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Kazan›mlar›n ön koﬂulu:

Birliktelik
TDB Genel Baﬂkan› Celal K. Y›ld›r›m

o¤an›n bizlere bahﬂetti¤i ﬂu güzelim bahar
günlerinde, türban yasas›, AKP’nin kapat›lma davas›, eme¤in bayram›nda kullan›lan
“orant›s›z güç”, enflasyonun tehlikeli yükseliﬂi,
dünya ekonomisinin durgunlu¤a girmesi gibi geliﬂmelerle birlikte diﬂhekimli¤i camias› olarak odalar›m›z›n
genel kurullar› süreçlerini de yaﬂad›k. Bir yanda odalar›n ve do¤an›n kendini yenilemesi, di¤er yanda çat›ﬂma ve kaos.

D

Ülkemizde sosyal, siyasal, ekonomik yaﬂam her zaman
oldu¤u gibi yine çok hareketli ama bu hareketlilik bahar›n bereketini taﬂ›m›yor; aksine bir y›¤›n olumsuzluk
ve gerginli¤i içeriyor.
Yani do¤an›n kendi içindeki devinimini ve uyumunu
sosyal ve siyasal yaﬂam›nda uygulayamayan, do¤an›n bir parças› olan insanlar. Üstüne üstlük do¤an›n
kendi içerisindeki bar›ﬂ›kl›¤›n›, ahengini bozmaya çal›ﬂan da, sosyal bir varl›k oldu¤u iddia edilen insan. Asl›nda, genelleme yapmayay›m, kastetti¤im insan türünü biliyorsunuz, güce ve iktidara tapan, bunlara ulaﬂmak ya da yitirmemek için elinden geleni ard›na koymayan bir ‘tür’. Bunlar› baz› dönemeçlerde toplumsal
bar›ﬂ›n,kurumsal bar›ﬂ›n dinamitleyicileri olarak görüyoruz. Toplumsal bar›ﬂ› sa¤layacak olanlar ise do¤ayla
bar›ﬂ›k olan insanlar ve onlar›n toplumsal örgütleri olabilir. Diﬂhekimli¤i mesle¤inin bizlere böyle bir misyon
yükledi¤ini düﬂünüyorum.
Bu misyonumuzu gerçekleﬂtirmek için bir “özeli“, mesle¤imizin 100. y›ldönümünü yaﬂ›yoruz. Mesle¤imizin bu
topraklarda kökleﬂmesinin, olgunlaﬂmas›n›n bir ifadesi
olan bu y›ldönümü halk sa¤l›¤›na, mesle¤imize ve ülkemize karﬂ› sorumluluklar›m›z› yerine getirmeyi daha
da önemli k›l›yor.

Böylesi bir ortamda odalar›m›z genel kurullar›n› bahar›n umutlar›n› da taﬂ›yarak gerçekleﬂtirdi. Mesle¤imizin
var olan kazan›mlar›n› korumak ve daha da ileriye taﬂ›mak için toplumsal sorumluluk anlay›ﬂlar› gere¤ince
özverili meslektaﬂlar›m›z oda organlar›nda görev ald›lar. Onlar› zor günlerin bekledi¤i ortada. Mesle¤imizin
ve ülkemizin yaﬂad›¤› zor günleri aﬂmak için birlikteli¤in önemini bütün meslektaﬂlar›m›z›n bildi¤ine inan›yorum. Yine de bazen h›rsa kap›l›p birlikteli¤e karﬂ› söylemlere baﬂvurulmas› ve bu söylemlerin iktidarlar taraf›ndan kullan›lmas›na dikkat etmek gerekiyor.
Yeniden görev alanlar ve ilk kez göreve gelen meslektaﬂlar›m›zla diﬂhekimli¤inin 100. y›l›nda önemli ad›mlar
atma becerisini göstermeliyiz.
Giderek a¤›rlaﬂan ve hükümetin bugüne kadar sürdürdü¤ü anlay›ﬂ›yla daha da a¤›rlaﬂaca¤a benzeyen sorunlar›m›za karﬂ› sadece sözde de¤il pratikte de duyarl›
davranmak zorunday›z. Duyarl›l›¤›m›z› ve tepkilerimizi
‘seçti¤imiz, görevlendirdi¤imiz oda yöneticileri ifade etsin’ anlay›ﬂ›n› b›rakmal›, hepimiz oda yöneticileri kadar
sorumlu ve kararl› olmal›y›z.
Gelmiﬂ geçmiﬂ hükümetlerin ve tabii bugünkü hükümetin de diﬂhekimli¤i hizmetlerine “üvey evlat” muamelesi
yapmas›na karﬂ› taleplerimizi daha yüksek sesle dile
getirmeli, 100. y›l›m›z› mesle¤imiz ve toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan yeni kazan›mlar›n gerçekleﬂti¤i bir y›l olarak tamamlamal›y›z. Bu bizim elimizde, baﬂarabiliriz; yeter ki
birlikteli¤imizi pekiﬂtirelim ve kararl› olal›m. 100.y›l›m›za
hep beraber bir “kay›t” düﬂelim.
Sayg›lar›mla.
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TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi Tümay ‹mre Asgari Ücret Tarifesi’yle
ilgili süreci anlatt›:

‘Bakanl›¤›n hesap
yöntemi yan›lt›c›’
Y›lbaﬂ› öncesinde onaylanmak üzere Sa¤l›k Bakanl›¤›’na gönderilen
2008 Asgari Ücret Tarifesi hâlâ onaylanmad›. Sa¤l›k Bakanl›¤›’yla
yap›lan ortak toplant›lara kat›lan TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi
Tümay ‹mre Bakanl›¤›n kendi maliyet analizi çal›ﬂmas›n›
yapt›rd›¤›n› ama sabit ve de¤iﬂken giderlerin birço¤u
eklenmedi¤i için yanl›ﬂ sonuçlara var›laca¤›n› belirtti.

Asgari ücret
tarifesiyle ilgili bu y›l
beklenmedik bir süreç yaﬂand›.
Bunun nedeni neydi?
Biliyorsunuz TDB olarak biz her yıl Asgari Ücret Tarifesi’ni hazırlar, yasa gereği
Sağlık Bakanlığı’na sunarız. Bakanlık isterse bizim sunduğumuz şekilde isterse de
değiştirerek onaylar ve Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girerdi. Genellikle
Bakanlık bizden ufak tefek bazı değişiklikler yapmamızı ister, biz de hesaplama
kriterlerimize çok aykırı bir durum yoksa
o değişiklikleri yapardık ve onaylanırdı. Bu
yıl da benzer listeyi hazırladık yolladık ve
Bakanlık yine bizden cüzi düzeltmeler istedi. Hazırlayıp gönderdik ve artık her zamanki gibi onaylanacağını düşünüyorduk.
Ama bu sefer bize Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) fiyatlarına çekmeyi önerdiler
ve bunu bizim teklif etmemizi istediler. Biz
bunu kabul etmeyeceğimizi bildirdik.
Böyle bir teklif vermeyeceğimizi, ancak
Bakanın yetkisi olduğunu, isterse bu şekilde yayımlayabileceğini belirttik. Onlar da
herhangi bir onaylama yapmadan devam
ettiler.
Bu tavr›n nedeni hakk›nda
bir bilgi var m›?
Kesin bir şey söylemek zor ama bunun altında yatan şeyler hakkında birkaç tahminimiz var: Enflasyon rakamlarını aşağıya
çekme çabasının bir parçası olarak böyle
bir tavır alıyor olabilirler. Ama bundan daha güçlü bir sebep olarak da şunu düşünüyoruz: Hükümet ağız diş sağlığı hizmetlerini belki de özel sağlık kurum ve kuruluş-

larından satın alacak. O yüzden de BUT’a
veya ona yakın fiyatlara çekmeye çalışıyor
olabilir. Geçen yıl Türk Tabipleri Birliği
(TTB) yasasında değişiklikler yaparak
TTB’nin asgari ücret yayınlama yetkisini
elinden aldılar. Şu anda genel tıp hizmetlerini bağlayan bir asgari ücret tarifesi yok.
O yüzden özel sağlık kuruluşları istedikleri fiyattan çalışabiliyorlar. Bu da özellikle
kamu kurumu hastalarına bakan özel sağlık kuruluşlarının istediği fiyattan fatura
keserek çalışmasına olanak sağladı. Çünkü
TTB’nin asgari ücret tarifesinden fatura
kesmek zorunda olan sağlık kuruluşları
BUT rakamlarıyla arasında büyük bir uçurum olduğu için sıkıntı yaşıyorlardı.
TTB şu anda eskisi gibi bir tarife yayımlıyor yine ama herhangi bir yasal bağlayıcılığı yok, sadece tavsiye niteliğinde bir tari-

fe. TTB’nin asgari ücret tarifesi Bakanın
onayına gitmiyordu. Bizim yasamızda ise
Bakanın değiştirme yetkisi olduğu için değiştirme ihtiyacı duymadılar. Ancak Bakan
da yetkisini kullanarak Asgari Ücret Tarife’mizi bir anlamda kilitledi.
Bu konuyu Bakanl›kla görüﬂüyor
musunuz?
Sağlık Bakanlığı’yla Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan
bir ortak komisyon çatısı altında bununla
ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu komisyonda
Sağlık Bakanlığı’ndan ve Maliye Bakanlığı’ndan bürokratlar var. Komisyon olarak
toplanıyoruz ve bu çalışmayı yürütüyoruz.
Şu ana kadar yaptığımız toplantılarda öncelikle BUT’taki tedavilerle TDB’nin asgari ücretindeki tedavileri terminolojik ola-

Sa¤l›kta çift baﬂl›
ücretlendirme tart›ﬂmas›
ürk Tabipleri Birliği'nin (TTB) hekimlerin muayene, tanı ve tedavilerinin asgari ücretini belirlediği tarife
işlevsiz hale geldi. Sigorta şirketlerinin,
artık hastanelerle kamu hastaları için
uygulanan ve daha ucuz ücretlendirme
getiren Sağlıkta Uygulama Tebliği
(SUT) üzerinden anlaşma yoluna gittiği belirtiliyor.
Türkiye'de, sağlık kurumlarında hastalara, SUT ile TTB'nin "asgari ücret tarifesi"nden oluşan iki ayrı tarife uygulandığını belirtilirken, "iki ayrı ücret tarifesi olması tuhaf ve bunların arasında
da çok büyük farklar var. Binlerce kalem söz konusu ancak genel olarak ifade etmek gerekirse fark yaklaşık olarak

T

1'e 3 şeklinde" deniyor. Buna çözüm
olarak, Kamu ile TTB'nin aynı masaya
oturarak ortak bir katsayı üzerinde anlaşılması gerektiği ifade ediliyor.
TTB Genel Sekreteri Altan Ayaz ise,
sektördeki çift başlı ücretlendirmeye
karşı tek bir katsayı belirlenmesi için
defalarca Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK) ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerinin olduğunu ancak sonuç alamadıklarını belirtti.
Bilindiği gibi 6023 sayılı TTB Yasasında bir süre önce yapılan değişikliklerden bir tanesi de uyulması zorunlu
olan ‘asgari ücret tarifesi’nin tavsiye
edilen ücret tarifesi haline dönüştürülmesiydi.

rak birbiriyle uyumlu hale getirmeye çalıştık. Bu
çalışma bittikten sonra bunların maliyeti çalışmasına geçilmesi düşünülüyor. Şunu çok açık söylüyorlar: Bu maliyet çalışması bitmeden BUT da dahil herhangi bir rakam onaylanmayacak. Devlet
de 2008 için rakamlarını yayımlayamıyor yani.
2007 tarifesinin uygulan›yor olmas›n›n
ne gibi sak›ncalar› oluyor?
Bir yılda gerçekleşen %10 civarında bir enflasyon
var, bu dişhekimleri açısından bir kayıp. Bu bizim
açımızdan şimdilik katlanılabilir bir kayıp ama
2007 yılında kabul edilmiş bir listeyi daha aşağıya
çekmeye çalışırlarsa bunun siyasi sonuçları da
olacaktır. Biz de o zaman hem siyasi hem hukuki
düzeyde tavrımızı göstereceğiz.
Bu durumda, Bakanl›¤›n çal›ﬂmas›n›n
ortaya ç›kmas›n› m› bekliyoruz?
Bakanlığın çalışması tamamlanacak ama orada temel bazı yanlışlar var. Maliyet analizi çalışması üç
temel ayağa dayanır. Birincisi, hekim emeğinin
karşılığı yani işçilik ücretleri. İkincisi, kira, elektrik, su gibi sabit giderler. Üçüncüsü de değişken,
yani yaptığınız işleme bağlı olarak oluşan giderler.
Bakanlığın çalışmasında bir ayak eksik. Bu da
sabit giderler ayağı. Bakanlığın çalışmasında kendi binaları için kira yazmıyorlar. Ankara, İstanbul,
İzmir’in veya başka kentlerin en merkezi yerlerinde muhteşem binalar kullanıyorlar ama bunu
maliyet unsuru olarak görmüyorlar. İkincisi, hiçbir elektrik, su gideri düşünülmüyor. Üçüncüsü,
hiçbir yatırım gideri öngörülmüyor. Mesela bakanlık yeni bir cihaz aldığı zaman gider olarak yazılmıyor, maliyet değilmiş gibi düşünülüyor. Tabii böyle hesap yapınca çok ciddi bir fark oluşuyor. Biz bunları da eklemelerini istedik. Bir başka
etken daha var bakanlığın çalışmasında. Mesela
Ankara 75. Yıl Hastanesi’nde yaklaşık 200 dişhekimine karşılık 400 tane de memur veya yardımcı
personel var. Bunların maaş, yan ödeme gibi giderleri hesaba katılmıyor. Sadece hekimin aldığı
maaş üzerinden hesaplanıyor.
Öyle olunca da gerçekçi olmayan bir
rakam ortaya ç›k›yor...
Elbette; bu durumda yarım bir çalışma haline geliyor. Biz de bu çalışmayı bunları da ekleyerek bitirmelerini, ondan sonra bizim çalışmamızla kıyaslamaları gerektiğini söyledik. Şu anda elmayla
armut kıyaslanıyor durumu var.
Toplantılarımız devam ediyor. Tabii bu konuda sonuç kısa zamanda alınamayabilir. Biz hızlı
sonuç alınmasını istiyoruz ama hızlı sonuç almak
için eksik bir çalışmaya ‘olur’ vermeyiz. Bakanlık
bizim olurumuz olmadan bir şey yayınlar mı; o
Bakanın yetkisindedir, onu bilemeyiz. Ama bizim
olurumuz olacaksa bu bilimsel metotlara dayalı
bir çalışma olacaktır.

TDB / Dentsply Stajyer
Ö¤renci Program› 2008
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i tarafından yürütülen ve Dentsply
tarafından desteklenen Stajyer Ö¤renci Programı, bir
ö¤renciye Amerikan Diﬂhekimleri Birli¤i’nin 149. Yıllık
toplantısına katılma fırsatı sunuyor..
ürk Dişhekimleri Birliği taraf›ndan yürütülen
ve Dentsply taraf›ndan desteklenen Stajyer Öğrenci Program›, bir öğrenciye Amerikan Dişhekimleri Birliği’nin San Antonio - Teksas / ABD’de
düzenlenecek olan 149. y›ll›k toplant›s›na kat›lma f›rsat› sunuyor.
Programa kat›lacak dişhekimliği fakültelerinin her biri öncelikle, 2008
Program› için kendi öğrencileri
aras›nda seçim yapacak. Fakültelerin
belirlediği ve bu y›l›n TDB / Dentsply
Stajyer Öğrenci Program›na kat›lacak
olan adaylar, demonstrasyonlar›n› 3
Temmuz 2008 tarihinde, bilimsel dişhekimliğinin 100. y›l›nda İstanbul’da
düzenlenecek olan Türk Dişhekimleri
Birliği’nin 15. Uluslararas› Dişhekimliği Kongresi’nde sunma f›rsat› elde
edecek. Burada adaylar, fakültelerini
ve çal›şmalar›n› seçkin bir jüri
karş›s›nda temsil etme f›rsat› bulacak.
Yap›lan değerlendirme sonucu birinci olan öğrenci, 16-19 Ekim 2008
tarihlerinde San Antonio-Teksas/ABD’de yap›lacak olan Amerikan

T

Dişhekimleri Birliği’nin 149. Y›ll›k
Toplant›s›’na, Dentsply International’in onur konuğu olarak kat›lmaya
hak kazanacak. Ayr›ca birinci olan öğrencinin fakülte dan›şman› 250 Ø para
ödülü kazan›rken, fakültesine de bir
adet Cavitron Plus scaler ödül olarak
verilecek. İkinci olan öğrenci 300 Ø,
üçüncü öğrenci de 200 Ø para ödülünün sahibi olacak.
NOT : Öğrenciler başvuru tarihinde
dişhekimliği fakültesinde okuyor olmal›d›r.
2008 TDB/DENTSPLY Stajyer Öğrenci program›na kat›lmak üzere seçilen öğrencilerin masraflar› Dentsply
Türkiye taraf›ndan karş›lanacak.

Danıﬂtay ‹dari Dava Daireleri Kurulundan

Radyoloji çalıﬂanlarına müjde
adyoloji çal›şanlar›n›n günlük
çal›şma süresinin 5 saatten 9 saate ç›kar›lmas›n› öngören Sağl›k Bakanl›ğ› Tedavi Hizmetleri Genel müdürlüğü’nün genelgesinin ve ilgili yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmas› için aç›lan davada mutlu
son...
Dan›ştay 12. Dairesinin 2007/5157
say›l› dava dosyas›nda, Sağl›k Bakanl›ğ› savunmas› gelinceye kadar yürütmeyi durdurma karar› verilmişti.
Ancak, Sağl›k Bakanl›ğ› savunmas›

R

geldikten sonra Dan›ştay 12. Dairesi
5. Daire ile beraber verdiği kararda
önceki yürütmeyi durdurma karar›n›
kald›rarak, yürütmeyi durdurma istemini oy çokluğu ile reddetmişti.
Sağl›k hizmetleri kolunda örgütlü
bulunan sendikalar da bunun üzerine
itirazlarını yapm›şt›.
İtiraz üzerine Dan›ştay İdari Dava
Daireleri Kurulu yürütmeyi durdurma karar› vererek, radyoloji çal›şanlar›n›n günlük mesaisinin 5 saat olarak devam›na karar verdi.
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‘A¤z›na Sa¤l›k Türkiye’
Bilimsel Diﬂhekimli¤inin 100. Y›l›nda önemli bir proje daha hayata geçiyor. Dünya Diﬂhekimleri
Birli¤i (FDI) ve Signal’in küresel çapta baﬂlatt›klar› proje Türkiye’de de TDB iﬂbirli¤iyle ‘A¤z›na Sa¤l›k
Türkiye’ ad›yla yürütülecek.
ilimsel Dişhekimliğinin 100. Yılında önemli bir proje daha hayata geçiyor. 18 Nisan’da yapılan basın
toplantısıyla tanıtımı yapılan proje Türkiye’de ağız diş sağlığı durum analizini belirleyecek. İki yılda tamamlanması planlanan
proje ağız diş sağlığının biyomedikal boyutunun yanı sıra davranışsal ve sosyal boyutunu da kapsıyor. Dünya Dişhekimliği
Birliği’nin (FDI) koordinasyonunda Signal’in sponsorluğuyla gerçekleşecek projenin bilimsel danışmanlığını Prof.Dr. İnci
Oktay yapıyor.
Projeyle ilgili bilgilerine başvurduğumuz Prof.Dr. Oktay, FDI koordinasyonunda, Signal desteği ile yapılacak bu çalışmanın ülkemizde ağız diş sağlığı durum
analizini belirleyeceğini belirterek daha
önce yapılan çalışmalardan farklı olarak,
ağız içi mukosal lezyonlar, erozyon, DDE
indeks, bireysel yeterlilik, ebeveyn sağlık
kontrol odağı, ağız diş sağlığına bağlı yaşam kalitesi ölçütleri vb. yeni değerlendirme kriterlerinin dikkate alınacağını aktardı. Oktay, çalışmanın ülkemizde sağlık sisteminin insan gücü politikası, hizmet
planlaması vb. alanlarda yeniden düzenlenmesinde kaynak oluşturacağını ve dişhekimliği hizmetlerine talep, hizmet kulla-

B

Zeynep
Yalın Uzun
Unilever Deterjan
ve Kozmetik
Pazarlama
Baﬂkan Yardımcısı

Bu Unilever’in asl›nda dünyada yapt›ğ›
bir proje. Dünyada 42 ülkede yap›l›yor.
Unilever 42 değişik projeye sponsor oluyor. FDI ile dünya çap›nda bir işbirliğimiz var. Şu anda Türkiye ayağ›n›n finansman›n› yap›yoruz. Unilever olarak
Signal markam›zla ağız diş sağl›ğ›
alan›nda çok önemli bir misyonumuz olduğunu düşünüyoruz. Dünyada bu alan-

Projenin tan›t›ld›¤› bas›n toplant›s›na TDB
Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m, Projenin bilimsel dan›ﬂman› Prof. Dr. ‹nci Oktay, FDI
Baﬂkan› Burton Conrod, Unilever Deterjan
ve Kozmetik Pazarlama Baﬂkan
Yardımcısı Zeynep Yal›m Uzun ve
Unilever’den Analia Mendez kat›ld›.

nımı vb. bilgilerin de toplanacağını, iki yıl
içinde tamamlanması düşünülen projenin
bundan sonra yapılacak ağız diş sağlığının
geliştirilmesi çalışmaları için de temel bir
veri tabanı oluşturacağını söyledi.

Signal markasının bağlı bulunduğu Unilever’in Deterjan ve Kozmetik Pazarlama
Başkan Yard›mc›s› Zeynep Yal›n Uzun da
projenin iki yıllık sonuçlarına göre başka
çalışmalar da yürütülebileceğini belirtti.

da bilinçlendirmeye ihtiyaç olduğuna
inan›yoruz. Buna asl›nda en çok ihtiyac›
olan ülkelerden biri de Türkiye. Çünkü
Ülke olarak ağ›z sağl›ğ›yla ilgili çok endişe verici rakamlar›m›z var. Kişi baş›na
macun tüketiminin 80 gramlarda olmas›
gerçekten insan› düşündürüyor. Yılda kişi başına yarım fırça tüketiliyor olmas›
gerçekten Türkiye’de bu konuda büyük
bir aç›k olduğunu gösteriyor. Biz de
aç›kças› Signal ve Unilever olarak çorbada biraz da bizim tuzumuz olsun istedik,
deyim yerindeyse. Ve böyle bir projeye
başlad›k. Zaten güzel bir global işbirliği
vard›. Bu proje iki y›l kadar sürecek. İki
y›l sonra önümüze çok değerli bilgiler geliyor olacak. Ağ›z sağl›ğ› haritas› bizim
için çok önemli olacak. Ondan sonra da
özellikle çok zay›f olduğunu gördüğümüz

ve acil müdahale edilmesi gereken konularla ilgili başka iş birlikteliklerimiz ve
projelerimiz olabilir. Biz buna uzun soluklu bir iş olarak bak›yoruz.
Bu noktada TDB ile işbirliğimizi son
derece önemli görüyoruz. Biz Türkiye’deki partnerimizi TDB olarak görüyoruz. Şu ana kadar güzel bir işbirliği oldu.
Zaten bu beraber yapt›ğ›m›z ilk projemiz
de değil. Daha önce de çok güzel projelerimiz olmuştu. Ama bu proje de gerçekten önemli. Her iki taraf›n da yapacağ›
çok şey var. Hem hekimlere hem de endüstriye çok iş düşüyor. Çünkü ancak ortak çal›ş›rsak Türkiye’de h›zl› yol kat edebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bu
işbirliği bizim için çok önemli. Çok değer
veriyoruz ve sonuçlar›n›n da iyi olacağ›n›
umuyoruz.
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Emeklilikle ilgili s›k›nt›lar devam ediyor

SSGSS Yasas› Meclis’ten geçti
Emek ve meslek örgütlerinin Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› (SSGSS)Yasa Tasar›s›’na
karﬂ› yürüttükleri mücadele sonucu baz› iyileﬂtirmeler yap›lsa da, özellikle emeklilikle ilgili maddelerinde çal›ﬂanlar aleyhine bir dizi hüküm içeren Yasa TBMM’de kabul edildi.

eslek Örgütleri, Sendikalar ve
Sivil Toplum Örgütlerinin tüm
karşı çıkışlarına ve protesto yürüyüşlerine rağmen Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik
öngören tasarı, kabul edilerek, yasalaştı.
Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa devlet memuru olanlar, genel
sağlık sigortası kapsamına alınacak.
Toplumun büyük bir kesiminin görüşlerini dikkate bile almadan, kendi bildiğini
dayatmaya çalışan Erdoğan Hükümeti’nin
Meclis’ten geçirdiği yasanın ne kadar ‘sosyal’ olduğu tartışılmaya devam edeceğe
benzer. Yasanın bazı önemli maddelerini
sizler için derledik.

M

Kat›l›m pay›, 2 YTL olacak
Genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin diş tedavilerinin yanı sıra diş protezinden de katkı payı alınmayacak.
Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde 2 YTL katılım payı alınacak.
Katılım payı, ortez, protez, iyileştirme araç
ve gereçleri ile ayakta tedavide sağlanan
ilaçlarda, gereksiz kullanımı azaltmak
amacıyla prime esas kazanç, gelir ve aylıkların tutarı gibi ölçütler dikkate alınarak,
yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olacak.
Keyfi fark almaya son
Özel ve vakıf hastanelerinin, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla
yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmetlerinin maliyeti, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterleri dikkate alınarak, bu bedellerin
bir katına kadar alınabilecek ilave ücretin
tavanını belirlemeye, Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bu tavan dahilinde alınabilecek
ilave ücret oranları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecek.
Götürü bedelle hizmet al›m›
Kurum, kamu idarelerince verilecek sağlık
hizmetlerini, götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesiyle de sağlamaya yetki-

21 Mart 2008 günü dört sa¤lık meslek örgütünün Çalıﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk
Çelik’e yapt›¤› ziyarete TDB’yi temsilen Baﬂkanvekili Prof.Dr. Murat Akkaya katıldı.

li olacak. Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları, sözleşmede belirtilen götürü bedel karşılığında genel sağlık sigortalısı ve
bakmakla yükümlü olduğu kişilere, sözleşme kapsamında verilmesi gereken her türlü sağlık hizmetini sunmakla yükümlü
olacak ve sözleşmede belirtilen götürü bedel dışında Kurumdan veya genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, kanunda belirtilen ilave ücretler
ve katılım payları dışında ayrıca bir bedel
talep edemeyecek.
Genel Sa¤l›k Sigortas› primleri
Genel sağlık sigortası primi kısa ve uzun

vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için
prime esas kazancının yüzde 12'si olacak.
Bu pirimin yüzde 5'i sigortalı, yüzde 7'si
ise işveren hissesinden oluşacak.
Çalışanlardan alınacak genel sağlık sigortası primlerine kademe getiren kanuna göre, aile içindeki gelirin kişi başına düşen
aylık tutarı, brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların (202.80 YTL) primleri,
devlet tarafından karşılanacak. Bu tutar,
her bir kişi için mevcut asgari ücrete göre
18.25 YTL olacak.
Sağlık hizmeti sunucularına, tahakkuk etmiş alacaklarının yüzde 70 ile yüzde 85'i
arasındaki tutar, faturaların teslim tarihin-

1 Nisan günü ‹stanbul Okmeydan› Hastanesi önünde biraraya gelen ‘Herkese Sa¤l›k,
Güvenli Gelecek’ platformu üyeleri Kad›köy’de yap›lacak miting öncesi Hükümeti
uyard›lar.

den itibaren en geç 45 gün içinde, alacaklarından kesilmek üzere avans olarak verilecek. 90 gün içinde de fatura ve belgelerin
incelenmesi tamamlanarak geri kalan tutar
ödenecek.
Annelere kolayl›k
Bakıma muhtaç çocuğu olan anneye, 5 yıl
erken emeklilik hakkı tanındı. Bağ-Kur’lu
kadın doğum öncesi ve doğum sonrası 8
hafta izinli sayılacak. Bu anne, doğum
nedeniyle çalışmadığı süreler için de iş
görememezlik ödeneği alacak.
Banka sand›klar› SGK’ya
Banka sandıkları, SGK’ya devredilecek. İşveren, işçinin ücret, prim, ikramiye gibi
tüm ödemelerini banka hesabına yatıracak. Bu sandıklar aylık alanların hak kaybına uğramaması için, SSK aylığını aşan
kısmı, hesaplanarak kişinin daha önce çalıştığı bankadan SGK’ya aktarılacak. Bunun için 5 yıllık bir geçiş süreci öngörüldü.
Malullük koﬂullar›
SSK'lı ve BAĞ-KUR ve kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren devlet memuru
olanlar, meslekte kazanma gücünün en az
yüzde 60'ını kaybetmeleri durumunda
malul sayılacak.
Devlet memurları ve BAĞ-KUR'lularda
malullük aylığı; prim gün sayısı 9 bin günden az olan sigortalılar için 9 bin gün üzerinden, 9 bin gün ve daha fazla olanlar için
ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden hesaplanacak. SSK'lılar için ise prim
ödeme gün sayısı, 7 bin 200 gün olacak.
Malullük aylığı bağlanabilmesi için en az
10 yıl sigortalı olma ve toplam bin 800 gün
prim ödeme şartı aranacak..
2048'de emeklilik yaﬂ› 65 olacak
İlk defa kanun kapsamında sigortalı olan
devlet memuru ve BAĞ-KUR'lularda, kadın 58, erkek 60 yaşını doldurma ve en az
9000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olma şartıyla emeklilik aylığı bağlanacak.
Emeklilikte aranan 58-60 yaşına kademe
getirilecek. Buna göre emeklilikte; 1 Ocak
2036 ile 31 Aralık 2037 tarihleri arasında
kadınlarda 59, erkeklerde 61; 1 Ocak 2038
ile 31 Aralık 2039 tarihleri arasında kadın
için 60, erkek için 62, 1 Ocak 2040 ile 31
Aralık 2041 tarihleri arasında kadınlarda
61, erkeklerde 63; 1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 tarihleri arasında kadınlarda 62,
erkeklerde 64; 1 Ocak 2044 ile 31 Aralık
2045 tarihleri arasında kadınlarda 63, erkeklerde 65; 1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047

6 Nisan günü ‹stanbul Kad›köy’de yap›lan mitingde TDB MYK üyelerinin yan› s›ra ‹stanbul
ve Bursa Diﬂhekimleri Odalar›n›n yönetici ve üyeleri de kat›ld›.

tarihleri arasında kadınlarda 64, erkeklerde 65 yaş şartı uygulanacak. Kadın ve erkeklerde 2048 yılından sonra emeklilik yaşı 65'de eşitlenecek.
SSK'da prim ödeme gün say›s›
7200'e ç›kacak
SSK kapsamında çalışanlarda aranan prim
ödeme gün sayısı, 7000'den 7200'e çıkacak. Yaş hadlerinin uygulanmasında da
prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri, esas alınacak.
Sigortalılar, en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş
olmak koşuluyla yaşlılık aylığı alabilecek.
Ayl›k ba¤lama oran›
Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının, her
360 günü için yüzde 2 olarak uygulanacak.
Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler
orantılı olarak dikkate alınacak, ancak aylık bağlama oranı, yüzde 90'ı geçemeyecek.
Sigortalıların yaşlılık aylığı hesaplanırken,
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar
olan süreleri eski mevzuata, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki çalışma süreleri ise yeni mevzuata göre oransal olarak hesaplanacak. İkisinin toplamı sigortalının yeni yaşlılık aylığını oluşturacak.
Mevcut sigortalıların hak kaybını önlemek
için yüzde 2 olan aylık bağlama oranı, 10
yıl tamamlanıncaya kadar yüzde 3 olarak
uygulanacak. 30 Nisan 2008'den itibaren
sisteme giren sigortalılarda uygulanacak
olan aylık bağlama oranı ise yüzde 2 olacak. Böylece 30 Nisan ile kanunun yürürlüğe gireceği 1 Ekim 2008 tarihi arasında
sigortalı olanların, eski mevzuattan yararlanmasının önüne geçilmiş olacak.

Ölüm ayl›¤›ndan yararlanma
koﬂullar›
Ölüm aylığından yararlanabilmek için
devlet memurları ve BAĞ-KUR'lularda, en
az bin 800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları primi ödeme şartı aranacak.
Ancak, SSK'lılarda bu şart, borçlanma
hariç, 5 yılda 900 prim gün olacak. Genel
sağlık sigortası primi dahil prim ve prime
ilişkin borcu bulunan BAĞ-KUR'lu hak
sahibine ölüm aylığı bağlanmayacak.
Taban ayl›¤›na s›n›r getirildi
Hem eşinden hem de ana veya babasından
ölüm aylığına hak kazananlar, eşinden ya
da anne ve babasından bağlanacak aylığın
birini tercih edebilecek.
Emeklilerin yeniden çal›ﬂmas›
Tarımsal faaliyette bulunanlar hariç, yeniden çalışmaya başlayan kişilerin yaşlılık
aylıkları kesilecek. Bu kişilerden prime
esas kazançları üzerinden kısa ve uzun vadeli sigorta kolu primi ile genel sağlık sigortası primi alınacak. İşten ayrılan veya iş
yerini kapatarak yaşlılık aylığı talep eden
kişilere, yaşlılık aylığı yeniden hesaplanarak ödenecek.
SSK emeklileri, yüzde 31 ile yüzde 36.5
oranında sosyal güvenlik destek primi
ödemeleri durumunda ise maaşları kesilmeden çalışabilecek. Bu oranın dörtte biri
çalışan, dörtte üçü ise işverenden alınacak.
BAĞ-KUR kapsamında emekli olup yine
BAĞ-KUR kapsamında iş yapan kişiler,
yaşlılık aylığı kesilmeden yüzde 12 oranında sosyal güvenlik destek primi ödeyerek
çalışabilecek. Bu oran, kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren her yıl 1 puan artırılarak yüzde 15'e çıkacak.
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A¤›z Kanserleri Ulusal
Sempozyumu
I. A¤›z Kanserleri Ulusal Sempozyumu 18–19 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da Gazi Üniversitesi’nde yap›ld›. Sempozyumu Türk Diﬂhekimleri Birli¤i de destekledi.
Ağız Kanserleri Ulusal Sempozyumu 18–19 Nisan 2008 tarihlerinde
Ankara’da Gazi Üniversitesi’nde
yapıldı. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi tarafından kuruluşunun 40. yılı
kapsamında düzenlenen Sempozyum,
TÜBİTAK, Türk Dişhekimleri Birliği, Ankara Dişhekimleri Odası ve Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi tarafından desteklendi.
Açılış konuşmalarında; Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Gökhan Alpaslan böyle bir sempozyum
düzenleme fikrinin nasıl doğduğunu ve
sempozyumun nasıl gerçekleştirildiğini
aktardı. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Tülin Oygür, ağız kanserinin erken teşhis edildiği zaman hastaların büyük
oranda tedavi olabileceğini, buna karşılık
vakaların en az yarısının hem tedavinin
çok güçleştiği hem de tedaviden sonra yaşam beklentisinin çok azaldığı geç evrede
teşhis edildiğini hatırlatarak, bu Sempozyumun toplumda ağız kanserleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Prof.Dr. Oygür Sempozyumda, ağız kanserlerinin moleküler
mekanizmalardan teşhisine, cerrahi tedavisinden radyoterapisine kadar her konunun, ağız kanserleri konusunda uzmanlaşan Kulak Burun Boğaz, Çene Cerrahisi,
Patoloji, Medikal Onkoloji, Radyasyon
Onkolojisi gibi farklı tıp ve dişhekimliği
disiplinlerinden değerli akademisyenler
tarafından, bilimdeki son yenilikler de dahil olmak üzere aktarıldığını söyledi.

I.

Ola¤an ﬂüpheliler: Alkol ve sigara
Leeds Üniversitesi’nden (İngiltere) davet
edilen Prof.Dr. Alec High, ağız kanserlerinin oluşmasında en fazla suçlanan etkenlerin sigara ve alkol kullanımı olduğunu, buna kötü ağız hijyeninin de eklenebileceğini
belirterek “aslında, diğer birçok kanserde
olduğu gibi, esas sorumlunun kötü yaşam
şekli olduğu söylenebilir” dedi.
İlk günkü panelde, Prof.Dr. Asriye Mocan, ağız içindeki hangi lezyonların invaziv
potansiyel taşıdığını ve bunların nasıl tanı-

nacağına değindi. Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.
Cansu Alpaslan tarafından gerçekleştirilerek Sempozyumda sunulan ve dişhekimlerinde ağız kanserleri konusundaki farkındalığı araştıran çalışmada dişhekimlerinin
%52,3’ ü ağız kanseri muayenesi yapabilecek düzeyde eğitim aldıklarını söylemiş,
buna karşın %44,2’ si hiçbir dişsiz hastasına ağız kanseri muayenesi yapmadığını
belirtmiştir. Tüm dişsiz hastalarına ilk
randevuda ağız kanseri muayenesi yapan
dişhekimlerinin oranı ise sadece %5,3.
GATA’dan Prof.Dr. Ömer Günhan konuşmasında birçok ağız kanserinin öncü lezyonları olan lökoplakilere ve eritroplakilere dikkat çekerken, California Üniversitesinden davet edilen Prof. Dr. Joel Palefsky,
hepsinin değil ama bazı ağız kanseri vakalarının HPV–16 veya 18 tarafından oluşturulduğunu belirtti.
Prof.Dr. Erdoğan İnal’ın oturum başkanlığını yaptığı ikinci panelde Prof.Dr.
Ahmet Köybaşıoğlu tümör rezeksiyonu ve
boyun diseksiyonu üzerinde durdu;
Doç.Dr. Reha Yavuzer de ağız ve ağız çevresi tümörlerin rezeksiyonunu takiben rekonstrüksiyon için uygulanan flep tekniklerini anlattı. Almanya’dan Prof.Dr. Nils
Weyer de bu tümörlerde cerrahi uygulamaların fonksiyonel rekonstrüksiyon yönünden nasıl olması gerektiği üzerine konferans verdi.
Ağız kanserlerinin erken teşhis edilmesi
konusunda yol alabilmek için toplumun

bilgilendirmesi ve dişhekimlerinin mezuniyet sonrası eğitime alınarak, konuyu sahiplenme açısından isteklendirilmesi gerektiğini belirten Prof.Dr. Oygür, “Bizler,
erken teşhis anlamında şimdiye kadar yeterli ilgi görmemiş olan bu konunun sürekli işlenebilmesi umuduyla bu Sempozyumu birinci ulusal sempozyum olarak
belirledik. Umarım dişhekimliği camiası
bu konuyu sahiplenir ve bilimsel ve eğitsel
etkinliklerin devamı gelir” diyerek bu konunun üzerinde durulacağının işaretini
verdi.
Nitekim Sempozyum sonunda yazılarak
okunan ve kabul edilen Sempozyum Sonuç Bildirgesi’nde, ağız kanserlerinin toplumumuz tarafından bilinmediği ve dişhekimlerince de meslek alanı içinde algılanmadığı belirtilerek, ağız kanserleri sempozyumunun belirli etkinlikler paralelinde, belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiği ifade edildi.
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Ayten Y›ld›r›m*

‘Bir Foto¤raf Çekinebilir miyiz?’
TDB Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Komisyonu çal›ﬂmalar›n› yo¤unlaﬂt›rd›. Kitle iletiﬂim araçlar›n›n
daha yo¤un kullan›lmas›n›n hedeflendi¤i çal›ﬂmalar›n en yenilerinden biri de TV ve sinemalarda gösterilmek üzere beﬂ ayr› konuda haz›rlanan ve sanatç› Mirkelam’›n rol ald›¤› bilgilendirme filmleri. Filmlerin ortak müzi¤i Mirkelam’›n baﬂl›¤›m›zda da yer alan ﬂark›s›.
Yıl etkinlikleri kapsamında çalışmalarımıza başlarken Toplum Ağız Diş
Sağlığı Komisyonu olarak yapabileceklerimizi tespit etmiştik.
Bunlar;
1- Türkiye çapında ilköğretim beşinci sınıf
öğrencileri arasında “Gülen Dişler” konulu resim yarışması düzenlemek,
2- Çeşitli konularda toplumu bilinçlendirecek broşürler hazırlamak,
3- Eğitim programına entegre olarak yürütülecek olan Sağlığı Geliştiren Okullar
projesine başlamak,
4- Sinema ve televizyonlarda gösterilmek
üzere yine toplumu ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirecek tanıtım filmleri hazırlamak,
5- Bilboardlarda kullanılmak üzere afişler
hazırlamak.
Bu bahsettiğimiz çalışmalardan “Gülen
Dişler” resim yarışması için afişler yaptırıldı ve Milli Eğitim müdürlükleri aracılığıyla
Türkiye çapında okullara dağıtımı ve duyurusu yapıldı. 21 Nisan’da il birincileri seçildi, 30 Haziran’da da İstanbul’da Türkiye
birinci, ikinci ve üçüncüleri seçilerek ödül
töreni yapılacak.
Topluma yönelik 10 ayrı bilgilendirme
broşürü hazırlandı:
> Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı
> Hamilelerde Ağız Diş Sağlığı
> Engellilerde Ağız Diş Sağlığı
> Diyabetlilerde Ağız Diş Sağlığı
> Kanser Tedavisi Görenlerde Ağız Diş
Sağlığı
> Yaşlılarda Ağız Diş Sağlığı
> Ortodonti Nedir?
> Diş gıcırdatma Nedir?
> Ağız kokusu Nedir?
> Doğru Bildiğimiz Yanlışlar
Bunlardan “Doğru Bildiğimiz Yanlışlar”
dışındaki broşürler 1 Mart 2008’den itibaren Posta gazetesinin Cumartesi ekinde her
hafta yayımlanıyor. Yine, tüm broşürler
Hürriyet’in internet sayfasında yayımlanıyor. Hürriyet’in ilgili yöneticisi sitenin bu
kısmının çok ilgi gördüğünü, ilk iki günün
ziyaretçi sayısının 20 bin olduğunu ve ağız
kokusuyla ilgili yazının daha çok tıklandığını belirtti.

100.

TDB Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Komisyonu (soldan sa¤a): Güler Sel, Akgül Gürerk,
Ali Gürlek, Ayten Y›ld›r›m, Ümit Demirel, Güler Gültekin.

www.tdb.org.tr’de de her hafta gazetede
yayımlanışını takiben broşürler sırayla yerleştiriliyor. Meslektaşlarımız buradan ulaşıp, hatta çıktı alarak hastalarına dağıtabilirler.
Sa¤l›¤› Geliﬂtiren Okullar projesinde
yol al›nd›
Sağlığı Geliştiren Okullar projesiyle ilgili
daha önca dergimizde bilgiler vermiştik
ama kısaca tekrarlayalım; Şişli’de projeye
Şişli Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’yle birlikte başladık. Birinci sınıf öğretmenlerinin projeyle ilgili eğitimlerini tamamladık.
Toplam 32 okul, 104 öğretmen ve 4386
öğrenci için hazırlanan ve içeriğinde Öğretmen Kitabı, Öğrenci Kitabı, plastik çene
modeli ve fırça, diş macunu, diş fırçası, boyama tableti, diş fırçalama tablosu, Sağlığı
Geliştiren Okullar afişi ve öğretmen eğitim
CD’si olan eğitim materyalleri de dağıtıldı.
Her okul için sorumlu bir dişhekimi tespit edilip eğitimleri tamamlandı ve okul ziyaretlerine başladılar. Burada amaç, öğretmenlerle işbirliği içinde çocuklara ağız ve
diş sağlığı konusunda yeterli bilgileri ulaştırmak ve diş fırçalama konusunda davranış değişikliği oluşturmak. Yıl sonunda yapılacak kontrollerle de ne kadar başarılı olduğumuzu ölçme değerlendirme şansımız
olacak ve bu çalışma dört yıl boyunca
sürecek.
Bilgilendirme filmleri haz›r
TV ve sinemalarda gösterilmek üzere hazır-

* Diﬂhekimi, TDB Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Komisyonu üyesi

lanacak bilgilendirme filmleri için üç firmadan teklif alındı. Bunların arasından Mirkelam’ın oynadığı “Bir Fotoğraf Çekinebilirmiyiz” senaryosu seçildi ve çekimleri tamamlandı.
Filmlerde her yaş grubundan kişilere
sağlıklı ve güzel dişlere sahip olmalarının,
hem genel sağlıklarını hem görüntülerini
olumlu etkileyeceği mesajı verilmeye çalışıldı. Filmlerin dişhekimi ve ağrı korkusuna
dayalı olmamasına, neşeli ve motive edici
olmasına çalıştık.
Filmler için RTÜK’ten ulusal ve yerel kanallarda sosyal sorumluluk çerçevesinde
yayımlanabilir izni alındı. Şimdi TV’lerde
ve tüm Türkiye çapında 100 sinemada üç
hafta boyunca gösterimlerine başlanacak.
Daha sonra sanal ortamda da çeşitli şekillerde göstermeye başlayacağız.
Eşzamanlı olarak da, bilboardlar için hazırladığımız afişleri kullanacağız. Böylece
toplumda ağız ve diş sağlığının önemi konusunda bir farkındalık yaratacağımızı
umuyoruz.
Zaten Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu olarak yaptığımız tüm çalışmalarda, -resim yarışması, okul projesi, broşürler, tanıtım filmi vb.- hep bu farkındalık yaratma
üzerinde durduk. Özellikle ‘dişhekimi kontrollerini aksatmayın’ vurgusunu yaptık.
Bugüne kadar savunduğumuz ilkeler doğrultusunda ‘hastalanmadan sağlığımızı korumak’, ‘tedavi edici’ değil ‘koruyucu’ hekimliği öncelemek noktasından hareket
ettik.
<
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Söyleﬂi: Hakan Sürmen Foto¤raflar: Sinan Kesgin

Mirkelam:

‘Ben ﬂark›c› de¤ilim’
TDB Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Komisyonu’nun haz›rlad›¤› bilgilendirme filmlerinde gönüllü olarak
rol alan Mirkelam’la sadece toplumsal sorumluluk projelerini de¤il esasen müzi¤i konuﬂtuk.
ﬁark› sözlerini de kendi yazan Mirkelam bunun nedenini aç›klarken anlataca¤› ﬂeyler
oldu¤unu, bir ozan gibi yaz›p söylemenin kendisine daha uygun oldu¤unu ve bu nedenle
kendisini sadece ‘ﬂark›c›’ olarak görmedi¤ini belirtiyor.
Müzik dünyas›na herkesin hat›rlad›¤› sansasyonel bir giriﬂiniz olmuﬂtu. Buna ra¤men kariyeriniz boyunca magazine fazla prim vermeyen
daha mütevazi bir çizgi izlediniz.
‘Her Gece’ ar›zi bir durum muydu?
Aslında ben çok popülerliği seven bir insan değilim. Öyle büyüdüm, okuduğum
kitaplar öyleydi, bizim yetiştiğimiz dönemin standardı popülerlik üzerine değildi.
O albümü yaparken de böyle çok büyük
bir popülerlik asla beklemiyorduk. Buna
yönelik çalışmamıştık, sadece alternatif,
özel bir şey yapmayı düşünüyorduk. Ama
kliple birlikte olaylar başka yerlere gitti, hiç
ummadığımız bir şeyle karşılaştık.

Sizin o ani ç›k›ﬂ›n›z, bir anda star
olarak lanse edilmeniz o dönem
çok eleﬂtiri konusu olmuﬂtu…
Bunlar benim dışımda gelişen şeyler. O
gün yaptığımız şey müzikal olarak da sunum olarak da çok orijinal bir şeydi. Dolayısıyla medyada bununla çok oynandı ve
sonuçta benim istediklerimin tam tersi oldu. Ben müzisyenim ve sadece müzik yapmak istiyordum. Bunlar benim istemediğim yöne gidince bu durum bende ekstra
bir çekingenlik yarattı. Olabileceğim yerlerde de bulunmadım ve bu, işimi de
olumsuz etkiledi. Bu durumlarda nasıl tavır alacağımızı sorabileceğimiz biri de pek
yoktu yanımızda, yöremizde. Diğer taraftan son derece pozitif tepkiler geldi. İlk de-

fa böyle bir şey yapılıyordu; ilk defa böyle
bir klip çekildi, ilk defa böyle bir tarz sunuluyordu. İçinde rock müziğinin olduğu,
punk müziğinin olduğu, alaturkanın olduğu ilk defaydı. Bu anlamda avantgarddı yani.
Müzikal anlamda tam olarak istediklerinizi yapabiliyor musunuz?
Daha geniﬂ kitleler taraf›ndan da
be¤enilmek için baz› tavizler verdi¤iniz olmuyor mu?
Herhalde Türkiye’de pek taviz vermeyen
sanatçılardan biriyimdir ben. Rock müzikte bile taviz verilmez gibi gözükür ama
onun da çok özgür şekilde yapıldığı söylenemez bugün. Görüyorsunuz hep aynı

TV ve sinemalar için haz›rlanan k›sa
filmlerden biri hamilelere (solda), Tüm
filmlerde yer alan ekip bir arada (üstte),
biri de çocuklara yönelik (aﬂa¤›da).

şeyler, aynı kalıplar.
Ben herhalde aklındakine en yakın müziği
yapanlardan biriyim. Müziklerime bakın,
başkasının müziğine benzetemezsiniz. Ben
sevdiğim müziği yapıyorum, ama hiçbir
başarı yetmez, hep daha üstüne ulaşmak
istersiniz. Hatta benim hayalim Grammy
kazanmak. İnşallah gerçekleşmez, gerçekleşince de mutsuz olurum. Öyle bir hayal
kalsın.
Ben istediğim müziği yapıyorum ama aklımda bir müzik varken başka bir müzik
çıkabiliyor tabii ki; bu hep böyledir. Her
albümde özde beni yansıtan ama farklı
melodilerle, ritimlerle yenileniyorum. Her
albüm farklıdır, çünkü zamanları çok farklı. Aradan geçen iki senede siz değişiyorsunuz, toplum değişiyor; ben ayak uydurmaya, bu gelişimin önünden gitmeye çalışıyorum. Asuman Pansuman, Bir Fotoğraf Çekinebilir miyiz? Bunlar hep bunun arayışlarıdır.

nu söylüyorum: “İlkbahar yaz mevsim
mevsim / Birkaç mektup, birkaç resim /
Unutulmaz, unutulmaz”, ve bütün insanlar bunu söylüyor. Bu, yaklaşık 45 senelik
bir şarkı. Demek ki sağlam şarkılar yaparsanız o şarkılar yeni kuşaklara da aktarılıyor ve sizinle birlikte büyüyen insanlara
olduğu kadar yeni gelen kuşağa da hitap
ediyorsunuz, dolayısıyla kitleniz de büyümüş oluyor.
Geçti¤imiz y›l Ezginin Günlü¤ü’nün
25. y›l› için yap›lan sayg› albümünde siz de yer ald›n›z. Sever misiniz
Ezginin Günlü¤ü’nü?
Müzikal
olarak
nelerle beslenirsiniz, kimleri seversiniz?
Ezginin
Günlüğü’nün eskiden beri
çok büyük hayranıy-

ilgili falan problemleri biraz da bununla ilgili. Eskiden sadakat lafı çok kullanılırdı
mesela şarkılarda. Şimdi sadakat diye bir
laf yok. Laf olmayınca o sizin hayatınızda
da çok yer kaplamıyor. Yoğunlaşmayınca,
karambolde hayatı düşünmüyorsunuz.
Telefon faturasını düşünüyorsunuz, sağlık
sigortanızı falan düşünüyorsunuz. Bir kere
hayatı sadeleştirmek lazım. Sadece müzikte de değil. Mutlu olmak için hayatı sadeleştirmek gerekiyor. Araba, ev, evin kirası,
bilmem ne, falan derken hayatı yaşayamamaya

‘Hayat› sadeleﬂtirmek laz›m. Sadece müzikte de de¤il. Mutlu olmak için hayat›
sadeleﬂtirmek gerekiyor. Araba, ev, evin kiras›, bilmem ne falan derken hayat›
yaﬂayamamaya baﬂl›yorsunuz. Hayat bu kadar koﬂuﬂturmayla ilgili bir ﬂey de¤il.’
Bu arada siz yaﬂlan›yorsunuz hayranlar›n›z da yaﬂlan›yor; yeni gelen
kuﬂa¤›n be¤enileri de¤iﬂmeye baﬂl›yor. Siz ayn› müzi¤i yapabiliyor
musunuz art›k?
Aynı müziği yapmıyorum zaten. Ama dediğiniz noktada benim klasiklerim var, o
klasikler beni ayakta tutuyor: Hatıralar,
Unutulmaz, Her Gece... Bir de böyle parçalar genellikle gitmiyor. Ben Hayal Kahvesi’nde şarkıları söylüyorum. Benim
‘Unutulmaz’ şarkımı söyledikten sonra şu-

dım. Ben üniversiteden ‘90 yılında mezun
oldum. O dönemde sayısı çok olmasa da
çok iyi müzisyenler vardı. Çok iyi müzikler
dinledik. Özellikle ben TRT3 çocuğu olduğum için cazdan klasik müziğe hepsini
dinledim ve bunlar hayatıma işledi. Bunu
Türkiye’deki müzikle birleştirdim. Babamdan dolayı alaturkayla haşır neşirdim,
halk müziğini de çok severim.
Şu anda mesela bir aşk şarkısı göremiyorum ben televizyonlarda. Dünyada da
böyle. Bence gençlerin bugünkü sevdayla

başlıyorsunuz. Hayat bu kadar koşuşturmayla ilgili bir şey değil.
ﬁark› sözlerinizi hep kendiniz yaz›yorsunuz, bunun sebebi ne?
Kendi anlatacaklarım olduğunu düşünüyorum. Ben şarkıcı değilim. Birinden bir
müzik alıp ona söz yazdırıp sonra şarkıyı
söyleyip ondan para kazanmak bana göre
değil. Ben o tarz bir insan değilim. Ben şair olmak isteyen, ozan olmak isteyen birisiyim. Şarkıcı değilim yani. Şarkıcı
>
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olmak istemiyorum. Ama
şarkılarımı en iyi kendim
değerlendirebildiğim için
kendi şarkılarımı okuyorum.
Türkiye için böyle bir tercihin de avantajlı olduğunu düşünüyorum. Herkesin aynı şeyleri yazdığı,
aynı insanın ürettiği müzikleri dinlediği bir ortam
yerine başka bir zenginlik
üretiyorsunuz. Sanatta
gelişemezseniz diğer koMirkelam’›n resmi web sitesi www.mirkelam.com.tr ilgi
nularda da gelişemezsiniz.
tasar›ma sahip.
Sanat, hayal gücüdür. Hayal edemezseniz mahvolmuşsunuz de- ler ya da yorumculardır. Onlar bunları çımektir. Evinizi güzelleştirmeyi hayal ede- karmayınca yüzeysel algılanıyor. Ben komezseniz hep aynı evler, aynı renkler olur. koreç ile ilgili şarkı yaptım. Asuman Pansuman bir red şarkısıdır. Elma Değil Ayva
TDB’nin toplum a¤›z diﬂ sa¤l›¤›yla bu dünyadaki durumumuzla ilgili hem aşk
ilgili bilgilendirici k›sa filmlerinde durumumuzla hem yaptıklarımızla ilgili
rol ald›n›z. Sosyal sorumluluk proje- bir şarkıdır. Bunların toplumsal göndermeleri farkedilmiyorsa bu biraz da yorumlerine yaklaﬂ›m›n›z nas›l?
Ben aslında şarkılarımla bir sosyal sorum- cuların eksiğidir. Yıllar önce Kokoreç diye
luluk işi yapmak isterim. Doğrudan dü- bir şarkı yaptım. Orada başka bir duruma
şünce ifade ederek, öğretici bir tarzda sos- gönderme var. Bunun farkına varmak aryal sorumluluk taşımam bir yere kadar do- tık yorumcunun ve dinleyicinin işi. Ben
ğal olabilir. ‘Lütfen kemer takın’ diyebili- hiçbir zaman doğrudan insanlara bir şey
rim. Veya ‘dişlerinizi günde iki kere fırça- anlatmak derdinde olmadım. Herkesin bir
layın’ diyebilirim ama bu ne kadar ikna fikri var ve benim sizi değiştirmem gibi bir
edici olur. Sosyal sorumluluğumu benim şey söz konusu değil. Böyle bir hevesim
en iyi ispatlayabildiğim yer şarkılar, beste- yok.
lerim, yaptığım müzik. Ama bunun yanın-

Çal›ﬂman›n bir farkl›l›¤› da insanlar› hastal›kla korkutarak de¤il, daha sa¤l›kl›, daha güzel diﬂlere sahip
olmaya heveslendirecek ﬂekilde iﬂlenmiﬂ
olmas›...
Evet, bu da yeni bir şey ve
doğrusu da bu. Bugün her
şeyin eğlendirme ve kandırma üzerinden yapıldığını göz önünde bulundurarak hareket etmek laçekici bir
zım. Kandırma lafını kötü
anlamda kullanmıyorum,
ikna etmek de diyebiliriz. Hepimiz öyle
değil miyiz, aynı çamaşır tozunu her sene
yeni bir formülle yeniden alıyoruz. Üstelik
biz burada gerçek bilgilerle insanları kendi
sağlıkları için ‘kandırmaya’ çalışıyoruz.
Bu tür çalışmaların toplum üzerinde etkili
olacağına inanıyorum. Güzel bir reklam
filmi nasıl bizim aklımıza kolayı sokuyorsa
bu başarılı çalışmanın da insanların akıllarının bir köşesine kendi diş sağlıklarıyla ilgili soruları sokacağını düşünüyorum.
Büyük ﬂehirler d›ﬂ›nda da ayn› etkiyi gösterir mi sizce?
İçinde zeka ve estetik varsa insanları etkileyecektir. ‘Bir Fotoğraf Çekinebilirmiyiz’
lafı altında Erzurum’un bir köyündeki bir
çocuk fotoğraf çekilmeyle gülümseme, gü-

‘Kendi anlatacaklar›m oldu¤unu düﬂünüyorum. Ben ﬂark›c› de¤ilim. Birinden bir
müzik al›p ona söz yazd›r›p sonra ﬂark›y› söyleyip ondan para kazanmak bana
göre de¤il. Ben ﬂair olmak isteyen, ozan olmak isteyen birisiyim.
ﬁark›c› de¤ilim yani.’
da halkı bilinçlendirmeye yönelik çalışmalardan gelen teklifleri de gerçekleştiriyoruz. Sanatçı arkadaşların çoğu da bunlara
katkı sağlıyor. Son yıllarda sosyal sorumluluk faaliyetleri de arttı. O nedenle bunların bir tanesini yaparken diğerini yapamıyor olabiliriz ama genellikle sanatçıların
geri çevirdiğini ben görmedim.
Sadece sosyal sorumluluk projeleri
de¤il ama toplumsal sorunlarla ilgili tav›r alma konusunda ne düﬂünüyorsunuz?
Onlar zaten bizim şarkılarımızda yer alıyor. Bunu ortaya çıkaracak olan gazeteci-

A¤›z diﬂ sa¤l›¤›yla ilgili sizin de rol
ald›¤›n›z filmleri nas›l buldunuz?
Valla monitörden gördüğüm kadarıyla
böyle işlerin en güzeliydi, en doğru yapılanıydı. Ben rol almasaydım da benim şarkımın (Bir Fotoğraf Çekinebilirmiyiz?) yer
aldığı böyle bir çalışmanın yapılması benim için yine ilginç olurdu. Benim orada
bulunmam benim için de hoş bir şey oldu.
Teknik olarak da bu tür çalışmalar arasında en iyilerinden biri olacağını düşünüyorum, perdeye yansıdığında daha iyi göreceğiz. Milyon dolarlık bir yapım değil bu,
dolayısıyla halk için yapılan en iyi bilgilendirme çalışması diye düşünüyorum.

lümsemeyle dişlerin sağlığı arasındaki balantıyı bir müddet sonra anlayacaktır. Eğer
yaklaşım şekli doğruysa, akılcıysa başarılı
olacağını düşünüyorum ben; şarkılar gibi
yani.
Peki sizin diﬂhekimleriyle iliﬂkileriniz nas›l?
Ben dişhekiminden korkmam, genellikle
şanslıydım bu konuda, öyle bir fobi geliştirmedim. Çok sık gitmesem de ara ara bir
sorun çıktığında gidiyorum. En kritik noktayı biliyorum ama: Dişçi dememeyi yıllar
önce öğretmişti dişhekimim.

<
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37 Avrupa ülkesinin Diﬂhekimleri Birlikleri ‹stanbul’dayd›

‹stanbul’dan ERO geçti
Dünya Diﬂhekimli¤i Birli¤i’nin (FDI) Avrupa Bölgesel Organizasyonu olan ERO’nun 2008 Genel
Kurulu 17-19 Nisan tarihleri aras›nda ‹stanbul’da gerçekleﬂtirildi. 37 ülkeden 132 meslek örgütü
yöneticisinin kat›ld›¤› Genel Kurul'da Türk Diﬂhekimleri Birli¤i delegasyonunda Prof.Dr. Murat
Akkaya, Prof.Dr. Taner Yücel ve Prof.Dr. Nermin Yamal›k görev ald›.
ünya Dişhekimliği
TDB Genel Başkanı Yıldı- lışmalarının FDI’a ışık tuttuğunu belirtti.
Birliği’nin
(FDI)
rım, konuşmasında tüm Daha sonra TDB Dış İlişkiler Komisyonu
Avrupa Bölgesel OrERO delegelerini İstanbul’da üyesi Dr. Sarkis Sözkes’in FDI’ın Doğu
ganizasyonu olan ERO’nun
görmekten duyduğu mem- Avrupa Sürekli Eğitim Program Müdürü
2008 Genel Kurulu 17-19 Ninuniyeti belirterek başarılı olduğuna değinerek Sözkes’in şahsında
san tarihleri arasında İstanbir kongre olması dileklerini TDB’yi başarısından ve işbirliğinden dolabul’da gerçekleştirildi. 37 ülkeden 132 sundu. FDI Başkanı Conrod öncelikle İs- yı kutladı. Ayrıca FDI’ın dünyanın birçok
meslek örgütü yöneticisinin katıldığı Ge- tanbul’da olmaktan ve ERO Genel Kuru- ülkesinde Signal’le birlikte organize ettiği
nel Kurul'da Türk Dişhekimleri Birliği de- lu’na katılmaktan duyduğu mutluluğu ifa- Ağız Sağlığını Geliştirme Projesi’nin
legasyonunda Prof.Dr. Murat Akkaya, de etti. ERO’nun FDI içerisinde ayrı bir TDB’nin işbirliğiyle Türkiye’de de başlatılProf.Dr. Taner Yücel ve Prof.Dr. Nermin önemi olduğunu ve ERO’nun başarılı ça- dığını duyurdu. Sanal ortamda tüm üye
Yamalık görev aldı. TDB
ülkelerle ve meslektaşlarla
Merkez Yönetim Kurulu
sürekli görüştüğünü, ancak
ve Merkez Denetleme Kuyüz yüze tanışmaktan daha
rulu üyeleri de toplantıya
mutlu olduğunu belirterek
katıldılar. Dişhekimliğinin
konuşmasını tamamladı.
içinde bulunduğu sorunlaERO başkanı Patrick Hescot
rın ve geleceğe yönelik önda konukları selamladıktan
görülerin tartışıldığı otusonra bu güzel organizasrumlarda yedi dilde anınyondan ötürü teşekkürlerini
da çeviri yapıldı.
sunarak sözü Türkiye’de
Toplantının açılış koAğız Sağlığı Hizmetleri ile ilnuşmalarını TDB Genel
gili konuşmasını yapmak
Başkanı Celal Korkut Yılüzere Prof.Dr. Taner Yücel’e
dırım, FDI Başkanı Burton
bıraktı. TDB Dış İlişkiler KoToplant›da TDB’yi D›ﬂ ‹liﬂkiler Komitesi üyeleri Prof.Dr. Murat Akkaya,
Conrod ve ERO Başkanı Prof.Dr. Taner Yücel ve Prof.Dr. Nermin Yamal›k temsil ederken TDB
mitesi ve FDI Bilimsel KomiPatrick Hescot yaptı.
te üyesi olan Prof.Dr. Yücel,
Merkez Yönetim Kurulu üyeleri de toplant›y› dikkatle izlediler.

D

TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›:

‘ERO ve FDI tekelleﬂmeye tav›r almal›’

ERO Yönetim Kurulu’nun üzerinde
çal›ﬂt›¤› konulardan biri de mesle¤e
yönelik tehditler.

genel olarak Türkiye’deki fakültelerin durumları, dişhekimlerinin dağılımı ve ağız
diş sağlığı hizmetleri hakkında bilgi verdi.
Mesle¤e yönelik tehditlere karﬂ› ortak politika
Avrupa delegelerinin gündemi onaylaması
ile Genel Kurul ERO başkanı tarafından
başlatıldı. Toplantı akışında tüm çalışma
gruplarının başkanları tanıtıldı. Dr. Philippe Rusca’nın denetiminde olan ‘Avrupa’da
Serbest Dişhekimliği Uygulaması’ çalışma
grubunun çok önemli çalışmalar yaptığı ve
Avrupa’da mesleğe yönelen tehditlere karşı izlenecek ortak bir yol haritası çıkarmaya çalıştığı ifade edildi.
Dr. Bedros Yavru-Sakuk’un başkanlığındaki ‘Genişleme’ çalışma grubunun
öneminin altı çizildi. Bu bağlamda Hescot,
ERO’nun bazı üyelerinin organizasyondan
ayrıldığını ve bundan duyduğu üzüntüyü
ifade ederek bu üyeleri yeniden kazanmaya
çalıştıklarını sözlerine ekledi. Dr. Vesna
Barac-Furtinger’in başkanlığındaki ‘Dişhekimliğinde Kadınlar’ çalışma grubu 20062008 arası kadın dişhekimlerinin Avrupa’daki dağılımı hakkında bilgi verdi. Çalışma gruplarının sunumlarından sonra
ERO Başkanı Hescot sahip olunan ortak
vizyon çerçevesinde tüm üyelerle mesleğin
geliştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi
açısından sağlam işbirliği gereğini vurguladı.
Yeni üyeler, ayr›lanlar...
ERO Genel Sekreteri Phippe Rusca, Belarus’un ERO’ya üyelik için başvurduğunu
ve bu konunun Yönetim Kurulu’nda görüşüleceğini ifade etti. ERO’dan ayrılan birliklerle görüşmeler yapıldığını ve onları
tekrar dahil etmek için görüşmelerin sürdürüldüğünü aktardı. ERO hakkında ayrıntılı bilgilerin sunulduğu internet sitesinin sık sık ziyaret edilmesinin gerekliliğine
ve ERO ile ilgili gelişmelerden haberdar
olunmasının önemine değindi.
>

Sizleri ikinci kez;
Do¤u Roma, Bizans ve Osmanl› imparatorluklar›na baﬂkentlik yapm›ﬂ;
Lamartine’e göre “ Tanr› ile insan›n, do¤a ile sanat›n, insan gözünün yeryüzünde görebilece¤i büyüleyici görünümü hep birlikte yaratt›¤›”,
Bir söylentiye göre Napolyon’un “ Yeryüzünde tek bir devlet bulunsayd› baﬂkenti ‹stanbul olurdu” dedi¤i,
“Gitmeye görmeye de¤er kent”, “gidilecek kent” diye tan›mlanan; do¤u ile bat›n›n,
Asya ile Avrupa’n›n, dinlerin buluﬂtu¤u bu ﬂehirde sizleri a¤›rlamaktan onur duyuyoruz.
Bize varl›¤›yla güç katan FDI baﬂkan› say›n Burton Conrod’› ve siz de¤erli Birlik baﬂkanlar›n›, yöneticilerini TDB ad›na sayg›yla selaml›yorum.
De¤erli konuklar,
Dün ERO Yönetim Kurulu ve çal›ﬂma gruplar› mesle¤imiz ve a¤›z diﬂ sa¤l›¤›n›n sorunlar›n› tart›ﬂt›lar. Bugün ve yar›n sorunlar›m›z ile mesle¤imizin gelece¤i üzerinde konuﬂaca¤›z.
Diﬂhekimli¤i mesle¤inin zor, meﬂakkatli ve bir çok beceriyi birarada bulundurmay›
gerektiren bir meslek oldu¤unu biliyoruz. Bunun için bilimsel ve teknolojik yenilikleri
izleyerek yetkin diﬂhekimi olmak için çaba gösteriyoruz. Görülen o ki, kendimizi yenilememiz, yetkin diﬂhekimi olmam›z mesle¤imizle ilgili yaﬂad›¤›m›z kayg›lar› ortadan kald›ramayacak.
Kendisi için çal›ﬂan, yani kendi iﬂinin patronu ve çal›ﬂan› olan diﬂhekimlerini zor günlerin bekledi¤i konusundaki endiﬂelerimizi sizlerle paylaﬂmak istiyoruz.
Dünyay› ve insanl›¤› etkileyen küresel kapitalizm ayn› zamanda mesleklerde de de¤iﬂimlere yol aç›yor. Sermayenin sa¤l›k alan›nda tekelleﬂmesi; kendisi için çal›ﬂan biz
diﬂhekimlerini iﬂçileﬂme sürecine sokmuﬂ bulunuyor. Bu sorunun sadece bizim sorunumuz olmad›¤›n›, birçok ülkedeki diﬂhekimleri birliklerinin sorunu oldu¤unu biliyoruz. Ortak soruna karﬂ› ortak mücadelenin gereklili¤i ortada.
ERO ve FDI’›n genel kurullar›n›n temel konular›ndan biri, bu sürece karﬂ› nas›l bir yol
izlenece¤inin tart›ﬂ›lmas› ve gerekli giriﬂimlerin yap›lmas› olmal›d›r.
ERO ve FDI genel kurullar›nda al›nacak kararlar ve kararlarla ilgili uygulamalar
mesle¤imizin gelece¤ini ﬂekillendirecektir. Ya sermayenin elinde iﬂgücünü satan ücretliler olaca¤›z ya da kendi iﬂinin sahibi, eme¤ini özgürce kullanabilen diﬂhekimleri
olaca¤›z.
Biz bu mesle¤in, kendisi için çal›ﬂan meslek grubu oldu¤una inan›yoruz. Ülkemizde
bunun kavgas›n› veriyoruz. AB’nin serbest mesleklere dair piyasa kurallar›yla ilgili
Avrupa Parlamentosu’nun 2003 y›l›nda Lizbon’da ald›¤› “Serbest mesleklerin hukuka
dayal› demokratik sistemin ifadesi oldu¤unu ve özellikle Avrupa toplumlar›n›n
önemli bir unsurunu teﬂkil etti¤i” karar›n›n mesle¤imizin gelece¤i aç›s›ndan tarihsel
önemde bir karar oldu¤unu düﬂünüyor ve bunun gere¤i için u¤raﬂ veriyoruz.
Bu anlamda bugün ve gelecekte meslek birlik yönetimlerinde görev alacak meslektaﬂlar›m›z›n sorumluluklar› a¤›r ve çabalar› onurlu olacakt›r. Biz bu çaban›n ve onurun taraf› olarak üzerimize düﬂen görevi yapmaya çal›ﬂaca¤›z.
Toplant›n›n verimli ve baﬂar›l› geçmesini diliyor, hepiniz sayg›yla selaml›yorum.

TDB Genel Baﬂkan› Celal K. Y›ld›r›m ve TDB D›ﬂ ‹liﬂkiler Komisyonu üyeleri
Prof.Dr. Taner Yücel, Prof.Dr. Nermin Yamal›k ve Dr. Sarkis Sözkes, FDI Baﬂkan›
Burton Conrod’la birlikte.
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FDI Bilimsel Komite üyesi Prof.Dr. Taner Yücel:

‘Önemli kararlar al›nd›’

Bo¤az gezisi Avrupal› delegasyonlar
için çok etkileyiciydi.

Sermaye sahiplerinin diﬂhekimli¤i
merkezleri açmas›na dair...
Dr. Eduardo Cavelle, Stockholm’de yapılacak FDI Kongresi’nde görüşülecek bir
taslak karar kapsamında; ticari şirketler
veya dişhekimi olmayan sermaye sahipleri
tarafından giderek daha fazla sayıda dişhekimliği kliniğinin açılmakta olduğuna ve
bu durumun meslek ve dişhekimi-hasta
ilişkisi için, çok büyük bir dezavantaj olduğuna değindi. Cavalle, ağız diş sağlığı
kalitesinden ne kadar ödün verildiği sorusunu yönelterek hastanın temel sağlık tedavisi alabilme hakkına müdahale edildiğini ifade etti. Sermaye sahiplerinin meslek uygulamalarına müdahalesinin engellenmesi gerektiğini belirten Cavalle, sermayenin hasta menfaatini değil, daha çok
kâr etmeyi düşündüğünü söyleyerek, bu
konuda meslektaşlarla işbirliği içinde çalışmanın önemine değindi. Bu tür uygulamaların hasta-dişhekimi ilişkisini de
olumsuz yönde etkilediğini ve ileride hastanın sağlığını da tehlikeye atacağını ifade
etti.
Cavalle: Sigorta ﬂirketleri diﬂhekimli¤ini tahrip etmeye baﬂlad›
Aynı zamanda FDI Dental Praktis (Serbest
Dişhekimliği) Komitesi Başkanvekili olan
Dr. Edoardo Cavalle, “Avrupa’da Serbest
Dişhekimliği Uygulaması” ile ilgili daha
önce göndermiş olduğu anketin tüm ülke
birlikleri tarafından tamamlanmadığını,
bu anketin bir an evvel tamamlanarak
kendisine gönderilmesinin çok önemli olduğu hususunda bir hatırlatma yaptı. Cavalle, dişhekimlerinin haklarının sigorta
şirketleri tarafından nasıl tehdit edildiği
konusuna da değindi ve serbest meslek uygulamalarına ilişkin çalışma yürütülmediği takdirde dişhekimlerinin aleyhine gelişmelerin yaşanabileceğini söyledi.
Almanya’da sigorta şirketleri tarafından

ERO Genel Kurulu, kat›lan yabanc› ülke
delegelerinin de ifadesiyle çok başar›l›
geçti. İstanbul’da serbest dişhekimliği
mesleğini ilgilendiren çok önemli kararlar al›nd›. Serbest dişhekimliği mesleğini
sadece dişhekimlerinin yapacağ›n› bir
kere daha tekrarlad› ve ticari kazanç
amac›yla dişhekimi olmayanlar›n merkezler açmalar›n›n önüne geçilmesi gerektiği belirtildi. O bak›mdan önemli.
Bunun yan› s›ra ülkemizde gerçekleştirilen bu toplant› İstanbul’un kültür ve tarihi güzelliklerinin de tan›t›lmas›na im-

Prof.Dr. Taner Yücel ERO Toplant›s›nda
Türkiye’de a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin
durumu üzerine bir konuﬂma yapt›.

kan verdi. Her bak›mdan çok verimli ve
başar›l› bir toplant› oldu.

TDB Genel Baﬂkanvekili Prof.Dr. Murat Akkaya:

‘Çok çaba harcand›’
Organizasyon
başka ülkelerdeki organizasyonlara göre bir
çok aç›dan daha
iyiydi. Bizden önceki toplant›lar›n kalitesine bakt›ğ›m›zda bunu gururla ifade
edebiliyoruz.
Bir kere dişhekimliğinin en üst uluslararas› organizasyonlar›ndan bir tanesinin
İstanbul’da, Türkiye’de yap›lmas› Ülkemizin tan›t›lmas› aç›s›ndan son derece
önemli. Bu öyle kolay kolay al›nan bir
etkinlik de değil. Bunun için başka ülkeler de mücadele veriyor. Bir yar›şmaya
giriliyor ve onun sonucunda tercih edilerek bu organizasyonu üstleniyorsunuz.

Bu tüm arkadaşlar›n başar›s›. TDB ad›na
D›ş İlişkiler Komisyonu kongreyi almak
için çok uğraş verdi.
ERO’nun mesleki toplant›s› d›ş›nda bilimsel bir bölüm vard›. Burada biri
Prof.Dr. İnci Oktay olmak üzere üç değerli konuşmac› risk yönetimiyle ilgili
gayet detayl› bilgiler verdi. Bizim de
art›k yak›ndan ilgilenmemiz gereken bir
konu risk yönetimi. Gerçi bizim direkt
bu başl›kla bu çal›şmam›z olmasa da risk
yönetimiyle ilişkili birçok çal›şmam›z
zaten var, yabanc› olduğumuz bir konu
değil risk yönetimi. Ama tekrar gündeme gelmiş olması iyi oldu. Bu konular›n
üzerinde daha fazla durmam›z gerektiğini anlam›ş olduk.

FDI Do¤u Avrupa Sürekli E¤itim Program Müdürü
Dr. Sarkis Sözkes:

‘TDB, gücünü pekiﬂtirdi’
ERO Genel Kurulu, Dişhekimliği Birlikleri bazında Avrupa’da söz sahibi olan
önemli kişilerin bir araya geldiği ve FDI
Başkanı Dr. Burton Conrod’ında katılımıyla temsili anlamda en üst düzeyde,
dişhekimliğine dair mesleki ve siyasi konuların tartışıldığı çok önemli bir toplantıydı. TDB böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yaparak dişhekimliği örgütleri arasındaki gücünü pekiştirmiştir.
ERO Genel Kurulu’nun organizasyon
detayları açısından bakacak olursak yedi

dilde yapılan simultane çevirileri, sorunsuz toplantı ortamını,
program akışının
harfiyen uygulanmasını ve yine sorunsuz
bir sosyal programı hayata geçirdik. Bu,
özverili ve yoğun bir çalışmanın ürünü.
TDB, başarıyla gerçekleştirdiği ERO toplantısıyla gelecekteki bir FDI Kongresi
adaylığı konusunda güç kazanmış ve katılımcıların takdirini toplamıştır.
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Almanya Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂkanvekili Prof.Dr. Wolfgang Sprekels:

‘ERO Avrupa d›ﬂ›na taﬂmamal›’

Son akﬂam tekneyle yap›lan Bo¤az
gezisinde ERO ve FDI baﬂkanlar› Yüzy›l
logolu pastay› birlikte kestiler.

mesleğin icra edilişine müdahale edildiğini
ve selektif (seçici) sözleşmelerin yapıldığını
ifade eden Cavalle, sigortacılar ve dişhekimlerinin birlikte hangi tedavilerin verileceğine karar verdiklerinin ve hasta seçtiklerinin altını çizdi. Sözleşmenin sadece dişhekimi ve hasta arasında belirlenebileceğini, sigorta şirketleriyle birlikte böyle bir belirlemenin asla yapılamayacağını söyleyen
Cavalle bu durumun mesleğin şirketler tarafından devralınması diye de tercüme edilebileceğini ifade etti.
ERO gelecek dönem Başkanı Dr. Gerhard Seeberger ‘Avrupa Ağız Sağlığı Günü’nün organize edilmesi için birçok üye
birliğin istekli olduğunu ifade etti. Ayrıca
birliklerin elinde bulunan ve iyi işleyen koruma modellerinin, diğer ülkelerde de yaygınlaştırılmasının gerekliliğini vurguladı.
Ağız kanserleriyle ilgili olarak da uzman
bir heyetin oluşturulduğunu ve 2009’da bir
uzmanlar paneli düzenleneceğini duyurdu.
Ana tema: Risk Yönetimi
Toplantının bu yılki ana teması olarak belirlenen ‘Risk Yönetimi’ hakkında İtalya’dan Dr. Eduardo Cavelle, Türkiye’den
Prof.Dr. İnci Oktay ve Fransa’dan Dr. jean-Claude Michel’in katılımıyla bir panel
gerçekleştirildi. Genel Kurul, TDB ve ERO
başkanlarının kapanış konuşmalarıyla son
buldu. 2009 yılında Roma’da gerçekleştirilecek ERO Genel Kurul toplantısının ana
teması ise fluorid olarak belirlendi.
Baharın en güzel anlarını yaşayan İstanbul, tüm ülke katılımcılarını büyüledi. Tarihi ve turistik yerleri içine alan sosyal
program ülkemizin tanıtımı açısından etkiliydi. ERO Genel Kurulu’nun başarılı organizasyonu şehrin güzellikleriyle birleşince yıllarca hatırlanacak anlara imza atılmış
oldu. Renkli, canlı ve dopdolu bir ERO Genel Kurulu gerçekleşti İstanbul’da.
<

Dördüncü kez İstanbul’day›m. İlk kez
gelişim 40 y›l önceydi, NATO’da görevliydim. Eski kültürleri çok severim, seve
seve buraday›m. Organizasyon çok güzel. Moskova’dakinden çok daha iyi
(aman kimse duymas›n). ERO uzun bir
süreden sonra daha iyi bir yola girdi.
Aktiviteler ve temalar çok iyi seçilmiş,
günden güne daha iyiye gidiyor. Yaln›z,
ERO’nun genişlemesinin bir s›n›r› olmas› gerektiğini düşünüyorum. Bu Avrupa çap›nda bir örgüt. Avrupa dışındaki ülkelere yay›lmamas› gerekiyor. İsrail
örneğin Avrupa’ya dahil değil. Ama ona

da tamam diyoruz.
Avrupa
coğrafi s›n›rlarında bir örgüt
olması gerekiyor.
TDB'yi çok fazla tanıdığımı
söyleyemem;
sadece başkan›
tan›yorum. Ve o çok aktif biri, TDB için
çok pozitif biri. ERO toplant›s›n›n burada yap›lm›ş olmas› TDB aç›s›ndan büyük bir kazanç.

‹sviçre Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂkanı Ulrich Rohrbach:

‘Konular çok iyi seçilmiﬂ’
Küçük bir kasabada dişhekimiyim.
Y›llard›r dişhekimleri odas›nda, meslek
örgütünde çal›ş›yorum. Şu anda da İsviçre Dişhekimleri Birliği Başkan›’y›m.
Havaalan›nda indiğimden beri her şey
çok güzeldi. İstanbul’a ve Türkiye’ye ilk
kez geldim. TDB’nin bu organizasyonu
mükemmel. Daha önce birçok ERO
toplant›s›na katıldım, organizasyonda
da görev ald›m. Bu toplant› çok canl›,
çok hareketli. Konular çok iyi seçilmiş.
Kat›l›mc›lar da hazırlıklı, her şey çok güzel.
Biz İsviçre delegasyonu olarak burada

yer almaktan
çok mutlu olduk. Organizasyonu hazırlayan
TDB’ye teşekkür ediyoruz.
Söylemek istediğim bir başka
şey de insanlar
çok güler yüzlü,
yard›msever ve çok ilgililer. Yolda bile
rastlad›ğ›m›z insanlar yard›mc› olmaya
çal›ş›yor. Eşim de ben de çok mutlu olduk.

ERO toplant›s› için ‹stanbul’a gelen FDI Baﬂkan› Burton Conrod, TDB Merkez Yönetim
Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve D›ﬂ ‹liﬂkiler Komtesi üyeleriyle bir hat›ra
foto¤raf› çektirdi.
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ERO Baﬂkan› Patrick Hescot diﬂhekimli¤i hizmeti sunulan yerleri sadece diﬂhekimlerinin
açabilece¤ini belirtti:

‘ERO bu konuda kararl›’
hangi bir ameliyat› s›ras›nda da ağ›z
diş sağl›ğ›n›n yerinde olmas› gerekiyor. Ağızdaki enfeksiyon kontrol altına alınmadan ameliyat yapılamıyor. Oysa baştan bunu önlemek
laz›m ki kardiyovasküler sistemdeki
rahats›zl›k meydana gelmesin.
Üçüncüsü; kanserler. Ağ›z kanserleri ölümcül vakalar. Ağ›z kanserlerine yakaland›ktan sonra kurtuluşu
olmayan vakalar genelde. Bunun da
sebebi alkol ve sigara. Alkol ve sigara kullanan kişiler iyi bir ağ›z diş
sağl›ğ›na sahip değillerse eğer, malesef ağ›z kanserine yakalanma riskleri
fazla. Bu da bahsettiğim gibi son derece tehlikeli bir hastalık. Onun için
dişhekimliği ve genel t›bb›n bir arada olduğunu ve birbirinden
ayr›lmaz parçalar olduğunu anlatmak laz›m.

‹stanbul’daki organizasyonu
nas›l buldunuz?
İstanbul’daki organizasyon şimdiye
kadar gördüğüm en iyi organizasyondu. Ben uzun zamandır
ERO’day›m. Hem İstanbul’un kendi
güzelliği, hem de TDB’nin çal›şmalar›yla organizasyonun fevkalade olması bize de çok rahat çal›şma ortam› sağladı.
ERO’nun geniﬂlemesiyle ilgili
düﬂüncelerinizi ö¤renebilir
miyiz?
İlk hedefimiz coğrafi konum olarak
Avrupa’daki tüm dişhekimlerini
birleştirmek. DeGaulle’ün dediği gibi Urallar’dan Atlantik’e kadar tüm
ülkeleri birleştirmeyi düşünüyoruz.
Burada tabii bizim avantaj›m›z, zengin bir k›tay›z. Değişik kültürlerin,
değişik ülkelerin insanlar›n›n bulunmas› Avrupa’n›n zenginliği.
Avrupa’da diﬂhekimlerinin
karﬂılaﬂtıkları en büyük sorunlar
neler?
En büyük sorunlarımızdan biri ne yazık
ki ağız diş sağlığının öneminin yeteri kadar kavranamamış olmasıdır. Bunun
önemini hem hükümetlere hem de halka
anlatmamız laz›m. Burada sadece ağ›z diş
sağl›ğ›ndan değil genel sağl›ktan da bahsetmemiz gerekiyor. Yani insan gülebilmeli, beslenebilmeli, konuşabilmeli. Bütün bunlar ağ›z sağl›ğ›ndan geçiyor. İnsanlar›n hayat kalitesinin yüksek olmas›
için, tüm vücudun sağl›ğ› için, mutluluğu
için ağ›z diş sağl›ğ› başta geliyor.
Ülkemizde diﬂhekimli¤i hizmetleri
üvey evlat gibi görülüyor.
Avrupa’da da böyle mi?
Neyse ki bütün Avrupa’da öyle değil. Genel sağl›ğ›n›n öneminin ağ›z diş
sağl›ğ›ndan geçtiğini hükümetlere anlatmak laz›m. Bir örnek vereyim; yaşl› insanların eğer ağ›z diş sağl›ğ› bozuksa ve
bu nedenle iyi beslenemiyorlarsa bunun
ölümcül sonuçları olur. Ölüme kadar gi-

‘Sermayenin sektöre
girmesi konusunda
görüﬂümüz çok net.
Hiçbir ﬂekilde meslek
dıﬂı kiﬂilerin bu iﬂe
girmemesi lazım.
Merkezleri de
diﬂhekimleri açar,
muayenehaneleri de.
FDI'ın da, ERO’nun da bu
konuda kararı var.’
den durumlar gelişebilir. Bunu iyi anlatabilirsek belki sorun biraz çözüme kavuşur. Baz› konularda dişhekimliği genel t›p
hekimliğinden de önemli. Bunun için üç
tane örnek vereceğim. Mesela diyabet...
Diyabet olan kişiler dişlerini kaybettikleri
zaman enfeksiyona kap›l›p ölümcül vakalara bile maruz kalabilirler. İkincisi; şayet
dişlerinde enfeksiyon varsa bu kardiyovasiküler sistemde ciddi sorunlara yol açıyor. Kardiyovasiküler sistemindeki her-

Sermayenin sektöre girmesi
için ne diyorsunuz?
Bizim bu konudaki görüşümüz çok net.
Hiçbir şekilde meslek d›ş› kişilerin bu işe
girmemesi laz›m. Merkezleri de dişhekimleri açar, muayenehaneleri de. FDI'›n
da, ERO’nun da bu konuda karar› var. Bu
tür girişimlere karş› ç›kmak laz›m. TDB
hükümete karş› ERO’nun deklarasyonunu göstererek bunun arkas›nda durduğunu Birlik olarak göstermeli.
Ülkenizdeki hükümet,
diﬂhekimli¤i hizmetleriyle ilgili
bir yasa çıkarırken size
danıﬂıyor mu?
Bize herşeye rağmen muhakkak soruyor,
fakat yine kendi bildiğini yap›yor. Onun
için bizim bir arada durup güçlü bir şekilde karşı çıkmamız lazım.
Türkiye’deki diﬂhekimlerine bir
mesajınız var mı?
Tabii var, olmaz m›. Mutlu olsunlar.
Çünkü dişhekimliği mesleği dünyan›n en
güzel mesleği. Mesleklerine sahip ç›ks›nlar ve mutlu olmaya devam etsinler.
<
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FDI Baﬂkan› Burton Conrod:

‘Sa¤l›k hizmeti
ticari bir ürün gibi görülemez’
Hoﬂgeldiniz. Öncelikle ilk izlenimlerinizi alal›m?
Dün geldim. Bu k›sa zamanda İstiklal Caddesi’nde uzun bir yürüyüş yapt›m. İnsanlar
çok renkli, gayet iyi vakit geçiriyorum.
ERO’nun genel kurulunda da söylediğim
gibi FDI için TDB çok önemli bir üye. O
anlamda burada olmak benim için de çok
önemli.
ﬁu anda dünyada a¤›z diﬂ sa¤l›¤›yla ilgili en önemli problemler neler?
Birincisi, ağ›z diş sağl›ğ› bak›m›na olan ihtiyaç. İkincisi de, toplumun ağ›z sağl›ğ›n›n
genel sağl›ğ›n önemli bir parças› olduğunu
fark etmemesi.
FDI bunlarla ilgili neler yap›yor?
Bunun için öncelikle endüstrinin desteğine
ihtiyac›m›z var; endüstri olmadan FDI'›n
da yapabileceği çok fazla bir şey yok. Sonras›nda bütün ülke Birliklerinin hep beraber çal›şmas› çok önemli. Buna destek olarak da Dünya Sağl›k Örgütü’nün bizi desteklemesi çok önemli. Bilimsel anlamda da
IADR gibi bilimsel kuruluşlar›n varl›ğ› da
bize güç veriyor. FDI'›n daha fazla yard›ma
ihtiyac› var. Çünkü ağız diş hastal›klarının
çok önemli olduğunu ve bunların bize çok
zarar verdiğinin bilincindeyiz. Bunun için
Prof.Dr. İnci Oktay’›n yapt›ğ› proje bizim
için çok önemli bir bildiri olacak. Çünkü
hepimizin bildiği gibi; biz ağ›z sağl›ğ›n›n
nasıl korunabileceğini biliyoruz. Ama hala
sorun var ki ağız diş hastal›kları oldukça
yaygın. Onun için burada tanıtımını yaptığımız FDI-Signal ortak projesiyle dünya çapında ağız diş sağlığı bilincini art›rmada bir
ad›m daha atm›ş olacağ›z.
Dünya diﬂhekimli¤i nereye do¤ru
gidiyor?
Dişhekimi olmayan insanların dişhekimliği
hizmeti sunulan merkezler açmas› en büyük s›k›nt›. Bu ayn› zamanda küresel bir
s›k›nt›. Bunun için özel olarak Eylül ay›nda
Stockholm’de yapılacak FDI Kongresi’nde
bir forum gerçekleşecek. Hekim ve hasta
aras›nda güven ve etik olmadan tedavi
yap›lamaz. Sağlık hizmeti bir ürün gibi alınıp satılamaz. Dişhekimi hastas›ndan so-

ERO Genel Kurulu aç›l›ﬂ›n›n ard›ndan FDI’›n Signal’le birlikte küresel düzeyde
hayata geçirdi¤i ve ‘A¤z›na Sa¤l›k Türkiye’ ad› alt›nda yürütülecek kampanyan›n
tan›t›m toplant›s›na geçildi.

rumludur ve onun kendi şartlar› alt›nda yani bir muayenehane koşulunda tedavi edilmesi en doğrudur. Ama bu sadece Türkiye’nin sorunu değil. Özellikle İsrail, İspanya ve Kuzey Amerika’da bu sorunlar yaşan›yor. Ve bunun için de FDI çal›şmalar›
sürüyor. Hep beraber farkl› çözümler arasından en iyisini bulacağ›z.
A¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin devlet
taraf›ndan muayenehanelerden sat›n al›nmas› konusunda dünyadaki
örnekler nasıl?
Bu durum birçok ülkede sizdeki gibi. Ağ›z
sağl›ğ› bir lüks olarak algılanıyor. Ağ›z diş
hastalıklarının bütün kanser vakalar›ndan
tutun da kalp hastalıkları ve düşük yapma
riskiyle olan bağlant›s› bilimsel olarak
kan›tland›; bunu göstermemiz gerekiyor.
Ağ›z sağl›ğ› için yap›lan harcamaların kozmetik harcama olmadığını ve bunlar olmadan sağl›ğ›m›z› kazanamayacağımızı anlatmamız lazım. Belki de bu hastal›kların yol
açacağı harcamalardan bahsedersek onlar›n
anlayabildiği dilde konuşmuş oluruz. Ben
harcamalar› üç ana bölüme bölüyorum. Birincisi tedavilerle ilgili harcamalar. İkincisi
ağr›dan kaynaklanan ilaç giderleri var, bunu engelleyebiliriz. Ayr›ca işin sosyal tarafı
da çok önemli. Sağlıklı dişler insanlara sosyal olarak bir güven getiriyor. Diğer taraftan birçok kişi diş ağr›s› nedeniyle işine gi-

demiyor. Yapt›ğ›m›z bir ankete göre bu
oran hiç de az değil. Bu yönden de hükümetlere bilgi verildiğinde onlar› etkileyebileceğimizi düşünüyorum.
Son yıllarda kozmetik diﬂhekimli¤ine do¤ru bir gidiﬂat var. Bununla ilgili görüﬂlerinizi ö¤renebilir miyiz?
Her bir dişhekimine ihtiyac›mız var. Hastan›n kozmetik ihtiyac›na bağl› olarak kliniğe gelmesi bir basamak olarak değerlendirilip hasta medikal tedaviye yönlendirilebilir. Tabii ki kozmetik baz› uygulamaları
da yapacak dişhekimleri. Ama dişeti hastal›klar›n› ya da diş çürüklerini önlemesinin
temel görev olduğunu hiçbir zaman unutmamas› gerek.
Türkiye’de bir FDI Kongresi ne zaman yap›labilecek? Türkiye’deki
diﬂhekimlerine bir mesaj›n›z var m›?
Bu kararlar› alan bir bölümümüz var. Bunun için tekrar başvuru yapmanızı isterim.
İstanbul için bu çok büyük bir şans. Çünkü
buras› çok güzel bir şehir ve birçok kişi için
değişik bir deneyim olacakt›r buraya gelmek. Ama büyük ve daha düşük maliyetli
bir kongre merkezi olmadan bunun gerçekleşmesi pek mümkün değil. Türkiye’deki
meslektaşlarıma FDI’ın son derece aktif bir
üyesi olan TDB’nin katkılarından son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. <
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FDI Dental Praktis Komitesi Baﬂkanvekili Edoardo Cavallé:

‘Hiçbir sistem mükemmel de¤il’
Ülkenizdeki sa¤l›k hizmetlerinin
finansman›yla ilgili bilgi alabilir
miyiz?
İtalya’da 1978’e kadar Bismarck modeli
(primle finanse edilen) uygulanıyordu.
‘78 y›l›ndan sonra İngiliz modelini (vergilerle finanse edilen) benimsedik ama
bunu da çok başar›l› bir şekilde götüremedik. Beş y›l önce bütün bölgeler kendilerine uygun sağl›k sistemini seçme
noktasında serbest bırakıldı ve her bölge
kendi bölgesinin maddi durumuna göre
kendi kurallar›n› benimsedi. Ama ulusal
düzeyde çizilen ana çerçevede bütün bölgeler için öncelikli yaş gruplar› ve hastal›klar belirlendi. 0-14 yaş grubunda her
şey sigorta taraf›ndan ödeniyor, 14-65
yaş aras›nda ise her şeyi yurttaşlar ödüyor. 65 yaş›n üzerindekiler eğer y›ll›k 11
bin Avro’nun üstünde kazan›yorsa ya da
kronik bir sağl›k sorunu yoksa yine kendisi ödüyor. Ama kronik bir sorunu varsa,
kanser gibi, kan hastal›klar› gibi ya da kontrol edilemeyen diyabet gibi, bunlar› sigorta ödüyor.
Çal›şanlar özel şirketlere de sigorta
yapt›rabilir. Bunlar yaptırdığınız poliçe
miktarına ve ödediğiniz prim miktarına
göre faturan›n belli bir yüzdesini
karş›l›yor. Bu durum dişhekimliğinde de
ayn›. Karşılaştırma yaparsak 1978 öncesinin daha iyi olduğunu ya da daha fazla şeyi kapsad›ğ›n› söyleyemem. Zaten
gelirinizin büyük bir k›sm›n› devlet vergi
olarak ald›ğ› için sizin dişhekimi olarak kazanc›n›z azal›yordu.
Sigortan›n anlaşma düzeninde; dolguların %40’ı ödenir, diş çekimlerinin %50’si
ödenir ya da protezlerin %60’› ödenir gibi
maddeler yer alır. Bu ödediğiniz prime
bağl›dır.
Fiyat sabitleme diye bir uygulama da
var. Diyelim ki sabitlediğiniz fiyat bir dolgu için 60 Avro ise ve siz de en iyi dişhekimine gidip çok daha üstünde bir fiyata
dolgunuzu yapt›rmak istiyorsan›z sigorta
yine 60 Avro ödüyor ve üstünü siz ödemiş
oluyorsunuz.
‹nsanların bu sisteme tepkileri var
mı ﬂu anda?
Hiçbir sistem mükemmel değildir. Sistem-

gelinceye kadar için bir çok aşamaları
var. Bu aşamalarda benim sormam gereken birçok şey var aslında. Mesela acaba
dişhekimliği için hiçbir zaman kullanmad›ğ›m›z tanı ve tedavi protokollerini
bir tarafta bulundurmak doğru mu? Ya
da rezin esasl› malzemelerin bu kadar
pahal› olmas› normal mi? Ya da kulland›ğ›m›z anestezi malzemesinin kokainden daha pahal› olmas› normal mi?
Üretimle hastaya uygulama arasındaki
süreçte, harcamalar›n çok üst seviyede
olmas›n› ve dental işlerin maliyetini artıran şeyler oluyor.

de sürekli sorunlar olabiliyor ama geçmiş
zamanda çok para harcandı bu sistem için.
Dolay›s›yla şu anda bu sistemde ilerlememiz en doğrusu gibi gözüküyor, daha fazla
zaman kaybetmek istemiyoruz. Avro çok
arttığından insanlar tabii ki s›k›nt›lar
yaş›yor ve gelirleri gittikçe azal›yor. Dolayısıyla insanlar›n diş tedavilerini karş›lamas› zorlaş›yor. Ama eğer hiçbir şekilde işi
yoksa, yoksul olduğunu bir kartla (Türkiye’deki yeşil kart benzeri) ispatlayabiliyorsa ödeme yapmak zorunda kalm›yorlar.
Onun haricinde herkes para ödemek zorunda.
Diﬂhekimlerinin sistemden memnuniyeti nasıl ?
Memnuniyetleri her geçen gün azal›yor.
Çünkü, art›k İtalya, Avroya bağlı olarak
AB içinde yoksullaşıyor. Dolay›s›yla hekimlerin tercihleri de farkl›laşmaya başlad›. Hasta, bir kuron yapt›rmak isteğiyle
muayenehaneye gelse bile, hekim hastan›n
tedavi ücretini karş›lama gücüne göre kuron yerine büyük bir dolgu da yapabiliyor.
Bu durum hizmetlerin kalitesini etkiliyor mu?
Çok zor bir soru. Elbette elimizden geleni
en kaliteli şekilde yapmaya çal›ş›yoruz.
Ama hayat›m›z› da kazanmam›z gerekiyor.
Bu anlamda hayat bizi zorluyor. Dişhekimi, harcamalar›n en son halkası. Kullandığımız ürünlerin maliyetleri açısından bize

Diﬂhekimleri kendileri için çal›ﬂan
bir meslek grubuyken meslek dıﬂı
kiﬂilerin ve sermayenin sektöre
girmesiyle iﬂçileﬂmeye baﬂlad›. Bu
süreci nasıl de¤erlendiriyorsunuz?
Bunu çok tehlikeli buluyorum çünkü dental merkezler yoğunlaştığında dişhekimi
ücretleri düşecek. Bu tür yerler maliyetleri
düşürmek için hastalar›n görmeyeceği
k›s›mlardan k›s›tlamalar yap›lacak. Bu kısıtlamaların s›n›r› da sorun ç›karamayacak
kadar olacak. Yani dişhekimleri problemler olmayana kadar sorunlar› gizleyecek.
Bu problemlerin ne olacağını tam olarak
kestiremeyiz.
Genç ve deneyimsiz dişhekimleri bir şekilde iş hayatına başlamak zorunda olduklarından bu tür merkezlerde çalışmayı tercih edebilecekler. Yaşlı dişhekimleri de
yine bu yerlerde çalışmayı tercih edebilecek. Bu da s›k›nt› doğuracak.
Türk diﬂhekimlerine bir mesajınız
var mı?
İtalya’daki kongrelere de gelmelerini tavsiye ederim. Avrupa’daki dişhekimlerinin
biraraya gelip daha güzel diyaloglar kurabileceğini düşünüyorum. Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne kat›l›m›yla bu ilişkiler daha
da güçlenebilecektir. Ancak Türklerin
yurtd›ş›ndaki kongrelere de kat›lmalar› ve
uluslararası ilişkilerini geliştirmeleri, dışarıdan insanlar›n da buradaki kongrelere
kat›l›m›yla daha iyi tan›nacaksınız. Bu anlamda da Türklerin yurtd›ş›ndaki kongrelere kat›l›m›n›n artması gerektiğini düşünüyorum.
<
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38 TDBD Yüzy›l Kongresisi
Sosyal Komite Baﬂkan› Nilgün Özﬂahin:

‘Hep hat›rlanacak
bir program sunaca¤›z’
Yüzy›l Kongresi yaklaﬂ›rken haz›rl›klar h›zland›, program da büyük oranda netleﬂti.
Organizasyonla ilgili son bilgileri Sosyal Komite Baﬂkan› Nilgün Özﬂahin, Bas›n ve Halkla
‹liﬂkiler Komitesi Baﬂkan› Ali Uçansu ve Bas›m Yay›m Komitesi Baﬂkan› Neﬂe Dursun
‹nceo¤lu’dan ald›k.
Sosyal Komite >

Nilgün Özﬂahin, Berna Aytaç, Bora Bilgili, Nermin Erdal, Bülent ﬁermet,
Ulvi Uçar, Iﬂ›n Ulukap›

Komitenizin bileﬂiminden
biraz bahseder misiniz?
Bu yıl özellikle çok şanslı olduğumuzu
söyleyebilirim. Çünkü bugüne kadar
Sosyal Komitelerimizde çalışmış en deneyimli arkadaşlarımızdan oluşan bir
Komitemiz var. Berna Aytaç bugüne
kadar iki kongrenin Sosyal Komite başkanlığını yaptı. Nermin Erdal, 1994’ten
beri çeşitli dönemlerde Sosyal Komitelerde çalışan bir arkadaşımız. Ulvi
Uçar, bugüne kadar İDO’nun tüm
sportif etkinliklerini düzenleyen ve
İDO’nun Sosyal Komisyon’unda çalışmış bir arkadaşımız. Bora Bilgili, yine
kongrelerde görev almış bir arkadaşımız. Sadece fakülteden katılan Prof.
Işın Ulukapı ve Prof. Bülent Şermet iki
yeni arkadaşımız. Onlarla da son derece iyi
bir iletişim kurduk, çalışmalarımız gayet
güzel gidiyor.
Komitenizin görevleri neler?
Bugüne kadar yapt›¤›n›z çal›ﬂmalardan da biraz bahseder misiniz?
Komitemiz sadece Yüzyıl Kongresi’ne yönelik çalışmıyor. Yüzyıl organizasyonu
içindeki görevlerimizi üç kategoride toplayabiliriz. Birincisi, bölge toplantıları. Bu 100 yıl organizasyonu içinde altı yerde bölge toplantısı yapılacak. Bu bölge toplantılarının sosyal
kısmını organize ediyoruz. Bunlardan
Kocaeli-Sakarya ve Antalya bölge toplantıları başarıyla gerçekleşti. Yaz aylarında Trabzon’da bir bölge toplantımız var.
Trabzon’da da bilimsel etkinliğin sonra-

sında Batum’a kadar uzanacak bir
Karadeniz turu düşünüyoruz, bunun çalışmasını yapıyoruz. Daha
sonra Kuşadası ve Adana’da bölge
toplantıları var. Buralardaki bütün
etkinliklerle Sosyal Komisyon olarak biz ilgileniyoruz: Oteldeki gala
yemekleri, katılımcı konuşmacılara
verilecek olan hediyeler, çevre turları vb.

İkinci önemli görevimiz Yüzyıl Kongresi. Onun da Meslek Sorunları Sempozyumu 30 Haziran’da başlıyor biliyorsunuz. Bilimsel Kongre kısmı da 3-5
Temmuz arasında yapılacak. Kongrede
uzun yılların tecrübesine sahip olduğumuz için çok zorlanacağımızı zannetmiyorum. Orada da günlük yiyecekiçecek, akşam gala yemeği, boğaz gezisi,
sosyal konuşmacının organizasyonu,
yerli ve yabancı konuşmacıların konaklaması, transferleri, onlara verilecek
plaketler, hediyeler... Bunların hepsi bizim görevimiz. Dışarıdan gelen katılımcılar için çevre turları, İstanbul’da
şehir turları var, bunları da biz düzenliyoruz. Kongrede çalışan host ve hosteslerin eğitimi, organizasyonu, güvenlik
ve temizlik de Sosyal Komite’nin görevleri
arasında. Görev yükümüz ağır yani.
Görev tanımımızın üçüncü önemli ayağı ise 22 Kasım Dişhekimliği Haftası. Yüzyıl etkinlikleri de bu Hafta’yla son bulacak.
Bu sene hem İstanbul’da hem Ankara’da
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bir tören düşünüyoruz. İstanbul’da İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
öncülüğünde hem tören hem yemek düzenlenecek. Ankara’daki ise devlet erkanının da katıldığı büyük bir tören olacak.
Spor turnuvalar› hangi dallarda
düzenlendi?
Komitemizin bir görevi de gündelik hayatta tekdüzelikten sıkılan meslektaşlarımızın
bilimsel etkinlikler sırasında bu vesileyle
hayatlarını bir parça renklendirecek etkinlikleri organize etmek. Bunun için sportif
etkinlikler de yapalım dedik. Odalardan
gelen birinciler Antalya’da finalleri oynadılar. Kazananların Yüzyıl Kongresine
kaydı ücretsiz yapılacak.
Kongrede Bo¤az gezisi olacak m›?
Evet, bugüne kadarki kongrelerde doldurulan anket sonuçlarını gözden geçirdik.
Bunlardan çıkan sonuç büyük çoğunluğun
Boğaz gezisi istediğiydi. Biz de Kongrenin
ilk gecesi İstanbul kongrelerinin bir klasiği
olan ama son yıllarda pek yapmadığımız
boğaz gezisini -şehir hatları vapuruyla- yapacağız. Özellikle İstanbul dışından gelen
meslektaşlarımız için çok heyecan verici
bir etkinlik oluyor bu.
Gala Gecesi nerede yap›lacak?
Öncelikle şunu belirteyim, bu yıl ilk defa
sosyal ve bilimsel programlar için ayrı ayrı
kayıt yaptırılabiliyor. Gala gecesi için dişhekimlerine unutamayacakları bir gece yaşatalım, 100 yılda bir yaşansın bu gece diye çok kafa yorduk. Açık Hava Tiyatrosunu düşündük ama Kongre Vadisi’ndeki
inşaatlar nedeniyle o dönem kapalı olacağını öğrendik.

Türk Pop Müzi¤inin sembol ismi
Nilüfer ve Ah›rkap› Roman Orkestras›
gala gecesini renklendirecek.

Dolmabahçe Sarayı’nda karar kıldık. Boğaz kıyısında muhteşem bir atmosferde
Yüzüncü Yıl’a yakışan Türk Pop Müziğinin sembolü bir isim Nilüfer bizimle olacak. Daha öncesinde de son derece eğlenceli bir grup, Ahırkapı Roman Orkestrası
geceyi renklendirecek.
Bu y›l bir baﬂka ünlü konuk da
var...
Evet, sosyal konuşmacımız Markus Merk.
Markus Merk hem ünlü bir hakem, hem
de bilfiil mesleğini icra eden bir dişhekimi.
Kendisinin ‘Karar Anı’ başlıklı konuşmasını önceki yıllardaki gibi öğle saatinde değil
de bilimsel program içinde sunacağız.
Özetle şunu söyleyebilirim, Yüzyıl Kongresi sosyal etkinlikleriyle de bundan önceki bütün kongreleri aşan iddialı bir
programa sahip. Bence sonraki yılllarda
insanlar birbirlerine “sen Yüzyıl Kongresi’nde var mıydın?” diye soracak.
<
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TDBD Yüzy›l Kongresi
Bas›n ve Halkla ‹liﬂkiler Komitesi Baﬂkan› Ali Uçansu:

‘Mesle¤in sorunlar›n› topluma
maletmeye çal›ﬂ›yoruz’
Bas›n ve Halkla ‹liﬂkiler Komitesi >

Komitenizin bileﬂimi ve
görevleri hakk›nda bilgi
alabilir miyiz?
Bu yıl Organizasyon Komitesi’nde bazı prensipler belirledik. 100. Yıl dolayısıyla kurulan komitelerde olabildiğince deneyimli meslektaşlarımızla
daha genç meslek meslektaşlarımızı
kaynaştırarak birlikte çalışmalarını
sağlamak hedefini güttük. Daha önce
iki dönem İDO Yönetim Kurulu üyeliği yapmış Emel Bakan, Odamızın
birçok komisyonunda görev almış Pınar Ezerler İzar, Odamızın komisyonlarında yeni çalışmaya başlamış Berna
Kırbıyık ve en yeni mezun olsa da öğrenciliğinden bu yana Odayla ilişki
içinde olan Alev Özkefeli Komitede
yer aldılar. 100. Yılı birlikte kutladığımız İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi’nin üç
genç doçenti Can Dörter, Begüm Güray ve
Yavuz Gömeç’in de katılmasıyla Komitemiz oluştu.
Halkla ilişkiler çalışması başlı başına bir
iş: Sürekliliği, birikimi gerektiren bir şey.
Sağlık muhabirlerine haber aktarmak yeterli değil. Bir de 100. Yıl etkinliklerinin
Yüzyıl Kongresi’nden ibaret olmadığını,
bütün bir yıla yayılan 30’un üzerinde etkinlikten oluştuğunu göz önünde bulundurursak işimizin biraz daha zor olduğunu söyleyebilirim. Bilimsel etkinliklerin
yanında kültürel, sosyal, sportif etkinlikler
de var.
Çalışmalarımızı yürütürken bizim temel
yaklaşımımız şu: Biz sadece kendi aramızda 100. yılımızı kutlamıyoruz, bunu bir
vesile yaparak toplumun ağız diş sağlığı bilincini geliştirmeye, diğer taraftan da sağlık politikalarıyla ilgili görüşlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ağız diş sağlığıyla ilgili
sorunları topluma mal etmeye çabalıyoruz.
Medyan›n genel tavr› buna
yard›mc› olur nitelikte mi?
Değil tabii, ama bu noktada kendi eksiklerimizin de altını çizmekte fayda var. Biz

Ali Uçansu, Emel Bakan, Can Dörter, Begüm Güray Efes,
Yavuz Gömeç, P›nar Ezerler ‹zar, Berna Dinçer K›rb›y›k, Alev Özkefeli

lendirdik. Önümüzdeki günlerde gerek yazılı, gerek görsel medyanın
önemli kurumlarının genel yayın yönetmenlerini TDB Genel Başkanı’yla
birlikte ziyaretler edip projelerimizi
anlatacağız. Kongremize katılacak
önemli isimleri, hangi konuların tartışılacağını kamuoyuyla paylaşmaya çalışacağız. Şimdi bunun çalışmalarını
sürdürüyoruz.

biraz el yordamıyla çalışıyoruz. Son derece
özverili çalışmalar yürüttüğümüz halde
yapılan birçok şeyi topluma mal etmek
için bunların hangisi haber değeri taşır,
hangisi toplumla paylaşılmalıdır diye düşünme alışkanlığını henüz kazanamadık.
Böyle bir gerekliliği içimize sindirmiş değiliz.
Buradan sorunuza dönersek bunda tabii
şunun da rolü var: Bu tür toplum sağlığını
ilgilendiren meseleler medya kuruluşlarının ilgisini çekmiyor. 30’un üstünde bilimsel toplantı yapıyorsunuz ama çok satan medyanın böyle bir şeyi aktarmak gibi
bir derdi yok. İlgili internet sitelerinde bu
bilgilerin haber şeklinde özetleyerek de olsa yer almalarını sağladık. Büyük kentlerde
billboardlarda kampanyalarımız olacak.
Ağız diş sağlığına yönelik olarak çekilen kısa bilgilendirme filmlerinin sinemalarda
ve televizyonlarda yayını için uğraşıyoruz.
Bunlar gerçekleşirse bir parça derdimizi
anlatma imkanına kavuşabileceğiz.
Yüzy›l Kongresine yönelik çal›ﬂmalardan da bahseder misiniz?
Kongreyle ilgili ilk basın toplantımızı 10
Nisan 2008 günü gerçekleştirdik. Özellikle
sağlık muhabirlerini konuyla ilgili bilgi-

Kongrede bir konuﬂma
yapacak olan Markus Merk de
sizin gibi hem bir hakem hem
de diﬂhekimi. Merk’in gelmesi
Kongrenin tan›t›m› aç›s›ndan
bir avantaj m›?
Evet, gerçi ben sutopu hakemiydim,
dolayısıyla o benden
biraz daha ünlü! Markus Merk gerçekten
dünyanın en ünlü futbol hakemlerinden
biri. Yaş sınırından
dolayı 1 Ocak 2008
tarihinden
sonra
FIFA hakemliğine son vermek zorunda
kaldı. Uluslararası anlamda da son olarak
Norveç-Türkiye maçını yönetmişti.
Merk, aynı zamanda da iyi bir dişhekimi, mesleğini de sürdürüyor. Bu açıdan
bence önemli bir isim. “Karar Anı” diye
hem futbol hakemliğini hem hekimliğini
birleştiren bir konuşma yapacak. Ama bu
tabii cidden çok önemli bilimsel insanların
yer alacağı kongrenin küçük bir yönü.
Bilimsel Komite’miz dişhekimliği mesleğinin dünya çapında en bilinen isimlerini getirmeye çalıştı ve büyük oranda da
başarılı oldu. Biz hem bu insanların
varlığının Kongreye katkısını hem de
Kongre sırasındaki kayda değer tüm etkinliklerimizi kamuoyuna aktarmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi Kongre bunun bilimsel anlamda en yüksek noktası olsa da
bizim görevimiz yıl boyunca devam
edecek.
<
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Bas›m Yay›m Komitesi Baﬂkan› Neﬂe Dursun ‹nceo¤lu:

‘Öykü yar›ﬂmas›n› çok önemsiyorum’
Bas›m Yay›m Komitesi >

Neﬂe Dursun ‹nceo¤lu, Sevil Arslan, Hasan Gürses, Yeﬂim Ild›r›m,
‹smet Nalbant, Füsun ﬁeker

kadar olma sa da gelmeye başladı. Fakat biz daha çok anı gelmesini ve bunun bir düzen içinde gerçekleşmesini
bekliyoruz. Arşiv Komitesi’nin de bu
konuda çalışmaları var. Bunları hep
birlikte toparlayıp yayınmayı düşünüyoruz

Bas›m Yay›n Komitesi’nin görev kapsam› nedir?
Görevimiz, öncelikle tüm basılı evrakın hazırlanması. Bunun dışında diğer komisyonların yaptığı çalışmalara da bir altyapı oluşturmak, gerektiğinde onlara öneriler sunmak. Ama
yaptığımız işleri meslektaşlarımızın
gözünde somutlaştırmak istersek;
kongreye yönelik duyuruları, kongre
kitapçığını, kongre esnasında yayımlanan kongre gazetesini biz hazırlıyoruz. Bu yıl tabii 100. Yıl organizasyonunda da görevli olmamız nedeniyle
Kongre dışındaki duyuru, afiş gibi
çalışmaları da yaptık.
Kongreye yönelik çal›ﬂmalar›n›z nas›l gidiyor?
Şu ana kadar Kongre ilk duyurusu,
FDI Kongresi ve Suriye’de yapılan
Arap ülkeleri dişhekimleri kongresinde
dağıtılmak üzere üç duyuru hazırladık.
Yüzyıl Kongresi ikinci duyurusu geçtiğimiz günlerde meslektaşlarımızın eline
ulaştı. Şimdi Kongre kitapçığına yoğunlaşacağız, daha sonra da Kongre gazetesi olacak.
Bu yıl başka bazı işlevler de üstlendik.
Bunlardan öykü yarışmamıza çok önem
veriyoruz. Yarışma 100. Yıl organizasyonunda görev alanlar hariç tüm dişhekimi
ve dişhekimliği öğrencilerinin katılımına
açık. Eserler tamamen ‘profesyonel’ bir jüri tarafından değerlendirilecek. Biz sözlü
kültürü daha gelişkin olan ama az yazan
bir toplumuz. Amacımız yazılı edebiyata
meslektaşlarımızın katkılarını artırmak.
Tüm jüri üyelerimiz gönüllü olarak bu görevi üstlendiler, çok memnun oldum. Kemal Özer gibi, Gülsüm Cengiz gibi, Tayfun Pirselimoğlu gibi saygıdeğer edebiyatçıların, Solmaz Kamuran gibi aynı zamanda meslektaşımız olan bir yazarın bizim bu
yazışmamıza destek vermiş olması bizi çok
mutlu etti. Yıllardır İDO Basın Yayın Komisyonu’na katkı sunan değerli çevirmen
meslektaşımız Süha Sertabipoğlu da jürimizde yer alıyor. Bence eserlerinin böyle
bir jüri tarafından değerlendirilmiş olması

Kongre’de yine günlük bir gazete yay›mlamay› düﬂünüyor
musunuz?
Tabii Kongre’de o anda yaşanılan
şeyleri sıcağı sıcağına insanlara sunabilmek güzel bir şey. Gazete çok yoğun bir emekle çıkıyor. Diğer taraftan çok hassas olduğum çevre konusunda da gereksiz kağıt tüketimi bile
beni rahatsız ediyordu. Geçen sefer
tek bir sayı halinde yaptık. Daha fazla sayfalı ama son gün tek sayı halinde yayımlandı. Bu sene de aynı şekilde düşünüyoruz. Meslektaşlarımız oradan
ayrılırken yaşadıklarına dair bir anıyla
göndermek istiyoruz. Daha fazla fotoğrafın yer aldığı, daha hatıra nitelikli bir gazete yapacağız.

yarışmaya katılacak tüm meslektaşlarımız
için bir şanstır. Sadece edebiyat alanında
bir eser bırakmak adına değil, Türkçeyi
düzgün kullanmak, düşündüklerini doğru
anlatmak adına bile önemli. Dolayısıyla bu
fırsatı meslektaşlarımıza tanımak istedik.
Son kat›l›m ne zaman?
30 Mayıs. Yarışma sadece dişhekimlerine
değil dişhekimliği öğrencilerine de açık.
Genç beyinlerle onlardan bir, iki önceki
nesiller birbiriyle yarışacak. Çok güzel bir
şey, ilginin yüksek olacağını düşünüyorum.
Meslektaşlarımızdan gelecek anı ve fotoğraflarla oluşacak bir arşiv için birkaç
aydır çağrı yapıyoruz. Henüz istediğimiz

Kongre kitab›n› da siz haz›rl›yorsunuz. Bu y›l bir de¤iﬂiklik var m›?
Bu sene şöyle bir farklılık yaşayacağız: Biliyorsunuz bizim kongremizin bilimsel ve
sosyal ayaklarının dışında bir de fuar ayağı
var. Fuarı bu yıl profesyonel bir şirketle
birlikte düzenliyoruz. Ticaret odasının bu
konuda bir takım talepleri var; bir katalog
oluşturulmasını istiyorlar. Bu, daha az sayıda ve katılımcı şirketlere yönelik hazırlanacak. Bilimsel ve sosyal programı içeren
genel kayıt bilgilerinin bulunduğu kitapçık
gene aynı şekilde devam edecek. Sergi yerleşim planları ve firmaların stand adresleri
yine kitabımızda yer alacak. Kongre çantaları içerisine konacak pratik bilimsel programları da hazırlıyoruz. Ama öncesinde
de, belki TDBD’nin Haziran sayısında
mutlaka kongre programını meslektaşlarımıza ulaştıracağız. Kongreye gelmeden
önce hangi saatte nerede olacaklarını bilip
günlük programlarını yapabilmelerinin
önemli olduğunu biliyoruz.
<
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Yüzy›l etkinlikleri
bölgelerde sürüyor
Bilimsel Diﬂhekimli¤inin 100. Y›l› kapsam›nda bölgelerde yap›lmaya baﬂlanan bilimsel
toplant›lardan ilki 11-13 Nisan tarihlerinde Kocaeli-Sakarya bölgesinde, ikincisi de 25-27 Nisan
aras›nda Antalya’da düzenlendi.

Kocaeli-Sakarya Bölge Toplant›s›
Türk Dişhekimleri Birliği’nin Bilimsel Dişhekimliğinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlemeye başladığı bilimsel bölge toplantılarının ilki Kocaeli ve Sakarya
Dişhekimleri Odalarına yönelik olarak Kocaeli Kartepe’de yapıldı.
11-13 Nisan tarihleri aras›nda Kartepe
Green Park Otel'de düzenlenen toplant›ya
Kocaeli ve Sakarya başta olmak üzere civar
illerden yüze yak›n dişhekimi kat›ld›. Toplant›ya TDB Genel Başkan› Celal Korkut
Y›ld›r›m, TDB MYK Üyeleri Tatyos Bebek ve
Ali Gürlek de kat›ld›.
Toplant›yı organize eden Yüzyıl Sosyal Komitesi Başkanı Nilgün Özşahin’in sunuşunun ardından Kocaeli Dişhekimleri Odası
Başkanı Ayşe Çalık ve Sakarya Dişhekimleri
Odası Başkanı Ufuk Aralp kısa birer konuşma yaparak konuklara hoşgeldiniz dediler.
Türk Dişhekimleri Birliği Başkan› Celal Korkut Y›ld›r›m, 100. y›l etkinlikleri kapsam›nda
düzenledikleri toplant›lar›n ilkini Kocaeli'nde
gerçekleştirdiklerini belirterek, "Temel amaç,
bilimsel teknolojik gereçler hakk›nda meslektaşlar›m›z› bilinçlendirmek. Ağ›z ve diş
sağl›ğ› hizmetleri ve genel sağl›k hizmetleri
ile ilgili, hükümetin şu an görüştüğü yasa tasar›s› var. Tasar›da önemli değişiklikler söz
konusu olacak. Bu değişiklikler hakk›nda

Toplant›da Prof.Dr. Atilla Sertgöz de
“‹mplant Destekli Protezlerde Yapım
Yöntemleri” baﬂl›kl› bir konferans verdi
(yanda). TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ali Gürlek Türkiye’deki a¤ız diﬂ sa¤lı¤ı
hizmetleriyle ilgili bir sunum yaparak son
dönemlerde çokça tart›ﬂ›lan konularda
meslektaﬂlar›m›z› bilgilendirdi (üstte).

meslektaşlar›m›z› bilgilendirmek istiyoruz"
dedi. Yıldırım’ın konuşmasının ardından
Prof.Dr. Atilla Sertgöz, “İmplant Destekli
Protezlerde Yap›m Yöntemleri” başlıklı bir
konferans verdi. Toplant› kapsam›nda birçok firma da stand açarak ürün ve hizmetlerini dişhekimlerine birebir anlatma şansı yakaladılar.
İlk günkü toplant›n›n son oturumunda
TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürlek Türkiye’deki ağ›z diş sağl›ğ› hizmetleriyle

ilgili bir sunum yaparak son dönemlerde çokça tartışılan konularda meslektaşlarımızı bilgilendirdi. Gürlek’in sunumunun ardından
meslektaşlarımızdan gelen soru ve önerilerle
son derece verimli bir tartışma yaşandı.
Toplant›n›n ikinci gününde Prof.Dr. Pelin Güneri 'Haberci Ağ›z Lezyonlar›', Prof.Dr.
Tamer Erdem 'İmplantlar›n Planlamas›nda
Radyolojik Gelişmeler', Prof.Dr. İlknur Özcan da 'Stresin Dişhekimliğindeki Yeri' konular›nda birer sunum yaptılar.

Sakarya Diﬂhekimleri
Odas› Baﬂkan›
Ufuk Aralp:

Kocaeli Diﬂhekimleri
Odas› Baﬂkan›
Ayﬂe Çal›k:

‘Devam›n› da
getirece¤iz’

‘Güzel bir
baﬂlang›ç
oldu’

ncelikle bu organizasyonda emeği geçen 100. Y›l Organizasyon Komitesi üyelerine emekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bölgemizde yap›lan bir toplant›ya konuk olarak gelmek ayr› bir keyifti. Tüm konular cok doyurucu ve pratiğe yönelikti
ve konuştuğumuz tüm kat›l›mc›lar çok beğendiklerini ve faydaland›klar›n› ifade ettiler.
Kat›l›mc›lar iki gün boyunca bol oksijene ve yeni bilgilere doydular.
Bizim mesleğimiz mezun olduğumuzdaki bilgilerimizle hayat boyu
idare etmenin mümkün olmadığı, sürekli olarak gelişmeleri takip
etmek zorunda olduğumuz bir meslek. Bu açıdan sadece bizim bölgemizde yapılan bu etkinlik için söylemiyorum, tüm meslektaşlarımız bölgelerinde yapılan bilimsel toplantılarla ayaklarına getirilen
bu gelişim fırsatlarını kaçırmasınlar. Biz de kendi adımıza hem bu
toplantıları sıklaştırmak, hemde katılımı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzdeki y›llarda Kocaeli Dişhekimleri
Odas›’yla birlikte bu tarz bölgesel toplant›lar›n da devam›n› getirmeyi planl›yoruz.
TDB Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin toplantımıza gelerek
hem bize destek vermeleri hem de mesleğimizi ilgilendiren politik gelişmelerle ilgili meslektaşlarımızı doğrudan bilgilendirmeleri de bizim
adımıza sevindirici bir gelişmeydi; kendilerine teşekkür ediyoruz.

ki gün süren etkinlik boyunca, yak›n gelecekte dişhekimliğinin
rutin uygulamalar› aras›na gireceğini öngördüğümüz implant,
meslektaşlar›m›z›n yine en fazla ilgilendiği konular›n baş›nda
geldi. Dişhekimliğinde teşhise ulaşmada ve tedavi planlamas›nda
dental volumetrik tomografi ve ileri görüntüleme tekniklerinin mesleğimize sağlayacağ› katk›lar› düşündükçe heyecanland›k. Ağ›z mukozas›na ait bir k›s›m lezyonlar› tan›mlaman›n yöntemlerini öğrendik ve en önemlisi bu sunumla, mesleğimizin -çoğunlukla arka plana
itilen- t›bbi yönünü tekrar hat›rlad›k. Hükümetin dişhekimliği hizmetlerine dair uygulamalar›n›n yans›malar›n› ve sebep olduğu
kayg›lar› tart›şt›k. Bilgilerini bizlerle paylaşan değerli hocalar›m›z
Prof.Dr. Atilla Sertgöz, Prof.Dr. Pelin Güneri, Prof.Dr. Tamer Erdem,
Prof.Dr. İlknur Özcan, Doç.Dr. Özen Doğan ve TDB MYK üyesi
Ali Gürlek'e çok teşekkür ediyoruz.
Kartepe Etkinliği, mevcut bilgilerimizi tazelemek ve mesleğimizle ilgili gelişmelerden haberdar olmak ad›na oldukça verimli geçti.
Organizasyonun gerçekleştiği yer ile tarihin örtüşmemesi kat›l›m›n
belli bir seviyede kalmas›na sebep oldu diye düşünüyorum. Herşeye rağmen; halk›n sağl›ğ›n› prime bağlayan, Dünya Bankas›n›n ve
İMF'nin bir dayatmas› olan AKP'nin SSGSS'si ile boğuşan gündemden s›yr›lmak ve biraz nefes almak ad›na da faydal› olduğu düşüncesindeyim. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Ö

Diﬂhekimi
Ulviye Dikmen
Düzce
34 yıllık da dişhekimiyim. Bu tür bilimsel toplantılarda
bugüne kadar sosyal sorunlarımıza
pek vurgu yapılmazdı. Bu açıdan
sağlık politikaları hakkında bizi bilgilendiren
TDB’ye teşekkür ediyorum. SSGSS yasası biliyorsunuz gündemde ve dişhekimlerini birebir ilgilendiren bir yasa. Ama bizim arkadaşlarımızın hemen hepsi bu konuda çok
duyarsız. Türkiye yıkılıyor, çalışanlar her
yerde sokağa dökülmüş ama benim arkadaşlarımdan kafasını muayenehanesinden çıkarıp ne oluyor diye soran yok. Oysa bizim
açımızdan da muayenehane hekimliği yok
edilmeye çalışılıyor. Bunu önlemenin yolu da
örgütlü olarak mücadele vermemiz ve dik
durmamız.

İ

Diﬂhekimi
Seyit Umut
Kocaeli
Bölgesel toplantılar dişhekimlerinin bilimsel etkinliklere ulaşmasını
kolaylaştırıyor. Büyük kongreye katılma şansı olmayan
arkadaşlarımız için bu açığı biraz olsun kapatıyor. Bizim bu bölgesel toplantımızın da
çok güzel bir programı var. TDB Genel Başkanımız ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin de aramızda olması sevindirici.
Biz hükümetin muayenehanelerin söndürülmesi değil bilakis güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapmasını bekliyoruz. Muayenehanecilik dişhekimliğinde olmazsa
olmazdır. Kamu muayenehanelerden hizmet
alabilir ve almalı. Nasılsa eczanelerden hizmet alırken sadece ecza depolarından alırım
demiyorsa bunu bize de dememesi lazım.

Diﬂhekimi
Esra Vurall›
Adapazar›
Bilgilerin tazelenmesi ve yeni gelişmelerden haberdar
olmak açısından
çok gerekli bu toplantılar. Ama genellikle katılım istediğimiz düzeyde olmuyor. Konular çok güzel,
implantoloji son dönemde yaygınlaşmaya devam eden bir alan. Katılan arkadaşlarımızın
da benim gibi memnun kaldığını düşünüyorum.
Kamunun muayenehanelerden hizmet satın alması ortak talebimiz. Ama burada bir
terslik var. Hükümet gerekli gereksiz herşeyi
özelleştirirken dişhekimliği hizmetlerini kendisi vereceğini iddia ediyor. Üstelik bunu yapamayacağı, halkın talebini karşılayamayacağını bütün rakamlar gösterirken. Bunun
nedenini anlayamıyoruz.
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Antalya Bölge Toplant›s›
y›l etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen bilimsel bölge toplant›lar›n›n ikincisi, 25 –27 Nisan 2008 tarihleri aras›nda Antalya Lares Park Hotel’de
yap›ld›. Türk Endodonti Derneği’yle birlikte organize edilen toplantıda Türk Endodonti Derneği’nin 3. Bilimsel Sempozyumu
da gerçekleştirildi.
Bölge toplant›s›nda Antalya başta olmak
üzere civar illerden yaklaşık 500 civarında
katılım gerçekleşti. TDB Genel Başkan› Celal Korkut Y›ld›r›m ile TDB MYK üyeleri Ali
Gürlek, Kadir Tümay İmre, Nebil Seyfettin
ve Tuncer Taşk›n da toplantı için Antalya’ya
gelenler arasındaydı.

100.

Futbol ve tenis turnuvalar›n›n
finalleri de Antalya’da yap›ld›
Antalya’daki bölge toplantısının sosyal ayağı da önemliydi. 100. Yıl Sosyal Komitesi’nin
düzenlediği Futbol ve Tenis turnuvalarının
finalleri de bu toplantı sırasında yapıldı.
Farklı Oda bölgelerinden gelen finalistler
dört gün boyunca ter döktüler.
23-24 Nisan günleri futbol ve tenis maçlarıyla geçti. Sempozyumun açılışı ise 25 Nisan günü yapıldı. Toplant›n›n aç›l›şını 100.
Yıl Sosyal Komite Başkanı Nilgün Özşahin
yaparak program hakkında katılımcılara bilgi verdi. Daha sonra kürsüye gelen Türk Endodonti Derneği Başkan› Prof.Dr. Sedat Küçükay,
bilimsel
dişhekimliğinin
kuruluşunun 100. y›l›nda Türk Dişhekimleri Birliği ile böyle bir organizasyonda yer al-

Prof.Dr. Sedat Küçükay, konuﬂmas›n›n
bitiminde 100. Y›l Organizasyonu Genel
Koordinatörü Prof.Dr. Gülümser Koçak’a
bir teﬂekkür plaketi sundu.

maktan memnuniyet duyduklar›n› belirtti.
Küçükay, konuşmasının bitiminde 100. Yıl
Genel Koordinatörü Prof.Dr. Gülümser Koçak’a bir teşekkür plaketi sundu.
Antalya Dişhekimleri Odas› Başkan› Rukselan Selek de toplant›ya Antalya'da ev sahipliği yapmaktan dolay› heyecanl› olduklar›n› belirterek, toplant›da mesleki
s›k›nt›lar›n ve gelişmelerin değerlendirileceğini belirtti. Selek, Antalya Dişhekimleri
Odası olarak hazırladıkları Antalya’yı tanıtıcı CD’leri de katılımcılara dağıttı.
Y›ld›r›m: Mesle¤in ç›karlar›n› her
iktidara karﬂ› savunmak zorunday›z
TDB Genel Başkan› Celal Korkut
Y›ld›r›m’ın konuşması öncesinde TDB Top-

lum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu’nun TV ve
sinemalarda gösterilmek üzere hazırladığı
bilgilendirici kısa filmler gösterildi. Yıldırım,
bilimsel dişhekimliğinin100. y›lı etkinleri
kapsam›nda halk› diş ve diş eti hastal›klar›
konusunda bilgilendirmeyi amaçlad›klar›n›,
bu amaçla çeşitli araçları kullanarak konuyu
toplumun gündemine sokmaya çalıştıklarını söyledi.
Y›ld›r›m, kamuda görev alan dişhekimi
say›s›n›n artmas›n›n memnuniyet verici olduğunu ancak dişhekimlerinin istihdam
edildikleri bölgelerin uygun olmad›ğ›n› kaydederek, "istihdam sağlanması gereken yerler dişhekimlerinin bulunmad›ğ› yerler olmas› gerekiyor. Dişhekiminin olduğu
yerlerde ise bu hizmetleri devletin özel mu-

ayenehanelerden almas›na yönelik bir sistem kurmak gerekir." şeklinde konuştu.
Dişhekimliği camiasında da toplumda olduğu gibi herkesin bir siyasi çizgisinin olmasının doğal olduğunu ama mesleğin geleceğini ilgilendiren konularda üretilecek
politikaların dişhekimliği mesleğini korumayı ve geliştirmeyi temel alması gerektiğini, bu doğrultuda gerektiğinde bütün iktidarlarla mücadele etmeyi de göze almak
gerektiğini ifade etti. Yıldırım’ın konuşmasının ardından bilimsel oturumlar devam
etti. Aynı gün Prof.Dr. Gülümser Koçak
başkanl›ğ›nda “Sabit Protezlerde Kullan›lan Materyal ve Yöntemler Konusunda Klinik Yaklaş›mlar” konulu bir panel
düzenlendi. İlk günün sonunda TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi Tümay İmre,
“Dişhekimliği Mesleğinin Geleceğiyle İlgili Kayg›lar ve Beklentiler (Hükümetin Dişhekimliği Hizmetlerindeki Uygulamalar›n›n Yans›malar›)” konulu bir konuşma
yapt›.
Üç gün süren bilimsel toplantıların yanısıra birçok firmanın yer aldığı ve ürünlerini doğrudan dişhekimlerine tanıttıkları
bir sergi de yer aldı.
26 Nisan Cumartesi günü; Doç.Dr. Diljin Keçeli, “Endodontik Kökenli Periapikal
Lezyonlarda İyileşme”, Doç.Dr. Jale Tanalp
“Endodontide Monobloklar”, Prof.Dr.
Gunnar Belgerholtz, “Kök Kanal› Tedavisinin Sanatsal ve Bilimsel Yönleri - Teknik
Kalite ve Klinik Sonuçlar” ve Prof.Dr. Paul
Dummer “Çeşitli Endodonti Olgularda
Tan› Zorluklar›” konular›nda konferanslar
verdiler.
Toplant›n›n son gününde ise, Doç.Dr.
Ayçe Ü. Eldeniz, “Endodonti Pratiğinde
Yeni Kök Kanal Dolgu Maddeleri” ve
Prof.Dr. Sedat Küçükay, “Ni-Ti Döner
Aletlerin Endodontideki Yeri” konular›nda
konferanslar verdiler.
Futbol turnuvas› çekiﬂmeli geçti
Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Hatay, İstanbul ve Kahramanmaraş dişhekimleri
odalarının futbol takımlarının rekabet ettiği turnuvada son derece çekişmeli maçlar
yaşandı. Son maçların ardından averejla İstanbul Dişhekimleri Odas› futbol tak›m›
şampiyonluğu kazandı. İkinciliği Bursa,
üçüncülüğü ise Hatay Dişhekimleri
Odas›n›n ald›ğ› turnuvan›n ödül töreni 26
Nisan akşamı Gala Yemeğinde yapıldı. >

Antalya Diﬂhekimleri Odas›
Baﬂkan› Rükselen Selek:

‘Zengin bir
programd›’
’nin 100. yıl etkinlikleri
kapsamında Antalya’da
yaptığı bu bölge toplantısında dişhekimlerine yönelik bilimsel toplantıların
yanında teknisyenlere ve yardımcı personele yönelik yapılan eğitimler ve spor
turnuvalarının finallerinin burada olması ayrı bir anlam kazandırdı bu etkinliklere. Daha önce Antalya’da dişhekimi yardımcılarına böyle bir eğitim
gerçekleştirmiştik ama bu eğitimlerin ne
kadar sık yapılırsa o kadar katkısı olacağına inanıyoruz. Katılım oldukça yüksek gördüğünüz gibi; bu da Antalya’daki meslektaşlarımızın duyarlılığını
gösteriyor. Bu hepimizi mutlu etti ve
gururlandırdı. Demek ki doğru yoldayız, çabalarımız boşa gitmiyor. Diş teknisyenleri konusunda da onların örgütlenmesine katkı vermemiz ve diş
teknisyenleriyle beraber yol kat etmemiz sahte dişhekimleri konusunda da
önleyici olacaktır. Antalya’da meslektaşlarımıza sık sık “lütfen laboratuvarınızı
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belli sıklıklarla ziyaret edin, laboratuvar
ortamlarını takip edin, laboratuvarınızın düzenine, hijyenine katkı sağlayabiliyorsanız katkı sağlayın” şeklinde telkinlerde bulunuyoruz. Zaten Antalya’da
Diş Teknisyenleri Derneği’yle ilişkilerimiz her zaman çok olumlu ve iyi yönde
olmuştur.
Antalya’da yapılan bu toplantının içeriğinin zengin ve güzel olması bizi mutlu
etti. Ayrıca turnuvaların finallerinin de
burada olması önemliydi. Çünkü dişhekimliğinin geleceği birlik ve beraberliğimize bağlı. Sağlıktaki dönüşümle beraber bizim kazanımlarımız her geçen
gün aleyhimize değişiyor. Bu yüzden ne
kadar birlik ve beraberlik içinde olursak
o kadar kazanımlarımızı arttırabilir ve
dişhekimliğini geleceğe taşıyabiliriz.
Yoksa bir süre sonra muayenehanelerimizi kapatmak zorunda kalırız. Kazanımlarımız gittikçe erir ve yeni mezun
olan arkadaşlar çok büyük sıkıntılar
içinde çalışmak zorunda kalabilir.

Diﬂhekimi yard›mc›s› e¤itimleri
Diﬂhekimi
Yard›mc›s›
Melek Balbek
aklaşık yedi yıldır dişhekimi
yardımcılığı yapıyorum. Sevdiğim bir iş,
hastalarla diyaloglarımız gayet iyi. Daha
önce kısa süreli bazı eğitimler aldım.
Onun dışında da hekimlerimiz tarafından sürekli bilgilendiriliyoruz zaten, gerek sterilizasyon gerek insan ilişkileri konusunda.
Bu tür toplantıların daha sık ve daha sürekli olmasının daha etkili olacağını düşünüyorum. Bizim bu konularda bilgilenmemiz, hem dişhekimimizin hem de
hastamızın sağlığı için çok önemli.

Y

Diﬂhekimi
Yard›mc›s›
Öznur Özveren
en henüz bir
buçuk aydır
dişhekimi yardımcısı olarak
çalışıyorum. Bu da bu tarzda aldığım
ilk eğitim. Yaptığım işi benimsedim,
insanlara faydalı olunabilecek bir yer,
dolayısıyla kendimi mutlu hissediyorum. Bir amacım var, bu sene ÖSS sınavlarına gireceğim dişhekimliği asistanlığı için. Daha yeni yeni dolgularda
falan yardımcı olmaya başladım. Kan
tutuyordu önceden. Burada daha çok
sterilizasyonla ilgili şeyler öğrenmek
istiyorum.

B

48

TDBD Bölge Toplant›lar›

Türk Endodonti Derne¤i Genel Sekreteri
Prof.Dr. Faruk Haznedaro¤lu:

‘100. Y›lda
güzel bir iﬂbirli¤i’
iz her iki yılda bir Türk Endodonti
Derneği olarak bir bilimsel toplantı
yapıyoruz. Bu yıl TDB’nin Bilimsel Dişhekimliğinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Antalya’da böyle bir etkinliği olduğunu duyunca bir işbirliği yapalım
dedik. Böyle bir teklif götürdük, onlar da
bu teklifimizi kabul ettiler. Böylelikle
Türk Endodonti Derneği’nin 3. Bilimsel
Endodonti Sempozyumu’nu Antalya’da
gerçekleştirdik. Yer seçimi olarak, otel
olarak, kongre imkanları olarak her şey
gayet güzeldi. Hiçbir aksaklık olmadan
toplantıyı tamamladık, bundan dolayı
çok memnunuz. Gelen konuklarımız da,

B

katılımcılarımız da Kongrenin gidişatından memnun kaldılar.
Bizim Türk Endodonti Derneği olarak
yaptığımız toplantılar genellikle 450-500
kişilik kongreler oluyordu. Bu toplantıda
da toplantıya bir hafta kala kontenjanımız doldu. Günlük katılımcılarla birlikte
360-370 civarında dişhekimi ve birçok
akademisyen katıldı; 59 poster, 14 serbest
bildiri yapıldı. Yurtdışından çok değerli
iki konuşmacımız vardı. Ve yine bu yıl,
yeni doçent olan dört arkadaşımız konferans verdiler. Biz uzun süredir serbest bildirileri bırakmıştık. Ancak ilk defa bu
kongreyle uzun yıllar sonra bunu yeni-

Bütün takımların kaptanları sahnede biraraya gelip dostluk mesajı verdi ve turnuvanın her y›l tekrarlanmas› temennisinde bulundu. Ayn› akşam teniste dereceye
girenlere de ödülleri verildi. Tek bayanlarda
Ruhsan Sencer birinci, Yasemin Şengül
ikinci; tek erkeklerde Yalç›n Ergir birinci,
Faruk Demir ikinci; kar›ş›k çiftlerde Sevinç
Say›n- Salih Bayraktaroğlu birinci, NurhanFaruk Demir çiftti ikinci oldu.
Diﬂhekimi yard›mc›s› ve
diﬂ teknisyeni e¤itimleri
Bilimsel bölge toplantısına paralel olarak 26
Nisan günü Antalya Dedeman Oteli’nde
dişhekimi yard›mc›s› ve diş teknisyenlerine
yönelik eğitimler düzenlendi. Prof.Dr. Emine Nay›r, “Muayenehane idaresi ve klinik
yard›mc›l›ğ›”, “Maddeler bilgisi, t›bbi at›klar
ve korunma”, Prof.Dr. Güven Külekçi,
“Enfeksiyon Kontrolü” ve Dr. Uğur Ergin,
“Diş Teknisyenliği uygulamalar›nda
karş›laş›lan sorunlar (Zirkonya, Tam Seramik, Hassas Bağlant›l› Protezler)” konular›nda kat›l›mc›lara bilgi verdiler.
<

den canlandırdık ve böylelikle genç akademisyenlere bir kendilerini ifade etme
imkanı sağlamış olduk. O bakımdan da
çok yararlı olduğunu düşünüyorum.
Bilimsel dişhekimliğinin 100. yılına şahit olmak ve bu sırada aktif dişhekimliği
yapıyor olmak gerçekten güzel bir duygu.
Ben 26 yıllık meslek yaşantımda Türk
dişhekimliğinin nereden nereye geldiğini
çok iyi değerlendirebilecek durumdayım.
Ve bugün gönül rahatlıyla diyebiliyorum
ki Türkiye’deki dişhekimliği dünyadaki
dişhekimliğinden hiçbir konuda geri kalmayacak noktadadır. Bu açıdan da çok
mutluyum.

Diﬂ teknisyenleri
toplant›y› de¤erlendirdi
Diﬂ teknisyeni
Adnan Y›lmaz

ntalya Diş Teknisyenleri Derneği
Mali Sekreteriyim. 20 yıldır diş
teknisyenliği yapıyorum. Okul mezunu değilim, çıraklıktan yetiştik, daha
sonra sertifikalarımızı aldık. Bu tür
toplantılardan çok yararlanıyoruz.
Bugünkü konular da gayet güzel. Tam
seramik porselenler, zirkonyum porselenler, hassas tutucular. Bunlar iyi
konular. Günlük uygulamalarda ihtiyacımız olan şeyler. Bu konuların bölüm bölüm bundan sonraki dönemlerde işlenmesini temenni ediyoruz.

A

Diﬂ teknisyeni
Bülent Karaman

lanya’da yaşıyorum. Yaklaşık 23
yıldır diş teknisyenliği yapıyorum. Klinik artı laboratuvar çalışan
bir dişhekimi tanıdığımızın yanında
öğrendim mesleği. Sonra sertifikaları
aldım. Daha önce Batman’da çalıştığım için bu tür eğitimlere katılmam
zor oluyordu. Yoksa katılmayı, yeni
uygulamaları, yeni teknolojiyi görmeyi her teknisyen ister. Bizim için
en önemli olan bence enfeksiyon
kontrolü, hem kendimizin hem de
hastanın sağlığı.

A
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Teniste özellikle kar›ﬂ›k çiftler maçlar› son derece zevkliydi (solda). TDB MYK üyeleri de Odalar›n›n tak›mlar›nda yer ald›lar: Nebil
Seyfettin ceza sahas›na girmeye çal›ﬂ›rken Ali Gürlek kendisini kontrol ediyor (sa¤da).

Futbol turnuvas›n›n ödül töreninde tüm tak›mlar›n kaptanlar› sahnede biraraya gelerek çekiﬂmeli geçen maçlar›n ard›ndan dostluk
mesaj› verdiler (solda). Turnuvalar› düzenleyen Sosyal Komite’den Ulvi Uçar ve Bora Bilgili Tenis Turnuvas› ödüllerini verirken (sa¤da).

Son derece zevkli maçlara sahne olan futbol turnuvas›n›n hat›rda kalan maçlar›ndan biri de iki iddial› tak›m›n Hatay ve ‹stanbul’un
maç›yd› (solda). Ankara-Kahramanmaraﬂ maç›ndan bir kale önü mücadelesi (sa¤da).

Antalya Dedeman Oteli’nde düzenlenen Diﬂhekimi Yard›mc›s› e¤itimine kat›l›m oldukça yüksekti (solda). Diﬂ teknisyenleri bu tür e¤itimlerin daha s›k yap›lmas›n›n yararl› olaca¤›n› ifade ettiler (sa¤da).

<
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Denizli’de 100.Y›l
Diﬂhekimli¤i Orman›
Denizli Diﬂhekimleri Odas› 100. Y›l kapsam›nda
bilimsel etkinliklere a¤›rl›k verirken yine 100.
Y›l an›s›na 1000 a¤açl›k bir hat›ra orman›
oluﬂturdu.

enizli Dişhekimleri Odası Bilimsel
Dişhekimliği’nin 100. Y›l› etkinlikleri kapsam›nda 9 Şubat 2008 tarihinde bir seminer ve kurs organize etti. Ege
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğretim
üyelerinden Prof.Dr. Bilge Hakan Şen’in
verdiği seminere meslektaşlar›m›z yoğun ilgi gösterdiler.
Bilimsel Dişhekimliği’nin 100. Y›l› an›s›na
Orman Bölge Müdürlüğü ile yap›lan işbirliğiyle Denizli Göveçlik Yeşilyayla Mevkinde 2
Mart 2008 tarihinde meslektaşlar›m›z›n da
kat›l›mıyla 1000 adet fidan dikimini gerçekleştirildi. Ayr›ca K›z›lcabölük mevkiinde diğer kurumlarla birlikte Denizli Dişhekimleri
Odası ad›na 150 adet fidan dikildi.
Bir başka 100. Y›l bilimsel etkinliği de 8
Mart 2008 tarihinde İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Faruk
Haznedaroğlu ve 19 May›s Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr.
Ertan Ertaş’›n kat›l›mıyla Pamukkale Colos-

Yüzüncü Y›l etkinlikleri
kapsam›nda Elaz›¤’da
da bir bilimsel toplant›
düzenlendi. Oda Baﬂkan›
Samet Ata kentteki
diﬂhekimlerinin yaklaﬂ›k
yar›s›n›n toplant›ya
kat›lm›ﬂ olmas›n›n
sevindirici oldu¤unu
belirtti.

D

ürk Dişhekimleri
Birliği 100. yıl etkinlikleri kapsamında
Manisa Dişhekimleri
Odası bölgesinde yapılan bilimsel toplantı, Doç.Dr. L. Şebnem Türkün’ün
“Tüm Yönleriyle Ön Dişlerde Estetik

ilimsel dişhekimliğinin yüzüncü
yılı etkinlikleri kapsamında 15
Mart 2008 tarihinde Elazığ Dişhekimleri Odası’nın da katkılarıyla Elazığ’da bilimsel bir toplantı düzenlendi.
Toplantıda Prof.Dr. Şebnem Türkün “Rezin Kompozitlerde Estetik Yaklaşımlar”
konulu bir sunum yaptı.
Organizasyona 45 civarında dişhekimi
katıldı. Elazığ Dişhekimleri Odası Başkanı Samet Ata bu sayının Elazığ’daki dişhekimlerinin yaklaşık yarısı olduğunu belirterek katılımın kendilerini sevindirdiğini
ifade etti. Katılan dişhekimlerinin büyük
çoğunluğunun mesleğinin 8-12 yılları arasında olduğu görüldü. Bu tür organizasyonların daha sık yapılması gerektiğini
söyleyen Ata organizasyonların daha başarılı geçmesi için bilimsel programın en
az bir tam gün olması, birden fazla konu
ve konuşmacının yer alması, teorik sunumun yanında mutlaka pratik uygulama
yapılması, konuşmacı hekimlerin serbest
dişhekimliği yapmış hekimlerden seçilmesi ve konu-konuşmacı seçiminde odalarla daha fazla işbirliği yapılmasının faydalı olacağını kaydetti.
Yaklaşık bir yıl önce kurulan Elazığ Dişhekimleri Odası’nın yaptığı ikinci bilimsel
etkinliğin başarılı geçtiğini ve meslektaşlara faydalı olduğunu belirten Oda Başkanı
Ata organizasyonda emeği geçen herkese
teşekkürlerimizi sunuyoruz diyerek sözlerini tamamladı.
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sae Thermal Otelde gerçekleştirildi. Bu etkinliğe de dişhekimleri yoğun ilgi gösterdi.
Denizli Dişhekimleri Odası Başkanı Metin
Hadımlı düzenlenen bilimsel toplantıların
oldukça başarılı olduğunu ifade ederek
“başta 100. Y›l Etkinlikleri Genel Koordinatörü Prof.Dr. Gülümser Koçak olmak üzere
etkinliklerimize katk› yapan öğretim üyelerine ve sponsor firmalara teşekkür ederiz”
dedi.

Manisa’da 100.Y›l etkinli¤i

T

Elaz›¤’da
bilimsel
etkinli¤e
yo¤un
kat›l›m

Restorasyonlar” konulu kurs ve sunumuyla 1 Mart 2008
günü
Anemon
Otel’de yapıldı. Beklenilenin üzerinde
bir ilginin olduğu toplantıya 72 dişhekimi katıldı.
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8

Mersin
bahara
bilimsel
etkinlikle
girdi

Ayd›n’da implant kursu

M

Eskiﬂehir’de Yüzy›l etkinli¤i
Mart 2008 günü Eskişehir’de
Doç.Dr. Zafer Çehreli tarafından verilen “Dental –
Adeziv ve Pulpa Etkileşimleri” konulu konferansa 53 meslektaşımız
katıldı. Son derece başarılı geçen
konferans meslektaşlarımız tarafından çok beğenildi. Eskişehir
Dişhekimleri Odası Başkanı Metin
Aktan bu organizasyona katkılarından dolayı 100. Yıl Organizasyon Komitesine teşekkür etti.

ydın Dişhetkimleri Odası 8 Mart
2008 günü Aydın Anemon
Otel’de “İmplant” konulu bir bilimsel
toplantı düzenledi. Sarp Dental ve Abdi İbrahim İlaç firmalarının sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak Dr. Altuğ Uysal katıldı.
Teorik ve uygulamalı olarak gerçek-

A

ersin Dişhekimleri Odası da Yüzüncü Y›l bilimsel etkinlikleri
kapsam›nda Dentsply ve ARİS sponsorluğuyla bir bilimsel toplantı düzenledi.
TDB’nin desteği ve Mersin Dişhekimleri Odası Organizasyon Komitesi’nin organizasyonuyla 23 Mart 2008 günü düzenlenene toplantıda Prof.Dr. Sedat
Küçükay “Döner Aletler Her Derde Deva m›?” ve Doç.Dr. Arzu Aykor “Ön
Dişler Bölgesinde Estetik Yaklaş›mlar”
başl›kl› sunumlarını yaptılar. 93 meslektaş›m›z›n kat›ld›ğ› etkinlik Mersin
Hilton Oteli'nde gerçekleştirildi.

leştirilen toplantıya 58 meslektaşımız
katıldı. Meslektaşlarımız toplantının
çok faydalı olduğunu ifade ettiler.

www.tdb.org.tr

t›klay›n

internet sitemiz yenilendi
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23 Mart 2008 tarihinde Yüzüncü Y›l Etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen ‘‹mplant: Geçmiﬂi,
Bugünü, Gelece¤i ve Üst Yap›lar›’ konulu konferansa 250 diﬂhekimi kat›ld›.

‹stanbul’da
eylem trafi¤i yo¤unlaﬂt›
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› bir yandan bilimsel etkinliklerini
yürütürken di¤er taraftan da Emek Platformu’yla birlikte
SSGSS Yasas›’na karﬂ› yürütülen eylemlerde yer ald›. ‹DO,
ABD’nin Irak iﬂgalinin y›ldönümünde yap›lan mitingde de
alandayd›.
stanbul Dişhekimleri Odası’nın
Dentsply firmasıyla birlikte “Pazartesi
Toplantıları” başlığı altında düzenlediği
bilimsel etkinliklerden Mart ayının konusu: “
Kanal Tedavisi Görmüş Dişlere Konservatif
ve Restoratif Yaklaşımlar”dı. 3 Mart 2008 tarihinde, düzenlenen etkinliğin konuşmacısı
Doç.Dr. Begüm Güray Efes’ti. Toplantı, 36
meslektaşımızın katılımıyla gerçekleşti.
6 Mart 2008 tarihinde düzenlenen “Dişeti
Büyümeleri ve Tedavi Yaklaşımları” konulu
konferansın konuşmacısı Doç.Dr. Leyla Kuru’ydu. 50 meslektaşımızın katıldığı konferans sonunda Doç.Dr. Kuru meslektaşlarımızın sorularını yanıtladı.
20 Mart 2008 tarihinde düzenlenen “Kompozit Restorasyonlarda Tabakalama Tekniği” konulu uygulamalı seminer, 21 meslektaşımızın katılımıyla gerçekleşti. Süleyman
Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç.Dr. Banu Ermiş’in konuşmacı olduğu seminerde ayrıca GC Firması Avrupa Temsilcisi Diş Teknisyeni Karin
De Hert demostrasyon yaptı.
İDO 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında da 23
Mart 2008 tarihinde Ceylan Intercontinental
Otel’de “İmplant: Geçmişi, Bugünü, Geleceği ve Üst Yapıları” konulu bir konferans düzenledi. Prof.Dr. Ender Kazazoğlu’nun konuşmacı
olduğu
konferans
250
meslektaşımızın katılımıyla gerçekleştirildi.
27 Mart 2008 tarihinde düzenlenen konferansın konusu “Seramik ve Kompozit Laminate Veneerler”di. Prof.Dr. Taner Yücel’in
konuşmacı olduğu konferansa 60 meslektaşımız katıldı. Konuşmasının bir bölümünü
mesleki sorunlara ayıran Prof.Dr. Yücel,

İ

meslek örgütlerinin demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunun altını çizdi.
Genç Diﬂhekimleri Komisyonu
İDO Genç Dişhekimleri Komisyonu 5 Mart
2008 tarihinde “Olgularla Hasta Hekim Anlaşmazlığı” konulu bir toplantı düzenledi. Disiplin Kurulu Başkanı Bülent Çelik ve Disiplin Kurulu üyesi Berna Aytaç’ın konuşmacı
olarak katıldığı toplantıda hasta- hekim ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve
deontolojik kurallar hakkında bilgi verildi.

SSGSS’YE karﬂ› eylemler
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeyi bekleyen, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Yasası’nda değişiklik öneren tasarıya karşı Emek
Platformu’nu oluşturan 17 kuruluşun yaptığı çağrı uyarınca ilk olarak 13 Mart 2008 tarihinde İstanbul’da bir araya gelen Emek
Platformu bileşenleri Tünel’den Taksim’e yürüdü. Binlerce kişilik kalabalık, SSGSS Yasa
Tasarısı’nı alkışlarla ve ıslıklarla protesto etti.
Emek Platformu’nun 10 Mart 2008 tarihinde
aldığı karar uyarınca çalışanlar 14 Mart günü
de iki saat boyunca Hükümet’i uyarı amaçlı
“çalışmama hakkını” kullandılar.
‘SSGSS’nin tadilat›n› de¤il
geri çekilmesini istiyoruz’
Çalışma Bakanı’nın Emek Platformu Yöneticileri ile yasa tasarısındaki anlaşmazlığa neden olan 19 madde üzerine görüşmeler sürerken Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek
Platformu, 24 Mart 2008 tarihinde Aksaray
Metrosu ve Kadıköy İskelesi Meydanı’nda
oturma eylemi düzenledi. Eyleme katılan
platform üyeleri “Yasa tasarısının değişmesini değil, geri çekilmesini istiyoruz” dedi.
Platform ayrıca Yasa Tasarısı’nın TBMM’de
görüşüleceği gün olan 1 Nisan 2008 tarihinde Okmeydanı ve Haydarpaşa Numune hastanelerinde basın açıklamaları ve yürüyüşler
düzenledi. 6 Nisan 2008 Pazar günü ise Kadıköy’de “Herkese Sağlık, Güvenli Gelecek
Mitingi” konulu miting düzenlendi. Mitinge
İstanbul Dişhekimleri Odası da kendi kortejiyle katıldı.

Kad›köy’de bar›ﬂ›n sesi yükseldi
ABD’nin Irak’ı işgalinin 5. yılında İstanbul
Meslek Odaları Koordinasyonu “5 yıllık işgale son” mitingi düzenledi. Çok sayıda sivil
toplum kuruluşu, meslek odası, sendika ve
siyasi partinin katıldığı mitingde; TDB Genel Başkanı Celal Yıldırım, TDB Yönetim
Kurulu üyesi Tatyos Bebek, İDO Başkanı
Mustafa Düğencioğlu, İDO Başkan Vekili
Kadir Öğüt ve İDO aktivistleri de yer aldı.
Dünyada eş zamanlı 130 ülkeyle beraber gerçekleştirilen mitingden önce “barış simgesi” oluşturuldu. “George Bush
teröristtir”, “Ölüm değil
çözüm”, “Katil Bush hesap
ver”, “Hiç kimse asker
doğmaz” sloganları atan
savaş karşıtları Kadıköy İskele Meydan’nda ABD’nin
5 yıllık işgalini bir kez daha protesto ettiler. Miting
Aylin Aslım’ın konseriyle SSGSS’ye karﬂ› eylem sürecini baﬂlatan 13 Mart yürüyüﬂüne
‹DO ve TDB yöneticileri de kat›ld›
sona erdi.
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Mu¤la’da 100. Y›l etkinli¤i
Mu¤la Diﬂhekimleri Odas› Gökova’da 100. Y›l Etkinlikleri kapsam›nda bilimsel bir etkinlik
düzenledi. Etkinlik sonras› mesleki sorunlar da ele al›nd›.
uğla Dişhekimleri Odası Bilimsel
Dişhekimliğinin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 1 Mart 2008
tarihinde TDB ile birlikte Gökova’da bir seminer düzenledi.
Doç.Dr. Arzu Aykor’un sunum yaptığı etkinliğe 70 meslektaşımız katıldı. Oda Başkanı Yusuf Kılıç açılış konuşmasında Yüzyılın
insan ömrü için uzun olsa da kurumlar için
fazla uzun sayılmayacağını, gelişmiş ülkelerde mesleğin bilimsel geçmişinin daha uzun
olduğunu kaydederek yine de bu süre zarfında ülkemizde dişhekimliğinin eksikliklerine rağmen önemli gelişmeler kaydettiğini
belirtti. Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti:
“Bu gelişmelerin sağlanmasında geçmişte ve
bugün emeği geçen meslektaşlarımızı ve değerli öğretim üyelerini minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum.
Bizler kutsal görevlerden insan sağlığına
hizmetin önemli unsurlarından ağız ve diş

M

Mu¤la Diﬂhekimleri Odas›’n›n düzenledi¤i etkinlikte Doç.Dr. Arzu Aykor “Ön Diﬂlerde Estetik
Restorasyonlar” konulu bir sunum yapt›. Oda Baﬂkan› Yusuf K›l›ç da mesleki sorunlar›n çözümü
için meslektaﬂlar› destek vermeye ça¤›rd›.

sağlığı hizmeti sunucuları olarak bu zorlu görevi her şeye rağmen yerine getirmeye çalışıyoruz. Biliyorum ki birçok meslektaşım son
zamanlarda muayenehanelerinde mutsuz yada en azından huzursuzdur. Buna neden
olan ve hepimizin bildiği bu sorunları burada tekrarlamayacağım. TDB ve odalarımızın,
siz değerli meslektaşlarımızın katkı ve deste-

ğiyle bu sorunları çözeceği inancındayım”.
Daha sonra Doç.Dr. Arzu Aykor “Ön Dişlerde Estetik Restorasyonlar” konulu sunumunu yaptı.
Sunumun ardından Muğla Dişhekimleri
Odası Yönetim Kurulu ve katılımcılar bir saat kadar mesleki sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Uﬂak’ta bilimsel ve sosyal etkinlikler
Uﬂak Diﬂhekimleri Odas› 100. Y›l etkinlikleri kapsam›nda 23 ﬁubat 2008 günü bilimsel bir
toplant› ve akﬂam›nda da bir yemek organize etti.
şak Dişhekimleri Odası, Bilimsel
Dişhekimliğinin 100. Yılı kapsamında 23 Şubat 2008 günü, Uşak
Kız Meslek Lisesi Konferans Salonu’nda bir
bilimsel toplantı düzenledi.
Toplantı Oda Başkanı Fatma Özkumur’un
açılış konuşmasıyla başladı, ardından
Prof.Dr. Hakan Uysal “Seramik Restorasyonlarda İşlev ve Estetik” konusunda ve Doç.Dr.
M. İrfan Karadede “Ortodonti” konularında
birer konferans verdiler. Çok doyurucu bulunan toplantıya o gün Uşak ADSM’nin yeni binasına taşınması nedeniyle kamuda çalışan meslektaşlarımız katılamamadılar. Bu
da genel katılım sayısının biraz düşmesine
neden oldu.
Akşam Değirmen Restoran’da düzenlenen
yemekte katılan tüm meslektaşlar arasında
kaynaşma sağlayan güzel bir gece yaşandı.
Uşak Valisi Kayhan Kavas da yemeğe katılarak dişhekimlerine destek verdi.

U

23 ﬁubat’ta düzenlenen bilimsel toplant›n›n
konuﬂmac›lar› Prof.Dr. Hakan Uysal ve Doç.Dr.
M. ‹rfan Karadede’ydi (üstte). Ayn› günün
akﬂam›nda düzenlenen yeme¤e Uﬂak Valisi
Kayhan Kavas da kat›ld› (yanda).
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Haber ve söyleﬂiler: A. Bengi Düzel

TDB Ö¤renci Kolu II. Kongresi
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Ö¤renci Kolu’nun organize etti¤i TDB II. Ulusal Ö¤renci Kongresi
5-6 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara TES-‹ﬁ Tesislerinde yap›ld›. Kongre’ye Türkiye’deki 12
ö¤renci kolundan yaklaﬂ›k 260 diﬂhekimli¤i ö¤rencisi kat›ld›.
ürk Dişhekimleri Bir“Art›k daha güçlüyüz”
Kongre, TDB Öğrenci
liği Öğrenci Kolu’nun
Kolu Başkanı Tuğba Bekorganize ettiği TDB II.
çi’nin yaptığı açılış konuşUlusal Öğrenci Kongresi 5-6
masıyla başladı. Bekçi, ilki
Nisan 2008 tarihlerinde Angeçen sene İstanbul’da
kara TES-İŞ Tesislerinde yagerçekleştirilen TDB Ulupıldı.
sal Öğrenci Kongresinin
Dişhekimliği fakültesi öğikincisini bu sene Ankarencilerinin üniversiteye, eğira’da düzenlemiş olmaktime ve yaşama dair sorunlatan dolayı gururlu ve
rını tartışmayı ve özgür bir
mutlu olduklarını
platformda sorunlara çağdaş
ifade ederek, bu
çözümler sunmayı amaçlasene aralarına yeni
yan Kongre’de dişhekimliği Toplant›ya TDB ve ADO’nun yöneticilerinin yan› s›ra diﬂhekimli¤i
fakültelerinin dekanlar› da kat›ld›.
katılan Dişhekimöğrencilerini yakından ilgilan ile Başkent Üniversitesi Dişhekimliği leri Odaları Öğrenci Kolları ile arlendiren güncel konular ele alındı.
“Yine Buluşuyoruz, Konuşuyoruz, Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Sina tık daha güçlü olduklarını dile geTartışıyoruz” sloganıyla yola çıkan Kon- Uçkan ve çok sayıda davetli katıldı.
tirdi. Kongrenin amacının dişhegre’ye, Türkiye’deki 18 dişhekimliği faTDB Genel Başkanı Celal Korkut Yıldı- kimliği fakültesi öğrencilerinin takültesinden öğrencilerin yanı sıra Anka- rım, TDB Başkanvekili Prof.Dr. Murat nışıp kaynaşmaları ve bilgi ve dera’da bulunan dişhekimliği fakültelerin- Akkaya, TDB Genel Sekreteri Murat Er- neyimlerini paylaşabilecekleri bir
den Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği soy, TDB Genel Saymanı Süha Alpay ve platform yaratmak olduğunu ifaFakültesi Dekanı Prof.Dr. Osman Taha Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı de eden Bekçi, dişhekimleri
Köseoğlu, Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Doç.Dr. Merih Baykara da kongreye katı- odaları ile öğrenciler araFakültesi Dekanı Prof.Dr. Gökhan Alpas- larak öğrencilere destek verdi.
sındaki ilişkilerin art-
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masını ve bir nebze olsun öğrencilerin
stresten uzaklaşmalarını hedeflediklerini
ifade etti. Daha sonra sırasıyla TDB Genel
Başkanı Celal Korkut Yıldırım, Hacettepe
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Osman Taha Köseoğlu ve Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Doç.Dr.
Merih Baykara birer konuşma yaptılar.
TDB Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım, açılış konuşmasında geleceğin dişhekimleri adaylarına seslenerek; “Sizler geleceğin dişhekimliği mesleğinin öncüleri
olacaksınız. Bu duyarlılığı mezun olduktan sonra da gösterirseniz mesleğimizi
farklı yerlere taşıyacağınıza inanıyorum.
Ancak hiçbir zaman ayrıcalık peşinde koşmayın, haklarınızı elde edebilmek için diyalog içinde mücadelenizi sürdürün. Toplumun ve mesleğin hakları için çaba gösterin” çağrısında bulundu.
Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Osman Taha Köseoğlu da gençlerle birlikte olmanın her
zaman kendisine mutluluk verdiğini dile
getirerek, Öğrenci Kongresi’nde dile getirilen sorunların mutlaka yazılı hale getirilmesi ve fakülte yönetimlerine rapor
olarak sunulması gerektiğini ifade etti.
Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı
Doç.Dr. Merih Baykara da konuşmasında
öğrencileri beş sene boyunca kısa kalan
ancak daha sonra kısa zamanda kök salarak hızla büyüyen bir ağaca benzeterek,
“sizlerde bu ağaç gibi kısa zamanda gelişip, kök salacaksınız” dedi. Baykara, Kongre sayesinde sorunlara öğrencilerin gözünden bakma şansını yakaladığı için çok
mutlu olduğunu sözlerine ekledi.
Master? Doktora? Aradaki Fark Nedir?
Kongrede; önemli konuşmacıların yer aldığı “Master? Doktora? Aradaki Fark Nedir?”, “Dişhekimliği Fakültelerinde Mevcut Sorunlar ve Beklentiler”, “Meslek Hayatına Başlarken”, “Dişhekimliği Öğrencileri Neden Mutsuz?”, “Muayenehane
Dizaynı ve Ergonomi” ve “Öğrenci Değişim Programları” konulu panellerde sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.
Kongrenin ilk panel konusu “Master?
Doktora? Arasındaki Fark Nedir?”di.
TDB-SDE Yüksek Kurul Başkanı Prof.Dr.
Onur Şengün’ün oturum başkanlığında
Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Osman Taha Köseoğlu ve TDB Genel Sekreteri Murat Ersoy’un katılımlarıyla gerçekleşen panelde,
katılımcılar master ve doktora konu- >

TDB Ö¤renci Kolu Baﬂkan› Tu¤ba Bekçi:

‘Taleplerimiz dikkate al›n›yor’
Kongre nas›l
hayata geçirildi?
Hazırlık çalışmalarımız çok uzun
zamandır sürüyor. Sonuçta her şey yolunda gitti, mutluyuz. Bu sene, dişhekimliğinin 100. yılında mezun olmanın
gururunu yaşayacağım, aynı zamanda
2. kongremizi yapmanın da gururu içerisindeyim.
Geçen seneki Kongre’yle k›yaslad›¤›n›zda kat›l›m› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
Genelde İstanbul’a katılım daha fazla
oluyor çünkü insanlar genelde İstanbul’a gelmeyi daha çok istiyorlar. Yine
de çok fazla bir düşüş yok. Geçen sene
320 kişi, bu sene 260 kişi katıldı. Bu sene Trabzon Dişhekimleri Odası Öğrenci Kolu da aramızda. Şu anda 12 öğrenci kolu olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
TDB 2. Ulusal Ö¤renci Kongresi
neyi amaçl›yor?
Öğrenci Sorunları ve beklentileri konulu bir panelimizde tüm Türkiye’den
temsilciler fakültelerin mevcut sorunları ve öğrencilerin beklentilerini konuştular. Bunlar daha sonra derlenerek bütün dekanlıklara gönderilecek.

Geçen seneki sonuç bildirgesi de bütün
dekanlıklara iletildi ve güzel sonuçlar elde ettik. Normalde biz dördüncü sınıfa
kadar bütün sarf malzemelerimizi kendimiz karşılıyorduk. Geçen seneki sonuç bildirgesinin dekanlıklara gönderilmesinden sonra birçok okulda güzel değişiklikler oldu. Sarf malzemeleri artık
okulumuz tarafından veriliyor. Dicle
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin
kütüphanesi yoktu, güzel bir kütüphane
yapıldı. Şimdi yine sorunlarımızı ve
beklentilerimizi dekanlıklarımıza ileterek isteklerimize ulaşmaya çalışacağız.
Ö¤renci De¤iﬂim Programlar›
hakk›nda sizin de kat›ld›¤›n›z bir
panel yap›ld›. Bu Program hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Öğrenci Değişim Programı, IADS
(Uluslararası Dişhekimliği Öğrencileri
Birliği) tarafından organize edilen bir
program. Bu programın kontenjanlarını belirlemek için 27 Şubat’ta Polonya’daydım. Bizim şöyle bir hedefimiz
var; 100. yılda 100 değişim yapmak.
Bütün arkadaşlarımıza bu programa
katılmalarını tavsiye ederim. Çok güzel
deneyimler yaşıyorsunuz; hem yabancı
dilinizin gelişmesi, hem oradaki fakültelerin imkanlarını görebilmek açısından önemli bir deneyim olduğunu düşünüyorum.

TDB 2. Ulusal Ö¤renci Kongresi Sorumlusu
FDI Do¤u Avrupa Sürekli E¤itim Müdürü Dr. Sarkis Sözkes:

‘Süreklili¤i sa¤lanmal›’
TDB 2. Ulusal Öğrenci Kongresi’nin
geleceğin dişhekimlerinin öğrencilik yıllarından meslek
örgütüyle tanışmalarına imkan tanıması
açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
Öğrenciler hem dişhekimliği eğitimine dair yaşanan sorunları irdeleme fırsatı buldular, hem de bu sorunlara en yetkili ağızlardan gerekli cevapları edindiler. Fakülte sonrasında dişhekimliğini
uygulayacakları farklı ortam ve çalışma
şartları hakkında bilgi sahibi oldular.
Kongre’nin önemli bir katkısı da, katı-

lımcılar tarafından oluşturulan ve oybirliğiyle kabul edilen “Kongre Sonuç Bildirgesi”nin Temmuz ayında gerçekleştirilecek olan Eğitim Kurultayı’nda öğrencilerin görüşlerini yansıtacak olmasıdır.
Türk Dişhekimleri Birliği’nin geleceğe
dair yaptığı önemli yatırımlardan biri olduğunu düşündüğüm Ulusal Öğrenci
Kongresinin devamlılığı konusunda
TDB Öğrenci Kolu’na destek olunmasının ve TDB Yönetiminin ilk iki kongreye verdiği büyük desteğin bundan sonraki yıllarda da devamının önemini vurgulamak ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
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Hacettepe Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan›
Prof.Dr. Osman Taha Köseo¤lu:

‘Ö¤rencilerin kendi sorunlar› üzerine
öneriler getirmelerini olumlu buluyorum’

ﬁahan Gökbakar’›n da kat›ld›¤› söyleﬂi
oldukça e¤lenceli geçti.

suna ilişkin bilgi verdiler ve öğrencilerin
sorularını yanıtlamaya çalıştılar. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşen panel
sonrası, geçen sene düzenlenen TDB
1.Ulusal Öğrenci Kongresi’nde de ele alınan konuda öğrencilerin kafasının hâlâ
karışık olduğu gözlendi.
TDB Merkez Denetleme Kurulu Üyesi
Cengiz Tamtunalı’nın başkanlığında Emre Naiboğlu (İstanbul D.O. Öğrenci Kolu
Başkanı), Merve Çakır (TDB Öğrenci Kolu Genel Saymanı), Murat Tekdal (İzmir
D.O. Öğrenci Kolu Başkanı), Serhan Didinen (Diyarbakır D.O. Öğrenci Kolu
Başkanı) ve Oğuzhan Görler’in (Sivas
D.O. Öğrenci Kolu Başkanı) katılımları ile
gerçekleştirilen “Dişhekimliği Fakültelerinde Mevcut Sorunlar ve Beklentiler” konulu panel, öğrencilerin yoğun ilgi ve katkısıyla gerçekleşti. Farklı fakültelerden gelen öğrenciler yaşadıkları çeşitli sıkıntıları
ve sorunları dile getirerek çözüm üretmeye çalıştılar.
Meslek Hayat›na Baﬂlarken
“Meslek Hayatına Başlarken” konulu panel, TDB Başkanvekili Prof.Dr. Murat
Akkaya başkanlığında, GATA Ağız Diş ve
Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof.Dr. Yavuz Sinan Aydıntuğ,
TDB Asgari Ücret Tarifesinin Maliyet
Esaslı Olarak Yeniden Belirlenmesi Komisyonu Üyesi Hüseyin Eminoğlu, TDB
Eski Genel Sekreteri Nezih Yavuz Tan ve
Dentsply Temsilcisi Işıl Karahan’ın katılımlarıyla gerçekleşti.
İlk günün akşamında Başkent Öğretmen Evi’nde bir gala yemeği düzenlendi.
Öğrenciler gala yemeğinde hem günün
yorgunluğunu attılar hem de eğlenme fırsatı buldular.
Kongrenin ikinci günü TDB Genel Saymanı Süha Alpay’ın başkanlığında Marmara Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri >

Bence önemli bir Kongre bu. Sorunları biz kendi içimizde biliyoruz
ama farklı fakültelerden öğrencilerimizin bir araya gelerek sorunlarını paylaşmaları veya kendi yaşadıklarıyla ilgili öneriler getirmeleri
bence çok faydalı. Belki birinin eksiğini diğeri tamamlayacaktır veya aynı ortak sorunları paylaşacaklardır. Çözüm üretecekler ve öneri getireceklerdir.
Genç meslektaşlarıma tavsiyelerimi sorarsanız; bizim mesleğimiz teknolojiyi özellikle
gerektirdiği için bilimsel gelişimlerine ve gelişen teknolojiyi takip etmeye dikkat etmelerini ve geri kalmamalarını tavsiye ederim.

Baﬂkent Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan Yard›mc›s›
Prof.Dr. Sina Uçkan:

‘Ö¤renciler son derece duyarl› ve ilgili’
Bu aslında pek alışık olmadığımız bir Kongre; ancak hem zamanında bir öğrenci olarak yaşadığım hem de şimdi kendi öğrencilerimizin yaşadığı sıkıntıları düşündüğüm zaman çok faydalı olacağını düşünüyorum. Biraz önce iki öğrencimle konuştum, internetten toplantıyla ilgili bilgi
sahibi olduklarını söylediler, tabii bu olanaklar bizim zamanımızda yoktu. Bu açıdan şimdiki öğrencilerin avantajlı olduklarını düşünüyorum. Öğrencilerin son derece duyarlı ve
ilgili olduklarını gözlemliyorum.
Genç meslektaşlarıma tavsiyelerim; bizim aslında çok güzel bir mesleğimiz var. Ancak
sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. Hem manipülasyon hem teorik olarak. Son
yıllarda çok hızlı gelişmeler oluyor ve bu gelişmeleri yakından izlemek ve tabii ki hasta
diyalogunu çok iyi kurmak, hastalar arasında ayrım yapmamak çok önemli. Benim
önerebileceklerim bunlar.

TDB 1. Ulusal Diﬂhekimli¤i Kongresi Organizasyon Komitesi Baﬂkan›
Diﬂhekimi Ferit Bayram:

‘Tek baﬂar› kriterimiz kat›l›m say›s› de¤il’
Geçen sene yapılan TDB 1.Ulusal Dişhekimliği Kongresi’nin Organizasyon Komitesi Başkanlığını yapmıştım. Geçen sene farklı problemler vardı, bu sene farklı. Geçen sene birilerini bize inandırmaya uğraştık sürekli. Bu sene ise bu desteği tamamen arkamıza alarak işe başladık. Geçen sene
İstanbul’da olması bizim için bir avantajdı, çünkü daha rahat kontrol edebiliyorduk ve
İstanbul öğrenciler için daha çekici bir mekân. Dolayısıyla geçen seneye oranla daha az
bir katılım söz konusu. Ama bu bizim başarı kriterlerimizden değil, çok kişinin katılması çok başarılı bir kongre olduğu anlamına gelmiyor. Bu kongreyi yine İstanbul’da yapsaydık sayı bu sefer 500’ü bulabilirdi. Ama farklı bölgelerdeki sorunları daha iyi değerlendirebilelim istedik.

Hacettepe Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi 4. s›n›f ö¤rencisi
Aysel Mehmetov:

‘Yabanc› ö¤rencilerin sorunlar›na da
de¤inilebilir’
Ben yabancı uyrukluyum. İlk kez katılıyorum bu kongreye. Bence
çok güzel bir kongre, konuları da beğendim. Belki yurt dışındaki
eğitimden daha fazla konuşulsa çok daha fazla memnun kalırdım.
Yabancı öğrencilerin yaşadığı zorluklara ilişkin konulara değinilebilir.
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Anabilim Dalı Farmakoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Asuman Akgün ve
TDB Öğrenci Kolu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Konya D.O. Öğrenci Kolu
Başkanı Mahir Südemen’in katılımlarıyla
gerçekleşti.
Günün ikinci oturumu Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Doç.Dr. Merih
Baykara’nın başkanlığında ve Güney Diş
Deposu Temsilcisi Cansun Mert’in katılımıyla “Muayenehane Dizaynı ve Ergonomi”ydi.
Ö¤renci De¤iﬂim Programlar›
Dişhekimliği fakültesi öğrencilerinin en
fazla ilgi gösterdiği oturumlardan biri
ikinci günün son oturumu “Öğrenci Değişim Programları” ydı. FDI Doğu Avrupa
Müdürü Dr. Sarkis Sözkes’in başkanlığında TDB Öğrenci Kolu Başkanı ve Uluslararası Öğrenci Değişimi Programı Sorumlusu Tuğba Bekçi ile önceki dönem Sorumlusu Ferit Bayram’ın katılımıyla gerçekleştirilen oturumda öğrenciler, başvuruları Kongre ile eş zamanlı başlayan değişim programına ilişkin sorulara cevap aradılar. Katılımcılar, değişim programına
katılımının nasıl olacağı, hangi ülkelere
gidilebileceği, konaklama koşullarının neler olacağı konusunda öğrencilere ayrıntılı bilgi verdiler.
Kongre kapanışında, gerçekleştirilen
tüm oturumlarda dile getirilen konuların
değerlendirilmesi sonucu oluşturulan
TDB 2.Ulusal Öğrenci Kongresi Sonuç
Bildirgesi okundu ve katılımcıların onayına sunuldu. Katılımcılar tarafından oybirliğiyle kabul edilen sonuç bildirgesinin, ilgili mercilere ulaştırılmasına ve bu konudaki gelişmelerin takip edilmesine karar
verildi.
Oldukça yoğun geçen iki günün ardından öğrenciler, kongre sosyal programıyla
yorgunluklarını atma ve eğlenme fırsatı
buldular. Kongrenin sosyal konuşmacıları, oyuncu Şahan Gökbakar, Fatma Topbaş, Hakan Bilgin, Demir Volkan Cal ve
film yapımcısı Mehmet Faruk Aksoy’du.
Son derece keyifli bir ortamda geçen sohbette, gerek katılımcı konuklar ve gerekse
öğrenciler eğlenceli zaman geçirdiler.
Kongre kapanış töreninde öğrenci değişim programına katılan öğrencilere sertifikaları verildi. Ayrıca düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere de
ödülleri verildi.
2009’da aynı coşku ve heyecanla yeniden buluşmak üzere kongre sona erdi.

<

Hacettepe Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi 4. s›n›f ö¤rencisi
Burak ﬁahbazo¤lu:

‘Koruyucu diﬂhekimli¤i üzerinde de
durulmas› gerekir’
Kongreye katılım bu sene biraz az. Ele alınan konular geçen seneyle
benziyor ama bence hepsi çok yerinde konular. Geçen sene “Master
mı? Doktora mı?” konusu ilk defa dile getirilmişti. Çok büyük bir karmaşa vardı, bu sene yeniden bu konu ele alındı. Biraz daha netleşti ama karışıklık hala mevcut. Serbest çalışan dişhekimleri neler yapabilir, bu çok önemli bir konu bence. Yine aynı şekilde koruyucu dişhekimliği açısından durum ne, neler yapılabilir? Bu konudan bahsedilebilir.
Okullarda anlatılsa da, bu platformda anlatılırsa daha farklı olur. İleride dişhekimleri de
bu konuyu halka daha iyi anlatılabilir.
Diyarbak›r Diﬂhekimleri Odas› Ö¤renci Kolu Baﬂkan›
Serhan Didinen:

‘Ayn› konular›n ele al›nmas› kat›l›m›
azalt›yor’
Salonda ciddi boşlukların olması benim dikkatimi çekti. Diyarbakır’dan hiçbir arkadaşımızın buraya gelememesi de –maddi açılardan
dolayı- bizi gerçekten çok üzdü. Burada topluluk olarak bulunmayı isterdik. Umarım
ilerde kendi bölgemizde böyle bir kongre yapma imkanı buluruz. Kongrede ele alınan
konular son derece yerinde ama ben biraz bilimsel içerik katılmasını uygun görüyorum. Çünkü şu an olan panellere öğrenci katılımı çok az. Konular da rutin kalmaya
başladı. Bilimsel bir kongreye öğrencilerin yaklaşımı çok daha farklı olacaktır. Geçen seneki konuların tekrar ele alınmasının katılımı azalttığını düşünüyorum. Yine de böyle
bir topluluğu bir araya getirdiği için emeği geçen herkese, başta başkanımız olmak üzere, tekrar teşekkür ederim.
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› Ö¤renci Kolu Sayman›
‹brahim Do¤an:

‘Kongreyi sosyal programlarla
destekleyebiliriz’
Geçen seneki kongrenin organizasyon komitesindeydim. Bu sene
diğer fakültelerin daha kolay katılabilmesi için merkezde olmasını
düşündük, fakat katılım biraz az oldu. Belki tanıtımda biraz sorunumuz olabilir.
Genelde Fakülte temsilcileri ya da öğrenci arkadaşlarımdan aldığım tepkiler konuların
aynı olduğuna dairdi. Şunu düşünmek lazım: Biz dişhekimliği öğrencisiyiz, elimizden
geldiğince de arkadaşlarımızın görüşlerini de alıyoruz ama konularımız kısıtlı. Bir de zaman sorunumuz var, iki güne sıkıştırmamız gereken bir Kongre bu. Gelen arkadaşlarımızın çoğu şehri de görmek için geliyor. Belki gelecek seneye şehri gezdirmeye yönelik
bir sosyal program, şehirde otobüs turu gibi aktiviteler olabilir.

Kayseri Diﬂhekimleri Odas› Ö¤renci Temsilcisi
Cemil Deniz:

‘Bilimsel k›sm› art›r›rsak kat›l›m say›s›
artar’
Kayseri’den yalnızca ben katılabildim. Sınavlarımız devam ettiği için
zamanlama biraz kötü oldu. Kongrede ele alınan konular geçen sene ile benzer olması yeni katılan arkadaşlar için bir avantaj oldu ama bizim için tekrar
dinlediğimiz için sıkıntı oldu. Belki kongreye 250 kişi katıldı ama panellerde 100 kişi civarında katılımcı var. Bilimsel kısmını artırırsak bu sayıyı artırabiliriz. Organizasyonu gerçekleştiren herkese teşekkür ederim.
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Söyleﬂi: Hakan Sürmen Foto¤raflar: Eren Toydemir
olgunun onun aynısının olduğunu söylemek için zaman daha erken. Çünkü bu Ergenekon adı verilen oluşumla ilgili daha
savcının iddianamesinde nelerin yer alacağını bile bilmiyoruz. Şu anda sanıklara sorulan sorulardan hareket ederek iddia makamının elinde ne tür bilgiler olduğunu
tahmin yoluyla çıkarmaya çalışıyoruz. Belki yakın tarihte bunu daha net şekilde göreceğiz.
Bu vakayı birkaç ayrı vakayla birleştirmeye çalışıyoruz. Nokta Dergisi’nin ortaya
döktüğü Oramiral Özden Örnek’in günlüğü doğruysa orada yer alan bilgiler bize
başka bir oluşumun da ipucunu veriyor. Şu
anda Veli Küçük ve beraberindeki kişilerin
arkasında bürokraside daha yüksek mevkiler işgal eden kişilerin olma ihtimali var.
Ama bunlar hep ihtimal. Daha fazlasını
söylemek için şu anda bilgilerimiz yetersiz
maalesef. Yalnız şunu söyleyebiliriz; kendini devletin korunması ve kollanmasına
hasretmiş, toplumdan gelen tüm değişim
taleplerini devlete karşı bir tehdit unsuru
olarak gören ve bu çerçevede devleti bütünüyle çok kıskanç biçimde sahiplenmiş ve
kendisinden başka kimsenin devleti bu kadar sevip koruyamayacağı inancına haiz bir
çekirdek var, sivil ve askeri bürokrasinin
içinde. Ve bu çekirdek kendilerine biçtikleri devleti koruma misyonu için bütün yolların meşru olduğu kanaatinde. Onun için
bunu psikolojik
yöntemlerle de
gündeme getirebiliyorlar,
şiddeti kullanarak da
gündeme getirebiliyorlar.

Ahmet ‹nsel:

‘Ergenekonu üreten bir
zihniyet dünyas› var’
Bir y›l önce bir gecekonduda bulunan TSK’ya kay›tl› el bombalar›yla baﬂlayan soruﬂturma süreci yeni gözalt› ve tutuklamalarla derinleﬂerek bugüne geldi. Galatasaray Üniversitesi
‹ktisat Bölümü Baﬂkan› Prof.Dr. Ahmet ‹nsel’e dava konusu
örgütün yap›s›n› ve Türkiye’yi nereye yönlendirmeye
çal›ﬂt›¤›n› sorduk.
Ülke gündeminde bir y›ld›r çalkant›lar sürerken çok önemli bir soruﬂturma da derinleﬂerek devam ediyor. ‘Ergenekon’ ad›yla kodlanan bu
örgüt nas›l bir yap›ya sahip?
Büyük ihtimalle devletin içinde bir çekirdek var ve bu çekirdek ‘devletin âlî menfaatlerini’ koruduğunu düşünen ve bunun
için sadece çeşitli psikolojik hazırlık çalışmaları değil aynı zamanda eylemler de yapıyor. 1950’lerde oluşan ‘Gladio’nun Tür-

kiye ayağı olarak Özel Harp Dairesi’nin
içinde oluşturulan, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kurulmasında birinci derecede rol oynayan, 6-7 Eylül olaylarını hazırlayan örgütün çeşitli dönemlerde farklı
biçimler altında faaliyet gösterdiğini biliyoruz. 1977 1 Mayıs’ında bu örgütün o dönemdeki versiyonu neyse, o versiyonun
devreye girdiğini görüyoruz. 78’de Ecevit
“kontrgerilla vardır ama daha fazlasını söyleyemem” diyordu. Bu sefer ortaya çıkan

Bahsetti¤imiz tarihsel süreçte bu yap›n›n süreklili¤i nas›l sa¤lanabiliyor
peki? Nihayetinde gayr›resmi bir
yap›lanmadan bahsediyoruz...
Bunu üreten bir zihniyet dünyası var. Bunu
üreten o zihniyet dünyası da özellikle bazı
kurumlarda yer alan insanlara verilen ideolojiden kaynaklanıyor. Yoksa elbette insanlar gelip geçiyor; gerçi o kurumdaki kuşaklar değiştikçe o kurumların fonksiyonları, o faaliyetler de değişebiliyor. Bazen çeteleşmeye yöneliyorlar, bazı durumlarda ise
sadece analizi yapma, gözetleme fakat eyleme geçmeme durumunda kalabiliyorlar.
Ama Türkiye’de Osmanlı’dan devralınan
ve kendisini ‘devleti kurtarmaya’ hasretmiş
ve bu çerçevede de dokunulmazlıklarının
olmasını doğal gören bir çevre ve bu çevrenin kurumları var. Bu, Cumhuriyet öncesi-

ne, Teşkilat-ı Mahsusa’ya kadar gider. Cumhuriyet’ten
sonra bunu devletin içindeki
kurumlaşmalarda, II. Dünya
Savaşı sonrasında
daha da açık biçimde gördük.
Bu süreçlerin
altyapısının nasıl
hazırlandığını
geçtiğimiz günlerde gazetelerde yayımlanan bir andıç vesilesiyle somut olarak görebiliyoruz. 2006
Mart ayında Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının ‘tehlikeli ve yıkıcı’ faaliyetlerini
değerlendirmeye yönelik TSK içinde bir
değerlendirme notu, bir andıç hazırlanmış.
Hem değerlendirme hem de eyleme geçme
izni talep eden bir not. Ona baktığınız zaman bunun altyapısının nasıl hazırlandığını görebiliyorsunuz.
Asker a¤›rl›kl› bir bürokrasiden mi
bahsediyoruz?
Sadece askeri ağırlıklı olduğunu kanaatinde
değilim. Bunun Adalet Bakanlığı içinde,
İçişleri Bakanlığı içinde, Milli Eğitim Bakanlığı içinde buradaki gelişmelerden etkilenerek karşılıklı titreşim halinde olan bir
bürokrasi var. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içinde olduğunu söylemek doğru
olmaz bence. Adalet Bakanlığı içinde de
böyle güçlü bir bürokrasi olduğunu biliyoruz. MEB’de böyle olduğunu biliyoruz.
İçişleri Bakanlığı içinde olduğunu biliyoruz.
Bahsetti¤imiz bu yap› uluslararas›
bir iliﬂki a¤› içinde mi hareket ediyor? Kendini nerede konumland›r›yor?
Kendilerini devlette konumlandırıyorlar.
Bütünüyle içe kapanma eğilimleri taşıyan,
bütün dış güçler bizim için tehlikelidir, en
yakın tehlikeyi temsil edenler de en fazla ittifak içinde olduklarımızdır anlayışı şu anda egemen. Bu zihniyetin gözünde örneğin
Avrupa Birliği, Türkiye’nin içişlerine sürekli karışan ve dolayısıyla da Türkiye’yi
kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışan bir dış mihrak. Ama aynı
zamanda bir devlet politikası olarak AB’ye
üye olmak istediğimiz olgusunu dikkate al-

larla çevrilmiş ve bu dış düşmanların iç uzantılarının olduğu bir ülke fikriyatı... Türkiye toplumunun iç düşmanlar üreten bir yapıya sahip olduğu, dolayısıyla toplumun da tekin olmadığı
inancı bu çevrede çok güçlü.

‘Kendini devletin korunmas› ve kollanmas›na
hasretmiﬂ, toplumdan
gelen tüm de¤iﬂim
taleplerini devlete karﬂ›
bir tehdit unsuru olarak
gören ve kendisinden
baﬂka kimsenin devleti
bu kadar sevip
koruyamayaca¤›
inanc›na haiz bir
çekirdek var,’
dığımızda burada gerçekten bir şizofrenik
durum olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü,
AB’ye girme hedefini AKP seçmedi. Çok
daha evvelden gelen bir uzun vadeli bir
devlet politikası bu. Diğer taraftan da bu
çevreler AB üyeliğini bağımsızlığın gündemden kaldırılması, ulusal egemenliğe
son verilmesi, Türkiye’nin bağımlı ülke haline gelmesi olarak algılayarak AB üyelik
sürecini torpillemeye çalışıyorlar, Kıbrıs
konusunda bunu başarıyla yaptılar.
Herhangi bir uluslararas› bloka dayanan bir oluﬂum de¤il yani...
Hayır, 1930’ların o içe kapanmacı, bütün
etrafımız düşmanlarla çevrili fikriyatı bu
çevre açısından hep bir referans noktası.
Verdikleri tarihi referanslar da daha çok o
döneme ait tarihi referanslar. Dış düşman-

Bu noktada Avrupa Birli¤i yetkililerinin aç›klamalar› bu alg›y› güçlendirmiyor mu?
Bu nasıl baktığınıza
bağlı. Eğer siz AB üyeliğini ulusal egemenliğinizin hiçbir alanını
devretmeden, bütünüyle tam bağımsız,
her şeye sadece sizin
karar verdiğiniz bir
üyelik olarak algılıyorsanız böyle bir üyelik mümkün değil. O
zaman Birliğe niye üye oluyorsunuz? Birlik
bir ortaklıktır, ortaklık da paylaşmayı gerektirir. Bütün AB devletleri, başta Fransa
ve Almanya gibi AB’nin motoru olan devletler olmak üzere bir dizi konuda kendi
egemenlik haklarını Birlik’e devrettiler. Örneğin kendi paralarını terkedip ortak paraya geçtiler. AB gibi bir birlik oluşturma
amacı taşıyorsunuz bazı egemenlik yetkilerinizi, iktisat politikalarında olduğu gibi
gümrük politikalarında da yahut serbest
dolaşım konusunda da birliğe devretmek
gereği oluyor. Öbür türlü birlik olmaz, ikili anlaşmalarla oluşturulmuş ikili ilişkilerin
ötesine geçemezsiniz.
Diğer taraftan ben AB’nin bu tür müdahalelerini, bu tür görüşlerini beyan etmesini daha çok Türkiye’nin üyeliğine sıcak
bakması olarak yorumlanması gerektiği kanısındayım. Bizdeki gelişmelere tamamen
lakayt olması aslında bizim üyeliğimizi kafasından tümüyle silmiş olması anlamına
gelir. Biz hep bu yanılgıyı yaşadık Türkiye’de. Türkiye’de hükümetler hep AB’nin
sağ partileriyle daha sıcak ilişkiler kurdular.
Çünkü AB’nin sağ partileri Hıristiyan Demokratlar ya da Liberaller Türkiye’nin üyeliği konusunda hep mesafeliydiler, hiçbir
zaman inanmadılar Türkiye’nin üye olabileceğine. O yüzden de Türkiye’deki iç politika gelişmelerine, temel hak ve özgürlükler
konularına hep lakayttılar, hep sırtımızı sıvazladılar. Onlar ‘ticarete bakalım’ diyorlardı. Sol cenahta ise Yeşiller, Sosyalistler,
Komünistler Türkiye’nin üyeliğini mümkün gördükleri için hep Türkiye’deki >
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insan hakları ihlallerini gündeme getirdiler ve bunların değişmesi yönünde
çaba gösterdiler. Bu nedenle de Türkiye’deki hükümetler hep bu sol hareketleri, Lagendijk’i, Cohn-Bendit’i düşman olarak algıladı. Bu tavırların düşmanlık değil, Türkiye’nin değişmesi,
üye olmak için gerekli adımları atması
için çaba gösteren insanların tepkileri
olduğunu görmediler.
ABD Türkiye’deki insan hakları ihlallerini AB kadar eleştirmiyor. Neden?
Çünkü ABD’nin Türkiye ile bir ortaklık hedefi yok. Dolayısıyla onun gözünde Türkiye iyi bir askeri müttefik olduğu sürece, diktatörlük bile olsa umurunda olmayabilir. Çünkü onu kendisiyle eşit olduğu bir Birlik’in potansiyel
üyesi olarak görmüyor. Ama bunu görenlerin Birlik’in ilkeleri arasında yer
almayan bir gelişme karşısında tepki
göstermelerini doğal karşılamamız lazım.
Bizim de benzer haklarımız olması lazım
üyelikle ilgili. Biz de örneğin Almanya’da
sağcılar Türklere yönelik saldırılar düzenlediğinde nasıl Almanya ile konuşuyorsak
bunu sadece Türklerle ilgili yapmamamız
lazım. Bir ülkede Laponlara yahut başka bir
ülkede Romanlara ayrımcılık yapılıyorsa
eğer bu sorunlara ilkesel bakıyorsak bunları da gündeme getirmemiz lazım. Ama ortak ilkelerle ilgili kararlarda yer alabilmemiz için o ortak ilkeleri benimsemiş olmamız, sindirmiş olmamız ve ortak ilkelerden
hareketle kararlarımızı ve müdahalelerimizi olgunlaştırmamız lazım.
Konu aç›lm›ﬂken, AB sürecinde bir
t›kanmadan bahsediliyor. T›kanman›n kayna¤› Türkiye mi?
İki tarafta da problem var. AB bu işe soğuk
bakıyor o yüzden bizimkiler de hareket etmiyor demek de yanlış; Türkiye bu işi savsakladı o yüzden AB bu işe soğuk bakıyor
demek de yanlış. Karşılıklı bir soğuma var.
AB’de müzakerelerin fasıllarının açılması
konusunda daha sıcak, daha el uzatan bir
yaklaşım olsaydı AKP hükümeti belki daha
az ayak sürüyecekti. Ama aynı şekilde AKP
bu reformları yavaşlattığı için de orada
‘Türkiye’nin üyelik hevesi kalmadı; dolayısıyla biz de bunu çok fazla zorlamayalım’
diye düşünenler de olmuştur.
Türkiye’de şöyle bir garip değerlendirme
var: AB bizim üyeliğimizle ilgili talepler getirdiğinde bir kesim bunu iç işlerimize karışmak olarak yorumluyor. Fakat AB iç işlerimize karışmayıp ilgisiz kaldığında da bu
sefer AB’nin bize karşı ayrımcı bir politika

‘ABD Türkiye’deki insan
haklar› ihlallerini AB
kadar eleﬂtirmiyor.
Neden? Çünkü ABD’nin
Türkiye ile bir ortakl›k
hedefi yok. Dolay›s›yla
onun gözünde Türkiye iyi
bir askeri müttefik oldu¤u
sürece, diktatörlük bile
olsa umurunda
olmayabilir.’

uyguladığını söylüyor. Bunu açıklığa kavuşturmak lazım: AB’nin bize ilgisiz kalmasını mı istiyoruz yoksa ilgili olmasını mı
istiyoruz. Bu da ‘biz AB üyesi olmak istiyor
muyuz istemiyor muyuz?’ sorusuna bağlı.
Eğer AB üyesi olmak istemiyorsak bu açıkça söylenebilir. Biz AB üyesi olmak istemiyoruz denir, bu tavır eleştirilir, tartışılır
ama bunun bir tutarlılığı vardır. Hem AB
üyelik sürecine devam edelim ama bizim iç
işlerimize karışmasınlar diye bir yaklaşımda bulunduğunuz zaman onlar da size üyelik yerine ayrıcalıklı ortaklık önerirler.
Akdeniz Birli¤i gibi hayal k›r›kl›¤›
yaratacak bir öneri getirildi Türkiye’ye…
Akdeniz Birliği Sarkozy’nin getirdiği bir
öneriydi. Ama zaten Türkiye’nin bir şey demesine gerek kalmadan bunun çok fazla
ilerlemeyeceği görüldü. AB’nin kendi iç çe-

lişkileri nedeniyle ve de Akdeniz Birliği’nin kendi iç çelişkileri nedeniyle bu
biraz askıya alındı geçtiğimiz aylarda.
Akdeniz Birliği’nin herşeyden önce bir
Filistin – İsrail sorunu var. Filistin sorununu halletmeden bu konuda adım
atamazsınız. O nedenle de şu anda Akdeniz Birliği konusu gündeme gelmiyor.
Ayrıcalıklı ortaklık denen ve ne olduğunu tarif edemedikleri durum bence
fiilen şu anda içinde bulunduğumuz
adaylık halinin sürekli hale gelmesi gibi
bir şey. Burada tabii top Türkiye’nin
ayağında. Eğer üye olmak istiyorsak o
zaman karşı taraftaki üyeliğimize karşı
oluşan dirençleri bunları aşmaya yönelik girişimlerde bulunmamız lazım.
Türkiye’nin temel hak ve özgürlüklerde hâlâ çok eksik noktaları olduğunu
herhalde kimse inkar edemez. Diğer taraftan da bizim her şeyi bugün gerçekleştirmemiz mümkün değil. AB’deki aklıselim sahibi kişiler de bunu talep etmiyor. Bizim, karşı tarafın yaklaşımının değişmesine
yol açacak zorlayıcı bir tavrımızın olması
lazım. Sonuç olarak biz eğer halkımızın
menfaatineyse AB’ye girmek istiyoruz. O
insanlara kendimizi beğendirmek falan değil bizim amacımız.
Açıkça konuşmamız lazım. Toplumsal
olarak, iktisadi olarak AB’ye girmek bizim
menfaatimizeyse o zaman AB’nin temel ilkelerine uymamız lazım. Koşulları elbette
müzakere etmeliyiz, onların bütün söylediklerini bir emir gibi addetmemiz gerekmiyor. Ama karşı çıktığımız noktalar makul ve genel ilkelerin dışına taşmayan şeyler
olması lazım. Yok bizim toplumumuz farklıdır, bizde erkekler karılarını döver, dolayısıyla biz bu konuda ceza kanununda bir
madde yer almasını istemiyoruz diyorsak o
genel ilkelere aykırı düşüyoruz demektir.
Baz› ayd›nlar da diyor ki ‘demokrasi mücadelesini AB’ye havale etmek do¤ru de¤il’…
Elbette değil de... Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istemeyenlerin ellerini ovuşturdukları alan Türkiye’nin demokratikleşmemesidir zaten. Bu kesimin Türkiye’deki demokrasinin ilerlemesi gibi bir derdi zaten
yok. ‘AB’ye havale etmeyelim’. Etmeyelim
de, zaten AB’ye havale etsek de olmaz bu iş.
AB’den dolayı bazı yasaları değiştirirsiniz, ama yaklaşımınız faydacıysa bir ilerleme sağlanamaz. Bakın işte 301 eski bir yasa
değil. AKP döneminde uyum yasaları çerçevesinde yapıldı ve hiçbir çözüm getirmedi. AB’nin taleplerini bu şekilde, sadece >
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onlar istedi diye yapıyorsak zaten
çok fırsatçı bir üyelik süreci güdüyoruz demektir. O zaman AB’dekiler
de bizim üyelik çabamızı inandırıcı
bulmamakta haklıdırlar.
Gerçekten demokratik bir Türkiye
arzu ediyorsak bunun mücadelesini
bugün vermemiz lazım. Ama atılan
adımlar demokrasi normlarına yakın düşüyor diye “bu AB taleplerine
benziyor, istemiyoruz” diyenler de
aslında AB öcüsünü Türkiye’deki
demokratikleşmenin önünde bir engel olarak kullanıyorlar diye düşünüyorum.
Sendikalar›n ve meslek örgütlerinin hükümetin politikalar›na karﬂ› uzun bir zaman sonra
ilk kez birlikte alanlara ç›kt›¤›
günün akﬂam› iktidar partisine kapatma davas› aç›ld›. Bunu nas›l yorumluyorsunuz?
Bence çözüm siyaset dışı yollarla,
hukuk darbesiyle, askeri darbeyle ya da AB
sopasıyla müdahalede değil; esas olarak siyaset alanında verilecek mücadelede. Elbette çok güçlü bir biçimde mücadele edilmesi gereken bir parti AKP. İktisadi anlamda
liberal pozisyonu aşırı noktalara götürebilen, her şeye piyasa ve ticaretin mantığıyla
bakan bir yapı. En son Diyarbakır Baro
Başkanı ile Başbakan arasındaki tartışmada
Başbakan tipik bir AKP’li tavrı gösteriyor.
Her şeyi iktisadi gelişmeye bağlayan, kalkınma olursa, iktisadi büyüme olursa Kürt
sorunu çözülür diyen bir yaklaşım. Çözülmez! Bunun böyle olduğuna inanmak ya
kötü niyettir ya da saftorunluktur. Ben
AKP’nin bütün sorunları biz iktisadi büyümeyle, piyasayla çözeriz inancının çok tehlikeli olduğu kanaatindeyim. Bu, AKP’ye
özgü değil, dünyada sağ liberal partilerin
hemen hepsinde var olan bir eğilimdir. Bununla mücadele etmek gerekir, AKP’nin
muhafazakarlığıyla mücadele etmek gerekir. Ama bu partiyi kapatarak değil.
Eğer biz Türkiye’de ilk ve orta eğitimde
zorunlu din dersine karşıysak buna karşı
birkaç Alevi yurttaşımızın yaptığı gibi çok
daha kapsamlı davalar açılarak hukuk mücadelesi vermemiz lazım. Bunun Danıştay’da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde her seferinde dava konusunu olması
sağlayarak teşhir edilmesini, engellenmesini sağlayarak bir karşı mücadele yürütmemiz lazım. Yoksa muhafazakarlıkla mücadele, askerin ya da yargının gücüne yaslanarak yapıldığında muhafazakarlık pekişir.
Ve üstelik üzerine bir demokrat kaftan gi-

‘AB ile elbette müzakere
edece¤iz ama karﬂ›
ç›kt›¤›m›z noktalar›n
makul ve genel ilkelerin
d›ﬂ›na taﬂmayan ﬂeyler
olmas› laz›m. Yok bizim
toplumumuz farkl›d›r,
bizde erkekler kar›lar›n›
döver, dolay›s›yla biz bu
konuda ceza kanununda
bir madde yer almas›n›
istemiyoruz diyemeyiz’

yerek ortalıkta dolaşır. Bu durumda onunla mücadele etmek daha da zorlaşır.
Yerel seçimlere bir y›ldan az bir zaman kald›. Seçmen yine bir cepheleﬂme üzerinden mi yönlendirilecek?
Burada çok ciddi bir sorun var. CHP
AKP’ye yaptığı muhalefeti milliyetçilik temelinde yapmaya çalışıyor. Ve her seferinde de; 301 konusunda olsun, AB reformları konusunda olsun kendisinin 1990’ların
başlarında gündeme getirdiği Kürt sorunuyla ilgili raporda dile getirilen önerileri
bile reddeden tutucu bir tavır içinde. Bunun sosyal demokrat olmakla falan hiçbir
alakası yok. CHP’yi benim eleştirmemim

nedeni AKP’yi muhalefetinde aldığı
pozisyon. AKP’ye muhalif olmak
milliyetçi ve otoriter bir pozisyondan AKP’yi eleştirmek değildir. Benim açımdan AKP’ye gerçek muhalefet daha fazla özgürlükçülük, daha
fazla demokratik Türkiye merkezli
bir dönüşümün temsilcisi olmaktır.
Demokratik derken sadece kimlik
meselelerinden bahsetmiyorum.
Eşitlik mücadelesini de bunun içindedir. CHP demokratik, kültürel
haklar konusunda duyarsız da ezilenlerin veya işçi sınıfının hakları
konusunda çok mu aktif? Değil. Tersanelerde her hafta 2-3 kişi ölüyor.
CHP’liler daha yeni kıpırdanmaya
başladı. Sendikalar CHP’ye mesafeli
durma ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü
CHP sendikaları içine çekecek o sosyal değişim dinamiğini temsil eden
bir parti değil artık.
Dolayısıyla benim CHP’ye yönelik
eleştirim solda yer almadığı için.
AKP ile ilgili eleştirim klasik bir muhafazakar liberal parti olduğu için. Ama AKP demokrasi konusunda, Türkiye’de demokrasinin raylarında tutulması konusunda
CHP’den daha tutarlı bir durumda olduğu
zaman da CHP’nin yanında yer almamam
normal. CHP çok kötü imtihanlar verdi. 27
Nisan muhtırasından bir gün sonra Genel
Başkan Yardımcısı bunun ne kadar doğru
bir muhtıra olduğunu söyledi. Meclis’in
367’nin altında toplanamaması konusunda
bütün anayasa ve hukuk teamüllerini, en
basit demokrasi ilkelerini çiğneyerek nevi
şahsına münhasır bir yorumun çıkmasına
zemin hazırladı. 301 konusunda bugün
AKP içi boş bir değişiklik gündeme getirmesine rağmen ona bile direnen bir pozisyonda. Keşke tersi olsa; 301. maddenin değişimine gerici temelde değil de bundan
çok daha ileri bir açılım, daha fazla ifade
özgürlüğü isteyerek karşı çıksa.
CHP’nin demokrasi, sosyal adalet konularında Türkiye’yi ileriye götürmeye ne hevesi var, ne yeteneği var, ne böyle bir zihin
dünyası var. Oy verenlerden bahsetmiyorum, partiden bahsediyorum. 7,5 milyon
kişi CHP’ye oy verdi. Bunların içinde benimle benzer düşünen dünya kadar insan
vardır elbette. Çeşitli nedenlerle CHP’ye
insanlar oy verirler ve ben bunu eleştirmem; çünkü bazı yerlerde de CHP’ye oy
vermek o yerel baskı karşısında yapılabilecek yegane karşı duruş da olabilir. Ama benim açımdan gerçek çözüm, Türkiye’de
demokratik, sosyal adaletçi, özgürlükçü bir
solun oluşmasıdır.
<
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Oral cerrahi uygulamalar›nda karﬂ›laﬂ›lmas›
olas› komplikasyonlar; önlemler ve çözümler
- Bölüm 3 -

‹mplant ile ilgili
komplikasyonlar-II
YAKIN DÖNEM KOMPL‹KASYONLAR
A¤r›
Her cerrahi işlem sonrasında olduğu gibi implant cerrahisi sonrasında da ağrı ile karşılaşmak olasıdır. Ağrı şiddeti her hastada farklı
düzeyde olabilir. Cerrahi işlem sonrası reçete
edilen analjezikler bu ağrıyı önlemede yeterli
oluyorsa endişelenecek bi durum olmadığı
anlaşılır. Eğer ağrı şiddetli ve birkaç günden
fazla sürüyorsa gerekli tedbirler alınmalıdır.
Bu ağrılar hekime osteoitis ihtimalini düşündürmelidir. Cerrahi işlem sırasında travmatik
çalışma, bakteriyel kontaminasyon bu durumun sebeplerindendir. Gerekli muayene yapıldıktan sonra hasta kontrol altına alınmalı,
önce LASER terapi (Düşük dalga boyun da
biyostimulatif ve antienflamatuar etkiden yararlanılır bu iş için en uygun LASER tipi Diyot
LASER dir) (Resim 1) uygulanmalıdır eğer tedaviye yanıt alınamıyorsa eksplantasyon düşünülebilir.
Postoperatif ödem,
hematom ve morluk
Cerrahi uygulama sürecinde gerek cerrahi uygulamanın dokuda meydana getirdiği travma
gerek ise ekartasyona bağlı olarak ödem gelişir. Enflamasyonun şiddetine göre değişmekle beraber bu ödem bazen hematom şeklinide
alabilir. Böyle bir duruma çene cerrahisi ve

Resim | 1 Post operatif dönemde laser

implantoloji uygulamaları sonrasında sıkılıkla rastlanabilir bu dönemde hastanın ateşi
kontrol altında tutulmalı reçete edilen antibiyotik ve antienfalmatuar ileçların kullanımı
takib edilmelidir. Bu komplikasyon 48-72 saat süreler arasında gerilemeye başlar çiltteki
renk önce mor ardından hemosiderin yıkımına paralel olarak yeşilimsi kahve rengi ve en
son olarak sarı renk alıp yok olur bu durum 7
ila 10 gün arasında cerrahi öncesi hale gelir.
(Resim 2)

‹mplant kapa¤›n›n aç›¤a ç›kmas›
İmplant kapaklarının açığa çıkması bazı literatürlerde komplikasyon olarak kabul edilsede
sıkça karşılaşılabilecek olağan bir durumdur.
Bunun sebepleri arasında mukogingival kalınlığın az olması ve kullanılan geçici protezlerin dokuya aşırı baskısı sayılabilir. Böyle bir
durumla karşılaşıldığında hastaya iyi bir ağız
hijyeni motivasyonu yapılmalıdır. Geçici protezlerden kaynaklanan bir durum ise baskı yapan bölgeler düzenlenmelidir.

Alt dudakta hissizlik
Alt çenede çalışırken anatomik oluşumlara
çok dikkat edilmelidir. Foramen mentale ve
n. alveolaris inferior’un yakınlarında yerleştirilecek implantlarda kemik seviyesi belirlenerek implant boyu önceden seçilmelidir. Operasyondan sonra bir haftadan fazla süren his
kayıplarında hastadan CT scan istenir. N. alveoalris inferiora baskı yapan implant olup
olmadığı kontrol edilir. Kaynak implant bulunur ve eksplante edilir. Alveoler sinir üzerinde baskı yapan implant yoksa zedelenme olduğu düşünülür ve sinir rejenerasyonu nu
hızlandırmak için hastaya B vitamini reçete
edilir. Bu gibi durumlar ile karşilaşmamak için
cerrahi öncesinde çok net görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilir iyi bir planlama
yapılarak uygulamaya geçildiğinde komplikasyonlar en aza iner.

Lingualde ﬂiﬂlik
Mandibulada semfiz bölgesine yerleştirilen
implantlarda cerrahi sırasında lingual bölgede
fışkırır tarzda kanamalar lingual arterin kesildiğini gösterir. Cerrahi sırasında farkedilirse
hemostaz sağlanır. Farkedilmeyen durumlarda lingualde şişme meydana gelir. Bu durum
müdahele edilmesi gereken ciddiyettedir. Hasta kontrol altına alınarak kesilen arter takib
edilir, kanama durdurulur. (Resim 3)

Resim | 2 Alt çeneye implant uygulamas›
sonras› oluﬂan hematom ve morluk
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‹mplant Kapaklar› Etraf›ndaki Abse
Genellikle dişetinde ağrı, kızarıklık, şişlik ve
radyografide kapak bölgesinde radyolusent
alanlar ile kendini gösteren bu tür abselerin
sebebi çoğu zaman enfeksiyon olmakla birlikte nadiren yeterli entegre olmayan implanttır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında lazer
terapi ve medikasyonun yeterli olmadığı vakalarda flep kaldırılır, granülasyon dokusu temizlenir, klorheksidin ile dezenfeksiyon sağlanır, yeni kapak takılarak flap kapatılır.
‹mplant çevresinde granülasyon
dokusu olmas›
Travmatik çalışma ve geçici protezlerdeki okluzal düzensizlik sonucu implantlara gelen aşırı vertikal ve lateral kuvvetler sebebiyle implant etrafında granülasyon dokusu oluşabilir.
Bu durumda okluzyon dengelenir, implant

ağzına ajuste edilmeden tüm okluzyon kontrolleri yapılmalıdır. Grup fonksiyonu, kanin
rehberliği olup olmadığı belirlenmelidir.
Tekrarlayan kırıklarda protez yenilenmesine gerekirse protetik dizaynın değiştirilmesine gidilmelidir. Bu aşamada teknik laboratuvar ile işbirliği halinde olunmalıdır.

Resim | 3 Submental bölgede besleyici

Resim | 4 Mukozit

üstündeki geçici protezin okluzyon ile ilşkisi
kesilir. Gerekli durumlarda defekt bölgesi açılarak granülasyon dokusu temizlenir. Lezyon
çok geniş ise greft ile desteklenir.

önemli komplikasyon periimplantitistir.
Semptomaları ağrı, implant çevresi kemik
kaybı ve periodontal muayenede kanama ve
ceptir. Bu durum genellikle kötü ağız hijyenine bağlı olarak oluşan ceplerden kaynaklanır.
Protetik işlem bittikten sonra hastaya iyi bir
ağız hijyeni eğitimi verilmelidir. Düzenli kontrollerle bakteri plağı oluşumu engellenir. Durum ortaya çıkmışsa periodontan tedavi yapılır, antibiyotik desteği verilir. Gerekli
durumlarda greftleme yapılır.

UZAK DÖNEM KOMPL‹KASYONLAR
Uzak dönem kUzak dönem komplikasyonlar
genellikle ağrı ve hareketlilik ile belirti verirler.
İmplant çevresinde hafif hassasiyet olmasına
rağmen mobilite yoksa osteointegrasyonda
yetersizlik düşünülür. İki, üç aylık hasta takibi yapılarak durum değerlendirilir. Hafif ağrıyla birlikte mobilite olduğunda ve bu tabloya granülasyon dokusu da eklenmişse
granülasyon dokusu temizlenmelidir. Lezyon
çok büyükse greft uygulaması yapılır ve kemik rejenerasyonu beklenir.
İmplantın yerleştirilmesinden sonra karşılaşılan diğer önemli komplikasyon periimplantitistir. Semptomaları ağrı, implant çevresi kemik kaybı ve periodontal muayenede kanama
ve ceptir. Bu durum genellikle kötü ağız hijyenine bağlı olarak oluşan ceplerden kaynaklanır. Protetik işlem bittikten sonra hastaya iyi
bir ağız hijyeni eğitimi verilmelidir. Düzenli
kontrollerle bakteri plağı oluşumu engellenir.
Durum ortaya çıkmışsa periodontan tedavi
yapılır, antibiyotik desteği verilir. Gerekli durumlarda greftleme yapılır.
omplikasyonlar genellikle ağrı ve hareketlilik ile belirti verirler. İmplant çevresinde hafif hassasiyet olmasına
rağmen mobilite yoksa osteointegrasyonda yetersizlik
düşünülür. İki, üç aylık hasta
takibi yapılarak durum değerlendirilir. Hafif ağrıyla birlikte mobilite olduğunda ve
bu tabloya granülasyon dokusu da eklenmişse granülasyon dokusu temizlenmelidir.
Lezyon çok büyükse greft uygulaması yapılır ve kemik rejenerasyonu beklenir.
İmplantın yerleştirilmesinden sonra karşılaşılan diğer
Resim | 5

OKLÜZYON VE PROTET‹K
KOMPL‹KASYONLAR
Protez k›r›klar›
İmplant üstü protezlerde akrilik, seramik yada metal kısımlarda kırılmalar meydana gelebilir. Bunun birçok sebebi vardır. En çok
karşımıza çıkan neden parafonksiyonel hareketler ve bruksizmdir. Dikey boyut iyi ayarlanamadığında, bukko-lingual genişlik fazla olduğunda, okluzyon dengelenmediğinde gelen
aşırı okluzal kuvvetler sonucunda da kırıklarla karşılaşılabilir. Hekim ve hasta dışı faktörler de kırıklara neden olur. Bunlar materyalin
direncinin az olması ve teknik laboratuarda
meydana gelen polimerizasyon hatalarıdır.
Protez kırığı riskini elimine etmek için öncelikle doğru ölçü tekniğinin
kullanılması gerekir. Doğru
ölçü doğru protezin yapılmasında en önemli etkendir.
Yapılacak protezin türüne
göre açık yada kapalı ölçü
tekniği kullanılır. Ölçü materyali seçilirken viskozitesine dikkat edilmelidir. Ölçü
kole bölgelerine invaze olabilmeli, ağıziçini modele net
bir şekilde aktarmalıdır.
Parafonksiyon ve bruksizm
varlığında koruyucu plak
(splint) yapılarak okluzyon
dengelenmelidir. Dikey boyut ve okluzyon problemlerinde TME problemlerine
neden olunur. Protez hasta
Tek diﬂ

Protez vidalar›n›n, abutmanlar›n ve
implant gövdesinin k›r›lmas›
Protezin bitim aşamasında abutmanların doğru oturduğundan emin olunmadığı durumlarda mutlaka radyografi alınmalıdır. Yanlış
oturan abutmanlar vida, hatta implant kırıklarına neden olurlar. Yeterli sayıda implant
yerleştirilmemesi, az sayıda implanta fazla yük
gelmesi de implant gövdesi kırıklarına neden
olur. Bir protezin tam anlamıyla başarılı olması için doğru planlama, başarılı bir cerrahi,
uygun implant çap ve boyunun seçilmesi ve
okluzyonun sorunsuz olması gerekir.
İmplant gövdesinden kırıldığında endikasyonu eksplantasyondur. Bunun için özel trephan frez kullanılır.
Vida, abutman kırıklarında kırık parçalar yenileriyle değiştirilmelidir. Yapılan implantlar
yükü karşılayamıyorsa implant sayısı arttırılmalıdır. Sentrik ve eksentrik hareketler dikkatlice kontrol edilerek yük dağılımının dengeli olduğundan emin olunmalıdır.
Mukozit
Gingival former, abutman vidalanması sırasında yapılan hata sonucu kırık haricinde mukozit oluşmasıda beklenen bir komplikasyondur. Abutman tam oturmadığı için kalan
mikroboşluklara epitel proliferasyonu olur.
Mukoza bu bölgelerde aşırı hassastır. Ayrıca
bu mikroboşluklar tükürükten gelen bakteriler ile kontamine olur ve enfeksiyon sürecini
başlatırlar. Bunun önlenmesi için vidaların
kontrol edilmesi gerekir. Üst yapı parçalarının ve uygulanan protezin net oturup oturmadığı değerlendirilmelidir. (Resim 4-5)
<
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Diﬂhekimli¤inde zirkonya
D‹ﬁHEK‹ML‹⁄‹NDE
Z‹RKONYA SERAM‹KLER
Dişhekimliğinde protetik restorasyonlarda yaklaşık 40 yıldır metal-seramik sistemleri kullanılmaktadır. Günümüzde biyolojik uyum ve estetik açıdan daha iyi
özellikte malzemelere olan talebin artmasıyla metal içermeyen seramik sistemler
geliştirilmiştir23. Ancak seramik materyalinin kırılma ve bükülme direnci düşük olduğundan seramiğin güçlendirilmesi için
çeşitli yöntemler uygulanmaktadır32.
Seramiğin güçlendirmesi konusunda en
son geliştirilen zirkonya esaslı seramiklerdir. Yüksek mekanik ve biyolojik özellikleri nedeniyle biyomedikal amaçlı olarak ilk
kez ortopedide kalça protezi yapımında
kullanılmıştır. İn vitro çalışmalarda bükülme direncinin 900-1200 MPa, kırılma
direncinin ise 9-10 MPa arasında olduğu
(alümina seramiklerden 2 kat , silikat bazlı seramiklerden 3 kat daha fazla dirençlidir) gösterilmiştir65. 1990'lı yılların başından itibaren dişhekimliğinde kullanılmaya
başlanmıştır44. Zirkonya seramiklerin yüksek mekanik özellikleri ve CAD/CAM
yöntemleri kullanılarak hazırlanması ile
restorasyonlarda başarılı sonuçlar elde
edilmektedir1.
Zirkonyum-Zirkonya nedir?
Zirkonyum ismini Arapça Altın rengi anlamına gelen 'zargun'dan almıştır. İlk olarak 1789 yılında Alman kimyager Martin
Heinrich Klaproth tarafından zirkon taşının ısıtılmasıyla elde edilmiştir. Zirkonyum parlak gri-beyaz renkte olup periyodik cetvelin 4B grubundadır. Erime derecesi 1800°C, kaynama derecesi ise
4300°C'dir. Zirkonyum, uzun seneler diğer oksitlerle birlikte seramikte renklendirici olarak kullanılmıştır3,16. Günümüzde
dayanıklılığı, korozyona karşı dirençli olması ve düşük ısı iletkenliği sayesinde; biyomedikal sektörde, flaş ampullerinde,
patlayıcılarda ve yapay ipek elde edilmesinde kullanılmaktadır15.
Zirkonya kristali ise zirkonyum dioksit yapısındadır ve cam faz içermeyen kristalize seramiktir. Monoklinik (M), kübik©
ve tetragonal (T) olmak üzere 3 farklı kris-

tal yapıdadır8,40,63.
Saf zirkonya oda ısısında monoklinik
fazdadır. Bu yapı 1170°C'ye kadar stabildir. Bu derecenin üstüne çıkıldığında tetragonal forma, 2370°C'nin üzerine kadar
ısıtıldığında ise kübik forma geçer. Faz değişimleri sırasında % 3-4 lük genleşme
oluşur. Genleşme sonucunda çatlak ilerlemesini engelleyici mekanizma meydana
gelir. Soğuma sırasında ise 1070°C derecelerde kübik- tetragonal-monoklinik faz
değişimleri sırasında büzülme meydana
gelir. Bu durum zirkonya içinde çatlak
oluşumuna neden olur ve yapı oda sıcaklığına geldiğinde parçalara ayrılır. Bunu
engellemek için tetragonal fazda sabitlenmesini sağlamak amacıyla zirkonya içine
%2 oranında Y2O3 ilavesi yapılır. Bu şekilde tetragonal zirkonyum polikristali
(Y-TZP) elde edilir37,43,64. Bu yapı 1000
°C'nin üzerine ısıtıldığında tetrogonal faza
geçer fakat tekrar oda ısısına düşürüldüğünde ise saf zirkonyadan farklı olarak kübik ile tetragonal fazın karışımı şeklini alarak yarı stabil zirkonyumu (PSZ) oluşturur47,48.
Dişhekimliğinde kullanılan farklı yapıdaki zirkonya seramikler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (Tablo-1)32. Bu makalede Y-TZP Zirkonya özellikleri tartışılacaktır.
Diﬂhekimli¤inde Kullan›m Alanlar›
Günümüzde zirkonya, kuron ve köprü
protezlerinde altyapı materyali olarak kullanılması dışında, endodontik post, ortodontik braket, implant abutmentı ve inley,onley restorasyonlarının yapımında
kullanılmaktadır25,31.
Zirkonya seramikler, ön ve arka bölge

1.Zirkonya (da¤›n›k faz)
güçlendirilmi˛ seramikler

Resim | 1 Prepare edilmiﬂ diﬂlerin

görünümü

Resim | 2 Prepare edilmiﬂ diﬂlerin

okluzalden görünümü

Resim | 3 Retraksiyon ipleri
yerleﬂtirilmiﬂ diﬂlerin görünümü

Resim | 4 Polieter ölçü maddesi ile

al›nm›ﬂ ölçünün görünümü

ÖRNEK

DENTAL ÖRNEK

ZTA (alümina),
ZTM (mullite)

In ceram zirkonya (Vita
Zahnfabrik)

2.Yar› stabil zirkonya (PSZ) Ca-PSZ, Mg-PSZ, Y-PSZ Denzir-M (Dentronic AB)
3.Tetragonal zirkonya
Polikristalleri (TZP)

* Prof.Dr., ‹.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Protetik Diﬂ Tedavisi A.D.
** Dok.Ö¤r., ‹.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Protetik Diﬂ Tedavisi A.D.

Tablo 1.

Y-TZP, Ce-TZP

DC Zirkon (DC Precident
Schreuder&co)
Cercon (Dentsply Prosthetics)

Diﬂhekimli¤inde kullan›lan zirkonya seramikler

Resim | 5 Modelin tarama aﬂamas›

Resim | 6 Modelin tarama aﬂamas›

Resim | 7 Modelin tarama aﬂamas›

tek diş restorasyonları, ayrıca arka bölgede köprü restorasyonlarında kullanılır17,27,29,41.
Hasta seçiminde bruksizm ve parafonksiyonel alışkanlıklara
dikkat etmek gerekir. Derin kapanışı olan vakalarda köprü protezleri yapımında gövde bağlantıları için yeterli yer sağlanması
gerekir30,51. Klinik kuron boyunun çok kısa olduğu veya karşı dişlerin uzamış olduğu durumlarda minimum kuron boyu oklüzogingival olarak 4 mm olacak şekilde yer sağlanamazsa yapılmamalıdır54,59.
Diﬂ Preperasyonu ve Ölçü Prensipleri
Dirençli estetik ve uyumlu bir restorasyon yapabilmek için diş
preperasyonuna dikkat etmek gerekir. Preperasyon boyu, genişliği, konikliği ve kole dizaynı protezde uzun süreli başarı için
önemlidir. Ön bölge dişlerde kesici kenardan en az 1,5 mm, lingual yüzeyden 1-1,5 mm ve labial yüzeyden 1-1,5 mm aşındırma yapılmalıdır7. Ara yüzeylerden 4º-6º açı ile 1,0 mm alınmalıdır; estetik alanlarda ara yüzeyden aşındırma 1,5 mm ye ka- >
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dar çıkabilir. Arka bölge dişlerde oklüzal
yüzeyden 1,5 mm ve ara yüzeyden 4º-6º eğim
ile 1,0 mm aşındırılmalıdır20,21. Kole bölgesinde şevli ya da yuvarlatılmış bitimler önerilmektedir34 (Resim 1, 2)
Zirkonya seramikler inley ve onleylerde
restorasyonlarda da kullanılabilir. Bu restorasyonları gerçekleştirebilmek için en az
2 mm oklüzal aşındırma yapılması gereklidir ve ara yüzeyden 1,5 mm aşındırılmalıdır11,12.
Retraksiyon ipleri yerleştirilir ölçü alınır (Resim 3,13). Ölçü alınırken elastik
özelliği ve boyutsal stabilite açısından ilave

F‹RMA

Nobel
Biocare

Sirona

MARKA

ÇALIﬁMA
ﬁEKL‹

silikon veya Polieter ölçü maddeleri tercih
edilmelidir12 (Resim 4, 14).
CAD/CAM Sistemi
Restorasyon materyallerindeki gelişme
standart laboratuar tekniklerinde gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. Bilgisayar
yardımı ile şekillendirme (CAD), ve bilgisayar ile yapım (CAM) sistemleri; bilgi
toplamak, dizayn etmek ve ürünleri hazırlamak için endüstrinin çeşitli alanlarında
yıllardır kullanılmaktadır. Dişhekimliğinde
ise 1980'li yıllardan itibaren kullanılmaya
başlanmıştır49.

MATERYAL

Procera
Alümina
Procera forte CAD/CAM Zirkonya
Titanyum

YAPILAB‹LEN
‹ﬁLEMLER
6 üyeye kadar köprü
Abutment
Veneer

6 üyeye kadar köprü
Zirkonya
Abutment
Cerec in Lab CAD/CAM In Ceram Alumina
Veneer
Cam seramik
‹nley

Degudent Cercon

CAD/CAM
Zirkonya
(mum
modelaj)

14 üyeye kadar köprü
‹nley

3M ESPE

Lava

CAD/CAM Zirkonya

6 üyeye kadar köprü
Abutment
Veneer

Kavo

Zirkonya
Cam seramik
CAD/CAM
Titanyum
Kompozit

14 üyeye kadar köprü
‹nley
Onley
Veneer

Hint-Els

Dentacad

Zirkonya
Titanyum
CAD/CAM Alt›n
Seramik
Alümina

Wieland

Zeno

CAD/CAM

14 üyeye kadar köprü

DCS
Dental

DCS

Zirkonya
CAD/CAM Titanyum
Seramik

12 üyeye kadar köprü

ZirkonZahn

Manuel

14 üyeye kadar köprü
Abutment
Veneer

Kavo
Everest

Enrico
Steger
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Zirkonya

CAD/CAM sistemler

14 üyeye kadar köprü
Abutment
Veneer

CAD/CAM sistemlerin geleneksel yapım tekniklerine göre başlıca avantajları;
otomatik sistemlerin kullanılması ile teknik hataların minimuma indirilerek restorasyonların daha kısa zamanda hazırlanabilmesidir. Hasta hekim laboratuar personeli arasında oluşacak çapraz infeksiyon
riski de ortadan kalkar. Bununla birlikte
pahalı sistemlerdir. Ayrıca bu sistemlerin
kullanılabilmesi için hekim ve teknisyenin
bu yazılımları hatasız olarak kullanabilmesi gereklidir. Bu durum ek bir eğitim ve çalışma gerektirir18,28.
Sistemlerin pahalı olması hastaların
beklentisini maksimum seviyeye ulaştırmaktadır bu durum kimi zaman hekim
için dezavantaj oluşturabilir. CAD/CAM
sistemlerde restorasyonun yapımı aşamasında bazı araştırmacılar restorasyon rengi
seçimi ve gölgelendirme işlemlerinde mutlaka dijital gölgelendirme sistemi kullanılması gerektiğini ileri sürmektedirler bu sistemi öğrenmek için bir eğitim gerekmektedir. Dezavantajları olmasına rağmen
CAD/CAM sistemler günümüzde sıklıkla
kullanılmakta ve başarılı restorasyonlar yapılmaktadır. Bu amaçla pek çok sistem geliştirilmiştir7,18 (Tablo-2)18.
Tüm CAD/CAM sistemleri 3 fonksiyonel bölümden oluşmuştur. Bunlar tarama
yapılarak ağız içindeki bilgilerin kaydedilmesini (diş preperasyonu, komşu ve karşı
diş şekli) sağlayan bölüm, restorasyonun
dizaynını sağlayan CAD bölümü, ve restorasyonun yapılmasını sağlayan CAM bölümdür13.
Tüm CAD/CAM sistemleri
3 bölümden oluﬂur:
1) Verilerin Alınması:
Verilerin alınması, kullanılan CAD/CAM
sistemine göre farklılıklar gösterir66,67. Son
yıllarda prepare edilmiş dişin kayıtlarını almak için çeşitli metodlar geliştirilmiştir.
CEREC sisteminde intraoral dijital 3 boyutlu bir tarama aracı (tarayıcı) bulunur
(CEREC 3 boyutlu, Sirona Dental Sistemler GmbH, Almanya). Mekanik tarayıcı, dişe göre konumu ayarlarken hazırlanmış dişin yüzeyini taramalıdır. Optik tarayıcıların
birçoğu her harekete karşı duyarlıdırlar.
Veri alımı sırasında hastanın hareketi, tarayıcının oluşturacağı verilerin kalitesini
bozar. Diğer CAD/CAM sistemlerinde ise
model üzerinden değişik tipte mekanik ve
optik dijital tarayıcılar kullanılarak verilerin alınması sağlanır18,19 (Resim 5, 6, 7). >
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Resim | 8 Restorasyonun dizayn›

Resim | 9 Alt yap›n›n freze edilmesi

Resim | 10 Alt yap›n›n
model üzerinde görünümü

2) Restorasyon Dizaynı:
Bilgisayar ekranında restorasyonların 3
boyutlu görünümünü tasarlamak için birkaç farklı CAD yazılımı kullanılmaktadır.
Veri alma sistemi gibi yazılım programları
da genellikle CAD/CAM sistemine uyumludur ve sistemler arasında değişiklik yapılamaz18.
Restorasyonun tasarımı tamamlandığında, CAD yazılımı modeli CAM ünitesine aktarılarak tasarlanan restorasyonun
üretim aşamasına geçilir42 (Resim8).

'eklemeli' CAM sistemi CAD/CAM sistemlerde kullanılmaya başlanmıştır .
Selektif lazer sinterleme de seramik ya
da metal restorasyonların üretiminde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemdeki bilgisayar tasarım parçası CAD/CAM sistemindeki kesim ünitesine benzemektedir18.
Sistemler arası farklar tabloda (Tablo
3) özetlenmiştir19. CEREC (Sirona, Almanya) sisteminde restorasyon tek seansta hazırlanıp simante edilebilir. CEREC 1 ve
CEREC 2 sistemlerde, bir çift kamera ile
hazırlanan dişin üç boyutlu dijital görüntüsü monitörde oluşturulur. Optik ölçü işlemi; direkt olarak ağızda prepare edilen
dişin taraması ile elde edilebileceği gibi indirekt olarak geleneksel ölçü tekniği ile hazırlanan modelden tarama ile de yapılabilir. Daha sonra restorasyon dizaynı yapılır.
CEREC 3D sistem ise, bir çok görüntünün
saniyeler içerisinde kaydedilerek hekimin
aynı bölgedeki birkaç dişi hazırlayabilmesine olanak verir. Daha sonra restorasyon tasarlanır ve üretim bölümüne aktarılır35,60.
Son zamanlarda CAD/CAM seramik
kuronlar ile ilgili olarak yapılan in vitro bir
çalışmada, CEREC 2 ve CEREC 3D kole

uyumu açısından karşılaştırılmış ve CEREC 3D' nin, CEREC 2 den daha iyi kole
uyumu gösterdiği belirtilmiştir35,36.
DS Precident (DCS Production AG, İsviçre) sisteminde, Preciscan lazer tarayıcı
ve Precimill CAM işleme merkezi vardır.
DCS Dentiform yazılımı köprü protezlerinin gövde ve bağlantı bölgelerininin boyutlarını belirler. DCS ile yoğun zirkonya ve
sinterlenmiş zirkonya işlenebilir28.
Procera ( Nobel Biocare, İsveç) sisteminde
3 boyutlu görüntü oluşturan bir tarayıcı
verileri uygulama merkezine modem aracılığıyla gönderir45.
Lava (3M Espe, Almanya) CAD yazılımı otomatik olarak kenar sınırlarını bulur
ve gövde uzunluğunu belirler. Altyapı sinterleme büzülmesini kompanse edebilmek
için %20 oranında büyük yapılır. Maksimum estetik için sistemde 8 farklı gölgelendirme renkleri bulunmaktadır49.
Everest (Kavo, Almanya) sistemi, tarayıcı, motor ve ısı birimlerine sahiptir. 15
noktadan alınan fotoğraflar ile 3 boyutlu
model elde edilir ve daha sonra restorasyon
Windows tabanlı bir yazılımla tasarlanır.
İşleme birimi 5 eksende hareket edebilen,
kısmen ve tamamen sinterlenmiş zirkonya
gibi maddelerden detaylı morfoloji, hassas
bitim sınırları oluşturabilen bir sistemden
oluşur45,53.
Cercon (Degudent, Almanya) sistemi
genellikle CAM sistemi olarak bilinir çünkü CAD ünitesi bulunmaz. Cercon da sistem mumu tarar ve daha önceden sinterlenmiş zirkonya bloklardan zirkonya köprü üstyapılarını işler33,49.
Zirkonya altyapı CAD/CAM sistemi ile
iki şekilde gerçekleştirilebilir50. Tamamen
sinterlenmiş zirkonya bloğunun işlenmesi
ya da kısmen sinterlenmiş zirkonya bloğunun işlenip daha sonra sinterleme işleminin tamamlanmasıdır. Tamamen sinterlenmiş zirkonya oldukça serttir ve işlenmesi zordur; ayrıca işlenme yöntemi, mekanik
özelliklere zararlı olabilir52. Diğer açıdan,
eğer zirkonya tamamen sinterlenmeden
önce kesilirse, uyumlu bir altyapı hazır- >

3) Restorasyon Yapımı:
Restorasyonların yapımı için çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Geçmişte kullanılan sistemler restorasyonun prefabrike bir
bloktan, elmas frezler ya da diskler kullanılarak kesilmesine dayanmaktadır67. Bu yaklaşım, 'eksiltici yöntem' olarak adlandırılmaktadır; Materyal, bir bloktan istenilen
şekil oluşana kadar (restorasyon) eksiltilmektedir14(Resim 9).
Eksiltici üretim ile materyalde istenmeyen kayıplar olabilmektedir. Restorasyon
oluşturmak için prefabrike bloğun yaklaşık
%90'ı kaldırılmaktadır. Alternatif olarak

S‹STEM

YAPIM
YER‹

TARAMA
MEKAN‹ZMASI

CAD
PROGRAMI

CAM
YAPIMI

Cerec 3

Hasta baﬂ›

Optik

Var

Tam otomatik

Cerec in Lab

Laboratuvar

Lazer

Var

Tam otomatik

DCS President

Laboratuvar

Optik

Var

Tam otomatik

Procera

New Jersey
veya Sweden

Manuel

Var

Tam otomatik

Lava

Laboratuvar

Optik

Var

Tam otomatik

Everest

Laboratuvar

Optik

Var

Tam otomatik

Laboratuvar

Lazer

Yok

Tam otomatik

Cercon

Tablo 3.

CAD/CAM sistemler aras› farklar
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lamak için %20 büzülme göz önünde bulundurulmalıdır. İşlenme sürecinden sonra sinterlenen zirkonya, mekanik özellikleri açısından sinterlenmiş zirkonyadan daha
iyidir57. Zirkonya sinterlenmeden önce yumuşak olduğu için milling işlemi kısa sürer. Kullanılan uçların aşınması azalır işlem
daha hassas yapılır. Hekim sinterlemeden
önce seramik için geliştirilmiş olan silikon
uçlar kullanarak aşındırma yapabilir60.
Altyapı uyumunun klinik olarak kontrolünden sonra, üst yapı uygulaması yapılır61 (Resim 10,11,15).
Üst Yap› Uygulamas›:
Üst yapı porseleni cam yapıda porselendir
ve estetiği sağlar. Zirkonya alt yapı ile üst
yapı seramiği arasındaki bağlantı bölgesi
restorasyonların en zayıf bölgeleridir ve bu
bölgelerde seramik çatlakları oluşabilir9,44.
Üst yapı seramiğin tipi (alt yapı ve üst yapı
seramiği arasında ısı genleşme katsayısı
farklılıkları, pişme büzülmesine bağlı faktörler), alt yapıda yapılan kumlama ve pürüzlendirme işlemleri, üst yapı uygulama
metodu bağlantı sağlanmasında etkili olan
faktörlerdir46,56. Ayrıca çatlak oluşumunu;
ağız ortamında gelen yüklere karşı oluşan
stresler gibi farklı faktörler etkileyebilir.
Kumlama sırasında yapılan işlemler yüzeyde deformasyona neden olarak düşük ısıda
faz değişimine sebep olabilir55.Yapılan çalışmalarda alt yapı ve üst yapı arasında stres
bölgeleri oluştuğu gözlenmiştir. İstenmeyen bu durumları en aza indirgemek amacıyla zirkonya sistemlere uygun üst yapı
seramikleri kullanılmalıdır39,58.
Simantasyon
Cam seramik esaslı kuron protezlerinin simantasyonunda yüzey adezyonunu artırmak amacıyla hidroflorik (HF) asitle pürüzlendirme ve silan uygulaması yapılır22.
Bu işlemlerle reçine siman ve cam seramik
arası bağlantı sağlanır2,62. Silan, porselen
yüzeyi ve adeziv reçine arasında kimyasal
bağlantı sağlamaktadır. Daha sonra adeziv
reçine uygulanmaktadır.
Zirkonya esaslı tam seramik kuron restorasyonları ise asit uygulamasına karşı dirençlidir. Bu yüzden asit uygulaması yapılmaz.
Bununla birlikte yapılması önerilen
tribokimyasal silika işlemi (Rocatec;3M
ESPE), 110, 250 veya 50 Al2O3 kumlama,
50 Al2O3 ve %38 HF ile işlem, veya elmas
frezle pürülendirme işlemleri yapılabilir.
Ancak bu işlemlerin zirkonya seramiklerin
bağlantı dirençlerini çok az etkiledikleri

görülmüştür6. Tribokimyasal silika ve reçine simanla oluşan bağlantı kuvvetinin yorgunluk sonucu azaldığı gösterilmiştir. 110
mikronluk Al2O3 ile kumlama yapıldıktan
sonra adeziv fosfat monomer içeren simanla simantasyon yapılması önerilmektedir4,5. Bu şekilde ayrıca bir yüzey işlemine
gerek duyulmamaktadır.
Zirkonya seramiklerin simantasyonunda kompozit reçine (Panavia F2.0 Kuraray,Tokyo, Japonya), kompomer (Dyract
Cem Plus; Densply Int), reçine modifiye
cam iyonomer (RelyX Luting;3M Espe),
gibi simanlar kullanılabilir. Ancak cam seramik restorasyonlarda simanların mekanik özellikleri önem taşırken zirkonya seramiklerde yapı dirençli olduğu için adeziv
simantasyona gerek duyulmadan polikarboksilat veya cam iyonomer simanlar ile
geleneksel simantasyon işlemi yapılabilir
(Resim 12,16). Ancak geleneksel simanların çoğu ağız sıvılarında yüksek çözünürlük özelliği gösterirler. Bu açıdan bakıldığında sistemin direncini etkilemese de tutuculuğu artırması ve daha iyi bir kenar
uyumu sağlaması açısından adeziv siman
tercih edilmelidir10,24. Özellikle retansiyonun az olduğu ve klinik kuron boyunun kısa olduğu durumlarda adeziv siman kullanılması önerilmektedir26,38.
CAD/CAM Restorasyonlar›n
Kole Uyumu
Sabit restorasyonların değerlendirilmesindeki en önemli kriterlerden birisi de kole
uyumudur. Birçok araştırmacı, marjinal
aralığın 50 - 100 μm arasında olması gerektiğini vurgulamışlardır. Koledeki aralığın
ise 100 μm büyük olduğu durumlarda
mikrosızıntı olacağını belirtmişlerdir. Günümüzde yapılan araştırmalar CAD/CAM
sistemlerle hazırlanan restorasyonlarda
kolede 100 μm az aralık olduğunu ve kole
uyumunun çok iyi olduğunu göstermektedir66.
SONUÇ:
Son yıllarda hızla gelişen zirkonya esaslı
tam seramik sistemler yüksek kırılma dirençleri nedeniyle arka bölgede kuron ve
köprü protezlerinde kullanıldığı gibi estetiğin önemli olduğu ön bölgelerde de kullanılmaktadır. Üst çene ön bölgede zirkonya
alt yapı üzerinde farklı CAD CAM tekniklerle hazırlanan 2 kuron ve köprü protezi
vakaları gösterilmiştir. Restorasyonların
endikasyon ve yapım tekniklerinde belli
kurallara uyularak hazırlanmasıyla başarılı
sonuçlar elde edilmektedir.
<
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Feridun Tan:

‘Diﬂhekimleri daha fazla sayg›
görüyordu’
Türkiye’de Bilimsel Diﬂhekimli¤inin 100. Y›l›nda bu tarihten tan›kl›klara yer verdi¤imiz röportajlar›m›zda bu ay kendi deyimiyle ‘60 y›ldan beri alç› kar›ﬂt›ran’ meslektaﬂ›m›z Feridun Tan’a kulak verdik.
de SSK’ya girdim. O zaman sigorta çok
güzel para veriyordu. Senede 2 maaş
ikramiye falan veriyordu. 15:00’te falan
çıkıyordum, oradan muayenehaneme
gidiyordum. SSK’da yine çok hasta vardı ama bugünkü kadar değil. Tedavi,
çekim yapıyorduk. Protez yoktu, Okmeydanı’nda ilk protezi merkezini bir
teknisyenle beraber ben kurdum.

Diﬂhekimi olmaya nas›l karar
verdiniz?
Benim baba mesleğim eczacılık, ben de
eczacı olmak istiyordum. 1946 yılında
üniversiteye girecektim. Önce eczacılık
yazdım, sonra dişhekimliği, sonra da
tıp. O zaman liseyi bitirirken olgunluk
imtihanları vardı. Puanınıza göre yerleştirme yaptılar. Eczacılık için puanım
tutmadı. Dişhekimliğini münasip gördüler ve oraya girdim. Ama o zamana
kadar hiç aklımda yoktu dişhekimliği.
Sonra dişhekimliğini sevmeye başladım.
Okul neredeydi o zamanlar?
Beyazıt’ta bakırcıların orada bir bina
vardı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi bitişiğinde. Eczacılar da aynı binadaydı.
Okul dört seneydi o zaman. Birinci seneyi ortak derslerin yapıldığı Fen Fakültesi’nde okuduk. Toplam 30 öğrenciydik sadece.
Kim vard› hocalardan?
Kantorowicz’de ben okudum. Bir numaralı adamdı Kantorowicz. Cerrahi demek
Kantorowicz demekti. Onun dışında Şevket Tagay vardı. Ferruh Bey vardı tedavide.
Ortodontide Orhan Okyay vardı. Protezde
Suat İsmail Gürkan vardı. Lemi Berger
vardı. Gazanfer Zembilci asistandı bizim
zamanımızdı. İşte o devirleri yaşadık.
Fakülteyi bitirince ne yapt›n›z?
Fakülteyi bitirir bitirmez -o zaman burada
tanıdığım Siirtliler vardı- onlar beni yönlendirdiler ve Siirt’e gittim. Ben de çok bunalmıştım.
Siirt’te dişhekimi yoktu. Dört ay Siirt’te çalıştım, oradan da askere gittim. Aslında
bindiğime pişman olmuştum. Tren 4 günde gidiyordu Siirt’e.
İzmir’de nakliye okulunda askerliğimi yaptım. Askerlik bittiğinde Uzunköprü’ye gittim. 4-5 sene orada çalıştım. Orada da benden başka diş tabibi yoktu ve çok iyi para

kazanıyordum. 3 gün çalışıyorduk 10 gün
para yiyorduk. O zaman Uzunköprü-İstanbul arasında arabamla gidip geliyordum. Kumburgaz bomboştu, orada denize
falan giriyorduk. İstesek Kumburgaz’ın yarısını alırdım. O kadar iyiydi durumumuz.
Uzunköprü’de rahatım yerindeydi aslında.
Ortaokulda öğretmen sıkıntısı vardı öğretmenlik dahi yaptım. Emel Sayın orada benim talebemdi ortaokulda.
Neden b›rak›p da ‹stanbul’a
yerleﬂtiniz?
Ağabeyim gazeteciydi. 1959 senesinde
Menderes’in tayyaresi düştü ya Londra’da.
Onu o kazada kaybettik. Ondan sonra burada annem babam yalnız üzülmesinler diye kalktık buraya geldik. 1960’ta Uzunköprü’den ayrıldım. İstanbul’da SSK’ya tayin
oldum. 1960’ta girdim 95’te emekli oldum.
35 sene aşağı yukarı.
Neden kamuya girmeyi tercin ettiniz?
İstanbul büyük yer. Muayenehane açtım.
Dayanacak sağlam bir dalımız olsun diye

Teknoloji yayg›nlaﬂmadan önce
diﬂhekimli¤i de zordu de¤il mi?
Dişhekimliğinin en zor dönemlerini
biz çektik. Lehimcilik vardı, bakırcılık
vardı, her şey vardı. Teknisyen bulamazdık, protezlerimizi kendimiz yapardık. Hastanın ağzından ölçüyü alırdık. Dişlerin şeklini, modelini çıkarttırdık. Bunun bir dişisini elde edip içini
kurşunla döküp bin modelini çıkarırdık. Ağızdaki dişin benzerini elde etmiş
olurduk. Bu modelin üzerine altın plağı geçirip kuron hazırlardık. Biz ağız alçısıyla
ölçü alırdık, o zaman aljinat yoktu.
Malzeme zor bulunuyordu. Akrilik ve likit
gibi önemli malzemeler bazen bulunmuyordu. Çünkü dışarıdan geliyordu.
Önceleri pedalla çevirdiğimiz turlar vardı,
daha sonra elektrik motoruyla çalışan ipli
turlar çıktı. Bunların ucuna piyasemen takar öyle çalışırdık. Diş kesimlerinde büyük
separeylerle araları açarken hastanın dudağını kestiğimiz olmuştur.
Sterilizasyonu nas›l yap›yordunuz?
Aletleri suda kaynatıyorduk. Bir kap vardı
bir fişe takıyorduk. Suya koyuyorduk fokur
fokur kaynıyordu. Ondan sonra çıkarıyorduk. Bazen çok acil durumlarda da aletleri
bunzen beki alevine tutuyorduk. Biz çok
güçlük çektik yani.
SSK’da nerelerde çal›ﬂt›n›z?
İlk çalışma yerim İstanbul Hastanesi. Ondan sonra Gedikpaşa Dispanseri. Orada
protez servisi vardı. Sonra Gedikpaşa’yı dağıttılar. Beni Paşabahçe’ye verdiler. Fa-

tih’ten Paşabahçe’ye gitmek bana
zor geliyordu. Oradan Gaziosmanpaşa Eyüp’e, oradan Okmeydanı’na
verdiler. Okmeydanı’na geçince başhekime dedim ki ben burada bir şey
yapamam dedim. Ve protez merkezini kurup hizmet vermeye başladık.
Ondan sonra da genişledik tabii.

yapın’ dedi. 10-15 gün sonra geldi, 20
yıl önceki resmini getirmiş, ana dişleri ağzında. ‘İyi’ dedim, ‘o zaman siz
bir nüfus memuruna gidip nüfus kağıdınızı biraz küçültürseniz mümkündür’.
Bir de şöyle bir vaka oldu: Askerde
karşıdaki bir köyden bir adamın dişini çekerken adamın çenesi çıktı. Bir
Diﬂhekimli¤inin toplumdaki
tek vaka görmüşüm fakültede. O gün
yeri nas›ld›?
hocanın yaptığı hayal meyal aklımda
Dişhekimleri daha fazla saygı görükalmış. Bir de kitaplardan gördüğüm
yordu. Sayımız da daha azdı. Gittiğikadar. Bir deneyelim dedik, cuk diye
Feridun Tan, 22 Kas›m 2002 günü 50. Y›l sertifikas›n›
miz yerde protokolde yerlerimiz ald›¤› törende dönem arkadaﬂlar›yla birlikte.
oturdu. İkinci dişi çekerken adama
vardı. Mesela Uzunköprü’deyken
‘aman’ dedim, ‘ağzını çok açma!’
ben kral gibiydim. Her protokole çağırıroturacak Dişhekimleri Birliğiyle bir fiyat
Bizim zamanımızda çok altın yapılırdı.
lardı. Bakan gelse giderdik. Belirli bir saylistesi belirleyecek. Dişhekimlerine de arkaAltın kuron vardı. O zaman altın lira alırgınlığımız vardı. Şimdi sayı çoğaldı, dişhedaş benimle çalışmak istiyorsan benim fidık. Plak haline getirirdik, sonra şarpta
kimlerinin ekonomik şartları daha zor.
yatlarım bu diyecek. Hem vatandaşın derdi
yüksük haline getirirdik. Ondan sonra
Hastaların diş yaptırma gücü kalmadı.
çözülür, hem devlet daha iyi vergi alır.
ağızdan modelleri çıkarırdık, estampe kuron yapardık. Ondan sonra kaynak yaparSizin çözüm için bir fikriniz var m›?
Meslek hayat›n›zda hat›rlad›¤›n›z
dık, severdim ben o işleri, hala da mesleğiBen bugün Sağlık Bakanlığı’nın yerinde
ilginç an›lar›n›z var m›?
mi çok seviyorum. 46-47 senesinden alçı
olsam serbest dişhekimlerinden hizmet alıBir gün bir hanıma diş yaptım. Bir iki ay
karıştırmaya başladım. 60 yıldan beri alçı
rım. Çünkü şu bakımdan; alet düşünmeyesonra geldi, ‘Doktor bey’ dedi, ‘ben çekirkarıştırıyorum. Bizim zamanımızda böyle
cek, malzeme düşünmeyecek, personel düdeği koparamıyorum’. ‘Ben size eski bir
aljinatlar falan yoktu ki. Şimdi dişhekimlişünmeyecek, kira düşünmeyecek. Bakanlık
resmimi getireyim de mümkünse ona göre
ği çok kolaylaştı.
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Ali Durmazoğlu
Cem Ersoy
İbrahim Haluk Köse
Hakan Özdündar
Asiye Işıl Sezer
Ahmet Tunahan
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İhsan Özgüç
Belgin Özünal
Enis Yardımcı

D‹S‹PL‹N KURULU

Oktay Can
Abdullah Demirdeşen
Yüksel Şan

D‹S‹PL‹N KURULU

DENETLEME KURULU
DENETLEME KURULU
DENETLEME KURULU

Ercan Baysal
Ömer Engin Bulut
Erkan Erkmen

Mustafa Çavdar
H. Ebru Karslı
Adil Söylem
Emin Yaren
M. İsmet Yıldırım

TDB DELEGELER‹

Agah Tümay Akgün
Ayten Eren
Mustafa Özbay
Hayrani Tabak
Şadiye Yayak

Mediha Bilgiç
M. Refet Çerik
Havva Banu Öztürk
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Asuman Bardan
Erol Çalhan
Tuba Helvacı
İrfan Karababa
Ahmet Tuncer

DENETLEME KURULU

YÖNET‹M KURULU

Ercan Bozacı
Mehmet Çalık
Çağıl Çallıoğlu
Funda Ugün
Ş. Korkmaz Tuzcuoğlu

DENETLEME KURULU

YÖNET‹M KURULU
YÖNET‹M KURULU
YÖNET‹M KURULU

Mehmet Aydın
Emel Coşkun
Yıldırım Tunay Çelik
Ali Durmazoğlu
Nalan Görgülü
İnci Gümüşten
Ömer Kızılkaya
Ahmet Tunahan
Özlem Mutaf Yağcı

YÖNET‹M KURULU

BALIKES‹R
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Yaşar Berberoğlu
Merih Baykara
Mesut Emiroğlu
Dolunay Hamamizade
Nihat Köksal
M.Memduh Mazmancı
Faik Serhat Özsoy
Serdar Sütcü
Helin Aras Tek

D‹ﬁHEK‹MLER‹ ODASI

Diﬂhekimleri odalar› ola¤an genel kurul ve seçimlerini yaparak yeni bir çal›ﬂma dönemine
baﬂlad›lar. Yo¤un emek ve özveriyle görev yapan Oda yöneticilerimizin bir bölümü yerlerini yeni meslektaﬂlar›m›za devrederken, bir bölümü de görevlerine devam ediyor.
Dergimizin bask›ya haz›rland›¤› s›rada bize ulaﬂan sonuçlar› aﬂa¤›da bulacaks›n›z. TDB olarak
görevini tamamlayan meslektaﬂlar›m›za katk›lar›ndan dolay› teﬂekkür eder, yeni çal›ﬂma
döneminde görev alan yöneticilerimize baﬂar›lar dileriz.
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Erol Çalhan
Mehmet Eskicioğlu
Süleyman Hilmi Güngör
Mehmet İrfan Karadede
Kazım Müftüler
Ali Özhan
M.Rıza Soytekin

Yalçın Atay
Ayten Eren
Osman İşbaşar
Ömer Kökenli
Basri Öztürk

Hüseyin Koca
Şerif Behzat Özbozdağ
Gülay Vural

Mehmet Arkılıç
Namık Kemal Aydın
Hatice Hilal Kılıç
Ahmet Örmeci
Ahmet Uysal

Hüseyin Afşin
Ünal İnan Albayrak
Atakan Hüsnü Alpman
Bülent Çelik
Hadice Kumbasar

Osman Aşkar
Erdoğan Çetingül
Necdet Erdilek
Ülkü Belkıs Ayaz Karlı
Atilla Tuygun
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Ahmet Kanatlı
Hüseyin Karaçay
M. Kılıç Özal
Serdar Yoğurucu
Semir Ziroğlu

TDB DELEGELER‹
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Gün Afşar
Neslihan Erenoğlu
Erkan Töre
İ. Tarık Tunçel
İnan Vardar

Musa Şamil Akyıl
Yüksel Ayaz
Funda Filiz Kocamangil
Gelengül Urvasızoğlu
Mahmut Yılmaz

Kamil Günhan Alanoğlu
Cenk Ataç
Cahit Atışkan
Nadir Mumcu
İsmail Tarık Tunçel
Ayfer Uluakay
Haşmet Uygun

Mithat Baklacı
Nazif Günay
Mehmet Güzelyurt
Ahmet Karbeyaz
Mustafa Kıyak
Mustafa Paşabeyoğlu
Nahiddin Tumani

Osman Açan
Baki Alpağan
Şükran Alpağan
Hüdayi Kartöz
Ahmet Örmeci
Bayram Özçelik
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Turhan Atalay
Güler Gültekin
G.Neslihan Yamalıoğlu

Ziyattin Ayan
Ahmet Aydın
Hüsamettin Oktay
Şahap Payveren
Dursun Yeşilyurt

Berna Aytaç
Pınar İzar Ezerler
Ümit Güneysu
Neşe Dursun İnceoğlu
Ahmet Tarık İşmen
Hüseyin Meşeci
Kadir Gökmen Öğüt
Bülent Öztürk
Taner Yücel
Halil Rifat Yüzbaşıoğlu
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M. Alparslan Ekinci
Mutlu Erdal
Adil Konu

D‹S‹PL‹N KURULU

Gülseren Budak
Meltem Özgün
Feridun Yüceer

D‹S‹PL‹N KURULU

Bedri Bamaç
Sami Erdemir
M.Hayati Erdemgil

D‹S‹PL‹N KURULU

DENETLEME KURULU
DENETLEME KURULU

Aysel Ayaz
Emine Koçak
Osman Uzundumlu

D‹S‹PL‹N KURULU

Hakan Çetin
Nilgün Çökelek
Süleyman Faki
Uğur Emre Karaturgut
Hüdayi Kartöz

DENETLEME KURULU

Seyfettin Babat
Mehmet Çolak
Alaettin Hayzaran
Hasan Kemal Kaya
Şebnem Turunç

DENETLEME KURULU

ISPARTA
‹STANBUL
‹ZM‹R

Kamil Günhan Alanoğlu
Metin Aktan
Müfit Cihad Arkan
Cenk Ataç
Yasin Demircan
Alper Elitok
Özlem Kocuklu
Koray Şener
Ayfer Uluakay

DENETLEME KURULU

YÖNET‹M KURULU

Tayfun Günbay
N. Nurkan Güntel
İlkay Karademirci
Özlem Kekeç
Arif Pınar
Turgay Seçkin
Murat Türkün
Turgan Ülker
Gökhan Yılmaz

Musa Şamil Akyıl
Yüksel Ayaz
Alper Eminoğlu
Funda Filiz Kocamangil
Mahmut Yılmaz
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YÖNET‹M KURULU
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YÖNET‹M KURULU
YÖNET‹M KURULU
YÖNET‹M KURULU

Fatma Balpetek
Ali Yüksel Çalışkan
Serdar Çintan
Mustafa Düğencioğlu
Nermin Erdal
Sevil Al Hacıosmanoğlu
Aret Karabulut
Mehmet Tarık Tuncay
Ayşe Songül Yargıcı

ERZURUM

D‹ﬁHEK‹MLER‹ ODASI

ESK‹ﬁEH‹R
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HATAY
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Ali Rıza Alpöz
Ece Eden
Tayfun Günbay
Ahmet Güvenç
Tunç İlgenli
Erol Zafer Saygı
Bilge Hakan Şen
Yılmaz Vardar
Yaman Yamangil
Uğur Yapar

Selim Dindi
Özay Erdoğan
Bahri Yılmaz

Z. Ödül Erdem
M. Ali Doğanyılmaz
Osman Menemencioğlu

Cumali Demirel
Hasan Hacıevliyagil
Nevhiz Karaman
Sabriye Nakiboğlu Kılınç
Nevzat Özdemir

İbrahim Ay
Bilgin Çetin
Serhat Çınarcık
Köksal Gürsoy
M. Hüseyin Simav

Tuncay Etiler
Serhat Işılak
Rıfat Laçin
H. Buket Köle
Cengiz Yılmaz
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Ahmet Sermet Atay
Nazan Başçı
Ergun Evin
Erkol Saral
Şendoğan Tezyüksel
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Nuh Ayrıkçil
Halit Erkiletlioğlu
Emrullah Maraş
Mustafa Oğuztimur
Tülay Tacettinoğlu
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Özgür Erdoğan
Özgür Özer
Selin Palancıoğlu

D‹S‹PL‹N KURULU

Aylin Balkı
Mehtap Çağla Tazegül
Hamdiye Filiz Ünsal
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DENETLEME KURULU
DENETLEME KURULU
DENETLEME KURULU

Mustafa Kütahneci
Mükremin Özevci
Figen Solak

Ahmet Beyazıt
Süleyman Eyüpoğlu
Şeref Güneyişi
Şule Zulkadiroğlu
Temel Yağcı
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Emre Çulha
Ahmet Timur Gülserin
Müge Karbeyaz
Süha Kıralp
Bülent Özdemir
Yeşim Öztürk
Fatih Sakar
Mehmet Ata Şentut
Süleyman Yaldız

Mehmet Ağaoğlu
Adem Eskigün
Eyüp Polat

D‹S‹PL‹N KURULU

Sevgül Bora
Zihni Hoşkar
Ertan Kılınç
Yusuf Köseli
M. Hakan Şanlı

DENETLEME KURULU

YÖNET‹M KURULU
YÖNET‹M KURULU
YÖNET‹M KURULU

Murat Canbek
Vedat Çavdar
Kerem Kurttaş
Volkan Önen
Gökmen Kenan Özdal
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YÖNET‹M KURULU
YÖNET‹M KURULU
YÖNET‹M KURULU

MALATYA
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H. Ali Gedikbaşı
Yılmaz İspiroğlu
Berna Öksüz
A.Mahir Şişman
Fatih Yıldırım

DENETLEME KURULU
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Ayşe Çalık
İbrahim Çevikel
Mümin Er
Caner Ersoy
Murat Özyıldırım
Hülya Soykal
Günay Şengün
İsmail Serhat Ünlüaltı
M. Çağın Alkan Yıldırım

KAYSER‹
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Kadriye Değirmenci
Şakir Ekinci
Bülent Kesim
Alaattin Keykubat
Umut Kural
Şaban Özyazgan
Ömer Uyar
Tancan Uysal
Gülay Yakupoğlu
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Ergün Aras
Atilla Çamsarı
Ünal Ekersular
Sıtkı Güvenç
Adnan Nacar

Sami Dinç
A. Rafet Erdem
Alaattin Keykubat
Emrullah Maraş
Mükremin Özevci
Tülay Tacettinoğlu
Tancan Uysal

Çağdaş Büyükyılmaz
Ayşe Çalık
Caner Ersoy
Muhittin Gül
Murat Özyıldırım
Metin Pamukçu
Hülya Soykal
Eftal Ünal

Murat Canbek
Vedat Çavdar
Cumali Demirel
Kerem Kurttaş
Volkan Önen

Övünç Atadil
Murat Bayramoğlu
A. Zeki Bozkaya
Tülin Coşkun
Kuray Erten
Recai Öz
M. Ziya ÖzerEnver

Nimet Bayraktar
Abdurrahman Doğulu
Şahin Kısadur
Mustafa Kunt
Özcan Serin
Mehmet Taşerimez
Ü. Oğuz Yılmaz

Asil Börekcioğlu
Ali Dombacı
Aylin Özçeltik

Ali Bakkaloğlu
Sibel Kırdar Demir
Gökhan Özbay

İlknur Akalın
Nilgün Arifoğlu
Hacer Erdoğan
İrfan Köseoğlu
Hüseyin Kutlu

Hasan Duran
Mustafa Gümüş
Yavuz İnal
Mete Manga
İsa Peker

Gürcan Alış
Bekir Atalay
Mehmet Çakmakçı
İzzet Çığ
Özcan Uzun
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Murat Yüksel
Hasan Hüseyin Köşger
Nihat Kuşakçı
Gürkan Murat Gürelik
Kerem Engin Akpınar
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Ufuk Fidan
Rukiye Güler
Kadri Ovalı
Sadi Pehlivan
S. Özlem Sezer
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Mete Çıtır
Fetih Düzgen
Ali Güner
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Abdullah Mesut Bekki
Osman Gülaç
Murat Uğur Gürer

Turan Çetiner
Savaş Kılınç
A. Kerim Muti
Nilüfer Şişlioğlu
Savaş Vurallı
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Ergin Kuyumcu
Erdal Nazioğlu
İrfan Okta
Metin Öğüt
Ahmet Şen

Sıddık Bozdemir
İsmail Hakkı Çil
Aziz Özçelebi
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Emel Arık
Cenk Celep
İbrahim Bilgin Erdem
Barış Hanlı
Fatma Özkumur

Osman Çubukçu
B. Murat Güner
Vildan Ürdem
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Celal Erdoğan
Nurcan Ergin
Hakan Güneş
Sinan Şahan
Sadık Yaşa

DENETLEME KURULU

Musa Bahadır Bektaş
Salih Gül
Remzi Özkan
M. Murat Öztürk
Oral Sökücü

DENETLEME KURULU

Filiz Kolbakır Aypak
Mustafa Sabri Ceylan
Alper Dilek
Abdullah İlker
Rıza İnan
Suat Semiz
Sevgi Şenduran
Ali Şener
Övgü Tunçdemir
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YÖNET‹M KURULU
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YÖNET‹M KURULU
YÖNET‹M KURULU

Ömer Sadık Alaşa
Ufuk Aralp
Tolga Beray
Mahir Raci Timur
Ebru Yağcı
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YÖNET‹M KURULU
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TEK‹RDA⁄
UﬁAK
ZONGULDAK
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D‹ﬁHEK‹MLER‹ ODASI

SAMSUN
S‹VAS

TDBD Oda Genel Kurullar›

D‹ﬁHEK‹MLER‹ ODASI

92

Tolga Beray
Rahime Dedeoğlu
Zerrin G. Gökesaoğlu
A. Kerim Muti
Yeşim Saraç
Nilüfer Şişlioğlu
Savaş Vurallı

M. Kamil Güven
Sabri Erkmen
Muammer Ertan
Osman Öney
Engin Seyhan
Fevzi Terzi
Aybars Turan

Hikmet Bekçioğlu
Musa Bahadır Bektaş
Mehmet Beşir Büyükbay
Cafer Doğan
Salih Gül
Ahmet Bülent İyicioğlu
Mehmet Murat Öztürk

Önder Başar
Ali İrfan Köseoğlu
Tolga Kutal
Nurfer Özkan
Ertuğrul Üstek
Sadık Yaşa

Mustafa Akşit
Emel Arık
Cenk Celep
İbrahim Bilgin Erdem
Okan Önelge
Fatma Özkumur

İzzet Çığ
Gökhan Güneş
Ergin Kuyumcu
Tülin Öğüt
Özcan Uzun
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TDBD hukuk
Mustafa Güler*

Suç ve ceza
5278 say›l› “torba” yasayla TDB Yasas› dahil birçok yasada birden de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›.
Yap›lan de¤iﬂiklikle diﬂhekiminin meslekten men edilmesine neden olacak suçlar aras›nda
mesle¤in kötü uygulanmas›yla ilgisi olmayan birçok suç maddesi yer al›yor. TDB’nin giriﬂimleri üzerine Yasan›n baz› hükümleri Anayasa Mahkemesi’ne götürüldü.
irçok meslek gibi dişhekimliği mesleği de suç ile bağdaşmaz. Dişhekimi ile hasta arasında kurulması gereken güven ilişkisinin sağlanabilmesi ve sunulan
sağlık hizmetinin kusurlu sunulmasından kaynaklanan zararın tam
olarak gideriminin mümkün olmaması da gözetilerek önemli suçlardan mahkûm olan dişhekimlerinin
meslek diplomalarına el konulmak
suretiyle meslekten men edilmelerine ilişkin düzenleme öteden beri
mevcuttur. Bu düzenleme, dişhekimliği mesleğinin temel düzenlemesi olan 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına
Dair Kanun’un 45. maddesinde
mevcuttur.
Temel ceza yasalarında son yıllarda yapılan köklü değişiklikler sonrasında çeşitli yasalarda bulunan bazı hükümlerin bu
yasalara uyumlu hale getirilmesi için değişiklik yapılması gerekmiş; bu amaçla
170 ayrı yasada değişiklik yapan 650
maddelik büyük bir “torba yasa” hazırlanmıştır. Madde sayısının çokluğu sebebiyle, kısa zamanda görüşülebilmesini
sağlamak amacıyla söz konusu tasarı “temel yasa” olarak görüşülmüş ve her bir
madde üzerinde görüşme yapılamadan
22 bölüm halinde görüşülerek kabul edilmiştir.

B

Torba yasan›n sonuçlar›
5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına
Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve
Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun birbirinden çok
farklı yasalarda değişiklik yapmaktadır.
Örneğin Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun
Alet ve Makinaları Hakkında Kanun,
Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun, Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun, Türk Dişhe*

Avukat, TDB Hukuk Dan›ﬂman›

kimleri Birliği Kanunu ve biri diğerine
hiç benzemeyen onlarca yasa ilgili değişiklikler aynı Yasa içinde yapılmıştır. Bu
karmaşa ilgililer de dahil olmak üzere bir
çok kişinin yasa metinlerini anlamasını
engellemiş, içinde çok önemli hükümler
barındırmasına karşın kamuoyunda olduğu gibi Meclis’te de yeterli tartışması
yapılmayan bu Yasa çıkartılmıştır.
Söz konusu 5728 sayılı Yasa’nın dişhekimlerini ilgilendiren çeşitli hükümleri
bulunmakla birlikte burada meslek uygulamanın koşullarının yeniden düzenlendiği hüküm üzerinde durulacaktır.
1219 sayılı Yasa’nın eski düzenlemesinde ağır hapis ve beş seneden fazla hapis cezasıyla cezalandırılanlar, sürekli
olarak kamu hizmetinden yasaklananlar
veya meslek ve sanatı kötüye kullanmak
suretiyle işlenmiş olan bir fiilden dolayı
iki defa mahkemece meslek ve sanatın tatili cezasiyle mahkûm olanların diploma
ve ruhsatnamelerinin geri alınacağı düzenlenmiştir. Maddede ayrıca meslek uygulamasına engel ve iyileşmesi mümkün
bulunmayan akıl hastalığına tutulan dişhekimlerinin diplomalarının da Sağlık

Bakanlığının teklifi ve “Âli Divanı
Haysiyet” karariyle geri alınacağı
düzenlenmiş idi.
Bu düzenlemedeki “ağır hapis cezası” yeni Türk Ceza Yasasında bulunmamaktadır. Bu nedenle anılan
hüküm de 5728 sayılı Yasa içinde
yer bulmuş ve değiştirilmiştir. Ancak değişiklik yapılırken hükmün
sadece yeni ceza yasasına uyumu ile
yetinilmemiş, bütünüyle yeni bir
madde düzenlemesine gidilmiştir.
5728 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik sonucu dişhekimlerinin meslekten bütünüyle yasaklanmalarına
ilişkin koşullar yeniden ve kapsamı
genişletilerek düzenlenmiştir.
Yeni düzenlemeye göre, dişhekimliği mesleğinin yapılabilmesi için;
kasten işlenmiş herhangi bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla hapis cezası alınmamış olması veya maddede belirtilen
suçlardan hapis cezası alınmamış olması
gereklidir. 1219 sayılı Yasa’nın 45. maddesindeki dişhekimliği mesleğinin yapılmasına engel oluşturabilecek olan akıl
hastalığı ile ilgili kısım aynı sözcüklerle
korunmuş ancak karar sürecinden “Âli
Divanı Haysiyet” çıkartılarak yerine Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu konulmuştur.
Borcunu ödemeyen meslekten men
edilebilir!
Yapılan değişiklikte kritik önem taşıyan
husus, meslek uygulamasının engellenmesine sebep olacak suçların tanımlanma biçimidir. Zira, maddede bazı suçların yanı sıra Türk Ceza Yasasının bölümleri bütün olarak sayılmış; sayılan bölümler altındaki bütün suçlardan herhangi birinden hapis cezası alınması durumunda meslek diplomasına el konulacağı belirtilmiştir. Madde düzenlemesinde sayılan suçlar ve Türk Ceza Yasası bö-

lümleri şunlardır:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar,
devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk,
kamunun sağlığına karşı suçlar,
zimmet,
irtikâp,
rüşvet,
hırsızlık,
dolandırıcılık,
sahtecilik,
güveni kötüye kullanma,
hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama
kaçakçılık

Görüldüğü gibi, eski düzenleme ile yenisi arasında, suç sayılan eylemlerin sayısal olarak karşılaştırılmasında büyük
farklılıklar bulunduğu görülmektedir.
Ayrıca, bu düzenlemeyle, dişhekimliği
mesleğinin kötü uygulanmasıyla ilgisi
olmayan suçlardan mahkumiyet de mesleki uygulamanın engeli olarak düzenlenmiştir. Sayılan suçlardan mahkumiyet
Devlet memuriyeti değil bütünüyle mesleğin icrasına engel olarak kabul edilmiştir. Bu yönüyle, ciddi sorun yaratacak
bir düzenlemedir. Zira meslektaşından
ödünç aldığı bir aleti vermediği için güveni kötüye kullanmaktan altı ay hapis
cezası alan, vicdani ret hakkını savunması halkı askerlikten soğutma olarak değerlendirilip altı ay hapis cezasıyla cezalandırılan veya usulsüz ölü gömülmesi
eyleminden dolayı bir ay hapis cezayla
cezalandırılan dişhekiminin mesleği de
elinden alınacaktır!
Düzenleme Anayasa’ya ayk›r›
Düzenleme ayrıca, suçlara bağlanan yaptırımlara ek olarak kişiyi mesleğinden
ömür boyu yoksun bırakan sonuç yaratmakla; kişilerin ıslahına yönelik cezalandırmanın benimsenmiş olduğu infaz hukukunun çağdaş mantığına da aykırıdır.
Türk Ceza Yasasında suçlar ve cezaları tanımlanmış iken başka yasalarda yapılan
düzenlemelerle anılan suçlara ek yaptırımlar getirilmesi; hele de bu ek yaptırımın kişinin mesleğini süresiz yapamaması sonucunu doğurması hukuka temel-

den aykırıdır.
Bu düzenleme Anayasa’nın 49. maddesi ile bir temel hak ve özgürlük olarak
anayasal güvenceye bağlanmış olan çalışma hakkını da ihlal ettiği gibi 9 Nisan
2007 tarih ve 26488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanmış olan ve bu niteliğiyle
Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca iç hukuk metni olarak kabul edilen Avrupa
Sosyal Şartı’na da aykırıdır. Zira anılan
Sözleşmeye göre “Akit Taraflar çalışma
hakkının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla; çalışanların özgürce edindikleri bir işle yaşamlarını
sağlama haklarını etkili bir biçimde korumayı taahhüt ederler. (II.Bölüm
m.1/2)” Ülkemizde, bir yandan çalışanların mesleklerini korumalarının etkin olarak korunması uluslararası planda devlet
taahhüdü olarak ortaya konulurken öte

yandan cezası çok hafif suç tiplerinden
mahkumiyet halinde dahi mesleklerin yitirilmesi sonucunu doğuracak yasalar kabul edilmektedir!
Burada sadece bir hükmü üzerinde
durduğumuz 5728 sayılı Yasa, Meclis’te
yeterli tartışma yapılmaksızın çıkartılan;
teknik olarak birçok sorunu içinde barındıran bir metin niteliğindedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilen kanunlarla ilgili Anayasa Mahkemesi nezdinde iptal davası açılabilmesi
bazı özel koşullara bağlanmıştır.
Bu nedenle TDB’nin doğrudan dava
açması mümkün olmamış, ancak
TDB’nin girişimleri sonucu, anılan Yasanın bazı hükümleri, bu arada 1219 sayılı
Yasanın 45. maddesinde değişiklik yapan
hükmü de Anayasa’ya aykırı olduğu savıyla Cumhuriyet Halk Partisi tarafından
Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüştür.
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Yaz› ve foto¤raflar: Yelda Baler

Ege'de ‹da Da¤› eteklerinin denize kavuﬂtu¤u yerde gizli kalm›ﬂ bir koy, Assos. Ola¤anüstü güzellikteki deniz, taﬂ yap›lar, antik kent ve bir köy… Behramkale Köyü, parke taﬂl› dar ve yokuﬂlu
sokaklar, tahta kap›l› evler, kekik ve zeytin kokular›, koyunlar›n ç›ng›rak sesleri… Kad›nlar; el iﬂi
yapan, satan kad›nlar…

MÖ.

VII yüzyılda Midilli adasından gelen Methymnalılar tarafından, sönmüş bir yanardağın üzerinde kurulan Assos, yüzyıllar boyunca bu
bölgenin en güçlü ve zengin şehirlerinden
biri olmuş. Hem denize hem de karaya hakim bir tepede kurulmuş olan kent, pek çok
uygarlıkla tanışmış. Hellen ve Pers savaşlarını, İskender'in fetihlerini yaşamış. Bergama
Krallağını, Roma ve Bizans uygarlıklarını,
Osmanlı İmparatorluğunu ağırlamış. Aristoteles'in derslerine tanıklık etmiş. Denizden
238 metre yükseklikteki bir tepenin üzerine
kurulu Athena tapınağının kalıntıları arasından göz alabildiğine uzayan Ege denizine
düşüncelerinizi saldığınızda Aristoteles’in
sesi de kulaklarınızda yankılanır.
Antik çağlardan bu yana küçük bir liman
kenti olarak varlığını sürdüren kentin etra-

fında, üzerinde taşıdığı uygarlıkların kalıntıları bulunmakta. Agora, Gymnasium, Tiyatro, Nekropol ve Gürpınar'daki Apollon Tapınağının kalıntıları o dönemin resmini
çizmekte zihnimize. M.Ö. 530 yılında Akropol'ün en yüksek yerine kurulmuş olan
Athena Tapınağı hepsinin koruyuculuğunu
üstlenmiş gibi. M.Ö. 4. yüzyılda filozoflar
kenti olan Assos’un antik kent kalıntılarının
eksik parçaları Paris’teki Louvre Müzesi ve
Amerika’daki Boston Müzesi’nde, bizde kalanlarsa İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde.
Kent bir dönem Pers egemenliğine girmiş. V. yüzyılda da Atina Birliği'ne katılmış.
Daha sonra özelleştirilmiş ve banker Eulubos kentin tek hakimi olmuş. Kentin sonraki hakimi ise bankerin azad edilmiş kölesi Hermias olmuş. Hermias; Platon'un
öğrencisi, Aristo'nun da arkadaşıymış. As-

sos Kralı Hermias'ın güzelliği dillere destan
bir kız kardeşi varmış, Pythias. Pythias'ı görenler O'nu bir daha akıllarından çıkaramazlarmış. Hermias, Aristo'yu Assos'a davet edince olan olmuş; katıldığı yemekte
Pythias'ı gören Aristo, aklını karşısındaki güzele kaptırmış. Hermios'a kardeşiyle evlenmek istediğini söyleyince, Hermios da, Assos'da bir okul açmasını şart koşmuş. Felsefe
Okulu kurulmuş ve Aristo ile Pythias evlenmiş.
Yüzyıllar öncesi bir aşktan yakın tarihimizde yaşanan bir aşka gelelim... bir yüzbaşı ile keman çalan güzel bir kadının aşkına
tanık olur Assos; yıllar, çok yıllar sonra.
Cumhuriyet döneminin çalışan ilk kadınlarından biriymiş Mevhibe Hanım. Aşkı uğruna herşeyi terkedip sevdiği adamın görev yeri Nusaybin'e gitmiş. Sonra kucaklarında

çocuklarıyla dönmüşler Assos'a. Behramkale köyüne yerleşmişler. Mevhibe Hanım'ın
keman sesi yankılanmış yıllarca antik kentin
kalıntılarında.
Köyün yokuﬂlar›nda
Assos’un “Behramkale” adını alması 14.
yüzyılda, Sultan Murat Hüdavendigâr’ın burayı Osmanlı topraklarına katmasıyla olmuş.
Antik kentte ilk kazılar, 1881-1883 yılları
arasında, Amerikan kazı ekibince gerçekleştirilmiş. Yaklaşık 100 yıl sonra 1980 yılında,
Prof.Dr. Ümit Serdaroğlu başkanlığındaki
Türk arkeolog ve uzmanlardan oluşan bir
ekip, tekrar başlamış kazılara. Tiyatro bu dönemde çıkarılan eserler arasında. 2005 yılında aramızdan ayrılan Prof.Dr.
Ümit Serdaroğlu vasiyeti
üzerine Behramkale
Köy Mezarlığına
defnedilmiş.
Behramkale'ye
gittiğinizde önce köy
meydanına varacaksınız.
Parke taşlı yollarda yürürken,
tarihi evlerin arasında tahta kapıları
aralamak gelecek içinizden. Taş binaların içindeki dükkanlarda geçmişi yaşatacak
anıları cebinize koyup çıkacaksınız. Örgülerin, nakışların desenlerinde antik yaşantıların resimlerini arayacaksınız. Tahta sandalyelerin süslediği köşedeki kahvede oturup
soluk alacaksınız. Yediğiniz avcı böreğinin
üstüne kahvenizi yudumlayacaksınız. Caminin yanından kıvrılan yolu tırmanırken
bembeyaz sakallı bir dedeye rastlayacaksınız. Dede size zeytin ve kekik uzatacak. Kekik kokusunu içinize çekerek kadınlar ve dokumalarıyla buluşacaksınız. Rengarenk,
çiçek çiçek örtüler, kilimler gözünüzü kamaştırırken, kadınlar yüzlerini kaçıracak elinizdeki o acaip makinadan. Oturup çimenlerin üzerine sohbete dalacaksınız kadınlarla.
Yünleri nasıl eğirdiklerini anlatacaklar, nasıl
boyadıklarını. Kilimlerin desenlerine takılıp, İda Dağı'nın çiçeklerini, Athena'nın yüzünü arayacaksınız o desenlerde. Hangi
mevsim olursa olsun el örgüsü patikleri göreceksiniz, şallar, takılar, işlemeler alacaksınız. Tüm bu sizi cezbeden ve oyalayan yolu
tırmandıktan sonra 14. yüzyılda Sultan 1.
Murad döneminde yer yer Bizans ve Roma
dönemi kalıntıları kullanılarak yapılan Hüdavendigar Camii’ne ulaşırsınız. Mihrabı
süsleyen yaprakların içi kabartma Rumilerle bezelidir. Minaresi olmayan bu camii’den
bir kaç adım yukarı doğru tırmandığınızda
antik kente ulaşmış olursunuz.

A¤lar toplanm›ﬂ, bal›klar da¤›t›lm›ﬂ, tekne temizlenmiﬂ, sessizce sabah›n olmas›n›
beklemekte tekneler.

Assos Liman›
Athena Tapınağı, Gymnasium, Agora, Hamam ve Tiyatro’nun bulunduğu kalıntıların arasında dolaştıktan sonra, akşamı çağırdığımız saatlerde sütunlardan birine
sırtınızı dayamış denizi seyrederken, çevrenizdeki konuşmalarda Aristo'nun adını duyacaksınız, sık sık. Böyle bir güzellikte herkesin içinden geçenler dökülüverecek dillere.
Güneşin batışını izlerken yanınızdaki dost
ellere sarılacak, sevdiklerinizi kucaklayacaksınız.
Antik kentin kalıntılarından ayrılıp denize doğru kıvrılan parke yolu izlediğinizde
koyun içinde, denizin kenarına sıralanmış
taş binaların önüne geleceksiniz. Kıyı boyunca dağılmış masalardan birine oturup
balığınızı ısmarlamanın da zamanı gelmiştir.
Rüzgarın taşıdığı seslere kulak verin. Derinden gelen bir keman sesi duyacaksınız. Evet,

Mevhibe Hanım'ın kemanı eşlik ediyordur
size ve o yaşadığınız güzelliklere.
Assos Limanı, Kadırga Koyu ve sahiliyle
Ege Bölgesinin en temiz ve cezbedici tatil yörelerinden biridir. Liman içinde yer alan taş
yapılar mimari özellikleri bozulmadan restore edilmiş ve yıllardır otel ve restoran olarak işletilmektedir. Limanın uzantısındaki
kıyıda ve iskelelerde denize girmek Assos’un
antik havasından uzaklaşmadan tatil yapmanızı sağlar. Bunun yanında kuma ve güneşe doymak istiyorsanız Kadırga koyunda
yol boyunca uzanan otellere gitmelisiniz.
Cebinize ve zevkinize uygun bir yer mutlaka bulursunuz.
Zeus Altar›'ndan Zeytinli'ye
Ege’nin bu kıyılarına daha da yukarılardan
bakmak istiyorsanız yapmanız gereken Küçükkuyu’dan yukarıya Zeus Altarı’na >
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çıkmak olmalı. Çam ağaçlarına bağlanmış
dilek çaputlarının aralarından geçip Altar’a
vardığınızda tüm yorgunluğunuza değdiğiniz hissettirecek göz alabildiğine uzayan kuzey Ege kıyıları ile karşı karşıya kalırsınız.
Denize sırtınızı verdiğinizde Zeus Altarı’nın yakınında eski bir Rum köyü
olan Adatepe’yi görürsünüz. Oraya
doğru yürürken birileri kulağınıza
Zeus’un bu dağlarda doğduğunu,
dünyanın ilk güzellik kraliçesinin burada seçildiğini ve o güzelin Afrodit
olduğunu fısıldayacak.
Köyün içine kadar yürüdüğünüzde çınarın altındaki kahvede bir soluklanın ama sonra mutlaka evlerin
arasında dolaşın. Sizi en mutlu edecek şeylerden biri de, bu mevsim çayır çimene serpilen kuzuların çıngırak sesleri olacak emin olun. Buraya
kadar gelmişken Zeytinyağı Müzesini de görmeli. Küçükkuyu’daki tarihi sabunhane restore edildikten sonra hem zeytinyağı üretimi yapılıyor
hem de zeytinyağı, zeytin ve sabun
üretimi ile ilgili pek çok eşya ve aksesuar sergilenmekte.
Adatepe Köyü’nden Edremit’e
doğru ilerlerken kaplıcalarıyla ünlü

Kazda¤lar›'n›n orta yerinde Adatepe'ye
vard›n›z m›, rüzgar size iyot ve zeytin
kokusunu getirir (üstte).
Behramkale'nin sokaklar›nda
sat›ﬂ yapan kad›nlar (altta).

Güre’ye geleceksiniz. Bahar günlerinde canınız kaplıca sıcaklığını istemese de kış aylarında gelmeyi aklınızın bir köşesine yerleştirin ve buraya kadar gelmişken Tahtakuşlar
Etnografya Galerisi’ne mutlaka uğrayın. Kurucusu Emekli öğretmen Alibey Kudar’ın ağzından Türkmen öykülerini
dinlerken bu kültürün örneklerini de
görme fırsatı yakalarsınız. Müzede
Yörük çadırından giysilere, ev eşyalarına kadar bir çok ürün sergilenmekte.
Türkmen öykülerini de cebinize
attıktan sonra başka bir aşk öyküsü
dinleyeceğiz Sutüven Şelalesine gelirsiniz. Homeros İlyada Destanı’nda
bu bölgeyi “bin pınarlı İda” diye tanımlaması boşuna değil. 15 metreden dökülen şelaleye yürüyerek ulaşırsınız. Yaz aylarında suların
darbeleriyle oluşan Hasanboğuldu
Büveti’nde serinleme isterseniz çekinmeyin atlayın suya.
Buradan ayrılırken Zeytinli Köyü’nden geçeceksiniz. Yol üzerindeki çay bahçesinde soluklanırken karşısındaki zeytincilerden de zeytin
almayı unutmayın. Bir de Bergama
Tulumu... Demedi demeyin.
<

100 TDBD Sürekli Diﬂhekimli¤i E¤itimi Kredilendirilmiﬂ Sorular›
Sorular›n yan›tlar›n› en geç 13 Haziran 2008 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¤u cevaplayanlar 6 SDE
kredisi almaya hak kazanacaklard›r.

1-) Aﬂa¤›daki antibiyotik grubunun hangisinin hamilelik döneminde bilinen bir yan etkisi yoktur?
a) Aminoglikozidler
b) Kloromfenikol
c) Tekrasiklin
d) Makrolidler
e) Baktrim

6-) Aﬂa¤›dakilerden hangisi primer herpetik gingivitostomatit için yanl›ﬂt›r?
a) 0-8 yaş arasındaki çocuklarda görülür
b) Herpes simplex virüsünün yaptığı bir enfeksiyondur
c) Virüsle ilk temasa bağlı olarak gelişir
d) Ağız mukozası ve dişetlerinde eritemli, ülsere yapılar oluşur
e) C vitamininden zengin besinlerle hasta desteklenmelidir.

2-) Üst diﬂlerin konum bozuklu¤undan kaynaklanan ön
çapraz kapan›ﬂ aﬂa¤›dakilerden hangi tür uygulama
ile düzeltilemez?
a) Eğik düzlem
b) Plato-vestibüler zemberekler
c) Sabit ortodontik teknikler
d) Klas 2 aktivatör
e) Verenli aparey

7-) Dik yön yüz boyutlar› artmam›ﬂ alt çenenin
gerili¤inden kaynaklanan büyüme ve geliﬂim dönemindeki iskeletsel klas 2 vakalarda aﬂa¤›dakilerden
hangi aparey uygulan›r?
a) Reverse Head Gear
b) Çenelik (Chin-cap)
c) Klas 2 aktivatör
d) Verenli aparey
e) Servikal head gear

3-) Herpetik gingivostomatitis” için aﬂa¤›dakilerden
hangisi söylenemez?
a) Herpes Simpleks Virüsü Serotip I ile organizmanın ilk
kontaminasyonunda ağızda meydana gelen tablodur.
b) Genellikle küçük çocuklarda ve gençlerde görülür.
c) Tüm ağız mukozasında oluşan veziküllerin patlamasıyla ağrılı
ülserasyonlar ortaya çıkar.
d) Genel halsizlik ve hastalık hali, halitosis, lenfadenopati vardır.
e) Direnç düşüklüğünde aynı tablo tekrar ortaya çıkabilir.

8-) “Major aft”ta aﬂa¤›dakilerden hangisi söz konusu
de¤ildir?
a) Şiddetli ağrı
b) Bül oluşumu
c) Subfebril ateş
d) Palpasyonda sertlik
e) Reiyonel lenfadenopati
9-) Düﬂük ›s›l› enjeksiyon yöntemi aﬂa¤›dakilerden
hangisidir?
a) Obtura
b) Ultrafil
c) Thermafil
d) Successfil
e) Alpha seal

4-) Aﬂa¤›daki irigasyon solüsyonlardan hangisi dentine
adsorbe olur ve geri sal›m gösterir?
a) EDTA
b) Sodyum hipoklorit
c) Klorheksidin
d) Hidrojen peroksit
e) Alkol

10-) Aﬂa¤›dakilerden hangisi kondil-disk iliﬂkisinin bozulmas›yla meydana gelen TME hastal›¤›d›r?
a) TME ankilozu
b) Koruyucu kas kontraksiyonu
c) Redüksiyonlu veya redüksiyonsuz anterior disk deplasmanı
d) Sinovitis
e) Retrodiskit

5-) Aﬂa¤›dakilerden hangisi osteointegre implant uygulamas› için kontrendikasyon de¤ildir?
a) Radyoterapi gören hastalar
b) Psikiyatrik problemli hastalar
c) Protez stabilitesini bozan parafonksiyonel ağız alışkanlığı olan
hastalar
d) Hematolojik sistem bozukluğu olan hastalar
e) Ağız hijyeni ileri derecede bozuk hastalar

Düzeltme: 104. say›m›zda yer alan 10. sorunun yan›t seçenekleri olarak yanl›ﬂl›kla bir önceki say›n›nkiler yay›mlanm›ﬂt›r. Söz konusu
soru bu nedenle de¤erlendirmeye kat›lmam›ﬂt›r. Düzeltir, özür dileriz.
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102 TDBD Kredilendirilen Etkinlikler

kredilendirilen etkinlikler
SDE Yüksek Kurulu’nun 5 Mart ve 11 Nisan 2007 tarihli toplant›lar›nda de¤erlendirilen etkinlikler:

‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 06
Etkinlik ad›: Bilimsel Seminerler Nisan 2008-1
Etkinlik tarihi: 10 Nisan 2008
Bursa Diﬂhekimleri Odas›

Tel: 0224.222 69

Etkinlik ad›: Nisan 2008 E¤itim Semineri
Etkinlik tarihi: 10 Nisan 2008

‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 06
Etkinlik ad›: Bilimsel Seminerler Nisan 2008-2
Etkinlik tarihi: 12 Nisan 2008
Diyarbak›r Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0412.229 37 94
Etkinlik ad›: 4.Diyarbak›r Bahar Sempozyumu
Etkinlik tarihi: 12-13 Nisan 2008
TDB 100.Y›l Organizasyonu Kocaeli-Sakarya D.O.

Tel: 0212.219 66 45

Etkinlik ad›: TDB 100.Y›l Kocaeli-Sakarya
Bilimsel Toplant›s›
Etkinlik tarihi: 12-13 Nisan 2008

‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 06
Etkinlik ad›: Bölgesel Bilimsel Toplant›lar Nisan 2008
Etkinlik tarihi: 18 Nisan 2008
T.C.Sa¤.Bak.Keçiören Osmanl›
A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi

Tel: 0312.325 36 36

Etkinlik ad›: E¤itim Semineri Nisan 2008
Etkinlik tarihi: 18-19 Nisan 2008

Gazi Üniversitesi Diﬂh. Fak.

Tel: 0312 202 20 04
Etkinlik ad›: A¤›z Kanserleri I.Ulusal Sempozyumu
Etkinlik tarihi: 18-19 Nisan 2008

EDAD
Tel: 0212 230 69 67
Etkinlik ad›: EDAD Diyarbak›r Semineri Nisan 2008
Etkinlik tarihi: 19-20 Nisan 2008
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0212.296 21 06
Etkinlik ad›: Bilimsel Seminerler Nisan 2008-3
Etkinlik tarihi: 24 Nisan 2008
S.B. 75.Y›l Ankara A¤›z ve
Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi

Tel: 0312.595 98 00

Tel: 0212.219 66 45

Etkinlik ad›: TDB 100.Y›l Antalya Bilimsel Toplant›s›
Etkinlik tarihi: 26-27 Nisan 2008

Manisa Diﬂhekimleri Odas›
Etkinlik ad›: Diﬂhekimli¤inde A¤r›
Etkinlik tarihi: 29 Nisan 2008

Bat› Dental LTD. ﬁT‹

Tel: 0312.434 20 00

Etkinlik ad›: I.ITI Türk Kongresi
Etkinlik tarihi: 3-4 May›s 2008

Sivas Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0346.221 14 19
Etkinlik ad›: Çorum 8.Bahar Sempozyumu
Etkinlik tarihi: 3-4 May›s 2008
Klinik Ortodonti Derne¤i
Tel: 0216.456 02 56
Etkinlik ad›: Baﬂlang›ç Seviye Ortodonti 5.Kursu
(Ortodontik Diagnoz ve Tedavi Planlama)
Etkinlik tarihi: 7 May›s 2008
Klinik Ortodonti Derne¤i
Tel: 0216.456 02 56
Etkinlik ad›: Orta Seviye Ortodonti 5.Kursu
(Sabit Retainer ve Debonding)
Etkinlik tarihi: 8 May›s 2008
TDB 100.Y›l Organizasyonu Zonguldak Diﬂhekimleri Odas›

Tel: 0212.219 66 45

Etkinlik ad›: TDB 100.Y›l Zonguldak Bilimsel Toplant›s›
Etkinlik tarihi: 10 May›s 2008

T.C.Sa¤.Bak.Keçiören Osmanl›
A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi

Tel: 0312.325 36 36

Etkinlik ad›: E¤itim Semineri May›s 2008
Etkinlik tarihi: 16 May›s 2008

Antalya Diﬂhekimleri Odas›
Tel: 0242.237 55 89
Etkinlik ad›: Bilimsel Komisyon Toplant›s› May›s 2008
Etkinlik tarihi: 16 May›s 2008
TDB 100.Y›l Organizasyonu Edirne Diﬂhekimleri Odas›

Tel: 0212.219 66 45

Etkinlik ad›: TDB 100.Y›l Edirne Bilimsel Toplant›s›
Etkinlik tarihi: 18 May›s 2008

A¤›z ve Çene Yüz Cerrahisi
Birli¤i Derne¤i

Tel: 0312.442 58 20

Etkinlik ad›: AÇB‹D 2.Uluslararas› Kongresi
Etkinlik tarihi: 16-20 May›s 2008

Etkinlik ad›: E¤itim Semineri Nisan 200
Etkinlik tarihi: 25 Nisan 2008

TDB 100.Y›l Organizasyonu Antalya Diﬂhekimleri Odas›

Hacettepe Üniversitesi Diﬂh. Fak. Tel: 0312.232 44 25
Etkinlik ad›: Dudak-Damak Yar›klar›n›n Tedavisinde
Güncel Yaklaﬂ›mlar
Etkinlik tarihi: 1-2 May›s 2008

Tel: 0236.231 65 83

Marmara Üniversitesi Diﬂh. Fak. Tel: 0212.248 31 27
Etkinlik ad›: Diﬂhekimli¤inde Dijital Görüntüleme
Etkinlik tarihi: 20 May›s 2008
S.B. 75.Y›l Ankara A¤›z ve
Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi

Tel: 0312.595 98 00

Etkinlik ad›: E¤itim Semineri May›s 2008
Etkinlik tarihi: 30 May›s 2008
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VS 250
Cerrahi Aspiratör
ürr Dental’in yeni ürünlerinden VS

D 250 S aspiratörler üstün Dürr teknolojisini bir ad›m daha ileri taﬂ›yor.
VS 250 S serisi ile ilk defa emme ve ay›rma iﬂlemi harici bir separatöre gerek
kalmaks›z›n tek bir aspirator ünitesi içinde yap›l›yor. Aspiratöre entegre edilmiﬂ
seperatör sayesinde bu iki iﬂlem birlikte
yap›l›r ve böylece dental ünitede ay›rma iﬂlemine gerek kalmaz. Emilen kat›
ve s›v›lar otomatik entegre separatörü
vas›tas›yla birbirinden ayr›l›r ve kat›
maddeler tutulurken s›v›lar at›k su sistemine gönderilir. Bu sayede bir biriktirme
haznesine ihtiyaç duyulmaz, kolay ve

hijyenik bir çal›ﬂma sa¤lan›r.
“‹kisi bir arada” olarak da adland›r›lan
bu teknoloji büyük miktarlarda s›v›lar›n
da üstesinden gelerek onlar› kolayca
ayr›ﬂt›r›p, tahliye edilmesini sa¤lar.
VS 250 S tek bir ünite için tasarlanm›ﬂ bir
model olup kanülde kesintisiz 250 litre/dakika l›k yüksek emiﬂ gücü ile çal›ﬂ›r. Tüm bu avantajlar›na ek olarak, aspirator cihaz› enerji tasarrufludur ve
kompakt ﬂekliyle yerden tasarruf sa¤lar.
VS serisi aspiratörler, mevcut donan›mlara kolayca ilave edilebilir.
DMS Tel: 0.212.210 13 14

GC G-Cem
Adeziv Siman

Zaris

TM

White & Brite

Diﬂ Beyazlatma Sistemi
White & Brite diﬂteki
Z arisTM
renk de¤iﬂikliklerini nötrelize
etme prensibi ile çal›ﬂ›r. Ürünün
etken maddesi “Carbamide Peroxide” aktive olur olmaz, aç›¤a ç›kan oksijen minenin içine nufuz
ederek renklenmeye yol açan
maddeler ile reaksiyona girer. Bu
reaksiyon diﬂlerin beyazlamas›n›
sa¤lar; daha beyaz ve daha do¤al görünen diﬂler ile sonuçlan›r.
ZarisTM White & Brite’›n fark yaratan di¤er avantajlar›:
• Kolaylaﬂt›r›lm›ﬂ diﬂ pla¤›
tekni¤i
• 3 konsantrasyon seçene¤i
(ofis tipi ve ev tipi)
• Fazla jel’in akmas›n›
engelleyen kalibre ﬂ›r›ngalar

• Periodik olarak beyazl›¤›
korumak için ‘touch-up’
kitler ile aplikasyon imkan›
• Ekonomik fiyat
Daha iyi sonuçlar için, di¤er beyazlatma sistemlerinde oldu¤u
gibi ZarisTM White & Brite’› profesyonel diﬂ temizli¤i sonras› uygulanmas› önerilmektedir. Mine
üzerindeki diﬂ taﬂlar› beyazlatma
iﬂlemi s›ras›nda oksijen’in diﬂe penetrasyonunu engelleyece¤inden, diﬂin beyazlamas› olumsuz
etkilenecektir. Profesyonel diﬂ temizli¤inden sonra gerçekleﬂecek
diﬂ beyazlatma iﬂlemi ile çok daha baﬂar›l› sonuçlara ulaﬂ›labilmektedir.
www.3MESPE.com.tr

self adeziv özelli¤i ile geleneksel simanlaG -Cem
r›n kullan›m kolayl›¤›n›n yan› s›ra ve ileri mekanik ve estetik özellikleri ile rezin simanlar›n karakteristiklerinin birleﬂtirildi¤i yeni jenerasyon adeziv simand›r. G-Cem’de 7. jenerasyon rezin adezivlerin
özellikleri ile biyolojik uyumlu olan rezin modifiye
cam iyonomerlerin özellikleri birleﬂtirilmiﬂtir. Hidrofilisity özelli¤i ile post-operatif hassasiyet sorunu çözülmüﬂtür. Self –adeziv özelli¤i için su ve fonksiyonel
monomerler içeren (4-MET ve fosforik ester) ilk simand›r.
• Self-adeziv
• Yüksek ba¤lanma gücü
• Tek ad›m uygulama
• Dual- Cure
• Yüksek Flor Sal›n›m›
• Islak –Kuru fark etmeyen kullan›m kolayl›¤›
• Post-Operatif hassasiyet riski ortadan kald›r›lm›ﬂ
olmas›
• 4 farkl› renk seçene¤i (AO3 - A2 - BO1-ﬂeffaf)
• Kapsül formunun kullan›m kolayl›¤› ile diﬂhekimlerinin kullan›m›na sunulmuﬂtur.
Güney Dental
Tel: 0.216.420 90 09
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EMS
PIEZON
MASTER
SURGERY

Kök Kanal›
Tamir
Materyali

iezo Cerrahi; Oral Cerrahi, implan-

P toloji ve maksillofasiyal cerrahi için
geleneksel yöntemleri tamamlamak
ve baz› vakalarda geleneksel yöntemlerin yerini almak için tasarlanm›ﬂt›r.
Piezo elektrik ultrasonik titreﬂimler kullanarak güvenli ve etkili osteotomiler
yap›lmas›n› sa¤layan yeni bir tekniktir. Duyarl› sensörlerle donat›lm›ﬂ dokunmatik panel ile kullan›m kolayl›¤›,
son derece ergonomik yap›s›, geniﬂ uç
yelpazesi ve ekonomik sarf malzeme-

AIR-FLOW MASTER

siyle çene cerrahisinin diﬂhekimlerinin
kullan›m›na sunulmuﬂtur.
Periodontal Cerrahi, Osteotomi, Osteoplasti ve otojenn gref al›m›, ‹mplantoloji, Alveolar s›rt ayr›m›, Sinus-lift, Cerrahi, Diﬂ çekimi, kök ayr›m› kullan›m
alanlar›ndan baz›lar›d›r.
EMS Piezon Master Surgery kemik cerrahisi s›ras›nda yumuﬂak dokulara zarar vermeyen vibrasyonu ayarlanabilen iki yönlü hareketiyle güvenli bir
çal›ﬂma sunar.

AIR-FLOW MASTER, periodontal ceplere
polisaj yap›labilmesi ve Bio-Film’in uzaklaﬂt›r›labilmesi için konvansiyonel yöntemlere
iyi bir alternatif. 3 ç›k›ﬂ a¤z› bulunan yeni
uç tasar›m›yla, hava-su-gliserin bazl› yeni
periodontal toz kar›ﬂ›m›n›n yaratt›¤›
türbülans ile mükemmel temizlik ve
doku korumas› sa¤l›yor. AIR-FLOW
MASTER bünyesinde ayr›ca klasik
AIR-FLOW seçene¤ini de bulunduruyor. ‹ki adet el parças› ve çift toz tank›yla hem Sub-Gingival hem de klasik
profilaksi ayn› anda yap›labiliyor.
Güney Diﬂ
Tel: 0.216.466 83 83

Diaroot
Biyoagregat
iyouyumlu seramik nano partiküller-

B den oluﬂan biyoagregat kök kanal›
tamir materyalidir. Hidrofilik biyoagregat tozun BiyoA likitle kar›ﬂt›r›lmas› neticesinde oluﬂan pat, sementogenesis’i
destekleyen hermetik bir t›kaçlama,
güçlü bir bariyer oluﬂmas›n› sa¤lar. Alüminyum içermemesi, alüminyuma ba¤l› oluﬂabilecek komplikasyonlar› ortadan
kald›r›r, doku uyumludur. Hekime yeterli çal›ﬂma ve uygulama süresi verir. Diﬂ
dokusuyla uyumlu beyaz renktedir. Kök
perforasyonlar›n›n onar›m›, internal kök
resorpsiyonlar›n›n onar›m›, direkt kuafaj,
apeksifikasyon ve retrograt dolgularda
sementogenesis’i destekleyerek k›sa sürede h›zl› iyileﬂme sa¤lar. Kit içinde alt›
adet 1 gr’l›k biyoagregat toz, 8 adet 0.38
ml steril BiyoA likit, alt› adet kar›ﬂt›rma
kab› ve alt› adet spatül vard›r. Tek adet
olarak da kullan›ma sunulmuﬂtur.
Dimsan Tel: 0.312.435 05 01

Sektörden

Türk Akademisyenleri
Türkmenistan’da
TBR implant› anlatt›…

ürkiye’nin diﬂhekimli¤i ko-

T nusundaki baﬂar›s› Avru-

pa’dan sonra Türki Cumhuriyetlerde de dikkat çekmeye
baﬂlad›. Bunun bir örne¤i de
12-13 ﬁubat tarihlerinde Türkmenistan Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
Özel Davetiyle baﬂkent Aﬂkabat’ta T.B.R. ‹mplant / Güney
Dental taraf›ndan düzenlenen
implantoloji semineri oldu.
Türkmenistan Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n özel davetiyle Aﬂkabat’a giden ‹stanbul Üinversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi A¤›z
Diﬂ ve Çene Cerrahisi Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi Prof.

Dr. Serhat Yalç›n taraf›ndan
verilen seminere ilgi büyüktü.
Aﬂkabat Diﬂ Hastanesi ile Aﬂkabat, Ahal, Balkan, Daﬂo¤uz, Lebap, Mari, Nyyzow
Haklara ve Tdl› a¤›z diﬂ sa¤l›¤› merkezlerinden toplam 70
hekimin kat›ld›¤› iki günlük etkinlikte seminerin yan› s›ra 2
hastaya, 10 adet implant uygulamas› gerçekleﬂtirildi. Hekimlerin yan› s›ra Türkmenistan’daki görsel ve yaz›l› bas›n›n da büyük ilgi gösterdi¤i
operasyonlar bir televizyon
kanal› taraf›ndan da canl›
olarak izleyiciye aktar›ld›.
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Bu say›n›n arma¤an›:

10 kiﬂiye
GRADIA
DIRECT

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
2
3
4
5
6

Mikrohibrit Kompozit

7

Do¤ru yan›t›
13 Haziran 2008
akﬂam›na kadar
0.212.327 84 43 nolu
faksa gönderen
okuyucular›m›z aras›ndan
yapaca¤›m›z çekiliﬂle
10 okuyucumuz
Güney Dental’den
1 adet 2.7 ml
Gradia Direct
mikrohibrit kompozit
kazanacak.
Hediyeleriniz kargoyla
adresinize
teslim edilecek.

8
9
10
11
12
13
14
15
Ad-soyad:............................................................................ Telefon:........................................
Adres:.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
‹l:............................. e posta:......................................................@...........................................

SOLDAN SA⁄A

rondenlerin devrilmesinde önemli rol

verilen ad • ‹talya’da nehir • Baston

1. Resimde görülen Türkiye’nin ilk ka-

oynayan sertlik yanl›s› radikal dev-

7. Tanr› inanc› olmayan • Fena de¤il

d›n diﬂhekimi • Murat Uyurkulak’›n

rimci grup (Öfkeliler) • Kara hindiba

anlam›nda bir ünlem • Yasaklama •

ilk roman› 2. Renksiz ve yan›c› bir

olarak da bilinen bir ot 5. Brezilya’n›n

‹p gibi ince metal nesne 8. Emekli ö¤-

kimyasal bileﬂik • Uzaydan dünya

karnaval›yla ünlü kenti • Bir çoklu¤u

retmen Fikret ... ve eﬂinin kurdu¤u ro-

yüzeyine düﬂen maddelerin genel

oluﬂturan varl›klar›n her biri • Ba¤la-

man ödülü • Söylenmesi gerekme-

ad› • Birinin topra¤›n› iﬂleyerek yal-

ma'da m›zrap kullan›lmaks›z›n çal-

yen bir özel ad›n yerine kullan›l›r •

n›zca ürüne ortak olan kimse 3. As-

ma tekni¤i • Tanr›ya ibadet etmek

Dünyan›n uydusu 9. Mehmet ..., ti-

ya’da ikiye bölünmüﬂ bir ülke •

amac›yla belli bir süre için yeme, iç-

yatro, sinema ve dizi oyuncusu, yö-

Aday • Yahudilerde gelin taraf›n›n

me, cinsel iliﬂki gibi dünya zevklerin-

netmen • Oy • Bir renk • Gösteriden

damada götürdü¤ü mal veya para

den kendini al›koyma 6. Eski Yunan

sonra seyircilerden toplanan bahﬂiﬂ

4. ‹laç, deva • Yunan alfabesinde bir

kentlerinde, kentlerin yan›baﬂ›nda,

niteli¤inde para 10. Karﬂ›l›kl› al›p ver-

harf

tap›naklar›n bulundu¤u yükseltilere

me • Baryumun simgesi • Teniste to-

• Frans›z Devrimi s›ras›nda Ji-
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Ayﬂe Aluç
‹STANBUL
‹. Muzaffer Balo¤lu
GAZ‹ANTEP
Gülden Gültekin Ege
AYDIN
ﬁeyma Erda¤
KÜTAHYA
Tümay Evren Hurﬂit
‹STANBUL
Ayﬂim Özel
ANKARA
Çiler Pervaz
‹STANBUL
Nergis Temir
KÜTAHYA
Yurdal Ünsal
ANTALYA
Ayﬂegül Y›lmaz
AYDIN

Protaktinyumun simgesi • Küresel bilgisayar a¤› • Arthur C. ... , geçti¤imiz
günlerde ölen bilimkurgu yazar› 12.
Öykümsü niteli¤i olan k›sa anlat› • Siirt’in bir ilçesi • Belçika’da kent 13.
Hayvan bar›na¤› • Görelilik • Ba¤›ﬂlama 14. Canl›, çal›ﬂkan, hareketli •
‹ncelikli olmayan, kaba • Anadolu
Ajans› • Bir mesle¤in üyelerinin topland›¤› örgüt 15. Filistin’de kent • Televizyon yay›nc›l›¤›nda bir renk kodlama sistemi • Aysel ..., geçti¤imiz
günlerde
yazar›.

yitirdi¤imiz

ﬂark›

sözü

YUKARIDAN AﬁA⁄IYA
1. 1841 - 1907 aras›nda yaﬂam›ﬂ,
Türk resminin önemli isimlerinden
ressam 2. Atomla ilgili • Güneydo-

Dünya Diﬂhekimli¤i Birli¤i
(FDI) 96. Kongresi
24-27 Eylül 2008
International Fairs & Congress
Center
Stockholm - ‹sveç
www.fdiworldental.org

Kurs
Kongre
Sempozyum

¤u Asya Uluslar Birli¤i • Kriptonun
simgesi 3. Eni az olan • Romanya’n›n kuzeybat›s›nda kent • Avrupa Serbest Ticaret Örgütü 4. Bir çiftlik hayvan› • Yöresel • ‹ﬂaret 5. Yok,
hay›r anlam›nda ünlem • Çok üs-

Meffert ‹mplant Enstitüsü
‹mplant E¤itim Program›
20-25 May›s 2008
Bodrum Baia Hotel
t: 0.312.427 62 25

tün olan • Yanarda¤ püskürmesi 6.
‹spanyolca "yaramaz çocuk" anlam›na gelen bir atmosfer hareketi •
Utanma duygusu • Bir a¤›rl›k birimi
7. Ebediyen • Bir renk 8. Bir peygambere inan›p onun yolunu seçen
kimselerin tümü • Salatal›k • Dolayl› olarak sezdirme 9. Banka gibi yer-

TDB 15. Uluslararas›
Diﬂhekimli¤i Kongresi
30 Haziran-5 Temmuz 2007
Lütfi K›rdar Kongre Merkezi /
‹stanbul
t: 0.212.219 66 45
f: 0.212.232 05 60
www.tdbkongresi.com

Amerikan Diﬂhekimleri Birli¤i
(ADA) 149. Kongresi
16-19 Ekim 2008
San Antonio - ABD
www.ada.org

Fransa Diﬂhekimleri Birli¤i
Kongresi
25-29 Kas›m 2008
Paris - Fransa
www.adfcongres.com

lerde para al›n›p verilen yer • Temiz
ahlakl›, saf, lekesiz 10. Kendine özgü bir kokusu bulunan, hekimlikte
kullan›lan bir s›v› • Nazl› ..., Ah Bay›m Ah, K›z Öpme Kuyru¤u gibi

K‹RALIK
MUAYENEHANE

Ankara K›z›lay ﬁehit Adem Yavuz Sok. Köksalan
Apt. 6/10 adresinde kiral›k muayenehane.
Cep: 0.537.575 95 99

eserleriyle tan›nan yazar ve çevirmen 11. 1967'de Türkiye’nin iletiﬂim
gereksinimini yerli üretimle karﬂ›lamak amac›yla PTT ve yabanc› orta¤› taraf›ndan kurulmuﬂ ﬂirket • Çok

MUTLULUKLAR

VEFAT

TDB
D›ﬂ ‹liﬂkiler Komisyonu üyesi

Sarkis Sözkes ve

Diyarbak›r Diﬂhekimleri Odas›
üyesi meslektaﬂ›m›z

küçük okyanus 13. Neﬂet Ömer ...

Serda Çizmecio¤lu

Nurullah Kadirhan

(1882-1948), Türkiye’ye modern kar-

20 Ocak 2008 günü
hayatlar›n› birleﬂtirdiler.
Meslektaﬂ›m›z› kutlar,
genç çifte mutluluklar dileriz.

16 Nisan 2008 tarihinde
vefat etmiﬂtir.
Ailesi ve yak›nlar›na
baﬂsa¤l›¤› dileriz.

yo¤un olarak ya¤an ya¤mur 12. Bir
nota • Germanyumun simgesi • En

diyolojiyi getiren iç hastal›klar› hekimi • Kolombiya’da hükümete karﬂ›
savaﬂ veren gerilla örgütü • 1960’l›
y›llarda ünlenen Britanyal› rock
grubu 14. Balkanlarda yaﬂayan

KAYIP ARANIYOR

Slav kökenli Müslüman bir topluluk
• Spike ..., Malcolm X ve 25. Saat gibi filmleriyle tan›nan ABD’li yönetmen 15. Belirti • Yabanc› • Eski M›s›r’da tanr› • Tantal›n simgesi 16. Japonya’da Okinava ilinin merkezi
kent • Bir ticaret iﬂine yat›r›lan para,
sermaye • Gümüﬂün simgesi 17.
Ege’de ada • Yap›lar›n tavanlar›na
ve duvarlar›na süslemeler yapan
usta 18. Onar›m • Gerçek • Müstahkem mevki 19. Japonya’daki üç zen
mezhebinden biri • ‹ngilizcede do¤u • Süssüz, gösteriﬂsiz, yal›n 20. Bir
nota • Fundagiller familyas›n›n ormangülü cinsinden bir çiçek • ‹stanbul ﬁiﬂli’de zaman›nda çocuklar
için kurulmuﬂ hastane.

Birses Gülderen

Meslektaﬂ›m›z Bahar Gülderen Demirtaﬂ'ın
babası; Birses Gülderen aran›yor.
65 yaﬂında,1.85 boy, 75 kg, yeﬂil gözlü,
gözlüklü (çıkarmıﬂ olabilir), hardal sarısı
fitilli kadife ceket pantolon, koyu yeﬂil ekose
gömlek, kahverengi kemer ve ayakkabı
giydi¤i bildirilmiﬂtir.
Üzerinde cep telefonu ve cüzdan yok.
11 Nisan 2008 Cuma günü saat 10.00’da
Feneryolu’ndaki evinden Özgürlük Parkı’na
gidiyorum diye çıkm›ﬂ. 14 Nisan 2008 Pazartesi
günü saat 07.30’da Göztepe’den Kadıköy
istikametine yürürken görülmüﬂ,
bir daha haber alınamamıﬂtır.
Akli dengesinin yerinde oldu¤u ancak ani
hafıza kaybı sonucu evini bulamad›¤ından
ﬂüpheleniliyor.
Görenlerin aﬂa¤ıdaki numaraya
haber vermeleri önemle rica olunur.

0.532.395 36 50

