar bölge bas›n› taraf›ndan da ilgiyle izlendi ve kurumlar›n bu konudaki olumlu düﬂünceleri
kamuoyuna yans›t›ld›. Gönüllü meslek-

taﬂlar›m›z Sosyal Hizmetler Müdürlü¤ü’ndeki kimsesiz çocuklar›n ve sakatlar
derne¤i üyelerinin bir y›ll›k diﬂ tedavilerini ücretsiz olarak üstlendiler.
Çal›ﬂma program›nda olmamas›na ra¤men talep üzerine Polis Yüksek Meslek
Okulu’nda 700’e yak›n polis aday›na a¤›z
diﬂ sa¤l›¤› konusunda e¤itici bilgilerin yan› s›ra ülkemizdeki a¤›z diﬂ sa¤l›¤› göstergeleri ve çözüm önerileri anlat›ld›.
10 gün süren etkinlikler boyunca Oda
yetkilileri 2 yerel televizyonda, 4 yerel
radyoda programa davet edildi. Bu programlarda a¤›rl›kl› olarak meslek sorunlar›ndan söz edildi.

takya Savon Otel’de iki oturumda yap›ld›.
22 Kas›m sabah› Atatürk An›t›’nda buluﬂup sayg› duruﬂunda bulunuldu. Törenin
ard›ndan Hatay Valisi, Antakya Belediye
Baﬂkan›, ‹l Sa¤l›k Müdürü ve Emniyet
Müdürü makamlar›nda ziyaret edilerek
sorunlar›m›z hakk›nda yeniden bilgilendirildiler.
Ayn› akﬂam verilen “Diﬂhekimli¤i Günü
97. Y›l Kutlama Kokteyli”nde tüm meslektaﬂlar›m›z bir araya gelme f›rsat› yakalad›. Kokteylde meslekte 25 ve 40. y›l›n›
dolduran meslektaﬂlar›m›za plaketleri sunuldu.
Oldukça yo¤un bir etkinlik program›yla
kutlanan “2005 Y›l› Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Haftas›” 26 Kas›m’da düzenlenen Briç
Turnuvas›yla son buldu.
Hatay Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Nebil
Seyfettin ‘Her y›l daha da geniﬂ kesimlere
sesimizi duyuracak etkinlikler düzenlemeyi hedefleyen odam›z, önümüzdeki
günlerde de bu tür çal›ﬂmalar›n› sürdürecek’ diyerek tüm Türkiye’deki meslektaﬂlar›n›n Hafta’s›n› kutlad›.

Kat›l›m yüksekti
Hafta boyunca düzenlenen bilimsel toplant›lara kat›l›m oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleﬂti. 120 meslektaﬂ›m›z›n
kat›ld›¤› bu toplant›lar 19 Kas›m’da An-

Gaziantep’te
bas›n toplant›s›
Gaziantep Diﬂhekimleri Odas›
Baﬂkan› Zafer Çolako¤lu
22 Kas›m vesilesiyle
düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda sa¤l›k kültürü,
e¤itim düzeyinin düﬂüklü¤ü
ve halk›n al›m gücünün
yetersizli¤i gibi
nedenlerle diﬂhekimli¤i
hizmetlerinin yeterince
kullan›lmad›¤›n› belirtti.

TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m diﬂhekimli¤inin
gündemi aç›s›ndan 2005 y›l›n›n de¤erlendirmesini yaparken
kamunun muayenehanelerden hizmet sat›n almas›na dair
TDB’nin önermelerine dikkat çekerek bu alanda
ad›m at›lmas›n›n bir zorunluluk oldu¤unu ifade etti:

‘Hastalar›n ve
diﬂhekimlerinin
ma¤duriyeti son bulmal›’

G

ündemdeki en acil sorunlarla baﬂlayal›m isterseniz.
Baz› yerel yönetimlerde yaﬂanan ve ‘saadet zinciri’ olarak tan›mlad›¤›m›z uygulamalar hakk›nda çeﬂitli giriﬂimlerde bulundunuz.
Bunlardan biraz bahseder misiniz?
Mahalli idareler birliklerinin ve belediyelerin d›ﬂar›dan taﬂeronlar vas›tas›yla diﬂhekimli¤i hizmetleri vermeleriyle ilgili
Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda bir toplant› yap›ld›.
Toplant›ya ‹çiﬂleri Bakanl›¤› ve Sa¤l›k Bakanl›¤› temsilcileri, Milletvekili Remziye
Özkoprak ve biz kat›ld›k, TDB olarak. Belediye birliklerinin oluﬂturdu¤u bir tak›m
sa¤l›k kuruluﬂlar› var. Bu sa¤l›k kuruluﬂlar› kendilerini kamu statüsünde addederek kamu aç›s›ndan sosyal güvenlik ﬂemsiyesi alt›nda olanlara kendi resmi kurumlar›ndan sevk yapt›rarak hizmet sunuyorlar. Oysa Bütçe Uygulama Talimat›’na göre bu tür kurumlar›n özel sa¤l›k
kuruﬂlar›ndan hizmet alabilmesi için resmi sa¤l›k kurumlar›ndan da sevk almas›
laz›m. Ama kendisini kamu kuruluﬂu olarak gördü¤ü için böyle bir hizmeti do¤rudan kendileri verecek ﬂeklinde bir uygulamay› baﬂlatt›lar. Biz buna hile-i ﬂeriye diyoruz. Asl›nda yasa bu konuda çok net olmas›na ra¤men yasay› yorumlayan baz›
bürokratlardan kaynaklanan bir yanl›ﬂl›k
söz konusu. Toplant›da bu durum görüﬂüldü.
‹çiﬂleri Bakanl›¤›’n›n bu konudaki genelgesi gündeme getirildi. ﬁu konuda çok net
bir tablo ortaya ç›kt›: Bir; belediyeler bu
hizmeti ancak kendi birimlerinde ve kendi elemanlar›yla verebilirler. ‹ki; kendi
mahalli s›n›rlar› d›ﬂ›nda kesinlikle herhangi bir ﬂekilde sa¤l›k hizmet birimleri

açamazlar. Üç; belediyeler kendilerinin
açt›klar› ve kendi personelinin hizmet
verdi¤i sa¤l›k kuruluﬂlar›n› baﬂkalar›na
devredip taﬂeron eliyle sürdüremezler.
Bu sistemi nas›l kuruyorlar?
Belediyeler baz› uyan›k diﬂhekimleriyle
anlaﬂarak ortak ﬂirket kuruyorlar. Büyük
bir ihtimalle ﬂirketlerin ortaklar›ndan bir
k›sm› da belediye baﬂkan› veya onun yak›nlar›ndan oluﬂuyor. Belediye bu verilen
hizmetten belli bir yüzde al›yor. Ama as›l
k›sm›n› bu ﬂirketler al›yor. Baz› diﬂhekimlerinin, diﬂhekimi olmayanlar›n, diﬂ teknisyenlerinin, diﬂ deposu sahiplerinin bu
olay›n içerisinde oldu¤unu ö¤rendik. Buradan çok ciddi anlamda nemaland›klar›
ortada.
Biz Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkililerine de bu
durumun hukuka ayk›r› oldu¤unu söyledik. E¤er vatandaﬂ›n hizmete eriﬂebilirli¤ini çözmek için böyle bir ad›m at›ld›¤›
iddia ediliyorsa, o zaman buyurun bütün
diﬂhekimlerinden bu hizmeti bu statüde
al›n. Niye bir tak›m kuruluﬂlara bu hakk›
veriyorsunuz ﬂeklinde eleﬂtirimizi ifade
etti¤imiz zaman sessiz kald›lar.
Maliye Bakanl›¤› ile de bir görüﬂmeniz
oldu. Oradaki yaklaﬂ›m nas›ld›?
Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndaki toplant›dan sonra
milletvekili meslektaﬂ›m›z Remziye Öztoprak Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’›
arad› ve görüﬂmeye gittik. Maliye Bakan›’na bu tablo anlat›ld›. Bunun hem ahlaki bir durum olmad›¤› hem yasal bir uygulama olmad›¤› Say›n Unak›tan’a anlat›ld›. Say›n Bakan bizim yan›m›zda bunlar›n
bir an önce denetlenmesi ve gere¤inin yap›lmas› yönünde direktif verdi.

Uygulamada bir de¤iﬂiklik yaﬂan›yor
mu peki?
‹çiﬂleri Bakan›’yla görüﬂtü¤ümüz zaman
bize söylenen bu, Sa¤l›k Bakan›’yla yapt›¤›m›z görüﬂmede var›lan ortak mutabakat
bu, Maliye Bakanl›¤› ile görüﬂtü¤ümüzde
söylenenler de bunlar. Ama uygulama konusunda hala birtak›m endiﬂelerimiz var.
Bunun nedeni de ﬂu: ﬁimdilik Ankara’da
kurulan olan bu yap›lar›n baﬂka illere
do¤ru yay›lmaya baﬂlad›¤› söyleniyor. Arkas›nda buradan nemalanan bir tak›m bürokratlar ve siyasetçiler var. Bu nedenle,
sürecin, verilen sözlere ra¤men durdurulup durdurulmayaca¤› konusunda endiﬂelerimiz var aç›kças›. Ayr›ca hukuki sürecimiz de baﬂlam›ﬂ durumda, onu da takip
ediyoruz.
Kamunun özelden hizmet sat›n almas›na nas›l bak›yorsunuz?
Avrupa ortalamas›na bakt›¤›m›z zaman
diﬂhekimli¤i hizmetlerinin yaklaﬂ›k %85’i
özelden veriliyor. Benzer bir tablo Türkiye’de de gözüküyor. Bu tablo ortadayken
Sosyal Güvenlik ﬂemsiyesi alt›nda olanlar›n a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin kamu
eliyle verilmesi pratik olarak mümkün de¤il.
Bu ihtiyac›n en akla yatk›n çözümü hem
kamuda hem özelde çal›ﬂan diﬂhekimlerinin eme¤ini kullanmaktan geçiyor. Yani
diﬂhekimli¤i hizmetlerinin özelden de
al›nmas› gerekiyor. TDB’nin y›llard›r böyle bir talebi var.
Varolan mevzuat çal›ﬂana diyor ki ‘senden
sa¤l›k primi al›yorum, ben de sana sa¤l›k
hizmetleri veriyorum’. Ka¤›t üzerinde bu.
ﬁu anda SSK’l› olsun, Ba¤-Kur’lu olsun,
Emekli Sand›¤› mensubu olsun, diﬂhe-

kimli¤i hizmetlerinin neredeyse %99’unu
alma hakk› var. Ama uygulamaya bakt›¤›n›z zaman devlet hastanelerine gitti¤inde
bu hizmeti alam›yor.
Vatandaﬂa gel diyorsun ama vatandaﬂ kap›dan girdi¤i zaman da kusura bakma, iki
ay sonra gel, iki y›l sonra gel diyorsun.
Çünkü hizmeti verecek say›da diﬂhekimini istihdam etmiyorsun, edemiyorsun.
Varolan hekimin iﬂi baﬂ›ndan aﬂk›n, yeterince ilgi gösteremiyor. Vatandaﬂ da bundan dolay› bu hizmeti alam›yor.
Genelde hükümetlerin sunulan çözümlere yan›t› “Türkiye’nin ekonomik gerçekleri...” diye baﬂlar. Sundu¤unuz çözüm bunu da gözetiyor mu?
Biz bu aç›dan de¤erlendirdi¤imizde acaba
ﬂunu mu yapmak laz›m diye düﬂündük:
Ka¤›t üzerinde onlarca hizmeti veremeyen
bir sistemi mi tercih etmek laz›m yoksa
kapsam› biraz daha dar da olsa sa¤l›kl› çal›ﬂan bir uygulamay› m› tercih etmek laz›m. TDB’nin bu konuyla ilgili politikas›n› özetlersem:
1- Sa¤l›k hizmetlerine bütçeden ayr›lan
pay att›r›lmal›d›r.
2- Diﬂhekimli¤i hizmetlerine ayr›lan pay
da ayr›ca art›r›lmal›d›r.
3- Devlet diﬂhekimli¤i hizmetlerinin bütün tedavi kalemlerini kapsam içerisine
alma politikas›n› terk etmelidir.
Soruya dönersek, evet, parasal kaynak ve
insan gücün s›n›rl›. Önerimizi ortaya koyarken diﬂ ve diﬂeti hastal›klar›n›n önlenebilir hastal›klar oldu¤u gerçe¤inden yola ç›karak sa¤l›k felsefesinde bireye sorumluluk yüklüyoruz. Diyor ki, sen önce
sa¤l›¤›n› korumak zorundas›n. Sa¤l›¤›n›
korumana ra¤men hastal›k ortaya ç›k›yorsa bu hastal›¤› tedavi etmek benim yükümlülü¤ümde olmal›d›r diyor devlet
olarak. Sosyal devlet böyle bakmal›. Ama
e¤er birey sa¤l›¤›na dikkat etmiyorsa o zaman harcamalar›n sosyal devlet taraf›ndan karﬂ›lanmas› da art›k tart›ﬂ›l›yor. Yani
basit bir çürük oluﬂmuﬂsa bunu tedavi
edece¤im ama sen bana y›llar sonra diﬂi
kaybedecek düzeyde gelirsen ve protez
hizmeti verirsem bu benim sa¤l›k harcamalar›m› artt›r›r, bundan dolay› da kusura bakma diyorsun. Ben protez ihtiyaçlar›n› ya karﬂ›lam›yorum yahut onun ﬂu kadar›n› karﬂ›l›yorum ﬂeklinde onun a¤›z ve
diﬂ sa¤l›¤›na bakmaya zorlayan sistemler
kurmaya çal›ﬂ›yorsun. Bizim, Türkiye’deki oluﬂturmaya çal›ﬂt›¤›m›z a¤›z diﬂ sa¤l›¤›yla ilgili yaklaﬂ›k politika ana hatlar›yla
bu.
Di¤er taraftan muayenehaneler de verimli çal›ﬂam›yor...
Bir diﬂhekiminin günde bakabilece¤i hasta say›s› 10-15 civar›nda. ﬁu anda Türki-

Kamunun muayenehanelerden diﬂhekimli¤i hizmeti sat›n almas›na yönelik proje, Baﬂkanlar
Konseyi toplant›lar›nda ve Meslek Sorunlar› Sempozyumu’nda tart›ﬂ›larak geliﬂtirildi.

ye’de diﬂhekimleri günde ortalama üçdört hastaya bak›yor. Böylesine nitelikli
bir insan gücü at›l duruyor. Milyonlarca
dolar harcayarak bunlara e¤itim verdi
devlet. Yine bu insanlar milyonlarca dolar
harcayarak muayenehane açt›lar. Bu emek
burada at›l kal›yor, vatandaﬂ da kamu kuruluﬂlar›nda hizmetten yararlanam›yor.
Hem vatandaﬂ ma¤dur hem diﬂhekimi
ma¤dur. Ondan sonra diyorsun ki ‘ben
a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerini veriyorum’.
Bunu demeyeceksin. A¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetleri Türkiye’de verilmiyor. Biz de verilebilmesi için bir proje sunuyoruz.
Önerdi¤iniz projenin yaklaﬂ›m›n› biraz
açar m›s›n›z?
Bizim y›llard›r tart›ﬂarak oluﬂturdu¤umuz
ve art›k son rötüﬂlar›n› yapt›¤›m›z bir politikam›z var. Bu politikay› ana hatlar›yla
ﬂöyle ifade edebiliriz. ‹lk iﬂ olarak öncelikle gruplar› belirleyece¤iz. Bu gruplar içerisinde yaﬂ gruplar› var, özürlüler var, hamileler var ve sistemik baz› hastal›klar›
kapsayan bireyler var. ‹kincil olarak, öncelikli tedaviler olmal›d›r diyoruz. Yani
bütün tedavi kalemleri de¤il öncelikli baz› tedaviler kapsanmal›d›r diyoruz.
Konuyla çeﬂitli aç›lardan ilgili olan Sa¤l›k,
Maliye, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›klar›n›n ilgili birimleriyle, Emekli
Sand›¤›, Ba¤-Kur ve SSK ile y›llard›r görüﬂüyoruz ve bu derdimizi anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Devlet, bu hükümetten önce de
de¤iﬂik yöntemlerle d›ﬂar›dan sa¤l›k hizmeti al›yordu. SSK’n›n yapamad›¤› iﬂlemleri özel sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan SKK ve
Emekli Sand›¤› al›yordu. Diﬂhekimli¤i
alan›nda hastalar›n talepleri 90 gün içerisinde karﬂ›lanamazsa kiﬂiler özel sa¤l›k
kuruluﬂlar›na gidip bu hizmetleri alabiliyorlar. Yani ﬂu veya bu ﬂekilde, ﬂu veya bu
kapsamda muayenehanelerden hizmet

al›nmas› y›llard›r süren bir uygulama.
Yaklaﬂ›k iki y›ld›r diﬂhekimli¤i hizmetlerini de özelden almak konusunda bir e¤ilim
var. Burada uygulay›c›larla anlaﬂamad›¤›m›z bir nokta var. Diﬂhekimli¤i hizmetlerini t›p hizmetleriyle ayn› kategoriye koyarak sadece özel hastanelerden ve özel
polikliniklerden hizmet almay› tercih etmek gibi bir yanl›ﬂlar› var. Biz ﬂunu anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Diﬂhekimli¤i hizmetleriyle t›p hizmetleri farkl›d›r. Çünkü diﬂhekimi t›pk› Kulak-Burun-Bo¤az hekimi
gibi, göz hekimi gibi ikinci ve üçüncü basamak sa¤l›k hizmetlerini veren bir e¤itimi ald›¤› için bunu birebir yapmaktad›r.
Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin tamam›na yak›n› ayakta verilen hizmetler kategorisinde oldu¤una göre diﬂhekimlerinden bu
hizmeti almak istiyorsan›z muayenehaneleri de kapsam içine almak zorundas›n›z.
Hükümet neden buna yanaﬂm›yor?
Bize göre hiçbir mant›kl› aç›klamas› olmayan bir argümanlar› var: Biz hizmetleri
bütün muayenehanelere açt›¤›m›z zaman
kontrol edemeyiz diyorlar. Biz de kendilerine ﬂunu soruyoruz: ﬁu anda bütün eczanelerden ilaç alm›yor musunuz? Peki neden 25 bin eczaneden tek tek al›yorsunuz
da bunlar› birleﬂtirip 100 veya 200 büyük
eczaneden alm›yorsunuz? Böyle bir öneriniz var m›, yok. O halda neden diﬂhekimli¤inde böyle bir yaklaﬂ›m›n›z var diye
sordu¤umuz zaman hakl›s›n›z diyorlar.
‹ﬂ yükü aç›s›ndan da de¤iﬂen birﬂey olmaz. Verilen hizmeti t›bbi olarak ve mali
olarak kontrol edeceksiniz. Elinize gelecek olan belgelerin on bin tane diﬂhekimi
taraf›ndan kesilmiﬂ olmas› önemli de¤il.
Yani 100 tane diﬂhekimi de on bin tane
belge gönderebilir size; önemli olan iﬂlem
say›s›d›r. Korkulan ﬂey usulsüzlükse bunun ihtimali iki durumda da ayn›d›r. Mu-

ayenehane standardizasyonu aç›s›ndan da
hastanedeki klinik ile muayenehanenin
klinik olarak birbirinden bir fark› yok.
Bu yanl›ﬂ yönlendirmenin kayna¤› ne
sizce?
Bunun arkas›nda ne yaz›k ki özel hastane
sahipleri var. Bunlar hiç de ahlaki olmayan bir politika sürdürüyorlar diﬂhekimli¤i alan›nda. Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin
özele aç›lmas›n› ama sadece özel hastaneler ve polikliniklerle s›n›r› olmas›n› istiyorlar. E¤er hizmetin kalitesinde bir rekabet yapmak istiyorlarsa o zaman bu hizmetlerin %85’inin verildi¤i muayenehanelerin kapsam d›ﬂ› b›rak›lmas›na çal›ﬂmayacaklar. Ama burada sadece ve sadece
kendi ç›karlar›na yönelik bir h›rs oldu¤u
için ve ne yaz›k ki baz› bürokratlar› da etkiledikleri için böyle bir sanc›l› süreç yaﬂ›yoruz.

“Hem vatandaﬂ
hem de diﬂhekimi ma¤dur.
Ondan sonra diyorsun ki
‘ben a¤›z diﬂ sa¤l›¤›

Döner sermaye uygulamas›nda yaﬂanan
usülsüzlüklerle ilgili aç›klamalar›n›z
çok tart›ﬂ›ld›. Bu konuya da bir kez daha aç›kl›k getirir misiniz?
Döner sermaye konusunda Temmuz ay›nda baz› gazetelerde ç›kan bir demecim
vard›. Orada ifadem çok net olarak ﬂu: Baz› özel ve resmi sa¤l›k kuruluﬂlar›nda hortumlamalar oluyor. Yaras› olanlar tabii gocundular. Temiz olanlar bu konuyla
ilgili herhangi bir tepki vermediler. Hele
bu konuda bir oda baﬂkan›m›z›n bas›na
yapt›¤› aç›klama anlaﬂ›l›r gibi de¤il. Yine,
geçmiﬂ dönemde oda baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ
bir meslektaﬂ›m›z ‘Bir baba h›rs›zl›k yapan
o¤lunu korur’ diyor. Bu, asl›nda sadece
sa¤l›k alan›nda olan bir zihniyet de¤il.
Türkiye’de hemen hemen yaﬂam›n her
alan›nda olan bir zihniyet. Yani kendi pisli¤imizi örtelim. En son milli maçta yaﬂan›lan süreç gibi. Oysa bu ülke e¤er temizlenecekse önce kendi evimizin içinden
baﬂlamak zorunday›z.
Hala bu zihniyetle sistemin sürmesini istemek, kol k›r›l›r yen içerisinde kal›r anlay›ﬂ›yla bu yaﬂam› sürdürmek mümkün
de¤il.
Döner sermaye uygulamas› hakk›nda
ne düﬂünüyorsunuz?
Döner sermayede performans uygulamas›n› prensip olarak do¤ru buluyoruz. Nedir performans uygulamas›? Çal›ﬂanlar›n
emeklerinin karﬂ›l›¤›n›n ödenmesi de¤iﬂik
yöntemlerle yap›labilir. Bu yöntemlerden
bir tanesi maaﬂ, bir tanesi kiﬂi baﬂ›na ödeme, bir tanesi hizmet baﬂ›na ödeme. Daha
sonra buna performans da eklendi. Tek
tip bir sistem yok. Maaﬂla birlikte kiﬂi baﬂ›na ya da hizmet baﬂ›na ödeme yap›labiliyor. Ya da hizmet baﬂ›na ödeme kiﬂi ba-

hizmetlerini veriyorum’.
Bunu demeyeceksin.
A¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetleri
Türkiye’de verilmiyor.
Biz de verilebilmesi için bir
proje sunuyoruz.”
ﬂ›na ödemeyle birlikte yap›labiliyor. Maaﬂ
baﬂ›na ödeme + kiﬂi baﬂ›na ödeme + performans ﬂeklinde de yap›labiliyor. Dünya
Sa¤l›k Örgütü her ülkeye, performans sistemini de dikkate alarak kendi ülkenize
ait yeni bir sistem oluﬂturun diyor. Performans›n sistem içerisinde uygulanmas› gereken önemli kriterlerden biri oldu¤unu
söylüyor.
Peki neden bu kadar çok ﬂikayet var,
uygulamada m› yanl›ﬂl›k var?
Hem sistemin kuruluﬂunda hem de uygulamada ciddi hatalar var. ‹yi bir mevzuat
ç›karabilirsiniz. Ama bu düzenlemeyi uygulamak için bir çaba göstermezseniz ya
da uygulamas›n› yanl›ﬂ yaparsan›z; yapt›¤›n›z de¤iﬂikli¤e zihniyetiniz uyum göstermezse sorun yaﬂaman›z kaç›n›lmazd›r.
Sadece yasa ç›karmakla ve yeni mevzuat
yapmakla bu iﬂler olmuyor. Zihniyet de¤iﬂikli¤ine ihtiyac›m›z var.
Döner sermaye uygulamas› baﬂlayaca¤›
zaman Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkilileriyle yapt›¤›m›z görüﬂmelerde endiﬂelerimizi anlatt›k. Verimli çal›ﬂmayan insanlar› çal›ﬂmaya teﬂvik etmek istiyorsunuz. Bunun

de¤iﬂik yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi de performans. Ancak yap›lacak uygulamada baz› kriterler konmak zorunda.
Bunu yapt›¤›m›z görüﬂmelerde defalarca
söyledik. Örne¤in, bir hekimin bir günde
yapamayaca¤› say›da müdahalelerin yap›ld›¤›, yap›lmayan iﬂlerin yap›l›r gibi gösterildi¤i, geçmiﬂte yap›lm›ﬂ olan iﬂin o anda yap›lm›ﬂ gibi gösterildi¤i ﬂeklinde uygulamalar›n oldu¤unu ben say›n bakan ve
say›n müsteﬂara birebir anlatt›m. Ne yaz›k
ki buna yönelik bugüne kadar herhangi
bir düzenleme yap›lmad›. Ve bundan dolay› baz› özel ve resmi sa¤l›k kuruluﬂlar›nda baz› diﬂhekimleri hortumlama yap›yor
dedik.
Benzer olaylar özel sa¤l›k kuruluﬂlar›na
giden vatandaﬂlar›n faturalar›nda da yaﬂan›yor. Özelde de kamuda da haks›z kazanç elde etme peﬂinde olan insanlar olabiliyor. Döner sermaye uygulamas›ndan
önce t›bbi ve ahlaki kurallara uygun çal›ﬂan meslektaﬂlar›m›z ayn› ﬂekilde çal›ﬂmaya devam ediyor. Geçmiﬂte baz› meslektaﬂlar›m›z yan gelip yat›yordu kamu kuruluﬂlar›nda. Bunlar ﬂimdi döner sermaye
uygulamas›yla bu pozisyonlar›n› farkl› bir
boyutta sürdürüyorlar.
Bu eleﬂtiriye karﬂ› ‘çal›ﬂanlar›n koﬂullar›n›n yetersiz oldu¤u’ aç›klamas› getiriliyor...
Meslektaﬂlar›m›z›n ald›¤› maaﬂlar yetersiz,
özlük haklar› yetersiz. Bunu aksini kimse
söyleyemez. Ama meslektaﬂlar›m›z o kuruma girerken özlük haklar›n›n ne oldu¤unu, ne kadar maaﬂ alacaklar›n› bilerek
girdiler. Olumsuz koﬂullara karﬂ› yap›lmas› gereken maaﬂlar›n ve özlük haklar›n›n iyileﬂtirilmesi için mücadele vermektir. Yoksa iki ünitin bulundu¤u yerde on
iki diﬂhekimi nin bulunmas›na itiraz etmemeyi, çal›ﬂabilmek için yol ve yöntemler aramadan orada bulunmay› e¤er bir
hekim olarak kendine yak›ﬂt›r›yorsa meslektaﬂ›m›z; söylenecek fazla bir ﬂey yok.
Kendi zihniyetlerini de sorgulamak zorundalar. Bunlar› savunan meslektaﬂlar›m›z da, Oda baﬂkan› da olsalar kendi zihniyetlerini sorgulamak zorunda.
Bu y›l ikinci kez diﬂhekimli¤i fakültelerinin dekanlar›yla biraraya geldiniz.
Gündeminiz neydi?
Dekanlar›m›zla Kongre içerisinde yapt›¤›m›z toplant›larda ne yaz›k ki zaman k›s›tlamas› nedeniyle baz› konular› derinlemesine tart›ﬂam›yorduk. Daha derinlemesine
tart›ﬂabilmek için baﬂka bir toplant› yapma karar› alm›ﬂt›k ve bunu gerçekleﬂtirdik. Türkiye çok h›zl› bir süreç yaﬂ›yor.
Bir yandan AB müktesebat›na uyum çal›ﬂmalar› var. Son dekanlar toplant›s›nda ak-

reditasyon ve AB müktesebat›na uyum
konusunda neler yap›lmas› gerekti¤i sorguland›.
Türk Ceza Kanunu’nda diﬂhekimli¤i hizmetlerini de ilgilendiren de¤iﬂiklikler söz
konusu. Bu konuda hukuk dan›ﬂman›m›z
bir sunum yapt›. Yine bu çerçevede hasta
onam›yla ilgili ç›kart›lacak olan düzenlemelerin hangi bilgileri içermesi gerekti¤i
konusunda bir çal›ﬂmana yap›lmas›na karar verildi. Bu çal›ﬂma Ankara Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nin öncülü¤ünde baﬂlad›.
Yeri gelmiﬂken, uzmanl›kla ilgili tüm
sorunlar çözüldü mü?
Hay›r, hâlâ baz› ciddi ayr›l›klar söz konusu. Bu noktada nas›l bir birlikteli¤in sa¤lanabilece¤i üzerinde tart›ﬂ›ld›. Bu konuyla ilgili kurdu¤umuz Uzmanl›k Etik Kurulu bilimsel dernek temsilcilerinden oluﬂuyordu. Bu yap›ya fakültelerden de temsilci al›nmas› konusunda yeni bir karar ç›kt›.
Dekanlar›m›zla yapt›¤›m›z toplant›da ayr›ca yeni mezun olan meslektaﬂlar›m›z›n
yaﬂad›klar› s›k›nt›lar› da ele ald›k. Bu
meslektaﬂlar›m›z›n ö¤rencilik döneminde
mesleki konularda bilgilendirilmesiyle ilgili neler yapabilece¤imizi tart›ﬂt›k. Sevindirici olarak ﬂunu gördük ki baz› fakültelerimiz diﬂhekimleri odalar›yla anlaﬂarak
ö¤rencilerine yönelik böyle bir bilgilendirme program› gerçekleﬂtiriyorlar. TDB
olarak biz bunun ülke çap›nda bütün
okullarda yap›lmas›na yönelik bir çal›ﬂma
yapaca¤›z. Ö¤rencilerin mezun olduklar›
zaman sudan ç›km›ﬂ bal›¤a dönmemesi
için mesleki konularda bilgilendirece¤iz.
Hala sahte diﬂhekimlerinden konuﬂmak üzücü ama cezalar›n›n düﬂürülmesi tehlikesi sürüyor galiba...
Geçti¤imiz Mart ay› içerisinde sahte diﬂhekimlerine verilen cezan›n indirilmesine
yönelik bir giriﬂim olmuﬂtu. Biz de Türkiye çap›nda bir eylemlilik düzenleyerek o
önergenin geri çekilmesini sa¤lam›ﬂt›k.
Bu noktada hem anamuhalefet partisinin
hem parlamentodaki milletvekillerimizin
ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n deste¤ini alm›ﬂt›k.
Fakat ne yaz›k ki Sa¤l›k ‹ﬂleri Komisyonu’nun bu do¤rultuda yeni bir önerge haz›rlad›¤›n› ö¤renmiﬂ bulunuyoruz. ‘Benzer suçlara eﬂit ceza’ gibi hukuki kayg›lardan kaynakland›¤› iddia edilen bu yaklaﬂ›m› do¤ru bulmuyoruz. Birincisi, TCK’de
örne¤in tefecili¤in cezas› san›yorum 5 ila
10 y›l aras›yken insan sa¤l›¤›na zarar vererek para kazanman›n cezas›n›n ﬂu anki 35 y›l›n da alt›na düﬂürülmesi aç›klanamaz. T›p alan›nda verilen cezalar daha
düﬂükse o zaman t›p alan›nda verilen ce-

‹çiﬂleri Bakan› Abdülkadir Aksu’yla yap›lan görüﬂmenin ard›ndan Bakanl›k valiliklere bir
genelge göndererek, belediyelerin sa¤l›k hizmetlerinde yasayla tan›mlanm›ﬂ s›n›r›n d›ﬂ›na
ç›kmamas›n›n sa¤lanmas›n› istedi.

zay› yukar›ya çekmek laz›m. ‹kincisi, henüz sahte diﬂhekimli¤i yayg›nd›r ve halk
sa¤l›¤› aç›s›ndan ciddi bir tehdittir. Halk›n bilinçlenmesi ve sahte diﬂhekimlerinin ortadan kalmas›yla birlikte buna yönelik düzenlemeleri yeni baﬂtan gözden
geçirilebilir. Ayr›ca, e¤er varolan düzenleme hukuka ayk›r› olsayd› en az›ndan
Anayasa Mahkemesi ve Cumhurbaﬂkan›
taraf›ndan reddedilirdi.
Geçti¤imiz y›l gündeme gelen sorunlardan biri de ﬂirket olarak çal›ﬂan muayenehanelerin kapat›lmas›yd›...
Buna yönelik geçmiﬂ hükümetler döneminde Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ç›kard›¤› genelgeler vard›. Bu genelgeler çerçevesinde
meslektaﬂlar›m›z ﬂirketleﬂmiﬂti. Ama ne
yaz›k ki bu hükümet döneminde baz› illerimizde il sa¤l›k müdürlükleri Kurumlar
Vergisi’ne ba¤l› olan muayenehaneler üzerine gitmeye baﬂlad› ve bunlar kapat›lmaya baﬂland›. Konuyla ilgili olarak Sa¤l›k
Bakan›’yla ve di¤er yetkililerle yapt›¤›m›z
görüﬂmede bunun Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
sorunu olmad›¤›n›, vergi sistemiyle ilgili
bir düzenleme oldu¤unu, e¤er vergi toplamayla ilgili bir sorun varsa gelir vergisi
mükellefleriyle kurumlar vergisi mükellefleri aras›nda fark olmad›¤›n› anlatmam›za ra¤men kendilerini ikna edemedik.
‹dari mahkemeye gidildi. Davan›n sonuçlanmas›n› bekliyoruz. Bu, aç›kças› insanlar› zora sokmak. Bizzat diﬂhekimi Celal
Y›ld›r›m olarak da ayn› süreci yaﬂad›m.
Ne yaz›k ki böyle anlams›z bir uygulama
var.
Ruhsatland›rma Yönetmenli¤i’ndeki
de¤iﬂiklikleri nas›l yorumluyorsunuz?
Haz›rlanan taslak meslek kuruluﬂlar›n›n
varolan yetkilerini de kald›ran bir yaklaﬂ›ma sahip. Bunun yanl›ﬂ oldu¤unu, Avru-

pa Birli¤i’ne uyum çabas›nda oldu¤unu
iddia eden bir hükümetin AB uygulamalar›na tamamen z›t bir politika izledi¤ini
kendilerini ifade ettik. Görülen o ki hükümet daha çok demokratikleﬂmeden daha
çok kat›l›mc›l›ktan bahsederken uygulamada hep bunlar›n aksi oluyor. Yani kat›l›mc›l›k yok, hep biz kap›y› zorlayarak
içeriye girmeye çal›ﬂ›yoruz. Ka¤›t üzerinde bir tak›m dönüﬂümler yap›l›yor ama
uygulamaya yans›m›yor. Merkezi otorite
elindeki yetkiyi b›rakmak istemiyor.
Son olarak, toplum a¤›z diﬂ sa¤l›¤› e¤itim çal›ﬂmalar› hakk›nda da biraz bilgi
alabilir miyiz?
Uzun y›llard›r toplum a¤›z diﬂ sa¤l›¤› e¤itim çal›ﬂmalar› konusunda projeler geliﬂtiriyoruz. Burada en büyük s›k›nt› mali
kaynak problemiydi. Ald›¤›m›z bilgiye
göre 2006 bütçesine a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›
e¤itim çal›ﬂmalar›na yönelik bir kaynak
konmuﬂ. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bu ad›m›n›
kutlamak gerekir. E¤er bu gerçekleﬂirse
2006’da ulusal düzeyde bir projeyi gerçekleﬂtirme olana¤›n› yakalayaca¤›z.
Bu arada farkl› bir olanak da ortaya ç›kt›.
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Sa¤l›k
Bakan› olan meslektaﬂ›m›z Eﬂref Vaiz’le
Kongre s›ras›nda yapt›¤›m›z sohbette çal›ﬂmalar›m›zdan bahsettik ve kendisi böyle bir çal›ﬂman›n KKTC’de uygulanmas›
konusunda bize destek olaca¤›n› ifade etti. Eksikleri ve aksakl›klar› görebilmek
aç›s›ndan biz de bu iﬂi önemsedik ve önümüzdeki aylarda KKTC’de toplum a¤›z ve
diﬂ sa¤l›¤› çal›ﬂmas›n›n pilot uygulamas›n›
gerçekleﬂtirece¤iz. Hem K›br›s’taki insanlar e¤itilmiﬂ olacak, hem biz yapt›¤›m›z
çal›ﬂman›n aksakl›klar›n› ve eksiklerini
görmüﬂ olaca¤›z hem de bakan olan meslektaﬂ›m›z› bir anlamda kurumsal olarak
da sahiplenmiﬂ olaca¤›z.

TDB Baﬂkanlar Konseyi Toplant›s› 11-12 Kas›m 2005 tarihlerinde Safranbolu’da yap›ld›. Toplant›da diﬂhekimli¤i alan›nda yerel yönetimler vas›tas›yla baz› sermaye gruplar›na ç›kar sa¤lanmas› ve yine çeﬂitli sermaye gruplar›n›n etik de¤erlerin d›ﬂ›na ç›karak oluﬂturmaya baﬂlad›klar› özel diﬂ hastaneleri de
gündeme al›nd›.

Baﬂkanlar Konseyi
Safranbolu’da topland›
ürk Diﬂhekimleri Birli¤i Merkez
Yönetim Kurulu’nu Oda yöneticileriyle bir araya getiren Baﬂkanlar
Konseyi Toplant›s› Zonguldak Diﬂhekimleri Odas›’n›n ev sahipli¤iyle Safranbolu’da yap›ld›.
11-12 Kas›m tarihlerindeki toplant›y›
açan ve Oda temsilcilerine hoﬂgeldiniz
diyen Zonguldak Diﬂhekimleri Odas›
Baﬂkan› Saba Ery›lmaz tarihi bir mekanda
TDB Baﬂkanlar Konseyi’ni a¤›rlamaktan
mutluluk duyduklar›n› belirtti.
TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m, konuﬂmas›na baﬂlamadan önce geçti¤imiz
y›l yitirdi¤imiz TDB eski MYK üyesi Hüseyin Elmac›’n›n Safranbolulu oldu¤unu
hat›rlatarak onun an›s›na toplant› kat›l›mc›lar›n› sayg› duruﬂuna davet etti. Ard›ndan toplant›ya davet edilen Elmac›’n›n k›z› Baﬂak Elmac›’y› kürsüye davet
etti.
Elmac›, konuﬂmas›nda TDB’ye teﬂekkür
ederek babas›n›n böyle bir toplulu¤un

T

üyesi olmas›ndan gurur duydu¤unu belirtti.
Sa¤l›kta reklama karﬂ› mücadele
Celal Y›ld›r›m, aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda ülke
gündemi üzerine k›saca görüﬂlerini belirttikten sonra sa¤l›k alan›ndaki sorunlara ve özelde diﬂhekimli¤inin sorunlar›na
dikkat çekti. Baz› özel ve kamu a¤›z diﬂ
sa¤l›¤› kuruluﬂlar›nda usulsüzlük yap›ld›¤› yönündeki ifadesine karﬂ› ç›k›lmas›n›n
ahlaki bir yozlaﬂmaya iﬂaret etti¤ini belirtti.
‹lk gündem olarak Asgari Ücret Tarifesi’nin yeniden belirlenmesi ele al›nd›. Bu
konuda farkl› görüﬂler ortaya ç›kmakla
birlikte oda baﬂkanlar›n›n ço¤unlu¤u tarifede belirtilen rakamlar›n ayn› düzeyde
kalmas› ya da yükseltilmesi görüﬂünde
birleﬂti.
Kamu kuruluﬂlar›nda döner sermaye ve
performans de¤erlendirmesiyle ilgili çeﬂitli sorunlar da ele al›nd›. Burada suisti-

mallerin nereden kaynakland›¤› üzerine
baz› tart›ﬂmalar›n ard›ndan diﬂhekimli¤i
hizmetlerinde reklam sorunu ele al›nd›.
Özel ve kamu diﬂ hastanelerinin reklam
konusunda serbest b›rak›lmas› da bu
kapsamda ele al›narak di¤er sa¤l›k örgütlerinin de içinde yer ald›¤› sa¤l›kta reklama karﬂ› bir kampanya önerildi.
Özel diﬂ hastanelerinin kurulmaya baﬂlanmas› ve diﬂhekimlerinin emeklerini
satar duruma gelmelerine yönelik gidiﬂat
da ele al›nd›. Reklam da bu konuda ele
al›narak sa¤l›kta reklama karﬂ› çeﬂitli
platformlarda faaliyet yürütülmesi kararlaﬂt›r›ld›.
Kamunun muayenehanelerden hizmet sat›n almas›na yönelik çözümler
Toplant›da al›nan en en önemli karar kamunun muayenehanelerden hizmet sat›n
ald›¤›nda uygulanmas› gereken fiyat konusundaki karard›. TDB’nin asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili çal›ﬂmas›n›nson-

land›¤› vurgulanarak BUT üzerinden fiyatlar›n kabul edilemeyece¤i, kat›l›mc›lar›n
tümü taraf›ndan uygun bulundu. Bir çözüm olarak BUT ve TDB Asgari Ücret Tarifesi aras›ndaki fark›n hasta taraf›ndan
karﬂ›lanmas› formülü karara ba¤land›.
A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Finansman›
ve Sunumu Çal›ﬂma Grubu ad›na Tümay
‹mre çal›ﬂmalar›n›n son ﬂekli üzerine detayl› bilgiler verdi. Kurumun, olas› bir düzenlemede hizmet sat›n alaca¤› diﬂhekimlerinin belirlenmesinde, bir bölgeye sonradan dahil olan diﬂhekimlerinin, ihtiyaca
göre kapsama al›nmas› yönünde e¤ilim
belirdi. Sistem içerisinde yer alacak diﬂhekimlerine parasal bir s›n›r getirilmesi konusunda da farkl› görüﬂler ortaya ç›kt›.
‹kinci günün ilk gündemi turistik bölgelerde ortaya ç›kan farkl› dilde tabela kullanma iste¤i üzerineydi. Özellikle turistik
il ve ilçelerde ‹ngilizce ya da Almanca tabela kullan›labilmesi yönündeki talep, kat›l›mc›lar›n ço¤undan kabul görmedi.
Yeni Türk Ceza Yasas›’n›n diﬂhekimli¤i
alan›nda ne tür yenilikler getirdi¤i üzerine
TDB Hukuk Dan›ﬂman› Avukat Mustafa
Güler bir sunum yapt›.
TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Eskicio¤lu ‘Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
ve Diﬂhekimi Odalar› Yönetim Yaz›l›m ve
Üye Takip Program› üzerine bir sunum
yaparak program›n verimli olarak kullan›labilmesi için nelere dikkat edilmesi gerekti¤ini aktard›.
Kiﬂisel web sitelerinde
dikkat edilmesi gereken kurallar
‹nternetin h›zla geliﬂmesi ve ülke çap›nda
kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas›yla birlikte sanal ortamda kiﬂisel web siteleri de ço¤almaya baﬂlad›. Kiﬂisel web sitesi düzenleyen kimi meslektaﬂlar›m›z›n sitelerinde
reklama ve yanl›ﬂ bilgilendirmeye yönelik
görsel ve yaz›l› malzemelere yer vermeleri
mesle¤in etik ilkeleri aç›s›ndan s›k›nt› yarat›yordu.
Bu konuda uyulmas› gereken kurallar›n
çerçevesini çizmek üzere TDB taraf›ndan
haz›rlanan ‘Diﬂhekimleri ve Diﬂhekimli¤i
Hizmeti Veren Sa¤l›k Kurum-Kuruluﬂlar›
taraf›ndan Web Sitelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Tasla¤›’ baﬂl›kl› çal›ﬂma da Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›n›n
gündemine geldi ve tart›ﬂ›ld›. Yeniden biçimlendirilen çal›ﬂma dergimizin ﬁubat
say›s›nda yay›mlanacak.
Gündemin tamamlanmas›n›n ard›ndan
Baﬂkanlar Konseyi kat›l›mc›lar› Safranbolulu rehber Aytekin Kuﬂ’un verdi¤i bilgiler
eﬂli¤inde Safranbolu’nun tarihi yap›lar›n›
ve zanaatç›lar›n hala faal oldu¤u çarﬂ›lar›n› gezdiler.

Baﬂkanlar Konseyi’nin Safranbolu’da toplanmas› nedeniyle Safranbolulu olan geçti¤imiz y›l yitirdi¤imiz TDB eski MYK üyesi
Hüseyin Elmac›’n›n k›z› Baﬂak Elmac› da toplant›y› izledi.
Elmac› kat›l›mc›lar› duyguland›ran bir konuﬂma yapt›:

‘Bu camian›n bir parças›
olmaktan gurur duyuyorum’
“2006 y›l›nda 20. y›l› kutlanacak
olan TDB’nin Baﬂkanlar Konseyi
Toplant›s›’n›n Safranbolu’da yap›lmas›ndan dolay› ayr› bir gurur duyuyorum. Çünkü buras› babam›n
do¤um yeri ve çok sevdi¤i mesle¤inin, çok sevdi¤i Birli¤inin toplant›s›n›n burada yap›lmas› çok önemli.

Öncelikle bütün Birlik üyelerine,
oda baﬂkanlar›na, babam›n meslektaﬂlar›na ve herkese çok teﬂekkür
ediyorum. Hepinize hoﬂgeldiniz diyorum. ﬁu an o da bizim aram›zda,
bunu biliyorum. Bu camian›n bir
parç›s› olmak, Hüseyin Elmac›’n›n
k›z› olmak çok büyük bir gurur.”

Safranbolu’da ‘Diﬂçi Camii’

afranbolu’da mermer tabelas›nda

S ‘Diﬂçi Camii’ ifadesi kaz›nm›ﬂ küçük

bir camii dikkat çekiyor. Rehberimiz
Aytekin Kuﬂ’un verdi¤i bilgiye göre bugün Diﬂci Camii olarak an›lan, daha önce halk aras›nda “Musalla Camii” olarak
bilinen bu caminin gerçek ad› Hidayetullah Camii’ymiﬂ.
6 beyitten oluﬂan yaz›t›na göre caminin
1873 y›l›nda Hac› Süleyman Efendi taraf›ndan onar›ld›¤›; son y›llarda bulunan

ayn› isimli çeﬂme yaz›t›na göre de 1693
y›l›nda önce Hidayetullah A¤a taraf›ndan yapt›r›ld›¤› ortaya
ç›kar›lm›ﬂ.
Duvarlar›
moloz
taﬂtan yap›lm›ﬂ caminin boyutu 11,5
x 9,5 metre. Tavan
göbe¤i ve mihrab›
bezemeli olan Camii
günümüzde ibadete kapal›.
Diﬂci Camii denilmesinin nedeni ise ﬂu:
Camii, 1949 y›l›nda vak›flar yönetimince diﬂhekimi Ahmet Hasim Ar›kan’a ihaleyle sat›lm›ﬂ. 1950’de Caminin elektrik
tesisat›n› yapan Safranbolulu M.Ali Terziahmeto¤lu “Diﬂçi Ahmet Bey, cami yan›ndaki mekanda muayenehane açt›.
Safranbolu’ya mevsimlik olarak 3 ay, 6
ay gibi aral›klarla gelirdi” diyor. Ahmet
Bey yapt›¤› onar›mla camiinin ibadete
aç›lmas›n› sa¤lam›ﬂ.

TDB Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›na Safranbolu’da evsahipli¤i yapan
Zonguldak Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Saba Ery›lmaz:

‘Tarihi bir atmosferde
zevkli bir çal›ﬂmayd›’

onguldak Diﬂhekimleri Odas› olarak,

Z Unesco'nun korunmas› gereken tarihi

kentler listesinde yer alan Safranbolu'da

Baﬂkanlar Konseyi'ne evsahipli¤i yapmaktan mutluyuz. Yo¤un gündem maddelerinden kalan zaman diliminde Türkiye'nin dört bir taraf›ndan gelen de¤erli
oda yöneticilerimizin, ülkemizin korunmas› gereken de¤erlerinden biri olan Safranbolu'yu tan›malar›n› da istedik. Toplant›lar›m›z› gerçekleﬂtirdi¤imiz Cinci
Han 360 yaﬂ›nda bir yap› olup, büyüleyi-

ci bir atmosfere sahip. Bu tarihi doku
içinde yo¤un ama zevkle çal›ﬂt›¤›m›z bir
baﬂkanlar konseyi gerçekleﬂtirdi¤imizi
düﬂünüyorum.Çabalar›m›z hep ayn› amaç
için; mesle¤imizi hak etti¤i noktaya taﬂ›yabilmek.Burada al›nan kararlar›n üyelerimize de do¤ru bir ﬂekilde iletilmesini
sa¤lamak ve onlar›n deste¤iyle TDB'yi daha güçlü k›lmak durumunday›z."

Ankara Diﬂhekimleri Odas› Genel Sekreteri Sami Balç›k:

‘Hortumlaman›n en büyü¤ü
belediyelerde yaﬂan›yor’

aﬂkanlar burada rahatça fikirlerini beedebiliyorlar. Arkadaﬂlar›m›zla
kendi aram›zda konuﬂtu¤umuzda iki y›l
sonras›n›n diﬂhekimli¤inin nereye varaca¤›n› kimse kestiremiyor. Herkes çok ciddi
bir ekonomik s›k›nt›n›n içerisinde. Bana
sorarsan›z bunlar›n içerisindeki en büyük
tehlike de, devletin bir ﬂekilde tekelleﬂmeyi
ve büyük sermayeyi öne ç›kartma çabas›.
Özellikle Ankara’da belediye ortakl› a¤›z

B yan

diﬂ sa¤l›¤› merkezleri ve mahalli idareler
birli¤i hastaneleri, bu ad alt›nda geçmelerine ra¤men asl›nda birer özel kuruluﬂ. ‹dari
mahkemede açt›¤›m›z beﬂ ayd›r devam
eden bir davam›z var. TDB ile birlikte aç›lm›ﬂ on dört tane davam›z idari mahkemede.
Burada kazan›lan paralar belediyenin de¤il,
birilerinin cebine ak›yor. Baﬂkan›m›z›n
Hürriyet Gazetesi’ne verdi¤i demeçte, hortumlama diye bahsetmiﬂ oldu¤u olay›n en
büyü¤ü burada yaﬂan›yor.
Öyle bir noktaya geldik ki engellemekten
baﬂka hiçbir alternatifimiz kalmad›. Ya engelleyece¤iz ya da bizler de birer tane belediye bulaca¤›z kendimize. Olay öyle bir
noktaya gidiyor.
Bu noktada serbest muayenehanelerden ve
özel polikliniklerden hizmet sat›n al›nmas›

çok önemli. Bütçe uygulama talimat› üzerinden muayenehanelerin hizmet verebilmesi mümkün de¤il. Asgari ücret tarifemizi de maliyeye kabul ettirmek mümkün de¤il. Ona yaklaﬂmayacaklar› kesin. Burada
katk› paylar› ya da öncelikli gruplar gündeme gelebilir. Ya da aﬂama aﬂama yap›l›r.
Örne¤in, 0-18 yaﬂ bu sene baﬂlar, seneye 019 yaﬂ olur, ondan sonraki sene 0-20 yaﬂ
olur. Öyle öyle artabilir. Ya da protetik tedaviler öncelikli olarak halledilir, onlar kamu güvencesinde halledilir.
Muayenehaneyi tercih etmek isteyen hastan›n belli bir miktar katk› pay› vermesi suretiyle özel muayenehanelerden hizmet sat›n al›nmas›n›n yolu aç›lm›ﬂ olacak.
Hizmeti sadece kamunun verdi¤i bir ﬂekle
dönüﬂtürdü¤ünüz zaman halk›n da hizmete ulaﬂmas›n› zorlaﬂt›r›yorsunuz.

Kahramanmaraﬂ Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Mahir ﬁiﬂman:

‘Genç meslektaﬂlar›m›z
gelece¤i hesaplayam›yor’

eni kurulan bir oda olarak ilk defa Baﬂ-

Y kanlar Konseyi’ne kat›ld›k. Seçilen me-

kan çok güzel, Safranbolu harika. Organizasyonu da çok be¤endim.
Kamunun mutlaka serbest muayenehane-

lerden hizmet sat›n almas› gerekiyor. Ama
bölgemdeki birçok diﬂhekiminden edindi¤im izlenim meslektaﬂlar›m›z›n birço¤unun
ekonomik güçlükler nedeniyle bütçe uygulama talimat›ndan dahi çal›ﬂmaya r›za gösterebilece¤i ﬂeklinde.
Özellikle genç meslektaﬂlar›m›z uzun vadeli hesap yapam›yorlar. Belli bir birikime sahip olmuﬂ, yaﬂ› biraz ilerlemiﬂ meslektaﬂlar›m›z böyle düﬂünebiliyor ama yeni mezun
olmuﬂ, hiçbir maddi gücü olmayan meslektaﬂlar›m›z böyle ileriye yönelik bir hesap

yapam›yorlar. 10 y›l sonra ne olacak, onu
10 y›l sonra düﬂünürüz diyor. Çünkü ﬂu
anda aç. Bana sorarsan›z, tabii ki fiyatlar
aﬂa¤› çekilmesin hatta zam da yap›ls›n. Ama
sadece kendi fikrimizi de¤il bizim peﬂimizdeki gerçekleri de görmek gerekiyor.
Di¤er taraftan belediyelerde, özel hastanelerde çal›ﬂanlar da bizim meslektaﬂ›m›z. Yani onlar› da o tarafa kaybediyoruz. Onlar da
Avrupa’dan gelmedi yani. Bunlar biraz çaresizlikten kaynaklanan yönelimler. Maalesef
bu da olay›n gerçe¤i.

‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Rifat Yüzbaﬂ›o¤lu:

‘Hükümetin
teﬂhisi de tedavisi de yanl›ﬂ’

afranbolu da 11-12 Kas›m 2005 tarih-

S lerinde gerçekleﬂen Baﬂkanlar konseyi

toplant›s›, TDB’nin sa¤l›k politikalar› aç›s›ndan bir dönüm noktas›n› olmuﬂtur. Bugüne dek AKP hükümetinin izledi¤i genel
politikan›n, sa¤l›k gibi temel konularda
farkl› geliﬂmeler gösterece¤i, diyalog politikalar›n›n yararl› sonuçlar ortaya ç›karaca¤› beklentisinin iyice kaybolmaya baﬂlad›¤›

tesbit edilmiﬂtir. Genel sa¤l›k hizmetlerinde yaﬂanan tekelleﬂme ve ticarileﬂmenin
diﬂ hekimli¤ine yans›malar›na karﬂ›, muayenehanelerin yok edilmesine karﬂ› bir
dizi giriﬂim ve önlemler al›nmas›n›n tart›ﬂmas›z onaylanmas›, hükümetin a¤›z diﬂ
sa¤l›¤› politikas›n›n yanl›ﬂl›¤›n›n da ifadesi
olmuﬂtur. Tabii ki bu yetersizli¤in sevinilecek bir yan› yoktur. Kararlar› alanlarla yani hükümetle, uygulay›c›lar yani diﬂhekimleri ve tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar› aras›nda
bu kadar derin anlay›ﬂ farkl›l›klar› olmas›,
karﬂ›l›kl› konsensüsün sa¤lanamamas›, çözüm yolunda at›lacak ad›mlar› da t›kamaktad›r. Sa¤l›k hizmetlerinin kamusal niteli¤i
göz ard› edilerek, tüm hekimlerin hangi

biçimde çal›ﬂ›rlarsa çal›ﬂs›nlar bu kamusal
sistemin bir parças› olmalar›n› sa¤layacak
bir sa¤l›k sistemi, tüm insanlar›m›z›n özlemi olmay› sürdürmektedir. Bu özleme
karﬂ›n, hükümet sadece özel hastaneleri
desteklemekte, kamu birimlerini ise muayenehanecili¤i yok etme temeli üzerine
oturtmaya çal›ﬂmaktad›r. Hükümet büyük
sermayenin diﬂ hekimli¤i hizmetlerinde
geliﬂmesini tüm varl›¤›yla desteklerken,
muayene hekimli¤ini, gerek mali k›skaçlarla gerek hizmet sat›n alma tercihleriyle
bo¤maya çal›ﬂmaktad›r. Bu politikan›n,
hem teﬂhisi hem tedavisi yanl›ﬂt›r. Hastalanan, hastal›ktan kurtulamayan ise yine
toplumun dar gelirlileri olmaktad›r.

Edirne Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Ayten Eren:

‘Sa¤l›k harcamalar› genel bütçeden
karﬂ›lanmal›’

aﬂkanlar toplant›s› özel bir yörede, gü-

B zel bir mekanda yap›ld›. Kat›l›m›n da

yo¤un olmas›, çeﬂitli görüﬂlerin dile getirilmesi güzel. Baz› noktalarda fazla ayr›nt›ya
girilmesi verimlili¤i azalt›yor ve bütünü
gözden kaç›rmam›za neden oluyor diye

düﬂünüyorum.
Taban›m›z›n en önemli beklentisi muayenehanelerden hizmet sat›n al›nmas›nda
yo¤unlaﬂ›yor. Bu konuda sonuç al›c› birﬂeyler yapmal›y›z.
Merkezi üye takip program›yla (TOYY) ilgili baz› sorunlar›m›z vard› ama bunlar›
çözebilece¤imiz ﬂekilde bilgilendik bu toplant›da. Bu program›n çal›ﬂmalar›m›z›n verimini kesinlikle art›raca¤›n› düﬂünüyoruz.
Muayenehanelerden hizmet sat›n al›nmas›
konusunda bütçe uygulama talimat› hekimin eme¤inin karﬂ›l›¤› de¤il. Benim ﬂahsi

görüﬂüm, toplum sa¤l›¤›n›n genel bütçeden, vergilerden karﬂ›lanmas› yönünde.
Ancak, hizmete ulaﬂmay› engellemeyecek
düzeyde bir katk› pay› al›nabilir. Asgari
Ücret Tarifesi’yle BUT aras›ndaki fark›n
hasta taraf›ndan karﬂ›lanmas› kabul edilebilir bir öneri.
Asgari Ücret Tarifesi’nin alt›na düﬂülmemesi konusuna özel bir vurgu yapmal›y›z.
Çünkü insanlar›m›z günü kurtarmaya çabalarken bunu gözard› edebiliyorlar ve bu
durum ileride çok olumsuz sonuçlar yaratabiliyor.

Diyarbak›r Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Muzaffer Saruhan:

‘Muayenehanecilik
bitme noktas›na gelebilir’

erkezi üye takip program›n› kullan›-

M yoruz ama bilgiye ulaﬂmam›zda bi-

raz gecikme oluyor.

Bütçe Uygulama Talimat› ile Asgari Ücret
tarifesi aras›nda kalan miktar›n hasta taraf›ndan karﬂ›lanarak muayenehanelerden
hizmet sat›n al›nmas› ve bunun en geç
2006 baﬂ›nda yürürlü¤e girmesi talebimiz
var. Bunun hükümet taraf›ndan kabul
edilmemesi halinde bas›n duyurular› ve
eylemler yoluyla konuyu gündeme getirme önerilerimiz oldu. Bizim di¤er özel
hastanelerle, kamu hastaneleriyle ve belediye kisvesi alt›nda çal›ﬂan özel polikli-

niklerle mücadele edebilmemiz için, yani
muayenehaneleri güçlendirebilmemiz için
bunun bir an önce ç›kmas› laz›m. Yoksa
yak›n bir zamanda muayenehanecilik olay› tamam›yla bitecek. Bu konuda eylem
yapt›¤›m›zda halk› da arkam›za alabiliriz.
Halk›n da zaten hizmetin muayenehanelerden al›nmas› yönünde talebi var.
GSS’yi beklemeden kamunun serbest muayenehanelerden hizmet al›m› 2006 y›l›nda mutlaka baﬂlamas› laz›m.

Çanakkale Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Bilge ﬁimﬂek:

‘Katk› pay› önerisi olumlu’

ültürel dokusu çok güzel olan bir

K mekanda güzel kararlar›n al›nd›¤›

bir toplant› yaﬂad›¤›m›z› düﬂünüyorum.
Toplant›n›n da her zamankinden daha
verimli oldu¤unu hissettim.
Kamunun muayenehanelerden hizmet
sat›n almas›nda, Bütçe Uygulama Talimat› fiyatlar›yla bizim Asgari Ücret Tarifemiz aras›ndaki fark›n hasta taraf›n-

dan karﬂ›lanarak çözümlenmesinin
onay görmesi bence do¤ru bir yaklaﬂ›m.
Zaten ﬂu ana kadar da hastalar›n önemli bir bölümü hastaneye gitmek yerine
cebinden ödeme yaparak muayenehaneye gelmeyi tercih ediyorlard›. O yüzden hastalar›m›z taraf›ndan pek yad›rganaca¤›n› düﬂünmüyorum bu sistemin. Katk› pay› verilece¤ine de inan›yorum.
Meslektaﬂlar›m›z›n ço¤unun kendi
emeklerinin de¤erini belirlerken uzun
vadeli bir hesap yapamad›¤›n› ve bu nedenle GSS’nin gündemde oldu¤u bugünlerde düﬂük bedellere raz› olma e¤ilimi gösterdiklerini söyleyebiliriz. Bence kesinlikle asgari ücretin alt›na düﬂmemeliler. Bunlar tamamen maliyet
analizleri yap›larak haz›rlanm›ﬂ çal›ﬂmalar. Maliyetin alt›na düﬂtü¤ü zaman

belki günü kurtar›rs›n›z ama çal›ﬂamayaca¤›m›z dönemlerde birikimlerimiz
olamayaca¤› için çok s›k›nt›l› günler bizi bekler.
TOYY olarak adland›r›lan merkezi üye
takip program›n› henüz verimli olarak
kullanmaya baﬂlayamad›k çünkü verilerde hatalar var. Üye bilgi formlar›ndan, kar›ﬂ›k düzenlemelerden kaynakl›
sorunlar var ama zamanla oturaca¤›na
inan›yorum.
Gündemdeki konulardan reklam da
önemli bir tart›ﬂma. Web sayfalar› vas›tas›yla yap›lan tan›t›m da nihayetinde
reklamd›r. Bugün insanlar sürekli bilgisayar›n baﬂ›ndalar ve internette geziniyorlar. Bence çok kolay suistimal edilebilir bir ortam. ‹nﬂallah denetleme konusunda baﬂar›l› olunabilir. Bu konuda
kayg›l›y›m.

Trabzon Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Adnan Günnar:

‘Hizmet tümüyle
muayenehanelerden al›nmal›’

aﬂkanlar Konseyi toplant›lar›nda
camias›n› olumsuz
yönde etkileyebilecek hususlar gündeme al›n›p devletin yetkili kuruluﬂlar›yla yap›lacak görüﬂmelere zemin oluﬂturuluyor. Burada da her konuda herkesi
tatmin etmese de baz› kararlar al›nd›.
Mesela, tabela standartlar›nda dentist
ifadesinin yaz›lmamas› konusundaki
karar› olumlu karﬂ›l›yorum. Bütçe uygulama talimat›na gelince, diﬂhekimli¤i
hizmetlerinin serbest diﬂhekimlerinden
al›nma durumunun söz konusu oldu¤u
önümüzdeki günlerde bütçe uygulama
talimat› de¤il TDB’nin asgari ücret tarifesi her zaman esas al›nmal›d›r. Maliyet
analizi yap›ld›¤›nda kay›tl› bir ekonomide asgari ücret tarifesinin bile yeterli
olmayaca¤› aﬂikard›r.
Devlet, TDB asgari ücret tarifesi üzerin-

B diﬂhekimli¤i

den ödeme yapmaya yetecek bir bütçeye sahip de¤il, bu bir gerçek. Ancak
halk›m›z›n %96’s›n›n a¤›z diﬂ sa¤l›¤› sorunlar›n›n varoldu¤u say›n Bakan taraf›ndan da dile getirilmiﬂ. Dolay›s›yla bugün de¤ilse bile gelecekte sa¤l›k bakanl›klar› bu konunun üzerine çok ciddi
bir ﬂekilde gidecekler.
Pekala bunu kamu hastaneleriyle yapabilecekler mi? Bence bu kesinlikle yanl›ﬂ olacakt›r. Çözüm serbest muayenehanelerden hizmet sat›n al›nmas›ndan
geçmektedir. Ancak bugün için sadece
6-12 yaﬂ grubu çocuklar›n bütçe uygulama talimat› üzerinden tedavisinin karﬂ›lanmas› bile sa¤l›k bakanl›¤›n›n bütçesini zora sokacakt›r. Dolay›s›yla kademeli olarak geçiﬂ planlanmaktad›r ö¤rendi¤imiz kadar›yla. Bu kademeli geçiﬂe taraftar›m. Bütçe uygulama talimat›
üzerinden de olsa hastalara devletin
katk›da bulunmas› neticesinde meslektaﬂlar›m›z›n dikkat etmesi gereken nokta asgari ücret tarifesinin alt›na düﬂmemektir. Aksi taktirde çok yo¤un çal›ﬂmalar›na ra¤men, yaﬂam standartlar›nda büyük bir düﬂüﬂ gözlenecektir. Çünkü bu mesle¤in oldukça önemli s›k›nt›-

lar› var, hiç kimse bu mesle¤i uzun süreli devam ettiremiyor ve meslek hastal›klar› aç›s›ndan da çok riskli bir meslek. Bu nedenle asgari ücret tarifesinin
alt›na inilmemesi gerekiyor. Bu noktada
bütçe uygulama talimat›n›n üzerindeki
k›sm›n› do¤rudan hastan›n ödemesi ya
da özel sa¤l›k sigortalar› yöntemiyle
karﬂ›lanmas› gibi bir çözüm oluﬂturulabilir.
Asgari ücret tarifesi aﬂa¤›ya çekilecek
olursa muayenehanecili¤i yürütemeyecek duruma gelecektir hekim. Devletin
koruyucu hizmetler d›ﬂ›nda tedavi edici
hizmetler yapmamas› durumunda her
hekimin hasta potansiyeli kesinlikle
yükselecektir diye düﬂünmüyorum. Bu
arada halk›n a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerini sat›n alma noktas›nda da e¤itilmesi
gerekmektedir. Hizmetin serbest diﬂhekimlerinden sat›n al›naca¤› durumlarda
alt› ayda bir diﬂhekimine gitmeyen hastalar›n Avrupa’da baz› ülkelerde oldu¤u
gibi serbest diﬂhekimlerinden hizmet
sat›n alma hakk›n›n da durdurulmas›
gerekmektedir. Bu ﬂekilde a¤›z diﬂ sa¤l›¤› sorunlar›n›n orta vadede çözülebilece¤i kanaatindeyim.

Diﬂhekimleri
‹pek Yolu’nda buluﬂuyor
Özbekistan’da düzenlenen ve Kafkaslardan Orta Asya’ya uzanan beﬂ ülkenin diﬂhekimli¤i birliklerinin
kat›ld›¤› bilimsel kongrede Türkiye’den TDB, diﬂhekimli¤i fakülteleri, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve TBMM’yi temsilen
önemli isimlerin bulundu¤u bir delegasyon da haz›r bulundu. Kongre s›ras›nda Özbekistan, Azerbaycan,
Kazakistan ve Tacikistan diﬂhekimleri birli¤i yöneticilerinin de kat›ld›¤› bir toplant› yap›larak gelece¤e dönük
önemli projeler üretildi. Türkiye delegasyonunda yer alan kat›l›mc›lardan Özbekistan izlenimlerini ald›k.
ürk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin y›llard›r en çok önem verdi¤i konulardan biri olan uluslararas›
iliﬂkiler ve Türkiye’yi bölgesinde diﬂhekimli¤i alan›nda bir çekim merkezi haline getirme çabalar›nda bir ad›m daha
at›ld›. 90’l› y›llar›n baﬂlar›ndan bu yana
özellikle Orta Asya cumhuriyetleri, Balkanlar ve Orta Do¤u ülkeleriyle birlikte
diﬂhekimli¤i alan›nda ortak çal›ﬂmalar
yapabilmenin yollar› araﬂt›r›l›yordu.
Daha önceki TDB ve FDI kongrelerinde
kurulan iliﬂkiler, 2001 y›l›ndaki ‹stanbul Kongresi’nde Orta Asya cumhuriyetlerindeki diﬂhekimleri birliklerinden
davet edilen heyetlerle yap›lan görüﬂmeler bugüne kadar at›lan baz› somut
ad›mlard›.
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Montreal’den Taﬂkent’e
Geçti¤imiz A¤ustos ay›nda Kanada’daki

FDI Kongresi’nde TDB delegasyonu,
Kazakistan Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂkan›
ve Azerbaycan Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂkan›’yla biraraya gelerek birlikte çal›ﬂma imkanlar›n›n görüﬂülece¤i bir toplant›n›n organize edilmesine karar verdiler. Özbekistan Diﬂhekimleri Birli¤i’nin Kas›m ay›nda yap›lacak bilimsel
kongresinde buluﬂmak üzere çeﬂitli yaz›ﬂmalar yap›ld› ve 21-22 Kas›m tarihlerindeki organizasyona, Türkiye’den
de bir heyet kat›ld›.
Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan,
Azerbaycan ve Türkiye’nin kat›ld›¤›
toplant›ya K›rg›zistan ve Türkmenistan
özel koﬂullar› nedeniyle kat›lamad›.
Türkiye’den giden heyet Mu¤la Milletvekili Diﬂhekimi Orhan Seyfi Terzibaﬂ›o¤lu, Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› Yavuz Yenidünya, Ankara Üniversitesi Diﬂhekimli-

¤i Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Nejat Bora
Sayan, TDB Genel Baﬂkan› Celal Korkut
Y›ld›r›m, TDB MYK üyesi Prof.Dr. Murat Akkaya ve TDB D›ﬂ ‹liﬂkiler Komisyonu üyesi Kazmir Pamir’den oluﬂuyordu.
D‹ﬁS‹AD’›n Genel Kurulu olmas›
nedeniyle temsilci gönderemedi¤i toplant›da di¤er ülke temsilcilerine Türkiye’de a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin
kamu ve özel sektördeki uygulamalar›,
meslek kuruluﬂunun yetki ve sorumluluklar›, toplum a¤›z diﬂ sa¤l›¤› çal›ﬂmalar› ve sa¤l›k mevzuat› konusunda bilgilendirmede bulunuldu.
‹pek Yolu ülkeleri biraraya geliyor
Bu bilgilendirmeden sonra birlikte neler yap›labilece¤i görüﬂüldü ve baz› somut ad›mlar at›ld›. Baz› bilimsel etkinliklerin birlikte organize edilmesi, ö¤-

renci de¤iﬂimine yönelik gerekli giriﬂimlerinin yap›lmas›, akademisyenlerinin de¤iﬂimlerine yönelik giriﬂimlerin yap›lmas› ve Dünya Diﬂhekimleri Birli¤i (FDI) kongresinde
birlikte hareket ederek diﬂhekimli¤i
hizmetlerinin az geliﬂti¤i ülkelerdeki
sorunlar›n çözümüne yönelik politikalar›n FDI Genel Kurulu’na taﬂ›nmas› konular›nda mutab›k kal›nd›.
Görev da¤›l›m› yap›larak sekreteryay› TDB’nin yürütmesi kararlaﬂt›r›ld›.
Bir tüzük tasla¤› çal›ﬂmalar› da devam ediyor.
Organizasyonun adland›r›lmas›
konusunda ‘Türk dili konuﬂan ülkelerin diﬂhekimleri birlikleri’ önerisi
hakk›nda etnik ya da dinsel kimliklerle isimlendirilmesinin kapsam›
daraltaca¤› yönünde kayg›lar dile
getirildi. Alternatif olarak TDB taraf›ndan ‘‹pek Yolu ülkeleri’ kavram›n›n kulan›labilece¤i ifade edildi. Celal Y›ld›r›m’›n “Önemli olan ortak
geçmiﬂleri olan, ortak hisleri olan
halklar›n geliﬂen dünyadaki olumsuzluklara karﬂ› birlikte durmas›d›r.
Bizim birlikteli¤imiz, sadece diﬂhekimli¤i üzerindeki bir birliktelik olarak addedilmemeli. Dünyada geliﬂen
süreçlere de insan olarak, hekim
olarak müdahale etmeyi de içeren
bir birliktelik olmal›” sözleri kat›l›mc›lardan onay gördü.
May›s 2006’da Kazakistan Diﬂhekimleri Birli¤i’nin düzenleyece¤i
Kongreye destek verme ve o kongrede yeniden biraraya gelme yönünde
de bir karar al›nd›. Bu arada da çeﬂitli araçlarla iletiﬂimin sürdürülmesi kararlaﬂt›r›ld›.
Aç›l›ﬂ 22 Kas›m’a denk geldi
Kongrenin aç›l›ﬂ› Türkiyeli diﬂhekimleri aç›s›ndan anlaml› bir güne
denk geldi. 22 Kas›m’da yap›lan aç›l›ﬂ toplant›s›nda TDB ad›na Genel
Baﬂkan Celal Y›ld›r›m bir konuﬂma
yapt›. Meslek kuruluﬂlar› aras›ndaki
birlik, deneyim ve dayan›ﬂman›n,
ülkeler ve halklar aras›ndaki iliﬂkileri canland›ran ve dostane iliﬂkilere
çeviren önemli bir etken oldu¤unu
ve buna çok önem verilmesi gerekti¤ini belirten Y›ld›r›m, ‘TDB olarak
bu konuyla ilgili üzerimize düﬂen
görevleri daima yerine getirmeye çal›ﬂaca¤›z’ diyerek sözlerini tamamlad›.

Mu¤la Milletvekili Diﬂhekimi Orhan Seyfi Terzibaﬂ›o¤lu:

‘Çok s›cak karﬂ›land›k’

Özbekistan ziyaretiniz nas›l geçti?
‹zlenimlerinizi ö¤renebilir miyiz?
Özbekistan’a gitmeden önce ziyaret
konumuzu Devlet Bakan› Say›n Beﬂir
Atalay ile görüﬂmüﬂtüm. Say›n Bakan›m›z T‹KA (Türk ‹ﬂbirli¤i Ve Kalk›nma
‹daresi) ile irtibat kurdu. T‹KA’n›n yurtd›ﬂ›nda önemli görevleri var. T‹KA baﬂkan› Faruk Bey, kald›¤›m›z sürece bizimle çok ilgilendi. Tercüman verdi,
araç verdi, bize yol gösterdi ve a¤›rlad›.
Orada ne yapt›k? Bir defa biz Özbekistan’›n çok önünde bir konumday›z diﬂhekimli¤inde. Hem t›bbi araç gereç olarak, hem üretim olarak, hem de bilgi
bak›m›ndan. Oradaki dar kapsaml› sergiden bunu gözlemlemek mümkün.
Rusça ortak bir dil olmuﬂ. Özbekçe de
konuﬂuluyor ama bilim dili Rusça. Beﬂ
cumhuriyet kat›ld›; Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan ve Türkiye.
Bahsetti¤imiz Kongre Türkiye’de yap›lan kongrelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda çok
basit tabii. Daha yeni baﬂl›yorlar bu tip
ﬂeylere ve bizden alabilecekleri çok ﬂey
var.
‹kinci gün, ö¤leden sonra bir toplant›
yapt›k. Nejat Bey, Ankara Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi olarak nas›l çal›ﬂt›klar› hakk›nda bilgi verdi. Yavuz
Bey, Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndaki diﬂhekimli¤i
çal›ﬂmalar› hakk›nda, Celal Bey de
TDB’nin çal›ﬂmalar› ve organizasyon yap›s›yla ilgili bilgi verdi.
Ziyaretin en önemli sonucu ne oldu?
En önemli ilerleme Türki Cumhuriyetlerin birlikte düzenleyece¤i bir diﬂhekimli¤i kongresi fikri Celal Bey taraf›ndan ortaya at›ld›. Kazaklar, ilk kongreyi
biz düzenleyelim dediler ve hatta 22

May›s 2006’y› önerdiler. Etnik kimli¤i
ifade eden bir isim konmamas› yönünde bir çekince ortaya ç›k›nca ‘‹pek Yolu’
olsun dedi Celal Bey. Kazak profesör
‹pek Yolu Diﬂhekimleri Büyük Kongresi gibi bir isim önerdi. Böylece bir temenni karar› al›nd›. Bu da büyük bir ihtimalle May›s’ta gerçekleﬂecek. Kazaklar
Celal Bey’i tan›yorlar. Zaten Kazak Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂkan› profesör çok
heyecanl› biri. Azeriler de son derecede
s›cak duruyorlar. Orta Asya cumhuriyetleriyle Türkiye’nin aras›nda yeni s›cakl›klar›n do¤mas› için TDB’nin bu yap›lacak müﬂterek kongredeki çabas›n›nn çok önemli olaca¤›na inan›yorum.
Bunu D›ﬂiﬂleri Bakan›m›za da alt›n› çizerek söyleyece¤im. Bu çok önemli benim için, Türkiye için, diﬂhekimleri
için.
Bizim bu bölgedeki diﬂhekimlerine ve
onlar›n örgütlerine verebilece¤imiz çok
ﬂey var. Bilgi aç›s›ndan, organizasyon
aç›s›ndan, Avrupa ile dünyayla entegre
olabilmeleri aç›s›ndan çok önemli katk›lar›m›z olacakt›r. Diﬂ sanayicilerimizin oraya gelmemesi kendileri aç›s›ndan
önemli bir kay›p oldu bence. Orada
önemli bir pazar bulabilirler.
Tav›rlar› s›cak m›yd›?
Tabii. Gece bizi yeme¤e davet ettiler.
Kongreye kat›lan cumhuriyetlerin, üniversitelerin hocalar›, yöneticileri, birlik
baﬂkanlar› oradayd›. Ö¤leyin müﬂterek
yemek yedik. Akﬂam da müzikli toplant› düzenlendi. Hatta onlarda adetmiﬂ.
Gelen heyeti ortaya ç›kar›yorlar, önce
heyetin baﬂkan› konuﬂuyor, ard›ndan
art›k ne biliyorlarsa folklorik bir oyun
oynat›yorlar. Biz de bilebildi¤imiz kadar›yla bir oyun sergiledik orada. Yani
iyi intibalarla döndük. ‹lk kez düzenlenen böyle bir toplant›ya gidiﬂimizde
böyle hararetle karﬂ›lanmam›z, bize üst
düzey ilgili gösterilmesi ﬂahsen beni
çok memnun etti ve ileriye dönük olarak da umutland›rd›.
Bence TDB bu kat›l›mla yeni bir pencere açm›ﬂt›r. Bu giriﬂimimizin Türkiye’de
bilimsel diﬂhekimli¤inin kuruluﬂunun
97. y›l›n› kutlad›¤›m›z günlerde gerçekleﬂmesi de hoﬂ bir tesadüf oldu.
Ben, TDB’yi bir defa daha tebrik ediyorum bu çal›ﬂmas› nedeniyle. Baﬂkana ve
ekibine baﬂar›lar diliyorum.

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

‘Bizim onlara kataca¤›m›z çok ﬂey var’

oplant›ya TDB taraf›ndan Sa¤l›k
Bakanl›¤›’n› temsilen davet edildim. Asl›nda a¤›z diﬂ sa¤l›¤›yla
ilgili olarak yabanc› ülkelerdeki durumu incelemek için, say›n bakan›m›z›n
‘görgü ve bilginizi art›rmak için sorunlu ve sorunu çözmüﬂ ülkelere gerekli
seyahatleri yap›n’ talimat›na ra¤men,
anlaﬂ›lamayan ve çözülemeyen bürokrasi nedeniyle, davet almam›za ra¤men
bunu gerçekleﬂtiremiyorduk. TDB’nin
bu daveti Türki Cumhuriyetler›ndeki
diﬂhekimi meslektaﬂlar›m›zla beraber
olman›n verdi¤i heyecan bak›m›ndan
da anlaml› oldu.
Anlaﬂ›ld›¤› gibi idareden izin almakla heyete kat›lmak mümkün olacakt›.
‹znimi ald›m ve yola ç›kt›k. Özbekistan’a vard›¤›m›zda Say›n Devlet Bakan›m›z Beﬂir Atalay’›n talimat›yla Say›n
milletvekilimiz ve heyeti karﬂ›lamak
üzere Say›n Özbekistan T‹KA sorumlusu gelmiﬂti. Ayr›ca Özbekistan Diﬂhekimleri Birli¤i temsilcileri de heyeti karﬂ›layanlar aras›ndayd›lar.
Konakl›yaca¤›m›z Dedeman Oteli’ne, geniﬂ ve sakin yollardan üç araba
ile ulaﬂt›k. ‹lk gözlemimizde vitrinsiz
geniﬂ caddeler ve üç dört gencin sohbet
etti¤i cadde kenarlar› ile büfe diyebilece¤imiz mekanlar›n önünde, bizim Murat taksilere benzer Ladalar›n üstünde
bira ﬂiﬂeleri ile kad›nl› erkekli sohbetteki Özbekleri gördüm. Otelimiz kentte
iyi bir yerde idi belli ki. Fazla dinlenemeden 09.00-10.00 aras› kahvalt› yapt›k ve T‹KA temsilcisinin gönderdi¤i
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rehberle Taﬂkent’in gezilmesi gerekli
meydan, heykel, metro, sanat yap›lar›,
büyük devlet binalar›n› ve al›ﬂveriﬂ
merkezleri ile pazarlar› dolaﬂt›k. T‹KA
merkezine ziyarete gittik. Serbest günü
böylece tamamlad›k.
‹kinci gün, Türki Cumhuriyetlerin
diﬂhekimli¤i kongresine misafir ülke
üyeleri olarak kat›ld›k. Baﬂkan›m›z›n
konuﬂmas› çok mutluluk verici idi, sabah aç›l›ﬂ merasiminden sonra de¤iﬂik
ülke heyetleri ile görüﬂmeler yap›ld›.
Sergiler küçük de olsa gezildi ama tabii
kongreler ve fuarlar aç›s›ndan ülkemizin ne kadar ileride oldu¤u da yads›namaz bir gerçek olarak ortada idi. Hani
bizim çok çal›ﬂmam›z laz›m ya, onlar›n
da çok çok çal›ﬂmas› laz›m.
Görünmeyen derin ve gizli Sovyet
etkisini alg›lamamak imkans›zd› ama
buna ra¤men Azeri heyetinin heyetimize gösterdi¤i takdir ve takdim her türlü
gurur ve ﬂerefin üstünde idi. Lay›k olmak laz›m. Hiç oynanacak duygular de¤il. Çok kutsalca bir bak›ﬂlar› var. Bu
di¤er Türki Cumhuriyetlerine de inisiyatif kullanmada ve bize önderlik sa¤lamada etken oluyor. Kazaklar›n daha
gururlu ve farkl› bir havas› var. K›rg›zlar tüm olumsuzluklara ra¤men ﬂahsiyetli durmas›n› ve ak›lc› olmas›n› biliyorlar. Özbeklerde bir k›s›tlanm›ﬂl›k
gözlemlense de, temiz ve sade bir samimiyetleri var.
Ö¤leden sonraki oturumda Türki
Cumhuriyetleri ba¤lam›nda bir birlik
ve dayan›ﬂma oluﬂturulabilir mi çerçevesinde ‹pekyolu Birli¤i’nin temelleri
say›lacak görüﬂmeler yap›ld›. Bu arada
Sa¤l›k Bakanl›¤›’m›z›n hizmetlerini ben,
üniversitelerimizi Nejat hoca, TDB’yi
de baﬂkan›m›z anlatt›. Sunuﬂlar di¤er
heyet üyelerini mutlu etti. Bu arada
Taﬂkent’teki diﬂhekimli¤i fakültesini de
ziyaret ettik. Gerçekten çok büyük imkans›zl›klar içindeler. Fiziki mekanlar,
donan›mlar› en az 50 y›l geride kalm›ﬂ
bir yap› içindeler.
Aç›l›ﬂ seremonisi, fakülte ve dekanl›k ziyareti ö¤leden sonra özel oturumda sunuﬂlar ve ‹pekyolu Diﬂhekimleri

Birli¤i ile ilgili altyap› konuﬂmalar› ve
May›sta Kazakistan Almaata’da buluﬂmak kavliyle gece ayr›l›ﬂ yeme¤ine kat›ld›k.
Yemekte s›ra ile her ülke birlik baﬂkan› k›sa bir konuﬂma için sahneye ça¤r›ld› ama bizim bilmedi¤imiz bir gelenek baﬂkan›m›z› az kals›n zora sokacakt›. Örfe göre konuﬂmas›n› tamamlayan baﬂkan kendi yöresine ait bir oyun,
dans vb. gösteri sunmak zorunda idi.
Gecenin yöneticisi bunu sa¤lamadan
kiﬂiyi sahneden b›rakm›yordu. Celal
beyin ben bir ﬂey oynayamam der gibi
ortada kald›¤› anda, Azeri bayan baﬂkan›n, benim ve Say›n milletvekilimizin
horon tepip heyetin tamam›n›n halay
çekmesiyle, baﬂkan› bu zor durumdan
anl›m›z›n ak›yla kurtard›k ve yerimize
oturabildik. Yemekler çok farkl› gibi, at
etinin de yayg›n halde sofrada so¤uk
olarak bulundu¤unu gördük. Gerçekten bizim damak tad›m›z farkl›.
Caddeleri geniﬂ ve düzenli ama estetik bir noksanl›k oldu¤u apaç›k ortada
sanki pantolon dikilmiﬂ ama ütülenmemiﬂ gibi diyebiliriz. Beni en çok bu kadar geniﬂ caddelere ra¤men paral› otopark›n olmas› hayrete düﬂürdü. Bizde
bu caddeler olsa inan›n 3-4 s›ra park
eder öyle idare ederiz. 6-7 ﬂeritli caddelerde yol kenar›na tek s›ra park bile göremiyorsunuz. 91’lerin meﬂhur RusAmerikan söyleﬂisinde Amerikal› bizde
araba çok koyacak meydan yok demiﬂ,
Rus da bizde meydan çok araba yok demiﬂ. ‹ﬂte kapitalizm ile komünizmin neticesi. Heyetin ve baﬂkan›m›n aff›na s›¤›narak Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Bursa
gibi ﬂehirlerimizin haline bak›nca, acaba 91’e dek bizde komünist olsaym›ﬂ›z
da, bu ﬂehirlerimizi kaybetmeseymiﬂiz
mi dedim, gülüﬂtük tabii.
Gece otelimizde son bir de¤erlendirme yapt›k ve sabah erkenden Taﬂkent havaalan›ndan Türkiye’ye döndük. ‹yi bir seyahatti, neticesi de iyi oldu. TDB’yi ve ﬂahs›nda Celal baﬂkan›m›
kutluyorum. Emek ve samimiyet gerçekten çok farkl› ﬂeyler... Herﬂey için
herkese teﬂekkürler...

Ankara Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Nejat Bora Sayan:

‘Bizden önderlik bekliyorlar’

20-22 Kas›m tarihlerinde Özbekistan’da yap›lan Türki Cumhuriyetlerin
büyük bir bölümünün kat›ld›¤› kongreye Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin davetiyle Türkiye’de diﬂhekimli¤i e¤itimini
anlatmak üzere kat›ld›m.
Türkiye’den giden ekipten TDB Genel
Baﬂkan› Celal Korkut Y›ld›r›m, TDB’nin
yap›lanmas›; Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi
Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› Yavuz Yenidünya, Sa¤l›k Bakanl›¤› sistemi
içinde diﬂhekimli¤inin yeri hakk›nda;
ben de Türkiye’deki diﬂhekimli¤i e¤itimiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunduk.
Bilgilendirme toplant›s› öncesi hep birlikte Taﬂkent’te bulunan diﬂhekimli¤i
fakültesine çok k›sa süren bir ziyaret
yapma ﬂans›m›z oldu.
Yapt›¤›m konuﬂmada ben öncelikle
2004-2005 e¤itim y›l›ndan beri Türkiye’deki diﬂhekimli¤i fakültelerinde uygulamakta oldu¤umuz çekirdek müfredatla ilgili bilgilerin yan› s›ra, mezun
bir diﬂhekiminde arad›¤›m›z özelliklere
de¤indim.
Eski SSCB’yi oluﬂturan bu ülkelerde genellikle Rusça kitaplar kullan›ld›¤›ndan
e¤itim dili de halen Rusça olarak devam

ediyor. Hala kapal› bir toplum olma
özelliklerinden dolay› dünyadaki diﬂhekimli¤indeki bilimsel ve teknolojik geliﬂmeler, -tabii baz› ekonomik nedenlerden ötürü- bu ülkelere fazlaca yans›mam›ﬂ durumda. Ayr›ca bilimsel ve
teknolojik olanaklar aç›s›ndan bizim
yaklaﬂ›k 30-35 y›l önceki durumumuzdalar. Diﬂhekimli¤i e¤itimi 5 y›l olmas›na ra¤men stomatoloji a¤›rl›kl› olmas›
nedeniyle bizden oldukça farkl›.
Toplant›n›n bizler için olumlu yan›
Azerbaycan, Tacikistan, K›rg›z, Özbek,
Kazak delegelerinin tümü Türk diﬂhekimli¤inin önderli¤inde bir birliktelik
kurulmas›n› bu bölge için önemli oldu¤unu konusunda hem fikir olmalar›yd›.
San›yorum bu da, Türk diﬂhekimli¤inin

bu bölgedeki konumunun güçlü oluﬂunun en güzel göstergesidir.
Sonuç olarak delegeler TDB’nin önderli¤inde 2006 May›s ay›nda Kazakistan’da yap›lacak toplant›yla Türki
Cumhuriyetlerinden oluﬂan bir diﬂhekimli¤i birli¤inin baﬂlat›lmas›na karar
verdi. Umuyorum TDB büyük kardeﬂ
olarak Türkiye’nin Türki Cumhuriyetlerinde yapmas› gerekip de yapamad›klar›n› gerçekleﬂtirir. Bu konuda at›lacak
ad›mlarda diﬂhekimli¤i fakülteleri olarak üzerimize düﬂen görevleri yerine
getirmeye haz›r oldu¤umuzun bilinmesini isterim.
Bu vesileyle bu giriﬂime önayak olan
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’ne teﬂekkür
etmeyi de bir borç biliyorum.

Türkiye’den giden heyet Azerbaycan ve Özbekistanl› diﬂhekimleriyle birlikte

FDI Seçilmiﬂ Baﬂkan› Conrod’dan TDB’ye teﬂekkür
-27 A¤ustos 2005 taKanada’n›n Montreal kentinde
yap›lan FDI Kongresinde bir
sonraki dönem için Baﬂkanl›¤a seçilen Kanada temsilcisi A.L. Burton Conrod TDB
Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m’a bir mesaj göndererek Kongrede
kendisine verilen destek için teﬂekkür
etti.
Dünya Diﬂhekimli¤i Kongresine dün-
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yan›n birçok ülkesinden gelen
delegelerin kat›lmas›n› muhteﬂem bir olay olarak niteleyen
Conrod, uzun mesafeler kat
ederek toplant›lara kat›lman›n
zorlu¤unu çok iyi bildi¤ini ve
toplant›lara kat›lmak için büyük çabalar harcand›¤›n› görmekten memnuniyet duydu¤unu belirtti.
Seçim kampanyas›na TDB’nin vermiﬂ
oldu¤u destekten dolay› teﬂekkür eden

Conrod, dünya çap›nda a¤›z diﬂ sa¤l›¤›n› geliﬂtirme yönündeki faaliyetlere
katk› sa¤lamak için sab›rs›zland›¤›n›
aktard›.
TDB’nin Türkiye’de bir FDI Kongresi
düzenlemesi hedefinden vazgeçmemesini isteyen Conrod ‘Bir gün ola¤anüstü ﬂehir ‹stanbul’da Dünya Diﬂhekimleri Kongresi’ne kat›labilmeyi ümit
ediyorum ve bu hedefinizi takip etmeye devam edece¤inizi umut ediyorum’
diyerek sözlerini tamamlad›.

givengain
FDI World Dental Federation
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FDI’›n
www.fdiworldental.org/
friends adresine girerek de FDI Dostu
olabilirsiniz. Tüm ana kredi kartlar›
kabul edilmektedir ve istedi¤iniz an
üyeli¤inizi iptal edebilirsiniz.

Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin sunumu
ve finansman›n›n bugünü ve gelece¤i
Kamunun özelden diﬂhekimli¤i hizmetlerini sat›n almas›n›n hangi koﬂullarla ve nas›l
gerçekleﬂebilece¤inin çerçevesini çizmek üzere TDB taraf›ndan oluﬂturulan Diﬂhekimli¤i Hizmetlerinin
Sunumu ve Finansman›n›n Bugünü ve Gelece¤i Çal›ﬂma Grubu Haziran ay›nda ‹stanbul’da yap›lan Meslek
Sorunlar› Sempozyumu’nda raporunu sunmuﬂtu. Üzerinde yürütülen tart›ﬂmalar›n ard›ndan son ﬂekli
verilen ve mesle¤imizin gelece¤inin ﬂekillenmesi aç›s›ndan son derece önemli olan raporu yay›ml›yoruz.

TDB D‹ﬁHEK‹ML‹⁄‹
H‹ZMETLER‹N‹N SUNUMU
VE F‹NANSMANININ BUGÜNÜ
VE GELECE⁄‹ ÇALIﬁMA GRUBU
Baﬂkan : Tümay ‹mre
(TDB MYK Üyesi)

Raportör : Ali Gürlek
Üyeler : Muharrem Armutlu
Necati Hilmi Küçüky›ld›z
U¤ur Yapar
Hüseyin Emino¤lu

000 y›l›nda Mersin’de yap›lan
Meslek Sorunlar› Sempozyumu’nun “Diﬂhekimli¤i Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Hizmet Sunumu
Çal›ﬂma Grubu” raporunda “SSK baﬂta
olmak üzere sosyal güvenlik kapsam›nda olan bireylerin a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmeleri
için hem kurum içi düzenlemeler yap›lmal›, hem de di¤er sa¤l›k hizmetlerinde
oldu¤u gibi özel muayenehanelerden
hizmet sat›n al›nmas› için çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r” denilmiﬂti. Ayn› sempozyumun “A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Finansman› Çal›ﬂma Grubu” raporunda
“Kiﬂilerin ald›klar› hizmetin bedelinin
bir k›sm›na kat›lmalar› uygun olacakt›r.
Ancak bu katk› hizmete ulaﬂ›m› engellemeyecek ölçüde olmal›d›r” denilmiﬂti.
Bu raporlar sonras›nda Samsun’da
2001’de yap›lan Baﬂkanlar Konseyi toplant›s›nda ve daha sonra da Antalya,
Gaziantep, Nevﬂehir, ‹stanbul, Çanakkale ve bu y›l›n ﬁubat ay›nda Ankara’da
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yap›lan Baﬂkanlar Konseyi toplant›lar›nda kamunun özelden hizmet sat›n almas›n›n ilkeleri tart›ﬂ›lm›ﬂt›.
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i A¤›z Diﬂ
Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Sunumu ve Finansman› Komisyonu bu ilkeleri belirlemek yönünde çal›ﬂmalar›n› sürdürdü.
Yine bu süreçte 2001 y›l›ndan beri Diﬂhekimli¤i Hizmetlerinin Maliyet Temelli belirlenmesi çal›ﬂmalar› devam etti.
Daha sonra 2005 y›l› Mart ay›nda
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Merkez Yönetim Kurulu taraf›ndan A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤›
Hizmetlerinin Sunumu ve Finansman›
Komisyonu ve Ankara, ‹zmir, Bursa,
Zonguldak odalar›ndan birer temsilciden oluﬂan bir Çal›ﬂma Grubu oluﬂturuldu. Bu Çal›ﬂma Grubunun geçmiﬂte
yap›lan çal›ﬂmalar ve bugünkü koﬂular
çerçevesinde kamunun özelden a¤›z diﬂ
sa¤l›¤› hizmetlerini almas› durumunda
örgütsel haz›rl›k yapmas›na ve temel ilkeleri belirlemesi için çal›ﬂma yapmas›na karar verildi.
Çal›ﬂma Grubu 20-25 Haziran 2005
tarihinde ‹stanbul’da yap›lacak 12.
Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi’nde
tart›ﬂ›lmak üzere bir rapor haz›rlamak
için çal›ﬂmalara baﬂlad›.
‹lk toplant› 6 May›s 2005 tarihinde
TDB Merkezi’nde yap›ld›. Toplant›dan
önce, kat›l›mc›lar›n toplant›ya haz›rl›kl›
gelmesi için tart›ﬂ›lmas› ve karara ba¤lanmas› düﬂünülen sorular tüm kat›l›mc›lara gönderildi. ‹lk toplant›da raportör seçildi. ‹lk toplant›n›n tutana¤› toplant› bitiminde bulunan üyelere verildi.
Daha sonra grup kendi içerisinde tart›ﬂmalara devam etti.
‹kinci toplant› da Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Merkezi’nde 31 May›s 2005 tarihinde yap›ld›. Tart›ﬂ›lan konular bu

toplant›da karara ba¤land›. Toplant› tutanaklar› daha sonra rapor haline getirildi.
Çal›ﬂma Grubu, ilke olarak varolan
haklardan geri ad›m at›lmamas›n› ve
sa¤l›k hakk› ad›na tüm diﬂhekimli¤i
hizmetlerinin kamu ve özel muayenehanelerde sunulmas›n› do¤ru bulmaktad›r.
Fakat ülkemizde sa¤l›¤a ayr›lan bütçesinin yetersizli¤i (artt›r›lmas› amac›m›z olmakla birlikte), a¤›z-diﬂ sa¤l›¤›na
ayr›lan pay›n azl›¤›, bizleri olmazsa olmazlar›, yani öncelikli gruplar› ve öncelikli hizmetleri belirleme çal›ﬂmas› yapmaya yöneltmiﬂtir. Çok köklü ulusal
sa¤l›k sistemine sahip ve GSMH’s›
20.000$’larda olan Almanya’da bile ortaya ç›kan yüksek maliyetler nedeniyle
günden güne yeni k›s›tlamalar ve yeni
yapt›r›mlar gündeme gelmektedir. Örne¤in: 2004 y›l›n›n baﬂ›ndan itibaren üç
ayl›k dönemde geçerli olmak üzere 10
€ muayene ücreti al›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmalar›m›zda kamunun özelden
diﬂhekimli¤i hizmetlerini sat›n almas›nda yaﬂanabilecek sorunlar ve al›nmas›
gereken önlemler konulu 6 ana baﬂl›ktan oluﬂan sorulara cevaplar arand›:
1- Diﬂhekimi ile yap›lacak sözleﬂmede dikkate al›nmas› gerekenler
2- Uygulaman›n yarataca¤› haks›z rekabete karﬂ› al›nmas› gereken önlemler
3- Hizmet bedellerinin kamu taraf›ndan ödenmesi ile ilgili sorunlar
4- Kapsam içine al›nacak tedavilerle
ilgili ç›kabilecek sorunlar
5- Sistemin suistimaline karﬂ› yap›lmas› gerekenler
6- Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin hangi

basamakta yer alaca¤› ve sevk zinciri sistemi
Her diﬂhekimi a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmet birimi açma hakk›na sahiptir. Kamuyla sözleﬂme yapmak isterse aﬂa¤›daki kurallar geçerli olmal›d›r:
1. Diﬂhekimi ile yap›lacak
sözleﬂmede dikkate al›nmas›
gerekenler:
a) Tip Sözleﬂme Oluﬂturulmas›nda
TDB’nin konumu: TDB tüm a¤›z diﬂ
sa¤l›¤› hizmeti sunan (kamu kurumlar›
hariç) sa¤l›k kurum ve kuruluﬂlar› ad›na tek yetkili olmal›d›r. TDB, diﬂhekimleri ad›na, sözleﬂme kurallar›n› belirleyen kurumla iﬂbirli¤i yapmal›d›r. Diﬂhekimleri tek tek kurumla sözleﬂme imzalamal›d›r. Sözleﬂmeler bir y›ll›k yap›l›r ve Odalar taraf›ndan onaylan›r.
b) Kamu ve özelde çal›ﬂan diﬂhekimlerinin co¤rafi da¤›l›m›: Sistem iﬂlemeye baﬂlad›¤›nda kamu veya özel isteyen tüm a¤›z-diﬂ sa¤l›¤› hizmeti üreten
kurum ve kuruluﬂlarla sözleﬂme yap›lmal›d›r. Sistem iﬂlemeye baﬂlad›ktan
sonra sözleﬂme yapmak isteyen sa¤l›k
hizmeti sunucular›n›n durumu ise iki
ﬂekilde de¤erlendirilebilir.
Ülkemizde ortalama 3.500 kiﬂiye bir
diﬂhekimi düﬂmektedir. Ancak bu rakam› iller düzeyinde de¤erlendirdi¤imizde 1.600 kiﬂiye bir diﬂhekimi düﬂen iller varken 20.000 kiﬂiye bir diﬂhekimi
düﬂen iller de bulunmaktad›r. Sistemin,
kamusal bir hizmet anlay›ﬂ› ile iﬂlemesi
gerekti¤ini düﬂünürsek bölgelerdeki
hekim da¤›l›m›n›n da zaman içinde ülke ortalamas›na yak›nlaﬂt›r›lmas› bir zorunluluktur. Bu zorunluluktan yola ç›karsak, herhangi bir bölgedeki sözleﬂmeli sa¤l›k hizmeti sunucusu say›s› (kamu-özel) ülke ortalamas›na yak›n ise o
bölgede yeni hizmet sunucular› ile sözleﬂme yap›lmamas› ve toplu çal›ﬂma birimlerindeki hekim say›s›n›n artt›r›lmamas› uygun olacakt›r. Böylece bu kiﬂiler
diﬂhekimi say›s›n›n ülke ortalamas›ndan daha az oldu¤u bölgelere yönlendirilebilecektir. Herhangi bir bölgede sözleﬂmeli olarak çal›ﬂan sa¤l›k hizmeti sunucular› bölge de¤iﬂtirmek isterlerse,
gitmek istedikleri bölgeyi belirterek s›raya girecekler ve o bölgedeki ihtiyaca

Çal›ﬂma Grubunun raporu ilk kez 20-22 Haziran 2005 tarihlerinde ‹stanbul’da yap›lan Meslek
Sorunlar› Sempozyumu’nda Komisyon Sorumlusu TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi
Tümay ‹mre taraf›ndan sunuldu.

Herhangi bir bölgede
sözleﬂmeli olarak çal›ﬂan

feshine kadar varan cezalar verilir. Bu
konuyu denetlemek için kurulacak komisyonlarda TDB ve odalardan temsilciler olmal›d›r.

sa¤l›k hizmeti sunucular›
bölge de¤iﬂtirmek
isterlerse, gitmek istedikleri
bölgeyi belirterek s›raya
girecekler ve o bölgedeki
ihtiyaca göre kurum ve
TDB taraf›ndan baﬂvuru
s›ralar›na göre
de¤erlendirileceklerdir.
göre kurum ve TDB taraf›ndan baﬂvuru
s›ralar›na göre de¤erlendirileceklerdir.
(Turizm bölgesi vb. bölgeler bu kural›n
d›ﬂ›nda tutularak kurum ve meslek örgütü taraf›ndan ayr›ca de¤erlendirilebilir).
Bölgeler, il merkezleri (merkez ilçeler dahil) ve merkezi olmayan ilçeler
olarak de¤erlendirilmelidir.
‹kinci alternatif zaman içinde gerçekleﬂme olas›l›¤› bulunan tekelleﬂmenin de önünde bir engel oluﬂturacakt›r,
çünkü özel poliklinik, merkez ve hastanelerdeki diﬂhekimi say›s› da ayn› s›n›rlamaya tabi olacakt›r.
c) ‹dari,mali ve t›bbi kurallara uymayan diﬂhekiminin durumu: ‹dari, mali
ve t›bbi kurallara uymayan diﬂhekimine
para cezas›ndan, sözleﬂmenin sürekli

d) A¤›z-Diﬂ Sa¤l›¤› hizmeti veren,
Sözleﬂme yap›lacak kuruluﬂlar›n taﬂ›mas› gereken koﬂullar ve belirlenmesinde TDB’nin rolü: Özel Sa¤l›k Kurum ve Kuruluﬂu Uygunluk Belgesi olmayan diﬂhekimi sözleﬂme imzalayamamal›d›r. Sözleﬂme imzalamak için uygunluk belgesi yeterli olmal›d›r. SDE
Sertifikas› ﬂimdilik zorunlu olmamal›,
fakat gelecekte zorunlu olmas› ad›na
bugünden özendirici önlemler al›nmas›
uygun olacakt›r.
e) Koﬂullar› uygun olan kuruluﬂlarla
sözleﬂme yap›lmamas› durumunda
nas›l bir politika izlenece¤i: Kurum,
odan›n onay verdi¤i isteyen her diﬂhekimiyle sözleﬂme yapmak zorunda olmal›d›r. Aksi durumda eﬂitlik ilkesine
ayk›r› davran›lm›ﬂ olacakt›r. Bu durumda sorunlar hukuk yoluyla çözülmeye
çal›ﬂ›l›r. Bir gruba ya da çok say›da diﬂhekimine yönelik bu tarz bir uygulamada TDB, kurumla iliﬂkileri ask›ya almaya ve kurumun tutumunu boykot etmeye varan tepkiler verebilir.
f) Odadan meslekten men cezas› alm›ﬂ olanlar›n ceza süresi boyunca çal›ﬂ›p çal›ﬂamayaca¤›: Diﬂhekimi meslekten men cezas› ald›¤› süre boyunca
çal›ﬂamamal›d›r. Sebebi ne olursa olsun
hekimin hizmet sunmad›¤› durumlarda
hastalar›n›n ma¤duriyetinin engellen-

mesi için kurum ve meslek örgütü taraf›ndan gerekli önlemler al›nmal›d›r.

Emeklilik ve sa¤l›k sigortalar› prim borcu olanlar›n geç ödemelerinde al›nan
faiz miktarlar›n›n, diﬂhekimlerine yap›lan geç ödemelerde aynen uygulanmas›
uygun olacakt›r.

2. Uygulaman›n yarataca¤›
haks›z rekabete karﬂ›
al›nmas› gereken önlemler:
a) Katk› pay› al›nmayarak haks›z rekabet yap›lmas› durumunda al›nmas›
gereken önlemler: ‹lk kez bunu yapt›¤› tespit edilen hekime al›nmayan katk›
pay›n›n 10 kat› para cezas›, 2. kez bunu
yapt›¤› tespit edilen hekime al›nmayan
katk› pay›n›n 10 kat› para cezas› ve 3 ay
sözleﬂmenin geçici feshi.
b) Hastane veya sa¤l›k merkezlerine
(sermaye gruplar› veya hekimler taraf›ndan aç›lanlar) karﬂ› bireysel çal›ﬂan meslektaﬂlar›m›z›n ayakta kalabilmeleri (“rekabet edebilmeleri”)
için al›nmas› gereken önlemler: TDB,
Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n özel a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› kuruluﬂlar›ndan hizmet sat›n al›nmas› sürecinde; yak›n geçmiﬂte de yaﬂand›¤› gibi muayenehaneler yerine
merkez ve poliklinik ﬂeklinde hizmet
veren kuruluﬂlardan yana tercih kullanmas› olas›l›¤›n› dikkate almal›d›r. Bu tür
kuruluﬂlar›n sahibi olan sermaye gruplar› geçmiﬂte oldu¤u gibi önümüzdeki
günlerde de bu tercihte Sa¤l›k Bakanl›¤›’n› etkileme aç›s›ndan TDB’den daha
etkili olabilecektir. TDB bu konuda büyük bölümü muayenehane diﬂhekimli¤i
yapan meslektaﬂlar›n› koruyan politikalar›n› devam ettirmelidir. Ayr›ca, AB
Parlamentosu komisyon raporlar›nda
“bireysel çal›ﬂ›lan yerler olan muayenehaneler, tekelleﬂmeye karﬂ› korunmas›
gereken yap›lar” olarak tan›mlanmaktad›r. Bu anlamda ç›kar›lan her türlü kanun ve yönetmelik bireysel çal›ﬂan meslek mensuplar›n› korumay› gözetmelidir. Ancak, sa¤l›k alan›nda tüm dünya
ile birlikte ülkemizde de de¤iﬂen ekonomik ve sosyal de¤erler ile üretim iliﬂkileri sonucunda gelecekte toplu çal›ﬂma birimlerinin alternatif olabilece¤i
gözard› edilmemeli, bu konuda diﬂhekimleri bilgilendirilmelidir.
c) Kaliteli hizmetin ve do¤al olarak
maliyetin belirleyici unsurlar›ndan
biri olan araç, gereç ve sarf malzemelerinin kalitesinin kontrolünün sa¤lanmas›: Her türlü malzeme TSEK,
ADA ve CE gibi uluslararas› kabul gö-

A¤›z diﬂ sa¤l›¤›

c) Hizmet bedellerinin ne ﬂekilde olaca¤› konusu: Hizmet bedelleri yap›lan
hizmet baﬂ›na olmal›d›r. Bu ödeme ﬂekli d›ﬂ›ndaki ödemeler kamunun hizmet
talebine göre de¤erlendirilmelidir.

hizmetlerinin herkes için
eriﬂilebilir olmas› ve ihtiyaç
oran›nda karﬂ›lanmas›
esast›r. Ancak, kamunun
özel sektörden hizmet sat›n
almas› gündeme geldi¤inde
baz› k›s›tlamalar söz
konusu olursa öncelikli
olarak 0-18 yaﬂ grubu için
tüm tedaviler kapsam içine
al›nmal›d›r.
ren standartlarda olmal› ve uygun depolama ve da¤›t›m koﬂullar›nda diﬂhekimlerine ulaﬂt›r›lmal›d›r.
d) Diﬂhekimleri aras›nda hasta ve gelir da¤›l›m›n›n adil olmas› için yap›labilecek düzenlemeler: Diﬂhekimleri
aras›nda hasta ve gelir da¤›l›m›n›n adil
olmas› için baz› s›n›rlamalar getirilmelidir. Getirilen s›n›rlamalar k›smen de olsa yap›lan tedavilerin kalitesinin korunmas›na da yard›mc› olacakt›r. Bu s›n›rlama diﬂhekimi baﬂ›na y›ll›k kazanç s›n›rlamas› (120.000-140.000 YTL) ﬂeklinde olabilir.
3. Hizmet bedellerinin
kamu taraf›ndan ödenmesi
ile ilgili sorunlar:
a) Hizmet bedellerinin ödenme süresi: 10’ar takvim günlük dönemlerde yap›lan iﬂlerle ilgili faturalar›n düzenlenmesi, hizmet bedellerinin, faturalar kuruma ulaﬂt›ktan sonra 30 takvim günü
sonra ödenmesi uygun olacakt›r.
b) Zaman›nda yap›lmayan ödemeler
karﬂ›s›nda al›nabilecek önlemler:

4. Kapsam içine al›nacak
tedavilerle ilgili ç›kabilecek
sorunlar:
A¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin herkes
için eriﬂilebilir olmas› ve ihtiyaç oran›nda karﬂ›lanmas› esast›r. Ancak, kamunun özel sektörden hizmet sat›n almas›
gündeme geldi¤inde baz› k›s›tlamalar
söz konusu olursa aﬂa¤›daki kalemlerden daha dar bir kapsam kamu sa¤l›¤›
aç›s›ndan kabul edilmemelidir.
a) Tüm tedavilerin kapsam içine al›nmamas› durumunda öncelikli tedavilerin belirlenmesi ve bu konuda yap›lacaklar:
• 0-18 yaﬂ grubu için tüm tedaviler
kapsam içine al›nmal›d›r.
• 18 yaﬂ üstü- olmazsa olmaz tedaviler
ﬂunlar olabilir:
Muayene
Oral Hijyen E¤itimi
Radyografi
Dolgu
Kanal Tedavisi
Diﬂ çekimi
Detartraj
Küretaj
Malignite için erken tan›
yöntemleri (biopsi)
Hareketli protez
b) Öncelikli gruplar (yaﬂ, engelli, hamile vb.):
• Özel bak›m gerektiren kiﬂilere tüm tedaviler (A¤›z bak›m›n› yapamayan kiﬂiler)
• Sa¤l›k kurulu raporuyla a¤›z ve diﬂ tedavisi gereklili¤i saptanm›ﬂ bireyler
• Hamileler
• Epileptik hastalar
c) Kapsam içine al›nacak tedavilerin
bedellerinin (ücret tarifesi) belirlenmesinde izlenecek yol ve TDB’nin ro-

lü. Bedellerin belirlenmesinde
TDB’nin görüﬂü dikkate al›nmad›¤›nda yap›lmas› gerekenler ve bu noktada diﬂhekimlerini bilgilendirmek
amac›yla yap›lacak çal›ﬂmalar: TDB
fiyat belirleme komisyonunda yer almal›d›r. E¤er kabul edilemeyecek fiyatlar
ortaya ç›karsa, TDB diﬂhekimlerini bilgilendirerek sözleﬂme yapmamaya yönlendirebilir.
d) Tedavi kalemleri veya gruplar›
için kat›l›m paylar›n›n belirlenmesi
ve izlenecek yol(öncelikli tedaviler
ve gruplar aç›s›ndan):
• 0-18 Yaﬂ grubu için katk› pay› olmamal›d›r.
• 18 yaﬂ üstündeki kiﬂiler için katk›
paylar› aﬂa¤›daki gibi olabilir:
Muayene: Katk› pays›z (Kiﬂi ayn› hekime 6 ayda bir muayene için gidebilir.)
Oral Hijyen E¤itimi: Katk› pays›z
Radyografi: Katk› pays›z
Dolgu: %10 katk› pay› olmal›
Kanal Tedavisi: %20 katk› pay› olmal›
Diﬂ çekimi: % 20 katk› pay› olmal›
Detartraj: % 10 katk› pay› olmal›
Küretaj: % 10 katk› pay› olmal›
Malignite için erken tan› yöntemleri
(biopsi): %10 katk› pay› olmal›
Hareketli protez:%40 katk› pay› olmal›
Gömük diﬂ çekimi: Katk› pays›z
• Öncelikli gruplarda katk› paylar›
Hamilelerde: Sadece detartraj ve küretaj katk› pays›z
Sistemik hastal›klar ve travmaya ba¤l› diﬂsizlik vakalar›nda: Sadece total
protez ve hareketli protezler katk›
pays›z (sistemik hastal›klar›n aç›lmas›
laz›m)
Özel bak›m gerektiren kiﬂiler ve Sa¤l›k Kurulu raporuyla a¤›z ve diﬂ tedavisi gerekti¤i saptanm›ﬂ bireyler: Katk› pays›z
Epileptik hastalar: Sadece detartraj ve
küretaj katk› pays›z
*Özel bak›m gerektiren kiﬂiler ve sa¤l›k
kurulu raporuyla a¤›z ve diﬂ tedavisi gerekti¤i saptanm›ﬂ bireylere yap›lan tedavilerde kurum %50 fazla ücret öder.
e) Yap›lan tedavilerin ömürleri (ne
kadar aral›klarla tekrarlanabilece¤i):

Özel bak›m gerektiren (A¤›z
bak›m›n› yapamayan)
kiﬂilere tüm tedaviler,
Sa¤l›k kurulu raporuyla
a¤›z ve diﬂ tedavisi
gereklili¤i saptanm›ﬂ
bireyler, hamileler ve
epileptik hastalar öncelikli
gruplar olarak
tan›mlanmal›d›r.
Dolgular 3 y›lda 1 kez
Detertraj y›lda 1 kez (hamilelere ve
epileptiklere y›lda iki kez)
Küretaj y›lda 1 kez (hamilelere ve epileptiklere y›lda iki kez)
Kanal tedavisi süre s›n›rlamas›z sadece 1 kez tekrar edilebilir.
Hareketli protez 5 y›lda 1 kez
f) Bölgeler aras› sosyo-ekonomik
farkl›l›klar nedeni ile de¤iﬂik ücret
tarifesi olup olmayaca¤›:
Tüm Türkiye’de tek bir ücret tarifesi
olmal›d›r.
5. Sistemin suistimaline karﬂ›
yap›lmas› gerekenler:
a) Tan› ve tedavi protokollerinin ç›kar›lmas›: Yap›lacak tedavilerde uyulacak kurallar, hizmetlerin standardize
edilmesi ve malpraktis konusunda rehber olmas› için tan› ve tedavi protokolleri gereklidir. TDB bu konuda çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir. Fakat yap›lacak
hiçbir çal›ﬂmada bu protokollerin bitirilmesini bekleyemeyiz. Protokoller bitince varolan sistemlerin içine entegre
edilmelidir.

b) Elektronik ortamda kay›t sisteminin tutulmas› (TDB’nin rolü ne olmal›?): TDB bu sistemin kurulmas›nda aktif rol almal›d›r. Sistemi tek baﬂ›na da
kurabilir. Sistem için yaklaﬂ›k 1 milyon
USD civar›nda bir maliyet söz konusu
olacakt›r. Bu da diﬂhekimi baﬂ›na yaklaﬂ›k 100 YTL tutmaktad›r. Bu ücret diﬂhekimlerinden sözleﬂme onay ücreti
olarak al›nabilir. Daha sonraki y›llarda
daha az olmak üzere, odalar taraf›ndan
sözleﬂme onay ücreti al›nmal›d›r. Sistemi kuracak olan TDB ilgili bilgilere net
bir ﬂekilde sahip olabilece¤i için, uygulanacak sa¤l›k sistemiyle ilgili de¤iﬂiklik
ve düzeltme önerilerini daha kolay yapabilecektir.
c) Kontrol sisteminin nas›l olaca¤›
(periyodik, ola¤anüstü ve hasta ﬂikayeti üzerine yap›lacak kontroller.
Kontrol sisteminde TDB’nin rolü):
Kontrol için oluﬂturulacak her türlü birimde TDB ad›na temsilciler olmal›d›r.
d) Raporlama ve analiz sisteminde
TDB’nin rolü: Raporlama ve analiz sisteminde sistemi kuran kurum olarak
TDB var olmal›d›r.
6. Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin hangi
basamakta yer alaca¤› ve sevk
zinciri sistemi konusu:
a) Genel diﬂhekimi hangi basamakta
yer almal› ve aile hekimi ile ba¤lant›s›: Diﬂhekimi I. Basamakta yer almal›d›r. Baﬂvuru diﬂhekimine direk yap›lmal›d›r. Aile hekimi diﬂhekimli¤i uygulamalar›nda iﬂlevli olmayacakt›r. Diﬂhekimi istedi¤inde hastan›n aile hekiminden gerekli bilgilere ulaﬂabilmelidir.
b) Genel diﬂhekimi-uzman diﬂhekimi
ba¤lant›s›(gelece¤e dönük olarak):
Kiﬂi diﬂhekimi sevkiyle uzman diﬂhekimine gidebilmelidir.
c) Genel diﬂhekimi-uzman diﬂhekimi
çal›ﬂma alanlar›(gelece¤e dönük olarak): Uzman diﬂhekimi uzmanl›¤›n›
aç›klad›¤›, tabelas›na ve kartvizitine
yazd›¤› sürece uzmanl›k alan› d›ﬂ›nda
çal›ﬂmamal›d›r. Uzman olmas›na ra¤men bu ünvan›n› kullanmad›¤› zaman
genel diﬂhekimli¤i uygulamalar›n› yapabilir.

9 Kas›m günü ﬁemdinli’de patlayan bomba ve arkas›ndan yaﬂananlar, Türkiye’nin özellikle 90’l›
y›llarda tan›k oldu¤u kirli iliﬂkiler a¤›n› hat›rlatt›. Bombalama sonras› yakalanan insanlar›n
devlet görevlisi olmas› ve son derece hassas bir bölgede halk›n devletle karﬂ› karﬂ›ya
gelmesine neden olan eylemlerin bir süreden beri devam ediyor olmas›, kayg›lar› art›rd›.
Bar›ﬂ Giriﬂimi olarak yaklaﬂ›k 30 kiﬂilik bir heyetle bölgede incelemelerde bulunan
yazar Oya Baydar’dan ﬁemdinli izlenimlerini ve çözüm önerilerini dinledik.

‘Susurluk neyse
ﬁemdinli odur’
Söyleﬂi: Hakan Sürmen
Foto¤raflar: Onur Uzbaﬂaran

ﬁemdinli’de neler oldu¤u haftalard›r
ayr›nt›s›yla yaz›ld›, ama 9 Kas›m’daki
bombalama eyleminin failleri olduklar› iddia edilen güvenlik görevlilerinin nas›l bu kadar rahat olabildikleri
hala merak konusu. Siz bunu neye
yoruyorsunuz?
Bu konuda bir sürü komplo teorisi üretildi. ‹ki olas›l›k öne ç›k›yor: Ya s›rtlar›n› sa¤lam yerlere dayad›klar›, hatta bu
yolda emir ve icazet ald›klar› için çok
pervas›zd›lar, ya da kendilerini bilerek
aç›¤a ç›kard›lar, çünkü o hassas bölgede
halk› tahrik etmeye yönelik bir eylem
gerçekleﬂtirmeyi amaçl›yorlard›. ﬁemdinli’de, Hakkari’de pek çok kiﬂiyle,
do¤rudan tan›klarla konuﬂtuk. Bunlar›n
aras›nda, delil tesbit çal›ﬂmas› yaparken
halk›n ve bizzat kendilerinin üzerine ateﬂ aç›lan ﬁemdinli
Cumhuriyet Savc›s› ve
CHP Hakkari Milletvekili de vard›. Bir
sürü tan›kl›k, bir
sürü somut delil...Bunlar›n tümü göz önüne
al›nd›¤›nda,
olay›n J‹T
(Jandarma
istihbarat) elemanlar›
taraf›ndan gerçekleﬂti-

rilmeye çal›ﬂ›lan bir destabilizasyon
operasyonu oldu¤u ihtimali bana daha
yak›n geliyor. Operasyonu kimin ad›na
yapt›klar›n›, iﬂin ucunun nereye kadar
gitti¤ini söylemek, bu aﬂamada çok güç.
Bölgeye giden yurttaﬂ heyeti olarak baﬂl›ca amac›m›z, failler kadar azmettirenlerin de, ucu nereye, hangi kuruma dokunursa dokunsun, ortaya ç›kar›lmas›na katk› ve destek vermekti.
ﬁemdinli’de bombalama olay›ndan
önceki ortam nas›ld›?
Gergindi; çünkü aylardan beri ﬁemdinli’de, Hakkari’de, Yüksekova’da bombalar patl›yor, evler bas›l›yor, insanlar tutuklan›yor ya da kayboluyor, “ölü ele
geçiriliyor”lard›. Bölgede bir süredir görece sakin olan ortam 2005 bahar›ndan
itibaren gerginleﬂmiﬂti. Özellikle de
ﬁemdinli’de... Halk›n can›na tak etmiﬂ,
esnaf bombalamalar› protesto için kepenk kapat›yor. Sonra 1 Kas›m’da as›l
büyük patlama yaﬂan›yor. 67 dükkan›n
harap oldu¤u o patlama çok ilginç ve
bence 9 Kas›m’daki bombalama olay›n›
da ayd›nlat›yor. Gidip yerinde görmesek bu kadar iyi fark edemezdim bunu.
ﬁemdinli’nin 500 metrelik bir ana yolu
var. Dükkanlar, çarﬂ›, hepsi onun üzerinde. Bu yolun sonuna do¤ru 1 Kas›m’daki patlaman›n oldu¤u s›ra dükkanlar var. Bombalanan yerdeki dükkanlar›n üstü Belediye’ye aitmiﬂ ama askeri mahfil olarak kullan›l›yor. Sivil güvenlik görevlileri de gelirlermiﬂ. Karﬂ›

ama bir yere geldi t›taraftaki dükkanlar›n üstünde astsubay
kand›; çünkü oradan
lojmanlar› var, bir de hemﬂire kal›yorötesinin soruﬂturulmas›
muﬂ orada. 50 metre ötesinde de çok
mümkün de¤ildi, orasay›da nöbetçinin, sivil güvenlik elemadan ötesi derin devletti.
n›n›n kuﬂ uçurtmad›¤› askeri garnizon
ﬁimdi ﬁemdinli halk›,
bulunuyor. Bomba, sözünü etti¤im çar“Canavar›n kuyru¤unu
ﬂ›n›n tam ortas›ndaki bir otomobilde
yakalad›k; yard›m edin,
patlam›ﬂ. Biz gitti¤imizde, araban›n ensesimizi duyurun, canakaz›, yani delil olabilecek her ﬂey, olduvar›n gövdesini hep be¤u gibi duruyordu orada. Ama ﬂu iﬂe
raber ele geçirelim” dibak›n ki, ikisi asker biri sivil üç hafif yaye feryat ediyor. Korral›dan baﬂka yaral› yok; ki onlar›n da
kum o ki, canavar yine
ilk patlaman›n ard›ndan olay yerine
derinliklere kaç›p kurkoﬂtuklar› ve s›çrayan parçalardan yaratulacak.
land›klar› anlat›l›yor. Taﬂ taﬂ üstünde
kalmam›ﬂ ve kimse ölmüyor. Neden?
Halk taraf›ndan nas›l karﬂ›land›n›z?
çünkü o gün, akﬂam üstü saat beﬂten
Çok s›cak, gerçekten içten karﬂ›land›k.
itibaren bölgeye giriﬂ kapat›lm›ﬂ. ﬁemBize umut ba¤lam›ﬂlard› seslerini duyudinli öyle bir yer ki b›rak›n yabanc› bir
rabilmek için. 30 kiﬂilik bir heyet olaarabay›, yabanc› bir sinek bile o bölgeye
rak gittik. Bizi zor durumda b›rakmadenetimsiz giremez. Araban›n sahibi
mak için olmal›, bir
bulundu¤u, daha ön‘‹ki olas›l›k öne ç›k›yor:
tek Kürtçe pankart
ceki sahipleri tesbit
aç›lmad›, tek bir
edildi¤i halde olayda
Ya s›rtlar›n› sa¤lam
Kürtçe slogan at›lkimse tutuklanmam›ﬂ.
mad›. Üzerlerinde,
Ciddi bir delil incelenyerlere dayad›klar›,
“Ayd›n›n ﬂavk› vurur
mesi bile yap›lmam›ﬂ.
hatta bu yolda emir ve
ﬁemdinli’nin üstüne,
Bana sorarsan›z, üstüayd›nlar›m›z gelmiﬂ,
ne gidilmek istenmeicazet ald›klar› için çok
baﬂ›m›z gözümüz
miﬂ. Ve 9 Kas›m’da kipervas›zd›lar,
üstüne”, ya da “Hoﬂ
tapevinin bombalanmas›, halk›n failleri ya da kendilerini bilerek geldiniz, Güvenimiz
Sizsiniz”, “Canavar›
suçüstü yakalamas›
aç›¤a ç›kard›lar, çünkü
birlikte yakalayal›m”
olay› meydana geliyor.
gibi yaz›lar okunan
o hassas bölgede
küçük kartonlar taﬂ›ﬁemdinli’deki olay›
halk› tahrik etmeye
yorlard› sadece.
Susurluk’la benzeﬂtiren yorumlar da yayönelik bir eylem
Bu olaylar›n ﬁemp›ld›...
gerçekleﬂtirmeyi
dinli’de olmas›n›n
Susurluk neyse ﬁemözel bir nedeni var
dinli odur. Halk›n güamaçl›yorlard›.’
m›?
venli¤ini sa¤lamakla
Bence var. ﬁemdinli,
görevli devlet memurHakkari çevresi co¤rafyas›yla, s›n›r ollar›n›n karanl›k plan ve iliﬂkiler içine
mas›yla, etnik yap›s›yla Güneydodal›p güvenli¤i tehdit edecek iﬂlere bu¤u’nun en stratejik bölgesi. Devletin,
laﬂmalar›; iﬂledikleri suçlar› da “vatanseyabanc› güçlerin, PKK’n›n cirit att›¤› bir
verlik” maskesi ard›nda saklamalar›d›r.
yer. Halk, çok yönlü yo¤un bask›lar alAma as›l sorun, Susurluk’ta oldu¤u gibi
t›nda. Öte yandan Türkiye’de içyüzünü
bu kiﬂilerin artlar›ndaki güçlerdir, yerlitam bilemedi¤imiz ama ipuçlar›n› yakayabanc› gizli servisler, devlet içine yulad›¤›m›z bir sürü geliﬂme yaﬂan›yor.
valanm›ﬂ kimi mihraklard›r. Hat›rlayaKürt sorununun inkarc› bir tutumla çöl›m; zaman›n içiﬂleri bakan› Susurluk
zülemeyece¤inin anlaﬂ›lmaya baﬂlamaolay›n›n baﬂ aktörleriyle çok yak›n iliﬂs›yla birlikte, yavaﬂ yavaﬂ çözüm için
kiler içindeydi. Oralara kadar uzan›yorfarkl› aray›ﬂlar gündeme geliyor. Tabii
du. Komisyonlar kuruldu, Baﬂbakanl›k
devletin içinde d›ﬂ›nda, bar›ﬂç› siyasal
Denetleme Kurulu, TBMM Susurluk
çözümlere karﬂ› duran güçler var,
komisyonu çok önemli delillere ulaﬂt›,

Heyet üyeleri yanlar›nda getirdikleri kitap
paketlerini bombalanan kitapç›ya verdiler.

ﬁemdinli’ye giden
Yurttaﬂ Heyeti’nin
bas›n aç›klamas›ndan
ﬁemdinli’de uç veren ve kamu vicdan›n› uzun süredir rahats›z
eden iliﬂkilerin bundan önce oldu¤u gibi takipsiz kalmamas›
için, gerçek suçlular›n “ucu nereye kadar giderse gitsin” ortaya ç›kart›lmas›n›n takipçisi olmak; bölgedeki yurttaﬂlar›n deyiﬂleriyle, “kuyru¤undan yakalad›klar› canavar›n gövdesinin de
ortaya ç›kart›lmas›”na destek
vermek ve kamuoyunun duyarl›l›¤›n› artt›rmak istiyoruz.
Hakkari, ﬁemdinli, Yüksekova
ve Van’da yurttaﬂlarla yapt›¤›m›z toplant›larda öncelikli talep,
bo¤ulan seslerin bütün Türkiye’ye duyurmam›zd›. Bölücü, ayr›l›kç› ve terörist olmad›klar›n›,
Kürt kimlikleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eﬂit yurttaﬂlar› olarak bar›ﬂ içinde yaﬂamak
istediklerini dile getiriyorlard›.
“Bu devletin Kürt yurttaﬂlar› olarak adelet istiyoruz, can güvenli¤i istiyoruz, bar›ﬂ ve huzur istiyoruz” sözleri hemen her konuﬂan›n dile getirdi¤i ortak arzuydu. Bu arzu ve talepleri dile getirirken, Türkiye toplumunun,
sorunlar›n› kendi dinamikleriyle
çözmesinin önemini de vurgulad›lar.

bin baﬂvuru olmuﬂ o bölgeden köye
dönmek için; henüz sadece 700 baﬂvuru karara ba¤lanm›ﬂ. Ve as›l çocuklar›n›n da¤dan inmesini sa¤layacak ad›mlar›n at›lmas›n› istiyorlar. Bunun ad› af
olur, baﬂka bir ﬂey olur, bölgede huzurun ve güvenin sa¤lanabilmesi için bir
düzenlemenin yap›lmas› gerekiyor.

aﬂ›r› milliyetçi önyarg›lar taﬂ›yan ﬂahinler var, AB sürecini baltalamak isteyenler var. Y›llard›r ola¤anüstü koﬂullarda
yaﬂayan bu hassas bölge, ﬂahinlerin
güçlenmesini sa¤layacak provokasyonlar için, halk›n hassasiyetleriyle oynay›p
gergin ortam›n sürdürülmesi için çok
elveriﬂli. Halk devletten korkuyor, adalete güvenini büyük ölçüde yitirmiﬂ; yine de ortak talep ve söylem olarak ülkenin bütünlü¤ünü, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaﬂl›¤›n› savunuyorlar. Bar›ﬂ istiyorlar, huzur istiyorlar, Kürt kimlikleriyle eﬂit ve özgür yurttaﬂlar olarak yaﬂamak istiyorlar.
Bu bir siyasal söylem olarak dile getiriliyor olabilir mi?
Bunu biz de düﬂündük. Oradaki temaslar›m›z s›ras›nda çocu¤undan, kad›n›ndan, belediye baﬂkan›ndan, sivil toplum
örgütü yöneticisinden, gencinden yaﬂl›s›na herkesle konuﬂtuk. Hepsi ayn› dilekleri kendi üsluplar›yla yineledi. Konuﬂurkenki içtenlikleri, duygusall›klar›,
basit ama aç›k ifadeleri bizleri etkiledi.
Öyle üç beﬂ sözcüyle de¤il yüzlerce kiﬂiyle görüﬂtük. Ö¤retilerek, ezberletilerek olmaz bu. Siyasal söylemse bile,
do¤ru ve bar›ﬂa yönelik bir söylemdi.
‹nsanlar çocuklar› ölmesin istiyorlar.
Geceleri evleri bas›l›p silahl›, kara maskeli adamlar›n kad›nlar›n› yüzükoyun
yerlere yat›r›p, ayaklar›yla enselerine
basarak evde arama yapmamas›n› istiyorlar. “Biz ayr›l›kç› de¤iliz, hain de¤iliz” diyorlar. “Ben ‹stanbul’a, Mersin’e,

‘ﬁemdinli öyle bir yer ki
b›rak›n yabanc› bir arabay›,
yabanc› bir sinek bile
o bölgeye denetimsiz
giremez. Araban›n sahibi
bulundu¤u, daha önceki
sahipleri tespit edildi¤i
halde olayda kimse
tutuklanmam›ﬂ. Ciddi bir
delil incelenmesi bile
yap›lmam›ﬂ.
Bana sorarsan›z, üstüne
gidilmek istenmemiﬂ.’
‹zmir’e pasaportla m› gidece¤im? Beni
oraya pasaportla yollayamazs›n›z. Siz
kovsan›z biz kal›r›z” diyorlar. “Biz bu
bayra¤›n alt›nday›z” diyen var ve onaylan›yor. “Biz bu ülkenin vatandaﬂ›y›z.
Tek istedi¤imiz Kürt kimli¤imizin tan›nmas›”, yine onlar›n ifadesiyle “kimli¤imizin paspas gibi yerlerde çi¤nenmemesi” diyorlar. Bu istem, anadillerinin
sadece ka¤›t üzerinde de¤il gerçekten
özgürleﬂmesi, Kürtçe televizyon, yay›n,
ö¤renim hakk› tan›nmas› olarak somutlan›yor. Boﬂalt›lan köylerine dönüﬂün
sa¤lanabilmesini istiyorlar. Mesela, 21

Genelde yöre insan›n›n geri kalm›ﬂl›¤›ndan bahsedilir ama televizyon röportajlar›ndan izledi¤imiz kadar›yla
son derece bilinçli konuﬂuyorlar...
Son yirmi y›ll›k süreç halk› bilinçlendirmiﬂ. Kendilerini gerçekten de iyi ifade ediyorlar. Bir siyasal duruﬂlar› var.
Ama demin de söyledi¤im gibi, bilinçli
konuﬂmalar› kendilerine verilmiﬂ metinleri ezberlediklerinden de¤il, taleplerinin çok aç›k ve canal›c› olmas› yüzünden bence. Y›llardan beri yaﬂad›klar›,
onlar› olgunlaﬂt›rm›ﬂ. Bu ifadelerine,
dillerine de yans›yor.
Türkiye Kürtlerinin Kuzey Irak’ta
oluﬂan Kürt bölgesine meyil etme ihtimalini de çeﬂitli yazarlar gündeme
getirdi. Sizce böyle bir tehlike var
m›?
Bölgedeki halk›m›z›, vatandaﬂlar›m›z itmeye, düﬂman saymaya devam edersek,
böyle geliﬂmelerden de korkar›z tabii.
Güvenlik güçleri oradaki halk› düﬂman
görüyor; bölücü, hain görüyor. Karﬂ›l›kl› güven gün geçtikçe aﬂ›n›yor. Son
örnek; Cenaze alay›n›n üzerinden uçurulan F.16’lar. Yetkililerin söyledi¤i gibi
rutin uçuﬂ olmad›¤›n› oraya gidince anlad›k. Y›lda birkaç defa olurmuﬂ; bunu
kamu görevlileri de teyit etti. Ama bizim gözlemlerimiz, oralarda bir Kuzey
Irak özlemi olmad›¤› do¤rultusunda.
“Benim yurdum bu topraklar, vatan›ma
pasaportla m› gelece¤im? Biz budala
m›y›z?” sözlerini s›k s›k duyduk. Buna
karﬂ›l›k, Kuzey Irak önümüzdeki y›llarda h›zl› geliﬂirse, bölgenin her türlü olanaktan yoksun, üstelik de can korkusunda olan gençleri için cazip hale gelebilir. Özetle top Türkiye’nin aya¤›nda:
Kendi halk›na sahip ç›k, sen onlar› koru ve gözet ki baﬂkalar›na s›¤›nmas›nlar.
Kültürel, siyasal haklar›n geliﬂmesi
ve AB sürecinin ilerlemesi birleﬂtirici
bir etki yaratabilir mi?
Tabii ki evet. AB sürecinde hak ve

‘Susurluk neyse
ﬁemdinli odur.
Halk›n güvenli¤ini
sa¤lamakla görevli
devlet memurlar›n›n
karanl›k plan ve iliﬂkiler
içine dal›p güvenli¤i
tehdit edecek iﬂlere
bulaﬂmalar›;
iﬂledikleri suçlar› da
“vatanseverlik” maskesi
ard›nda saklamalar›d›r. ’

özgürlüklerin geliﬂmesi bölgeye de yans›yacakt›r. Ancak AB uyum yasalar› ka¤›t üzerinde göstermelik kald›kça hiçbir
geliﬂme kaydedilemez; umut ve güven
daha da fazla aﬂ›n›r. Türkiye’de devletin
ve Türk kamuoyunun AB’nin demokrasi ve hukuk devleti ilkelerini içselleﬂtirmesi gerekiyor. Öncelikle milliyetçi
önyarg›lar›m›zdan s›yr›lmal›y›z. Farkl›
kimliklere sayg› göstermeyi, farkl› düﬂünenleri vatan haini saymamay› ö¤renmeliyiz. Adam “Ben Kürdüm”, diyor.
Ama adam ayn› zamanda, “Ben Türkiye
Cumhuriyeti vatandaﬂ›y›m. Beni kimse
atamaz bu vatandaﬂl›ktan” diyor. Bundan korkmamay› ö¤renmeliyiz. Aﬂ›r› ve
ﬂoven milliyetçilik, her iki yanda da statükocu kesimler, ﬂahinler, “derinler” taraf›ndan bilinçli olarak körükleniyor.
En önemli tehlike bu bence.
Hükümetin yaklaﬂ›m› bu soruna çözücü bir katk› sa¤l›yor mu?
Hükümet, kendi k›s›tlamalar›n› kendi
içinde taﬂ›yor. Yaz aylar›nda, 150 imzayla yay›nlad›¤›m›z Ayd›nlar Bildirisi’nde, PKK’ya ön koﬂulsuz silah b›rakma, devlete de gerekli demokratik aç›l›mlar› hemen gündeme alma ça¤r›s›
yapt›k. Baﬂbakan, imzac›lar›n baz›lar›ndan oluﬂan bir grupla görüﬂtü. Hemen
ard›ndan Diyarbak›r’a gitti. Diyarbak›r’da “Kürt sorunu benim de sorunum-

dur” dedi. Kürt alt kimli¤inden söz etti.
Sonra söylem de¤iﬂti. Çünkü sözlerinin
arkas›nda duracak iktidara sahip de¤il.
Hem devletin asker ve sivil kanatlar›nda, hem de kendi partisi hatta hükümet
içinde bu konuda çok farkl› düﬂünceler,
farkl› iradeler var. Bir de k›ﬂk›rt›lan
Türk milliyetçili¤inin etkisini hesaplarsan›z, AKP Hükümeti’nden fazla umutlu olmamak gerekir. Ama, özellikle
uluslararas› iliﬂkilerin ve geliﬂmelerin
zorunlu k›ld›¤› baz› ad›mlar›, baz› yumuﬂamalar› da hesaba katarsak, demokratik kamuoyunu da arkas›nda görürse, hükümet çözüme biraz yaklaﬂabilir. Maalesef ana muhalefet partisi, bu
konuda yap›c› olmak yerine çözümsüzlü¤ü körükleyen bir tutum içinde.
Ordunun ve bürokrasinin yaklaﬂ›m›
sorunu ne kadar etkiliyor?
ﬁahin kanatlar›n yaklaﬂ›m›, sorunun çözümünde engelleyici, frenleyici bir etki
yarat›yor kuﬂkusuz. Statükoyu koruma
çabas› ve sorunu salt güvenlik sorunu
olarak alg›lama gerginlik ve çat›ﬂma ortam›n› besliyor.
Sizin çözüm önerileriniz nedir?
Bizler, yani temelinde Kürt sorunu olan
Güneydo¤u sorununun bar›ﬂç› çözümünden yana olanlar, PKK’n›n silah b›rakmas›n›n çözümün ön koﬂulu oldu-

¤unu düﬂünüyoruz. Çünkü ateﬂin ortas›nda ne diyalog ne de çözüm mümkündür. PKK silah b›rak›r, silahl› güçlerini s›n›r d›ﬂ›na ç›kar›rsa Türkiye kamuoyunun önemli bir bölümü çözümün
bu taraftaki takipçisi olur. May›nlar patlad›kça, askerler ﬂehit oldukça, kimseyi
bölge halk›n›n üzerindeki bask›lar›n
kald›r›lmas›na, gençleri da¤dan indirecek bir affa ikna edemezsiniz. Ama öte
yandan devlet Kürt vatandaﬂlar›n› kazanmak için acilen ad›m atmal›d›r. Bunun yolu hakl› istemlerine cevap vermektir; gençlerin da¤dan inmesini sa¤layacak bir düzenlemenin acilen yap›lmas›d›r; Kürt olduklar› için u¤rad›klar›
siyasal-kültürel-toplumsal bask›lar›n
sonunun gelmesidir. ﬁemdinli olay›n›n
sonuna kadar gidip, iﬂi üç kiﬂinin s›rt›na yüklemekle kal›nmamas›, canavar›n
kula¤›ndan tutulup ortaya ç›kar›lmas›
sembolik bir de¤er taﬂ›maktad›r. Bunlar
at›lmas› gereken ilk ad›mlard›r.
Geçti¤imiz y›l bir piﬂmanl›k yasas›
ç›kar›ld› ama pek bir iﬂe yaramad›...
Ad›yla bile yanl›ﬂ olan, hiçbir iﬂe yaramayaca¤› besbelli, göstermelik bir
ad›md› o. Da¤dan indirmeye çal›ﬂt›¤›
insanlara hiçbir güvence sa¤lam›yor,
onlar› aﬂa¤›l›yordu. Halk›n hakl› talepleriyle desteklenmemiﬂti. Orada sadece
siyasal de¤il, insani bir sorun oldu¤unu
gözard› ediyordu. Karﬂ›l›kl› güven sa¤lay›c› ad›mlar at›lmadan, kimi yasalar
ka¤›t üzerinden gerçek yaﬂama aktar›lmadan yap›lacak benzeri düzenlemeler
hiçbir iﬂe yaramaz bence.
Gerçek bir bar›ﬂ iradesi olduktan sonra,
af sorununun çözümü için yollar bulunur. Bu sorunu yaﬂayan tek ülke biz de¤iliz. Örnekler, deneyimler, yöntemler
var. En önemlisi de önyarg›lar›, halklar›
birbirine düﬂman eden milliyetçi önyarg›lar› körüklemek yerine, aﬂmaya çal›ﬂarak toplumu buna haz›rlamak laz›m. Birilerinin yeni ﬁemdinliler yaratmas›n›n
önüne geçmek, ﬁemdinli provokasyonunu haz›rlayan, örtbas etmek isteyen
zihniyeti mahkum edebilmek laz›m.
Özetlersek; çözüm çok kolay olmayacak, ben öyle görüyorum. Ama sab›rl›
bir demokrasi mücadelesiyle, hukuk
devletinin bütün ülkede egemen olmas›yla, bir süreç içinde çözüme ulaﬂ›laca¤›na inan›yorum.
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OTOKLAV
Sterilizasyonun diﬂhekimli¤indeki yeri tart›ﬂ›lmaz bir gerçek. En güvenli
sterilizasyon araçlar›ndan biri de otoklav olarak kabul ediliyor. Buna ba¤l›
olarak da ülkemizde otoklav kullan›m› giderek yayg›nlaﬂ›yor. Bu
say›m›zda otoklavla sterilizasyon sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ve
meslektaﬂlar›m›z›n otoklav seçiminde tercihlerini belirleyecek özelliklerle
ilgili bir dosya haz›rlad›k.
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Diﬂhekimli¤inde otoklav
Otoklav sterilizasyonu en güvenilir, en ekonomik ve en etkili sterilizasyon yöntemidir. Küçük su buhar›
otoklavlar› ile ilgili art›k ülkemiz için de geçerli bir standart olan Avrupa standart› TS EN13060’a göre diﬂ
hekimli¤inde kullan›lacak otoklavlar›n en az S tipi ya da en üst tip olarak B tipi olmas› gerekir. Otoklavda
steril edilecek yük tipleri yekpare, A tipi oyuklu, B tipi oyuklu ve gözenekli yük olarak belirlenmiﬂtir.
Steril edilmesi en zor olan A tipi oyuklu yüktür. Tüm yük tiplerinin steril edebildi¤i otoklav B tipidir.
Sterilizasyon iﬂlemi 1- Temizleme, 2- Paketleme, 3- Sterilizasyon, 4- Aseptik saklama evrelerinden oluﬂan
bir iﬂlemdir. Her evrede kontrol edilmiﬂ ve kay›tlar› tutulmuﬂ olmal›d›r. Tek baﬂ›na sterilizasyon cihaz›n›n
teknik yönden üstünlü¤ünün yeterli olmad›¤› unutulmamal›d›r.
Prof.Dr.Güven Külekçi*, Dr. Oktay Dülger**, Dr. U¤ur Ergin***
Diﬂhekimli¤inde Sterilizasyon
Diﬂhekimli¤i alet ve malzemeleri kullan›ma ba¤l› olarak infeksiyon oluﬂturma riskine göre kritik, yar› kritik ya da kritik olmayan ﬂeklinde s›n›fland›r›lm›ﬂt›r (Tablo 1).
‹nfeksiyon bulaﬂma riskinin en yüksek oldu¤u aletler, yumuﬂak doku ya da kemi¤e giren kritik aletlerdir. Bu aletler temizlenmeli ve ›s›yla steril edilmelidir. Yar› kritik aletler mukozaya ya da bütünlü¤ü bozulmuﬂ deriye temas eder ve orta riskli
kabul edilirler. Diﬂhekimli¤inde yar› kritik aletlerin ço¤unlu¤u ›s›ya toleransl› oldu¤undan bu aletler de ›s›yla steril edilmelidir. Yar› kritik bir alet, ancak ›s›ya duyarl› ise yüksek düzeyli dezenfeksiyon yap›larak kullan›lmal›d›r.
Baﬂl›klar yar› kritik alet olarak kabul edilmesine karﬂ›n her
kullan›mdan sonra ›s›yla steril edilmelidir. Yüksek düzeyli dezenfektanla baﬂl›¤›n salt yüzeyinin mikropsuz hale getirilmesi
yeterli de¤ildir.
Kritik olmayan aletler, salt sa¤lam deriye temas eden ve infeksiyon bulaﬂt›rma riski en az olan aletlerdir. Ço¤unlukla temizlemeyle ya da görülür bir kir oldu¤unda temizlik ard›ndan
düﬂük düzeyli bir dezenfektanla dezenfeksiyon yap›larak kullan›lan›labilirler. E¤er üzerinde görülebilir ﬂekilde kan varsa
orta düzeyde etkili (tüberkülosidal) dezenfektanla dezenfeksiyon yap›lmal›d›r.
Sterilizasyon
Sterilizasyon, kabul edilebilir Sterilite Güvenlik Düzeyi (Sterility Assurance Level = SAL) sa¤layacak ölçüde mikroorganizmalardan ar›nd›rma iﬂlemidir. Avrupa Standartlar›ndan EN
556'ya göre SAL ≥10-6cfu olmal›d›r. Bunun anlam› sterilizasyon iﬂleminin steril edilecek alet ya da malzemede 1 milyon
öldürme iﬂleminin salt 1'inde mikroorganizma kalma olas›l›¤›
olacak ﬂekilde gerçekleﬂtirilmesidir.
Ulusal standard›m›z olan TSE, AB uyum yasas› do¤rultusunda “TS EN” kodlamas›yla Avrupa Standart›na dönüﬂtü¤ünden
EN 556, TS EN556 olarak ülkemiz için de geçerlidir.
Belli bir s›cakl›kta mikroorganizmalar›n say›s› logaritmik olarak azalmaktad›r. Bunun için geçen süre (zaman), Ondal›k
* ‹.Ü. Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dal›, Çapa,‹ stanbul
** Zeytino¤lu Cad. Selçuklar Sok. Eti Apt 14/A1 Etiler, ‹stanbul
*** ‹.Ü. Sa¤l›k Hizmetleri M.Y.O, A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Program›, Çapa, ‹stanbul

De¤er Azalma Süresi = “Decimal Reduction Time” = “D” de¤eri olarak adland›r›l›r. D de¤eri, belli bir s›cakl›kta mikroorganizma toplulu¤unun % 90'›n›n (1 log ünitesi) öldürmek için
gereken dakika olarak süredir. E¤er mikroorganizma toplulu¤unun % 90'› 1 dakikada ölüyorsa o zaman geri kalan %
10'un % 90'› da öbür dakikada ölür. Geri kalan % 1'in % 90'›
da öbür 1 dakikada ölür. Bu böyle sürdü¤ünden sterilizasyon
iﬂlemi hiç mikroorganizma kalmamas›yla sonuçlanamaz. Bu
nedenle mikroorganizma kalma olas›l›¤›n›n en az milyon kere azalt›lmas› gerekir.
Sterilizasyona en dirençli mikroorganizma ﬂekli olan Geobacillus stearothermophilus (eski ad› Bacillus stearothermophilus) ve Bacillus atrophaeus (eski ad› Bacillus subtilis) sporlar›n›n D de¤erleri sterilizasyonun güvenilir düzeyde sürmesi gereken zaman›n hesaplanmas› için kullan›lmaktad›r. Etki kineti¤i en iyi araﬂt›r›lm›ﬂ olan iﬂlem bas›nçl› su buhar› ile sterilizasyondur.
Otoklav
Bas›nç alt›nda doymuﬂ su buhar› ﬂeklindeki nemli ›s› ile sterilizasyon sa¤layan cihazd›r. Is›ya ve neme duyarl› olmayan paket edilmiﬂ ya da edilmemiﬂ kritik ve yar› kritik alet, araç gereç ve malzemenin sterilizasyonu için uygundur.
Otoklav sterilizasyonu
Otoklav sterilizasyonu en güvenilir, en ekonomik ve en etkili
sterilizasyon yöntemidir.
Su, kapal› bir ortamda ›s›t›ld›¤›nda kaynama noktas› yükseldi¤inden buna ba¤l› olarak oluﬂan buhar›n s›cakl›¤› da yükselir.
Buhar›n sterilizasyon gücü çok yüksektir. Bunun nedenleri
buhar›n 1- Su oluﬂturacak ﬂekilde yo¤unlaﬂt›¤›nda mikrop öldürücü etkinlikte olan gizli ›s›s›n› vermesi; 2- Bu s›rada hacimce büzülmesine ba¤l› olarak penetrasyon gücünün artmas›d›r.
Otoklav sterilizasyonunda temel ilke, steril edilecek malzemenin her noktas›n›n belli bir s›cakl›¤a sahip doymuﬂ su buhar›
ile yeterli süre temas etmesinin sa¤lanmas›d›r.

Diﬂhekimli¤inde

otoklav

Dezenfeksiyon düzeyi
S›n›f

Tan›mlama

Düﬂük riskli
Kritik olmayan
Orta riskli
Yar› kritik

Sterilizasyon

Yüksek

Sa¤lam deriyle temas eder

+

Mukoza ya da bütünlü¤ü bozulmuﬂ
deriye temas eder;
ancak yumuﬂak dokuya girmez,
kemi¤e de¤mez, kan dolaﬂ›m›
ya da di¤er normalde steril dokuyla
girmez ya da temas etmez.

+

Deri, mukoza, dokulara ve
kemi¤e girer

+

Yüksek riskli
Kritik

Orta

Düﬂük
+

+

Örnek
Röntgen baﬂl›¤›,
tansiyon aleti
Ayna, amalgam
kondansatör, ölçü kaﬂ›¤›,
baﬂl›klar*

Cerrahi aletler,
küretaj aletleri,
bistüri,
cerrahi frezler

*Baﬂl›klar steril edilmeli !

Tablo 1. Alet ve malzemelerin infeksiyon risk potansiyeline göre s›n›fland›r›lmas›

Otoklav tipleri
Otoklavlar›n iki temel tipi vard›r: Yer çekimi (Gravity displacement) otoklav (N tipi) ve Ön vakumlu (Prevacuum)
otoklav (B Tipi ve S tipi)
Yer çekimi otoklav, klasik otoklav olarak tan›mlanan otoklav
tipinde suyun bulundu¤u kabin ya da bir buhar jeneratörü
vard›r. Su ›s›nd›kça kendili¤inden ya da bir buhar jeneratöründe oluﬂan doymuﬂ buhar, borularla sterilizasyon bölmesinin tepesinden girer ve steril edilecek alet-malzemenin kondu¤u kabini doldurur. Buhar havadan daha hafif oldu¤undan
içerdeki doymam›ﬂ havay› kabin duvar›ndaki bir delikten iterek ç›kart›r. Buhar›n hava ile yer de¤iﬂtirerek kabini doldurmas› nedeniyle bu otoklava yer çekimi otoklav denir. Bu tip
otoklav lumeni (oyuk) olmayan alet-malzeme ve s›v›lar›n sterilizasyonu için kullan›labilir. Sterilizasyon 1 atm'de 121 0
C'de 15 dakikada gerçekleﬂir. Kabindeki havan›n yer çekimine göre doymuﬂ buharla yer de¤iﬂtirmesinde k›vr›mlarda ve
paketler içinde ya da aras›nda kalm›ﬂ hava cepleri sorun oluﬂturur (ﬁekil 1). Havan›n varl›¤›, buhar penetrasyonunu önler
ve sterilizasyon gerçekleﬂemez (ﬁekil 2).

yerleﬂtirildi¤i sterilizasyon kabininin havas›, ön ›s›tmadan
sonra vakumla uzaklaﬂt›r›l›r ve sonra buhar seri dalgalar halinde kabini doldurur. Vakumla yükün içinde hiç hava kalmam›ﬂ oldu¤undan buhar yükün her noktas›na nüfuz eder. Hava ile kar›ﬂ›k buhar çok ›slakt›r. Süper doymuﬂ buhar ise tersine çok kurudur. Hava ile kar›ﬂ›k su buhar›n›n ›s›s› da saf buhara göre daha düﬂüktür. Ön vakumlu otoklavlarda ise buhar
son vakumla uzaklaﬂt›r›l›r; kabine filtre edilmiﬂ hava verilir ve
kurutma sa¤lan›r.

Ön vakumlu otoklavlarda, steril edilecek alet ve malzemenin

Klasik otoklavlarda sterilizasyon için gerekli süre sonunda buhar›n uzaklaﬂt›r›lmas› ile s›cakl›k ve bas›nç azalmaya baﬂlar.
Bu iﬂlem s›ras›nda s›cakl›¤›n düﬂmesine ba¤l› olarak buhar›n
suya dönüﬂmesi nedeniyle içerdeki tüm malzeme ›slan›r. Bu
nedenle kabin duvarlar› ›s›t›larak ve kalan suyun buharlaﬂt›r›lmas› sa¤lan›r. Bas›nç düﬂüp kapak aç›ld›¤› zaman su buhar›n›n d›ﬂ ortama kaçmas›yla malzemeler kuruyabilir. Baz›lar›nda ise bir saate kadar uzayabilen otomatik kurutma evresi
bulunur. Bu durumda malzeme s›cak ve ›slak ya da nemlidir.
Otoklavdan ç›kan s›cak paketler, nemi absorbe edece¤inden
so¤uyuncaya dek beklenmesi gerekir. Islak ve nemli paketlerin de eller, hava, toz ve kontamine yüzeylerden kolayca kontamine olaca¤› unutulmamal›d›r.

ﬁekil 1.Yük içinde hava ceplerinin varl›¤›

ﬁekil 2.Hava varl›¤›n›n buhar penetrasyonunu önlemesi

Diﬂhekimli¤inde

otoklav

Otoklavda sterilizasyon koﬂullar›
121 °C için 1 atm 15 dakika;
cihaz boﬂken çal›ﬂt›r›ld›¤›nda total süre 40 dakikad›r.
134 °C için 2 atm 3 dakika;
cihaz boﬂken çal›ﬂt›r›ld›¤›nda total süre 20 dakikad›r.
Sterilizasyon süresi ön ›s›tmaya,yükün paket edilmiﬂ/edilmemiﬂ olmas›na; s›cakl›¤a, kurutma evresine göre de¤iﬂir. Yüke
uygun sterilizasyon çevrimi seçilmelidir.
Sterilizasyon çevrimi (siklusu)

Resim 1 a-b. Kavitron ucu ve endobox üzerinde otoklavda steril
edilece¤ine iliﬂkin bilgi

EN 13060'a göre küçük buhar sterilizatörlerinde sterilizasyon çevrim tipleri - Otoklav tipleri.
Tip

Steril edebilece¤i yük

N

Salt paket edilmemiﬂ yekpare alet-malzeme (Naked solid products )

Yer çekimi otoklav: Klasik otoklav: Is› yükseldikçe buhar›n kendi baﬂ›na havay› itmesi (gravity displacement= thermodynamic displacement) ilkesine dayan›r. Vakum yok. Diﬂhekimli¤i için uygun de¤il. N tipi çevrim dezenfeksiyona eﬂtir; y›kay›c›/dezenfektörle ayn› iﬂi
yapar.

B

Tüm tek katl›-çok katl› paket edilmiﬂ- edilmemiﬂ, yekpare, A tipi -B tipi
boﬂluklu ürünler, gözenekli malzemeler
Tüm ›s›ya dayan›kl› diﬂhekimli¤i aletleri ve baﬂl›klar steril edilir.

Büyük hastane otoklav› (Big sterilizer): EN 285'de tan›mlanm›ﬂ otoklavd›r.
Ön vakum, en az üç kez parçal› (fractionated /split) vakum ﬂeklinde bilinen en güçlü vakum teknolojisi ile gerçekleﬂir. Buhar jeneratörü
var. Son vakum ile tam bir kurutma sa¤lan›r. Her türlü yükün her noktas›n› steril eder.

S

Paket edilmemiﬂ yekpare alet-malzeme ve aﬂa¤›dakilerden sadece birisini steril edebilir:
Gözenekli ürünler, ufak gözenekli malzeme, A tipi ya da B tipi boﬂluklu
alet, tek katl› paket edilmiﬂ malzeme, çok katl› paket edilmiﬂ malzeme

Özelleﬂmiﬂ otoklav (Sterilization of Spesific products = Specified instrument): Hava ufak bir vakum pompas› kullan›larak boﬂalt›l›r. Tek
ön vakum ve kurutma sistemiyle kombine son vakum yapar. A tipi oyuklu yükler, büyük gözenekli yüklerin sterilizasyonu için güvenilir
de¤il. Üzerindeki seçeneklere göre kullan›c› taraf›ndan yüke göre sterilizasyon koﬂullar›n›n seçilmesini gerektiriyor. Farkl› özellikte S tipi
otoklavlar vard›r.

Flaﬂ

Yede¤i olmayan özel bir alet istenmeden kontamine oldu¤unda ivedi
gereksinimle steril edilmesi için paketlenmeden sterilizasyon sa¤lar.
Son y›llarda küçük paketleri de steril edebilenleri ç›km›ﬂt›r.

Flaﬂ (H›zl›) otoklav: 134 °C'de 3 dakikada sterilizasyon sa¤lar. Kullanmadan önce biyolojik kontrol sonucu al›namayaca¤› için impante
edilecek ya da ameliyatta kullan›lacak araç gereç- malzeme için önerilmez .

Prion

CJD ya da vCJD kuﬂkulu hastalarda kullan›lan aletlerin sterilizasyonu için kullan›lmal›d›r.
Sterilizasyon süresi ön vakumlu otoklavlarda 134 °C'de 18 dakikad›r.
Flaﬂ otoklavda çevrim 6 kez yinelenmelidir.

Diﬂhekimli¤inde

otoklav

Flaﬂ çevrim
B tipi ya da S tipi otoklavlarda ayr› bir çevrim seçene¤i olarak
bulunabilece¤i gibi tek baﬂ›na kaset otoklav ﬂeklinde de olabilir. Hastadan kullan›lmadan önce biyolojik kontrol sonucu
al›namayaca¤› için implante edilecek malzeme için önerilmemektedir.
Prion çevrim
B tipi, S tipi ve flaﬂ otoklavlarda da bulunabilir. Prionlar›n neden oldu¤u 'bulaﬂabilir sponjiform ensefalopatiler' olarak bilinen hastal›klardan insanlarda görülen öldürücü olan dejeneratif bir nörolojik bozukluk olan Creutzfeldt-Jakob hastal›¤›
(CJD) ya da son y›llarda 'deli dana hastal›¤›' olarak bilinen 's›¤›r sponjiform ensefalopatisi'nin insanlara besin yolundan bulaﬂan ﬂekli olan varyant CJD (vCJD) hastalar›nda kullan›lan
aletlerin sterilizasyonu için önerilen çevrimdir.

Resim 2. Yekpare (düz yüzeyli) aletler

TS EN 13060'a göre diﬂhekimli¤i aletlerinin
özelliklerine göre s›n›fland›r›lmas›
Yekpare (düz yüzeyli) aletler
Tek parçadan oluﬂurlar, üzerlerinde derin oyuklar ve girintiler yoktur.
Örnek : Tedavide kullan›lan her tür dolgu aleti, amalgam ve
siman fulvar›, ekskavatör, a¤›z ve siman spatülü, ayna, presel,
frezler; cerrahide kullan›lan düz aletler: periost elevatörü,
ekartör, bistüri sap›; periodontal küretler, periodontal sondlar, tekrar kullan›labilen ölçü kaﬂ›klar›
Oyuklu aletler
Hem üzerinde derin girintileri olan hem de içinde kanallar›
olan aletlerdir.
Örnek: Davye, makas, portegü, forseps gibi eklemli veya menteﬂeli aletlerle cerrahi küret, elevatör, doku pensi cerrahi frez;
cerrahi aspiratör uçlar› ve adaptörleri, hortumlar, her tür yüksek ve düﬂük devirli türbin ve bunun gibi baﬂl›klar.
Bu gruptaki aletleri içindeki kanal›n uzunluk ve çap›n›n oran›na göre A tipi ve B tipi olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Oyuklu olmayan aletler Uzunluk/Çap < 1mm olan aletlerdir.
B tipi oyuklu aletler
Tek ucu aç›k Uzunluk/Çap >1 ile < 5 mm ya da çap› > 5 mm
olan aletler
‹ki ucu aç›k Uzunluk/Çap >2 ile < 10 mm ya da çap› > 10 mm
olan aletler
Örnek : Baz› küretler, presel, aspiratör ucu
A tipi oyuklu aletler
Tek ucu aç›k Uzunluk/Çap >1 ile < 750 mm ya da uzunlu¤u
<1500 mm olan aletler
‹ki ucu aç›k Uzunluk/Çap >2 ile < 1500 mm ya da uzunlu¤u
<3000 mm olan aletler
Örnek : Fizyodispenser hortumlar›, cerrahi aspiratör hortumlar›, aeratör, angldruva, piyasemen, davye, makas, portegü,
forseps, içi delikli cerrahi frezler.
Bu gruptaki malzemenin sterilizasyonu zordur, çünkü içinde
kalan hava, ›s›n›n buraya tam olarak ulaﬂmas›n› engeller. Havan›n tek bir vakumla boﬂalt›lmas› A tipi oyuklu aletlerin sterilizasyonu için yeterli olmaz. Bu yüzden ön vakumu üç parçal› olarak yapan B tipi otoklavlar geliﬂtirilmiﬂtir.

Resim 3. A ve B tipi oyuklu aletler

Resim 4. Gözenekli alet ve malzeme

Gözenekli (poröz) alet ve malzeme
Cerrahi örtüler, gaz tamponlar, ameliyat önlükleri, pamuk gibi içinde havan›n hapsolabildi¤i bir dokusu olan malzemelerdir.
Örnek : Kumaﬂ, pamuklu dokuma ameliyat örtü ve önlükleri,
bezler, pedler. En iç k›sm›na kadar steril olmalar› ve kuru bir
ﬂekilde otoklavdan ç›kmalar› ve bu ﬂekilde saklanmalar› gerekmektedir.
Özel otoklav paketleme poﬂeti de gözenekli yük say›l›r.
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Uygulamalara göre ayr›lm›ﬂ diﬂhekimli¤i aletlerinin s›n›fland›r›lmas›
Periodontoloji
Ayna
Sond
Presel
Periodontal Sond
Periodontal küretler
Kavitron piyasamenleri
Kavitron uçlar›
Periodontal kesiciler
‹nterdental kesiciler
Periotom
A¤›z açma pensi
Bisturi sap›
Doku makas›
Doku pensi
Hemostat
Periost elevatörü
Cerrahi küret
Dil yanak retraktörü
Portegü
Dikiﬂ kesme makas›
Cerrahi aspiratör uçlar›
Angledurva
Polisaj baﬂl›klar›
Cerrahi
Ayna
Sond
Presel
A¤›z açma pensi
Bisturi sap›
Doku makas›
Doku pensi
Hemostat
Periost elevatörü
Cerrahi küret
Dil yanak retraktörü
Portegü
Dikiﬂ kesme makas›
Cerrahi aspiratör uçlar›
Davyeler
Elevatörler
‹mplant cerrahisi setleri
Sinüs lifting setleri
Cerrahi frezler
Kemik e¤eleri
Kemik keskileri
Airatör
Cerrahi piyasamen
Angledurva
Redüksiyonlu Angledurva
Protez
Ayna
Sond
Presel
Airatör
Angledurva
Airatör frezleri
Angledurva frezleri
Artikülatör ka¤›d› taﬂay›c›s›
Siman fulvar›
Siman spatülü
A¤›z spatülü
Kuron sökücü
Laboratuvar frezleri
Mandrenler
Ölçü kaﬂ›klar›
Mum spatülü

Düz

Oyuk A tipi

Oyuk B tipi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Düz

Oyuk A tipi

Oyuk B tipi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Düz

Oyuk A tipi

Oyuk B tipi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ortodonti
Ayna
Sond
Presel
Elastik seperatör takma pensi
Braket yerleﬂtirme apareyi
Braket yerleﬂtirme pensi
Bant itici (Topuz)
Bant yerleﬂtirici
Ortodontik tel bükme pensleri
Ligatür itici
Tel kesme pensleri
Halka ç›kartma pensi
Braket ç›kartma pensi
A¤›z ekartörleri
Fotograf aynalar›
Endodonti
Ayna
Sond
Presel
Ekskavatör
Fulvar
A¤›z spatülü
Siman cam›
Isrma ka¤›d› tutucu
Amalgam taﬂ›y›c›
Kanak aletleri kutusu
Frezler
Frezlik
Lastik örtü seti
Clamp
Clamp taﬂ›y›c›
Delici
Çerçeve
Lastik örtü
Portegü
Endodonti cerrahi seti
Karpül anestezi ﬂ›r›ngas›
Bistüri sap›
Cerrahi makas
Periost elevatörü
Küret
Portegü
Doku pensi
Hemostat pensi
Ekartör
Kök ucu dolgu fulvar›
Baﬂl›klar
Aeratör
Mikromotor
Angldruva
Piyasemen
Cerrahi aspiratör ucu
Hava su ﬂ›r›ngas› ucu
Tedavi
Ayna
Sond
Presel
Ekskavatör
Fulvar
A¤›z spatülü
Siman spatülü
Is›rma ka¤›d› tutucu
Amalgam taﬂ›y›c›
Mine keskisi
Frezler
Frezlik

Düz

Oyuk A tipi

Oyuk B tipi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Düz

Oyuk A tipi

Oyuk B tipi

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
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Resim 5.

Resim 6.

Resim 7.

Resim 5. Yekpare (düz yüzeyli)
aletler
Resim 6. B tipi oyuklu aletler
Resim 7. A tipi oyuklu aletler

Resim 8.a

Resim 8.b

Resim 8 a,b. Aletlerin setler halinde delikli metal ya da plastik
taﬂ›y›c›larda paketlenmesi

Resim 9.a

Resim 9.b

Resim 9.c

Resim 9 a, b, c.
Aletlerin plastik taﬂ›y›c› ile
ultrasonik temizleyiciye
konmas›, sudan geçirilmesi,
kurulanmas› ve paketlenmesi

Resim 10
Korozyona
u¤ram›ﬂ
metal aletler

Resim 11.
Döner
baﬂl›klarda
korozyon

Aletlerin ayr›lmas› ve özel taﬂ›y›c›lara konmas›
Yap›lacak iﬂle ilgili olarak aletlerin setler halinde haz›rlanmas›
ve yekpare metal küvetler yerine hafif delikli metal ya da plastik taﬂ›y›c›lara yerleﬂtirilmeleri; bu taﬂ›y›c›larda y›kanmalar› ve
bu ﬂekilde paketlenerek otoklavda steril edilmeleri iﬂleri kolaylaﬂt›r›r (Resim 8 a, b; Resim 9 a, b, c).
Farkl› metaller ayn› s›v›da oldu¤unda korozyona u¤rarlar. Korozyon aletlerin keskinliklerini yitirmelerine ve kolay k›r›l›r
olmalar›na neden olur. Aletlerin yüzeyi pürüzlenir ve bu nedenle mikroorganizma tutuculuklar› da artar (Resim 10, 11).
Eldeki deliksiz metal küvetleri otoklavda paketleme amac›yla
kullanmak için üzerine delikler aç›lmaktad›r (Resim 12).
Otoklavlarda metal küvetlerin paketleme amac›yla kullan›lmas›ndan vazgeçilmelidir.
Delikli metal ya da plastik taﬂ›y›c›lar›n kullan›lmas›, metal
a¤›rl›¤›n› ortadan kald›racakt›r. Yükün çok a¤›r olmas› y›kay›c›n›n ve otoklav sterilizasyonun etkisini azalt›r. Diﬂ hekimli¤i
klini¤inde kullan›lan otoklavlar 4-4.5 kg yüke göre ayarlanm›ﬂt›r. Delikli metal ya da plastik taﬂ›y›c›lar, aletlerin kirli ya
da temiz ellenmesini kolaylaﬂt›rt›¤› gibi yer sorunu da azal›r.
Aletlerin setler halinde haz›rlanmalar›nda farkl› renklerdeki
silikon halkalardan yararlan›lmaktad›r (Resim 13, 14 ).
Aletlerin sterilizasyon öncesi temizlenmesi
Sterilizasyonun en önemli aﬂamas›d›r. Aletlerin üzerindeki
gözle görülen ya da görülmeyen kirlenme (biyolojik yük)
uzaklaﬂt›r›lmal›d›r. Temizlikle mikroorganizmalar›n %95-97
gibi büyük bir oranda uzaklaﬂt›r›lmas› sa¤lan›r. ‹yi bir temizlik sayesinde dezenfeksiyon ve sterilizasyon iﬂleminin aletin
tüm yüzeylerine temas etmesi sa¤lanm›ﬂ olur. Günümüzde infeksiyon kontrol kavram›n›n ilk yaklaﬂ›m› olan mikroorganizmalarla temas›n en aza indirilmesi ilkesine göre bu iﬂlem elle
de¤il ultrasonik temizleyicilerde ya da y›kay›c› dezenfektörlerde yap›lmal›d›r. Bu cihazlar›n standartlara uygunlu¤una ve yap›mc›n›n uyar›lar› do¤rultusunda kullan›lmas›na özen gösterilmelidir. Örne¤in y›kay›c› dezenfektörler için henüz taslak
halinde olan bir standart prEN 15883-1 vard›r. Ultrasonik temizleyici ya da y›kay›c› dezenfektörlerin etkinlikleri rutin olarak kontrol edilmeli ve kay›tlar› tutulmal›d›r. Cerrahi alet üzerinde kalan protein tabakas› otoklavda yüksek s›cakl›kla denatüre olarak yüzeye yap›ﬂ›r ve oluﬂturdu¤u tabaka pas görüntüsündedir (Resim 10, 11). Asl›nda bu tabaka alt›ndaki
mikroorganizmalar için bir kalkan görevi yaparak cerrahi aletin yüzeyindeki mikroorganizmalara steril edici buhar›n temas
etmesini önler. Bu tür tabakalar aletlerin eklem yerlerine de
birikerek aletin ömrünü k›saltabilir. Bu nedenle temizlik iﬂlemi do¤ru olarak gerçekleﬂmelidir.
Otoklavda paketlenmeden sterilizasyon
Aletler ya da malzemenin paketlenmeden ç›plak olarak sterilizasyonunda (Resim 15) dikkat edilmesi gerekenler ﬂunlard›r:
1-Sterilizasyon öncesi y›kanm›ﬂ ve kurulanm›ﬂ olmal›, 2-Her
çevrim mekanik olarak kontrol edilmeli ve kimyasal indikatörlerle izlenmeli, 3- Sterilizasyon sonras›nda ellerin yanmamas› için aletlerin so¤umas› beklenmeli, 4- Kullan›m yerine
dek aseptik olarak taﬂ›nmal›, 5-Kritik aletler paketlenmeden
saklanmamal›.
Otoklav paketleme malzemesi
Steril edilecek alet, araç gereç ve malzemelerin paketlenmesinde yüksek s›cakl›¤a dayanabilen ve buhar›n girebilece¤i ka¤›t/plastik torbalar ve bezler kullan›l›r. Buhar›n giremeyece¤i
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Resim 12.
Deliksiz metal
küvetlere delik aç›lmas›

Resim 13. Silikon renk kodlar›

Resim 14. Renk kodlar›yla
iﬂaretlenmiﬂ alet seti

Resim 15.
Aletlerin paketlenmeden
sterilizasyonu

Resim 16. Ameliyat setinin bezle paketlenmesi

paketlemeler örne¤in a¤z› s›k›ca kapal› kaplar ya da alüminyum folyoya sarmak uygun de¤ildir. Paketleme ve paket malzemesi paketlerin hasta önüne gelinceye dek sterilli¤inin bozulmamas› ve steril olarak saklanmas› yönünden önemlidir.
Ço¤u paket malzemesi neme ve kontaminasyona duyarl›d›r.
Aletler yap›lacak iﬂe göre setler halinde özel paketleme malzemesi içinde ya da beze sar›lm›ﬂ bohçalarda paket haline getirilir (Resim 16).
Kullan›lacak paketleme malzemesinin onaylanm›ﬂ bir ürün olmas›na dikkat edilmelidir. Uygun paket malzemesi sterilizasyon s›ras›nda ›s›n›n veya buhar›n paketin içine rahatça geçebilmesine izin verirken, sterilizasyondan sonra mikroorganizmalar›n geçiﬂini engelleyebilecek iyi bir bariyer olmas› gerekir. Bezle paketleme günümüzde önerilmemektedir. Bunun
baﬂl›ca üç nedeni vard›r: 1- Bezin dokusunda bulunan deliklerin saklama s›ras›nda mikroorganizmalar›n geçiﬂine engel
olamayacak kadar büyük olmas›; 2-Otoklavda fazlaca su buhar› emmeleri ve otoklav›n iç ›s›s›n›n fazla yükselmesine neden olmas›; 3-Su buhar›n›n renkli bezlerin boyas›n› çözerek
cihaz›n içinin bu boya ile kaplanmas›na neden olabilmesidir.
Paketlemede en pratik yöntem, otoklav rulolar›d›r (Resim 17).
Ancak delici ve kesici aletlerin bu poﬂetleri kolayca delebilmesi ve kazalara neden olmas› nedeniyle çift kat poﬂete konmalar› önerilmektedir. Keskin ya da delici uçlar›n pamuk ve benzeri bir ﬂeyle sar›lmas›, ›s›n›n veya buhar›n geçiﬂini engelleyebilmesi nedeniyle önerilmez. Ayn› amaçla gazl› bez kullan›lmas› da yeterli korumay› yapamad›¤› gerekçesiyle kullan›lmamal›d›r. Bu tür sivri aletler için özel plastik kutular kullan›labilir. Makaslar otoklava Resim 18 a'daki gibi a¤z› kapal› de¤il
Resim 18 b'deki gibi a¤›zlar› aç›k olarak konmal›d›r.
Otoklav rulosu kullan›l›yorsa, d›ﬂar›dan bak›ld›¤›nda rahatça
görülebilecek ﬂekilde kimyasal indikatör konmal›d›r (Resim
19). ‹çi gözükmeyen paketlere, paketin üstüne indikatör ﬂeritleri yap›ﬂt›r›lmal›d›r (Resim 20). Her paketin üzerine ya numaraland›rma sistemiyle, ya barkodla ya da basitçe yaz›yla tarih ve sterilizasyon ayr›nt›lar› kaydedilmelidir.
Otoklav›n yüklenmesi
Otoklav paketlerle t›ka basa doldurulmamal›; buhar temas›na
olanak verecek ﬂekilde gevﬂek yerleﬂtirilmelidir. Paketler kabin iç duvar›na de¤memelidir. Steril edilecek malzeme raflar-

otoklav

Resim 17.
Otoklav rulolar› ve
paketleme cihaz›

Resim 18 a,b. Makaslar
ve portegüler otoklava
a¤›z aç›k konulmal›d›r

Resim 19. D›ﬂardan gözüken iç kimyasal indikatör
Resim 20.
Kendinden
yap›ﬂkanl› ﬂerit
ﬂeklinde d›ﬂ
kimyasal indikatör.
ﬁeritlerin üzerindeki
kimyasal indikatör
do¤ru sterilizasyon
süreci ile
belirginleﬂir
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Yanl›ﬂ

Resim 21. Otoklav›n yüklenmesi

Mekanik kontrol, sterilizasyon cihaz›n›n fiziksel parametrelerini, süre ve ›s›s›n› içerir. Ayr›ca hastane tipi otoklavlarda
her sabah, küçük otoklavlarla belli aralarla cihaz boﬂken vakum testi, Bowie-Dick testi ve Helix testi ile yap›lmal›d›r.
Bowie-Dick Testi : Gözenekli yüke buhar›n ulaﬂ›p ulaﬂmad›¤›n› kontrol etmek için yap›l›r. Böylece vakumla yeterli hava
ç›k›ﬂ›n›n sa¤lan›p sa¤lanmad›¤› anlaﬂ›l›r.
Helix testi: Oyuklu yüklere özellikle A tipi oyuklu yüke buhar›n ulaﬂmas›n›n ya da yeterli hava ç›k›ﬂ›n› kontrol eden testtir.
Kimyasal kontrol ›s›, süre ve buhar gibi sterilizasyon ortam›n›n ﬂartlar›na göre renk de¤iﬂtiren boyalar› içeren indikatörlerle belirlenir. Bunlar yayg›n olarak otoklav rulolar›nda, sterilizasyon paketlerinin kenarlar›nda otoklav bantlar›nda bulunur veya ayr› bir ka¤›t veya karton ﬂeklindedir. Ayr› olanlar
ﬂeffaf k›sm›ndan görülecek ﬂekilde paketin içine konulmal›d›r. ﬁeffaf olmayan paketlerin üzerine bantlar yap›ﬂt›r›lmal›d›r. Kimyasal indikatörler için Avrupa ve dünya standartlar›
EN 867, EN-ISO 11140 ve taslak EN-ISO-DIS 15882'dir.

Resim 22. Beze sar›lm›ﬂ olan büyük paketler alt rafta olmal›d›r.

Resim 23. Sterilizasyon iﬂlem kay›t ç›kt›s›

da ya da raflar ç›kar›l›p setler ya da bohçalar dikey pozisyonda yerleﬂtirilmelidir (Resim 21). Raflara yerleﬂtirmede beze sar›l› olanlar ve büyük paketler alt rafa; küçük paketler ise üst
rafa konmal›d›r (Resim 22) .
Distile su kullan›lmal› ve düzeyi her gün kontrol edilmelidir.
Hava filtresi yap›mc›n›n uyar›s› do¤rultusunda de¤iﬂtirilmelidir.
Otoklav aksesuarlar›
Otoklavlar›n printer, inkübatör, PC ba¤lant›s› ve iyonize suya
ba¤lant› aksesuarlar› olabilir. Resim 23'de starilizasyonun iﬂlem kay›t ç›kt›s› görülmektedir. Vakum testi sonucunu bildirme özelli¤i bulunabilir.
Otoklav kay›tlar›
Otoklav›n teknik yönden bak›m› ve her kullan›mda sterilizasyonun izlenme kay›tlar› tutulmal›d›r. Yeni otoklavlar›n rutin
izleme kayd›n›n elde edilece¤i bir düzene¤i (integral printer)
olmal›d›r. Ayr›ca sterilizasyon kay›t defterine de hem yap›lan
sterilizasyonun hangi cihazda, kim taraf›ndan, kaç›nc› partide, hangi ayarlarda yap›ld›¤› yaz›lmal›, hem de tarih ve saat
ayr›ca belirtilmelidir.
Otoklavda sterilizasyon kontrolü
Günümüzde sterilizasyonun kontrolü ve kay›t edilmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. Üç çeﬂit kontrol vard›r: Mekanik, kimyasal ve biyolojik.

Otoklav biyolojik kontrolü, Geobacillus stearothermophilus
sporlar› ile yap›l›r. Ticari ﬂekilleri oldu¤u gibi, ‹Ü Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi A¤›z Mikrobiyolojisi Laboratuar›n›n Posta ile
Spor Testi uygulamas›ndan (e-posta: kulekciguven@yahoo.com, tel.0212 4142595) yararlan›labilir. Özellikle implant
cerrahisi uygulamalar›nda kullan›lacak tüm setlerin steril edildi¤i sterilizasyon çevriminde, sterilizasyonun baﬂar›l› oldu¤u
spor testi ile kan›tlanm›ﬂ olmal›d›r. Biyolojik indikatörler için
Avrupa ve dünya standartlar› EN 866, EN-ISO 11138, ENISO-CD16432'dir.
Her sterilizasyon yükü hem kimyasal, hem de mekanik kontrollerle denetlenmelidir. Biyolojik testlerin de en az haftada
bir yap›lmas› önerilmektedir.
Sonuç
Sterilizasyon iﬂleminin baﬂar›s› tek baﬂ›na otoklava ba¤l›
de¤ildir. Sterilizasyon iﬂlemi 4 aﬂamal› bir iﬂlemdir:
1-Temizleme,
2-Paketleme,
3-Sterilizasyon iﬂlemi,
4-Aseptik saklama.
Sterilizasyon baﬂar›s› büyük ölçüde bu iﬂlemleri do¤ru
olarak yapacak insana ba¤l›d›r.
Sterilizasyonla ilgili hat›rlanmas› gereken ve hasta güvenli¤i
aç›s›ndan hayati önem taﬂ›yan ﬂu cümleler unutulmamal›d›r:
• E¤er aletler iyi temizlenmediyse, steril olamayacaklard›r.
• E¤er temizlenmiﬂ aletler paketlenmediyse, steril olduktan
sonra kolayca kontamine olacakt›r.
• E¤er aletler salt temizlenmiﬂ ya da dezenfekte edilmiﬂse,
hasta sa¤l›¤›n› tehlikeye sokan mikroorganizmalar› hala içeriyor olacakt›r.
• E¤er aletler otoklavdan ›slak ya da nemli ç›km›ﬂsa, kolayca
kontamine olacakt›r.
• E¤er aletler uygun olarak saklanmad›ysa, hastada kullanmadan önce kontamine olmuﬂ olabilecektir.
• E¤er otoklav›n mekanik, kimyasal ve biyolojik kontrolleri
düzenli olarak yap›lm›yor ve kay›tlar› tutulmuyorsa, hasta güvenli¤i aç›s›ndan aletlerin sterilizasyonunun uygun oldu¤unu
kimse savunamaz.
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A⁄IZ M‹KROB‹YOLOJ‹S‹ LABORATUVARI SPOR TEST‹ ‹STEK FORMU
‹.Ü. Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dal› 34093, Çapa, ‹stanbul Tel: 0212 4142595 e-posta: kulekciguven@yahoo.com

Tarih: ....../......../........
Diﬂ hekiminin ad› soyad›
Klini¤in ad›
Posta adresi

: ................................................................
: ................................................................
: ................................................................
................................................................
: ................................................................
: ................................................................
: ................................................................

e.posta
Telefon
Faks
‹letiﬂim kurulacak
kiﬂinin ad› soyad›
: ................................................................
Sterilizasyonun yap›ld›¤› tarih : ................................................................






Tek inceleme
:
Tek cihaz ayl›k olarak 1 y›ll›k (12 test) fiyat :
Tek cihaz haftal›k olarak 1 y›ll›k (48 test) fiyat :
‹ki cihaz ayl›k olarak 1 y›ll›k (24 test) fiyat
:
‹ki cihaz haftal›k olarak 1 y›ll›k (96 test) fiyat :

11.00-YTL
65.00-YTL
200.00-YTL
85.00-YTL
350.00-YTL

Sterilizasyon cihaz› hakk›nda bilgi
 Otoklav
 N tipi
 S tipi
 B tipi
Markas›: .....................................
Kaç y›ld›r kullan›lmakta: ............
 Kuru s›cak hava
Markas›: .....................................
Kaç y›ld›r kullan›lmakta: ............

Diﬂ Hekiminin ‹mzas›:
.......................................................

ÖDEME
Banka havalesi ile: T.C.Ziraat Bankas› Beyaz›t ﬁubesi Hesap No 34522894-5001 (‹stanbul Üniversitesi hesab›)
D‹KKAT
1-) Bu hesap numaras› bir çok fakülte ile ortak oldu¤undan MUTLAKA Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi
Döner Sermayesi ve gönderenin ad›ndan önce MUTLAKA M‹KROB‹YOLOJ‹ yaz›lmal›d›r.
2-) Dekont üzerine M‹KROB‹YOLOJ‹ yaz›larak 0212 524 24 80 no.lu telefona fakslanmal›d›r.
Kredi kart› ile:
Kredi kart› türü
 Master Card
 Visa

Kart sahibinin ad› soyad› : ..............................................................................................................
Kredi kart› no

: |....|....|....|....|

|....|....|....|....|

|....|....|....|....|

|....|....|....|....|

Son kullanma tarihi

: |....|....| |....|....|

Güvenlik kodu

: |....|....|....|

Ödenecek miktar

: ..............................................................................................................

Ödenecek miktar yaz› ile : ..............................................................................................................
Kart sahibinin imzas›

: ..................................................................... ‹mzas›:............................
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OTOKLAV

Türkiye’de piyasada bulunan otoklavlar ve yard›mc›
ürünler hakk›nda meslektaﬂlar›m›z›n genel bir bilgi
sahibi olabilmeleri amac›yla çeﬂitli bilgileri içeren bir
tablo haz›rlad›k. Temsilci firmalar›n zaman›nda yan›t
vermemesi nedeniyle burada bulunmayan ürünler de
olabilir. Belirtilen fiyatlara KDV dahil de¤ildir.

D‹ST‹LE SU C‹HAZI
MARKASI

MODEL‹

CARLO
COMINOX
EURONDA
EURONDA
FARO
FARO
LIARRE
MELAG
NITRAM
ODONTABRAS
SCICAN
TECNO-GAZ
W&H
W&H

DISCOM
AQUADIST E5-E7
DROPPY
DROPPY
D-1
MELADEST 65
NITRADEM
WATERWISE
WATERDIST
MDIST 4

F‹YATI F‹RMASI
350 EURO
250 EURO
250 EURO
250 EURO
425 EURO
365 EURO
200 EURO
250 EURO
475 EURO
230 EURO
375 EURO
250 EURO
250 EURO
250 EURO

L‹DER D‹ﬁ
MANNAS D‹ﬁ DEPOSU
GÜNEY D‹ﬁ DEPOSU
SÖNMEZ MED‹KAL
L‹DER D‹ﬁ
DENTANET
AKADEM‹K DENTAL
DMS D‹ﬁ MAK. SAN
BENL‹O⁄LU DENTAL
L‹DER D‹ﬁ
BENL‹O⁄LU DENTAL
GÜNEY D‹ﬁ DEPOSU
GÜNEY D‹ﬁ DEPOSU
GÜNEY D‹ﬁ DEPOSU

MARKASI

MODEL‹

COMINOX

STERIL CLAVE

COMINOX

STERIL CLAVE

DENTAL X

DOMINOPLUS (18 LT) B

4500 EURO BASMACI D‹ﬁ DEPOSU

DENTAL X

AXSIA (15 LT)

2250 EURO BASMACI D‹ﬁ DEPOSU

EURONDA

E9-18

B

FARO

STEP

B

FARO

STEP PLUS

B

MELAG

23 B (22 LT)

B

5500 EURO DMS D‹ﬁ MAK. SAN

SIRONA

SIROCLAVE B

B

4475 EURO BENL‹O⁄LU DENTAL

STURDY

SA-230MA (17 LT)

B

3000 EURO GÜLO⁄UZ LTD.ﬁT‹.

STURDY

SA-260MA (24 LT)

B

4500 EURO GÜLO⁄UZ LTD.ﬁT‹.

TECNO-GAZ

EUROPE XP (18 LT)

B

4395 EURO GÜNEY D‹ﬁ DEPOSU

W&H

LISA (17 LT)

B

4995 EURO GÜNEY D‹ﬁ DEPOSU

MODEL‹

COMINOX
DABI
EURONDA
EURONDA
EURONDA
EURONDA
EVEREST
EVEREST
FARO
LIARRE
ODONTOBRA
SULTAN
SULTAN
TECNO-GAZ
TECNO-GAZ

SONICLEAN
3 (LT)
EUROSONIC 4D
ENERGY
MICRO
EUROSONIC 4D
CLEANEX (4 LT)
CLEANEX (8 LT)
EASY CLEAN
U-1
1.4 (LT)
PROSONIC 600
PROSONIC ASISTANT
TECNIA (3 LT)
TECNIA (6 LT)

F‹YATI
550 EURO
500 USD
997 EURO
682 EURO
328 EURO
340 EURO
525 EURO
960 EURO
425 EURO
350 EURO
1390 USD
1390 USD
905 EURO
1336 EURO

B

F‹YATI

F‹RMASI

3150 EURO MANNAS D‹ﬁ DEPOSU

BHD 3550 EURO MANNAS D‹ﬁ DEPOSU
B

- SÖNMEZ MED‹KAL
4150 EURO DENTANET
*4600 EURO L‹DER D‹ﬁ

W&H

LISA (22 LT)

B

5445 EURO GÜNEY D‹ﬁ DEPOSU

ZENIT

ZENIT (22 LT)

B

2800 EURO EST‹

APOZA AD7

AD7 (17 LT)

N

1850 EURO GÜLO⁄UZ LTD.ﬁT‹.

COMINOX

STERIL CLAVE

N

1850 EURO MANNAS D‹ﬁ DEPOSU

LIARRE

BASIC

N

2000 EURO AKADEM‹K DENTAL

COMINOX

STERIL CLAVE

S

2750 EURO MANNAS D‹ﬁ DEPOSU

DENTAL X

ATOMAPLUS (18 LT)

S

3500 EURO BASMACI D‹ﬁ DEPOSU

EURONDA

E7 (18 LT)

S

3490 EURO GÜNEY D‹ﬁ DEPOSU

FARO

MOON

S

3450 EURO DENTANET

FARO

MOON

S

MELAG

23 V-9 (22 LT)

*3750 EURO L‹DER D‹ﬁ

S

3500 EURO DMS D‹ﬁ MAK. SAN

ODONTOBRAS (19 LT)

S

1980 EURO L‹DER D‹ﬁ

ODONTOBRAS (12 LT)

S

TECNO-GAZ

ANDROMEDA (18 LT) S

990 EURO L‹DER D‹ﬁ
3550 EURO GÜNEY D‹ﬁ DEPOSU

NITRAM

DAC BAﬁLIK

-

3375 EURO BENL‹O⁄LU DENTAL

SCICAN

STATIM 5000

-

4495 EURO BENL‹O⁄LU DENTAL

SCICAN

STATIM 2000

-

3375 EURO BENL‹O⁄LU DENTAL

* Bu ürünle birlikte distile su cihaz› hediye olarak verilmektedir

POﬁET KAPATMA C‹HAZI

ULTRASON‹K TEM‹ZLEY‹C‹
MARKASI

SINIFI
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ünümüzde çok say›da firma taraf›ndan sunulan implant sistemleri (resim 1) diﬂhekimlerinin seçim yapmalar›n› ve karar vermelerini
zorlaﬂt›rmaktad›r. Binon yapt›¤› araﬂt›rma sonucunda piyasada 1300 civar›nda
implant çeﬂidi oldu¤unu bildirmiﬂtir8.
Bu yaz›n›n amac›; genellikle pazarlama,
fiyat ve teknik özellikleri aç›s›ndan birbirine çok benzemeye baﬂlayan implant
sistemleri aras›nda seçim yaparken dikkat edilecek noktalar› belirleyerek, diﬂhekimlerinin faydalanabilece¤i bir rehberin oluﬂturulmas›d›r. Aﬂa¤›da belirtilen hususlar bilimsel çal›ﬂmalarla desteklenen bilgilere dayanmakla birlikte,
yorumlar k›smen yazarlar›n kiﬂisel fikirleri ve tercihlerine dayanmaktad›r. Bu
sebeple; a¤›rl›kl› puanlar ya da hekime
çal›ﬂma kolayl›¤› getirecek özelliklerin
belirlenmesi gibi konulardan baz›lar›
bilimsel olarak desteklenmemiﬂ olmas›na ra¤men yaz›n›n içeri¤ine dahil edilmiﬂtir.

G

Modern bir implant sisteminde
bulunmas›n›n önemi genel olarak
kabul görmüﬂ özellikler:
1) ‹mplant’›n silindirik veya konik kök
ﬂeklinde olmas›
2) Malzeme: T‹TANYUM
3) Çeﬂitli uzunluk ve çapta implant seçenekleri
4) Vida yivi olan sistemler
5)Her endikasyona uygun protetik parçalar
6) Sistemin bilimsel deste¤inin olmas›

1) ‹mplant’›n silindirik veya konik
kök biçiminde olmas› (resim 2):
Bilindi¤i gibi diﬂ implantlar› çeﬂitli aﬂamalar geçirdikten sonra bugünkü ﬂekline gelmiﬂtir. Tarihte birçok ﬂekil ve
malzeme kullan›larak çeﬂitli implantlar
uygulanm›ﬂt›r. Bunlar›n içinde silindirik veya kök formunda denemeler de
olmuﬂtur58. Modern ve sisteme dayanan
implantolojinin baﬂlang›c› olarak ilk
kez 1966’da Branemark taraf›ndan kullan›lmaya baﬂlayan sistem kabul edilir.
Modern kabul edilebilecek implantlar
kullan›lmaya baﬂland›klar› ilk y›llarda
blade (b›çak)38 veya içi boﬂ silindir ﬂeklinde48 üretilmiﬂ, ancak gerek kemik
içinde uygun olmayan kuvvet da¤›l›mlar›, gerekse baﬂar›s›zl›k durumunda
çok fazla miktarda kemik kayb›na neden olmalar› nedeniyle, yerlerini ilk kez
1966’da Branemark taraf›ndan kullan›lmaya baﬂlayan silindir ﬂeklindeki vida
yivli9, ayr›ca silindir33 veya konik kök
biçiminde49 implantlara b›rakmaya baﬂlam›ﬂlard›r. ‹lk kez 1976’da önemi vurgulanan kök formunda implantlar49 art›k giderek fazla tercih edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Yap›lan çal›ﬂmalar kemik içinde
en uygun kuvvet da¤›l›m›n› do¤ada görüldü¤ü gibi diﬂ kökü formunun (silindirik veya konik) sa¤lad›¤›n› göstermiﬂtir2,14,15,45, 47,52.
2) Malzeme: T‹TANYUM
‹mplantoloji tarihinde implant materyali olarak alüminyum oksitten49, paslanmaz çeli¤e kadar53 birçok malzeme denenmiﬂtir. Modern titanyum implantlar
ise ilk kez Branemark ve ark. taraf›ndan
geliﬂtirilerek kullan›lm›ﬂt›r. Titanyum
bilindi¤i gibi hem dayan›kl›l›k gibi mekanik gereklilikleri yerine getiren, hem
de biyolojik uyumlu¤undan dolay› kemik içinde yabanc› cisim reaksiyonuna
neden olmayan ve osseointegrasyona
uygun olan bir maddedir, dolay›s›yla
kullan›mda olan en baﬂar›l› metalik biyomateryaldir35.

3) Çeﬂitli uzunluk ve çaplarda implant seçenekleri bulunmas›:
10 mm’den daha k›sa implantlar›n daha
k›sa kal›m ömrü oldu¤u21,37,40,50 buna
karﬂ›l›k 13 mm’den daha uzun implantlar›n da ilave bir yarar sa¤lamad›¤› bulunmuﬂtur18. Yap›lan çal›ﬂmalar implantlar›n üzerine gelen kuvvetlerin kole
bölgesinde anlaml› biçimde yo¤unlaﬂt›¤›n›, ancak kök ucu ve çevresinde
önemli bir de¤er taﬂ›mad›¤›n› göster-

Resim 1: Piyasada çok çeﬂitli ﬂekil ve özelliklerde implantlar bulunmaktad›r.

Resim 2:
‹mplantlar›n kök formunu taklit etmesi

* Dr.med.dent., ‹.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi, Protetik Diﬂ Tedavisi A.D., Total-Parsiyel Protez B.D.
** Araﬂ.Gör., ‹.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi, Protetik Diﬂ Tedavisi A.D., Total-Parsiyel Protez B.D.

miﬂtir. Bu nedenle çap daha büyük
önem taﬂ›maktad›r5,23,29,30,42,51,61. Restore
edilecek diﬂin boyun çap›na mümkün
oldu¤unca yak›n çapta implantlar tercih
edilmelidir. Alt anterior bölgede çok
dar çapta ve çok ince bir boyun k›sm›na sahip implantlar tercih edilirken,
molar bölgede geniﬂ boyunlu ve büyük
çapl› implantlar hem estetik (ç›k›ﬂ profili sayesinde)22, hem de fonksiyon ve
oklüzal yüklere karﬂ› dayan›kl›l›k aç›s›ndan büyük önem taﬂ›d›¤› gösterilmiﬂtir6,7,22. Bunu gerçekleﬂtirebilmek
için geniﬂ bir yelpazede ürün çeﬂitlili¤i
sunan bir sistemle çal›ﬂmak tavsiye edilmektedir.
4) Vida yivi olan sistemler (resim 3)
Vida yivleri olan implantlar›n gerek primer stabilite, ki bu implant baﬂar›s›n›
do¤rudan etkileyen bir özelliktir, gerekse daha sonra gerçekleﬂen osseointegrasyon ve kemik içindeki kuvvet da¤›l›mlar› aç›s›ndan daha avantajl› oldu¤u
bilinmektedir3,56. Bu nedenle implant
dizaynlar› yivli vidalar üzerine dayanan
sistemlerin kullan›lmas› önemlidir.

Resim 3: Vida yivleri primer stabilite
aç›s›ndan çok önemlidir.

5) Her endikasyona cevap verebilen
protetik parçalar:
Modern protetik diﬂ tedavisinde say›s›z
alternatifler ve tedavi seçenekleri bulunmaktad›r. Bir implant setinde, bu seçeneklere uygun zenginlikte protetik
üst yap› parçalar› bulunmal›d›r.
Klinisyen tercihine göre vidal› veya simante türde restorasyonlara cevap verecek ﬂekilde üst yap› seçenekleri sunan
sistemler de, seçimde önemli rol oynayacak bir faktördür. 1980’ler ve 1990’l›
y›llar›n baﬂlar›na kadarki dönemde piyasaya vida ile tutuculuk sa¤layan üst
yap›lar hakimken, 1989 y›l›ndan sonra
üreticilerin bu seçene¤i giderek daha
yayg›n olarak sunmalar› ile simante üst
yap›lar tercih edilir hale gelmiﬂtir. Vidal› sistemlerin en büyük avantaj› restorasyonlar›n istendi¤inde, örne¤in bir tamir amac›yla ç›kar›labilmesidir. Buna
karﬂ›l›k simante tip restorasyonlar hekime çok daha fazla avantaj sunar. Siman-

te sistemler genel olarak rutin sabit protez iﬂlemleri ile büyük benzerlikler taﬂ›rlar, dolay›s›yla uygulama daha kolayd›r. Simante tip restorasyonlar ekonomik aç›dan oldukça daha ucuz olmalar›n›n yan›nda, vida deli¤i veya yolu
olmad›¤› için daha estetik sonuçlar verir. Son olarak unutulmamal›d›r ki, vida
gevﬂemesi veya vidan›n yaratt›¤› gerilim
ihtimali gibi sorunlar simante implant
üstü yap›larda yaﬂanmaz57.
Ayr›ca, protetik seçenekler yan›nda
implant postlar›n›n çeﬂitli diﬂeti kal›nl›klar›na ve interoklüzal mesafelere göre
seçenekler sunmas›, yani çok çeﬂitli
boylarda implant postlar›na sahip olmas›na da dikkat etmek gerekir.
‹mplant üstü hareketli protezlerin ba¤lant› sistemlerinin hepsinin kullan›labilmesine uygun olmal›d›r. Yani örne¤in sadece barl› ba¤lant› yap›m›na imkan tan›yan bir sisteme oranla, kendine
ait bir topuz baﬂl› ve teleskopik ba¤lant› alternatifi sunan implant sisteminin
tercih edilmesi tavsiye edilebilir.
6) Sistemin bilimsel deste¤inin olmas›:
Bir sistemi güvenli hale getiren kriterlerin baﬂ›nda bilimsel olarak denenerek
baﬂar›l› bulunmuﬂ olmas› gelmektedir17. Bunun olabilmesi için öncelikle,
bir sistem geliﬂtirildikten sonra, hücre
kültürleri, hayvan deneyleri ve gönüllüler üzerinde araﬂt›rma merkezlerinde
klinik deneylerinin yap›lm›ﬂ olmas› gerekir. Daha sonraki aﬂamada, söz konusu sistemin implantlar› randomize çok
merkezli klinik çal›ﬂmalar ile, ki bu çal›ﬂmalar güvenilir merkezlerde olmal›
(örne¤in üniversite klinikleri), de¤erlendirilmiﬂ olmal›d›r. Bir implant›n baﬂar›s›n› ve kal›m süresini en iyi gösteren
yöntemlerden biri “Kaplan-Meier” kal›m analizidir, çünkü bir implant sisteminin y›llar içinde gösterdi¤i kal›m ve
baﬂar›y› belirgin bir ﬂekilde ortaya koyar.
Kan›m›z, yukar›da 6 maddede özetlenmiﬂ temel ve önemli özelliklere sahip
olmayan sistemlerin de¤erlendirmeye
al›nmamas› daha do¤ru olaca¤› yönündedir. Çünkü bu konularda genel bir fikir birli¤i bulunmaktad›r. . Bu kriterleri
yerine getiren sistemler aras›nda tercih
yap›l›rken ise, aﬂa¤›da say›lan tavsiyeler
seçim yap›lmas›n› kolaylaﬂt›racakt›r.
Genel tavsiyeler:
1) En az on y›ld›r piyasada olan bir sistem mi?
2) Sizce sistem en az 10 y›l daha piyasa-

da kalacak m›?
3) Fiyat uygun mu?
4) Firma ve çal›ﬂanlar› ile iyi iliﬂkiler
kurulabiliyor mu?
5) Firman›n stok gücü yeterli mi?
6) Firma çal›ﬂanlar›n›n bilgi birikimi yeterli mi?
7) Ayn› sistemde çal›ﬂan yak›n meslektaﬂ var m›? (görüﬂ, malzeme ve bilgi
al›ﬂ-veriﬂi için)
8) Sistemi tan›yan tan›d›k cerrah var
m›?
9) Sistemi tan›yan teknik laboratuar var
m›?
10) Firman›n önerdi¤i dan›ﬂman hekim
var m›?
1- En az on y›ld›r piyasada olan bir sistem seçilmelidir ki, sistem deneme dönemini baﬂar›yla atlatm›ﬂ ve baﬂlang›ç
sorunlar›ndan ar›nm›ﬂ olsun.
2- Söz konusu implant sisteminin en az
10 y›l daha piyasada kalaca¤›na dair tatminkar göstergeler olmal›d›r.
Aksi halde, belli bir süre sonra parças›
bulunamad›¤› için implant› sökmek veya ampirik çözümlerle üst yap›lar› yenilemek durumunda kalabilirsiniz.
Yukar›daki iki maddede bahsedilen hususlar bir firman›n güvenilirli¤i ile ilgilidir. Hiç ﬂüphesiz belirgin objektif kriterlere dayand›rabilmek oldukça güçtür. Ancak firman›n sahibi, ait oldu¤u
ülke, o ana kadar sistem ile ilgili yapt›¤›
de¤iﬂikliklerin hekimi güç durumda b›rakmamaya özen gösteren nitelikte olmas› gibi bir çok faktörün birleﬂmesi ile
bu konuda bir karara var›labilir. Bugün
piyasada uzun süredir bulunan ve halen
ilk y›llarda kullan›lm›ﬂ olan parçalar›na
ulaﬂ›labilen firmalar oldu¤u gibi, her iki
y›lda bir yeni bir sisteme geçiﬂ yapan ve
bir önceki sistemi terk etmiﬂ firmalar
da mevcuttur. ‹mplant firmas›n›n seçimini yaparken bu husus da göz önünde
bulundurulmal› ve karar› etkileyecek
kriter olarak de¤erlendirilmelidir.
3- Bir implant sistemi seçilirken do¤al
olarak fiyat›n›n hesapl› olmas› da gerekir. Sistemler aras›nda en hesapl›s›n›n
en çok tercih edilmesi gerekti¤ini düﬂünmek ne kadar hatal›ysa, en pahal›s›n›n da en iyisi oldu¤unu düﬂünmek o
kadar hatal›d›r. Bu yaz›n›n içeri¤indeki
maddelerin ço¤undan art› puan alm›ﬂ
bir firman›n yeterince kaliteli bir implant sistemi üretti¤i eminkabul edilebilir. Bu durumda kaliteli birkaç sistem
aras›nda daha hesapl› olan›n› seçmek
konusunda tereddüt etmemek gerekir.
4- ‹mplant sisteminin seçiminde en çok
24 saat içinde her türlü parçay› size sa¤-

layabilecek bir firma tercih edilmelidir.
Bu da hiç ﬂüphesiz yeterli bir stok ve
yat›r›m kapasitesi olan bir firma demektir. Firman›n finansal gücünün ve piyasada kendine sa¤lam bir yer edinmiﬂ olmas›n›n do¤rudan hekimin de baﬂar›s›n› etkileyebilecek faktörler oldu¤u unutulmamal›d›r.
Ayr›ca bu malzemeleri size ulaﬂt›racak
firma çal›ﬂan›n›n da konusunda deneyimli, bilgili ve güvenilir bir kiﬂi olmas›
gerekir. Yine firman›n itibar› ile beraber
hekimin çal›ﬂmas›na sekte vurabilecek
bir unsur da firmada sürekli eleman de¤iﬂikli¤i olmas›d›r. Uzun y›llard›r ayn›
firmada ve ayn› sistemle çal›ﬂan, her
türlü ayr›nt›ya hakim bir eleman ile çal›ﬂmak büyük bir avantajd›r. Bu özellik,
genellikle göz ard› edilmesine karﬂ›n,
belki de tüm seçim kriterleri aras›nda
en önemlilerinden biridir.
5- Yak›n›n›zdaki bir veya daha çok meslektaﬂ›n›z ile görüﬂ, fikir ve parça al›ﬂveriﬂi yapabilece¤iniz bir sistemin tercih
edilmesi hiç kuﬂkusuz ak›ll›ca olacakt›r.
6- Diﬂ hekimi olarak yak›n›n›zda zaman
zaman karﬂ›laﬂ›labilecek acil durumlar
veya zor vakalarda yard›m isteyebilmek
için, sistemi tan›yan bir cerrahi uzman›
olmas› tercih sebebidir. Unutulmamal›d›r ki, A.B.D.’nde implantla ilgilenen
hekimlerin sadece % 6’s› hem cerrahi,
hem de protez yapmaktad›r.
7- Tercih edilecek implant sistemi ile
çal›ﬂan deneyimli ve kaliteli bir teknisyen laboratuar› olmas› da baﬂar›ya giden yolda önemli bir etkendir (resim
4).
8- Dan›ﬂman hekim bulabilme kolayl›¤›
da bir implant firmas›n›n mutlaka sunmas› gereken hizmetlerden biridir. Bu
dan›ﬂman hekim kolay ulaﬂ›labilir, konusunda deneyimli ve gerekti¤inde h›zl› çözümler üretebilen bir hekim olmal›d›r. Bu hizmetin sadece implant firmas›n›n çal›ﬂanlar› taraf›ndan verilebilmesi
mümkün de¤ildir. Bu sebeple yeni bir
implant sistemi ile çal›ﬂmaya baﬂlan›rken, dan›ﬂman bir hekim hizmeti sunuldu¤undan emin olmak gerekir.
Bunlar d›ﬂ›nda baz› teknik ayr›nt› ve
özellikler hekime çal›ﬂma kolayl›¤› getirecek, ve baﬂar›y› art›racak özelliklerdir:
1) Pürüzlü yüzeyli implantlar
2) ‹ç sistem (internal ba¤lant›)
3) Aç›k veya kapal› ölçüye uygunluk
4) Parçalar›n renk kodlar› olmas›
5) Tek cerrahili sistemler (transgingival
iyileﬂme)
6) Kolay kullan›labilir implant seti
7) Kiﬂiselleﬂtirilebilen Gingivaformer
8) ‹mmediyat (hemen) implantasyona

uygun bir sistem olmas›
9) Bone condenser (osteotom) seti bulunmas›
10) Derinlik belirleyici (durdurucu)
11) Cerrahi stentte kullan›lacak metal
veya plastik frez yolu k›l›flar›
1) Pürüzlü yüzeyli implant
sistemleri:
Yap›lan çok say›da çal›ﬂma ile pürüzlü
yüzeye osteoblastlar›n tutunmas›n›n
kolaylaﬂt›¤›, dolay›s›yla osseointegrasyon sürecinin k›sald›¤›, üstelik de daha
kal›c› oldu¤u gösterilmiﬂtir (resim
5)1,31,46,54,59,60. Kemik-implant temas alan›
son derece önemlidir ve yüzeyin pürüzlü olmas› ile temas alan› artar11,12,25,26. Art›k uzun y›llar cilal› implant yüzeyinde
›srarl› davranan sistemler bile pürüzlü
yüzeylerin baﬂar›s›n› kabul ederek, sistemlerinde de¤iﬂikli¤e gitmiﬂlerdir24,34.
Yüzeyin pürüzlü hale getirilmesi için
birçok yöntem denenmiﬂ ve uygulanm›ﬂt›r. ‹lk zamanlarda implant yüzeyine
titanyum parçalar› püskürtülmesi suretiyle TPS (titanyum plasma sprey) ad›
verilen yüzeyler geliﬂtirilmiﬂtir33,48. Ancak son araﬂt›rmalar yüzeye pürüzlü bir
ekleme yapmak yerine yüzeyden aﬂ›nd›rma ile yüzeyi pürüzlendirmenin daha iyi sonuçlar verdi¤ini göstermiﬂtir.
Bu sayede kemik-implant aras›nda çok
s›k› bir temas sa¤lanaca¤› gibi20,31, ayn›
zamanda yüzeyden aﬂ›nma ile partikül
kopmas› sorunu da görülmeyecektir24.
Bu amaçla, yüzeyde anodik veya termal
oksidasyon ile pürüzlendirmeyi öne ç›karanlar oldu¤u gibi24,34, yüzey pürüzlendirmek için en geçerli yöntemin
“Kumlama ve/veya ard›ndan asitle pürüzlendirme” oldu¤unu ileri sürenler de
vard›r4,55.
Sonuç olarak hidroksilapatit veya titanyum plazma sprey yüzeylerin terk edilmiﬂ oldu¤unu; çok kesin sonuçlar ç›kmamakla beraber araﬂt›rmalar›n cilal›
veya freze yüzeylere göre kemi¤in pürüzlü yüzeylere daha iyi tutundu¤una
iﬂaret etti¤ini unutmamak ve seçim yaparken dikkate almak uygun olacakt›r.
2) ‹ç (internal) ba¤lant›l› sistemler:
Fark olmad›¤›n› belirten araﬂt›rma sonuçlar› da olmas›na karﬂ›l›k13, iç ba¤lant›lar›n, d›ﬂ ba¤lant›lara göre daha uygun
kuvvet da¤›l›mlar›na neden oldu¤u yönündeki görüﬂ daha yayg›nd›r (resim
6). ‹mplant çevresi kemikteki kuvvet
da¤›l›mlar›nda çok farkl› sonuçlar vermeyen d›ﬂ ba¤lant›lar›n (external hexagon), iç ba¤lant›lara göre % 50’den daha yüksek oranda olumsuz implant içi

Resim 8: Aç›k veya kapal› ölçüye uygunluk

Resim 9: Parçalar›n renk kodlar› olmas›

Resim 10: Tek cerrahili sistemler (transgingival iyileﬂme)

Resim 11: Kolay kullan›labilir implant seti

Resim 12: Kiﬂiselleﬂtirilebilen Gingivaformer

Resim 13: Bone condenser (osteotom) seti
bulunmas›

Resim 14: Cerrahi stentte kullan›lacak metal
veya plastik frez yolu k›l›flar›

Olmazsa olmaz özellikler
Sistem ismi:
1) ‹mplant’›n silindirik veya konik kök ﬂeklinde olmas›
2) Malzeme: T‹TANYUM
3) Çeﬂitli uzunluk ve çapta implant seçenekleri
4) Vida yivi olan sistemler
5)Her endikasyona uygun protetik parçalar
6) Sistemin bilimsel deste¤inin olmas›

Destekleyici kriterler
Sistem ismi:
1) En az on y›ld›r piyasada olan bir sistem mi?
2) Sizce sistem en az 10 y›l daha piyasada kalacak m›?
3) Fiyat uygun mu?
4) Firma ve çal›ﬂanlar› ile iyi iliﬂkiler kurulabiliyor mu?
5) Firman›n stok gücü yeterli mi?
6) Firma çal›ﬂanlar›n›n bilgi birikimi yeterli mi?
7) Ayn› sistemde çal›ﬂan yak›n meslektaﬂ var m›?
(görüﬂ, malzeme ve bilgi al›ﬂ-veriﬂi için)
8) Sistemi tan›yan tan›d›k cerrah var m›?
9) Sistemi tan›yan teknik laboratuar var m›?
10) Firman›n önerdi¤i dan›ﬂman hekim var m›?

Teknik özellikler
Sistem ismi:
1) Pürüzlü yüzeyli implantlar
2) ‹ç sistem (internal ba¤lant›)
3) Aç›k veya kapal› ölçüye uygunluk
4) Parçalar›n renk kodlar› olmas›
5)Tek cerrahili sistemler (transgingival iyileﬂme)
6) Kolay kullan›labilir implant seti
7) Kiﬂiselleﬂtirilebilen Gingivaformer
8) ‹mmediyat (hemen) implantasyona uygun bir
sistem olmas›
9) Bone condenser (osteotom) seti bulunmas›
10) Derinlik belirleyici (durdurucu)
11) Cerrahi stentte kullan›lacak metal veya plastik
frez yolu k›l›flar›
Toplam puan
Tablo: ‹mplant sistemi de¤erlendirme ve puanlama ﬂemas›

NOT: Tablonun 2. bölümündeki sorulara ve 3. bölümündeki ilk iki soruya verilen evet cevaplar› 3 puan, 3. bölümdeki di¤er evet
cevaplar› ise 1 puan olarak hesaplanmal›d›r. Bu de¤erlendirme tablosundaki hesaplamalar›n sonucunda elde edilen de¤erler, ilk
bölümdeki elemeden geçebilmiﬂ firmalardan bir ço¤unda birbirine yak›n olabilir. Bu de¤erlendirme tablosunun amac›; en ideal
implant firmas›n›n saptanmas›ndan çok, tabloyu dolduran hekim için uygun olmayan implant sistemlerinin elenmesidir.

kuvvet da¤›l›mlar›na ve dolay›s›yla mekanik problemlere (örne¤in ba¤lant› vidas› k›r›klar›) neden oldu¤u gösterilmiﬂtir32,43. Kuvvetlerin non-aksiyal olarak geldi¤i iç ba¤lant›lar genel olarak
k›r›lma veya vida gevﬂemesi gibi komplikasyonlar› azaltt›klar› için giderek daha fazla kabul görmeye baﬂlam›ﬂt›r57.
D›ﬂ alt›gen ba¤lant›lardan duyulan
memnuniyetsizlikler üreticileri, postlar›n implant gövdesinin üzerine yerleﬂmesi yerine içine girdi¤i (iç ba¤lant›)
implant dizaynlar› geliﬂtirmeye yönlendirmiﬂtir. Çeﬂitli implant firmalar›, iç
ba¤lant› olarak alt›gen, sekizgen veya
konik formlar üretmiﬂlerdir. Bunlar aras›ndaki farklar ise tart›ﬂma konusu olmaya devam etmektedir16,27,44.
3) Aç›k ve kapal› ölçü seçeneklerini
sunan implant sistemleri:
(resim 7, 8)
Sistem bu bak›mdan da, her iki ölçü seçene¤ine cevap verebilecek ﬂekilde, geniﬂ ürün yelpazesine sahip olmal›d›r,
çünkü endikasyona göre her iki yöntem
de gerekli olabilmektedir. Çok say›da
implant olan ve özellikle aç›lar aras›nda
belirli bir derecenin üzerinde fark olan
durumlarda ya da implantlar›n birbirlerine çok yak›n yerleﬂtirilmesi gereken
durumlarda aç›k ölçü kaç›n›lmaz olmaktad›r. Ancak her iki ölçü yöntemine
de uygun ideal vakalarda hangi ölçü sisteminin daha baﬂar›l› oldu¤una dair kesin bir fikir birli¤i yoktur,konu daha
çok hekimin tercihine ba¤l› kalm›ﬂt›r.
4) Parçalar›n renk kodlar› olmas›:
(resim 9)
Farkl› çaplar› birbirinden kolay ay›rt
edebilmek için implant, ölçü parçalar›,
implant analoglar› ve üst yap›lar›n renk
kodlar› ile iﬂaretlenmiﬂ olmas› sisteme
h›zl› uyum sa¤lama ve uygulama kolayl›¤› aç›s›ndan önemlidir.
5) Tek cerrahili sistemler
(transgingival iyileﬂme):
Yap›lan çal›ﬂmalarda yönlendirilmiﬂ doku rejenerasyonu gibi daha ileri cerrahi
giriﬂimler yap›lmad›¤› takdirde, tek veya iki cerrahi ile tamamlanan implant
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Diﬂhekimi-hasta iliﬂkisi ve kaliteli tedavi - 4

Profesyonel bilgi ve
ayd›nlat›lm›ﬂ onam
Hastalar, sa¤l›k sorunlar› üzerinde nispeten daha bilgili ve kendi haklar› hakk›nda daha bilinçli hale geldiklerinden ötürü profesyonel bilgi almak ve bilgilendirilmiﬂ olarak seçim yapmak hususlar›ndaki ilgileri de artm›ﬂt›r. Sa¤l›kl› bir karar verme süreci, sadece net-aç›k bir bilgilendirme ve dürüst görüﬂmeler ile elde edilebilir. Bu nedenle, hastalar için kaliteli bilgi ve bilgilendirilmiﬂ onam sürecinin, bir form imzalatmak olarak
de¤il, bir tedavi ortakl›¤›n›n, dürüst bir diyalogun, kaliteli oral tedavinin tamamlay›c› unsurlar› ve hastalar›n
kendileri için karar verme hakk›na sayg› belirtisi olarak düﬂünülmesi gerekmektedir.
Nermin Yamal›k*

az› diﬂhekimleri hastalar›yla “paternalist” (ebeveyn) bir iliﬂki
kurmay› arzu edebilirler, çünkü
profesyonel kararlar›n›n hastalar›na
menfaat sa¤lad›¤›na inanmaktad›rlar
veya hastalar›na en iyi tedavi opsiyonunu seçmede “yard›m etmeyi” arzu edebilirler ya da bunun bir uzman›n görevi oldu¤unu düﬂünmektedirler1,3. Di¤er
taraftan, hastalar›n genellikle diﬂhekimlerinin de¤erlerini paylaﬂt›klar› farz edilir. Ancak, sa¤l›kta tedavi sonuçlar› her
zaman kesin de¤ildir ve ço¤u kez birçok tedavi alternatifi vard›r. Ayr›ca, hastalar›n ve tedavi sa¤lay›c›lar›n›n tercihlerinde ve sa¤l›k de¤erlerinde farkl›l›klar olabilir. Hastalar›n karar verme sürecinde tercih ettikleri rol de bireyler aras›nda de¤iﬂkenlik gösterebilmektedir1,4.
Hastalar›n tedavi sürecine kat›lmaya
iliﬂkin tercihleri ve karar sürecindeki
rollerinin analizi büyük önem taﬂ›maktad›r3-4. Zaman ya da bilgi eksikli¤i, hastalar›n diﬂhekimine olan güvenleri veya
tedavi kararlar› vermenin zorlu¤undan
dolay› baz› hastalar pasif bir ortak ola-

B

rak kalmay› tercih edebilirler. Bunun
aksine, bir diﬂhekiminin uzmanl›¤›na
olan sayg›lar›na ra¤men, baz› hastalar
kendi kararlar›n› kendileri vermek aç›s›ndan daha büyük bir ilgiye sahip olabilirler2. Üstelik, tercih edilen bu rol
statik de de¤ildir çünkü zamanla, durumlarla ve hastalar›n tecrübeleriyle de¤iﬂebilir3. Bir durumun (problemin) alg›lanan önemi bu rolü pasif bir hale getirebilirken bir diﬂhekimine duyulan
güvenin kayb› hastan›n tedavi sürecine
kat›lma arzusunu tetikleyebilir3,4. Hastalar›n olaylar ile baﬂ etme üsluplar›, e¤itim seviyeleri, klinisyen taraf›ndan cesaretlendirilmeleri ve diﬂhekiminin kiﬂili¤i, iletiﬂim davran›ﬂ› ve tutumu hastalara “bireyler” olarak odaklanmalar›,
hastalar›n tedavi sürecine kat›l›mlar›n›
art›rabilir. Hastalar›n karar vermedeki
kat›l›m ile ve problem çözmede kat›l›m› farkl› görevler olarak göründü¤ünden, bir hasta karar vermede kat›l›m›
tercih edebilirken (veya diﬂhekimi ile
bunu paylaﬂabilir), problem çözme görevini uzmana b›rakabilir4.

Bugün, hastalar, sa¤l›k konular› üzerinde nispeten daha bilgilidirler ve modern
diﬂhekimli¤i hizmetlerinin, tedavideki
artm›ﬂ seçeneklerinin ve kendi haklar›n›n daha çok fark›ndad›rlar. Üstelik
hastalar›n k›yaslama yapmada daha fazla bilinçli olduklar› ve karar alma sürecinde daha fazla söz ald›klar› da görülmektedir3,5. Bu yüksek e¤itimli hastalar
için daha önemli olabilir ve tedavinin
tutarlar›n› ço¤u kez hastalar›n ödedi¤i
diﬂhekimli¤inde daha belirgin bir talebe
dönüﬂebilir5. Böyle bir perspektif, hastalar›n diﬂhekimli¤inde bilgilendirilmiﬂ
onama iliﬂkin haklar›n› beyan etmelerinde bilgiden, tutumlardan, ba¤›ms›z
etkinlikten ve davran›ﬂtan daha önemli
hale gelebilir5. Hastalar›n bilgilendirilme ve kat›l›m haklar›na verilen artan
önem nedeniyle sa¤l›k politikalar›, hastalar› kararlarda daha aktif bir rol almalar› için artan bir ﬂekilde cesaretlendirmektedir3,4.
Öte yandan, tedavi süreciyle ilgili olarak hastay› bilgilendirmemek etik
ve/veya yasal de¤ildir, çünkü geçerli bir

* Prof.Dr.,
Bu makale dizisi FDI-Dental Practice Komitesi projesi olarak Prof.Dr. Nermin Yamal›k taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r. International Dental Journal’da bas›m›na baﬂlanm›ﬂ olan ve 5 bölümden oluﬂan bu makale dizisi derginin editöründen al›nan izin do¤rultusunda tercüme edilerek dergimizde de ayn› s›ra ile yay›nlanmaktad›r. (Yamalik N. Dentist-patient relationship and quality of care. 3. Communication. Int
Dent J 2005:55:168-170)

bilgilendirilmiﬂ onam hastaya yeterli
bilginin verilmesini gerektirir. Bundan
dolay›d›r ki, karar sürecine hastan›n kat›l›m› ve bilgilendirilmiﬂ onam temel bir
hasta hakk› olarak hem etik hem de yasal uzant›lara sahiptir ve bu süreç, belirli hasta kategorileri için (örne¤in;
onam veremeyecek çocuklar veya ergenler) do¤al olarak özel bir dikkat gerektirir1,3,4. Artan tedavi seçeneklerinin
bir sonucu olarak bilgi ve rehberlik için
ihtiyac›n artt›¤› da dikkate al›nmal›d›r.
Bu arada, dinamik de¤iﬂim sürecinin
diﬂhekimi ve hasta iliﬂkisini daha “eﬂit”
bir ortakl›k konumuna do¤ru geliﬂtirmekte oldu¤u görünmektedir5-7, bu ise
diﬂhekimlerinin “hastalardan üstün olma” (superiority) niteli¤ini tart›ﬂmal›
hale getirmektedir3,6. Bugünün diﬂhekimlerimden duygusal yönden destekleyici olmalar› ve hastalar›na “eﬂit bir
ortak” gibi davranmalar› beklenmektedir. Bu yeni rol, ﬂu veya bu biçimde diﬂhekiminin hastaya basitçe “ne yap›lmas› gerekti¤ini” anlatmas›ndan ve hastan›n diﬂhekimine “itaat etmesini” beklemesinden farkl›d›r5,6. Bu hasta ile bir
ortakl›¤›n ve “gerçek” bir iliﬂkinin aç›k
bir biçimde onaylanmas›-kabul edilmesidir6.
Müﬂterek karar verme süreci ve hasta
memnuniyeti birbirleriyle ilintili oldu¤u görünmektedir6,7. S›n›rl› bilgi veya
bilginin yoklu¤u ters etkilere yol açabilir, müﬂterek karar verme sürecini engelleyebilir ve hastalar›n tedaviyle ilgili
memnuniyetsizliklerini ve ﬂikayetlerini
art›rabilir2,8. Aksine, kesin ve detayl›
bilgilendirme ve daha uzun konsültasyonlar, hastalar›n uyumunu, tedavi kararlar›na kat›l›m için istekliliklerini art›rabilir ve tedaviyle ilgili potansiyel
memnuniyetsizliklerini azaltabilir. Üstelik bu yaklaﬂ›m, diﬂhekiminin hasta
için bu teknik tedavi sürecini ve hizmet
sunumunu netleﬂtirmesine imkan vermektedir ve hastan›n iste¤e ba¤l› ve
mecburi tedavi aras›ndaki fark› anlama
ﬂans›n› art›rmaktad›r3,6. Bir hastan›n kalite de¤erlendirmesinde kulland›¤› klinik d›ﬂ› unsurlar›n çeﬂitlili¤i göz önüne
al›nd›¤›nda yeterli bilgi önemli bir
noktad›r8-10. Hastan›n bilinçli seçimler
yapmas›na imkan verdi¤inden hasta
otonomisi için de bir sayg› belirtisidir2.
Hastalar, kendi sa¤l›k durumlar›, özgül
ihtiyaçlar›, herhangi bir test/tedavinin
temeli/amac›, prognoz, diﬂhekimi ziyaretlerinin niteli¤i, tedavi planlar›, sonuçlar›, yararlar›, k›s›tlamalar›, potansiyel riskleri, tedavinin baﬂar›s›yla ve

• Aç›k ve kolay anlaﬂ›labilir bilgi
• Do¤ru anlamay›/kavraman›n sa¤land›¤›ndan emin olmak
• Do¤ru ve dürüst görüﬂme (konuﬂma)
• Hastalar› soru sormalar› için cesaretlendirmek ve bu sorular› yan›tlamak
• Bilimsel olmayan terimler ve günlük
(al›ﬂ›lm›ﬂ) kelimeler.
• Yeterli zaman.
• Özgül ve detayl› bilgi
• Kibirli olmayan davran›ﬂlar
• Tedaviye iliﬂkin hastalar›n s›n›rl› teknik
kavray›ﬂ›n› göz önünde bulundurmak
• Arkadaﬂça ve ilgili davranmak
• Olumsuz konuﬂmalardan kaç›nmak
• Sa¤l›k e¤itimi ve koruyucu önlemler
üzerine özel vurgu
• Tedavinin uzun dönem baﬂar›s› için
hastalar›n sorumluluklar›
• Hastalar›n kendileri için karar verme
haklar›na sayg› duymak ve bir dan›ﬂman s›fat›nda hareket etmek
• Hastalar›n dil engelleri anlama yeteneklerini göz önünde bulundurmak
• Tedavi planlar›yla ilgili olarak aﬂ›r› pozitif olmamak ve hastalar›n beklentilerini gerçekçi olmayan bir ﬂekilde art›rmamak

zeylerdeki anlay›ﬂlar› ve e¤itimsel ihtiyaçlar› iyi anlaﬂ›lmal›d›r2. Bilgi, aç›k,
mant›kl›, kolayca anlaﬂ›l›r ve kültürel
olarak duyarl› olmal›d›r. Hastalar›n endiﬂe vasf› dikkate al›nmal›d›r ve bilimsel
ve kibirli olmayan bir dil tercih edilmelidir9. Gerçekçi olmayan mesleki bir
optimizm, hastalarda yanl›ﬂ beklentilere yol açabilece¤inden, gerçekçi bir konuﬂma gereklidir. Diﬂhekimleri, tedavi
ortakl›¤›n› pekiﬂtirmek ve hastan›n bilgi
almay› ve kat›l›m› reddetti¤i zamanlarda bile hastay› tart›ﬂmalara dahil etmek
için u¤raﬂmal›d›rlar. Bu, hastalar› kendi
sa¤l›klar› için daha fazla sorumluluk almalar› için de cesaretlendirmektedir6.
Bir form imzalaman›n ötesinde, hastalar
için nitelikli bilgi sa¤lanmas› ve bilgilendirilmiﬂ onam, üretken bir ortakl›¤›n, dürüst bir diyalogun, kaliteli oral
sa¤l›¤›n ve hastalar›n kendi kararlar›n›
verme haklar›na bir sayg› belirtisi olarak yorumlanmal›d›r. Bunlar›n ötesinde, hastalar›n makul tercihlerine önem
vermemek, diﬂhekimli¤inin “hastalar›n
yarar› do¤rultusunda hareket etmek”
felsefesine hizmet etmeyebilir2,4.
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TDB ve Türkiye Sakatlar Derne¤i önemli bir sosyal sorumluluk çal›ﬂmas›na imza at›yor:

Bir diﬂhekimi, bir engelli
Meslektaﬂ›m›z Engin Avc› 2000 y›l›n›n 27 Eylül günü kald›r›mda yürürken yoldan ç›kan
bir arac›n çarpmas› sonucu sol aya¤›n› kaybetti. Ameliyatlarla yerine dikilmesine
ra¤men 56 günün sonunda vücut kabul etmedi ve ac› bir tesadüf sonucu 22 Kas›m
Diﬂhekimli¤i Günü’nde kesilmek durumunda kald›. 22 Kas›m 2000 gününden beri
engellilerle ilgili çal›ﬂmalar yürüten Avc›, daha önce ‹stanbul’da TESYEV ve ‹DO iﬂbirli¤iyle
yürütülen kampanyay› TDB ve Türkiye Sakatlar Derne¤i’nin iﬂbirli¤iyle Türkiye çap›na yaymay› hedefliyor.

Daha önce de çeﬂitli sosyal
dayan›ﬂma projelerinde yer
ald›¤›n›z› biliyoruz. Sakatlanman›z sürecinden sonraki
faaliyetleriniz nas›l geliﬂti?
Önce Türkiye Engelliler
Spor Yard›m ve E¤itim
Vakf› (TESYEV)’nda
yer ald›m. Üç seneye
yak›n orada çal›ﬂt›m. Daha sonra
özel sebepler
nedeniyle ayr›ld›m. Bu y›l›n Nisan
ay›nda bana getirilen teklif üzerine
Türkiye Sakatlar Derne¤i’nin yönetim kurulu üyeli¤ine seçildim ve hala orada faaliyetteyim. Hukuk
iﬂlerinden sorumlu baﬂkan yard›mc›s›y›m yönetim kurulunda. Türkiye Sakatlar Derne¤i Türkiye’de 60 ﬂubesi ve kay›tl› 120 bin üyesi olan, 57 ilde örgütlenmiﬂ bir dernek.
Diﬂhekimlerini engellilerle
dayan›ﬂma için seferber etme
fikri nas›l geliﬂti?
Ben engelli olduktan sonra bir gün Beﬂiktaﬂ Engelliler Spor Kulübü’nde bir
annenin tekerlikli sandalyeli çocu¤uyla
yapt›¤› konuﬂmaya tan›k oldum. Çocu¤un diﬂi a¤r›yordu ve ifade edemiyordu. Çünkü çocuk evet ya da hay›r anlam›nda h› ya da ››h sesleri d›ﬂ›nda hiçbir
ﬂey söyleyemiyordu. Ama a¤l›yordu,
çocu¤un diﬂleri a¤r›yor. Annesi çocu¤u
tedavi için bir kuruma götürüyor. Ama
çocuk orada o kadar h›rpalan›yor ki binay› gördü¤ü zaman a¤lamaya baﬂl›yor.
Üstelik kuruma tedavileri için para da
ödüyorlarm›ﬂ. Ben de dedim ki e¤er para vererek tedavi yapt›r›yorsan›z bu paray› bana verin ben sizin diﬂlerinizi te-

davi edeyim. Sevindiler. Muayenehaneye geldiklerinde tedaviler baﬂlad›. Ve ben üçüncü seans olmas›na ra¤men onlardan
para isteyemedim. Bir anda dedim ki ben bu insanlardan
para istemeyece¤im.
Bu çocu¤un ömür
boyu diﬂlerinin tedavilerini üstlenece¤im. Bu çocu¤un
28 diﬂine de porselen kaplama yap›lacak olsa bunun teknisyen maliyeti beni rahats›z
etmez ama bu insanlar› çok fazla etkiler dedim ve onlara
bir sonraki seansta bunu aç›klad›m. O
a¤layan çocuk benim bu karar›m› aç›klad›¤›mda kahkahalar att›, çok mutlu
oldu. Onlar›n mutlulu¤u bize de yans›d›. Bu mutlulu¤u görünce insan ister istemez diyor ki neden di¤er diﬂhekimleri bu kampanyaya kat›lmas›n. Bu
düﬂünceyle ‘Bir diﬂhekimi, Bir engelli’
kampanyas› fikrini ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› yönetimine açt›k. Onlar›n da
olumlu de¤erlendirmesiyle yaklaﬂ›k
250 diﬂhekimi birer engellinin a¤›z ve
diﬂ sa¤l›¤› hizmetini ücretsiz karﬂ›lad›lar. Tabii bu engellilerde yoksul olma
koﬂulu arand› ve fiziki olarak kendilerine yak›n diﬂhekimlerine yönlendirilmelerine dikkat ettik.
Engellilere yaklaﬂ›m konusunda
uyarmak istedi¤iniz bir nokta var m›?
Genelde insanlar engelli konusunda genel bir bak›ﬂa sahipler ama ço¤u kimse
bir engelliyle birebir iliﬂkiye girip de
onun nas›l sohbet etti¤ini, nelerle ilgilendi¤ini, ne gibi sorunlar yaﬂad›¤›n›
bilmez. Mesela, engellilerin en büyük

sorunlar›ndan birisi tuvalet sorunudur.
Her tuvalete giremezler. Özel düzenekleri olmad›¤› zaman tuvaletini yapamayacak insanlar çoktur. Ben engelliyim,
çok rahat yürüyebiliyorum ama alaturka tuvaleti kullanamam. Bu tür ayr›nt›lar› ancak bir engelliyle zaman geçirdi¤inde, bir süre sohbet etti¤inde anlayabilirsin.
Bu nedenle, bir tane merkez kurup, gönüllü diﬂhekimini oraya getirmek; kap›da da kuyruk olmuﬂ bir sürü engelliyi oraya getirip gönüllü diﬂhekiminin o
insanlarla iletiﬂim kurmadan sadece
mesle¤ini icra etmesi benim istedi¤im
bir ﬂey de¤il. Ben diﬂhekimlerinin engellilerle özel iliﬂki kurmas›n› istedim.
Çünkü o senin art›k dostun, kardeﬂin,
arkadaﬂ›n oluyor. Bir gün duyarl›l›k
gösterip ondan sonra unuttu¤un bir insan olam›yor.
Bu dayan›ﬂma çal›ﬂmas› hakk›nda
meslektaﬂlar›m›za bir mesaj›n›z
olacak m›?
ﬁöyle bir sorun var. Örne¤in, yaral› bir
baca¤a ya da s›rad›ﬂ›, yanm›ﬂ bir yüze
insanlar bakamazlar. Bunun iki sebebi
var: Birincisi, kendileri rahats›z olurlar,
ikincisi, karﬂ›daki insan› rahats›z edeceklerini düﬂünürler. Bu ikisini de gidermenin yolu üstüne gitmek, o insanla iletiﬂim kurmakt›r. Ben bunu her insana ve özellikle meslektaﬂlar›ma tavsiye ediyorum. Çünkü bu kampanyada,
engel ne olursa olsun bu engelin asl›nda bir insanl›k hali oldu¤unu, bir gerçek oldu¤unu ve o gerçekle o insan›n
ömür boyu yaﬂamak zorunda kald›¤›n›,
kendisinin de bunun çok normal görerek davranmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. Bunlar› yaﬂamak için de o engelliyle iliﬂki kurmas› gerekiyor. Bunu
yapt›klar›nda çok mutlu olacaklar›na
inan›yorum.

Alfred Kantorowicz
Türkiye’de diﬂhekimli¤i tarihinden bahsederken kesinlikle unutulmamas› gereken isimlerden biri de
Kantorowicz’dir. Almanya Yahudisi olan Alfred Kantorowicz’in Bonn Üniversitesi’ndeki görevinden bu
kimli¤i nedeniyle Nazi iktidar› döneminde ayr›lmak zorunda kalmas› Türkiye’de diﬂhekimli¤inin geliﬂimi
için büyük bir ﬂans olmuﬂtu.
Ahmet Efeo¤lu*

ürkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas›yla birlikte tüm kurumlarda
baﬂlat›lan reform çal›ﬂmalar› ‹stanbul Darülfünunu için de gerekli görülmüﬂtü. Bu amaçla, 1931’de Cenevre
Üniversitesi patoloji profesörü Dr. Albert Malche üniversite reformu için
hükümete rapor haz›rlamakla görevlendirilmiﬂtir. Malche, 29 May›s 1932’de
çal›ﬂmas›n› tamamlam›ﬂ ve raporunu
hükümete sunmuﬂtu. Bu rapor do¤rultusunda, 31 May›s 1933’de ç›kar›lan
2552 say›l› kanun ile Darülfünun kapa-

T

t›ld› ve yerine Maarif Vekaletine ba¤l›
‹stanbul Üniversitesi kuruldu. Bu ﬂekilde hukuken kurulmuﬂ olan üniversiteye, Malche’nin önerileri do¤rultusunda
bat› Avrupa ülkelerinden ö¤retim üyeleri getirilemedi¤i için reform çal›ﬂmalar›, baﬂlang›çta, tam olarak amac›na
ulaﬂamam›ﬂt›.
Ancak, Almanya’da Hitler’in iktidara
gelmesiyle birlikte birçok profesör ya
zorla ülke d›ﬂ›na ç›kar›lm›ﬂ ya da ülkelerinden kaçmak zorunda kalm›ﬂlard›.
Bu dönemde, Malche Almanya’y› terkeden bu profesörlerin Türkiye’ye getirilmesi için Prof.Dr. Schwartz ile temas
kurdu. Prof.Dr. Schwartz, “Yabanc› Ülkelerdeki Alman Bilim Adamlar›n›n ‹htiyaç Birli¤i”nin temsilcisi olarak Anka-

* Prof.Dr. ‹.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dal›

ra’ya geldi ve Maarif Vekili Reﬂit Galip’e ülkelerinden ayr›lmak zorunda kalan Alman profesörlerin ‹stanbul Üniversitesi’nde görevlendirilmelirini önerdi. 6 Temmuz 1933’de yap›lan bir toplant›da 30 Alman profesörün ‹stanbul
Üniversitesine ö¤retim üyesi olarak
ça¤r›lmas›na iliﬂkin bir protokol imzaland›. Hükümet ile bu profesörler aras›nda ayr›nt›l› bir sözleﬂme imzalanm›ﬂt›. Örne¤in Alfred Kantorowicz ile imzalanan sözleﬂmenin tam metni aynen
aﬂa¤›daki gibidir:
“Bir taraftan Maarif Vekaleti nam›na
Refik Beyefendi hazretleri ve di¤er taraftan Prof. Alfred Kantorowicz aras›nda zirdeki mukavele akdedilmiﬂtir.
1. Profesör Maarif Vekaleti taraf›ndan

‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesine
profesör tayin edilmiﬂtir. Kendisine tevdi edilen tedris ve taharriyat mesaisine
bütün kudretini hasreyleme¤i, ﬂube için
icapeden dersleri bizzat verme¤i kürsüsüne ait bütün imtihanlar› tamamen
kendi yapma¤› taahhüt eder.
2. ‹ﬂbu mukavelenamenin müddeti 5 senedir. 1 Teﬂrinievvel 1933’de baﬂlar, ve
30 Eylül 1938 de nihayet bulur.
3. 3 üncü sene nihayetine kadar tedrisat
bir ecnebi lisanda (Frans›zca, ‹ngilizce
veya Almanca) yap›labilir. 3 üncü seneden sonra tedrisat›n Türkçe yap›lmas›
mecburidir.
4. Profesör kunturat›n›n 3 üncü senesi
bitmeden evvel ilminin baﬂl›ca k›s›mlar›n› izaheder bir ders kitab›n› neﬂretmeyi taahhüt eder. Bu eseri Üniversite neﬂriyat› meyan›nda ç›karma¤a hakk› vard›r. Bu ders kitab›n›n Türkçe bir tab›
Profesörün yard›m›yla yap›lacakt›r.
5. Tedrisat ve taharriyat için laz›m gelen dereceye bir an evvel eriﬂmek üzere
Profesör 12 ayl›k bir müddetle bir mütefennin yard›mc› celbine selahiyettard›r.
Vekalet, bunun seyahat ve ayl›k itiberiyle husule gelecek masatifine tekabül
eder.
6. Profesör talebelere verece¤i derslerden baﬂka icrai senat eden meslekdaﬂlar›na muntazam ve meccani ihtisas dersleri verme¤i taahhüt eder. Bu derslerin
ﬂekil ve mevzular› Fakülte dekaniyle
birlikte tesbit olunur.
7. Üniversitenin halk›n tenvirine mahsus tedrisat›nda vazife almay› ve icab›nda bu tedrisata mesai arkadaﬂlar›n› teﬂvik ettirme¤i taahhüt eder.
8. Profesör veremle mücadele, yeni do¤an çocuklara bakmak, anneleri korumak, ilmi veya fukaraperver müesseseleri gibi tedrisatiyle alakadar ilim, basiret ve muaveneti içtimaiye teﬂkilat›n›n
inkiﬂaf›na iﬂtirak eyleme¤i taahhüt
eder.
9. Profesör eksper s›fatiyle hükümet
müesseseleri taraf›ndan davet edilebilir.
Hususi müesseseler taraf›ndan davet
edildi¤i takdirde, Eminli¤in müsaadesi
laz›md›r.
10. Memuren yap›lan seyahatlerin hercerahlar› hükümetin Yüksek memurlar›
hakk›nda tatbik edilen kanun mucebince verilir.
11. Profesör 5 sene için tayin edilmiﬂtir.
Mukavele bu müddet zarf›nda ancak tarafeyin r›zas›yla feshedilebilir. Bu müddet zarf›nda Profesör bir ecnebi davete
ancak Vekaletin müsaadesiyle icabet

edebilir.
‹ﬂbu kunturat›n inkizas›ndan 5 ay evven tecdit edilmeyece¤i haber verilebilir. Keyfiyet o zaman haber verilmezse, 5 sene daha tecdit edilmiﬂ telakki
olunur.
12. ‹ﬂbu kunturat, Profesörü yaln›z ‹stanbul Üniversitesine ba¤lar.
13. Profesörün ayl›¤›, bütün tevkifat ve
vergilerin tenzilinden sonra 625 liraya
bali¤dir. Bu ücret hatta vergilere ve tevkifata umumi bir zam yap›lsa bile ayn›
miktarda kal›r. Peﬂinen ve her ay tediye
edilir.
14. Seririyat ﬂefi olmak itibariyle, Profesör tatillerini senede 2 aya hasreylemek mecburiyetindedirler.
15. Profesörün kürsüsü enstitünün
idarei tammesine ba¤l›d›r. Profesör ve
direktör vazifeleri tecezzi kabul etmez.
16. Mani zuhurunda, Profesör gerek
tedrisat ve gerek ameli mesai ve imtihanlar için vekillerini, yahut
yerine b›rakaca¤› kimseleri bizzat intihap hakk›na maliktir. Bu hususta iktihaz etmek istedi¤i kararlar hakk›nda
eminli¤e bir rapor vermek mecburiyetindedirler.
17. Hastal›k takdirine, tahsisat bila fas›la 1 sene tediye edilir. Vefat vukuunda
da zevcesi, ve e¤er zevcesi yoksa gayr›
reﬂit çocuklar› bu 1 senelik ücreti al›rlar.
18. Profesörün memlekete gelme (Birince mevkiyle) masraf› ve e¤er varsa zevcesinin ve çocuklar›n›n keza birinci
mevkiyle seyahat masraflar›, taﬂ›nma
masraflar› ve kütüphane ve saire gibi levaz›m›n getirilme masraflar› Vekalete
aittir. Kunturat›n hitam› müddetinde

Kantorowicz’in 1924 tarihli ‘Klinik
Diﬂhekimli¤i’ eserinin orijinal bask›s›

Profesör Türkiyeyi terkeylerse, ayn› ahkam tatbik edilir. Bu takdirde, Vekalet
geldi¤i yerden daha uzak bir mesafeyi
kabul etmez.
19. ‹ﬂbu kunturat Maarif Vekili beyefendi hazretleri ve Profesör taraf›ndan imza edildi¤i günden itibaren muteberdir.
Mamafih maaﬂ Profesörün Türkiyeye
gelece¤i günden itibaren iﬂler.
20. Vekaletle Profesör aras›nda tahaddüs eden ihtilaflar› hal ve fasla Ankara
Mahkemesi selahiyettar olacakt›r.”
“1933 teﬂrini evvelin 7 sinde 2 nüsha
olarak Geneve de yap›lm›ﬂ ve imza
olunmuﬂtur.”
1933 Üniversite Reformuna kadar Eczac› ve Diﬂçi Okullar› birleﬂik bir idare
alt›nda ve T›p Fakültesine ba¤l› olarak
yönetildiler. 31 Temmuz 1933’de Darülfünun kapat›l›p ertesi gün ‹stanbul
Üniversitesi kurulduktan sonra, Reﬂit
Galip’in 13 A¤ustos 1933’de istifas›n›
takiben Maarif Vekaletine geçici olarak
bakan, Sa¤l›k Bakan› Refik Saydam’›n
önerisi ile Eczac› ve Diﬂçi okullar›n›n
kadrolar› tamamen birbirinden ayr›lm›ﬂt›r. Diﬂçi Okulu “‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi, Diﬂhekimli¤i Yüksek
Okulu” ad›n› alm›ﬂt›r. Ayr›ca e¤itim ve
ö¤retim süresi 3 y›ldan 4 y›la ç›kar›lm›ﬂt›r. Müdürlü¤üne de Kaz›m Esat
Devrim getirilmiﬂtir.
Ö¤retim Kadrosuna Profesör olarak Kaz›m Esat Devrim, Rüﬂtü Önol, Hüseyin Hamid Salahor, Hasan Vas›f Somyürek ve Ziya Cemal Büyükaksoy
atanm›ﬂt›r. Doçentliklere de s›nav yap›lmadan, eski asistanlardan Suat ‹smail Gürkan, Orhan Abdullah Okyay, Feyzullah Kadri Do¤ruer, ﬁevket
Tagay, d›ﬂar›dan da Pertev Ata ve Safittin Edin atanm›ﬂlard›r.
Yukar›da da belirtildi¤i gibi, ‹stanbul
Üniversitesi, Bonn ﬁehri Diﬂhekimli¤i
Okulu Direktörlü¤ünden Musevi oldu¤u için ç›kar›lan Ord.Prof.Dr. Alfred
Kantorowicz (1880-1962) ile bir sözleﬂme yaparak kendisini ‹stanbul Üniversitesi Diﬂçilik Okulunda görevlendirmiﬂtir. Bu dönemde ‹stanbul Üniversitesi’nin birçok fakültesine Almanya’dan bu ﬂekilde hoca ve uzman getirilmiﬂtir. Alfred Kantorowicz’in yaﬂam
hikayesi k›saca aﬂa¤›daki gibidir:
Alfred Kantorowicz (1880-1962): 18
Haziran 1880’da Almanya’da, Posen’de
do¤muﬂtur. Ö¤renim y›llar›n› ise Berlin’de geçirmiﬂtir. Önce diﬂhekimli¤i ö¤renimi görmüﬂ, 1897’de diﬂhekimli¤i ö¤-

Kantorowicz 1950 y›l›nda ülkesine dönerken dostlar› havaliman›nda kendisini u¤urluyor.

renimine baﬂlam›ﬂ, 1900 y›l›nda
diﬂhekimi olmuﬂtur. 6 ay kadar bir
diﬂhekiminin yan›nda çal›ﬂt›ktan sonra
t›p ö¤renimi görmeye karar vermiﬂtir.
1901’de baﬂlad›¤› t›p ö¤renimini
1905’de bitirerek, t›p hekimi (Dr. med)
diplomas›n› alm›ﬂt›r. 1906’da ise
diﬂhekimli¤i doktoru (Dr. med. dent.)
ünvan›n› kazanm›ﬂt›r. 1907’ye kadar
Berlin’de Virchow Hastanesi Dahiliye
Bölümünde, ve Robert Koch Enstitüsü
Enfeksiyon Hastal›klar› bölümünde
asistan olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. 1907’den
1909’a kadar geçen sürede de Bonn ﬂehrindeki Garre’da cerrahi ö¤renimini tamamlam›ﬂt›r. 1911’de diﬂhekimli¤i okulunda asistanl›¤a baﬂlam›ﬂ ve 1913’de
doçent olmuﬂtur. Birinci Dünya Savaﬂ›’nda orduda hekim ve cerrah olarak
çal›ﬂt›ktan sonra 1918’de Bonn Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Enstitüsü Müdürlü¤üne ve ayn› zamanda Bonn ﬁehri Okul
Çocuklar› Diﬂ Klini¤i yöneticili¤ine
atanm›ﬂt›r. 6 Haziran 1918’de profesör
olan Kantorowicz 1923’de Bonn Üniversitesi Diﬂ, A¤›z ve Çene Hastal›klar›
ordünaryüs profesörlü¤üne yükselmiﬂtir. 1933’e kadar Bonn’da bir çok makale ve kitap yazm›ﬂ, yurt d›ﬂ›nda da
çok say›da seminer vermiﬂtir. Diﬂ çürükleri, profilaksi, a¤›z bak›m› konular›
yan›nda ortodontik anomalileri de incelemiﬂtir. Almanya’da bulundu¤u süre
zarf›nda diﬂhekimli¤inde yapt›¤› çal›ﬂmalarla yetinmeyen Kantorowicz,
diﬂhekimli¤ini t›bb›n bir dal› yapma konusunda önemli çabalar göstermiﬂtir.
Ancak, bütün bu baﬂar›lara ra¤men
1933 y›l›nda Yahudi kimli¤i nedeniyle

Bonn Üniversitesindeki görevinden al›nm›ﬂt›r. Ayn› y›l, 1933’de, ‹stanbul Üniversitesi ile bir sözleﬂme yaparak
Diﬂhekimli¤i Yüksek Okulu’nda göreve
baﬂlam›ﬂt›r. Kantorwicz’in Türkiye’ye
gelmesine Avusturya’da bir diﬂhekimli¤i
kongresinde karﬂ›laﬂt›¤› Prof.Dr. Pertev
Ata önayak olmuﬂtur. 19 Aral›k
1933’de ‹stanbul Üniversitesi ile, tam
metni yukar›da verilmiﬂ olan, bir sözleﬂme imzalayarak ‹.Ü.Diﬂhekimli¤i
Yüksek Okulu’nda profesör olarak göreve baﬂlam›ﬂt›r.
‹lk ders y›l›nda yaln›zca protez dersleri
vermiﬂ, ikinci ders y›l›nda ise “Tedrisat
Direktörü” olmuﬂtur. Konservatif diﬂ hikimli¤ini cerrahiden ay›rm›ﬂ ve o zamana kadar T›p Fakültesi bünyesinde kalan Çen-Yüz Cerrahisinin Diﬂhekimli¤i
Okulu bünyesine al›nmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Türkiye’deki ilk y›llar›nda sadece
klinik diﬂhekimli¤i ve ortodonti üzerine
seminerler veren Kantorowicz, enfeksiyonlar ve tedavileri üzerine bir kurs düzenlemiﬂtir. Ayr›ca, çelik protezler konusunda seminer ve kurs düzenlemiﬂtir.
Yönetim ve akademik personelin yetiﬂtirilmesi konusundaki yo¤un çal›ﬂmalar›
nedeniyle bilimsel çal›ﬂmalara yeterli
vakit ay›ramam›t›r. Görev yapt›¤›
1933-1950 y›llar› aras›nda okulun geliﬂimine önemli katk›lar› olmuﬂtur. Okulun Avrupa’n›n önde gelen diﬂhekimli¤i
okullar› seviyesine gelmesini sa¤lam›ﬂt›r. 1947’de Bonn’a geri ça¤r›lan Kantorowicz, 1950 y›l›nda ülkemizden ayr›larak anayurdu olan Almanya’ya gitmiﬂ
çal›ﬂmalar›na orada devam etmiﬂtir.
Kantorowicz’in 1942’de Muhittin Ali

Erel ve Pertev Ata taraf›ndan çevrilen
“Repetitorium”, 1940’da Lem’i Belger
taraf›ndan çevrilen “Diﬂ Tababetinde
Preklinik Protez Laboratorium Bilgisi”
ve 1943’de Pertev Ata taraf›ndan çevrilen “Diﬂ Tababeti ﬁirürjisi” adl› kitaplar› yay›nlanm›ﬂt›r. Kontorowicz’e 1955
y›l›nda Bonn Üniversitesi T›p Fakültesi
taraf›ndan, diﬂ çürüklerine karﬂ› verdi¤i
mücadeleler nedeniyle, “Honoris Causa” (ﬁeref Doktoru) ünvan› verilmiﬂtir.
Kantorowicz, bir kalp rahats›zl›¤› sonucunda, 6 Mart 1962’de Bonn’da ölmüﬂtür.
Kantorowicz, geldi¤i ilk ders y›l›nda
protez derslerini vermekle görevlendirilmiﬂtir. ‹kinci y›l›nda ise “Tedrisat Direktörü” yetkileriyle donat›lm›ﬂt›r.
Okul Müdürü olan Kaz›m Esat Devrim’e ise idare müdürlü¤ü teklif edilmiﬂtir. Ancak Devrim bu görevi kabul
etmeyip, yaln›zca ö¤retim üyeli¤i ile yetinmek istemiﬂtir. Okulun “Tedrisat Direktörlü¤ü” görevi 1936-1949 y›llar›
aras›nda Kantorowicz taraf›ndan yürütülmüﬂtür. Kantorowicz 1936-1946
y›llar› aras›nda okulun idare müdürlü¤ünü de üstlenmiﬂtir. Kantorowicz,
e¤itim sistemini köklü de¤iﬂiklerle,
ABD’de uygulanan modele benzetmeye
çal›ﬂm›ﬂt›r. Gerek ö¤rencilerin, gerekse
genç ö¤retim üyelerinin geliﬂimine
önemli katk›lar› olmuﬂtur. Okulda
kurslar düzenleyerek serbest çal›ﬂan
diﬂhekimlerine de yararl› olmay› amaçlam›ﬂt›r.
Kantorowicz, okulda diﬂhekimli¤i
hemﬂiresi yetiﬂtirmeyi amaçlam›ﬂ ve 8
Nisan 1937’de T›p Fakültesi Dekanl›¤›na, aﬂa¤›daki dilekçeyi yazm›ﬂt›r:
“Diﬂtababeti mektebinde diﬂtababet
hemﬂiresi yetiﬂtirmek üzere talebe kabul
edilmesine müsaade etmenizi dilerim.”
“Amerika’da muayyen tahsil görmüﬂ ve
diploma alm›ﬂ hemﬂireler baﬂl›baﬂ›na
bir meslek zümresi teﬂkil etmektedirler.
Almanya’da bir diﬂtabibinin tahsil görmüﬂ bir hemﬂiresi olmas› gayet tabiidir.
Bu hemﬂirelere Türkiye’de de ihtiyaç
vard›r. ﬁimdilik 4-5 talebe kabulünü
teklif ederim. Al›nacak talebenin orta
tahsil görmüﬂ olmalar› ﬂartt›r. Kendileri 1 sene mektepte ders görmeyi teahhüt
etmelidirler.”
“Yüksek sayg›lar›m› sunar›m.”
4 May›s 1937’de ise, T›p Fakültesi Dekanl›¤›na, “Protez mekanisyenlerini yeni usullere göre yetiﬂtirmek için mektebimize bir de teknisyen mektebi ilave etme¤i lüzumlu buluyorum...” ifadesi bulunan bir dilekçe sunmuﬂtur.

10 May›s 1937’de ise, yine T›p Fakeltesi Dekanl›¤›na;
“Tabiplerin oldu¤u kadar diﬂtabiplerinin dahi tahsil görmüﬂ yard›mc› personele luzumu oldu¤u tehakkuk etmiﬂtir.
... Diﬂ tababetinin tekamül etti¤i memleketlerde ‘Diﬂtababeti yard›mc›lar›’ (dental higiens) namile baﬂl› baﬂ›na bir
meslek meydana gelmiﬂtir.”
“Türkiye’de de böyle bir meslek tesis
edilmesini takip etmek isterim. ...” ﬂeklinde bir dilekçe vermiﬂtir Bu dilekçe
kurulmas› istenen okulun “talimname”sini de içermektedir.
T›p Fakültesi Dekanl›¤›, Kantorowicz’in bu Diﬂhekimli¤i Hemﬂiresi ve
Diﬂ Teknisyeni Okulu açma iste¤ini
okulun di¤er profesörlerine de dan›ﬂma
ihtiyac› duymuﬂtur. Kantorowicz’in,
Z.C.Büyükaksoy, R. Önol ve K.E.Devrim ile yapt›¤› toplant›n›n sonuçlar› 4
Haziran 1937 tarihli bir yaz›yla Dekanl›¤a bildirilmiﬂtir. Üç profesörün de imzas›n› taﬂ›yan bu yaz›da özetle ﬂöyle denilmektedir: “...Prof. Kaz›m Esat mektepte yetiﬂecek mekanisyenlere sertifika
vermek mecburiyeti has›l olaca¤›ndan
ve onlar da bu sertifikalar› suistimal

edebileceklerinden ﬂimdilik mektepte bu
ﬂekilde mekanisyen yetiﬂtirmenin do¤ru
olmayaca¤›n› ileri sürmüﬂtür.” “... Prof.
Rüﬂtü ve Ziya Cemal dahi Kaz›m Esad›n fikrine iﬂtirak etmiﬂlerdir. Mektepte
diﬂtababeti hemﬂiresi yetiﬂtirme¤i tekmil profesörler pek muvaf›k bulmuﬂlard›r.”
Kantorowicz, 9 Nisan 1939’da ise
okulda doktora e¤itimini baﬂlatabilmek
amac›yla ﬂu dilekçeyi yazm›ﬂt›r:
“T›p Fakültesi Dekanl›¤›na,”
“Bundan takriben alt› ay evvel diﬂtababeti doktoras› tesisine dair bir teklifte
bulunmuﬂtum. Bu güne kadar bir cevap
almad›m.”
“Arayerde muhtelif genç arkadaﬂlar›m›z doktora yapmak üzere yabanc›
memleketlere gitmiﬂlerdir. Burada doktor ünvan› iktisab› kabil olsa bu k›ymetli ve çal›ﬂkan kuvvetleri ‹stanbul’da tutmak, asistan olarak kullanmak ve Türk
diﬂtababetinde ilmi faaliyeti harakete
geçirmek kabil olacakt›r.”
“Bu cihetle diﬂtababeti doktoras› tesisinin taciline delalet etmenizi diler yüksek sayg›lar›m› sunar›m.”
1943 y›l›na gelindi¤inde okulun ö¤retim üye ve idari yap›s› ﬂu ﬂekildeydi:
- Tedrisat Direktörü: Ord.Prof.Dr. Alfred Kantorowicz.
- Diﬂ, A¤›z ve Çene
Cerrahisi Klini¤i:
Ord.Prof.Dr. Alfred
Kantorowicz,
Prof.Dr. Ziya Cemal B. Aksoy, Doç.
ﬁevket Tagay.
- Diﬂ Hastal›klar› ve
Ameliyeleri Klini¤i:
Prof.Dr.
Kaz›m
Esat Devrim, Prof.
Suad ‹smail Gürkan, Doç.Dr. Pertev Ata.
- Protez Klini¤i:
Prof. Rüﬂtü Önol,
Doç.
Feyzullah
Do¤ruer,
Doç.

Lem’i Belger.
- Ortodonsi Klini¤i: Ord.Prof.Dr. Alfred Kantorowicz, Doç.Dr. Orhan Okyay
1948 y›l›nda okuldaki profesörler toplanarak, 1946’da yürürlü¤e giren Üniversiteler Kanunu gere¤ince profesörler
üzerinde baﬂka bir profesör otoritesinin
bulunamayaca¤› ve zaten Kantorowicz’in y›llard›r okulun baﬂ›nda bulundu¤u ve yapaca¤› reformlar›n tümünü
gerçekleﬂtirmiﬂ olmas› nedeniyle, daha
iyi verim almak için 4 ana meslek dersine ba¤›ms›zl›k verilmesini isteyen bir
raporu T›p Fakültesi Dekanl›¤›’na sunmuﬂlard›r. Profesörler, olaydan Kantorowicz’i de haberdar etmiﬂlerdir. Kantorowicz’in itiraz›na ra¤men, Dekan,
raporu 28.4.1948’de Fakülte Meclisi’ne
sunmuﬂ ve bir komisyon kurularak incelenmesini sa¤lam›ﬂt›r.
Muzaffer Esat Güçhan, Fahri Arel,
Muhittin Erel, Kaz›m ‹smail Gürkan,
Alfred Kantorowicz, Rüﬂtü Önol ve
Suat ‹smail Gürkan’dan oluﬂan komisyon bir y›ll›k bir çal›ﬂma sonucunda;
Diﬂ Hastal›klar› Tedavisi, Diﬂ Cerrahisi,
Protez ve Ortodonti ad› alt›nda 4 ba¤›ms›z kürsü kurulmas› önerisini Fakülte Meclisi’ne götürmüﬂtür. Öneri
8.4.1949’da Fakülte Meclisi’nde tart›ﬂ›lm›ﬂ ve 6 yabanc› profesörün muhalefetine karﬂ› 30 oyla kabul edilmiﬂtir. Komisyon son olarak 28.4.1949’da toplanarak kürsü baﬂkanlar›n› saptam›ﬂt›r.
Buna göre: Diﬂ Cerrahisi’ne Alfred
Kantorowicz, Protez’e Rüﬂtü Önol,
Diﬂ Hastal›klar› Tedavisi’ne Kaz›m Esat
Devrim hasta oldu¤u için vekâleten Suat ‹smail Gürkan ve Ortodonti’ye ise
bu konuyla ilgili profesör bulunmad›¤›
için vekâleten Alfred Kantorowicz
baﬂkan olarak atanm›ﬂlard›r. T›p Fakültesi Dekanl›¤›, 1946 y›l›nda, Kantorowicz’in idari iﬂlerini azaltmak ve yaln›zca bilimsel çal›ﬂmalara yönlendirilmesini amaçlayarak Adli T›p Hocas› Hikmet
Yalg›n’› okulun idare müdürlü¤üne
atam›ﬂt›r. Kantorowicz yukar›da da belirtildi¤i gibi 1950’ de okulumuzdan ve
ülkemizden ayr›lm›ﬂt›r.
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Macellan
Bo¤az›’na do¤ru

pupa yelken
Meslektaﬂ›m›z Hakan Öge tekneyle tek baﬂ›na dünya turunun ilk y›l›n› geçti¤imiz may›s ay›nda devirdi.
Önümüzdeki aylarda Amerika k›tas›n›n güney ucundaki Macellan Bo¤az›’n› aﬂarak Büyük Okyanus’a
aç›lacak olan Öge, çeﬂitli iyi ve kötü sürprizler nedeniyle program›n›n gerisinde kalsa da yoluna yeni bir
heyecanla devam ediyor.

n son May›s ay›nda Brezilya’n›n
Lençois Koyu civar›nda b›rakt›¤›m›z meslektaﬂ›m›z ve Atlas
Dergisi foto¤rafç›s› Hakan Öge k›tan›n
güneyine do¤ru yolculu¤unu sürdürüyor. Aradan geçen alt› ayda binlerce
mil yol al›rken çeﬂitli aksiliklerle de
karﬂ›laﬂt›¤›n› seyir defterinden izlemek
mümkün.
Elektrik yüklü bulutlar ve ard› arkas›
kesilmeyen boralardan kurtulmak üzere
girdi¤i bu koydan her gün karides yemekten b›k›nca ayr›lan Hakan Öge yola
ç›k›ﬂ›n›n y›ldönümünü denizin ortas›nda geçirdi. Bu bir y›l›n de¤erlendirmesini yaparken ‘... Hiçbir ﬂekilde bir y›l önceki adam olmad›¤›m› hissediyordum.
‹çimde çok derinden bir ﬂeyler de¤iﬂmiﬂti. Büyük kentin huzursuz, sab›rs›z,
doyumsuz yapt›¤› ruhum yerini sakin,

E

huzurlu bir yenisine b›rakt›. Art›k hayat
bana eskisi gibi kar›ﬂ›k ve içinden ç›k›lmaz bir bilmece gibi gelmiyordu.’ cümlelerini kullanmas› dikkat çekici...
U¤rad›klar› ilk büyük Brezilya kenti
olan Sao Luis’de kötü bir sürpriz bekliyordu Hakan’›. Kaybolan çapas›n› aramak için dald›¤›nda kafas›n› iskeleye
çarp›p yar›lmas›na yol açm›ﬂt›. Sophie’nin de yard›m›yla bir hastanede dikiﬂ
att›ran meslektaﬂ›m›z Sophie’yi Belçika’ya u¤urlad›ktan sonra yoluna tek ba-

ﬂ›na devam etti.
Sao Luis’den Natal’a kadar 600 millik
yolu yaln›z geçen Hakan Sophie’yi Natal Havaalan›’ndan ald› ve bir ayl›k ayr›l›¤›n ard›ndan yola yine birlikte devam ettiler. O s›rada Güney yar›mkürede k›ﬂ yaﬂand›¤› için hava koﬂullar›n›n daha sert oldu¤u güneye inmeden
önce Brezilya k›y›lar›nda biraz daha
zaman geçirdiler. Bu arada Portekiz sömürgecili¤inin üç yüzy›l boyunca Brezilya’daki en önemli kenti olan Salvador’u
da gezmiﬂ oldular. Salvador’da baﬂlar›na
gelen ilginç ﬂeylerden biri de burada
ayn› gün içinde iki ayr› Türk’le
tan›ﬂmalar›.
Havalar›n ›s›nmas›yla birlikte güneye
Arjantin k›y›lar›na do¤ru harekete geçen
çift son olarak Arjantin’in kuzey
k›y›lar›ndaki Mar Del Plata kentindeydi.

Son mevzuat de¤iﬂiklikleri
ve yeni yasa tasar›lar›
2006 mali y›l›nda vergi oranlar›nda bir dizi indirim hayata geçecek. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren
yürürlü¤e girecek olan vergi oranlar›n›n Kurumlar Vergisinde % 20, Gelir Vergisinde ise çeﬂitli dilimlerde
% 15, 20, 27 ve 35 olarak belirlenece¤i ifade edildi.
Baset DEM‹RBU⁄A*

006 mali y›l›nda yap›lacak de¤iﬂikliklerin baﬂ›nda vergi oranlar›ndaki
indirimler bulunmakta. 1 Ocak
2006 tarihinden itibaren yürürlü¤e girecek olan vergi oranlar›n›n Kurumlar Vergisinde % 20, Gelir Vergisinde ise çeﬂitli
dilimlerde % 15, 20, 27 ve 35 olarak belirlenece¤i ifade edildi. Bu uygulaman›n
bir taahhüt sonucunda m› ortaya ç›kt›¤›
yoksa bir zorunluluk mu oldu¤u tart›ﬂ›l›r
ancak 2006 da uygulamaya girece¤i düﬂünülen de¤iﬂiklikle ilgili henüz bir düzenleme yok.
Di¤er bir konu ise Gelir ‹daresi taraf›ndan 2006 y›l›nda uygulanmas› düﬂünülen elektronik takip ve muhasebe sistemi. Gelir ‹daresinin bununla ilgili alt yap›
çal›ﬂmalar› devam etmektedir. Bu uygulamayla elektronik fatura ve ticari defterlerin tutulmas› elektronik ortamda yap›lacak. Yeni sistem ile Gelir ‹daresi, ﬂirketlerin ve di¤er mükelleflerin kay›tlar›na
an›nda ulaﬂma imkan› bulacakt›r.
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Türk Ticaret Kanunu ile ilgili
yap›lacak yeni düzenlemeler:
Türk Ticaret Kanunu’nda yap›lmas› düﬂünülen düzenleme ile çek ve senetlere yeni
bir düzen geliyor. Bu düzenleme ile çek
ve senet düzenleyenler çekin karﬂ›l›ks›z
kalmas› durumunda % 10’unu ceza olarak ödeyecek.
Yeni yasama döneminde görüﬂmeye
aç›lacak olan ve 1 Ocak 2007 tarihinden
itibaren yürürlü¤e girecek olan Türk Ticaret Kanunu’nda birçok de¤iﬂiklikler var.
Haz›rlanm›ﬂ olan Türk Ticaret Kanunu’ndaki önemli yeni de¤iﬂiklikler;
• Yeni yasal düzenleme ile iﬂletme defteri
kalkacak , bütün vergi mükellefleri bilanço esas›na göre birinci s›n›f defter tutacaklar.
• Defter ve belgelerin saklama süresi 5 y›* TDB Mali Müﬂaviri

la indirilecek .
• Yeni yasa ile tek kiﬂilik Limitet ve Anonim ﬂirket kurulabilecek.
• ﬁirket Kuruluﬂ an›nda sermaye ile ilgili
banka blokaj yöntemi yeniden getiriliyor.
Yeni TTK tasar›s› ile ilgili bütün bu
de¤iﬂiklikler AB standartlar›na göre haz›rlanan di¤er düzenlemelere uyumlu olarak
haz›rlanm›ﬂt›r.
Vergi Usul Kanunundaki
de¤iﬂiklikler
18 Kas›m 2005 tarihinde yay›nlanan Vergi Usul Kanununun mükerrer Vergi Usul
Kanunu 353 S›ra Nolu Genel Tebli¤ine
göre yeniden de¤erleme oran› 2005 y›l›
için % 9.8 olarak tespit edilmiﬂtir. Bu
oran, ayn› zamanda 2005 y›l›na ait son
geçici vergi dönemi için de uygulanacakt›r.
Vergi Usul Kanunu’nun 344. maddesi ikinci f›kras› do¤rultusunda kesilen
Vergi Zayi Cezas› Anayasa Mahkemesinin
Esas No: 2001/3, Karar No: 2005/4 say›l›
karar› ile Anayasaya ayk›r› bulunarak iptal edilmiﬂtir. Anayasa Mahkemesinin
Vergi Usul Kanununun 344. maddesi ile
ilgili iptal hükmü, bu karar›n Resmi Gazete’de yay›mland›¤› 20 Ekim 2005 tarihinden baﬂlayarak alt› ay sonra yürürlü¤e
girece¤inden, iptale konu an›lan hüküm
bu sürenin sonuna kadar yürürlükte kalacakt›r. Madde ile ilgili yeni bir yasal düzenleme çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂ olup,
Bakanlar Kuruluna sunulma aﬂamas›na
getirilmiﬂtir.
Gelir Vergisi’nde
yap›lan de¤iﬂiklikler
5281 say›l› kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen 67. maddenin 4 numaral›
f›kras› uyar›nca 75. maddenin 7, 12, 14
bentlerinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›ndan, ödemeyi yapanlarca 1 Ocak 2006
tarihinden itibaren % 15 oran›nda Stopaj
uygulamas› getirilmiﬂtir. Bu uygulamaya
göre siyasi partiler, sendikalar, meslek

odalar› ve üst birlikleri ile dernek ve vak›flar›n 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren
elde ettikleri menkul k›ymet faiz gelirlerine % 15 stopaj kesintisi yap›lacak.
2005 y›l› konut kira gelirlerinde beyan s›n›r› 2.000.-YTL olarak belirlendi.
Kurumlar Vergisinde Son Uyar›lar
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›n›n yay›nlam›ﬂ
oldu¤u 15 Kas›m 2003 tarih 2004/6 say›l› tebli¤ine göre “Anonim ve Limited ﬁirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzat›lmas›na
‹liﬂkin tebli¤de (Tebli¤ No: ‹ç Ticaret
2003/4)” ile belirlenen süreler de¤iﬂtirilmiﬂtir. Sermayeleri 50 milyar Türk Liras›ndan az olan anonim ﬂirketler ile 5 milyar Türk Liras›ndan az olan limited ﬂirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amac›yla en geç 31 Aral›k
2005 tarihi mesai bitimine kadar ﬂirket
merkezinin bulundu¤u yer ticaret sicili
memurlu¤una müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu ﬂekilde müracaat eden ﬂirketlerin sermaye art›r›m›na iliﬂkin tescil
iﬂlemleri 31 Mart 2006 tarihine kadar sonuçland›r›lacakt›r.
SSK ve Ba¤-Kur’daki
son de¤iﬂiklikler
SSK’n›n 6 Aral›k 2005 tarihinde yay›nlam›ﬂ oldu¤u Yurtd›ﬂ› Hizmet Borçlanmas›
ile ilgili 8-28 Ek Genelgesine göre, 8
May›s 1985 tarihli ve 3201 say›l› Yurt D›ﬂ›nda Bulunan Türk Vatandaﬂlar›n›n Yurt
D›ﬂ›nda Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bak›m›ndan De¤erlendirilmesi
Hakk›ndaki Kanuna istinaden sosyal güvenlik kuruluﬂlar›nca döviz ile de¤erlendirilecek her bir günü için tahakkuk ettirilecek prim, kesenek ve karﬂ›l›k borcu
tutar›, Bakanlar Kurulu’nun 15 Kas›m
2005 tarih, 9665 say›l› karar› ile 3.5 ABD
Dolar› olarak tespit edilmiﬂtir. Bu nedenle 10 May›s 2005 tarihinden itibaren
borçlan›lacak her bir gün için hesaplanacak borç miktar› 3.5 ABD Dolar› olacakt›r.

Sorular›n yan›tlar›n› en geç 3 ﬁubat 2006 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- Florozis ile ilgili olarak hangisi
do¤rudur?
a) Çocuklarda optimal flor miktar›
0,01-0,02mg/kg olmal›d›r
b) En riskli dönem 0-3 yaﬂlar
aras›ndaki dönemdir.
c) Süt diﬂleri daimi diﬂlerden daha
çok etkilenir.
d) ‹çme sular›ndaki100 ppm flor
sadece iskeletsel florozise yol
açar.
e) Kronik flor toksisitesi down
sendromuna yol açar.
2- Do¤ru olan› iﬂaretleyiniz:
Klas II, divizyon 1 aktivatörü,
a) Alt çeneyi geriye do¤ru
yönlendirir.
b) Kafa kaidesi e¤imini de¤iﬂtirerek
fonksiyon yapar.
c) Üst çeneye ileriye do¤ru etki
yapar.
d) M. Pterygoideus lateralis
d›ﬂ›ndaki çi¤neme kaslar›n›n
boyunu uzatarak etki yapar.
3- Bir köprü protezinde destek
diﬂler aras›ndaki diﬂsiz boﬂluk 3 kat
artt›¤›nda sabit yük alt›nda,
deformasyon e¤ilimi buna oranla
ne kadar büyür?
a) 27
b) 18
c) 12
d) 24
e) 32
4- Aﬂa¤›daki bakterilerden hangisi
orofasiyel infeksiyonlarda bask›n bir
ﬂekilde rol al›r?
a) Aerob ve anaerob
gram (+) koklar ve

anaerob gram (-) basiller.
b) Aerob ve anaerob gram (-) koklar
ve aerob gram (+) basiller.
c) Anaerob gram (-) koklar ve
aerob gram (-) basiller
d) Sadece aerob gram (-) basiller
e) Sadece anaerob gram (+) basiller.
5- Aﬂa¤›dakilerden hangisi pasif
erüpsiyonun aﬂamalar›ndan
de¤ildir?
a) Birleﬂim epiteli ve gingival
sulkusun taban› minenin
üstündedir
b) Birleﬂim epitelinin bir k›sm›
prolifere olup bir bölümü sement
bir bölümü de mine tabakas›n›n
üstünde lokalize olur
c) Tüm birleﬂim epiteli sement
tabakas›n›n üstünde lokalizedir
d) Ayn› aﬂamada sulkusun taban›
mine-sement s›n›r›n›n
koronalindedir
e) Birleﬂim epiteli sement
tabakas›n›n üstünde daha
ileri gider ve sulkusun taban›
sement tabakas›ndad›r
6- Dental enfeksiyon nedeniyle
bukkal sellülidt geliﬂen bir çocuk
hastada antibiyotik tedavisi hangi
yolla ve ne kadar süre ile
yap›lmal›d›r?
a) Im, en az beﬂ gün
b) Iv, en az on gün
c) Oral, en az beﬂ gün
d) Oral, en az on gün
e) Antibiyotik tedavisi gerekli
de¤ildir.
7- Aﬂ›r› iskeletsel bozuklu¤a sahip
eriﬂkin bireylerde ideal tedavi

SDE CEVAP FORMU
1.
2.
3.
4.
5.

abcde
abcde
abcde
abcde
abcde

aﬂa¤›daki yöntemlerden hangisi ile
yap›labilir?
a) Fonksiyonel ortodontik tedavi.
b) Sabit ortodontik tedavi.
c) Ortodontik cerrahi tedavi.
d) A¤›z d›ﬂ› ortopedik ayg›tlar
kullan›larak.
8- Aﬂa¤›dakilerden hangisi optimum
okluzyon özelliklerinden de¤ildir?
a) Diﬂler üzerine etkileyebilecek
yatay kuvvetlerden
kaç›n›lmal›d›r.
b) Tüberkül temaslar› marjinal
s›rtlardan çok karﬂ›t
fossalarla olmal›d›r.
c) Lateral hareketlerde posterior
diﬂlerde disklüzyon sa¤lanmal›d›r
d) Tüberkül yüksekli¤i mümkün
oldu¤unca s›¤ olmal›d›r.
e) Lateral hareketlerde kaninlerin
rehberli¤i kullan›lmal›d›r.
9- Aﬂa¤›daki kimyasallardan hangisi
so¤uk sterilizasyonda tercih edilir?
a) % 70'lik alkol
b) Basit fenolik + deterjanlar
c) % 2'lik gluteraldehit + alkol
d) % 90'l›k alkol + deterjanlar
e) Quaterner amonyum bileﬂikleri
10- Aﬂa¤›dakilerden hangisi birleﬂim
epiteli için do¤ru de¤ildir?
a) Çok katl› keratinize olmayan
epitelden meydana gelir
b) Erken dönemlerde 3-4 katl› bir
yap› gösterir
c) Yaﬂla beraber tek kata iner
d) Hücreleri bazal ve suprabazal
olmak üzere iki gruba ayr›l›r
e) Boyu 0.25 ile 1.35mm
aras›ndad›r
(Do¤ru cevab› daire içine al›n›z)

6.
7.
8.
9.
10.

abcde
abcde
abcde
abcde
abcde

Ad› Soyad› :
Adresi :
‹mzas› :

TDBD 90. Say›
CEVAP ANAHTARI
1.D Alttan yeni çürük geliﬂimi olabilece¤i için fissür örtücü tamamen sökülüp
yenilenmelidir.
2.B Büyüyen bireylerde dilin yutkunma s›ras›nda diﬂlerin aras›na girmesi ön
aç›k kapan›ﬂ oluﬂmas›na neden olacakt›r.
Bu nedenle bu çocuklara do¤ru yutkunma ö¤retilmeli veya dil paravanas› uygulanmal›d›r.
3.E
Serbest sonlu hareketli bölümlü
protezler, iki farkl› reziliense sahip dokudan destek ald›klar›ndan s›n›rl› baﬂar›
oran›na sahiptir. Bu nedenle k›sa diﬂsiz
alanlar›n restore edilmeden de hastalar›n
çi¤neme ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabileceklerini öne süren “k›salt›lm›ﬂ dental ark konsepti” son senelerde geçerli bir alternatif
olmuﬂtur. Ancak cevap ﬂ›klar›nn› tümünde belirtilen nedenlerle k›sa diﬂsiz alanlar›n restore edilmeleri gereklidir.
4.C Hepatit B taﬂ›y›c›s› bir bireyin kan› ile kontamine aletin ele batmas› sonucu Hepatit B geliﬂme ﬂanss›zl›¤› 2530%'dur. Öte yanda kontamine i¤ne bat-

mas› sonucunda HIV bulaﬂma oran›
%0.2- %0.5 aras›ndad›r. Hepatit B'de tükürük tek baﬂ›na bir problem de¤ildir.
Fakat tükürü¤ün genellikle kan veya kan
ürünleri içeren diﬂ eti s›v›s›yla kontamine
olmas›, potansiyel infektivitesini artt›r›r.
Virüsün inhalasyon veya aerosoller yoluyla geçti¤ine ait belirgin bir kan›t bulunamam›ﬂt›r.
5.E
dir.

Marjinal gingivada mevcut de¤il-

6.C Süt diﬂlerinde MOD kavite düzeyindeki madde kay›plar›nda kalan diﬂ dokusunun desteklenmesi son derece güç
olaca¤›ndan, diﬂin paslanmaz çelik kronla
restorasyonu gerekmektedir
7.A Ön çapraz kapan›ﬂa sahip Klas III vakalarda uygulanan ön e¤ik düzlem ile
çi¤neme s›ras›nda maksiller kesici diﬂlere
anterior, mandibuler kesici diﬂlere ise
posterior yönde kuvvet uygulanmakta ve
ön çapraz kapan›ﬂ k›sa sürede düzeltilmektedir.
8.E
Destek diﬂler üzerindeki ideal undercut’›n kullan›m›, periodontal sa¤l›k ve
protez tutuculu¤u aç›s›ndan son derece
önemlidir. Bar kroﬂeler çevresel kroﬂelere
göre ve bükme kroﬂeler de döküm olanlara göre daha esnek olduklar›ndan daha
derin undercut kullan›m› ile benzer tutu-

culuk elde edilirken, destek diﬂin zarar
göremis söz konusu olmaz. Periodontal
deste¤i yeterli olmayan bir diﬂte daha s›¤›
bir undercut kullan›lmal› ve daha fazla tutuculuk elde etme kayg›s›yla en derin undercut kullan›m›n› yerine, planlanan kroﬂeye en uygun undercut tercih edilmelidir.
9.C HIV, cilde penetran bir yaralanma
ile bulaﬂm›ﬂ ise 24 saat, hatta hayvan deneylerinde 36 saat süre ile ciltteki makrofajlarda tutuldu¤u rapor edilmiﬂtir. Bu süre alt›n de¤erindedir ve sa¤l›k çal›ﬂan› lehine kullan›lmal›d›r. Bu k›sa süre içinde
hemen temas sonras› HIV profilaksisine
baﬂlanmas› hayati önem taﬂ›maktad›r.
Öncelikle kan veya di¤er infekte s›v›larla
temas edilen yara ve cilt bölgesi sabun ve
su ile dikkatlice y›kanmal›, mukoz membranlar su ile temizlenmelidir. Hastaya (ilgili birime konsülte edilmek kayd›yla) en
k›sa süre içinde ikili temel antiretroviral
tedavi baﬂlanmal›d›r: Oral yoldan Zidovudin ve Lamivudin olmak üzere iki reverse
transcriptase inhibitörü kombinasyonu
önerilir. E¤er bulaﬂma riski fazla ise, bu
temel tedaviye; Indinavir veya Nelfinavir
gibi bir proteaz inhibitörü eklenir.
10.D Pasif erüpsiyonda diﬂler gingivan›n koronal de¤il apikal yönde migrasyonu sonucu ekspoze olur.

tréswh›te by Opalescence

Ev Tipi Beyazlatma Sistemi

réswhite %9 Hidrojen Peroksit

yesinde günlük 30-60 dakikal›k uygulamalarla etkin sonuç sa¤lar. ‹nce
yap›s› ve ﬂeffaf görüntüsü, gün içerisinde fark edilmeden kullan›m›na
olanak verir. Hasta taraf›ndan uygulanmas› oldukça rahatt›r.
Nane ve kavun aromal› seçenekleri
olan Tréswhite 10 adet üst kaﬂ›kla
10 adet alt kaﬂ›k içeren kitler ﬂeklinde bulunmaktad›r.

T içeren tek kullan›ml›k kaﬂ›k-

lardan oluﬂan ev tipi beyazlatma
sistemidir. Tréswhite'›n özel kaﬂ›¤›
beyazlat›c› ve yumuﬂak dokuyu
korumak için gingival s›n›rlar boyunca uzanan diﬂ eti korucu olmak
üzere iki farkl› jel içerir.
Haz›r kaﬂ›¤› sayesinde ölçü almaya,
model yapmaya veya plak haz›rlamaya gerek olmayan Tréswhite'›n
eklenmiﬂ kaﬂ›¤› ve ince pla¤› her
tip çeneye uyumludur. ‹çeri¤i sa-

Senseus™
Standart Kanal E¤eleri

anal içerisinde ilerlerken,

K kök kanal›n› geniﬂletirken,

daha rahat hissetmenizi sa¤lamak amac›yla paslanmaz çelik
e¤eler ile silikonun birleﬂmesiyle oluﬂturulan yeni standart kanal e¤eleridir.
Geniﬂ, yumuﬂak, ergonomik dizayn edilmiﬂ özel silikon baﬂl›k
ve bu baﬂl›k üzerindeki çentikler sayesinde çal›ﬂma konforunuz ve kanal içerisindeki pozisyonunuzu alg›lama oran›n›zda
art›ﬂ sa¤lanm›ﬂt›r. Eldivenle kullan›ld›¤›nda uygulanan kuvvet
ve tork direkt olarak e¤eye aktar›l›r. Bu da daha az güç harcayarak kanal tedavisi yap›lmas›na

Güney Dental
Tel: 0.216.466 83 83

imkan sa¤lar.
Senseuslar dört farkl›
tipte bulunmaktad›r.
Senseus Flexofile
Senseus Flexoreamer
Senseus Headstroem
Senseus Profinder
Özel dizayn edilmiﬂ kutusu sayesinde her e¤e ba¤›ms›z olarak
yuvas›ndan ç›kar›l›p kullan›l›r.
Flexofile ve Flexoreamerlar›n b›çaklar› s›n›f›nda kesme etkinli¤i
liderli¤ine sahiptir. Daha h›zl›
kanal haz›rl›¤› yapar, kök morfolojisini korur ve klinik güvenli¤i art›r›r. Ayr›ca her iki e¤e çeﬂidinin yuvarlat›lm›ﬂ olup ledge
ve transportasyonu; kaza ile oluﬂabilecek kök kanal duvar› perforasyon risklerini azalt›r. Apikal haz›rl›k kalitesi artar.
Senseus Flexoreamer, Senseus
Flexofile ve Senseus Headstroem'un 21, 25, 31 mm uzunlukta; Senseus Profinder'›n 18, 21,
25 mm uzunlukta e¤eleri mevcuttur.
Dentsply Türkiye
Tel: 0.216.302 29 30

Beyond

Beyazlatma Cihaz›

eyond so¤uk ›ﬂ›kla beyazlatma cihaz› 480-520

B nanometrelik dalga boyuna sahip yüksek yo-

¤unlukta dar aç›l› mavi ›ﬂ›k kullan›r. Beyond'un
›ﬂ›k ç›k›ﬂ›na yerleﬂtirilmiﬂ bir optik proses ile ultraviyole ve k›z›lötesi ›ﬂ›klar›n filtrasyonunu sa¤layarak hastay› zararl› ›ﬂ›nlardan korur.
Beyond beyazlatma kiti olarak hidrojen peroksit
ve 20 nanometreliksilikon dioksit içeren bir beyazlatma s›v›s› tek bir k›sa tedavide 16 diﬂin hepsinin veya daha fazlas›n›n bütün yüzeyini arka arkaya 8'er dakikal›k 3 seans halinde hastaya uygulayarak toplam 30 dakikada iﬂlemi bitirmiﬂ olur.
Yap›lan testler, diﬂlerin uygulama yap›ld›ktan sonra vita skalas›nda 5-14 ton aras›nda beyazlad›¤›n›
göstermektedir. Elde edilen sonuçlar evde kullan›lan beyazlat›c› kitlerden %30 daha iyi oldu¤unu
göstermiﬂtir.
Kent Dental
Tel: 0.212.291 01 55

50 Nmm aras›ndad›r. Cihaz›n apex mesafe ayar› bulunmaktad›r. Cihaz›n otomatik tork kontrol butonu vard›r. E¤e Apex
için seçilen mesafeye ulaﬂt›¤›nda sesli olarak ve digital ekranda doktoru alarmla uyarmaktad›r. Cihazda hastan›n a¤z›na
yerleﬂtirilmek üzere bir dudak klipsi bulunmaktad›r.
Endodontik mikromotorda üç program özelli¤i mevcuttur.
a. Apexe yaklaﬂ›ld›¤›nda seçilen h›z› yar› yar›ya düﬂürebilme
ve sesle uyarabilme özelli¤i
b. Seçilen apex mesafesine ulaﬂ›ld›¤›nda geriye dönüﬂ ve sesle
uyarabilme özelli¤i
c. Apexe ulaﬂ›ld›¤›nda durma ve sesle uyarabilme özelli¤i

TCM Endo V
Apex locaterli endodontik mikromotor
ouvag TCM ENDO V Endodontik tedavi mikromotoru-

N nun bünyesine 5. jenerasyon Apex Locater cihaz› adapte

edilmiﬂtir. Cihazda tork seviyeleri ve h›z ayarlar› seçilebilir.
Ayarlanabilir h›z de¤erleri 150-2000 (rpm) aras›nda seçilebilir. Ayarlanabilir tork de¤erleri 2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40,

Cihaz›n mikromotor ve angldruva k›sm› ve kablosu otoklava
girebilmektedir. Cihaz›n tork ve h›z ayarlar› dijital göstergeden ayarlanabilir. Cihaz uluslararas› CE, ISO sertifikalar›n› taﬂ›maktad›r. Motor kapat›lsa bile seçilen h›z ve tork de¤er ayarlar› haf›zada kalabilir. Cihaz pedall› veya pedalsiz kullan›labilir ve ihtiyaç duyuldu¤unda tuﬂ kontrol panelinden pedalsiz
kullan›m seçilebilir.
Cihaz masaüstünde kullan›m özelli¤ine sahiptir. Cihaz›n kendi özel push button sistem anguldurvas› mevcut. Cihazda
marka seçmeksizin bütün nikel titanyum e¤eler kullan›labilir.
Gülo¤uz Diﬂ Deposu

Tel: 0.312.433 10 12

Haziran’da
Samsun’day›z
TDB 13. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi 19-24 Haziran 2006 tarihlerinde
Samsun’da yap›lacak. Ev sahipli¤ini üstlenen Samsun Diﬂhekimleri Odas› ülkenin dört bir yan›ndan gelecek meslektaﬂlar›m›z› en iyi ﬂekilde a¤›rlayabilmek için
çal›ﬂmalara baﬂlad› bile. Bilimsel program›n yan› s›ra yine zengin bir sosyal
program ve fuardan oluﬂacak kongre organizasyonu için dergimizle beraber elinize ulaﬂacak olan Kongre duyuru broﬂüründen daha detayl› bilgi alabilirsiniz.

Kurs
Kongre,
Sempozyum
ROCKY Mountain Dental
Convention 2006
19-21 Ocak 2006
Colorado - ABD
Tel: +1 303 488 9700
E-mail: mdds@mddsdentist.com

28. Asya Pasifik Diﬂhekimli¤i
Kongresi
23-27 ﬁubat 2006
Karaçi Pakistan
Tel. +92 21 111 734 266
Email: info@apdcpakistan.com
www.apdcpakistan.com
Expodental 2006 International
Dental Equipment
9-11 Mart 2006
Madrid - ‹spanya
E-mail: expodental@ifema.es
www.expodental.ifema.es
2. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i
Konferans›
9-11 Mart 2006
Taﬂkent - Özbekistan
Tel. /Fax: +99871 134 00 34
E-mail: stoma@zarexpo.com
www.zarexpo.com

DENTAL REVIEW
7-10 ﬁubat 2006
Moskova - Rusya
E-mail: int@dental-expo.ru
Website: www.dental-expo.ru

12. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i
Kongresi
22-24 Mart 2006
Kahire - M›s›r
E-mail: ecds12@egycalendar.com
www.egycalendar.com

GIRSO (Uluslararas› Stomatoloji ve
Odontoloji Araﬂt›rmac›lar› Birli¤i)
50. Kongresi
27 – 29 Nisan 2006
Palermo - ‹talya
Tel: +39-0-6-845-431
Faks: +39-0-684-543-700
E-Mail: deviach@aristea.com
Britanya Diﬂhekimli¤i Kongre ve
Fuar›
18 - 20 May›s 2006
International Convention Centre (ICC),
Birmingham
Tel: +44 20 7935 0875
Faks: +44 20 7487 5232
e-mail: enquiries@bda.org
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
13. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i
Kongresi
19-24 Haziran 2006
Samsun
Tel: 0.362.435 44 78
Fax: 0.362.435 95 21

VEFAT
Hatay Diﬂhekimleri Odas› üyesi Ankara Ü. Diﬂhekimli¤i
Yüksek Okulu 1978 mezunu meslektaﬂ›m›z
M. Murat Sa¤ay
17 Kas›m 2005 tarihinde vefat etmiﬂtir. Ailesi ve
yak›nlar›n›n ac›s›n› paylaﬂ›r, baﬂsa¤l›¤› dileriz.

VEFAT
Sakarya Diﬂhekimleri Odas› eski üyesi ‹stanbul Ü.
Diﬂhekimli¤i Fakültesi 1952 mezunu meslektaﬂ›m›z
‹hsan Gökalp
vefat etmiﬂtir. Ailesi ve yak›nlar›n›n ac›s›n›
paylaﬂ›r, baﬂsa¤l›¤› dileriz.

94.

VEFAT

Dünya Diﬂhekimleri Birli¤i Kongresi

Sakarya Diﬂhekimleri Odas› üyesi ‹stanbul Ü.
Diﬂhekimli¤i Fakültesi mezunu meslektaﬂ›m›z
Hilmi Sancakl›
24 Kas›m 2005 tarihinde vefat etmiﬂtir. Ailesi
ve yak›nlar›n›n ac›s›n› paylaﬂ›r, baﬂsa¤l›¤› dileriz.

DO⁄UM

ﬁenzen-Çin

22-25 Eylül 2006

Sivas Diﬂhekimleri Odas› üyesi meslektaﬂlar›m›z Emel ve
Abdullah Sert çiftinin 25 Ekim 2005
tarihinde Ahmet Musab ad›n› koyduklar› bir o¤ullar›
do¤muﬂtur. Meslektaﬂlar›m›z› kutlar, Ahmet’e sa¤l›kl› ve
mutlu bir ömür dileriz.

