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Bilgi kirlili¤i
TDB Genel Baﬂkan› Celal K. Y›ld›r›m

ıcak yaz sonrası mesleğimizi de sıcak günler bekliyor.
Anayasa Mahkemesi aksi yönde bir karar vermezse
GSS Yasası ile ilgili birçok düzenleme 1 Ekim tarihinde yürürlüğe girecek. Uzun süredir dişhekimleri odalarının ve TDB’nin talep ettiği ‘kamunun muayenehanelerden
hizmet alması’ talebinin siyasi iktidar tarafından uygulanıp uygulanmayacağı bu süreçte belli olacak.

S

İnsanların, ideolojilerin, siyasi partilerin vb. hayata müdahil olan
kişi ve kurumların bir rehberi, ‘kutup yıldızı’ vardır. Kutup yıldızının yol göstericiliği hedefe varmanın olmazsa olmazıdır. TDB
nin ‘kutup yıldızı’, rehberi daima;
> sağlığın bir hak olduğu ve tüm bireylere eşit ve ulaşılabilir bir
şekilde sağlık hizmeti verilmesi,
> hizmet üretenlerin emeğinin korunması,
> sağlık hizmetlerinin ticari bir meta olarak kurgulanmaması,
> Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının birbirini yok etmeden sistem içerisinde birarada olması
gerektiği temel anlayışları olmuştur.
Son yıllarda dişhekimliği hizmetlerinde kamunun yaptığı düzenlemelerin mesleğimize ve topluma yansımasının nasıl olacağını
ve bu süreçde TDB’nin ne istediğini ne yazık ki yeterince anlatamadık. Değişik mekanlarda, salon toplantılarında, internet ortamında sorulan sorulara ya da yapılan öneri ve eleştirilere bakıldığında TDB’nin dişhekimliği hizmetleriyle ilgili çözüm önerilerinin ve taleplerinin ne olduğu konusunda ciddi anlamda bilgi eksikliği ve bilgi kirliliğinin ortalıkta dolaştığı anlaşılıyor.
Öyle ki; hâlâ birçok meslektaşımız dişhekimliği hizmetlerinin
muayenehanelerden alınmasına Sağlık Bakanlığı’nın ‘evet’ dediğini; ama TDB’nin karşı olduğunu ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin Asgari Ücret Tarifesi’nin(AÜT) altında hiçbir öneriyi kabul etmediğini sanıyor.
Hükümetin dişhekimliği hizmetlerini serbest çalışan dişhekimlerinden alma/almama düşüncesi, ne yazık ki altı yıllık iktidarları
döneminde netleşememiştir. TDB ve dişhekimleri odaları olarak
kamunun muayenehanelerden hizmet alması talebimizi ilettiğimizde bizlere açık yüreklilikle ‘hayır, olmaz’ yanıtı verilmemiş,

değişik alternetifler üzerinde çalışmaların sürdüğü söylenmiştir.
Meslektaşlarımızdan bir an önce sorun çözümlensin baskısı gelince de TDB’nin önerilerine evet demediği gayriresmi düzeyde
söylenmeye başlanmıştır.
TDB geçmiş hükümetler döneminde olduğu gibi bu hükümet
döneminde de dişhekimliği hizmetlerinin muayenehanelerden
alınmasını talep etmiş ve bunun nasıl olması gerektiği konusunda değişik alternatifler sunmuştur. BUT ya da SUT rakamları ile
AÜT arasındaki farkın nereden kaynaklandığı, bunun ortadan
kalkması için nelerin yapılması gerektiği konusunda TDB olarak
düşüncelerimiz ve isteklerimizi hükümete anlatmamıza rağmen
olumlu adımlar atılmamıştır.
Türkiye’de ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumunun serüveni
Sağlık Bakanlığı’nın dişhekimliği mesleğine karşı değişmeyen
anlayışının sürdürülmesinin serüvenidir. Bu serüven ağız ve diş
sağlığını bir sağlık sorunu olarak görmeyen, ‘toplumun dişhekimliği hizmetlerine talebi yok’ diyerek dişhekimliği hizmetlerinin muayenehanelerden alınmasına karşı çıkan zihniyetin Sağlık
Bakanlığında egemen olmasının serüvenidir.
Bu anlayışı mutlaka değiştirmek zorundayız. Diş ve dişeti hastalıklarının bir sağlık sorunu olduğu, sağlık hizmetinin herkese eşit
ve ulaşılabilir bir şekilde sunulmasının sosyal devletin görevi olduğu, bunun için de muyanehanelerden hizmet alınması dışında
başka bir alternatifin olamayacağını her yerde, her fırsatta anlatmalıyız.
TDB’nin talebi, halkın ve dişhekimlerinin çıkarlarını ortaklaştıran bir taleptir. Talebimiz yargı tarafından da uluslararası hukuk
kriterleri ve Anayasamızın sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeleri
çerçevesinde uygun görülmüştür.
Yargı; sağlık hizmetlerinin Anayasal bir hak olduğunu, sosyal
devletin görevinin hangi yol ve yöntemle olursa olsun eşitlik ilkesini bozmadan vatandaşına hizmet vermesinin zorunlu olduğunu bir kez daha tescil etti. Hükümete düşen, görev yargının
kararına uymak ve gereğini yerine getirmektir. Hükümete düşen
sorumluluk, dişhekimliği hizmetlerinin ‘sevk’ uygulaması olmadan başta muayenehaneler olmak üzere serbest dişhekimlerinden alınmasını sağlayan bir düzenlemeyi yapmaktır.
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Toplumun a¤›z diﬂ sa¤l›¤›na katk› yapmaya haz›r
diﬂhekimleri hükümete sesleniyorlar:

Art›k karar›n› ver!
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin haz›rlad›¤› Maliyet Analizlerindeki
“Hizmet Yo¤unlu¤u” parametresindeki art›ﬂa ba¤l› olarak hizmet
bedellerinde ortaya ç›kacak ücret de¤iﬂiklikleri baz al›narak,
Hükümete baﬂta muayenehaneler olmak üzere serbest çal›ﬂan
diﬂhekimlerinden Hizmet Al›m› konusunda
somut projesinin sunulmas›na karar verilmiﬂtir.

ürk Dişhekimleri Birliği tüm siyasi iktidarlara olduğu gibi AKP iktidarına da dişhekimliği hizmetlerinin sunumu konusunda defalarca yazılı ve
sözlü olarak taleplerini iletti.
Sağlık Bakanlığı’nın son yıllarda yaptığı
dişhekimi istihdamı ve teknik donanım
yatırımlarının sonucu olarak kamu sağlık
kurumlarında üretilen dişhekimliği hizmetlerindeki artış herkes tarafından ifade
edilmektedir. Ayrıca performans uygulamasının bu artış üzerinde etkili olduğu da
gözardı edilmemelidir. Tüm bu gelişmelere rağmen, Kamu sağlık kurumlarında
halkımızın ağız diş sağlığı hizmet talebinin
ancak %10’unun karşılandığını görmekteyiz.
Kamuda çalışan meslektaşlarımızın
içinde bulundukları yoğun çalışma temposu ve halkın talebi yan yana konulduğunda; dişhekimliği alanında serbest çalışan dişhekimlerinden “Özelden Hizmet
Alımı”ndan daha akılcı yol bulunmamaktadır.
Türk Dişhekimleri Birliği’nin uzun yıl-

T

lardır üzerinde çalıştığı önerilerini 2003 yılından itibaren hükümete iletmiş ve önerilerinin teknik ayrıntıları üzerinde birlikte çalışma yapılması için çalışma grubu
oluşturulması önerisinde bulunmuştu.
Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep Akdağ’ın talimatı ile oluşturulan Çalışma Grubu, ilk
etapta Asgari Ücret Tarifesi(AÜT) ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) terminolojik birlikteliğini sağlamıştı. Ancak ikinci
adım olan tedavi kalemlerinin ücretleri ve
hizmetlerin muayenehanelerden alınması
konusunda Sağlık Bakanlığı oyalayıcı davranış içerisine girerek TDB’den ‘somut
teklif beklediklerini’ ifade etmiştir.
3 Eylül 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Olağanüstü Başkanlar Konseyi Toplantısı’nda “kamunun başta muayenehanelerden olmak üzere serbest çalışan
dişhekimlerinden hizmet satın alması” konusunda; Türk Dişhekimleri Birliği’nin
hazırladığı Maliyet Analizlerindeki “Hizmet Yoğunluğu” parametresindeki artışa
bağlı olarak koruyucu ağız diş sağlığı hizmet bedellerinde ortaya çıkacak ücret de-

ğişiklikleri baz alınarak, Hükümete başta
muayenehaneler olmak üzere serbest çalışan dişhekimlerinden, Özelden Hizmet
Alımı konusunda somut projesinin sunulmasına karar verilmiştir.
Bu projenin temel dayanakları;
> Ağız diş sağlığı sorunlarının önlenebilir
hastalıklar olması sebebiyle, öncelikle koruyucu dişhekimliği hizmetlerine öncelik
verilmesi
> Toplum için dişhekimliği hizmetlerinin
muayenehanelerden alınması
> Toplumun dişhekimliği hizmetlerine ulaşılabilirliğinin sağlanabilmesi için dişhekimlerinin coğrafi dağılımının dengeli olması
> Kamunun tüm dişhekimliği hizmetlerini
sunması serbest dişhekimlerinden ise projede tanımlanmış hizmetlerin alınması
> Bireyin dişhekimine kolay ulaşmasında engelleyici bir faktör olan sevk sisteminin kaldırılması
> Diş ve dişeti hastalıklarının değişimini gösteren kayıt sisteminin kurulması ve bu bilgiler ışığında ulusal ağız diş sağlığı prog-

TDB’nin ilgili bakanl›klarla bugüne kadar yapt›¤› görüﬂmelerde ‘özelden hizmet al›m›na karﬂ› olmad›klar›, maliyet konusunda
çal›ﬂma yap›lmas› gerekti¤i’ ifade ediliyordu. TDB’nin son yapt›¤› teklif bu konuyu da çözecek niteli¤e sahip.

ramlarının oluşturulması
> Kontrol ve denetim sisteminin kurularak tıbbi hizmetlerin niteliğinin uygunluğunun sağlanması
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Önerimiz; koruyucu dişhekimliği tedavi işlemlerinin, belirlenmiş bedellerle, başta muayenehaneler olmak üzere özel ağız diş sağlığı kurum ve kuruluşlarından alınması projesidir.
Bu önerimiz; her türlü dişhekimliği hizmetlerini
kapsamasını arzu etmemize rağmen, toplumun öncelikli tedavileri ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması için koruyucu tedaviler gibi sosyal duyarlılık gerektiren gerekçelerle sınırlı tutulmuştur.
Genel tıp hizmetlerinde olduğu gibi sevksiz olarak
ağız diş sağlığı hizmet sunucularına başvurulması
öngörülmektedir.
Özel alanda çalışan dişhekimlerinin, çalışma saatlerinin belli bir bölümünü, sosyal güvenlik sisteminden yararlananlara ayırmaları gerekecektir. Bu zaman dilimi içerisinde tedavi sayısı ve sürelerine bağlı
olarak aylık puan barajını dolduracaklardır.

TEDAV‹LER

Dişhekimine konulacak aylık puan barajı ile özel
çalışan tüm meslektaşlarımıza adil ve eşit hasta dağılımı hedeflenmiştir. Aylık puan sistemiyle anlaşma
yapılan dişhekimi sayısından yıllık maliyet net olarak
hesaplanabilecektir.

Harcamalar›n öngörülebilece¤i bir sistem
Sistemimizde yapılan tedavinin kullanım süreleri belirlenecek ve bu süreden önce sorun çıkması durumunda tedavi, sorumlu dişhekimi tarafından ücretsiz
olarak yenilenecektir. Böylece bugün kamuda çok sık
görülen tedavi yenileme sıklığı, kamuya ek bir mali
yük getirmeyecektir. Yani tıbbi sorumluluk belirlenen süre içinde tedaviyi yapan dişhekimine ait olacaktır.
Dişhekimlerinin sistem dışında kalan zamanlarda
yapacakları; sistem içerisine girmeyen ve aylık kota
dışında kalan girişimsel işlemlerin bedelleri TDB Asgari Ücret Tarifesi üzerinden hesaplanacaktır.
Sistemin temelini koruyucu dişhekimliği hizmetleri oluşturduğundan, yapılan girişimsel işlemlerde
protetik tedavilere ağırlık verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla protez işlemlerinin aylık girişimsel işlemler toplamının %30’unu aşmaması uygun görülmüştür.
Yapılan girişimsel işlemlerin tıbbi ve mali kontrolleri randomize (rastgele) metodla yapılmalıdır. Bu
konuda TDB ve Dişhekimleri Odalarımız sorumluluk almaya hazırdır.
Dişhekimleri sözünü söyledi
Kamunun sağlık bütçesini daha verimli kullanacağı, toplumun daha nitelikli dişhekimliği hizmeti alabileceği bir sağlık sistemi kurmak mümkün.
Karar bir kez daha yetkililerde.
Hükümet artık kararını vermeli!

<

KATKI

NOT: Bu tabloda ikinci grup illerdeki fiyatlar örnek al›nm›ﬂt›r.
Hesaplamalarda kesirli rakamlara yuvarlama iﬂlemi uygulanm›ﬂt›r.
Bu bedeller Kamuya verilecek hizmet bedelleridir.
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Diﬂhekimli¤i hizmetlerinin serbest diﬂhekimlerinden de al›nmas› mücadelesinde

Son beﬂ y›lda yaﬂananlar
A¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin baﬂta muayenehaneler olmak üzere serbest diﬂhekimlerinden
de al›nmas› için TDB’nin kuruluﬂundan bu yana çeﬂitli düzeylerde çabalar harcand›. 2002
y›l›ndan sonra yo¤unlaﬂan bu çabalar› ve süreçte yaﬂanan geliﬂmeleri özetledik.
ürk DişhekimDişhekimliği hizmetleleri Birliği'nin
rinin GSS kanununun
kurulduğu ilk
içinde yer alması için
yıllarda başlayan özeluzun ve yorucu bir süden hizmet alınmasıyla
reç yaşanmış, gerek Sağilgili çalışmalar, her dölık Bakanlığı gerekse
nem yeni bir boyut kaÇalışma ve Sosyal Güzanarak devam etmiştir.
venlik Bakanlığı ile yoGöreve gelen her siyasi
ğun görüşmeler yapılparti kendi politikalarımıştır. Israrlı çabalarını uygulamak istemiş,
mız sonuç vermiş ve
gelecekle ilgili bir prodişhekimliği hizmetleri
jeksiyon veya olumlu
GSS kapsamı içerisine
gelişmeler mümkün olalınmıştır. TDB kanun
mamıştır. Hatta Devlet
kapsamına alınmakla
Planlama Teşkilatı gibi
sorunun çözülmeyeceği
Teklif, üzerinde mutabakata var›lan ülke çap›nda planlanacak bir dizi eylemle
kurumların uyarıları desteklenecek.
düşüncesiyle kanunla
dahi ciddiye alınmamış
ilgili çıkarılacak yönetve son dönemde iyice pasifize edilmiştir.
melikler üzerine çalışmalarına yön vermişMuayenehaneleri sistem
tir.
Kamu, diﬂhekimli¤i alan›nda
d›ﬂ›na b›rakma giriﬂimi
güçsüz
Bu söylemin ardından, 2003 yılının ortala- M‹B diﬂhekimli¤i hizmetlerini
2002 yılının Kasım ayında iktidara gelen rına doğru Sağlık Bakanlığı, özel hastane suistimal ediyor
AKP hükümeti ülkemizde uzun süredir ol- ve merkezlerden hizmet alımını başlatarak Belediyelere kanunla verilmiş olan, kendi
mayan tek parti iktidarının gücüyle çalış- muayenehanelerden hizmet alınmayacağı çalışanları için ağız diş sağlığı birimleri açmalara başlamıştır. 2003 yılının başında eğilimini ilk kez ortaya koymuştur. Yapı- maları hakları maalesef bazı dişhekimleri
seslendirilen “Sağlıkta Dönüşüm Projesi” lan girişimlerde dişhekimliği hizmetleri- ve sermaye sahipleri tarafından kendi
ülkemizde köklü değişikliklerin habercisi nin tamamına yakınının birinci basamak menfaatleri doğrultusunda kullanılmıştır.
olmuştur.
hizmetler olduğu ve ister muayenehanede Mahalli İdare Birlikleri (MİB) tarafından
TDB Merkez Yönetim Kurulu, yeni gö- ister merkez ve özel hastanede verilsin, Belediye sınırları dışında taşeronlar tarareve gelen ve meslek hayatında hem kamu tüm hizmetlerin tıbbi olarak aynı olduğu fından açılan bu yerler hukuki mücadele
hem de özel alanda çalışmış bir hekim olan ifade edilerek eğer hizmet alınacaksa mu- ve İçişleri Bakanlığı nezdinde yapılan giriSağlık Bakanı Prof.Dr. Recep Akdağ ve ayenehanelerin de mutlaka kapsam içinde şimler sonucu 2005 yılının sonunda kapaekibi ile yoğun bir görüşme trafiği kura- olması gerektiği belirtilerek hukuki ve si- tılmıştır.
rak, dişhekimliği alanında bilgilendirme yasi mücadele başlatılmıştır. Bu yanlış uysürecini başlatmıştır. Sayın Akdağ’da diş- gulama çok kısa bir süre içinde geri çekil- Maliyet analizi
hekimliği alanında bilgilerinin yetersiz ol- miştir.
2001 yılından beri sürdürülen ve hiçbir
duğunu ifade ederek ortak çalışmalardan
O tarihte bu yanlıştan dönülmesine rağ- meslek örgütünün yapmadığı, asgari ücret
memnuniyetlerini ifade etmiştir.
men bu niyetler değişik zamanlarda tekrar tarifesindeki bedellerin bilimsel metodlarTDB’ nin serbest dişhekimlerinden hiz- gündeme getirilmiş ve hala da getirilmek- la belirlenmesi çalışması 2006 yılında somet alınması konusundaki ısrarlı çabaları tedir.
nuçlandırılmıştır. Sağlık Bakanlığına sukarşısında Sağlık Bakanı, “dişhekimliği
nulan bu çalışma, hak ettiği ilgiyi görmealanında kamunun yetersiz olduğunu ve GSS geliyor
miş ve Bakanlık kendi ekibine kendi kubu durumda özelden hizmet alımı söz ko- Haziran 2003 yılında Genel Sağlık Sigorta- rumlarında benzeri bir maliyet çalışması
nusu olur ise piyasa şartlarının belirleyici sı (GSS) nın ilk taslağı gündeme gelmiştir. yaptırmıştır. Bu çalışma sonunda TDB'
olacağını, o nedenle kamunun güçlenerek TDB dişhekimliği hizmetlerinin özelden nin yaptığı çalışmanın bilimsel, objektif ve
belirleyici olmasından sonra hizmet alımı- alınması konusunda, sistemin adının ne kabul edilebilir olduğu Bakanlık yetkililenın konuşulabileceğini” söylemiştir.
olduğundan çok içeriği ile ilgilenmiştir. rince ifade edilmiştir.

T

TDB bu süreçte hem öneriler getirerek hem de gerekti¤inde muhalefetini yaparak aktif bir tutum ald›.

HÜKÜMET: TDB tarafından yapılan Asgari ücretin maliyet esaslı olarak belirlenme çalışmalarını kabul etmedi.
TDB: Yapılan çalışmanın bilimsel olduğunu ve dişhekimleri hizmet sunumunun
temelini bu çalışmanın oluşturması gerektiğini ısrarla vurgulayarak son Danıştay kararlarının oluşmasına dayanak
oluşturdu.
Başlangıçta hükümet tarafından kabul
edilmeyen bu çalışmanın benzeri Sağlık
Bakanlığınca yapıldı ve TDB çalışması
ile genelde aynı sonuçlara varıldı.
Kamu ve özel alandaki dişhekimliği terminolojisinin tekleştirilmesi çalışması
yine TDB nin önerisi üzerine gerçekleşti. 2007 yılı BUT ve SUT da kısmen gerçekleşen çalışmanın 2008 yılı SUT’ de
tamamen aynı olması beklenmekte.
HÜKÜMET: Toplumun diş hekimliği hizmetlerine talebi yok. Bu nedenle diş hekimliği hizmetlerini muayenehanelerden almayı düşünmüyoruz.
TDB: Sosyal bir devlet sağlık hizmetlerini
arz talep mantığı çerçevesinde değerlendirmemelidir. Sağlık hizmetleri bireyin
en az bilgiye sahip olduğu hizmet sektörüdür. Bu nedenle devlet bireyin sağlığına gelebilecek zararları öngörerek gerekli önlemleri almak zorundadır. Toplumun sigaraya yönelik büyük bir talebi

olmasına karşın hükümetin sigara içilmesini önlemeye yönelik yaptığı girişimler, bu tezin ne kadar yanlış olduğunu gösteren bir durumdur.

mında olumsuzluklar yarattığını ortaya
koymuştur.

HÜKÜMET: Diş hekimliği hizmetlerinin
kullanımının ne olduğunu bilemiyoruz.
Bu nedenle ortaya çıkacak ağız diş sağlığı harcaması bizi endişelendiriyor.
TDB: Ağız diş sağlığı harcamalarının ne
kadar olabileceği konusunda değişik sistemler vardır ve birçok ülkede başarıyla
uyulanmaktadır. Kişi başı ödeme, hizmet başı ödeme, kota sistemi gibi. Bu
sistemler sağlık alanında yapılacak harcamanın sınırını göstermektedir. Bu anlamda sağlık harcamasının ne olabileceği konusunda endişeler doğru değildir.Türk Dişhekimleri Birliği’nin yapmış olduğu proje örneklerinin tamamında yıllık maliyet belirlenmiştir.

HÜKÜMET: Halkın diş hekimliğine talebini kamuda istihdamı artırarak karşılık
vereceğiz.
TDB: Sağlık Bakanlığının istihdam politikası yanlışı ve doğruyu bir arada taşıyor.
Doğrudur, çünkü diş hekiminin olmadığı yerlere istihdam yapmak gerçekçi
bir politikadır. Yanlıştır, çünkü serbest
dişi hekimlerinin olduğu yerlere atama
yapılması ve ihtiyaç olmayan yerlere birden fazla ADSM açılması ülke kaynaklarının doğru kullanılmamasıdır.
Son yıllarda yapılan istihdam ve yatırımlara rağmen halkın ağız diş sağlığı
sorunlarının %10 una cevap verilebilmektedir. Bu durumda serbest çalışan
dişhekimlerinden hizmet almanın dışında akılcı bir yol yoktur.

HÜKÜMET: Diş ve diş eti hastalıkları genel sağlığı etkileyen sorunlar yaratmadıkları için bizim açımızdan önemli bir
sağlık sorunu değildir.
TDB: Bu konuda Dünya Sağlık Örgütü
tespitlerine değer vermek zorundasınız.
DSÖ ağız ve diş hastalıklarının sistemik
hastalıklara ve gelişim bozukluklarına
yol açarak sağlık harcamalarını arttırmasının yanında bireylerin sosyal yaşa-

HÜKÜMET: Yaptığımız uygulamalar ile
vatandaşın hekim seçme özgürlüğünü
sağlayarak hizmetin niteliğini yükselttik.
TDB: Hekim seçme özgürlüğünün kamu
ile sınırlı olması, istenilen amaca hizmet
edemez. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin kalitesi için bilginin ve hizmetin “rekabeti” ancak serbest çalışan diş hekimlerinin de hekim seçme özgürlüğü kapsamına girmesi ile olanaklıdır.
<
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TDB Baﬂkanlar Konseyi
Ankara’da ola¤anüstü topland›
TDB Baﬂkanlar Konseyi ola¤anüstü gündemle 3 Eylül 2008 tarihinde Ankara’da topland›. TDB
Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle Odalar›n baﬂkan ve genel sekreterlerinin kat›ld›¤› toplant›da
halka yönelik ‘Tedavi Hakk›n› Kullan’ çal›ﬂmas› ve kamunun özelden hizmet al›m› için TDB’nin
sunaca¤› teklif görüﬂüldü.
nkara Neva Otel toplantı salonunda
düzenlenen Olağanüstü Başkanlar
Konseyi toplantısı Genel Başkan Celal Yıldırım’ın son günlerdeki gelişmeleri değerlendirmesiyle başladı. Daha sonra TDB
Genel Sekreteri Murat Ersoy TDB çalışmalarını özetledi. Gündemin birinci maddesinde, Danıştay kararıyla Maliye Bakanlığı ve
SGK genelgeleri sonrası bazı bölgelerde sevklerin kaldırılması, geri ödeme kurumlarının
farklı uygulamaları konularında oda başkanları yaşadıkları sıkıntıları aktardılar.

A

‘Tedavi Hakk›n› Kullan!’ çal›ﬂmas›
baﬂlat›l›yor
TDB Hukuk Danışmanı Av. Mustafa Güler
tarafından mevcut durum değerlendirilmesinden sonra gelecekte sevklere yönelik yaşanabilecek olası sıkıntılar ve bunların nasıl aşılabileceği TDB Merkez Yönetim Kurulu ve
oda yöneticileri tarafından tartışıldı. MYK
üyesi Tümay İmre bir yılı aşkın süredir TDB’nin gündeminde olan kamuoyunun mevcut tedavi haklarını kullanması yönündeki
‘Tedavi Hakkını Kullan’ bilgilendirme çalışmalarını anlattı. Bu çalışmaların hızlandırılmasına; buna yönelik hazırlanan afiş, broşür
ve filmlerin TDB ve odalar tarafından sendika ve meslek örgütlerinin desteği de alınarak

dağıtılmasına karar verildi.
Muayenehanelerden hizmet al›m›
için Hükümete teklif
İkinci gündem maddesi olarak kamunun
özelden hizmet alımına yönelik çalışmalarda gelinen nokta konusunda, ilgili bakanlıklarla yapılan görüşmeler oda yöneticileriyle
paylaşıldı. Başta muayenehaneler olmak üzere serbest çalışan dişhekimlerinden hizmet
alınmasına yönelik TDB Merkez Yönetim
Kurulu’nca hazırlanan tedavi paketi ve bedellerini içeren teklifin sunumu MYK üyesi
Tuncer Taşkın tarafından yapıldı. Bu teklif
değerlendirilerek mutabakat sağlandı. Kamunun özelden hizmet alınmasına karar

vermesi halinde, Türk Dişhekimleri Birliği’nin hazırladığı maliyet analizlerindeki
“Hizmet Yoğunluğu” parametresindeki
artışa bağlı olarak ağız diş sağlığı hizmet
bedellerinde ortaya çıkacak ücret değişikliklerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Türk Dişhekimleri Birliği’nin
teklifi olarak sunulmasına karar verildi.
Teklif yine üzerinde mutabakata varılan
ülke çapında planlanacak bir dizi eylemle
desteklenecek.
Muayenehanelerin sistem dışı bırakılması
çabalarına karşı dişhekimlerini bilgilendirme
ve TDB’nin planlayacağı eylemlilik sürecine
geniş katılım sağlanması yönünde çaba harcanması konusu da görüşüldü.
<

TDB Baﬂkanlar Konseyi toplant›s› kat›l›mc›lar› toplu halde.
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B›çak kemi¤e
dayanm›ﬂ
durumda...
Son birkaç y›ld›r a¤›z diﬂ sa¤l›¤› alan›nda yürütülen politikalar diﬂhekimlerinin ekonomik
sorunlar›n›n derinleﬂmesine yol açt›. Hükümetin duyars›zl›¤› nedeniyle gelecek konusunda endiﬂeler taﬂ›yan meslektaﬂlar›m›z›n
TDB’ye ilettikleri görüﬂleri sizlerle paylaﬂmak
istiyoruz.
lkemizde dişhekimliği hizmetleri resmi ve özel sağlık
kuruluşları tarafından verilmektedir. Türkiye’de dişhekimliği hizmetlerinin örgütlenmesi, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ağırlıklı olarak muayenehane temeli üzerinde olmuştur.
Bugün, yaklaşık 73 milyon nüfusa ağız ve diş sağlığı hizmeti
verebilmek için Sağlık Bakanlığı’nın istihdam ettiği dişhekimi
sayısı; 5000 civarındadır. Bu sayıdaki dişhekimi ile vatandaşlarımıza, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yeterli bir şekilde verilmesinin mümkün olmadığı verilerle görülmektedir.
Genel sağlık hizmetlerinde ihtiyacın çoğunun kamu kurumları tarafından karşılanıyor olmasına rağmen, Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından özel sağlık kurum ve kuruluşlarından da
hizmet alınmaktadır. Ağız-diş sağlığı hizmetlerinde ise son derece yetersiz kamu yatırımları nedeniyle topluma hizmet verilememesine rağmen, muayenehanelerden yararlanma yoluna
gidilmemektedir. Bir anlamda ağız-diş sağlığı hizmetleri ve çalışanları kendi kaderine terk edilmektedir.
Toplumun diş ve diş eti hastalıklarının tedavisi için, kamunun serbest dişhekimlerinden hizmet almasından başka akılcı
bir yol yoktur. Başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık
kuruluşlarından dişhekimliği hizmeti alınması ülke kaynaklarının verimli kullanılması ve halkın talebine karşılık verilmesi
açısından zorunluluktur.
Halkın dişhekimliği hizmetlerine erişmesi, dişhekimliği hizmetlerinin sunumunun tıbbi kurallara uygunluğu, dişhekimliği harcamalarının maliyet/yarar anlayışına uygun olması ve
resmi/özel insangücü kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi
noktalarında sürdürülebilir bir sistemin kurulması ülke ve
toplum için bir kazanım olacaktır.
Türk Dişhekimleri Birliği geçmişten bugüne, kamuda verilen ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yetersiz olduğunu ve toplumun ihtiyacının karşılanabilmesi için muayenehanelerden
de hizmet alınması gerektiğini gerek Sağlık Bakanlığı, gerek
Maliye Bakanlığı ve gerekse Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde ifade etmektedir.
Konuyla ilgili olarak meslektaşlarımızın da haklı kaygıları ve
endişeleri vardır. Görüş ve düşüncelerini bizlere ileten meslektaşlarımızdan gelen yorumlardan yaptığımız bir derlemeyi sizlerle paylaşıyoruz.
Sizlerin görüş ve önerilerinizi de tdb@tdb.org.tr adresine
bekliyoruz.

Ü

Meslektaﬂlar›m›z›n
tepkileri*
‘MUAYENEHANELER‹M‹Z KAPANINCA
DEVLET B‹ZE ‹ﬁ VERECEK M‹?’
İstanbul’da özel muayenesi olan bir dişhekimi olarak sizden ricam, Hükümetle diyalog kurarak (Sağlık Bakanlığı ile) genel sağlık sigortası uygulamalarına, özel dişhekimi muayenehanelerinin
de dahil olmasını sağlamanızdır. Aksi takdirde, muayenehaneler
kapanma sürecine girecektir.
Biz Devlete katma değeri çok yüksek olan bir meslek kesimiyiz.
a) KDV ödüyoruz.
b) Stopaj ödüyoruz.
c) Geçici vergi ödüyoruz.
d) Gelir Vergisi ödüyoruz.
e) İşyeri kirası ödüyoruz.
f) Teknisyenlere ücret ödüyoruz.
g) Laboratuvarlara ücret ödüyoruz.
h) Diş depolarına ücret ödüyoruz.
Ve Devlete elektrik, su, doğalgaz, telefon ücretleri ödüyoruz. İşyerleri kapandığı zaman ülkemiz bu gelirden mahrum kalacak ve
bizler kendi öz sermayemizle ayakta duran, kendi geçimimizi sağlayan istihdam yaratan bir kesimiz. İş yerimiz kapanınca Devlet
bize iş verecek mi? Batıda genel sağlık sigorta sistemi, özel muayenehaneler dahil, her unsuru kapsar.
Saygılarımla.

‘MUAYENEHANELER‹M‹Z‹N GÖZ GÖRE GÖRE
KAPANMASINA SEY‹RC‹ KALMAYACA⁄IZ’
Türk Dişhekimleri Birliği'ne,
Bugün Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin geldiği süreç itibariyle,
Serbest muayenehanecilik yapan dişhekimi meslektaşlarımız ve
devletin bu hizmet üzerinde kurmaya çalıştığı tekelleşmeyle ilintili olarak bir şeyler söylemek istiyorum. Ayrıca bu konuyla ilgili
söyleyecek sözü olan tüm meslektaşlarımı, üniversitelerdeki hocalarımı ve asistan arkadaşlarımı, diş teknisyen arkadaşlarımı, diş
deposu sahiplerini de meselenin daha ayrıntılı ortaya konulması
adına görüşlerini tdb@tdb.org.tr adresine yazmalarını rica ediyorum. Unutmayın ki bu mesele bizim meselemiz, bu mesleğe gönül
veren, emek verenlerin meselesidir.
Geçmişten bu güne gelinceye kadar ülke olarak etkin bir Ağız ve
Diş Sağlığı politikası oluşturamamış olan ülkemiz, bugün gelinen
noktada yanlış düzenlemelerle biz dişhekimlerini daha da mağdur
duruma getirme sürecine girmiştir.
Bugün ülkenin hemen her ilinde birer bazı illerde ikişer üçer tane ADSM (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri) Devlet kanalıyla açılmıştır. Bir taraftan genel sağlık alanındaki özelleşmeler devam
ederken diş tedavilerindeki bu tekelleşmeyi anlamak mümkün değildir. Şöylece bir ADSM’nin devlete kabaca maliyetini incelemek
istiyorum.
Devletin Bir ADSM açmak için yapması gerekenler;
• Öncelikle bir yer belirlenip bu yer üzerine bir bina yapılması gerekiyor.
* ‹simlerini yay›mlamak konusunda izinlerini almad›¤›m›z
meslektaﬂlar›m›z›n isimleri bizde sakl›d›r.

Foto¤raf: Timurtaﬂ Onan
(1998 ‹DO Yüzler ve Gülüﬂler Foto¤raf Yar›ﬂmas› birincisi)

• Yapılan bu binanın hijyenik bir ortama
dönüştürülmesi iç dekorasyonu
• Binanın içerisine en az 30-40 tane diş
koltuğu alınması gerekiyor
• Hekimlerin kullanması için gerekli olan
diğer demirbaşlar ve binlerce sarf malzemesi
• Ayrıca her ADSM için gerekli olan Diş
Protez Laboratuarı da kurulmalı veyahut
bu işlerin dışarıdaki serbest diş protez laboratuarlarına ihale edilmesi gerekir.
• Tüm bu yatırımların yanında en az bir
ADSM için 50-60 dişhekimi ve bir o kadar
da yardımcı personel ve çalışan istihdamı
gerekmektedir.
Yukarıda kabaca belirtmeye çalıştığım
tablo ülkenin her ilinde sıfırdan birtakım
inşaat şirketlerine ve ithalatçı firmalara
ihale edilerek yapılmaktadır. Bu tablo şunu açık şekilde ortaya koymaktadır ki bu
yapılanmayla birtakım sermaye gurupları
zengin edilmiştir. Üzücü olan şudur ki bu
ihaleler dişhekimlerinin kendi öz sermayesiyle kurdukları muayenehaneleri kapatma noktasına getirmiş ve dolaylı olarak ülke kaynakları bir kez daha heba edilmiştir.
Peki tüm bu süreçte bu hizmetin bizzat
sunucusu olan dişhekimleri bu sistemin
neresine koyulmuştur. Devletin Ağız Ve
Diş Sağlığı hizmetini kendi tekeline alma
çabasıyla yani bedava hizmet anlayışıyla
rekabet edemeyen birçok dişhekimi arkadaş muayenehanelerini kapatarak içerisindeki cihazlarını yok pahasına elinden çıkarmış veya ilerde lazım olur düşüncesiyle
bir kenara kaldırmıştır. Hazır kurulu bir
sistem sırf popülist politikalar yüzünden
ortadan kalkmış heba olmuştur. Kapanan
muayenehanelerle birlikte dişhekimleri
devletin kurduğu bu sistem içerisinde
ADSM’lerde çalışan durumuna düşmüştür. Burada döner sermaye sistemiyle çalışma zorunluluğu olan hekim arkadaşlar;
daha fazla kazanma arzusuyla sağlıklarından, sundukları sağlık hizmetinin kalitesinden ödün vermek zorunda bırakılmıştır.
Bu da dolaylı olarak sunulan hizmetin
kalitesini düşürmüştür. Dolaylı olarak insanımıza sunulan hizmet uzun vadede başarısız olacağı için bunun getirisi devlete
daha pahalıya mal olacaktır.
Diğer taraftan yeni açılan dişhekimliği
fakülteleri ile ülkenin ihtiyacından fazla
dişhekimi yetiştirir duruma geldik. Yakında dişhekimi manav, dişhekimi market vb
görmek içten bile değil. Bugün işsiz mühendislerin içinde bulunduğu durum yarın işsiz dişhekimleri olarak tecelli etmeyeceğinin garantisini kim verebilir.

Hükümet yetkilileri halk›n a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerine talebinin düﬂüklü¤ünü bir
sorun olarak görüp önlem almak yerine bunu serbest diﬂhekimlerinden hizmet
almamaya gerekçe olarak gösteriyor.

Bir konuda şudur ki; Bugün Devletin
ADSM lerinde çalışır durumdaki dişhekimi arkadaşlarım, yarın özelleştirme adı altında bu ADSM lerin özel sermaye guruplarına verilmesiyle, sermaye guruplarının
çalışanı durumuna düşeceklerdir. Bu iyi
mi olacak kötü mü olacak tartışılır ama gelinen süreçte işsiz olma olasılığı ve hayat
garantisizliği, gelecek kaygıları daha da artacaktır. Ve tüm bu sürece seyirci kalmamız bunu çok doğaldırki doğuracaktır.
Ben bir dişhekimi meslektaşınız olarak
süreçten çok rahatsızım. Eminim ki çoğunluktaki devlette çalışan veya özel çalışan meslektaşlarımız da muzdarip bu durumdan. 5 yılımızı verdik bu kutsal meslek
eğitimimize, eczacı arkadaşlarımızın içinde bulundukları hayat refahından bi nebze
daha iyi ve güvenli bir hayat standardını
hak ediyoruz bence. Çünkü sunduğumuz
hizmet açısından biz bizatihi üreterek kazanıyoruz, hazırı satmıyoruz. Ve dünyanın
tüm gelişmiş ülkelerinde üretimin getirisi
daha fazladır. Eczacı arkadaşlarımız bugün
itibariyle belki hak ettikleri yerdeler ama
biz değiliz ve bu hali hazırdaki süreçle daha da kötüye gitmekteyiz.
Bu nedenle gidişata bir dur deme vaktidir bence. Bizim istediğimiz bu mesleğin
kahrını biz çektik zorlu bir eğitimden sonra yasaların verdiği yetkiyle dişhekimi unvanı kazandık. Tüm dünyada olduğu gibi
AĞIZ ve Diş SAĞLIĞI hizmetinin tıpkı eczane sistemi gibi serbest muayenehanelerden alınması yönündeki haklı isteğimizi
Birliğimizle birlikte Sağlık Bakanlığı Yetkililerine kabul ettirmemizdir. Bunun yolu
da bunu istemekten geçiyor. İsteğimizi ön-

ce bu platformda dile getirmek sonrada
Birlikten gereğinin yapılması yönünde kanunlara sadık kalaraktan girişimlerin yapılmasını istemekten geçiyor. Pes etmek
yok ya bu süreci lehimize çevireceğiz ya da
süreç bizi tüketecek tercih bizlerin; buyurun...
Dişhekimi Murat Kanlı
Trabzon – 13.08.2008

‘DIﬁARIYA SEVK YAPMAMIZA
‹Z‹N VERM‹YORLAR’
Ben kamu kurumunda çalışan bir dişhekimiyim. Danıştayın aldığı karardan önce
özel dişhekimine sevk yapabilirken bu karardan sonra özellikle baştabip ve yardımcılarından özele sevk yapmama konusunda çok baskı görüyoruz. 'Soruşturma açma
tehditleri, döner sermeyeden kesinti tehtitleri' özellikle başhekimlerce yapılıyor.
Tabi arada özelde çalışan meslektaşlarımızda bize cephe alıyor. Oysa bizi engelleyen artık dişhekimiliğinden yani mesleğinden vazgeçen başhekim ve yardımcıları.
Şu an hasta ADSM'de kron yaptırırsa
para veriyor, dışarıya sevk alarak yaptırırsa
para vermiyor gibi bir durum var. Hastaları başhekimliğe yönlendirmeme rağmen
makamdan korkan gariban hastalar ikna
ediliyor. Ama siyasi bir kaynaktan gelirse
sevki yapılıyor.
Hastanın doktor seçme hakkına aykırı
olan özele sevk yapmamanın ve yukarıdaki gibi meslektaşları rahatsız edici uygulamalar sonucunda sindirmenin yanlışlığı
hakkında en azından bir bildiri yayınlanabilir diye düşünüyorum.
>
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‘REKABET YASALARI DA
‹HLAL ED‹L‹YOR’

kan rezalet de ayrı bir sorun. Sağlık Bakanlığı da o kadar pervasız
bir tutum sergiliyor ki atamaya
başvurmamama rağmen insanı çileden çıkartıyor. Adeta dişhekimleri bizim umrumuzda bile değil
diye haykırıyor yüzümüze sanki.
Mesleki itibarımız ve prestijimiz
şu anda en dip noktaya vurmuş
durumda. TDB’den beklentim:
Mesleğimizin prestijini yeniden
kazanması yolunda bu bahsettiğim sorunların çözümüyle ilgili
somut bir adım atmanızdır. Atacağınız adımda hem maddi hem manevi olarak destek vermeye hazırım.

Kamu hastalarının yalnızca Sağlık
Bakanlığı hastaneleri ve polikliniklerine sevk edilmeleri; bir de rekabet
yasaları yönünden hukuki açıdan da
incelense ve bu konuda sonuç almak
için rekabet kurulunda dava açılsa
süreç ne yönde sonuç verir? Ben
kendi fikrim olarak sorunun; sanki
doğru yol haritasının bu süreçle paralel çözümlenebilirliğinin artacağı
kanaatini taşıyorum. Çünkü, Sağlık
Bakanlığı hastaneleri ve poliklinikleri de kamu hastalarının kurumlarından hizmet karşılığı olan bedeli kendi tarifeleri çerçevesinde az veya çok
tahsil etmekteler ve de bedelsiz ola‘FELAKETE ÇÖZÜM
rak hasta tedavisi gerçekleştirme‹ST‹YORUZ’
mektedirler.
Sayın Yıldırım;
Hastanın hekim seçme özgürlüsözünü etmiş olduğum mağduriğünü de kısıtlayan bu uygulama
yetlerin giderilmesini talep eden
anayasaya da aykırıdır. Kurumlar
Zorlu ve pahal› bir e¤itim sürecinden geçtikten sonra
hastalarını Sağlık Bakanlığı hastane ciddi bir yat›r›m yaparak muayenehane açm›ﬂ meslek- bir kişi olarak görün beni... Şahsiyetin ne önemi var ki, bu sıkıntı
ve polikliniklerine değil, sadece ve taﬂlar›m›z› muayenehanelerini kapatacak duruma
tüm dişhekimlerini ilgilendiriyor.
doğrudan kendi kontrol hekimlerin- getirmek ülke kaynaklar›n›n da heba edilmesi
Büyük hastaneler her türlü hizce dışarıya sevk etmeli; Sağlık Ba- anlam›na gelecektir.
metten faydalanıyor, ya biz küçük
kanlığı hastaneleri, poliklinikleri vebalıklar yok olup gideceğiz. Bu dertten
ya özel klinikler hasta tarafından özgürce ‘ATACA⁄INIZ ADIMDA DESTEK
muzdarip 15 bin civarında hekim var. Satercih edilir. Kurum hekimi önceki ve son- VERMEYE HAZIRIM’
dece İstanbul’da olan dişhekimleri bundan
raki filmleriyle hastanın kontrollerini ya- Sayın Celal Korkut Yıldırım;
Bu maili TDB harekete geçmek için daha fazlası ile muzdarip. Anadolu’daki dişhepabilir.
Sağlık Bakanlığının kendisi de bir hiz- ne kadar bekleyecek merak ettiğim için kimleri biraz daha iyi. Sebebi oralarda hemet veren işletmeci kimliğiyle sevke mü- gönderiyorum. Şu anda mesleğimizin içi- nüz kamu diş polikliniği açmadı. İki senedahil taraf olarak konumlandırılması iti- ne düştüğü açmazlar ve belirsizlik orta- ye kadar oralarda da açarsa neyapacak bu
bariyle rekabet yasalarının ihlal edilmesi mında, elimiz kolumuz bağlı sessiz sedasız kadar dişhekimi. Hepsine kamuda iş imdurumu ortaya çıkmaktadır. Konunun bir daha ne kadar bekleyeceğiz? Bir TDB üye- kanı verilecek mi? Hayır.
de bu yönden hukukçularımıza inceletile- si olarak düzenli olarak aidatlarımı öde- Kısacası sıkıntı çok büyük. İki yıl sonra karek konunun üzerinde ciddiyetle durula- mekteyim. Maddi olarak destek verdiğim mu poliklinik sayısını Anadoluda da her
meslek örgütümüzün maddi desteği geç- ile bir adet yaparsa biz biteriz. Bu konularcağı inancıyla selam ve saygılar sunarım.
tim manevi olarak bile yeteri kadar destek dan mağdur olmayan biri olsam sizi neden
‘VEK‹LLER ALIYOR DA HALK
olduğunu maalesef göremiyorum. Mesleki rahatsız edeyim. Bir alakam olduğu sözleNEDEN ALAMIYOR’
sorunlarımızın o kadar çoğaldığı böyle bir rimden bellidir.
Türk Dişhekimleri Birliği aracılılığıyla dönemde muayenehanelerden hizmet alı- Cevap yazmaya tenezzül etmeyebilirsiniz,
Sağlık Bakanlığına,
nıp alınmayacağı bile hala belli olmadı ya ama görünen köy klavuz istemiyor. Du“TBMM ile TDB arasında, Hak Sahipleri- da olamıyor. Bunların yanında muayene- rum gayet net, en az 5 yılını dişhekimi olne Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri Sunul- haneciliği bitirme noktasına getirecek mak için eğitime vermiş olan binlerce hemasına İlişkin Protokol” uygulanıyor da ADSM politikası tam gaz devam ediyor. kimi kimse göz ardı edemez. Bu beş yılın
neden aynı protokol Türk vatandaşları ile Korkarım bu gidişle birkaç yıl sonra odaya sonunda borç harç muayenehane açıp paTDB Arasında uygulanamıyor. Bunun ge- aidat ödeyecek üye bulamayabilirsiniz. ra kazanacak seviyeye geldiğinde sistem bir
rekçesini bilmek istiyorum.
Serbest muayenehanecilikte bu sorunlar anda çöküyor. Yazık bu insanlara. 100. YıKısacası; vatandaşın vekili olan milletve- yaşanırken kamudaki meslektaşlarımız da lını kutlayan bu oda bu konuyu bir an önkilleri istedikleri serbest dişhekimlerinden ağır işçi konumuna getirilmiş ve özlük ce düzeltmek durumunda.
ağız ve diş sağlığı hizmetleri alıyor da va- hakları yanlarında çalışan yardımcı persoKapatılan muayenehane bir daha açılatandaşın aslı, serbest dişhekimlerinden nelden daha aşağıya gerilemiş durumda- maz. İki yıldır kiraları ödeyecek para zor
ağız ve diş sağlığı hizmetlerini neden ala- dır. Muayenehanecilikte gelecek göreme- çıkıyor. Herkes artık zengini, fakiri kamumıyor?
yerek bu şartları bile bile kabul ederek dev- ya koşuyor. Biz kimin dişini yapacağız...
lete başvuran bir sürü arkadaşım var. Ayrı- muayenehane out, kamu poliklinik in.
Saygılarımla…
ca 15 gün önce yapılan atamada ortaya çıKısaca felakete çözüm istiyoruz...
<

24

TDBD haberler

TDB’den a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin kullan›lmas›n› teﬂvik edecek bir çal›ﬂma:

‘Tedavi Hakk›n› Kullan’
Sosyal güvenlik ﬂemsiyesi alt›ndaki yurttaﬂlar›n yasalarda var olan a¤›z diﬂ sa¤l›¤› haklar›n› kullanmalar› amac›yla TDB taraf›ndan bir bilgilendirme projesi haz›rland›. Tüm Türkiye çap›nda
yürütülecek çal›ﬂma için sendika konfederasyonlar› ve meslek örgütlerinin de deste¤i al›nd›.
ağlık hizmetlerinin tüm bireylere eşit
ve ulaşılabilir bir şekilde verilmesi
anayasal bir yükümlülük olmasına,
sosyal güvenlik sistemi içerisinde yer alan
vatandaşlarımızın dişhekimliği hizmetlerini Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarından
alma hakkı bulunmasına rağmen dişhekimliği hizmeti almak için Kamuya başvuran vatandaşlarımız çeşitli nedenlerden
dolayı hizmet alamıyor.
İlgili mevzuatta; “Kamu sağlık kurum
ve kuruluşunda protez tedavisine 90 gün,
dolgu tedavisine 30 gün, diğer diş tedavilerine de 45 gün içinde başlanamaması”
durumunda hastaların serbest çalışan dişhekimlerine sevki öngörülüyor. Ancak bu
hakka sahip olan yurttaşlar konudan haberdar olmadıkları için ağız diş sağlığı
hakkını kullanamıyor. Çeşitli sosyal güvenlik kurumlarına mensup milyonlarca
yurttaş bu nedenle ağız diş sağlığı hizmetlerini ‘cebinden ödeme’ yaparak serbest

S

dişhekiminden alıyor ya da tedaviden vazgeçiyordu.
Türk Dişhekimleri Birliği bir yılı aşkın
süredir bireylerin varolan haklarını kullanmaları doğrultusunda çalışmalar yapıyordu. Zaman zaman dergimizin sayfalarında da paylaştığımız proje hayata geçmek üzere. Hazırlanan ‘Tedavi Hakkını
Kullan’ projesinin amacı sosyal güvenlik
mensuplarını yasal hakları konusunda bilgilendirmek ve dişhekimliği hizmetlerini
kullanmalarını sağlamak. Bu amaçla çeşitli meslek örgütleri ve sendikalarla görüşmeler yapılarak projeye destek olmaları istendi.
Proje kapsamında kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik olarak hazırlanan basılı
materyallerin altında destekleyen kurum
ve kuruluşların da isimleri bulunacak. Bu
kurum ve kuruluşlar üyelerini konuyla ilgili bilgilendirecek ve materyallerin dağıtımına yardımcı olacak.

Ülke genelinde geniş bir kampanyayla
başlatılması düşünülen, halkın sağlık hakkını kullanmasını amaçlayan Projeye Türkiye’nin bütün büyük sendika konfederasyonları ve meslek örgütleri destek verdi. <
Projeye destek veren
kurum ve kuruluﬂlar:
TÜRK-‹ﬁ
HAK-‹ﬁ
D‹SK
KESK
TÜRK‹YE KAMU-SEN
MEMUR-SEN
TMMOB
TÜRMOB
TÜRK ECZACILARI B‹RL‹⁄‹
TÜRK VETER‹NER HEK‹MLER‹
B‹RL‹⁄‹
> TÜRK‹YE BAROLAR B‹RL‹⁄‹
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

TDB’den sendikalara ziyaret
‘Tedavi Hakk›n› Kullan’ projesi hakk›nda sendika ve meslek örgütlerini bilgilendirmeye ve desteklerini almaya çal›ﬂan TDB yöneticileri 30 Temmuz günü dört konfederasyonun baﬂkanlar›n› ziyaret
ettiler.

ir süredir hazırlıkları yürütülen
‘Tedavi Hakkını Kullan’ çalışmasıyla ilgili bilgi vermek üzere çeşitli görüşmeler yapıldı. Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım, Başkanvekili Prof.Dr. Murat Akkaya, Genel
Sayman Süha Alpay, TDB Denetleme Kurulu üyesi Cengiz Tamtunalı ve Ankara
Dişhekimleri Odası Başkanı Doç.Dr. Merih Baykara, 30 Temmuz 2008 tarihinde,
Memur-Sen, Kamu-Sen, KESK ve Hak-İş
yöneticilerini ziyaret ettiler.
Konfederasyonların genel merkezlerinde
gerçekleştirilen görüşmelerde; Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK mensuplarının ağız
ve diş sağlığı hizmeti alırken hangi koşullarda sevk sisteminden yararlanabileceği
hakkında sendika genel başkanlarına bilgi
verildi.
Sendika üyelerinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının dişhekimliği hizmetlerinden yararlanabilme koşulları hakkında bilgilendirilmesine yönelik düzenlenecek “Tedavi Hakkını Kullan” projesine
de destek istendi. Hazırlanan bilgilendirme
broşür ve afiş örnekleri sunuldu.
Sendika başkanları, TDB’nin talebini yönetim kurullarına götüreceklerini ve uygun
görüldüğünde gerekli desteği vereceklerini
söylediler.
Ayrıca TDB’nin yıllardır istediği ve savunduğu dişhekimliği hizmetlerinin hastaya yük getirmeden sevksiz bir şekilde muayenehanelerden alınması isteğimize de
destek istendi.

B

TDB heyeti KESK’e yapt›klar› ziyarette KESK Genel Baﬂkan› Sami Evren’le birlikte.

TDB heyeti Hak-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Salim Uslu’yla birlikte.

TDB heyeti Kamu-Sen Genel Baﬂkan› Bircan Aky›ld›z’la birlikte.

TDB heyeti MemurSen Genel Baﬂkan› Ahmet Gündo¤du ile görüﬂme s›ras›nda.
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TDB heyeti Çankaya’dayd›
TDB Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül’ü ziyaret ederek a¤›z diﬂ
sa¤l›¤›yla ilgili projelerde deste¤ini istediler.
DB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 23 Haziran 2008 günü Cumhurbaşkan› Abdullah Gül’ü makam›nda ziyaret etti.
Görüşmede Cumhurbaşkan›’na ülkemizde bilimsel dişhekimliğinin 100. y›l›
nedeniyle yurt çap›nda gerçekleştirilen etkinlikler hakk›nda bilgi verildi ve 14 Kas›m
2008 tarihinde Ankara’da yap›lacak olan
Bilimsel Dişhekimliği 100. Y›l Törenine
davet edildi.
100. Y›l etkinlikleri kapsam›nda haz›rlanan “Sağl›k Önce Ağ›zda Başlar” konulu
eğitici filmlerin, ağ›z ve diş sağl›ğ›n›n önemi ve genel sağl›ğa etkileri konusunda toplumun bilgilendirilmesi aç›s›ndan büyük
önem taş›d›ğ› ifade edilerek, yerel ve ulusal
televizyon kanallar›nda yay›nlanmas› konusunda destekleri istendi.

T

Görüşmede ayr›ca, ülkemizde dişhekimliği hizmetlerinin genel durumu ve
toplumun ağ›z ve diş sağl›ğ› göstergeleri
hakk›nda Cumhurbaşkan› Gül’e bilgi verilerek, dişhekimliği hizmetlerinin GSS içindeki durumu ve muayenehanelerin sistem

içine al›nmas› gerekliliği ifade edildi.
Cumhurbaşkan› Abdullah Gül, ağ›z ve
diş sağl›ğ› ile ilgili toplumda var olan eksikliğin eğitimle çözüleceğine inand›ğ›n›
ve bu konuda her türlü desteği verme<
ye haz›r olduğunu söyledi.

TDB’den Gümrükçüo¤lu’na ziyaret
Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteﬂar› Orhan Fevzi Gümrükçüo¤lu’nu ziyaret eden TDB heyeti
diﬂhekimli¤i hizmetlerinin muayenehaneler baﬂta olmak üzere özel kuruluﬂlardan al›nmas›
konusundaki tutumlar›n› sordular.
ürk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Celal Korkut Yıldırım, Başkanvekili Prof.Dr.Murat Akkaya,
Genel Sayman Süha Alpay, TDB Denetleme Kurulu Üyesi Cengiz Tamtunalı ve Ankara Dişhekimleri Odası Başkanı Doç.Dr.
Merih Baykara, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nu 30 Temmuz 2008 tarihinde makamında ziyaret ettiler.
Görüşmede; kamunun dişhekimliği hizmetlerini başta muayenehaneler olmak
üzere özel kuruluşlardan alması konusunda Sağlık Bakanlığı’nın bugüne kadar somut adım atmadığı konu ile ilgili nasıl bir
uygulama yapmayı düşündükleri soruldu.
Sayın Gümrükçüoğlu, sağlık hizmetlerinin
finansmanı ve örgütlenmesi ile ilgili sorunlar yaşandığı ve dişhekimliği hizmetlerinin sistem içerisine alınmasının nasıl bir
maliyete yol açacağı konusunda endişeleri

T

olduğunu bunun için çalışma yapılmasının gerektiğini ifade etti. Gümrükçüoğlu,
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürünü arayarak çalışmaların başlanılması konusunda düşüncelerini aktardı.

TDB yetkilileri ise konu ile ilgili yaptıkları çalışmaları sunduklarını, teknik bir çalışmanın birlikte yapılması gerektiğini istediklerinin ancak bugüne kadar somut bir
adım atılmadığını belirttiler.
<
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POS cihaz›nda son geliﬂme
POS sliplerinde hizmetin niteli¤inini belirtilememesi nedeniyle TDB’nin Maliye Bakanl›¤›’na
yapt›¤› itiraz› de¤erlendiren Bakanl›k POS belgesine ek olarak Serbest Meslek Makbuzu da
düzenlenebilece¤ini belirtti.
ve 382 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve Gelir
İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 30
Mayıs 2008 tarihli sirküler uyarınca
dişhekimlerinin POS cihazı bulundurması 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren
zorunlu tutulmuş ve yeni POS Cihazı
kullananların ayrıca Serbest Meslek
Makbuzu düzenlemeyecekleri bildirilmişti.
Mesleğimize ilişkin uygulama konusunda yaşanan sorunların çözümü için
TDB’nin yaptığı başvurular sonucu, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 29
Ağustos 2008 tarihinde TDB’ye bir açıklama gönderdi.
Açıklamada, serbest meslek erbabı tarafından hastaya verilen hizmete ilişkin bedelin kredi kartı ile ödenmesi sırasında ihtiyaç duyulması halinde, hizmetin asgari

379

ücret tarifesinde yer alan
muayene ve tedavi kalemlerinden
kaç tanesini içerdiğine bakılmaksızın, POS
cihazı ile düzenlenecek POS belgesinin yanı sıra ‘serbest meslek makbuzu’nun da
düzenlenmesi ve ayrıntıların bu belge üzerinde gösterilmesinin uygun görüldüğü

belirtiliyor.
Dişhekimleri tarafından düzenlenecek
serbest meslek makbuzunda, 379 sıra numaralı Tebliğ uyarınca düzenlenen POS
belgesinin tarih ve numarasının da
belirtilmesi gerekiyor. POS belgesinde yer alan toplam tahsilat tutarı ile serbest meslek makbuzunda
yer alan tutarın farklı olmaması
ve POS belgesinin serbest meslek
makbuzunun aslının altına eklenerek hastaya verilmesi gerekiyor.
Bakanlığın açıklamasında dişhekimlerinin POS belgesiyle beraber serbest
meslek makbuzu düzenlemeleri durumunda bu iki belgeden sadece birinin
gelir olarak dikkate alınacağı, bu belgeyi
kullanan açısından da her iki belgeye istinaden sadece bir gider kaydı yapılacağı da
ifade edildi.
<

Belediyenin ücretsiz sa¤l›k
hizmetine Dan›ﬂtay karﬂ› ç›kt›...
Belediyeler taraf›ndan a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmeti sunmak üzere kurulan sa¤l›k
kuruluﬂlar›nda bedelsiz hizmet verilmesi halinde, Belediye'nin gelir kayb›na neden olduklar›
gerekçesiyle yarg›lanacaklar.
anıştay 1. Dairesi, Kadıköy'de ücretsiz veya indirimli sağlık hizmeti sunan Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyeleri hakkında yargılama
vizesi verdi. Danıştay'ın verdiği kararın ardından Kadıköy Belediye Başkanı ve 40
Belediye Meclis üyesi, Belediye'nin gelir
kaybına neden oldukları gerekçesiyle yargılanacaklar.
İçişleri Bakanlığı'nın verdiği kısmi yargılama vizesine tarafların yaptığı itirazı görüşen Danıştay 1. Dairesi, "Bakanlar Kurulu kararıyla belirtilen istisnalar dışında ve
ticari kurallara aykırı olarak ücretsiz ya da
indirimli hizmet sunmak suretiyle 4736
sayılı kanunun 1. maddesi hükmüne aykırı davranıldığı ve Belediyenin gelir kaybına
uğratıldığı bu nedenle ilgililere isnat edilen
eylemin, haklarında soruşturma yapılma-

D

sını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, yetkili mercii kararının soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına yapılan itirazların reddine, dosyanın Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na, kararın
birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz
edenlere gönderilmesine oybirliğiyle karar
verildi." dedi.
Kadıköy Belediye Meclisi; Kadıköy Belediyesi Sağlık Polikliniğinde Belediye Meclis üyelerine, sorumlu müdür veya başhe-

kimin medikal ve doontolojik endikasyon
koyduğu hastalara ücretsiz, Belediye Meclis üyeleri ile İl Genel Meclis üyelerinin 1.
derece yakınları, vakıf mütevelli ve yönetim kurulu üyeleri ile 1. derece yakınları,
Kadıköy taksici esnafı ve dernek başkanları, Kadıköy için hizmet eden vakıf ve mahalle gönüllüleri ve 1. derece yakınları için
indirimli sağlık hizmetleri sunulmasına
karar vermişti.
Danıştay, bu uygulamayla Bakanlar Kurulu kararıyla belirtilen istisnalar dışında
ve ticari kurallara aykırı olarak ücretsiz ve
indirimli hizmet sunmanın yasalara aykırı
olduğuna dikkat çekti.
Bu kararın ardından Kadıköy Belediye
Başkanı ve 40 Meclis üyesi hakkında Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma
başlatacak.
<
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Ödemeler Asgari
Ücret Tarifesi
üzerinden yap›lacak
Dan›ﬂtay Kararlar›n› dikkate alan Maliye Bakanl›¤›, özel sa¤l›k kuruluﬂlar›na sevk edilen kiﬂilere TDB Asgari Ücret Tarifesi üzerinden ödeme
yap›lmas›na iliﬂkin bir genelge yay›mlad›.
ilindiği gibi TDB tarafından açılan davada Danıştay 2. Dairesi 2007 yılında verdiği bir kararla, diş tedavisi için resmi
sağlık kurumlarında tedavi imkanı bulamadığı için, sevkle
özel sağlık kurum ve kuruluşları ile muayenehanelerden hizmet
alan hak sahiplerine Bütçe Uygulama Talimatı’nda belirtilen fiyatlardan ödeme yapılmasının ve TDB Asgari Ücret Tarifesi ile Bütçe Uygulama Talimatı arasındaki farkın kişilerce ödenmesi yükümlülüğünün sunulan hizmetin amacı ile bağdaşmadığına, ödemelerin TDB Asgari Ücret Tarifesi’ne göre yapılması gerektiğine
ve ancak TDB Asgari Ücret Tarifesi’ni aşan bir ücret söz konusu
ise bu farkın kişinin kendisince karşılanacağına hükmetmişti.
Söz konusu kararda TDB Asgari Ücret Tarifesi’nin resmi niteliği
ile bu Tarife altında hizmet sunulmasının olanaklı olmadığı hususu da belirlenmişti.
Danıştay 10. Dairesinde İzmir Dişhekimleri Odamızca 2007 yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nin bazı maddelerinin iptali istemiyle
açılmış olan davada verilen 15 Nisan 2008 tarihli kararda da devletin tedavi hizmeti sunamamasından kaynaklı olarak özel sağlık
kuruluşlarına sevk ettiği hak sahiplerinin ‘özel sağlık kurum ve
kuruluşlarında’ yaptırdıkları işlemler sebebiyle ödemek zorunda
kaldıkları bedelin ancak bir kısmının karşılanmasına ilişkin düzenlemeler hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durdurulmuştu.
Davada Danıştay 10. Dairesi, 2. Daire’nin daha önce verdiği
2007/2574 sayılı karara geniş ölçüde atıfta bulunmuş, ayrıca Asgari Ücret Tarifesi’nin belirlenme yöntemi ve 2007-2008 yılları için
Asgari Ücret Tarifesi ile BUT ve SUT tutarlarının aynı olup olmadığı karşılaştırmalı olarak TDB’den istenmişti. Maliyet analizleri
ve karşılaştırmalı tablolar TDB tarafından ilgili Daireye gönderildi.
Danıştayın bu kararları üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu 18
Temmuz 2008 tarih ve 28010 sayılı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve
Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ise 15 Ağustos 2008 tarih ve
12139 sayılı Danıştay kararı uyarınca işlem yapılmasına dair
genelgeler yayınladılar.
Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan Bütçe Uygulama Talimatı ve
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan Sağlık Uygulama
Tebliği’ne karşı 2002 yılından bu yana, TDB tarafından açılan tüm
davalarda, Danıştay BUT ve SUT’un ilgili maddeleri hakkında iptal kararı vermişti. Ancak iptal kararları dönem içinde çıkmadığından açılan dava sonucunun o yıla ait BUT ve SUT’ne yönelik
uygulanma olanağı bulunamıyordu. Mesela 2002 yılı BUT’ı için
açılan dava 2003 ya da 2004 yılında sonuçlanıyordu. 2008 yılına
ait BUT ve SUT bugüne kadar yayınlanmayıp yasal olarak 2007
fiyatları yürürlükte olduğundan gerek TDB tarafından gerekse İzmir Dişhekimleri Odası’nca açılan davalarda verilen iptal
kararları uygulama alanı bulabildi.
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Uygulama nas›l olacak?
Maliye Bakanl›¤›’n›n yukar›da aktard›¤›m›z
genelgesinin yay›mlanmas›n›n ard›ndan
bundan sonraki uygulaman›n nas›l olaca¤›na iliﬂkin TDB’ye diﬂhekimlerinden ve yurttaﬂlardan çok say›da soru geldi.
Bunlar› soru-cevap ﬂeklinde sunuyoruz:

Danıştay’ın kararı sevk ile ilgili bir düzenlemeyi kapsıyor mu?
Hayır. 0-15 yaş grubu çocuklarda 6 -12 yaş dişlerinin beklemeksizin; diğer yaş gruplarında 90-45 ve 30 günlük sevk süreleri uygulaması devam etmektedir.
Diş tedavi ücretleri değişti mi?
Danıştay tedavilerin fiyatlarını değiştirmedi, sadece kamu sağlık kurumu anılan süreler içinde tedaviyi gerçekleştiremediği için hastayı
serbest dişhekimine sevk ettiğinde SUT (Sağlık Uygulama Tebliği)
ve AÜT (TDB Asgari Ücret Tarifesi) arasındaki fiyat farkının hasta
tarafından değil kamu tarafından karşılanmasına, hastaya geri ödemenin TDB Asgari Ücret Tarifesi üzerinden yapılması gerektiğine
hükmetti.
Sabit protez işlemlerinde (kuron-köprü) yapılacak üye sayıları
ve geri ödeme sınırlandırılıyor idi, değişiklik var mı?
Sosyal güvencesi olan herhangi bir hasta kamu sağlık kuruluşuna
başvurduğunda protez işlemleri dahil gerekli her türlü tedavi sınırlama konmadan yapılıyor, ancak hasta serbest dişhekimine sevk
edilirse protez işlemleri için alt-üst çene dahil 300 YTL den fazla
ödeme yapılmaz sınırlaması vardı. Danıştay bu sınırlamanın da yürütmesini durdurarak kamu ile serbest hekimlik arasındaki bir eşitsizliğin, tedavi ve geri ödeme açısından hastaların hak kaybına uğramasının önüne geçmiş oldu.
TDB AÜT ortodonti bölümündeki fiyatlar içinde
malzeme dahil midir?
Aksi belirtilmediği sürece evet dahildir.
Uygulama ne zaman başlayacak?
Danıştay, kamu idaresi tarafından getirilen bazı kısıtlamaların yürütmesini durdurduğu için uygulanması da hemen başlamış oluyor.
Uygulama geçmişi kapsıyor mu?
İdari yargı kararları işlemi en başından itibaren ortadan kaldırır. Bu
nedenle, geçmişte de uygulamanın bu yönde yapılması gerektiği
söylenebilir. Resmi sağlık kurumundan yapılan sevk üzerine özel
dişhekimleri tarafından yapılan hizmet için fark ücret ödemek zorunda kalan hastalar bu farkı sağlık hizmet bedelini ödeyen ilgili
Kurumdan talep ettikleri halde ödenmemiş ve ödeme isteminin
reddine ilişkin yanıtın üzerinden 60 gün geçmemiş ise hasta bu durumu dava konusu yaparak hakkını talep edebilecektir.

Ortodonti tedavisine 2006-2007
yıllarında başladık. Tedavi devam
ediyor. Henüz fatura kesilmedi.
Fatura hangi bedel üzerinden kesilecek?
Danıştay kararına uygun olarak TDB AÜT
üzerinden kesilebilecek.
Genelgeden önce aldığım sevk ile
genelgeden sonra, TDB AÜT üzerinden
ödediğim tedavi ücretini kurumdan geri
alabilir miyim?
Evet, alabilirsiniz.
Fatura bedelini hastadan mı tahsil edeceğim yoksa kurumdan mı?
Kurum ile (SGK) hekim arasında sözleşme
olmadığından fatura bedeli hastadan tahsil
edilecek, daha sonra hasta kurumuna geri
ödeme için başvuracaktır.
Yapılan tedavi işlemlerinin bedellerini
dişhekimi olarak ilgili kurumlardan ben
tahsil edebilir miyim?
Hukuken böyle bir işlemi yapabilmeniz için
hastadan noter onaylı vekaletname almanız
gereklidir.
Ortodonti sevklerini sadece ortodonti
uzmanları mı yapmaktadır?
Ağız ve diş sağılığı hizmetlerinde, herhangi
bir uzmanlık alanına ilişkin olarak tedavi gerektiğinde sevki yapan birimde ilgili uzmanın bulunması halinde onun tarafından; bulunmaması durumunda ise dişhekimlerinden herhangi biri tarafından sevk yapılması
mümkündür. Bir başka anlatımla, ortodonti
tedavisi gereken bir hastanın tedavisine 45
gün içinde başlanamayacak ise, ortodonti
uzmanı olmasa da, Kurumda görevli dişhekimlerinden biri tarafından özel sağlık kurum veya kuruluşlarına sevk edilebilir.
Hastanın üst ve alt çenesinde örneğin
10 diş sabit kron yapıldığında, bunların
hepsini fatura ettiğimizde, hasta TDB
Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen
tekparça döküm kron bedelini her bir
kron diş için alabilecek midir?
Danıştay kararı uyarınca kron ve proteze ilişkin olarak Tebliğ ile getirilmiş olan sınırlama
kaldırılmış olmakla, sevk edilen hastanın
sevkte belirtilen tedavisinin yapılması ve bedelinin ilgili Kurum tarafından, TDB Asgari
Ücret Tarifesinde belirtildiği şekilde, tam
olarak ödenmesi gereklidir.

Yasal çerçevede diş tedavimi yaptırdım.
TDB Asgari Ücret Tarifesine göre düzenlenen faturanın tamamı yerine kısmi
ödeme yapılmıştır. Ne gibi işlem yapmam gerekmektedir?
Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak ve söz konusu Tebliğ ekinde belirtilen listedeki ücret üzerinden
yapılan ödeme özel sağlık kurum ve kuruluşlarında alınan diş tedavi hizmeti için TDB
tarafından belirlenen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiş olan Asgari Ücret
Tarifesinde belirtilen miktarın altında kalmış ise;
> kısmi ödeme tarihinden itibaren 60 gün
içinde İdare Mahkemesinde açılacak dava
ile,
> belirtilen süre geçmiş ise bir yıl içinde
SGK’ya başvurup aradaki farkın talep edilmesi, başvuru tarihinden itibaren 60 gün
içinde cevap verilmemesi ya da olumsuz cevap verildiği tarihten sonraki 60 gün içinde
İdare Mahkemesinde açılacak dava ile söz
konusu farkın talep edilmesi gereklidir.

‘Sevkin geciktirilmesi ya
da sevkten kaç›n›lmas›
hastan›n tedavi
hakk›n›n ihlali
niteli¤indedir;
bu durumun ilgili
memur aç›s›ndan görevi
kötüye kullanma suçunu
oluﬂturabilece¤i de
unutulmamal›d›r.’
Danıştay’ın kararı sadece emekli sandığı
mensuplarını mı kapsamaktadır?
Devlet memuru olarak çalışanların sağlık giderleri çalıştıkları kurumları tarafından karşılanmakta ve bunların tedavi giderleri ile ilgili kurallar Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılmış olan Tedavi Yardımı Uygulama
Tebliğinde düzenlenmiştir.
Memurlar dışında kalan çalışanlar ve emeklilerin sağlık giderleri ise SGK tarafından karşılanmakta ve buna ilişkin kurallar adı geçen
Kurum tarafından çıkartılmış olan Sağlık
Uygulama Tebliğinde belirlenmiştir.
Her ne kadar farklı kurumlar tarafından ve
ayrı ayrı düzenlenmiş ise de resmi kurumlar-

da hizmet verilememesi sebebiyle özel sağlık
kurum veya kuruluşlarına sevk edilen hastalar için uygulanan kurallar ve ödenecek ücretler aynı kısıtlılık içinde saptanmıştır.
Danıştay kararları birlikte değerlendirildiğinde, bütün çalışan ve emeklileri kapsayacak
şekilde söz konusu hükümlerin yürütmesinin durdurulmuş olduğu anlaşılmaktadır.
Sevk Kağıdında yer almayan işlemler
yapıldığında bunların geri ödemesi
ilgili kurum tarafından yapılır mı?
Sağlık Uygulama Tebliği’nin 8.2 ve Tedavi
Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin 5.2
ve 5.3. maddeleri uyarınca resmi sağlık kurumunda sevki yapan dişhekimi tarafından,
yapılması gereken tedavinin ayrıntılı olarak
belirtilmesi ve sonrasında da sevki yapan
sözleşmeli resmi kurum veya kuruluştaki
dişhekimlerince tedavinin yapıldığının
onaylanması gerekmektedir.
Bu hükümler karşısında hasta sevk kağıdında belirtilen tedavi ile sınırlı olarak özel sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk edildiğinden ancak bu sınırlama içinde yapılan tedavinin bedeli resmi kurum tarafından karşılanacaktır.
Resmi sağlık kurumu sevk yapmak
zorunda mıdır?
Müracaat edilen sözleşmeli resmi sağlık kurum veya kuruluşunca kron ve protez tedavisine 90 gün, dolgu tedavisine 30 gün, diğer
diş tedavilerine de 45 gün içinde başlanamayacağının belirtilmesi ve kapsamda yer alan
kişilerce talep edilmesi halinde serbest dişhekimliklerine, Kurumla sözleşmesi olmayan
resmi sağlık kurum veya kuruluşlarına, özel
sağlık kurum veya kuruluşlarına sevkleri yapılabilecektir. 5-15 yaş grubundaki çocukların, yer tutucu ve ortodontik tedavileri ile 6
ve 12 yaş (1 inci ve 2 nci daimi büyük azı)
dişlerinin tedavileri (münhasıran kanal, dolgular) için yukarıda belirtilen süre koşulu
aranmaksızın özel sağlık kurum veya kuruluşlarına sevk yapılması mümkündür.
Bu düzenlemeler uyarınca, resmi sağlık kurumunun ilgili sürelerde hizmet veremeyeceğinin anlaşılması durumunda ve hastanın
talebi halinde hastanın sevkinin yapılmasının zorunludur. Bu koşullar mevcut iken
sevkin geciktirilmesi ya da sevkten kaçınılması hastanın tedavi hakkının ihlali niteliğindedir; bu durumun ilgili memur açısından görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabileceği de unutulmamalıdır.
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Sosyal Güvenlik Kurumu
Baﬂkanl›¤› ne yap›yor?
Dan›ﬂtay 2. ve 10. Dairelerinin verdi¤i ‘geri ödemelerin TDB Asgari Ücret Tarifesi üzerinden
yap›lmas›na iliﬂkin karar Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan fiilen uygulanm›yor. SGK
Baﬂkanl›¤› yay›mlad›¤› bir ‘genelgeyle’ önceki uygulamaya devam edilmesini istedi.
anıştay 2. Dairesinin kararıyla
Devlet Memurları bakımından
uygulama alanı bulan Tedavi
Yardımı Uygulama Tebliğinin serbest diş
tabipliklerinde diş tedavilerine ilişkin sınırlama ve uygulanacak fiyatlar ile ilgili
kurallarının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Daha sonra Danıştay
10. Dairesinin kararı ile de Sağlık Uygulama Tebliği’nin serbest diş tedavilerinde
Tebliğ ekindeki fiyat listesinin uygulanacağına ilişkin düzenlemenin yürütmesi bilindiği üzere durdurulmuştu.
Danıştay 2. Dairesinin 28 Kasım 2007
tarihli kararında da resmi kurumdan özel
diş tabipliklerine sevk edilen hastalar bakımından uygulanacak fiyat tarifesinin Türk
Dişhekimleri Birliği tarafından hazırlanan
ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanarak
Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren Asgari Ücret Tarifesi’ne göre yapılması gerektiği vurgulanmıştı.
Bu kararlar üzerine Maliye Bakanlığı yapılacak ödemelerle ilgili bir genelge yayınladı. Söz konusu Genelge’de yargı kararı
ile yürütmesi durdurulmuş olan hükümler
belirtilerek uygulamanın, Danıştay kararı
doğrultusunda yapılması gerektiği vurgulandı. Buna rağmen uygulamacılar tarafından işlemlerin halen yürütmesi durdurulmuş Tebliğ hükümleri uyarınca yapıldığı,
birçok hastadan ve meslektaşlarımızdan
aldığımız bilgi ve şikayetlerden anlaşılıyordu. Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na 28 Ağustos’da bir yazıyla durum iletildi. Yazıda “Başkanlığınız tarafından çıkartılacak bir genelge ile tedavi
giderleri Kurumunuz tarafından karşılanan kişilerin resmi kurumlardan aldıkları
sevk ile özel sağlık kurum ve kuruluşları ile
serbest diş tabipliklerinde yaptırılacak diş
tedavilerinde kuron ve protez ile ilgili olarak Sağlık Uygulama Tebliği ile getirilmiş
olan sınırlamanın kaldırılmış olduğu; yapılan işlemlerin bedeli olarak yapılacak
ödeme miktarının Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren Türk Dişhekim-

D

Üstte Sosyal Güvenlik Kurumu Baﬂkanl›¤›’n›n Dan›ﬂtay kararlar›n›n gözard› edilmesini isteyen ve resmi yaz›ﬂmalardaki say›, konu gibi ibareleri taﬂ›mayan ‘genelgesi’
görülüyor.

leri Birliği Asgari Ücret Tarifesi’ne göre
belirlenmesi gerektiğinin açık biçimde duyurulması, yargı kararının gereğinin yerine
getirilmesinin yanı sıra hastaların ağız diş
sağlığı hizmetini rahatlıkla alabilmelerini
de sağlayacaktır.” dendi. Kısaca bir devlet
kurumundan yargı kararlarına uyması gerektiği hatırlatıldı.
Böyle bir şey istenmemiş ve Maliye Bakanlığı gibi devletin bir başka kurumu işin
gereğini yapıp genelge yayınlamamış gibi
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı farklı
bir uygulama sergiledi. 4 Eylül tarihinde
yazışma sayısı gösterilmemiş olan adsız,
enteresan bir genelge yayınlayarak “…söz
konusu Danıştay Kararının uygulanmasında farklılıklar olduğu tespit edilmiş
olup SUT’un Özel Sağlık kurum ve kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan
resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında
diş tedavisi başlıklı (8.2) numaralı maddesinin 8. fıkrasında yer alan Serbest diş-

hekimlikleri, Kurumla sözleşmesiz resmi
sağlık kurum veya kuruluşları veya özel
sağlık kurum veya kuruluşlarındaki teşhis, tedavi veya proteze ilişkin bedellerin
ödenmesinde, Tebliğ eki EK–7 Listesinde
yer alan fiyatlar esas alınır cümlesi halen
yürürlüktedir. Bu itibarla, Kurum sağlık
yardımlarından yararlandırılan kişilerin
ağız protezleri dahil diş tedavi bedellerinin
ödenmesinde SUT’un Diş Tedavileri Fiyat
Listesi (Ek-7)’nde yer alan işlem ve fiyatlar
esas alınacaktır.” diyerek Danıştay kararlarını hiçe sayan bir tavır sergiledi. Şimdi
Devletin kurumlarından Maliye Bakanlığı
Asgari Ücret Tarifesi üzerinden ödeme yaparken Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık
Uygulama Tebliği’ne göre ödemelere devam ediyor.
Tüm bu gelişmeler üzerine bu akıl almaz uygulamayı engellemek adına Türk
Dişhekimleri Birliği tarafından Daıştay’da
dava açıldı.
<
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Muayenehaneler de
iﬂyeri ruhsat› alacak
‹ﬂyeri Açma yönetmeli¤inde diﬂhekimi muayenehanelerine de ruhsatland›r›lma zorunlulu¤u
getirilmesi üzerine geçti¤imiz y›l TDB’nin açt›¤› davada Dan›ﬂtay ‘diﬂhekimlerinin yasayla
istisna tutulmad›¤›’ gerekçesiyle aleyhte karar verdi.
yılının Nisan ayında yürürlüğe giren İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesinde muayenehanelerin de
ruhsatlandırılması gerektiği belirtiliyordu.
Bunun üzerine Türk Dişhekimleri Birliği
tarafından Yönetmeliğin 3. maddesinin
“Sağlık Hizmetleri Temel Yasası ve Sağlık
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”
hükümlerine aykırı olduğu, belediyelerin
sağlık kuruluşları açısından yetkili olmadığı, hizmetin gereklerine aykırılık bulunduğu öne sürülerek iptali istemiyle dava
açılmıştı.
Dava konusu edilen Yönetmeliğin 3.
maddesinde; “Yetkili idarelerden usulüne

2007

uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu
kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre
verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler
bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat
alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan
açılan işyerleri yetkili idareler tarafından
kapatılır.” hükmü yer almaktaydı.
Dan›ﬂtay: Yasa diﬂhekimlerini
istisna tutmuyor
Danıştayda görülen davada “Her ne kadar
davacı birliğin özel mevzuatında ve üyelerinin tabi olduğu kanunlarda serbest mes-

Diﬂhekimleri
e-beyanname verebilecek
Diﬂhekimlerinin bireysel olarak e-beyanname vermelerini
engelleyen uygulaman›n iptali için aç›lan dava olumlu
sonuçland›.
ursa’da
Dişhekimi
Günseli Topsakal tarafından açılan e-beyanname ile ilgili dava olumlu sonuçlandı. Bilindiği gibi daha
önce elektronik ortamda beyanname verebilmek için gerekli olan kullanıcı kodu, parola ve şifrenin verilmesi amacıyla Günseli Topsakal
Setbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğüne başvurmuştu. Yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine buna ilişkin 22 Kasım 2007
tarih ve 27958 sayılı işlemin: hukuka aykı-

B

rı olduğu iddiasıyla iptali için
Bursa 2. Vergi Mahkemesine
dava açıldı.
Dava sonucunda Mahkeme
vergisel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için davacıya
elektronik ortamda beyanname
verebilmesi için gerekli olan kullanıcı kodu, parola ve şifrenin verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık
görülmediği gerekçesiyle iptaline karar
verdi. Böylece Günseli Topsakal e-beyanname verebilme hakkına sahip oldu.
<

lek faaliyeti bakımından özel hükümlere
yer verilmiş ise de, dava konusu yönetmelik kapsamında işyeri açma ve çalışma
ruhsatı verilmesi talebi üzerine, ilgili merciin incelemesi, Yasanın 4. maddesinde
belirtilen hususlarla sınırlı olup, yasayla
istisna kapsamında tutulan işyerlerinin
dışındaki tüm işyerleri için geçerlidir. Bu
durumda, yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı
almasının zorunlu tutulmasına ilişkin dava konusu yönetmelik hükmünde hukuka
aykırılık bulunmamaktadır.” denerek kanundaki istisnalar arasında dişhekimleri
muayenehanelerinin bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verildi. Karar Türk Dişhekimleri Birliği tarafından
temyiz edildi.
<

Sözleﬂmeli
çal›ﬂan
diﬂhekimlerinin
ücretleri
belirlendi
ürk Dişhekimleri Birliği Merkez
Yönetim Kurulu 23 Haziran 2008
tarihli toplantısında, özel kurum ve işyerlerinde sözleşmeli çalışan dişhekimlerinin ücretlerini 1 Temmuz 2008
tarihinden geçerli olmak üzere, yılın
ikinci altı ayı için net olarak;
Tam gün çalışanlarda;
2.975 YTL
Yarım gün çalışanlarda;
2.065 YTL
Saat ücreti ise;
105 YTL olarak belirlendi.

T

Hepatit B aﬂ›s› oldunuz mu?
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TDB, Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan
2008 Asgari Ücret Tarifesi’nin onaylanmas›n› istedi:

Diﬂhekimlerini daha
fazla ma¤dur etmeyin
Yılı Asgari Ücret Tarifesi’nin
Sağlık Bakanlığınca halen
onaylanmamış olması ve Temmuz ayı sonu itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan altı aylık enflasyonun
hükümetin belirlediği hedeflerin çok üzerinde seyretmesi nedeniyle meslektaşlarımızın mağduriyetleri her geçen gün artıyor.
Türk Dişhekimleri Birliği 7 Ağustos
2008 tarihinde Sağlık Bakanlığı Tedavi
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıda meslektaşlarımızın mağduriyetini belirterek 2008 yılı asgari muayene ve
tedavi ücreti tarifesinin onaylanması istedi. Gönderilen yazıda; 3224 sayılı Türk
Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 26. maddesinin (e) bendine göre Odalarca önerilen asgari muayene ve tedavi ücreti tarifeleri hakkında vereceği kararı Bakanlığın onayına sunmak Merkez Yönetim
Kurulu’nun görevleri arasında sayılmasına
rağmen aynı Kanunun 41. maddesince
Bakanlığın bu tarifede aynen ya da ge-

2008

rekli gördüğü değişiklikleri yaparak
onaylayıp Resmi Gazete'de yayımlatarak
yürürlüğe gireceği belirtildi. Ayrıca, 2008
yılında uygulanacak asgari muayene ve tedavi ücret tarifesinin hazırlanarak 23
Kasım 2007 tarihinde Bakanlığa
sunulmuş olmasına karşın
onaylanmasına ilişkin işlemin halen bildirilmediği ve söz konusu onay işlemi
yapılmadığından Tarife’nin Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmediği kaydedilerek “Temmuz ayı sonu
itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan altı aylık enflasyonun hükümetin belirlediği hedeflerin
çok üzerinde seyretmesi nedeniyle meslektaşlarımızın mağduriyetleri giderek
artmaktadır. Bu nedenle 23 Kasım 2007
tarih ve 002-1.1340 sayılı yazımız ekinde
Bakanlığınıza gönderilmiş bulunan 2008
yılında uygulanacak asgari muayene ve tedavi ücreti tarifesinin onaylanması…”
istendi.
<

Mersin'de sahte
diﬂhekimine büyük ceza!
ersin Dişhekimleri Odası'nın şikayeti ile Tarsus
bölgesinde yapılan baskınlar
sonrasında hakkında dava
açılan Hakan Basalak isimli
sahte dişhekimine Tarsus 2.
Asliye Ceza Mahkemesi 4 yıl
hapis ve 1500 YTL para cezası verdi. Bu ceza, şimdiye kadar bir sahte dişhekimine verilen en ağır ceza olması bakımından çok büyük bir
öneme sahip.
Mahkeme başkanının hükmünde sanık
Hasan Basalak'ın üzerine atılı 1219 Sayılı
Kanuna muhalefet suçunu işlediği sabit
görüldüğünden, TCK'nun 61. Maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, sanığın aynı

M

suçtan sabıkasının bulunması ve kastının yoğunluğu göz önüne alınarak eylemine uyan 5728 Sayılı
Kanunun 26. Maddesi ile
yapılan değişklikten önceki 1219 Sayılı Kanunun
sanık lehine olduğu anlaşıldığından, 5728 Sayılı
Kanunla yapılan değişiklikten önceki 1219 Sayılı
Kanunun 41. Maddesi gereğince takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak 4 yıl hapis ve 1500 YTL
adli para cezası ile cezalandırılmasına ve
sanığın geçmişi de dikkate alındığında lehine indirim nedeni bulunmadığından cezasından TCK'nun 62/1. maddesi gereğince yer olmadığına karar verilmiştir.
<

Diﬂhekimli¤i
Fakültesi
ö¤rencilerine
e¤itim bursu
ürk Dişhekimleri Birliği tarafından Dişhekimliği Fakültesi hazırlık ve 1. sınıf öğrencilerine Eğitim
Bursu
verilmektedir.
Geçtiğimiz yıl yine on öğrenciyle başlatılan uygulama bu yıl
da sürdürülecektir. Geçtiğimiz yıl
burs alıp başarılı performans gösterenlere ayrıca burs verilmeye devam edilecektir.
Burs başvurusunda bulunmak isteyen adayların, web sitemizde yayınlanan Başvuru Formu’nu doldurarak, email veya faks yoluyla Birliğimize ulaştırmaları gerekmektedir.
Yapılacak değerlendirmeler sonucu,
belirlenen 10 öğrenci burs almaya hak
kazanacaktır.
Son başvuru tarihi :
17 Ekim 2008
Başvuru formu için:
e-mail : tdb@tdb.org.tr
Fax : 0.312.430 29 59

T

TDB
Nusret Fiﬂek
Ödülü’ne aday
ağlığı Geliştiren Okullar projesi ile
Türk Dişhekimleri Birliği, Nusret
Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü için
aday gösterildi. İstanbul’un Şişli
ilçesinde geçen yıl pilot uygulaması
başlatılan ve bu yıl devam edecek olan
proje Türk Dişhekimleri Birliği tarafından hazırlandı. Şişli Belediyesi ve
Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen
proje, uygulama dosyasıyla birlikte
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne teslim edildi.

S
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Sa¤l›k Bakan› Akda¤
Samsun’dayd›
Samsun’da ildeki sa¤l›k meslek örgütleriyle bir toplant›ya kat›lan Sa¤l›k Bakan› Prof.Dr.
Recep Akda¤, Kamunun serbest diﬂhekimlerinden hizmet al›m›yla ilgili olarak ilginç
yaklaﬂ›mlarda bulundu.
amsun Tabipler Odası,
Samsun Eczacılar Odası ve Samsun Dişhekimleri Odası’nı Samsun Atakum Eğlence ve Kültür
Merkezi Toplantı Salonu’nda
kabul eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ sözlerine ‘herkes
için sağlık’ diye bitirdiği cümlesiyle başladı.
Toplantıda söz alan Samsun Dişhekimleri Odası Başkanımız Abdullah İlker; ‘iktidardaki 6 yıllık hizmetlerinizde sağlık alanında pek Sa¤l›k Bakan› Recep Akda¤ diﬂhekimlerinin ›srarl› sorular› karﬂ›s›nda halk›n a¤›z diﬂ sa¤l›¤› talebi
olmad›¤› gerekçesini ileri sürdü.
çok yeniliğe imza attınız. Fakat dişhekimliği yönünde bir değişiklik he- devletin buna önem vermesi gerektiğini di- ya gidiyorlar.
nüz görmüyoruz. Serbest çalışan dişhekimle- le getirdi. Bunun üzerine Akdağ; Kamuya
Sağlık Bakanı Recep Akdağ’la yapılan toprinden hizmet satın alma yönünde ağırlık verdiklerine, Kamuya geçmek isteyen lantı sonrası meslektaşlarımızın edindikleri
çalışmalarınız var mı? Meslektaşlarımıza bu- hekim sayısının oldukça fazla olduğunu, izlenimler:
radan bir müjde verebilir miyiz’ diye sordu.
bundan sonra da Kamuya alımların artacağı > Kontrol ve denetim sağlanamayacağı iddiasıyla ağız diş sağlığı hizmetlerinin özelden
Bakan Recep Akdağ; ağız ve diş sağlığı ko- bilgisini verdi. Önümüzdeki günlerde kamualınmasını düşünmedikleri,
nusunda yapılacak çok iş olduğunu, herkesin ya daha fazla alım yapılacağını, son yapılan
diş sorunu olduğunu fakat her şeyden önce kuranın bir ildeki başvuru evraklarıyla ilgili > Dışarıya yapılan sevklerin 1 Ekim’e kadar
asgari ücret tarifesinden ödeneceği; 1
halkın böyle bir talebi olmadığını iddia etti. sorun çıktığından iptal edildiğini, fakat kuraEkim’de Sosyal Güvenlik Yasası’nın yürürSerbest dişhekimlerinden hizmet satın alı- nın yineleneceğini de belirtti.
lüğe gireceği,
mıyla ilgili olarak birçok kez görüşüldüğüAkdağ, son kararlarla sevk sonucu geri
nü, dişhekimlerinin kendilerini önceden pra- ödemelerin yapılmaya başlandığını, fakat bu- > Bakanlığa göre halkın Kamudan memnun
olduğu, Kamudaki hekimin de hayatından
tisyen hekimlerden üstün tuttuğunu ve bu nun 1 Ekim itibariyle son bulacağını da topmemnun olduğu; dolayısıyla özelden hizyüzden bir pratisyen hekimden daha fazla lantıda bulunan meslektaşlarımıza aktardı.
met satın alınmasına gerek olmadığı yökazanç sağlama arzusunda olduklarını fakat
Kendisiyle ayaküstü sohbet etme fırsatı bunünde eğilim sahibi oldukları.
son zamanlarda bir dişhekiminin de 3-4 bin lan bir meslektaşımızla Sağlık Bakanı Akdağ
<
YTL’ye sıcak bakabileceklerini tahmin ettik- arasında ilginç bir diyalog geçti:
lerini dile getirdi. Bu yüzden de daha çok ai8 yıldır muayenehanecilik yapıyorum,
le hekimliği tarzında bir çalışma yönünde ol- birçok kriz atlattık. Fakat gün geçtikçe hasduklarını; bir dişhekimine 10 bin YTL ta potansiyelimiz düşüyor...
vererek sarf malzemesi, kira, eleman masrafAkdağ: Peki, neden biliyor musun?
larını karşılayıp (protez masrafı hariç) geriye
Evet. İnsanların alım gücü azalıyor.
3-4 bin YTL kalması durumunun olabileceAkdağ: Hayır! Kamuda iyi hizmet veriliğini, fakat bunun gerçekleşmesi durumunda yor.
da suistimallerden korkulduğunu ve bunun
Fakat benim hastalarım ‘paramız yok,
denetimi konusunda da çalışmalar yapılma- sana gelemiyoruz, hastaneye gidiyoruz’ disı gerektiğini vurguladı. Böyle bir durumda yor. Muayenehanemde 40 bin YTL’lik cibunun yaklaşık 2 milyar YTL’lik bir bütçe haz yatıyor. Günde 2–3 hasta bakıyorum.
demek olduğunu, bunun da sağlığa ayrılan Yorulmak istiyorum.
38 milyar YTL içerisinde çok önemli olmadıAkdağ: Fiyatlarınızı düşürün.
ğını belirtti.
Zaten düşük çalışıyoruz.
Oda Başkanı Abdullah İlker; eğer dedikleAkdağ: Hayır, fiyatlarınızı düşürün. Kayenilendi...
ri gibi halkın ağız ve diş sağlığı talebi yoksa da muda iyi hizmet alıyorlar, onun için Kamu-
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Muayenehane ziyaretleri baﬂlad›
‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› ‹lçe Temsilcileri Komisyonu meslektaﬂlar›m›z› çeﬂitli konularda
bilgilendirmek ve görüﬂlerini almak üzere muayenehane ziyaretlerine baﬂlad›. Odan›n ‹stanbul’daki di¤er sa¤l›k meslek örgütleriyle ortak çal›ﬂmalar› da devam ediyor.
‹DO Anadolu Yakas› irtibat bürosu
hizmete aç›ld›
İstanbul Dişhekimleri Odası Anadolu Yakası İrtibat Bürusu 13 Ağustos 2008 tarihinde
yapılan bir törenle hizmete açıldı.
Açılışta kısa bir konuşma yapan Mustafa
Düğencioğlu, Kadıköy’de bir büro açmış olmanın sevincini yaşadıklarını söyleyerek,
“Anadolu Yakası’nda 2 bine yakın dişhekimi
çalışıyor. Buradaki meslektaşlarımız özellikle
İstanbul trafiği yüzünden zamanında ve yeterli hizmet alamıyorlardı. Bu sorunu gidermek için diğer meslek odalarıyla birlikte Kadıköy’de irtibat bürosu açmaya karar verdik.
Şimdi artık yeni bir buluşma noktamız daha
var” dedi. Kadıköy’deki büronun Anadolu
yakasında çalışan dişhekimlerine iyi hizmet
vereceğine inandığını belirten Düğencioğlu,
buradaki çalışma performansına bakarak ileride Bakırköy’de de bir büro açabileceklerini
söyledi.
Kadıköy’ün merkezinde bulunan irtibat
bürosunda meslektaşlarımız tüm hizmetleri
alabilecekler. Ancak kimlik teslimi ve Tabela
Uygunluk Belgesi için önceden haber verilmesi gerekiyor. İrtibat bürosu İDO’nun yanı
sıra İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve İstanbul Tabip Odası’yla birlikte ortak kullanılacak. Yaklaşık 8090 kişilik bir konferans salonuna sahip olan
büroda diğer meslek örgütleriyle ortak kullanılacak bir de toplantı odası var. Dişhekimlerinin geldiklerinde sohbet edebilecekleri lokal bölümünde de çay ve kahve servisi
yapılıyor.
Muayenehane ziyaretleri
İDO İlçe Temsilcileri Komisyonu meslektaşlarımıza İstanbul Dişhekimleri Odası’nın politikalarını ve çalışmalarını aktarmak amacıyla muayenehane ziyaretlerine başladı. 30
Temmuz Kadıköy, 13 Ağustos Üsküdar, 27
Ağustos Bahçelievler’de yapılan muayenehane ziyaretlerine Yönetim Kurulu üyesi Sevil
Al, Üsküdar Bölge sorumlusu Hikmet Bilge
ve Kadıköy Bölge sorumlusu M. Bora Öcal
katıldı. Ziyaretlerde meslektaşlarımıza Oda
çalışmaları hakkında bilgi verildi. Meslektaşlarımızın Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’yla ve İDO politikalarıyla ilgili
görüşleri alındı. Dergi ve bilimsel eğitim

‹stanbul Sa¤l›k Meslek Odalar› Koordinasyonu 27 A¤ustos günü ‹DO merkezinde topland› (üstte).
‹DO ‹lçe Temsilcileri Komisyonu meslektaﬂlar›m›z› Oda ve TDB politikalar› hakk›nda bilgilendirmek amac›yla muayenehane ziyaretlerine baﬂlad› (yanda).

programının içeriğiyle ilgili önerileri ile beklentileri hakkında bilgi edinildi.
‘Sa¤l›k nereye gidiyor?’
İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu toplantısında hükümetin sağlık politikalarının hekimlere etkileri tartışıldı. 27 Ağustos
2008 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya
İDO Başkanı Mustafa Düğencioğlu, Genel
Sekreter Aret Karabulut, Yönetim Kurulu
üyeleri Fatma Balpetek, Tarık Tuncay, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen, İstanbul Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri Seyhan Özavcı, Yönetim
Kurulu Üyesi İsmet Çolakel katıldı.
Denttürk Takım Kaptanı Dişhekimi Şahin Filik toplantının başında Sağlık Çalışanları Spor Kulübü çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Kulüp çalışmalarının kurumsallaşması ve sağlık meslek odaları üyelerine yaygınlaşması için destek istedi. Aynı noktadan hareketle odaların dergilerinde spor sayfası
hazırlaması teklifi kabul edildi.
Daha sonra toplantıya katılan sağlık meslek
örgütleri temsilcileri son yıllardaki sağlık politikalarının mesleki yansımalarını içeren sunumlar gerçekleştirdi. Hükümetin son 6 yıldır uyguladığı politikaların sağlık
çalışanlarına etkisinin irdelediği toplantıda

ilk sözü alan İDO Genel Sekreteri Aret Karabulut, çalışma şekillerine göre İstanbul’da dişhekimlerinin dağılımı ve yıllara göre ağız, diş
sağlığı poliklinik ve merkezlerinin açılış sayıları hakkında bilgi verdi. Kamuda ve serbest
çalışan dişhekimlerinin çalışma ve yaşam
standartlarını aktaran Karabulut, kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili sorunlarına değindi.
Aret Karabulut Hükümet’in ağız diş sağlığına bakışını da başlıklar halinde özetledi.
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Hüseyin Demirdizen de gerçekleştirdiği sunumda çalışma şekillerine göre İstanbul’da hekimlerinin dağılımı hakkında bilgi verdi.
Hükümetin “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nı
eleştiren Demirdizen son yıllardaki sağlık politikalarının 1. basamak sağlık hizmetlerini
zayıflattığını, bunun sonucunda da özel hastanelerin sayısının arttığını belirterek, bunun
tam tersi olması gerektiğine dikkat çekti. Sağlık harcamalarındaki yükselişe de dikkat çeken Demirdizen, sağlıkta tekelleşme sürecine girildiğini söyledi.
İstanbul Veteriner Hekimleri Odası Genel
Sekreteri Seyhan Özavcı da kamuda ve özelde çalışan veteriner hekimler hakkında bilgi
verdi ve veteriner hekimlerin özlük hakları
sorunlarını aktardı.
<
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TDB Genel Sekreteri Murat Ersoy geliﬂmelerle ilgili sorular›m›z› yan›tlad›:

‘Bütün kararlar›m›z› tart›ﬂarak,
ortak ak›lla al›yoruz’
A¤›z diﬂ sa¤l›¤›yla ilgili son geliﬂmeleri TDB Genel Sekreteri Murat Ersoy’la de¤erlendirdik.
Muayenehanelerden hizmet al›m› ve TDB’nin bir süredir üzerinde çal›ﬂt›¤› ‘Tedavi Hakk›n› Kullan’ kampanyas› hakk›nda da bilgi veren Ersoy, çeﬂitli yay›nlarda TDB’nin politikalar›yla ilgili
olarak dile getirilen iddialara da aç›kl›k getirdi.
Kamunun muayenehanelerden hizmet almaya çok da istekli olmadığı görülüyor.
Buna dayanak olarak da talebin olmadığını gösteriyorlar. SGK, Maliye Bakanlığı ve
Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeye
gittiğimiz zaman halkın bu konuda talebinin olmadığını, talebin olmadığı yerde de
hizmet almalarının kendileri açısından ek
bir yük getireceğini söylüyorlar. Ancak son
dönemde ve özellikle son iki yıldır yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama
Tebliği ve Sağlık Uygulama Tebliğlerinde
(SUT) bazı tedavi kalemlerinde muayenehanelerden hizmet alımının -bazı özel koşullarda- önünün açıldığını görüyoruz.
Nedir bunlar?
5-15 yaş çocuklarının azı dişlerinin tedavisi, ortodontik tedaviler ve %40’tan daha
fazla engelli olan vatandaşların ağız diş
sağlığı hizmetlerini muayenehanelerden
almasının önü açık şu anda. Sevk almak
koşuluyla bu hizmetler özelden alınabiliyor.

Kamunun özelden hizmet al›m›yla
ilgili geliﬂmelerden biraz söz eder
misiniz?
TDB, uzun yıllardır kamunun muayenehanelerden hizmet alması gerektiğini ifade
ediyor. Genel olarak baktığımızda kamunun elindeki fiziki koşullarla ve dişhekimi
sayısıyla toplumun ağız diş sağlığı sorunlarını karşılaması mümkün görünmüyor.
Kısa vadede kamu olanaklarıyla yine olanaklı görünmüyor. Bu nedenle dişhekimi
muayenenehanelerinin de bir kamusal
kaynak olduğundan, bu ülkenin kaynakları olduğundan yola çıkarak dişhekimi muayenehanelerinden de hizmet alınması ge-

rektiğini ifade ediyoruz. Ancak bugüne kadar hizmet alımıyla ilgili istediğimiz sonuca ulaşamadık.
Genel Sağlık Sigortası Yasası’nda sağlık
hizmet sunucuları tanımlanmasında muayenehanelerin de kapsam içinde olduğu
ifade ediliyor. Ancak hem Yasa’nın şu ana
kadar yürürlüğe girmemiş olması hem de
hizmet bedellerinin ve hangi hizmetlerin
alınacağının yönetmeliklere bırakılıyor olması, dişhekimi muayenehanelerinden
hizmet alınıp alınmayacağı, alınırsa hangi
koşullarda hizmet alınacağı noktasında bir
takım soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Ayrıca yaptığımız özel görüşmelerde

Bu konuda TDB’nin bir çal›ﬂmas›
var m›?
Biz bu konuda uzun zamandır bir kampanya üzerinde çalışıyoruz. Hem meslektaşlarımızın hem de hizmeti alacak olan
toplum kesimlerinin bilgilendirilmesi
amacıyla uzun süredir çalışmalarımız var.
Bazı bilgilendirici broşürler ve afişler hazırladık. Türk-İş, DİSK, Hak-İş, KESK,
Kamu-Sen, Memur-Sen gibi sendikalar ve
TMMOB, TBB, TÜRMOB, TEB, TVHB
gibi meslek örgütlerine de giderek bu projemizi anlatmaya çalışıyoruz. Halihazırda
toplumun elinde olan bir haktan yararlanmalarını sağlamaya çalışacağız. Alınacak
hizmetlerin aynı zamanda koruyucu-önleyici tedavi olması da hedeflerimizle örtüşüyor.

Bu çalışmanın yanı sıra hizmetin
muayenehanelerden de alınması
amacıyla hem Sağlık Bakanlığı,
hem SGK, hem de Maliye Bakanlığı’yla görüşmelerimiz sürüyor.
‘Tedavi Hakkını Kullan’ kampanyasına çok emek verildi. Ancak biliyorsunuz Türkiye gündemi hızla
değişiyor; birçok şey gündeme gelemeden kayboluyor. Geçtiğimiz
2007 yılında seçim süreci, cumhurbaşkanlığı seçimi, kapatma davası, onun dışında sürekli yaşanan
sorunlar nedeniyle gündeme getirilmesi olanaklı olmadı.

eleştiriler yapıldı bize; davanın
yanlış açıldığı, muayenehanelerden hizmet alınmıyorsa poliklinik
ve hastanelerden de alınmasın
şeklinde bir dava açılarak hizmet
alımının önünün kapatıldığı iddiası var. Bu doğru bir iddia değil,
dava dilekçeleri ortada. Bizim dava dilekçemizde çok net ifade ettiğimiz şudur; dava dilekçesinden
okuyorum: “... düzenlemede muayenehanelerin kapsamdışı bırakılması veya doğrudan özel poliklinik isminin belirtilmesi suretiyle
eksik düzenleme yapılmış olması
ağız ve diş sağlığı alanında tanınan
hakkın kullanılamayacak derecede kısıtlanması anlamına gelmektedir.”
Görüldüğü gibi, açtığımız davada
herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık yok. Yürütmenin durdurulmasını ve muayenehanelerin de kapsam içine alınmasını istedik, ama
o gün hükümet toptan kaldırma
yönünde hareket etti. Ama bazı
meslektaşlarımız bilgi sahibi olmadan bizi eleştiriyor.

Bunun muayenehanelerden
hizmet al›m› talebini ikinci
plana düﬂürece¤ine iliﬂkin
kayg›lar da ifade edilmiﬂti...
Evet bunlar da ifade edildi ama biz
taplerimizin birbirleriyle örtüştüğünü düşünüyoruz. Çünkü ortada
nihayetinde açılmış ve tanımlanmış bir hizmet var; şu anda halkın
TDB’nin uzun tart›ﬂmalar›n ard›ndan son ﬂeklini verdi¤i
bunu kullanmasının önünde hiç‘Tedavi Hakk›n› Kullan’ kampanyas›yla ilgili olarak sigorbir yasal engel yok. Bu hakkın kul- tal›lar›n örgütlü oldu¤u sendika ve meslek örgütleriyle
lanılmasına karşı çıkılmasını anla- görüﬂmeler yap›larak bilgi verildi.
mak mümkün değil. Nihai hedefimiz tabii ki sevk olmadan muayenehane- lazım. Haklar toplum tarafından bilinme- Bugün de benzer bir tehlike mi var?
lerden herkesin hizmet alabilmesidir. Ama diği gibi meslektaşlarımız tarafından da Aynı tehlike var, çünkü yetkililerin çeşitli
böyle bir hak var ve kullanımını kapıyı pek bilinmiyor. ‘Tedavi Hakkını Kullan’ konuşmalarında; muayenehanelerden hizaçacak anahtarlardan bir tanesi olarak de- broşürlerinin son düzeltmeleri İstanbul’da met alındığı taktirde 15 bin muayenehaneğerlendiriyoruz. Dolayısıyla ikisi birbiriyle Yüzyıl Kongresi’nin Meslek Sorunları de yapılan işlemin kontrolünün mümkün
çelişmiyor. Biraz evvel sözünü ettim; hiz- Sempozyumu bölümünde yapıldı. Bunları olmadığı, sayısı çok daha az olan hastane,
meti satın alacak olanlar ‘talep yok’ diyor. da önümüzdeki günlerde gündeme getir- merkez ve polikliniklerden hizmet satın
İnsanları hakkını kullanmaya yönlendir- meyi düşünüyoruz.
alınabileceği, bunun da kontrolü mümkün

‘Bizim nihai hedefimiz tabii ki hiç sevk olmadan muayenehanelerden herkesin hizmet
alabilmesidir. Ama böyle bir hak var ve bu hakk› da kap›y› açacak anahtarlardan bir
tanesi olarak de¤erlendiriyoruz.’
menin doğru bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu, hizmet satın alınması talebimizin geriye çekilmesi anlamına gelmez, aksine bu talebi güçlendirir.
Böyle bir hak var: 5-15 yaş grubu çocukların azı dişlerinin tedavileri, ortodontik tedavileri sevkle dışarıda yapılabiliyor. 5-15
yaş grubunda yaklaşık 15 milyonluk bir
nüfus var.
Ama ço¤unluk bu haktan habersiz...
Evet, bu yüzden de insanlara anlatmamız

Kamunun özelden hizmet al›m› konuﬂulurken 2003 y›l›nda k›sa bir süre yap›ld›¤› gibi sadece özel hastane, merkez veya polikliniklerin
kapsama al›naca¤›na iliﬂkin söylentiler de dolaﬂt›...
Evet, 2003 yılında dişhekimleri hizmetleri
dışarıdan alınırken muayenehaneler kapsam dışı bırakılmıştı. Sadece merkez ve
polikliniklerden hizmet alınması gündemdeydi. Biz buna karşı çıktık ve dava açtık.
Yeri gelmişken bir yanlış söylemi de düzeltmek isterim: Bu davayla ilgili birtakım

kılacağı şeklinde ifade edilen görüşler olduğunu biliyoruz. Ancak bunun hiçbir geçerli, hiçbir doğru tarafı olmadığını iddia
ediyoruz.
Bugün TDB Asgari Ücret Tarifesi’ne baktığınız zaman yaklaşık 300 kalemlik bir liste
söz konusu. Devlet nasıl eczanelerden hizmet alındığında eczanedeki binlerce kalemlik ilacı denetleyebiliyor, sorun yaşanmıyorsa, dişhekimi muayenehanelerini de
rahatlıkla denetleyebilir. Denetiminin yapılması da gayet kolaydır. Çünkü kontrol
edilecek şey dişhekimlerinin göndermiş >
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olduğu faturalardır. Bu faturaların 20 bin
dişhekiminden gidiyor olmasıyla 300 yerden gidiyor olması arasında bir fark olduğunu düşünmüyorum. Neticede işlem aynı işlem. Ayrıca biz devlete bu kontrollerin
yapılması konusunda her türlü göreve hazır olduğumuzu, üzerimize düşen her şeyi
yapacağımızı da ifade ettik. Ama şu ana
kadar bu konuyla ilgili herhangi bir somut
gelişme olmadı. Bu koşullarda sadece poliklinik ve merkezler demek hizmetin alınmasın demekle eş anlamlıdır.
Sa¤l›k Bakanl›¤› 2008 y›l› Asgari
Ücret Tarifesi onaylamam›ﬂt›. Bu
konuda bir geliﬂme var m›?
Bizim yasamız Tabipler Birliği yasasından
biraz farklı. Bizim yasamıza göre Asgari
Ücret Tarifesi’ni Bakanlığa sunuyoruz. Yani Bakanlığın onayı, daha sonra da Resmi
Gazete’de yayınlanması gerekiyor. Tabipler Birliği’nin Asgari Ücret Tarifesi’nde
böyle bir zorunluluk yok, Merkez Konseyi
belirliyor ve uygulanıyor. Dolayısıyla biz
sadece öneri sunabiliyoruz. Biz 2008 yılı
hazırlıklarımızı zamanında yaptık. 2001
Yılında başlattığımız Asgari Ücret Tarifesi’nin maliyet analizi yöntemiyle bilimsel
bazda belirlenmesi çalışmaları sona erdiğinden bunu dayanak alarak hazırladığımız Tarife’yi Bakanlığa sunduk. Ama Bakanlık Asgari Ücret Tarifemizi onaylamadı, şu ana kadar da onaylamış değil. Yasa
gereği 2007 yılının Asgari Ücret Tarifesi’ni
kullanıyoruz şu anda. Ayrıca 6023 sayılı
TTB kanununda yapılan değişiklikle tabiplerin Asgari Ücret Tarifesi’ne uyulması
zorunlu olmaktan çıkarılarak tavsiye edilir
hale getirildi.
Bu y›lki enflasyon rakamlar›na
bakt›¤›m›zda asgari ücretlerin bunun gerisinde kald›¤›n› görüyoruz.
2008’in ilk altı ayında gerçekleşen enflasyona baktığımız zaman bunun hükümetin
ifade ettiği hedeflerin çok üzerinde seyrettiği biliniyor. Dolayısıyla reel anlamda geçen seneye göre daha olumsuz durumdayız. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde Bakanlığa yeniden bir başvuruda bulunarak
Asgari Ücret Tarifesi’nin onaylanmasını
talep ettik. Sonucu bekliyoruz.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’yla asgari ücretin
hesaplanmas›yla ilgili olarak ortak
bir çal›ﬂma baﬂlam›ﬂt›...
Evet, Asgari Ücret Tarifesi Sağlık Bakanlığı

ki terminolojiyle Asgari Ücret Tarifesi’ndeki terminoloji birbiriyle örtüştürülmüş durumda. Artık yapılması gereken fiyatların belirlenmesi. Bu konuda da TDB
temsilcileriyle Sağlık Bakanlığı’nın temsilcileri çalışıyorlar.

‘Hizmet al›m› konusunda
muayenehanelerle ilgili
olarak dile getirilen denetim yapamay›z kayg›s›
geçerli de¤il. Binlerce
kalem ilaç çeﬂidi bulunan
eczanelerde bu sistem nas›l
kurulabiliyorsa 300
civar›nda tedavi kalemi
bulunan diﬂhekimli¤i
hizmetlerinde de pekala
kurulabilir.’
tarafından onaylanmadı ancak bu süre
zarfında böyle bir gelişme oldu. Sağlık Bakanlığı meslektaşlarımızın hatırlayacağı gibi yaptırmış olduğumuz maliyet analizi çalışmasını başlangıçta kabul etmedi. Böyle
bir çalışmanın ve bulunan sonuçların doğru olmadığını ifade etti. Ama kendileri de
dişhekimliği hizmetleriyle ilgili bir maliyet
analizi çalışması içine girdiklerinde gördüler ki ulaştıkları sonuçlarla bizim sonuçlar
birbirine çok yakın. Özellikle iş adımları
noktasında, sabit ve değişken giderlerin
belirlenmesi, maliyet analizinin yapılış
yöntemi konusunda Sağlık Bakanlığı’nın
yaptığı çalışma neredeyse bizimkiyle birebir aynı. Sadece hizmet bedellerinin belirlenmesi noktasında Sağlık Bakanlığı henüz
bir adım atmadı. Bu konuyla ilgili Bakanlıkla ortak bir komisyonumuz uzun süredir çalışıyor. Komisyonun ele aldığı ilk iş
BUT, SUT ve Asgari Ücret Tarifesi’nde
terminolojik uyumun sağlanmasıydı. Bu
çalışma tamamlandı. Yani BUT ve SUT’ta-

Sa¤l›k Bakanl›¤› ile diﬂhekimli¤i
hizmetlerinin ücretlendirilmesine
yönelik bir protokol var…
Bu da bizim açımızdan yanlış anlaşılmaların çok olduğu bir konu. Sağlık Bakanlığı
ile yaptığımız toplantılarda Sağlık Bakanlığı BUT ve SUT’un maliyet analizleri çerçevesinde belirlenmesi gerektiğini kabul etti.
Bu deklarasyonun altında Sağlık Bakanlığı
yetkililerinin imzası var. Eğer bu fiyatlandırma sonucunda ortaya çıkacak bedeller
bizim Asgari Ücret Tarifemize yakınsa, çakışıyorsa mesele yok. Tekrar etmek istiyorum, eğer fiyatlar gerçekçi belirleniyorsa
ve bu fiyatların üzerine konan belli bir
meblağ bizim Asgari Ücret Tarifesi’ne
uyuyorsa bunun söylenme biçimin çok da
fazla önemi yok. Eğer ortaya çıkan rakamlar maliyet analizleri sonucu belirlenen Asgari Ücret Tarifesi ile uyum içerisinde değilse kabul etmeyeceğimiz tabiidir.
Bakanl›¤›n uzun zamand›r sürüncemede b›rakt›¤› Uzmanl›k tüzü¤ünün gündemde oldu¤u söyleniyor?
Uzmanlık tüzüğü dişhekimliği camiasında
çok tartışılan ve ciddi kırılmalara neden
olan bir konu. Süreci özetlemek icap ederse 2002 yılında çıkan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne karşı pek çok dava açıldı. Bu davalar sonucunda verilen iptal kararlarıyla uzmanlık tüzüğü uygulanamaz bir noktaya
geldi. Bu nedenle Bakanlık yeni bir uzmanlık tüzüğü hazırlığına girişti ama çalışmalar uzadı. Daha sonra tüzük çıkarmadaki zorluklar dikkate alınarak 1219 sayılı yasanın 9. maddesi değiştirilerek tüzük yerine Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan
bir yönetmelik haline getirildi. Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği taslağı yayınlanmış
durumda.
Yönetmelik
üzerindeki
değerlendirmemiz sürüyor, ayrıca Odalarımızdan da görüş alıyoruz. 2003 yılında
Antalya’da yaptığımız kurultayda varmış
olduğumuz bir ortak nokta var: Hem AB
süreci hem de ihtiyaçlar açısından bakıldığında ortodonti ve cerrahinin ülkemizde
uzmanlık dalı olması. TDB bugün de o sonuç bildirgesinin arkasında duruyor.
>
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Doktora ve uzmanl›k
zorunluluğun sadece hekim
meselesi çok tart›ﬂ›lan
ve dişhekimlerine getirilmiş
bir konu. Doktoralar›n
olmasının doğru olmadığını
uzmanl›k gibi tabelalara
ve ayrıca böyle bir zorlamayaz›lmas› mümkün mü?
nın da doğru olmadığını beDoktora ve uzmanlık eşdeğer
lirttik. Yoksa POS cihazı buşeyler değil. Doktora daha
lundurulmasına karşı değiliz.
çok “akademik alana” yöneZaten meslektaşlarımızın çolik bir unvan. Uzmanlık ise
ğunun muayenehanelerinde
daha çok “alanda uygulamaPOS cihazı var. Ama ille de
ya” yönelik bir unvan. Ayrıca
POS cihazı bulunduracaksı“Uzmanl›k dallar›n›n hangileri olaca¤›yla ilgili olarak 2003 y›l›nda
2574 sayılı YÖK Yasası’nda Antalya’da yap›lan toplant›da varm›ﬂ oldu¤umuz bir ortak nokta var. nız şeklinde bir zorlama olda doktora ve uzmanlık fark- TDB bugün de o deklerasyonun arkas›nda.”
ması ve sadece bazı meslek
lı olarak tanımlanmış. Danışgurubuna zorunluluk getiriltay kararları da bu yönde. Bu nedenle bu Bu doğru değil. Deontoloji tüzüğünde ko- miş olmasının bir eşitsizlik yarattığını söyikisinin birbirinin yerine kullanılması doğ- nu çok net olarak ifade ediliyor; bilim dal- ledik. Ancak yaptığımız başvuruyu danışru değil. Evet Türkiye’de doktora eğitimi larının ifade edilmesinin mümkün olma- tay üçe karşı iki oyla reddetti. Dolayısıyla
diye verilen eğitim çoğu zaman uzmanlık dığı açık. Danıştay kararları ortada. Ayrıca meslektaşlarımız uygulamanın başlayacağı
eğitiminden daha ağır. Fakültelerimizde TDB tabela standartlarını Merkez Yöne- 1 Eylül 2008 itibariyle muayenehanelerinçoğu zaman doktora öğrencileri bu ayrımı tim Kurulu’nda tek başına belirlemiyor. de POS cihazı bulundurmak durumunda.
bilmeden eğitime başlıyorlar ve genelde Benim hatırladığım en az 15 yıldır Başkan- Bu karar için Danıştay İdare Dava Daireleuzman olacaklarını düşünüyorlar. İkisi lar Konseyi toplantılarında, MSS’lerde tar- ri Genel Kurul’una da itiraz edeceğiz.
arasındaki ayrımın mutlaka konması ge- tışılıyor. Son yapılan tabela düzenlemesin- POS cihazlarının bizim açımızdan şöyle
rektiği ve bunun yapılacağı mecranın da den önceki iki başkanlar konseyi toplantı- bir sıkıntısı var. POS makinelerinde sadece
dişhekimliği fakülteleri olması gerektiği sının da gündeminde vardı. Daha önceki ‘muayene’ diye bir slip alabiliyorsunuz.
açıktır. Çünkü meslektaşlarımızın büyük ve son tabela standartlarına bakıldığında Ancak bizim Asgari Ücret Tarife’mizde
bir çoğunluğu uzman olacaklarını ve mu- birbirinden farklı olmadığı, sadece son dü- yaklaşık 300 kalem var. Fatura ve serbest
ayenehanede unvan olarak kullanabilecek- zenlemede daha açık ifade edildiği görüle- meslek makbuzlarının tek tek belirtilmesi
lerini düşünüyorlar. Ancak mevzuat buna bilir. Ne geçmişte ne de bugün odalarımız gerekiyor. Yapılan işlemlerin faturalandı-

‘Doktora ve uzmanl›k eﬂde¤er ﬂeyler de¤il. Fakültelerimizde ço¤u zaman doktora ö¤rencileri bu ayr›m› bilmeden e¤itime baﬂl›yorlar ve genelde uzman olacaklar›n› düﬂünüyorlar.
Ancak mevzuat buna müsaade etmiyor.’
müsaade etmiyor. Biz geçmişte uzmanlık
tartışmalarında bunu çok yaşadık. Uzmanlık alanı olarak kabul edilen dallarda
doktora yapanların bir kereye mahsus uzman olarak tescil edilmelerini ama o noktadan itibaren fakültelerde doktora ve uzmanlığın birbirinden kesinlikle ayrılması
gerektiğini ifade ediyoruz. Bugün de görüşlerimizin arkasındayız. Doktoraların
bir uzmanlık olarak tescil edilmesi özellikle de Danıştay kararlarından sonra pek
mümkün görünmüyor. Buradaki en
önemli sorunlardan biri, doktora bilim
dallarının tabelalarda ifade edilip edilemeyeceği noktasıdır...
Bu konuda çeﬂitli yay›n organlar›nda bunun çok basit bir düzenlemeyle önünün aç›labilece¤i ve
TDB’nin bunu engelledi¤i yaz›l›yor...

doktoraların tabelalarda ifade edilmesini
onaylamadılar. Buna eleştirileri ifade eden
yayın organlarını çıkartan Odalarımız da
dahildir. O nedenle çeşitli yayın organlarındaki ifadeler gerçeği yansıtmıyor. Kararların alındığı toplantılara katılındığı
halde bu yayınların yapılıyor olması üzücü.
POS cihazlar›n›n kullan›lmas›yla ilgili bir zorunluluk getirildi. Buna
karﬂ› herhangi bir giriﬂiminiz oldu
mu?
Maliye Bakanlığı yayınlamış olduğu bir
tebliğle 1 Haziran’dan itibaren POS cihazı
bulundurulmasının zorunlu olduğunu
açıkladı. Ayrıca POS cihazlarından çıkan
sliplerin serbest meslek makbuzu yerine
geçeceğini, ayrıca serbest meslek makbuzu
düzenlenmeyeceğini ifade etti.
Biz düzenlemeye karşı dava açtık. Davada

rılma sırasında kalem kalem yazılması,
hastayla hekim arasında çıkabilecek ihtilaflarda da ciddi bir güvence. Maliye Bakanlığı’na bu konuyla ilgili defalarca başvuruda bulunduk. Maliye Bakanlığı uygulamanın başlamasına iki gün kala bir açıklama yayınladı.
Bankalar›n POS makinelerinde
böyle bir düzenleme yapmalar›
teknik olarak mümkün mü?
Bazı bankalar bunun teknik olarak olanaklı olmadığını ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemesi gerektiğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla bankalarla Maliye Bakanlığı arasında kalmış durumdayız şu anda. POS cihazı
kullanmak zorunluluğu olan meslektaşlarımıza mali müşavirimizin de önerileri doğrultusunda şöyle bir yol öneriyoruz:
POS cihazından çıkacak sliplere iki nüsha
halinde (herhangi bir düz kağıt da ola- >
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bilir) yapılan işlerin dökümünün yapılması, bunun altının imzalanarak slipe eklenmesi ve saklanması, bir nüshasının da hastaya verilmesi gibi bir uygulama yapmalarının kendilerini güvenceye almak bakımından faydalı olacaktır.
Yine baz› yay›n organlar›nda
TDB’nin konuyla ilgili herhangi bir
giriﬂimi olmad›¤› ifade ediliyor...
POS cihazı zorunluluğu getirildiği günden
itibaren gerek bu zorunluluk hakkında gerekse POS cihazlarında yapılması gereken
düzenleme hakkında birçok kez Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’yla görüşüldü. Genel Başkanımız görüştü, Başkanvekilimiz görüştü. Biz defalarca görüştük.
Ayrıca çeşitli yazılarımız var bu konuda.
Tamamına web sitemizden ulaşılabilir.
Hepsini Odalarımızla da paylaştık. Maliye
Bakanlığı da POS cihazlarının kullanımını
bizim girişimlerimiz sonucunda erteledi.
Bu iddialar umarım bilgisizlikten kaynaklanıyordur.
Beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi gibi bir uygulama
baﬂlad›. Bu uygulamadan biraz
bahseder misiniz?
Maliye Bakanlığı bir tebliğle e-beyanname
vermeyi zorunlu hale getirdi. Bilişim çağında olduğumuz düşünülürse bunda itiraz edilecek bir nokta yok tabii. Ancak mali müşavirler eliyle verilmesinin zorunlu
kılınmasının mantığını anlayamıyoruz.
Örneğin avukatlara bir ayrıcalık tanındı,
onlar e-beyannamelerini kendileri verebiliyor ama dişhekimleri, hekimler ve diğer
meslek grupları veremiyor. Bunun mantığını anlamak gerçekten güç.
E-beyanname verecek olan kişiye bir parola ve şifre verilir. Bu parola ve şifreyle mükellef kendi beyannamesini çok rahatlıkla
verebilir. Bunun yapılamayacak kadar zor
bir şey olduğunu sanmıyorum. Hatalı işlem yapılıyorsa zaten usülsüzlük cezası söz
konusudur. Ayrıca bir meslek grubuna verilen hakkın diğer meslek gruplarına verilmemesi de kabul edebileceğimiz bir şey
değil.
Bu konuda herhangi bir giriﬂiminiz
oldu mu?
Birçok girişimimiz oldu. Maliye Bakanlığı’na gidip yüzyüze birkaç kez görüştük.

‘Sa¤l›k Bakanl›¤› bizim
yapt›rd›¤›m›z maliyet
analizi çal›ﬂmas›n›
baﬂlang›çta pek kabul
etmedi.
Ama kendileri de bir
maliyet analizi çal›ﬂmas›
içine girdiklerinde
gördüler ki ulaﬂt›klar›
sonuçlarla bizim bulmuﬂ
oldu¤umuz sonuçlar
birbirine çok yak›n.’
Defalarca yazı gönderdik. Doğrudan dava
açma yetkimiz olmadığından e-beyanname için şifre ve parola verilmeyen meslektaşlarımızın açacakları davayı üstleneceğimizi bildirdik. Bursa’dan bir meslektaşımızın şifre ve parolanın verilmemesi üzerine açmış olduğu davayı TDB olarak biz
üstlendik. Davada yürütmeyi durdurma
kararı çıktı. Bursa Vergi Dairesi’nin Bölge
İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuru da
reddedildi. Dolayısıyla meslektaşlarımızdan başvuran herkese e-beyanname şifre
ve parolasının verilmesi gerekiyor. Ancak
Maliye Bakanlığı şifre ve parola vermeme
konusunda ısrarlı görünüyor. Yaptığımız
başvurularda bunun münferit bir mahkeme kararı olduğunu genele uygulanamayacağını ifade ediyorlar. Konuyla ilgili
meslektaşlarımızın açacakları davalarda
her türlü hukuki desteği vermeye devam
edeceğiz.
A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤›n› Geliﬂtiren Okullar
Projesi’nin pilot uygulamas› baﬂlam›ﬂt›. Bu konuyla ilgili olarak geçti¤imiz Haziran ay›nda Bakanl›k yetkilileriyle de bir görüﬂmeniz olmuﬂtu. Geliﬂmeler hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Ağız Diş Sağlığını Geliştiren Okullar Projesi bizim çok uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve ağız diş sağlığı hizmetlerinin
olmazsa olmazlarından biri olarak gördüğümüz koruyucu proje. Her türlü hazırlığını yapmış durumdayız. Projeyi 2003 yılından beri Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız
hemen her görüşmede gündeme getirdik.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri projenin ülke

çapında birlikte uygulanması konusunda
hemfikir olduklarını sözlü olarak ifade ettiler. Ancak bir türlü uygulamayı başlatamadık.
Geçtiğimiz yıl, en azından uygulamayı
görmek ve projeyi test etmek açısından da
önemli olduğunu düşündüğümüz pilot
çalışmayı başlattık. Şişli Belediyesi ve İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla
İstanbul-Şişli’de proje uygulanmaya başladı. Sonuçlarını göreceğiz. Ağız diş sağlığı
hastalıklarının yaygınlık ve şiddetinin azaltılabilmesi başka türlü mümkün değil. Bu,
ancak koruyucu projelerle önlenebilecek
bir sorun.
Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle son görüşmemizin ardından Odalarımızdan ve meslektaşlarımızdan “bunu niye duyurmadınız” şeklinde çeşitli eleştiriler aldık. Ancak
daha önce projenin defalarca Bakanlığa
sunulması ve kabul görmesine rağmen uygulama noktasına getirilememesi nedeniyle somut adım atılmadan duyurmak istemedik.
Sağlık Bakanlığı projeyi sahiplenerek ve bizi dışarda tutarak başlatıyor. TDB’yi de Bilimsel Danışma Kurulu’na aldılar. Tamamen bize ait projenin uygulanmasında yer
almamamız üzücü; ancak bu projeyi o kadar önemsiyoruz ki yeter ki uygulansın
noktasındayız. Şu anda bakanlıkta projeyle ilgili bir komisyon var. Bizim adımıza
Prof.Dr. İnci Oktay, Başkanvekilimiz
Prof.Dr. Murat Akkaya katılıyor. Bu defa
projenin uygulanacağına inanmak istiyoruz. Projenin ortaya çıkarılmasına çok büyük emekleri olan hocam Prof.Dr. İnci
Oktay’a da teşekkür ederim.
>
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Yüzy›l Kongresi’ndeki Meslek
sında durmak, bizim açımızdan haSorunlar› Sempozyumu’nun
yati bir önem taşıyor. Odalarımızın
gündeminin yetersiz oldu¤ubir kez daha bunu değerlendirmelena dair eleﬂtiriler yap›ld›.
ri gerekir.
Gündemi neye göre belirliyorMSS için çok öznel değerlendirmesunuz?
ler yapılabilir. Bana çok uygun geMeslek Sorunları Sempozyumu
len bir program bir başka meslekta(MSS) ve Başkanlar Konseyi toplanşımıza uygun gelmeyebilir. Gündetıları bizim Oda yöneticileriyle bir
min belirlenmesi konusunda Odaaraya geldiğimiz, Birlik, Odalar ve
lardan görüş alınmadığı eleştirileri
meslektaşlarımız arasındaki bilgi
vardır, haklıdır da. Ancak kendi özalışverişinin sağlandığı buluşma
nel yargılarımızı MSS’ye katılan
noktalarından biri. MSS, bilindiği
herkesin değerlendirmesiymiş gibi
gibi uluslararası kongrelerin kapsaifade etmenin de çok doğru olmadımı içinde her yıl düzenleniyor. Bu
ğını düşünüyorum. Karşı çıkan, uyyılki MSS’nin içeriğiyle ilgili çeşitli
gun bulmayan meslektaşlarımızın
şeyler söyleniyor. Ama bunların içeyanı sıra, çok uygun bulduğunu ifariğine geçmeden önce benim bir
de eden ve yararlandığını söyleyen
gözlemim var, onu paylaşmak istebirçok meslektaşımızın olduğu da
rim. O da birbirimize karşı önyargıbilinmelidir. Toplantılarda yapılan
larla hareket etmemiz. Bu önyargısunumların Odalara mutlaka gönların birbirimizi anlamamızı zorlaşderilmesi konusunda birçok talep
tırdığını, birbirimizi dinleme ve çögelmiştir. Ve almak isteyen herkes
züm üretme noktasında ciddi sıkınprogramda birşeyler bulabileceğini
“5-15 yaﬂ grubu çocuklar›n az› diﬂlerinin tedavileri, ortılar yarattığını düşünüyorum. Bu
düşünüyorum.
todontik tedavileri sevkle d›ﬂar›da yap›labiliyor. 5-15
sadece TDB’nin değil genel olarak yaﬂ grubunda yaklaﬂ›k 15 milyonluk bir nüfus var.”
Türkiye’nin bir sorunu.
Meslektaﬂlar›m›za iletmek
Eleştirilere satır satır yanıt vermek de yor. Bu tartışmaların TDB açısından sağ- istedi¤iniz bir mesaj›n›z var m›?
mümkündür ancak genel olarak şunu söy- lıklı olduğunu düşünüyoruz. TDB’nin po- Başa dönersek, TDB Kamunun muayenelemek isterim: TDB’nin genelde sağlık, litikalarını sorgulamak, hataları varsa dü- hanelerden hizmet satın alması gerektiğini
özelde ağız ve diş sağlığı politikaları hak- zeltmek ve alabildiğine tartışmak son dere- uzun yıllardır ifade ettiğini söylemiştik.
kında ne söylediğini yıllardan beri Başkan- ce sağlıklı. Ancak Başkanlar Konseyi top- Hizmet alırken Kamu ya da özelin birbirilar Konseyi toplantılarında ve MSS’de ifa- lantısında ya da MSS’de bir karar alındık- ni yok etmediği, sinerji yaratan ve böylece
de etmeye çalışıyoruz. Bunlar dosyalar ha- tan sonra, bunu bazı Oda yönetimlerimiz toplumun ağız ve diş sağlığı problemlerilinde her Başkanlar Konseyi ve MSS önce- onaylamasalar da alınan kararın arkasında nin çözümüne katkı veren bir yapı kurulsinde Odalarımıza gönderiliyor. Bu çerçe- durulması gerekir. Bu nihayetinde temsili malıdır. Hizmet satın alımında koruyucu
vede birtakım tartışmalar yapıp, çözüm demokrasinin de bir gereğidir.
hekimlik hizmetleri temel alan, öncelikli
üretmeye çalışıyoruz. Şunu rahatlıkla söy- Uzun zamandır bazı Odalarımızın, bazı grupların, öncelikli işlemlerin belirlendiği,
leyebilirim: TDB MYK hiçbir temel politi- meslektaşlarımızın alınan kararların arka- kontrol mekanizmalarının kurulduğu,
kayı kendi başına oluşturmuyor. Aldığı sında durmadığını ve bunu da her yerde meslektaşlarımızın emeklerinin ucuza gitbütün kararlarda Oda yöneticileriyle tartı- ifade ettiklerini görüyoruz. Bu durumun mediği ve sürdürülebilir olanı yakalamaşarak onaylarını alıyor ve uygulamaya çalı- TDB’nin politikalarını hayata geçirme mız gerekiyor.

‘ﬁunu rahatl›kla söyleyebilirim: TDB MYK hiçbir temel politikay› kendi baﬂ›na
oluﬂturmuyor. Ald›¤› bütün kararlarda Oda yöneticileriyle tart›ﬂarak, onaylar›n› al›yor ve
bunu uygulamaya çal›ﬂ›yor. Meslek politikalar› anlam›nda tek baﬂ›na MYK taraf›ndan
al›nm›ﬂ, uygulamaya konulmuﬂ hiçbir karar yoktur.
şıyor. Meslek politikaları anlamında tek
başına MYK tarafından alınmış, uygulamaya konulmuş hiçbir karar yoktur.
Ancak uzun zamandır maalesef şöyle bir
yöntem gelişmiş durumda: Başkanlar
Konseyi toplantılarında tartışmalar yapılıyor. Karşı çıkışlar oluyor, savunanlar olu-

noktasında önemli bir sıkıntı yarattığını
görüyoruz. Çünkü gittiğimiz ve taleplerimizi ifade ettiğimiz yerlerde “Siz kendi
aranızda birlik değilsiniz ki. Önce kendi
aranızda bir görüş birliğine varın da ondan
sonra gelin deniyor. Elbette tartışacağız
ama karar alındıktan sonra o kararın arka-

TDB bu konuda üzerine düşeni yapmaya
hazırdır. Tüm öneri ve değerlendirmelere
dikkate almaya da hazırdır. Beklediğimiz,
siyasi iradedir. Tüm meslektaşlarımızı siyasi iradeyi ikna etme çabalarına katkı vermeye çağırıyorum.
<
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FDI Gelecek Dönem Baﬂkan› Roberto Vianna:

‘Devletin yeni hastaneler
açmas› gereksiz bir harcama’
Ekim 2007’de Dubai’de yap›lan FDI Kongresi’nde 2009-2011 dönemi için FDI Baﬂkanl›¤›na
seçilen Roberto Vianna 3-5 Temmuz tarihleri aras›nda Yüzy›l Kongresi için ‹stanbul’dayd›. Ülkesi
Brezilya’daki diﬂhekimlerinin durumuyla ilgili de bilgi ald›¤›m›z Vianna, devletin kurulu olan
muayenehanelerden hizmet almak yerine kendine ba¤l› merkezler açmas›n›n ak›lc› bir yat›r›m
olmad›¤›n› söyledi.

Bu izlenimlerinizden yola ç›karak,
FDI Kongresi’nin yak›n bir gelecekte
‹stanbul’da yap›lmas› mümkün mü
sizce?
Öncelikli olarak okuyucularımıza 1978 yılından beri FDI’da çalıştığımı ve onun için
FDI’ı çok iyi tanıdığımı söylemek istiyorum.
Daha önceki başvurunuzda 2005 yılında
buraya gelinmiş, bakılmış ve buradaki Kongre merkezinin yeterli olmadığı, bazı sıkıntıların yaşanabileceği söylenmiş. Ama benim gördüğüm kadarıyla her şey yeterli ve
ayrıca, burada öğrendiğim kadarıyla çok
büyük gruplarla, tıp olsun, mimarlık olsun
değişik dallarda büyük kongreler yapılmış.
İstanbul kozmopolit yapısıyla, iki kıtayı birleştirmesiyle çok önemli bir şehir. IMF’nin
2009 kongresinin de burada yapılacağını
öğrendim ve benim tecrübelerime göre FDI
Kongresinin İstanbul’da yapılmasında hiçbir sıkıntı olacağını sanmıyorum. TDB ve
FDI’nın birlikte çalışarak bu işi halledeceğine tüm kalbimle inanıyorum.

Foto¤raflar: Sinan Kesgin

Öncelikle hoﬂgeldiniz. Nas›l buldunuz ‹stanbul’u?
Çok fantastik buldum. Öncelikle çok sıcak
bir şekilde karşılandım ve bu beni çok mutlu etti. Paris üzerinden gelirken aktarmada
bavullarımın kaybolmuş olması bile beni
çok fazla etkilemedi. Organizasyonu ve
Kongrenin yapıldığı yeri çok beğendim. Burada olmaktan çok mutluyum. FDI açısından da önemli bir yer olacağını düşünüyorum, FDI Kongresini rahatlıkla burada yapabiliriz.
İstanbul kendi kendine konuşan bir şehir.
Çok önemli bir konumu var, tarihi çok çok
önemli. Gelirken tarihi hakkında bilgiler aldım ve bu tarih kokan şehri çok sevdim.
Evet trafik sorunu var ama bundan da çok
fazla şikayet etmemek lazım, çünkü böyle
önemli bir şehrin sokakları boş kalamaz. İnsanların kalabalıklığı şehrin önemini gösteriyor.

Türkiye’de son y›llarda diﬂhekimlerinin ekonomik durumlar› geriliyor.
Brezilya’daki durum hakk›nda biraz
bilgi alabilir miyiz?
Brezilya’da da sorunlar hemen hemen aynı.
Özellikle Amerikan Pediatri Derneği’nin
çok uzun süreden beri bir üyesi olarak sorunların bütün dünyada aynı olduğunu söyleyebilirim. Çözümler de benzer olabilir.
Brezilya’da dişhekimlerinin %80’i aynı zamanda kamuda çalışıyor. Sabahları kamuda
çalıştıktan sonra öğleden sonra özel kliniklerine gidip hasta bakıyorlar. Dolayısıyla kamuda yaşamlarını devam ettirmek için İngi-

lizlerin ‘ekmek ve yağ’ parası dediği gereken
asgari maaşı kazanmış oluyorlar. Siz 20 bin
dişhekimisiniz ülkenin nüfusu 70 milyon.
Biz 210 bin dişhekimiyiz, Brezilya’nın nüfusuysa 180 milyon. Bizde dişhekimi başına
düşen nüfus size göre çok az. Bunlar da dişhekiminin gelirini etkiliyor tabii.
Muayenehaneler yavaﬂ yavaﬂ kapanacak m›?
Bütün dünyaya baktığımızda, mesleği analiz
ettiğimizde tabii ki dişhekimleri özel çalışmak için dişhekimi olmayı tercih ediyor.
Dişhekiminin kişisel geliri arttığında top-

lum için yapabileceği şeyler de artar. Dişhekimi saygın bir meslek erbabı olarak sadece
kendini düşünmez, onun için sadece para
kazanmak değil toplum sağlığı da amaçtır.
Kendimiz için en iyisini isterken, toplum
için de en iyisini istiyoruz. Bunu hükümetlere anlatmamız gerekli. Devlete ait yeni
yerlerin açılması devlet açısından mali bir
kayıptır. Bence en iyisi dişhekiminin kendi
adına çalışması, başkası adına çalıştığında
tam anlamıyla efektif bir şeklide çalışamayacak. İngiltere’de de Brezilya’yla benzer bir
sistem var. Dişhekimi sabah ulusal sağlık
sisteminde çalışıyor ve öğleden sonra muayenehanesine gidiyor. Birçok insan da devletteki yığılmaya bağlı olarak muayenehanelere gidip tedavi olmak istiyor.
Çözüm, kamunun muayenehanelerden hizmet almas› m›?
Burada koruyucu hekimlik ve tedavi hizmetleri şeklinde iki başlıkta ele alırsak Hükümetlerin ağız diş sağlığı alanındaki yatırımlarını koruyucu hekimlik yönünde yapmasının daha akılcı olduğunu söyleyebiliriz.
Çünkü bunlar için ekstra yatırımlar, klinik
malzemeler almak gerekmez. Sadece bu konularda toplumu bilgilendirmek üzere çalışabilir. Bunun için ilaçlara, ekipmanlara,
özel çalışan teknisyenlere ihtiyacı yoktur.
Diğer taraftan tedavi hizmetlerinde şu anda
kurulu olan kliniklerin sayısına devletin kuracağı kliniklerinin ulaşması mümkün değil. Kaç tane ortodonti tedavisini devlet sunabilir? Ama şu anda var olan muayenehanelerde
bu
zaten
sunuluyor.
Muayenehanelerde var olan kapasite kullanılmıyor. Hükümetler ‘ben hastaneler yaptım’ şeklinde politikalarını övebilir, bu başlangıçta görsel olarak güzel bir şey gibi gö-

FDI Seçilmiﬂ Baﬂkan› Vianna’yla dergimiz ad›na (soldan sa¤a) Dr. Duygu ‹lhan,
Tatyos Bebek ve Dr. Sarkis Sözkes görüﬂtü.

çekten çok pahalı. Dişinin ağrısını
dindirmek isteyenin bunu karşılamak için
cebi ağrıyor. Bu konsept gittikçe değişiyor.
Dişhekimlerinin çoğu flor kullanımı konusunda duyarlı. Bu konudaki duyarlılığımızla
çürük önlenmesi konusundaki çalışmalarda
öncü olabiliriz. Dişhekimlerini devlet büyük hastanelerde çalıştırmaya başladığı zaman dişhekimlerinin hastaları konusundaki
bu duyarlılığından faydalanmak yerine dişhekimlerini orada çalışan teknisyenler noktasına getiriyor. Dişhekimliği mesleği diğer
tıp dallarından biraz daha farklı. Örneğin
bir kalp krizi geçirdiğiniz zaman doktora gidiyorsunuz. Bakıyor, ne yapılması gerekiyorsa yapıyor ve onunla ilişkiniz bitiyor.
Ama dişhekimliğinde böyle değil. Dişhekimliğinde uzun süreli ve birebir bir ilişki
söz konusu.
Hastanede sürekli değişme vardır.
Muayenehaneye geldiği zaman hekim her
şeyiyle ilgileniyor hastanın. Ama hastaneye
gittiğinde ağrısı varsa acil hekim onunla ilgileniyor.

(Sözkes) örneğin; Doğu Avrupa Eğitim Müdürü olarak yine bu bölgedeki meslek örgütlerinin eğitim konusundaki ihtiyaçlarını
öğreniyor. Buna göre FDI merkezinin desteğiyle bu bölgede aktiviteler yapıyor. Biz
FDI merkezinden bazı şeyleri organize etmeyi çalışırsak tabana yayılma şansımız olmaz. Biz tabandan gelen ihtiyaçları hissedip,
FDI’nın tecrübeleriyle bunları birleştirip en
iyi şekilde bunu sunmayı düşünüyoruz.
Benim aynı zamanda tüm dünyadaki dişhekimlerinin başkanı olarak bir görevim de
onların sesi olarak hükümetlerle ve diğer
yapılarla bağlantıya geçerek muayenehanesinde çalışan ortalama bir dişhekiminin ihtiyaçlarına cevap verecek mesajları bu kurumlara iletmek.
TDB’nin FDI ile iliﬂkilerini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
On yıl öncesine kadar FDI organizasyonunda TDB’den hiçbir temsilci yokken şu anda
üç temsilciyle FDI organlarında temsil
ediliyor. Eğer ülkeler bazında temsil oranını

‘Muayenehanelerde var olan kapasite kullan›lm›yor. Hükümetler ‘ben hastaneler yapt›m’
ﬂeklinde politikalar›n› övebilir, bu baﬂlang›çta görsel olarak güzel bir ﬂey gibi görünebilir.
Ama bunlar camdan kuleler gibidir, zamanla bu politikalar›n yol açaca¤› ekonomik ve
sosyal sonuçlar ortaya ç›kt›¤›nda çok fazla eleﬂtirileceklerdir.’
rünebilir. Ama bunlar camdan kuleler gibidir, zamanla bu politikaların yol açacağı
ekonomik ve sosyal sonuçlar ortaya çıktığında çok fazla eleştirileceklerdir.
Diﬂhekimli¤i alan›na büyük sermayenin girmesiyle büyük hastaneler
aç›lmaya baﬂland›. Diﬂhekimleri iﬂçileﬂmeye mi baﬂl›yor?
Dişhekimlerinin biraz daha kollektif olarak
çalışmasında aslında bir sakınca görmüyorum. Yalnız, bir insan dişhekimliğini seçerken kendi koltuğunda, kendi ofisinde, kendi istediği gibi çalışacağını düşünerek seçiyor. Dişhekimliği hizmetinin sunumu ger-

Fiilen göreve baﬂlad›¤›n›zda neler
yapmay› düﬂünüyorsunuz, projeleriniz neler?
En önemli gördüğüm şey, şeffaf katılımcı
bir yapıda çalışılması. FDI tüm üyelerine
çok şeffaf olmalı. Hükümetler düzeyinde
ilişkiler kurmalı, diğer sağlık örgütleriyle
ilişkiler kurmalı, proaktif olmalı. Bugün, bizim 156 üyemizden biri olan sizlerle buradayız, bunları anlatıyoruz, deneyimlerimizi
sizlerle paylaşıyoruz ve bu noktada dişhekimlerine ulaşıp onları aktive etmek istiyoruz. Ülke birliklerinden, örneğin TDB’den
gelen arkadaşlarla çalışacağız. Sarkis

değerlendirecek olursak Türkiye şu anda en
fazla üyesiyle temsil edilen birliklerden biri.
ABD bile, ödediği aidata ve sahip oldukları
üye sayısına rağmen şu anda üç kişiyle FDI
organlarında temsil ediliyor. Ama bunu
yazmayın, sonra sizden daha fazla aidat
ödemenizi isteyebilirler.
Türkiye’deki diﬂhekimlerine mesaj›n›z var m›?
Kollektif çalışmanın gelecekteki her türlü
sorun karşında çözüm olacağını düşünüyorum. TDB’nin hükümetle olan ilişkilerinde
dişhekimlerinin Birliğe destek olmaları gerektiğini düşünüyorum.
<
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Çeviri: Sarkis Sözkes

Bulgaristan Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂkan›
Nikolay ﬁerkov:

‘Bulgaristan’da
Kamu sektörü kalmad›’
Geçti¤imiz Temmuz ay›nda yap›lan Yüzy›l Kongresi s›ras›nda
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ile Bulgaristan Diﬂhekimleri Birli¤i aras›nda çeﬂitli konularda iﬂbirli¤i içinde olmak amac›yla bir mutabakat imzaland›. Bulgaristan Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂkan› Nikolay
ﬁerkov’dan ülkesindeki diﬂhekimlerinin durumu ve Bulgaristan’da
10 y›l önce uygulanmaya baﬂlayan genel sa¤l›k sigortas›n›n
getirdikleri üzerine bilgi ald›k.
Bulgaristan Diﬂhekimleri Birli¤i’nden
biraz bahseder misiniz?
Birliğimiz ilk olarak 20 Aralık 1905 tarihinde kurulmuş, dişhekimliği mesleği üzerine
Avrupa’daki ilk kuruluşlar arasında yer
alan bir örgüttür.
Sosyalist sistem döneminde 1947 yılında tıp
ve dişhekimliği birliklerini kapatılarak
“sağlık çalışanları” adı altında birleştirildi.
Bu merkezileştirilmiş sağlık sisteminde
doktor ve dişhekimleri ücretli kamu çalışanı haline dönüştürüldü. Bu durum 1989 yılına kadar sürdü. Bulgaristan Stomatologlar Birliği (ASB) 11 Mart 1990 tarihinde Filibe’de düzenlenen Bulgar Dişhekimleri
Ulusal Konferansı ile tekrar vücut buldu.
Birlik; üye olmak zorunlu olmadığı halde
hızlı bir şekilde popülerleşti ve yeni üyelere
kavuştu.
İlk etapta birkaç yönde yoğun çalışmalar
gerçekleştirildi: Özel muayenehane çalışmasının tekrar oluşturulması, dental işlemlerde ücret değerlendirmesi, meslekle ilgili
etik standartların oluşturulması, mesleğin
korunması, üyelerin bilgilendirilmesi ve
kalifiye hale getirilmesi gibi konulardı bunlar.
1999 yılında; Doktorlar ve Dişhekimleri
Mesleki Teşkilatları Kanunu yeni mesleki
örgütün oluşmasını sağladı; Bulgaristan
Stamatologlar Birliği Bulgaristan’ın Avrupa
Birliği’ne kabulünden sonra Bulgaristan
Dişhekimliği Birliği (BgDA) ismini tekrar
aldı.
Üyelik zorunlu mu?
Bulgaristan’da dişhekimliği yapabilmek
için meslek örgütüne kayıt olmak zorunlu.
Dişhekimi muayenehanelerinin tıbbi kuruluş olarak onaylanması Sağlık Hizmetleri
Bölgesel Merkezleri kanalıyla Sağlık Bakan-

lığı tarafından yapılıyor. Sağlık hizmetlerinde ticari reklam yapmak yasak.
Çoğu dişhekimi serbest dişhekimliği yapıyor. Bir kesim dişhekimi ise hastanelerde ve
fakültelerde çalışıyor.
Bulgaristan Dişhekimliği Birliği’ne üye
8000 dişhekimi var ve bunların %66'sı kadın. Bulgaristan’da 932 kişiye bir dişhekimi
düşüyor.
Diﬂhekimli¤i e¤itimiyle ilgili de
biraz bilgi alabilir miyiz?
Bulgaristanda üç dişhekimliği fakültesi var.
Her yıl, alınan öğrenci sayısı 170 olmasına
rağmen ortalama 150 dişhekimi mezun
oluyor. Mezuniyetle birlikte elde edilen derece Master sahibi ağız sağlığı doktoru ünvanı.
Avrupa Birliği üye ülkelerinden alınmış

diplomalar mesleki eğitim şartı aranmaksızın kabul ediliyor. Yasaya göre Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği vatandaşlarını Bulgar
dili ve mesleki terminoloji konusunda eğitim bakımından desteklemek zorunda.
Avrupa birliği dışındaki yabancı ülke vatandaşları için Bulgar diline ve mesleki terminolojiye hakim olma koşulu isteniyor.
Sürekli diﬂhekimli¤i e¤itimine iliﬂkin
çal›ﬂmalar›n›z var m›?
Evet, bu konuda sistem bizi destekliyor,
çünkü sürekli eğitim zorunlu. Birliğimiz tarafından oluşturulmuş bir kredilendirme
sistemi var. 3 yıl içinde asgari 30 puanlık
kredi doldurulması gerekiyor.
Bulgaristan’da genel sa¤l›k
sigortas› ne zamand›r uygulan›yor?
Ulusal sağlık sigorta sistemi 1998’de Genel

Bulgaristan’da GSS Paketleri (Çocuk ve yetiﬂkinler için)- 2008
18 yaﬂ›na
18 yaﬂ üstü
Total
kadar olan
bireylerde
Ücret
çocuklar
GSSnin
(BGN) için GSS’ nin
ödedi¤i
ödedi¤i
(BGN)
(BGN)

Hasta ek katk›
pay›

18
yaﬂa
kadar
(BGN)

18
Yaﬂ
üstü
(BGN)

5,20

1,80

1,80

5,20

5,20

1,80

1,80

21,00

21,00

17,00

NO

4,00

508

9,60

9,60

NO

NO

-

Daimi diﬂlerin çekimi
anestezi dahil

509

21,00

21,00

17,00

NO

4,00

Süt diﬂlerinin endodontik
tedavisi

332

22,31

17,61

NO

4,70

-

Daimi diﬂlerin endodontik
tedavisi

333

67,79

55,49

NO

12,30

-

Tedaviler

KOD

Detayl› Dental Muayene

101

7,00

5,20

Dental Muayene –ek olarak
hamile kad›nlar için

103

7,00

Dolgu amalgam veya
kimyasal kompozit

301

Süt diﬂlerinin çekimi
anestezi dahil

1. Çocuklar›n y›lda 1 muayene ve 4 birim tedaviye hakk› var!
2. Yetiﬂkinlerin y›lda 1 muayene ve 2 tedaviye hakk› var!

Tablo 1

<

Sağlık Sigortası Yasası ile tıp ve dişhekimliği kapsamıyla başladı. Ulusal Sağlık Sigorta
Fonu (NHIF) aktivitelerine 1998 yılında
başladı.
Genel Sa¤l›k Sigortas›'ndan önceki
uygulamay› t›p ve diﬂhekimli¤i
alan›nda olmak üzere k›saca
anlatabilir misiniz?
Değişimler aslında daha önce başlamıştı,
1989’dan önce. Ama Todor Jivkov rejiminden sonra hızla gelişti. Değişimden önce
sağlık sistemi kamusaldı ve devletle bağlıydı. Ağız diş sağlığı hizmetleri tamamen ücretsizdi ama uzun bir bekleme sırası vardı,
özellikle protez, ortodonti ve konservatif
tedaviler için. Dişhekimleri maaşlarını devletten alırdı, tabi çok düşüktü bu maaşlar.
Özel olarak çalışma hakkımız yoktu.
1989’dan sonra özel çalışma imkanı getirildi. Dişhekimleri böylece sadece özelde, sadece kamuda veya her ikisinde birden istediği gibi çalışma hakkına sahip oldu.
1999’dan sonra çıkan yeni yasayla kamuda
çalışma ortadan kaldırıldı ve tüm dişhekimleri, Bulgaristan’daki 8000 dişhekimi,
şu anda özel sektörde çalışmaya başladı.
Dişhekimliğinde kamu sektörü kalmadı.
Sa¤l›k sisteminin ﬂu andaki
uygulamas›ndan bahsedebilir
misiniz? Hangi tedaviler sigorta
kapsam›nda? Hangi yaﬂ guruplar›
kapsam içinde? Sigortal›lar
tedavileri için katk› pay› olarak
ek bir ücret veriyorlar m›?
Bulgaristan’da sağlık hizmetleri; sağlık sigortası yasası ile zorunlu sağlık sigortası
üzerinden yürütülüyor. Zorunlu sağlık sigortası sistemi devlet tekelinde olacak şekilde tasarlanmış durumda. Her yıl, bir tarafta Ulusal Sağlık Sigorta Fonu, diğer tarafta
Bulgar Tıp ve Dişhekimleri Birlikleri olmak
üzere Ulusal Çatı Kontratı imzalanır. Kontratta yıllık ağız-diş sağlığı tedavi paketleri
mevcuttur. Tedavi paketleri yaş dağılımına
göre farklılıklar içerir. Bunlar hakkında size
detaylı bir tablo vereceğim. (Tablo 1 ve
Tablo 2)
Ulusal Sağlık Sigorta Fonu; zorunlu sağlık
sigorta sistemi içerisinde diş sağlığı hizmetlerinin kalitesini Bulgar Dişhekimleri Birliği ile anlaşılan ve Ulusal Çatı kontratında
yer alan kriterler üzerinden denetliyor.
Bulgaristan’daki dişhekimlerinin %98’i genel dişhekimliği yapıyor. Diş sağlığı hizmetleri; Ulusal Sağlık Sigorta Fonu üzerinden ya da özel olarak da olsa bu taban çerçevesinden veriliyor. Dişhekimlerinin
5500’den fazlası Ulusal Sağlık Sigorta Fonu

‹ﬂbirli¤i protokolünün imzalanmas›n›n ard›ndan iki ülkenin Birlik yöneticileri günün
an›s›na birbirlerine hediye sundular.

ile sözleşmeli.
Finansman primlerle mi toplan›yor
yoksa vergilerden yani genel
bütçeden mi sa¤lan›yor?
Bulgar vatandaşları için mecburi bir sağlık
ve sosyal vergisi var; maaş üzerinden ortalama %6 ve bunun %3,6’sını işveren
%2,4’ünü de çalışan kendisi ödüyör.
Genel Sa¤l›k Sigortas› Ülkeniz'de
hekimlerin ve halk›n beklentilerine
yan›t verdi mi? Neler de¤iﬂti?
Dişhekimliği için ayılan bütçe yetersiz, yaklaşık 70 milyon Leva (yaklaşık 63 milyon
YTL); bu da sağlık için ayrılan bütçenin sadece %4’üne tekabul ediyor.
Sistemde size göre olmas› ve
olmamas› gerekenler?
Sistemin avantajları;
> Serbest piyasa,
> Rekabet; oral sağlık hizmetlerinde kalite
anlamında,
> Servis için ücret, hasta belli tedaviler için
ücret ödüyor,
> Para hastayı takip ediyor; hasta herhangi

bir aşamada hekim seçme hakkına ve değiştirme hakkına sahip.
Dezavantajları ise;
> Dişhekimliği için ayrılan bütçe yetersiz,
> Tedavi paketleri özellikle yetişkinler için
çok sınırlı,
> GSS fiyatları çok düşük, hatta en ucuz serbest piyasa fiyatlarının da altında.
Meslek örgütleri olarak Hükümetle
iliﬂkileriniz nas›l? Mesela sa¤l›kla
ilgili bir karar al›n›rken fikriniz
al›n›yor mu?
Belli bir yere kadar. Eğer dişhekimliğine dair yasa değişiklikleri, yeni yasalar ve öneriler
gündeme alındıysa Bulgar Parlamentosu
Sağlık Komisyonu çalışmalarına Bulgaristan Dişhekimleri Birliği Başkanı hep davet
edilir.
Avrupa Birli¤i'nin ülkenize ve
mesle¤inize getirdiklerinden k›saca
sözeder misiniz?
Avrupa Birliği içerisinde Bulgar dişhekimlerinin serbest dolaşımı ve özgür iradesi ile
çalışacakları ülkeyi seçmelerini sağladı. <

GSS Oral Cerrahi Özel Paket Tedavi Ücretleri-2008
(Yetiﬂkin ve çocuklar için) (1 BGN=0.9 YTL)

Total
Ücret
(BGN)

18 yaﬂ›na
18 yaﬂ üstü
kadar olan
bireylerde
çocuklar
GSSnin
için GSS’nin
ödedi¤i
ödedi¤i
(BGN)
(BGN)

Hasta ek katk›
pay›

18
yaﬂa
kadar
(BGN)

18
Yaﬂ
üstü
(BGN)

5,20

1,80

1,80

12,00

7,50

3,00

7,50

27,00

22,00

13,50

5,00

13,50

3,50

2,70

2,70

0,80

0,80

Tedaviler

KOD

Detayl› Oral Cerrahi
Muayene

102

7,00

5,20

Anestez alt›nda insizyon

520

15,00

20 yaﬂ diﬂi veya gömülü
diﬂin çekimi

510

Cerrahi prosedür sonras›
Oral Muayene

544

Tablo 2
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Avusturya’da diﬂhekimli¤i hizmetleri
Malatya Diﬂhekimleri Odas›’n›n haz›rlad›¤› proje kapsam›nda Oda’dan alt› diﬂhekiminden oluﬂan
bir heyet Avusturya’da diﬂhekimli¤i hizmetleriyle ilgili incelemelerde bulundu.
alatya Dişhekimleri Odası’nın
hazırladığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları
Merkezi Başkanlığı tarafından kabul gören
“Hayat Boyu Öğrenme Leonardo da Vinci
Hareketlilik Projesi” kapsamında Malatya
Dişhekimleri Odası’na kayıtlı 6 dişhekimi
incelemede bulunmak üzere 15 Mayıs günü Avusturya’ya gittik. Toplam 13 gün süren programda mesleğimizde uygulanan
yeni teknik ve uygulamaları inceleme ve
AB standartlarını bizzat yerinde görme
imkânı bulduk.
Yaptığımız inceleme ve gözlemlere dayanarak ülkemizdeki muayenehanelerin
minimum düzenlemelerle AB standardını
çok rahat yakalayacağına inanıyoruz. Mevcut muayenehanelerimizdeki fiziki şartlar
-en azından bizim incelediğimiz- çoğu
muayenehaneden
üstün
durumda.
TDB’nin uygulatmaya çalıştığı “Ağız Diş
Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’ ile bu standartlar rahatlıkla yakalanabilir. Türkiye’de
eksik olanın hasta kayıtlarının sağlıklı
tutulmaması ve tıbbi atıkların toplanarak
imha edilmesi işlemlerinin ülke genelinde
yapılamaması olduğunu söyleyebiliriz.
Onun dışında dişhekimleri olarak bizler
AB’ye hazırız diyebiliriz.
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Avusturya’da diﬂhekimli¤i
Avusturya’da dişhekimlerini temsil eden
kurum, Avusturya Hekimler Birliği’nin
Dişhekimliği Bölümü. Birlik, hekim ve
dişhekimlerinin eğitimleriyle de ilgili resmi bir organizasyon. Şu anda dişhekimliği,
bu Birliğin 44 dalı arasında 3.597 üyeyle
en büyük birimi.

Malatya Diﬂhekimleri Odas›’n›n haz›rlad›¤› proje kapsam›nda Avusturya’da
incelemelerde bulunan heyette TDB MYK üyesi Münir Karaca da yer ald›.

Avusturya’da mezuniyet sonrası eğitimden Hekimler Birliği sorumlu. Reklam
konusunda bazı yasal kısıtlamalar var.
Dişhekimlerinin %74’ü sağlık sigortası
organizasyonlarına sözleşmeyle bağlı,
%24’ü sadece özel hastalardan direkt ödeme yoluyla çalışıyor. Genellikle ödemelerin %100 ila %80’i sigorta fonları tarafından geri ödenir. Hareketli protetik apareyler gibi daha karmaşık tedavilerde sigorta
masrafın %50’sini karşılıyor. Toplam tedavi masrafının yüksek olduğu durumlarda, sigorta şirketinin öncelikle tedavi planını onaylaması gerekebiliyor.
İş Kurma ve Katılma: Ağız diş sağlığı
kuruluşları sadece dişhekimlerince kurulabiliyor. Bölgesel sağlık sigorta organizasyonları dişhekimi ihtiyacı açısından coğrafi planlara sahip. Ancak özel dişhekimleri
için böyle bir kısıtlama yok, istedikleri yerde muayenehane açabiliyorlar.
Yaklaşık 300 dişhekimi dişhekimliği fa-

kültelerinde part time olarak ücretli çalışıyor. Fakülte dışında çalışmaları üniversitenin iznine bağlı.
Özel Tedavi: Tüm tedavi ücretini kendileri karşılamak isteyen özel hastalar için
ücretler dişhekimi tarafından belirleniyor.
Hastaların yaklaşık %5’i dişhekimi masraflarının bir kısmının karşılanması için
özel sigorta sistemini kullanıyor. Bu sistemlerin hepsi zorunlu sağlık sigortasını
destekleyen kişisel programlar ve bireyler
primlerini doğrudan sigorta şirketine ödeyerek sigortalanıyor.
Tedavi Kalitesi: Dental tedavilerin kalite ve standartlarının sağlanması, Tıp Birliğinin Dişhekimliği Bölümünün sorumluluğu altında. Tedavi kalitesi bazen sigorta şirketleri adına çalışan dişhekimleri aracılığıyla da denetleniyor. Tedavi kalitesinin
belirlenmesinde ve özel hastaları tedavi
eden dişhekimlerinin kontrollerinde bir
diğer yöntem ise hasta şikayetleri.

* Diﬂhekimi, TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

22 Kas›m’da
‘size de ç›kabilir’
üzyıl Etkinlikleri Organizasyon Komitesi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne başvurarak Türkiye’de Bilimsel Dişhekimliği’nin 100. Yılı’nı dolduracağı 22
Kasım Haftası’yla ilgili bilet basımı için başvuruda bulunmuştu. Kurumun olumlu yaklaşımı sonucu 19 Kasım çekilişi için yanda tasarımını gördüğünüz biletler hazırlandı.
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ADANA / 17-18 Ekim 2008 / Hilton Adana

BİLİMSEL BÖLGE TOPLANTISI

ADANA / 17-18 Ekim 2008 / Hilton Adana
BİLİMSEL PROGRAM

ADANA
Bilimsel
Bölge Toplantısı
Dişhekimleri İçin Kurslar
• Doç.Dr. Esra Can Say
Beyazlatmanın günümüzdeki yeri
ve uygulama çeşitleri

• Prof.Dr. Haldun İplikçioğlu
İmplant üstü overdenture kursu

• Prof.Dr. Faruk Haznedaroğlu
Nikel titanyum döner aletler

Dişhekimi Yardımcısı Eğitimi
• Prof.Dr. Emine Nayır
Muayenehane idaresi ve iletişim

17 Ekim 2008 Cuma
10:00 - 11:00 Doç.Dr. Tonguç Sülün
TME teşhis ve tedavi
11:00 - 11:30 Çay / Kahve
11:30 - 13:00 Dr. Uğur Ergin
Diş Tekn. Murat Dinçer
Protetik diş tedavisinde
başarının iki anahtarı

13:00 - 14:30
14:30 - 15:30

İmplant üstü protez

15:30 - 16:00
16:00 - 17:00

Ön bölge estetiğini arttırıcı
direkt kompozit restorasyonlar

11:00 - 11:15
11:15 - 12:00

12:00 - 12:15
12:15 - 13:00

Enfeksiyon kontrolü

• Diş Tekn. Murat Dinçer

13:00 - 14:30
14:30 - 15:30

Fonksiyonel estetik ve morfoloji
Diş Teknisyeni ve Dişhekimi Yardımcısı Eğitimi Adana Dişhekimleri
Odası’nda yapılacaktır. Katılacak olanların isimlerini Adana Dişhekimleri
Odası’na bildirmesi gerekmektedir. Kurslara katılanlara yaka kartı,
kurslara katılım belgesi verilecektir. Kurslara katılım ücretsizdir.

Adana Bilimsel Bölge Toplantısı.indd 1

Öğle yemeği
Doç.Dr. Zafer Çehreli
Adhezive pulpa ilişkisi

Fonksiyonel estetik ve morfoloj

• Dr. Uğur Ergin

Ara
Prof.Dr. Faruk Haznedaroğlu
Endodontik tedavide başarıyı
etkileyen faktörler

Dişhekimi Teknisyeni Eğitimi
• Prof.Dr. Güven Külekçi

Çay / Kahve
Prof.Dr. Faruk Haznedaroğlu
Endodontik tedavide başarıyı
etkileyen faktörler

Enfeksiyon kontrolü
Klinik uygulamalar

Çay / Kahve
Prof.Dr. Haldun İplikçioğlu
İmplant üstü protez		

18 Ekim 2008 Cumartesi
10:00 - 11:00 Doç.Dr. Esra Can Say

• Prof.Dr. Güven Külekçi
• Prof.Dr. Emine Nayır

Öğle yemeği		
Prof.Dr. Haldun İplikçioğlu

15:30 - 15:45
15:45 - 17:00

Çay / Kahve
Prof.Dr. Nurselen Toygar
Mutluluğun ve başarının sırları
beynimizde mi?

17:15 - 18:15

TDB konuşması

9/12/08 8:41:57 PM

KAYIT FORMU
Bayan		

BİLİMSEL BÖLGE TOPLANTISI / ADANA / 17-18 Ekim 2008 / Hilton Adana

Bay

Unvanı, Mesleki Durumu

Soyadı:					

Dişhekimi		
Adres:					
Prof.Dr.								
Doç.Dr.								
Yrd.Doç.Dr.							
Dr.		
Posta kodu:			
			

Şehir:

Adı:
İş telefonu:
Faks:
E-posta:
Ev telefonu:
GSM:

Serbest çalışıyor
Mezuniyet yılı:
Kamuda çalışıyor		
Çalışmıyor		
Mezun olduğu fakülte:

KATILIM ÜCRETLERi
Bilimsel Programa katılım
+ Çay / Kahve

40 YTL

Bilimsel Programa katılım
+ Çay / Kahve + 2 Öğle yemeği
Gala Yemeği - 17 Ekim 2008 akşamı

100 YTL
60 YTL

Bilimsel programa katılım belgesi verilecektir.

KURS

ÜCRETLERİ

17 Ekim 2008
18 Ekim 2008
18 Ekim 2008

Doç.Dr. Esra Can Say
Prof.Dr. Haldun İplikçioğlu
Prof.Dr. Faruk Haznedaroğlu

Beyazlatmanın günümüzdeki yeri ve uygulama çeşitleri
İmplant üstü overdenture
Nikel titanyum döner aletler

30 YTL
30 YTL
30 YTL

Kurslara katılım belgesi verilecektir.

ÖDEME ŞEKLİ:
Banka Havalesi - Fortis’ten yapılan havalelerde havale ücreti alınmayacaktır.
					
Fortis Osmanbey Şubesi (290)
					
Hesap Adı: Türk Dişhekimleri Birliği
Hesap numarası: YTL
30440-0001

Kredi Kartı
Kart no:

Visa

Mastercard
CVV no:

Son kullanma tarihi:

Rakamla................Yazıyla................................................YTL’nin kredi kartı hesabımdan çekilmesini kabul ediyorum.
Tarih:			
...............................................

İmza:
............................................

Kayıt işleminizin yapılabilmesi için;
Kayıt formunun ve ücretin ödendiğine dair açıklamalı banka dekontunun veya kredi kartı bilgileri doldurulmuş kayıt formunun faks
ya da posta yoluyla aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir.

TDB 100. YIL ETKİNLİKLERİ MERKEZİ
Adres: Hidayet Sokak, No.4, K.4, Harbiye - Şişli İstanbul
Tel: 0.212 219 66 45 – 230 29 07 Faks: 0.212 232 05 60
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64 TDBD Bölge Toplant›lar›

Trabzon’da Bölge Toplant›s›
Bilimsel Diﬂhekimli¤inin 100. Y›l› kapsam›nda bölgelerde yap›lmaya baﬂlanan bilimsel toplant›lar›n bir yenisi 25-26 Temmuz tarihlerinde Trabzon’da yap›ld›. Toplant›n›n bitiminde a¤›z diﬂ
sa¤l›¤› hizmetlerinin sunumunda gelinen durumla ilgili bilgi al›ﬂveriﬂinde bulunuldu.
ürk Dişhekimleri Birliği’nin Bilimsel
Dişhekimliğinin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlemeye başladığı bilimsel bölge toplantılarının bir yenisi
Doğu Karadeniz illerine yönelik olarak
Trabzon’da yapıldı.
25-26 Temmuz tarihleri aras›nda Trabzon Grand Zorlu Otel'de düzenlenen toplant›ya Trabzon ve çevresinden yüze yak›n
dişhekimi kat›ld›. Toplant›ya TDB Genel
Başkan› Celal Korkut Y›ld›r›m, TDB MYK
üyeleri Tatyos Bebek, Tuncer Taşkın ve
TDB Merkez Denetleme Kurulu üyesi Bülent Öztürk de kat›ld›.
Toplant›nın açılış kanuşmasını yapan
Trabzon Dişhekimleri Odası Başkanı Mustafa yıldız TDB’nin Trabzon’da böyle bir
bölge toplantısı düzenlemiş olmasından
duyduğu memnuniyeti belirterek toplantıya
katılan dişhekimlerine ve TDB heyetine hoşgeldiniz dedi. Yüzyıl Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu’nun hazırladığı ‘Sağlık Önce Ağızda Başlar’ bilgilendirme filmlerinin
gösteriminin ardından TDB Genel Başkan›
Celal Korkut Y›ld›r›m bir konuşma yaparak mesleğin ciddi sorunlar yaşadığı bir dönemden geçtiğimizi ve dişhekimlerinin bu
süreçte Odalarının ve TDB’nin sesine kulak
vermesi onlara destek olması gerektiğini ifade etti. Daha sonra Prof.Dr. Hülya Koçak

T

TDB Merkez Yönetim Kurulu üyesi Tuncer
Taﬂk›n toplant›n›n ikinci günü a¤ız diﬂ
sa¤lı¤ı hizmetleriyle ilgili son geliﬂmeler
ve TDB’nin tavr›yla ilgili olarak meslektaﬂlar›m›z› bilgilendirdi.

Berberoğlu, Prof.Dr. Banu Gürkan Köseoğlu, Prof.Dr. Cengizhan Keskin ve Prof.Dr.
Atilla Sertgöz’ün katıldığı bilimsel toplantılara geçildi.

İkinci gün konferansların bitimiyle birlikte TDB MYK Üyesi Tuncer Taşkın ağ›z
diş sağl›ğ› hizmetlerinin sunumuyla ilgili gelinen nokta ve hükümetin tutumuyla ilgili
bir sunum yaptı. Taşkın’ın sunumunun ardından toplantıya katılan meslektaşlarımızın
da soru ve katkılarıyla interaktif bir şekilde
devam eden toplantı meslektaşlarımızın kafalarında oluşan soru işaretlerinin bir kısmına açıklık getirmiş oldu.

Trabzon Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Mustafa Y›ld›z:

‘Mesleki sorunlar da ele al›nd›’
DB’nin Bölge Toplantılarından birinin
de Trabzon’da yapılıyor olmasından
mutluyuz tabii. Bu vesileyle TDB’ye teşekkür
ediyoruz. Biz de burada toplantının duyurusu için çalıştık. Hem mesaj olarak, hem de
Birlik tarafından hazırlanan broşürleri göndererek duyuruları yaptık. Dişhekimlerinin
ilgisi fena değildi ama arzumuz, daha duyarlı olmaları. Hem mesleki bilgileri anlamında
kendilerini yenilemeleri hem de Odalarına
sahip çıkmaları anlamında daha katılımcı olmalarını bekliyoruz, beklemeliyiz.
Bilimsel dişhekimliğinin 100. yılının dişhekimliği açısından bir dönüm noktası ol-

T

masını bekliyoruz. Dişhekimliğinin Türkiye’de mevcut sıkıntıları var, bunların çözülmesini umuyoruz. Son yıllarda hükümetin
uyguladığı ağız diş sağlığı politikaları gerek
kamuda gerek serbest çalışan dişhekimlerini
zor duruma bıraktı. Bu bağlamda hizmet satın alımının muayenehaneleri de kapsayacak
şekilde bir an önce başlaması gerektiğini savunuyoruz. Dişhekimlerinin kendi işlerinin
sahibi ve çalışanı olması gerektiğini, sermaye
gruplarının dişhekimlerini işçileştirecek girişimlerine karşı durulması gerektiğini yapan
kişilerin kendi işini yapan patronları olması
gerektiğine inanıyoruz.

Dişhekimleri ancak birlik ve beraberlikle
hareket ederse, Odaların ve Birliğin arkasında durursa, kararlaştırılan eylemlere destek
verirse bir mesafe alabiliriz.

Toplant›da Prof.Dr. Hülya Koçak Berbero¤lu (solda) ve Prof.Dr. Banu Gürkan Köseo¤lu (sa¤da) “A’dan Z’ye diﬂhhekimli¤inde Lokal
Anestezi Komplikasyonlar›” konulu birer sunum yapt›lar. Prof.Dr. Atilla Sertgöz de ikinci gün “‹mplant Destekli Protezlerde Yapım Yöntemleri” baﬂl›kl› bir konferans verdi (ortada).

‹stanbul Ü.D.F. A¤›z Diﬂ Çene Hastal›klar› ve Cerrahisi A.D. Baﬂkan›
Prof.Dr. Cengizhan Keskin:

‘100. Y›l güzel bir vesile oldu’
00. yıl etkinlikleri kapsamında buradayız. Hem bilimsel dişhekimliğinin hem
de üniversitemin 100. yılı olması münasebetiyle biz çok mutluyuz. Etkinlikler Türk dişhekimliği açısından çok verimli bir şekilde
geçiyor. Keşke daha fazla bölgede, daha fazla katılımlı bir şekilde gerçekleştirebilsek. Bu
toplantıların Türk dişhekimliği için çok verimli olacağına inanıyorum.
100. yıl belki bu işin başlangıcı olacak.
Bundan sonra yapılabilirse bütün illerde ya
da 2-3 ili kapsayacak şekilde; üst düzey değil
de serbest dişhekimlerinin işine yarayabile-
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Dr. Diﬂhekimi
Hakan Uzun
Trabzon
u, TDB’nin
bölgemizde
yaptığı ilk toplantı. Bundan sonra
da devamını istiyoruz. Ele alınan
konuların seçiminde de TDB ve Trabzon Dişhekimleri
Odası hekimlerimize sorup aldıkları cevaplar doğrultusunda bu konuları belirledikleri için daha muayenehane pratiğine
yönelik olmuş.
Dişhekiminin büyük bedeller ödeyerek
açtığı muayenehanenin yan sektörleriyle
birlikte ne kadar önemli bir ekonomik faaliyet döndürdüğünü görmeleri lazım.
Dişhekimlerinin de kendi meslek örgütlerine sahip çıkarak muayenehanelerin gözden çıkarılmasına karşı bu demokratik
mücadeleyi yürütmeleri gerekiyor.

B

cek, klinik ağırlıklı olarak bunları devam ettirebilirsek çok faydalı olacak.
Bir de gönlüm şunu arzu ederdi: Bu toplantılara dişhekimleri daha fazla katılsa. Malesef çoğunluk henüz bu toplantıların önemini kavrayabilmiş değil. Mezuniyet sonrası
eğitimin ya TDB ya da Sağlık Bakanlığı kanalıyla zorunlu hale getirilmesinin faydalı
olacağını düşünüyorum.
Burada ele aldığımız konulardan biri de
implanttı. Herkes implant yapmak istiyor
ama implant yaparken neyi, nasıl ve ne zaman yapacaklarını öğrenmeleri gerekiyor.
Diﬂhekimi
Nihal Savran
Trabzon
oplantı oldukça güzeldi, konular güzel
seçilmiş. Bilimsel
toplantılara, kongrelere o kadar
sık katılamıyoruz, genellikle uzak illerde olduğu için; o
yüzden burada düzenlenmesi çok güzel
bir şey.
Burada muayenehanelerden devletin hizmet satın alma meselesi de ele alındı. O
konuda çok doluyuz. Bu bütün dişhekimlerinin ortak bir sorunu. Kesinlikle muayenehanelerden hizmet alınmaya başlanması gerekli; hem mesleğimizin geleceği
açısından hem halkın hizmet alabilmesi
açısından. Bu noktada kitlesel eylemler de
yapılabilir ama dişhekimlerinin desteği
olmalı. Sonuçta bu meslek bizim.

T

İmplantı sadece ticari olarak değil sağlık açısından da değerlendirip doğru yerde doğru
implant yapmalarını onlara öğretmeye çalışıyoruz.
Diﬂhekimi
Nursal Zengin
Trabzon
lk defa böyle
bir organizasyon yapıldı Trabzon’da. Çok hoşumuza gitti, devamını bekliyoruz.
Gündem hakkında bilgilendirilmemiz de çok önemliydi.
Dişhekimliği artık onurunu korumalı
bence. Ve bunun için de hepimiz mücadele etmemiz lazım. Artık geçimini sağlayamayacak durumda olan dişhekimleri
var. Muayenehaneler boş, Kamuda çalışan hekimler sıkıntılı. Muayenehanelerden hizmet alınmalı çünkü hastanelerin
bu kadar insana sağlıklı bir hizmet vermesine imkan yok. Bu konuda dişhekimleri
de Odaların ve Birliğin arkasında durmalı. Bir şekilde sesimizi duyurmak zorundayız. Bu, bizim mücadelemiz sonuçta. <

İ
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BİLİMSEL BÖLGE TOPLANTISI

BİLİMSEL PROGRAM
A SALONU

B SALONU

25 Ekim 2008 // Cumartesi
14.00 – 15.00
15.00 – 15.30

Kongre Oteli
Pine Bay Hotel
Her şey dahil sistem ile hizmet vermektedir.

15.30 – 16.30

25 Ekim 2008 // Cumartesi

Konaklamalı katılım ücretine dahil olan hizmetler

11.00 – 11.30

Bilimsel program
Gala yemeği
Katılım sertifikası
Yaka kartı
Açık büfe kahvaltı
Açık büfe öğle yemeği
Çay / kahve molaları
Alkollü – alkolsüz yerli içkiler

11.00 – 11.30

Günlük katılım ücretine dahil olan hizmetler

Dr. Uğur Ergin
Prof.Dr. Haşmet Ulukapı
Diş Tekn. Murat Dinçer
“Beyazlatma”
“Pratik diş tedavisinde başarının iki anahtarı”
Çay / kahve molası
Dr. Uğur Ergin
Prof. Dr. Özen Doğan Onur
Diş Tekn. Murat Dinçer
“Muayenehane pratiğinde cerrahi komplikasyonlarla
“Pratik diş tedavisinde başarının iki anahtarı”
başa çıkabilme”

11.30 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.30
16.45 – 17.45
20.00

Saadet Şen
“Dişhekimi hasta iletişimi”
Saadet Şen
“Dişhekimi hasta iletişimi”
TDB konuşması
Gala

Prof.Dr. Hasan Alkumru
“Estetik protetik dişhekimliği”
Çay / kahve molası
Prof.Dr. Yasemin Özkan
“Hassas bağlantılı protezler”
Öğle yemeği
Prof.Dr. Bilge Hakan Şen
“Endodontide lokal anestezi: Neden hala uyuşmuyor?”
Çay / kahve molası
Doç.Dr. Şebnem Türkün
“Estetik restorasyonlarda bitirme ve cilalamanın önemi”

Bilimsel program
Yaka kartı
Açık büfe öğle yemeği
Çay / kahve molaları
09.00-19.00 arası her şey dahil yiyecek ve içecek servisi

10.00 – 11.00

Expodental

12.30 – 14.00

24-26 Ekim 2008 tarihlerinde dişhekimliği, ilaç ve farklı
sektörlerden firmaların katılımı ile Expodental Sergisi
organize edilecektir.

KURSLAR
24 Ekim 2008 // Cuma // 17.00 – 19.00 // Kurs Salonu 1
Prof.Dr. Haşmet Ulukapı

TDB 100. YIL ETKİNLİKLERİ MERKEZİ

25 Ekim 2008 // Cumartesi // 09.00 – 13.00 // Kurs Salonu 1

Adres: Hidayet Sokak No 4 Kat 4 Harbiye Şişli – İstanbul
Tel: 212 219 66 45 – 230 29 07
Faks: 212 232 05 60
Web: www.yuzyil.web.tr
E-posta: bilgi@yuzyıl.web.tr

Prof.Dr. Ateş Parlar
Prof.Dr. Kemal Ünsal
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26 Ekim 2008 // Pazar
11.00 – 11.30
11.30 – 12.30

Prof.Dr. Ateş Parlar
“İleri implant cerrahisi”
Çay / kahve molası
Prof.Dr. Kemal Ünsal
“İmplant üstü protez”
Öğle yemeği

“Beyazlatma”
Kurs 20 kişi ile sınırlıdır.

“Cerrahi ve protetik yönden implantolojide estetik”
Kurs 20 kişi ile sınırlıdır.

26 Ekim 2008 // Pazar // 09.00 – 13.00 // Kurs Salonu 2
Prof.Dr. Bilge Hakan Şen
Prof.Dr. Şebnem Türkün

“Endodontik tedavi görmüş, aşırı kuron harabiyeti olan
dişlerin restorasyonu” Kurs 12 kişi ile sınırlıdır.
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KAYIT FORMU
Dişhekimi

Ünvan, Mesleki Durum

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Dr.

Serbest çalışıyor

Kamuda çalışıyor

Çalışmıyor

Adı Soyadı:
İş Telefonu:

Ev Telefonu:

GSM:

Faks:

E-posta:

Posta Kodu:

Adres:

Şehir:
Mezun olduğu fakülte:

Mezuniyet yılı:
Refakatçi
1. Adı Soyadı:

2. Adı Soyadı:

3. Adı Soyadı:

4. Adı Soyadı:

Katılım Ücreti
Konaklamalı
Kayıt (YTL)
Ana Bina Odaları
Club Odaları

15 Eylül tarihine kadar

15 Eylül tarihinden sonra

Tek Kişilik Oda

İki Kişilik Oda

Üç Kişilik Oda

Tek Kişilik Oda

İki Kişilik Oda

Üç Kişilik Oda

260 YTL
230 YTL

360 YTL
330 YTL

510 YTL
480 YTL

290 YTL
260 YTL

390 YTL
360 YTL

540 YTL
510 YTL

Tek çocuk için 0-6 yaş ücretsiz, 7-12 yaş kalınan odada kişi başı ücretin %50’si kadardır. Çocuk indirimleri iki yetişkinle katıldıkları taktirde uygulanır.
Kurslar
“Beyazlatma”

Prof.Dr. Haşmet Ulukapı

50 YTL

“Cerrahi ve estetik yönden impalojide estetik”

Prof.Dr. Ateş Parlar – Prof.Dr. Kemal Ünsal

50 YTL

“Endodontik tedavi görmüş aşırı kuron hassasiyeti olan
dişlerin restorasyonu ”

Prof.Dr. Bilge Hakan Şen – Prof.Dr. Şebnem Türkün

24 Ekim 2008

30 YTL

25 Ekim 2008
26 Ekim 2008
Günlük Kayıt
Tarih
24 Ekim 2008

45 YTL

25 Ekim 2008

45 YTL

26 Ekim 2008

45 YTL

Günlük Kayıtlarda Gala Yemeği Ücreti
70 YTL
Genel Toplam:

YTL

Konaklamasız Paket Kayıt
24 –25 –26 Ekim 2008

110 YTL

“Paket alınan günlük kayıtlarda otele giriş saati Cuma günü için 14.00’dır.”

Açıklamalar
Dişhekimi olmayan refakatçiler Bilimsel Program’dan yararlanamazlar. Yaka Kartı ve Katılım Belgesi alamazlar.
01 Ekim 2008 tarihine kadar yapılan iptallerde ödemenin %50’si iade edilir.
15 Ekim 2008 tarihinden sonra yapılan iptallerde iade yapılmaz.
Bilimsel Bölge Toplantısı dahilinde, giriş günü öğle yemeği alınmayacaktır, çıkış günü öğle yemeği sonrası program tamamlanacaktır.
Giriş günü öğle yemeği isteyen misafirlerimizin otele 15 Eu fark ödemeleri gerekmektedir.
Ödeme Şekli
Banka Havalesi: Fortis’ten yapılan havalelerde havale ücreti alınmayacaktır.
Fortis Osmanbey Şubesi
Kredi Kartı

Visa

Tarih

Hesap Numarası:

Yazıyla

30440-0001

Mastercard
CW no:

Kart no:
Rakamla

Şube Kodu: 290

Son kullanım tarihi:

YTL’nin kredi kartı hesabımdan çekilmesini kabul ediyorum.
İmza

Kayıt işleminizin yapılması için kayıt formunun ve ücretin ödendiğine dair açıklamalı banka dekontu veya
Kredi kartı bilgileri doldurulmuş kayıt formunun faks ya da posta yoluyla alttaki adrese gönderilmesi gerekmektedir.
Organisazyon sekretaryası: RECRO TURİZM
Mithatpaşa Cad. No 177/A Karataş – Konak – İZMİR • Tel: 0232. 483 53 88 • Faks: 0232.483 53 38 • mugeakman@recroturizm.com
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70 TDBD kayb›m›z

Tonguç Görker’i kaybettik
TDB yasas›n›n haz›rlanmas›nda büyük emekleri olan meslektaﬂ›m›z Tonguç Görker’i 1 Temmuz
2008 günü kaybettik. 1978 y›l›nda bir süre Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteﬂarl›¤› da yapan Görker’le son
olarak Yüzy›l Arﬂiv Komitesi bir röportaj yapm›ﬂt›. O röportajdan baz› baﬂl›klar› sunuyoruz.
Maddi durumumuz iyi de¤ildi
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Yüksek Okulu'ndan 1956 yılında mezun oldum. Tıp fakültesinde öğrenciyken, iki arkadaşımın ısrarıyla bölüm değiştirip, dişhekimliğine geçtim. Babam emekli subaydı ve maddi durumumuz iyi değildi. Tıp
Fakültesi’nde kalsam asistanlar maaş almadığı için ekonomik nedenlerle ihtisas
yapamayacaktım. Dolayısıyla dişhekimliğine geçtim.
Okulun araç gereci yeterli değildi ve eskimişti. Öğrencilere birer motor alma
mecburiyeti kondu. Çok zor durumda kalınca tıp fakültesinden kalan atlaslarımı satarak asma motor alabildim.
Ö¤rencilik döneminde sosyal
faaliyetler
Okulda faal bir öğrenciydim. Diştabipleri
Talebe Cemiyeti seçimi yapılıyordu, ben
de aday oldum ve yönetim kuruluna seçildim (1952-53). Sonra da İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği yönetim kuruluna seçildim (1954). Ondan bir sene sonra da
Talebe Birliği Başkanı oldum. Üniversite
gazetesi çıkarmaya başladık.
Mesleki örgütlenme
1960'larda terhis olup askerden geldiğim
zaman Türk Diştabipleri Cemiyeti’nden
haberim vardı ama işlevsiz olduğunu düşünüyordum. Bir süre meslek örgütüyle ilgilenmedim. Sanıyorum 1962 veya 1963
olabilir dernek kapatılmıştı. İki hocamız
Cemiyet'e başkan olmak için mücadele etmiş, biri kazanmıştı. Kaybeden hocamız
bunu hazmedeyip mahkemede sonuçları
iptal ettirmişti. Mahkeme de bu anlaşmazlıkların sürmesi üzerine “siz anlaşıncaya
kadar kapatıyoruz” demişti. Bu nedenle
Cemiyet 2 senedir kapalıydı.
Bazı dişhekimi arkadaşlarım durumdan
vazife çıkarıp Türk Diştabipleri Cemiyeti’ni tekrar işlevsel hale dönüştürmek için
çaba gösteriyorlardı. Yeni bir grup kurup,
kendi aralarında bir yönetim kurulu oluşturdular. Beni de kongrede sözcülük yapmam için ekiplerine davet ettiler. Meslektaşımız olan Hasan Kubalı’nın muayene-

hanesinde toplandık. Seçim yapıldı ve listemizden adaylar kazandı.
Diﬂhekimli¤i hekimlikten
say›lm›yordu
O gün yapılan genel kuruldaki gündem
maddelerinden bazılarını vermek istiyorum:
> Tabipler birliğindeki sembolik temsil
en önemli sorunlarımızdan biriydi. Dişhekimleri Tıp bayramlarından bile dışlanır,
hastanelerde en elverişsiz çalışma bölümleri dişhekimlerine verilirdi.
> Sağlık ocaklarında dişhekimleri yoktu.
10 bin kişiye bir hekim düşer ve kadro açılmazdı.
> O yıllarında ücret değerlendirmesi yapılırken sıralama yapıldı ama hekimler kısmında dişhekimleri yoktu. Ben o zaman
hekim sendikası yönetim kurulundaydım.
Kemal Demir Sağlık Bakanı’ydı ve bir kongremize gelmişti. Orada bu konuyu sor-

duklarında Demir “listenin altında var”
dedi. Listenin altına baktığımızda dişhekimlerinin yardımcı sağlık personeli kısmında olduklarını gördük. Hemşireler,
ebeler vs. gibi yardımcı sağlık personeli ile
aynı kısıma konulmuştuk.
> Dişhekimlerine idari hizmetlerde görev vermiyorlardı. Mevzuatta bir engel olmamasına rağmen fiilen böyle bir uygulama yapılıyordu. Hekimlikte bazı dallarda
fiili hizmet zammı verilirdi. Dişhekimleri
röntgen ışınına muhatap oldukları halde,
hem de daha fazla muhatap oldukları halde bu zamdan yararlanamazdılar.
> Dişhekimlerinin ilaç yazmalarını kısıtlayan bir mevzuat vardı. Dişhekimleri ilaç
yazamaz denirdi. Bu durum geçici bir formülle merhum hocamız Feyzullah Doğruer tarafından halledildi.
Genel Kuruldan sonra ilk iş olarak bir
toplantı yeri ayarlandı. Yönetim kurulunda 9 kişiydik. O zamanki koşullara göre

çok iyi çalışmalar yaptık.
Hastanedeki elverişsiz çalışma koşullarına müdahale ettik. Yeni bir hastane yapılacağı zaman dişhekimliğine de ayrı bir yer
temin etmeye çalıştık. Nihayetinde dişhekimliğine doğru düzgün yerler verilmeye
başlandı, gereğinde büyük klinikler verildi.
Sağlık Bakanlığı’na itiraz ederek sağlık
meslekleri değerlendirmesinde, yardımcı
sağlık personeli kısmından çıkıp, sağlık
personeli kısmına geçtik.
Dişhekimlerinin fiili hizmet zammı için
çok uğraştık. Özellikle, aynı zamanda milli güreşci olan Burhan Pandül yönetim kurulundaydı, O çok uğraştı. Ve sonunda fiili hizmet zammı kabul edildi.
Diﬂhekimlerinin ayr› örgütlenmesi
fikri
Tabipler Birliği’nde sembolik olarak temsil
edilen dişhekimlerinin ayrı bir birlik oluşturmaları için 60’ların sonlarında çalışmalara başladık. O dönemde Tabipler Birliği’nin Merkez Konseyi’ndeydim. Dişhekimlerine 1970’li yılların başıydı sanıyorum bir Amerika gezisi organize ettik. Bu
geziden edindiğimiz para ile İstanbul Şişhane’deki daha önce Oda merkezi olarak
da kullandığımız daireyi satın aldık. Orası
Türk Diştabipleri Cemiyeti’nin merkezi
oldu. Satın alma işini Nusret Çubukçu halletti. Cemiyet olarak aylık bültenler çıkarmaya başladık.
Amerika gezisinden dönüşte Tabipler
Birliği Başkanı Ruknettin Tözüm görevinden istifa etti. Ben de geçici olarak başkanlığı vekaleten yapmaya başladım.Yönetim
kurulunda başkanı belirlemek için yaptığımız seçimlerde bir türlü aday çıkmadı. Diğer kurul üyeleri “Sen bunu vekaleten devam ettir. Neden böyle yaptınız diye sorarlarsa, o diştabibiydi, onun için onu başkan
seçmedik, devam ettirdik deriz” dediler.
Buna çok sinirlendim. “Benim mesleğime
çok büyük bir hakarette bulunuyorsunuz.
Ben istifa ediyorum” deyip istifamı verdim. Ondan sonra Erdal Atabek başkan seçildi.
70’leri başında Cemiyet’in şubeler açması konusunu gündeme getirdim. O sıra
Ankara ve İzmir’de de diştabipleri cemiyetleri kurulmuştu. Onların da başkanları
arkadaşlarımdı. Ankara’daki, Profesör İlhan Çuhadaroğlu, İzmir’deki de Orhan
Özkan. Onları da çağırdık. Bir de Bursa’da
bir cemiyet kurulmuştu, onlara da bir davet gönderdik. Fakat yalnız Ankara ekibi
geldi. Birkaç gün boyunca üşenmeden bütün maddeleri revizyondan geçirdik.
Şube açma konusunda sadece Ankara’yı

‘12 Eylül’den sonra Ca¤alo¤lu’ndaki
sendika binas›n› elimizden ald›lar.
Yediemin’e verdiler. Ne var ne yok,
hepsine el koydular. Diﬂtabipleri cemiyetine b›rakt›¤›m›z arﬂivler de ortadan yok oldu.’

ikna edebildik. İzmir kabul etmedi. Bursa’dan da hiç cevap gelmedi. 72’de artık
bıkkınlık içindeydim, çok yorulmuştum.
O dönem bir aktifleşme oldu. Antalya ve
Adana’da şubeler kuruldu ve tabip odalarından ayrılma isteği sesleri çıkmaya
başladı.
Ulusal Diﬂhekimli¤i Günü’nün
kabulü
O dinamizmle 72’de hemen gündeme Dişhekimliği Bayramı’nı getirdik. Hep birlikte uzun bir inceleme yaptık. 1909’da olan
bütün olayları incelememize rağmen eğitim şu gün başlamıştır diyecebileceğimiz
bir şey bulamadık. Sonunda 1908'de dişhekimliği okulunun kuruluşunu kesinleştiren kararı bulduk. Çalışmalar sonucunda
okulun kuruluşu olarak 22 Kasım tarihini
bulduk ve dişhekimliği bayramı olarak ilan
etmeye karar verdik. O sırada Prof. Dr.
Yılmaz Manisalı İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin dekanıydı. Sırf
destek olsun diye 22 Kasım törenine o sene mezun olmuş öğrencilerin hepsini getirdi. Çok muhteşem bir toplantı oldu .
78’de birdenbire Ankara’ya Sağlık Bakanlığı'na Müsteşar olarak tayin edilince
hem Türk Tabipleri Birliği'ndeki hem de
Türk Diştapipleri Cemiyeti'ndeki görevlerimden mecburen istifa ettim. Müsteşarlık
görevim sırasında Alma Ata'da yapılan
Dünya Sağlık Örgütü toplantısına
katıldım.
12 Eylül’den sonra Cağaloğlu’ndaki sendika binasını elimizden aldılar. Yediemin’e
verdiler. Ne var ne yok, hepsine el koydular. Diştabipleri cemiyetine bıraktığımız
arşivler de ortadan yok oldu.
1980 sonunda Bingöl’e sürüldüm. Duruma itiraz edip mahkemeye dava açtım.
Maaşımı da kesmişlerdi. 1981’de İstanbul’a geldim. O sırada Diştabipleri Cemiyeti Başkanı Prof. Özen Tuncer'di. Dişhekimleri Birliği Kanunu için yaptığım çalışmalardan bahsederek çaba göstermeyi
önerdim. Kanunu, Yönetim Kurulu Ankara’ya gidecek diye istemediler. Çok güven-

diğim arkadaşım Prof. Dr.Yılmaz Manisalı da Yönetim Kurulu’yla ters düşmek istemediğinden kabul etmedi. Son çare olarak
aklıma Ercüment Konukman geldi. Ercüment, çok tarafsız, efendi dürüst bir insandı. Sanırım 1983 gibi idi. Meclis'e veriliş
dilekçesine kadar kanunun hepsini hazırladım ve Prof.Dr. Ercüment Konukman’dan randevu aldım. Konukman'ı ikna ederek Kanunun Meclis'e gitmesini
sağladık. Bunun üzerine İstanbul’da Cemiyet'te kıyamet koptu. Tabipler Birliği'nden ayrılmak istemiyorlardı. Ankara'daki cemiyet destekledi ama orada da
Eser Cilasun karşı çıktı. Bütün gücümle
Nusret Fişek’i razı etmeye çalıştım ama olmadı. Bir süre sonra Nusret Fişek'ten bundan vazgeçmem için haber geldi ama onu
da ben kabul etmedim. Nihayet 1985’te
Özal hükümeti zamanında Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu Meclis'ten geçerek
yasalaştı.
Mezuniyet sonras›
Emekli olduktan sonra 5 sene sözleşmeli
olarak Çapa dişhekimliği fakültesine gittim. 1993’te ayrıldım. SSK Okmeydanı
Hastanesi dişhekimliği bölümünü kurdum. Dört sene boyunca uğraştım, emek
verdim.
Sahte diﬂhekimleri
1980’lerde sahte dişhekimlerini caydırıcı
bir kanun maddesi yoktu. Olan cezalar çok
hafif cezalardı. Onun için onlarla mücadele edilemiyordu. Hatta edilemediği gibi
bundan cesaret alıp seçim bölgelerindeki
bazı milletvekillerini inandırarak kendilerinin dişhekimi sayılmasına dair kanunlar
hazırlayıp verdiler. CHP Adıyaman milletvekili Kemal Tabak bunlardan biriydi. Tabak’ı kanunu çıkarmaması için ikna etmeye çok uğraştım ve vazgeçirdim. Sahte dişhekimleri bununla da kalmayıp kanun için
Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna’ya bile giderler. Aktuna onları destekler. “Benim
berberim bana protez yaptı, ne olmuş
yani” der.
<
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TDBD Yüzy›l Kongresi

Yüzy›l buluﬂmas›
ad›na yak›ﬂt›
TDB ve ‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nin birlikte organize ettti¤i Yüzy›l Kongresi
30 Haziran-5 Temmuz 2008 tarihleri aras›nda ‹stanbul Lütfi K›rdar Kongre Saray›’nda gerçekleﬂtirildi. 2. Pan Avrupa Kongresi’yle birlikte 8 salonda toplam 49 bilimsel oturumun yap›ld›¤›
Kongre, bilimsel içeri¤inin zenginli¤iyle de yüzüncü y›l›m›za yak›ﬂan bir organizasyon oldu.
azırlıkları iki yıla yakın zamandır
süren Yüzyıl Kongresi 30 Haziran
sabahı Meslek Sorunları Sempozyumu’nun (MSS) açılışıyla başladı. Lütfi
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nın bulunduğu bölgede bir süredir yürütülen inşa
faaliyeti bazı fiziki zorluklar yaratsa da organizasyonda kayda değer bir sıkıntı yaşanmadı.
MSS açılış konuşmasını Kongre MSS
Komitesi Başkanı Zerrin Küpçü Meslek
Sorunları Sempozyumu bünyesinde yapılacak toplantıları sıraladı ve 100. yıl nedeniyle bu yıl 3. Eğitim Kurultayı’nın da MSS
bünyesinde düzenlendiğini belirtti. Oda
başkan ve genel sekreterlerinin, basın
mensuplarının ve izleyicilerinin bulunduğu topluluğun alkışları arasında kürsüye
gelen Genel Koordinatör Prof.Dr. Gülümser Koçak, organizasyon çalışmalarının
mutfağına ilişkin gözlemlerini esprili bir
dille aktardı.

H

Y›ld›r›m’dan Hükümete: Çözümün
basit bir formülü var: Dan›ﬂma
TDB Genel Başkanı Celal Yıldırım, ağız diş
sağlığı hizmetlerinin sunumuyla ilgili güncel durum üzerine bir sunum yaparak eldeki verilerin toplumun dişhekimliği hizmetlerine ulaşamadığını gösterdiğini belirtti. Sorunu çözmek adına kamuda geliştirilen performans uygulamasının suistimallere ve hastaya zarar verecek uygulamalara yol açtığını kaydeden Yıldırım, sorunun çözümünün o kadar zor olmadığını
ama dişhekimlerine, onların örgütüne kulak vermeyi gerektirdiğini ifade etti.
TDB’nin önerilerini sıralayan Yıldırım,
kamunun serbest dişhekimlerinin bulunmadığı yerlere istihdam yaratmasının uygun olacağını, bunun dışında Kamuda yeni istihdam yaratılmasına karşı olduklarını
belirtti. TDB Genel Başkanı, sunumunun
ardından basın mensuplarının sorularını
yanıtladı.

Yüzyıl etkinlikleri kapsamında ilkokul 5.
sınıf öğrencileri arasında düzenlenen Gülen Dişler konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri de MSS
açılış töreninde verildi.
Açılış töreninin ardından Oda başkan ve
genel sekreterleriyle TDB Merkez Yönetim
Kurulu’nun katıldığı Başkanlar Konseyi
toplantısına geçildi. TDB Genel Sekreteri
Murat Ersoy’un tüm başkanları tanıtmasının ardından toplantının ilk gündemi olan
“Türk Ceza Kanunu’nun Dişhekimlerine
Yüklediği Sorumluluklar ve Yaşanan Sorunlar” başlığına geçildi. Bu kapsamda ilk
olarak Adli Dişhekimliği Uzmanı Dr. Hüseyin Afşin “Dişhekimliği ve Malpraktis”
başlıklı bir sunum yaptı. Dişhekiminin
hastasına karşı yükümlülüklerini kısaca
özetledikten sonra dişhekimliğinde bakım
standardı kavramına değinen Afşin, bunun ne durumda ihmal edilmiş sayılabileceği ve dişhekiminin ne durumda sorumlu

Kongre diﬂhekimli¤inin dünya çap›ndaki en yetkili isimlerinin de buluﬂma noktas› oldu. Aç›l›ﬂ seremonisinde ERO (FDI Avrupa
Bölgesel Organizasyonu) Baﬂkan› Patrick Hescott, FDI önceki dönem Baﬂkan› Michele Aerden, Figen Yücel, TDB Baﬂkanvekili
Prof.Dr. Taner Yücel, FDI Baﬂkan› Dr. Roberto Vianna, KKTC Sa¤l›k Bakan› Eﬂref Vaiz, TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m ve eﬂi
diﬂhekimi Ayten Y›ld›r›m görünüyor.

tutulabileceği konusunda açımlamalar
yaptı. Afşin, yasa karşısında dişhekimlerinin güç duruma düşmemek için kayıtlarını düzgün tutmaları konusunda tekrar
uyardı. Aynı başlık altında söz alan TDB
Hukuk Danışmanı Avukat Mustafa Güler,
ceza yasasında dişhekimlerini ilgilendiren
maddelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yasa hazırlanırken gözden kaçırılan
noktaların hukuki sonuçlarının dişhekimlerini basit aykırılıklardan dolayı mesleklerini yapamaz hale getirebileceğini belirten
Güler, sahte dişhekimleriyle mücadele süreçlerinde dişhekimliği cihazlarına el konmasının mahkeme kararına bağlı olduğunu belirterek oda yönetimlerini hukuki sürece özen göstermeleri konusunda bilgilendirdi.
TDB’nin talepleri tekrar dile getirildi
Toplantının öğleden sonraki bölümünde
ağız diş sağlığı hizmetlerinin özelden de
satın alınmasına yönelik politikalar ve bu
konuda sürdürülecek eylem planı gündeme getirildi. TDB MYK üyesi Tuncer Taşkın’ın sunumunda TDB’nin hizmetin neden muayenehanelerden de satın alınması
gerektiğine dair gerekçeleri maddeler halinde sıralandı. Kamuda istihdam edilen
dişhekimi sayısının yaşanan artışa rağmen
sadece 5447 olduğu; bunun da ne ihtiyacı
ne de talebi karşılama olanağı olmadığı
vurgulandı. Ağız diş sağlığ hizmetlerinin
zannedildiği gibi kamuda daha ucuza üretilemediği, sunulan verilerin hiçbir sabit
maliyet kaleminin hesaba katılmadan hazırlandığı için gerçekçi olmaktan uzak olduğu da kaydedildi. Muayenehanelerin
birçok Avrupa Birliği ülkesinde sistem içe-

Meslek Sorunlar› Sempozyumu bünyesinde yap›lan TDB Baﬂkanlar Konseyi
toplant›s›nda Hükümetin muayenehanelerden hizmet al›m› konusundaki tavr› da ele

risinde olduğu, Türkiye’de de bunun dışında bir yaklaşımın sorunları çözmeyeceği belirtildi. Bu noktada TDB politikası da,
> Dişhekimliği hizmetlerinin başta muayenehaneler olmak üzere özel kuruluşlardan
alınması,
> Sadece kamu için geçerli olan hekim seçme özgürlüğünün özel çalışan dişhekimlerini de kapsaması,
> Dişhekimliği hizmetlerdeki ücretlerin bilimsel esaslara göre belirlenmesi,
> Protez ve tedavi işlemlerini kontrol eden
mekanizmalar kurulması, olarak özetlendi. Bu doğrultuda kamuoyuna, diğer meslek kuruluşlarına, dişhekimlerine, siyasilere, hükümete, bürokratlara ve yargı organlarına yönelik olarak yapılması gerekenler
bir eylem planı halinde sıralandı.
TDB Asgari Ücret Tarifesi ile Sağlık Bakanlığı’nın fiyatları arasındaki uyumunun
sağlanması için oluşturulan Komisyon’da
TDB’yi temsil eden MYK üyesi Tümay İmre de çalışmada gelinen son durumu anlattı.
>

‹stanbul
Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i
Fakültesi Dekan› ve Yüzy›l Kongresi
Eﬂbakan› Prof.Dr. Hasan Meriç, hem
diﬂhekimli¤inin hem de fakültesinin 100.
y›l›nda bu görevi yapmaktan duydu¤u
mutlulu¤u ifade etti.
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3. E¤itim Kurultay›
İkinci gün dişhekimlerine yönelik kurslar
üç ayrı salonda başladı. MSS bünyesinde
düzenlenen 3. Eğitim Kurultayı’nın “Türkiye’de Dişhekimliği Eğitimi” ve “Sürekli
Dişhekimliği Eğitimi” başlıkları altında çalışacak iki çalışma grubu da sabah saatlerinde toplanarak çalışmalarına başladı.
Başkanlar Konseyi toplantısı da ilk günden
kalan eylem planı gündemi tartışılmaya
devam etti. TDB’nin önerdiği eylem planı
üzerine oda başkanları çeşitli öneri ve eleştirilerde bulundular. 2007 yılında TDB
Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Kasım 2007’de Eskişehir’de yapılan Başkanlar Konseyi toplantısında >

3. E¤itim Kurultay› içerisinde oluﬂturulan Ülkemizde Diﬂhekimli¤i E¤itimi Çal›ﬂma
Grubu’nda Prof. Dr. ‹nci Oktay (Baﬂkan), Dr. A.Altu¤ Çilingir (Raportör), Prof. Dr. Gökhan Alpaslan, Prof. Dr. Nil Altay, Prof.Dr. Özen Do¤an Onur, Diﬂhekimi Jülide A¤›lönü,
Diﬂhekimi Zeynep Aktaﬂ ve diﬂhekimli¤i ö¤rencisi Mahir Südemen görev ald›.

Yüzy›l Kongresi’nde büyük ilgi gören iki konferans veren
Prof.Dr. Sreevinas Koka sorular›m›z› yan›tlad›:

‘Hayalimdeki mükemmel
implant henüz icat edilmedi’
Diﬂhekimli¤inde; genel sa¤l›k için
kullan›lan bifosfonatlar›n kullan›m› nas›l bir etki gösteriyor?
Bifosfonatların tıbbi olarak yardımı olabilir. İspatlanmış iki tane faydası var bizim için. Birincisi, özellikle düşük kemik
yoğunluğu bulunan insanlarda periodontal hastalığın çok yaygın olduğunu
biliyoruz. Bu hastalara bir ilaç olarak verilebilir. Periodontal hastalığın önlenmesinde kullanılabiliyor. İkincisi yeni bir
gelişme, özellikle cerrahi işlemlerden ya
da travmatize olmuş kemiklerden sonra
kemiğin yeniden şekillenmesinde yardımcı oluyor.
Kemik yo¤unlu¤u ile osteoporoz
aras›ndaki iliﬂki nedir?
Düşük kemik yoğunluğu bizim için kemiğin kırılmasının en önemli sebeplerinden biri. Bu yüzden de kemiğin yoğunluğunu ölçmemiz gerekiyor. Ama
kemiğin yoğunluğunu ölçmeden önce de
riskleri tespit edebiliriz. Bunların birkaç
yolu daha var. Bunların birincisi, daha
önce bir kırık geçirmiş olup olmaması.
Eğer daha önce geçirmiş kemik kırığı
varsa bu riskin çok yüksek olduğunu
gösteriyor. İkincisi, ailede bir kırık gerçekleştiyse de riskin çok yüksek olduğunu öngörebiliriz. Son olarak da yaşlı bireylerde riskin çok yüksek olduğunu
söyleyebilirim.

Baﬂar›l› olunabilmesi için
yüzey
özelliklerinden
hangi implant› tavsiye
edersiniz?
Tüm dünyada kabul edilmiş
mükemmel bir implant bu- Prof.Dr. Koka ile dergimiz ad›na söyleﬂiyi
lunmuyor. Bütün implantlar Dr. Duygu ‹lhan gerçekleﬂtirdi.
genelde kemiğin osseointegrasyonunu sağlamak amaçlı düşünülü- da istediğiniz renge dönüşebilmesi! Buyor. Halbuki yumuşak dokunun integ- nun mümkün olabilmesi için genler ve
rasyonu da düşünülmeli. Özellikle este- insan vücudu üzerinde çok fazla çalışma
tik bölgede çalışıyorsak hastanın mutlu yapılmalı tabii.
olabilmesi için estetik bölgenin integrasyonu daha önemli. Bununla ilgili imp- Kongre hakk›ndaki
lantların geliştirilmesi gerekli. Özellikle izlenimleriniz neler?
bu implant bölgesinde çalışırken çok Ben Londra’da büyüdüm, çeşitli Avrupa
dikkatli davranmaya çalışıyorum. Diğer kentlerinde eğitim aldım ama Hint asıllıtaraftan implantların seçiminde vakaya yım. Buraya geldiğimde çok farklı bir şegöre davranıyorum. Tek bir implant kul- hirde olduğumu hissettim. Bu İstanbul’a
lanmıyorum. Kliniğimizde birçok güve- ve Türkiye’ye ilk gelişim. Bir sokaktan
nilir marka var ve daha çok bildiğim diğerine geçerken bile farklı şehirlerdeymarkaları kullanmayı tercih ediyorum. miş gibi hissettim. Bir bölgede HindisKlinik olarak kanıtlanmış markaları ter- tan’ın bir parçasını görürken iki üç sokak
cih ediyorum. Yenileri de fakültede de- ötede Paris’te bulunduğumu hissettim.
nendikten sonra kullanmayı tercih edi- İstanbul oldukça ilginç bir şehir. Birçok
yorum.
kültürün karışımı var. İnsanlar cana yakın. Daha önce bir arkadaşım bana OrGelecek için ideal bir implant
han Pamuk’un ‘İstanbul’ kitabını hediye
düﬂündünüz mü?
etti. Kitaptan İstanbul’u melankolik ve
Bunun için arkadaşlarımızla klinikte es- nostaljik bir yer olarak algıladım. Fakat
pri konusu olan akıllı bir diş öneriyoruz. bunun tam olarak şehri yansıttığını söyBu proje şöyle: Dişin bir yerinden kırıl- leyemem, buraya geldikten sonra eğlendığında kendi kendine tamamlanması ya celi bir şehir olduğuna karar verdim.
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A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› konusunda fark›ndal›k yaratmak amac›yla ilkö¤retim 5. s›n›f ö¤rencileri aras›nda yap›lan “Gülen Diﬂler” konulu resim yar›ﬂmas›n›n ödülleri Meslek Sorunlar› Sempozyumu’nun aç›l›ﬂ töreninin ard›ndan verildi (üstte solda). KKTC Sa¤l›k Bakan› Diﬂhekimi Eﬂref Vaiz de Kongrenin aç›l›ﬂ› için ‹stanbul’dayd›. ‹stanbul Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi’nde okuduklar› y›llardan arkadaﬂ olan Eﬂref Vaiz ve TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m bir süre iki ülkedeki sa¤l›k politikalar› üzerine sohbet ettiler.

çeşitli nedenlerle uygulanması ertelenen
“Tedavi Hakkını Kullan” çalışması yeniden gündeme getirildi. MYK üyesi Tuncer
Taşkın’ın çalışma projesi hakkında açıklayıcı sunumunun ardından bazı Oda yöneticileri proje konusundaki çekincelerini
belirttiler.
Öğleden sonraki oturumda da TDB Genel Sekreti Murat Ersoy Oda başkan ve genel sekreterlerini idari konularda bilgilendiren bir sunum yaptı.
CED Baﬂkan› Orlando Da Silva
Avrupa’da diﬂhekimli¤ini
anlatt›
MSS’nin son günü Avrupa’dan önemli bir
konuğumuz vardı. Avrupa Dişhekimliği
Konseyi (CED)’in Başkanı Orlando DaSilva Avrupa Birliği ülkelerinde dişhekimliği
uygulamaları üzerine bir konferans verdi.
Öncelikle CED ve faaliyetleri hakkında kısaca bilgi veren Da Silva, dişhekimi kavramının yakın gelecekte alacağı biçim üzerine CED’in açılımlarını ve Bologna sürecinin dişhekimi eğitimiyle ilgili yansımalarını aktardı. Aynı anda diğer salonda da Oda
yöneticilerine yönelik olarak Yönetimde
İletişim konulu bir konferans veriliyordu.
Eğitim uzmanı Asalettin Aslanoğlu’nun
sunduğu konferans Oda yöneticileri tarafından beğeniyle karşılandı.
Üçüncü günün bir diğer toplantısı da
Disiplin Soruşturmalarında yaşanan sorunların önlenmesine ilişkin olarak Oda
yönetici ve disiplin kurulu başkanlarının
katıldığı, TDB Hukuk Danışmanı Av.
Mustafa Güler ve TDB Genel Sekreteri
Murat Ersoy’un örnek durumlara ilişkin
açıklamalarıyla ilerleyen toplantıydı.

TDB-Dekanlar ortak toplant›s›
Her yıl kongre bünyesinde düzenlenen
TDB Merkez Yönetim Kurulu - Dişhekimliği Fakültesi Dekanları ortak toplantısı da
2 Temmuz günü yapıldı. Fakülte kontenjanlarının artırılması, Kamunun muayenehanelerden de ağız diş sağlığı hizmeti alması gibi konularının ele alındığı toplantının ardından bir de ortak basın açıklaması
yapıldı. Bu açıklamanın tam metnini sayfalarımızda bulacaksınız.

Kongre aç›l›ﬂ töreni diﬂhekimli¤i
dünyas›n› biraraya getirdi
Kongrenin bilimsel kısmının açılışı yine
görkemli oldu. KKTC Sağlık Bakanı Dişhekimi Eşref Vaiz, FDI’ın gelecek dönemki Başkanı Roberto Vianna, önceki Başkanı Michale Aerden, Asya-Pasifik Dişhekimleri Birliği Başkanı Münir Amro, Pan
Avrupa Dişhekimliği Kongresi Başkanı
Vladimir Sadovski, Suriye Dişhekimleri
Birliği Başkanvekili Sefuh El-Bunni, Bulgaristan Dişhekimleri Birliği Başkanı >

Diﬂhekimli¤inde kad›n
DI’ın geçmiş dönem başkanı ve ilk
kadın başkanı Dr. Michele Aerden
ve Dişhekimi Ayten Yıldırım’ın
konuşmacı olarak katıldığı ‘Dişhekimliğinde Kadın’ konulu panelin moderatörlüğünü Prof.Dr. Gülçin Bermek yaptı.
Panelde dünyadaki dişhekimlerinin
%52’sinin kadın olduğu, mesleğimizin
feminizasyonunun gerçekleştiği ifade
edildi.
Dr. Michele Aerden, Avrupa’da kadın
dişhekimlerinin çoğunun ortodonti ve
pedodontiyi tercih ettiğini, cerrahide %5

F

kadın temsili olduğunu söyledi.
Aerden, kadın dişhekimlerinin erkeklere göre daha az gelir elde ettiklerini,
derneklerde ve karar alma organlarında
daha az yer aldıklarını dile getirdi.
Dişhekimi Ayten Yıldırım da ülkemizdeki kadın ve erkeklerin eğitim düzeyleri
ile ilgili istatistiki bilgiler verdi.
Yıldırım, ülkemizde meslek odalarındaki yönetim kurulu, disiplin kurulu gibi karar organlarında bulunan kadın ve
erkek temsil sayısında da kadınlar aleyhine uçurum olduğunu ifade etti.
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Nikolay Şerkov, Suudi Arabistan Dişhekimleri Birliği Başkanı Faysal Deyyup, Özbekistan Dişhekimleri Birliği Başkanı Rahmatullah Nigmatov, KKTC Dişhekimleri
Odası Başkanı İzgü Beyar, Erzurum Millletvekili Dişhekimi Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt ve Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri
Genel Müdür Vekili Doç.Dr. Öner Odabaş
gibi birçok önemli konuğun bulunduğu
açılış töreni dişhekimliğinin 100. yılını anlatan ve TDB’nin örgütlenme ve mücadele
tarihinden karelerle bezeli sinevizyon filminin gösterimiyle başladı. “Bu türkü onların sevdasının türküsü” diye bitiyordu sinevizyon filmi ve Genel Başkan Celal Yıldırım filmin kaldığı yerden alıp sevdalarının
ne olduğunu anlatmaya koyuldu. Mesleki
saygınlığın korunması, dişhekimlerinin
hak ve çıkarlarının savunulması için bugüne kadar mücadele yürütenlerin takipçisi
olduklarını, küresel kapitalizmin dişhekimliği hizmetlerinde de yaratmakta olduğu sermaye egemenliği sürecine karşı mücadele etmesinde bu sevdanın parçası olduğunu aktaran Yıldırım, kamunun muayenehanelerden hizmet alımıyla ilgili olarak hükümetin kendilerine önerilerde bulunduğunu ve TDB’nin bunu reddettiğine
dair mahsatlı söylentiler üretildiğini, kesinlikle böyle bir durumun olmadığını,
meslektaşlarımızın bu süreçte TDB’nin sesine kulak vermesi, mücadelede TDB’nin
arkasında durması gerektiğini belitti.
Yıldırım’ın ardından kürsüye 2008-2010
arasında görev yapacak FDI seçilmiş başkanı Roberto Vianna geldi. Türkçe olarak
Dişhekimliğinin 100. yılını kutlayan Vienna, Türkiye’deki dişhekimliğinin bu yüzyıl
içinde çok ilerlemiş olduğunu bu kongre
vesilesiyle de görebildiğini ifade etti.
Prof.Dr. Hasan Meriç:
‹kibuçuk y›ll›k çal›ﬂman› ödülü
Prof.Dr. Sedat Küçükay ve tiyatro oyuncusu Defne Halman’ın sunduğu törende konuşmaların aralarında Toplum Ağız Diş
Sağlığı Komisyon’unun hazırladığı ve sanatçı Mirkelam’ın rol aldığı ‘Sağlık Önce
Ağızda Başlar’ bilgilendirme filmleri gösterildi. Kongre Eşbaşkanı İ.Ü.D.F. Dekanı
Prof.Dr. Hasan Meriç iki buçuk yıldır heyecanla sürdürdükleri yüzyıl kutlama hazırlıklarını taçlandıran kongrenin başarısından çok mutlu olduğunu belirtti. KKTC
Sağlık Bakanı meslektaşımız Eşref Vaiz de
mezun olduğu fakülte olan İ.Ü.D.F.’nin
yüzüncü yılını kutlamaktan mutlu olduğunu ifade ederek meslek odaları çalış- >

Sürekli Diﬂhekimli¤i E¤itimi Çal›ﬂma Grubu’nda Prof. Dr. Onur ﬁengün (Baﬂkan), Dr.
Ayﬂe Koçak (Raportör), Prof. Dr. Hakan Ak›nc›bay, Prof. Dr. Serdar Çintan, Prof. Dr.
Semih Özbayrak, Diﬂhekimi P›nar Satio¤lu, Diﬂhekimi Yavuz Yenidünya ve Prof.Dr. Taner Yücel görev ald›.

Bu y›l ikincisi düzenlenen Pan Avrupa Kongresi de Yüzy›l Kongresi’yle beraber gerçekleﬂtirildi. Kongrenin aç›l›ﬂ› 4 Temmuz günü yap›ld› (solda). Organizasyon Komitesi
Baﬂkan› Dr Vladimir Sadovski, Serge Dibart (ABD), Jamil Awad Shibli (Brezilya), Antonio
Signore (‹talya), Luigi Galasso’ya (‹talya) baﬂar›lar›ndan ötürü birer rozet takt› (sa¤da).

Avrupa Diﬂhekimli¤i Konseyi (CED) Baﬂkan› Orlando Monteiro
Da Silva, MSS kapsam›nda verdi¤i konferansta Avrupa’daki
mesleki iﬂleyiﬂten bahsetti:

‘SDE birçok AB ülkesinde
bir zorunluluk’
SS’nin son günü Avrupa’dan
önemli bir konuğumuz vardı.
Avrupa Dişhekimliği Konseyi (CED)’in
Başkanı Orlando DaSilva Avrupa Birliği
ülkelerinde dişhekimliği uygulamaları
üzerine bir konferans verdi. Türklere
yabancı olmadığını söyleyerek söze
giren Da Silva, babasının Almanya’da
göçmen işçi olduğunu, bu nedenle
çocukluğunda Almanya’da birçok Türk
arkadaşı olduğundan bahsederek ‘aynı
zorlukları yaşıyorduk; o yüzden Türkler
bana yakın geliyordu’ dedi.
CED ve faaliyetleri hakkında kısaca
bilgi veren Orlando, dişhekimi kavramının yakın gelecekte alacağı biçim
üzerine CED’in açılımlarını ve Bologna
sürecinin dişhekimi eğitimiyle ilgili
yansımalarını aktardı.

M

Sürekli Dişhekimliği Eğitimi uygula-

maları üzerine de bilgi veren Orlando,
bu konuda AB ülkelerinde standart bir
uygulamanın olmadığını, ülkelerin kendilerine özgü şartları olduğundan bu
konuda ülkeleri serbest bırakmanın
doğru olacağını, SDE’nin genel çerçevesini çizmenin ve tavsiyede bulunmanın
yeterli olacağını belirtti.
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malarında bulunmuş bir dişhekimi olarak
bakan olduktan sonra bu duyarlılıkları gözönünde bulundurmaya çalıştığını aktardı. Vaiz, Türkiye’de sağlık alanında getirilen değişimlerin bazılarını olumlu bulduğunu ancak konunun tarafları olan meslek
örgütlerini bu sürece katmak gerektiğini
de sözlerine ekledi.
Organizasyon Genel Koordinatörü
Prof.Dr. Gülümser Koçak son olarak kürsüye gelerek katılan meslektaşlara ve organizasyona emek verenlere teşekkür ederek
sözlerini tamamladı. Törenin sonunda
sahne alan Mirkelam da ilk şarkısının ardından ‘Sağlık Önce Ağızda Başlar’ bilgilendirme filmlerinde yer almaktan ve 100.
Yıl gibi önemli bir yıldönümünde dişhekimlerinin arasında olmaktan gurur duyduğunu belirtti.
Expodental2008-IDEX’08
Kongre açılış töreninin ardından Lütfi
Kırdar Kongre Sarayı’nın Rumeli Salonu
ve Askeri Müze’nin Ahmet Fethi Paşa Salonunda organize edilen Expodental2008IDEX’08 fuarının açılışına geçildi. 4000 m2
alanda gerçekleştirilen ve Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük dişhekimliği fuarı olan Expodental2008-IDEX’08’in
kurdelesi Kongre eşbaşkanları Celal Yıldırım ve Prof.Dr. Hasan Meriç, KKTC Sağlık Bakanı Dişhekimi Eşref Vaiz, FDI’ın
gelecek dönemki Başkanı Roberto Vianna,
Erzurum Millletvekili Dişhekimi Prof.Dr.
Muzaffer Gülyurt, Sağlık Bakanlığı Tedavi
Hizmetleri Genel Müdür Vekili Doç.Dr.
Öner Odabaş ve DİŞSİAD Genel Başkanı
Ferizan Peker tarafından kesildi. Daha
sonra birlikte standları da dolaşan grup
firma yetkililerinden fuarla ilgili öneri ve
eleştirilerini dinlediler.
Bilimsel konferanslar haricinde ilk günün önemli toplantılarından biri de
FDI’ın geçmiş dönem başkanı ve ilk kadın
başkanı Dr. Michele Aerden ve Dişhekimi
Ayten Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Dişhekimliğinde Kadın’ konulu paneldi. Moderatörlüğünü Prof.Dr. Gülçin
Bermek’in yaptığı panelde dişhekimliği
alanında çalışan kadın ve erkek oranının
birbirine yakın olmasına rağmen yönetici
pozisyonlarda kadınların çok daha az yer

Sosyal program›n a¤›r topu Nilüfer konseriydi. Gala gecesinde sahne alan
Nilüfer birkaç kuﬂa¤›n ezbere bildi¤i
ﬂark›lar›yla yine unutulmaz bir performans gösterdi.

Expodental2008-IDEX’08’in aç›l›ﬂ›nda KKTC Sa¤l›k Bakan› Diﬂhekimi Eﬂref Vaiz,
FDI’›n gelecek dönemki Baﬂkan› Roberto Vianna ve Sa¤l›k Bakanl›¤› Tedavi Hizmetleri Genel Müdür Vekili Doç.Dr. Öner Odabaﬂ da yer ald›.

TDB ile Bulgaristan Diﬂhekimleri Birli¤i aras›nda iﬂbirli¤ine yönelik mutabakat Kongre
s›ras›nda Birlik Baﬂkanlar› Nikolay ﬁerkov ve Celal Y›ld›r›m taraf›ndan imzaland›

aldığına ve erkeklere oranla daha az kazandıklarına dikkat çekildi.
ﬁirket-i Hayriye vapuruyla
Bo¤aziçi’ne
TDB Kongrelerinde sosyal programın klasiği olan vapurla Boğaz gezisi bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi iki küçük vapurla
yapılacaktı. Ancak İDO’nun seferlerindeki
aksama nedeniyle onların yerine bir büyük
vapur geldi. Bu yıl sosyal program ayrı bir
paket halinde satın alındığı için önemli
bir aksama olmadan keyifli bir akşam
yaşandı. Kaşataş iskelesinden kalkan
vapur Beykoz açıklarından dönüş rotasına girdiğinde meslektaşlarımız da kendilerini müziğin akışına bırakmış dansediyorlardı.
2. Pan Avrupa Kongresi de
Yüzy›l Kongresi’yle birlikte
yap›ld›
İlki geçtiğimiz yıl Moskova’da
yapılan Pan Avrupa Dişhekimliği Kongresi’nin ikincisi
bu yıl Yüzyıl Kongresi’ne
paralel olarak
Askeri Mü- >
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ze Kültür Sitesi’nde gerçekleştirildi. İki salonda 23 bilimsel oturumun gerçekleştirildiği 2. Pan Avrupa Kongresi’nden Yüzyıl
Kongresi katılımcıları ek bir ücret ödemeksizin yararlandılar. 4 Temmuz günü
yapılan açılış töreninde Pan Avrupa Kongresi Organizasyon Komitesi Başkanı Dr.
Viladimir Sadovski Kongrenin organizasyonunda kendilerine büyük yardımlarından dolayı Türk Dişhekimleri Birliği’ne teşekkür etti.
Markus Merk: Karar An›
Yüzyıl Kongresinin ikinci günü son derece
medyatik bir meslektaşımızın da sunumu
vardı. Yıllarca hem futbol hakemliğini hem
de dişhekimliğini başarıyla yürüten Dr.
Markus Merk ‘Karar Anı’ başlıklı sunumunda 20 yıllık futbol hakemliği sürecinde
edindiği hızlı ve doğru karar verme yeteneğinin nasıl işe yaradığını ünlü futbolcularla ilişkilerini de örnek vererek aktardı. Sunumunun ardından yapılan basın toplantısında da birçok ulusal TV kanalı kendisiyle röportajlar gerçekleştirdi.
Nilüfer ve Ah›rkap› Roman
Orkestras› Aç›khava’y› sallad›
İkinci günün akşamı Lütfi Kırdar’ın bahçesinde verilen gala yemeğinin ardından
TDB ile Bulgaristan Dişhekimleri Birliği
arasında işbirliğine yönelik bir mutabakat
metni imzalandı. İki ülke Birlik başkanları
Celal Yıldırım ve Nikolay Şerkov törenin
ardından birbirlerine birer hediye sundular. Daha sonra meslektaşlarımız kısa bir
yürüyüşle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’na geçtiler. Nilüfer’in çılgın
sesinin yıllara rahatça meydan okuduğunu
kanıtlayan etkileyici konserinin ardından
TDB taraf›ndan yürütülen ve Dentsply taraf›ndan desteklenen Stajyer Öğrenci
Program› ödülleri de burada düzenle- >

100. Y›l nedeniyle ülkemizde diﬂhekimli¤inin geliﬂimiyle ilgili paneller de düzenlendi.
Moderatörlü¤ünü Prof.Dr. Sedat Küçükay’›n yapt›¤› ‘Benim Zaman›mda Diﬂhekimli¤i’
paneline Diﬂhekimi Kevork Salmast›, Prof.Dr. Ercüment Konukman ve Diﬂhekimi Hamza Day›soylu konuﬂmac› olarak kat›ld›.

Bir konferanstan enstantane. Askeri Müze salonlar› da dahil olmak üzere sekiz
salona yay›lan Kongre’de baz› konferanslar beklenenin üzerinde ilgi görünce yine
ayakta ya da merdivenlere oturarak izleyen meslektaﬂlar›m›z objektiflere yans›d›.

Kongre boyunca yine birçok konuda uygulamal› kurslar düzenlendi (solda). TDB
ak›ll› kimlik kartlar› hem kay›t s›ras›nda hem de SDE puan de¤erlendirilmesinde
kullan›ld› (sa¤da).

Lütfi K›rdar Kongre Merkezi’nin önündeki inﬂaat kaz›s› nedeniyle Meslek Sorunlar› Sempozyumu toplu foto¤raf› bu y›l Anadolu
Oditoryumu’nda çekildi.
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Yüzy›l Arﬂiv Komitesi’nin çal›ﬂmalar› sonucu elde edilen foto¤raf, belge vb. malzemeler Kongre s›ras›nda Askeri Müze’de
sergilendi (solda). Yine Askeri Müze’deki bir baﬂka sergi de meslektaﬂlar›m›z›n eserlerinden oluﬂan foto¤raf sergisiydi (ortada).
Nilüfer’in ard›ndan sahne alan Ah›rkap› Roman Orkestras› e¤lenceli tarz›yla meslektaﬂlar›m›z› piste döktü (sa¤da).

nen törenle açıklandı.
Ahırkapı Roman Orkestrası’nın gecenin
keyfini doruğa çıkaran eğlenceli müziği ve
sahne önünde göbek atan meslektaşlarımızın hoş görüntüleriyle gece sona erdi.
Kurslar, Diﬂ Teknisyeni ve
Diﬂhekimi Yard›mc›s› e¤itimleri
Kongre boyunca bilimsel konferans, panel
ve sempozyumların yanısıra çeşitli konularda düzenlenen uygulamalı kurslar önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Bilimsel programın ikinci ve

üçüncü günü düzenlenen Dişhekimi-Diş
Teknisyeni ortak oturumlarında da infeksiyon kontrolünden yeni malzemelere kadar iki alanda da ihtiyaç duyulan bilgiler
aktarıldı. Yine üçüncü gün düzenlenen
Dişhekimi Yardımcısı eğitimleri de
TDB’nin bu konuda uzun zamandır yaptığı çalışmaların bir uzantısıydı.
2009’da yine ‹stanbul’day›z
5 Temmuz akşamı kapanış töreni için
Anadolu Oditoryumu’nda toplanan meslektaşlarımız gelenekselleştiği üzere önce-

likle Kongre’yi organize eden, emek harcayan meslektaşlarımıza ve dışarıdan katkı
sunan profesyonellere alkışlarıyla teşekkür
ettiler. 100. Yıl vesilesiyle konan Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü kazanan Gaziantep
Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik
Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Aslıhan Üşümez’in ödülü de kapanış töreninde sunuldu. 2009’da 16. Kongreyi düzenleyecek olan İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Mustafa Düğencioğlu’na Kongre flamasının teslim edilme<
siyle Kongre sona erdi.

2. Pan Avrupa Kongresi kapsam›nda ‘Sistemik Hastal›klar›n A¤›z
Belirtileri’ baﬂl›kl› bir konferans veren Dr. Serge Dibart:

‘Sistemik hastal›klarda
diﬂhekimine çok iﬂ düﬂüyor’
Bu Türkiye’ye ilk geliﬂiniz mi?
30 yıl önce buradaydım. 30 yılda her şey
çok değişmiş. Çok modern bir şehir olmuş. Caddeler, binalar Amerika’yı aratmayacak kadar gösterişli.
Diﬂhekiminin sistemik hastal›klardaki önemi nedir?
Çok fazla. Doktordan daha önemli olduğunu da söyleyebilirim. Vücudun çok
önemli bir parçası ağız. Ağızda olan bir
hastalığın bütün vücutta etkileri görülüyor. Özellikle kronik iltihap, birçok hastalıkla ilişkili. Bizim en önemli ve birinci
görevimiz diş etinde bulunan iltihabın
farkında olmak. Bunu ya önlemek ya da
eğer oluşmuşsa tedavi etmek. Koruyucu
tedaviler çok çok önemli. Bu aynı zamanda genel sağlık harcamalarını azaltabilmek açısından da önemli.
1911’de Mayo “Gelecekte tıpta koruyuculuk açısından en önemli halka dişhekimi olacaktır” diyor. Bu önemli cümleyi
tekrar not edelim.

Sistemik hastal›klarla ilgili olarak
diﬂhekimi nelere dikkat etmeli?
Özellikle genç bir hasta geldiğinde ağzında büyük oranda kemik kaybı varsa hastayı ilk başta kan tahliline yönlendiriyoruz. Ya da bir doktora gönderip ‘ağızda
böyle belirtiler var ben bir şeyden şüpheleniyorum ve istediğimiz testleri yapabilirsiniz’ diyebiliyoruz. Özellikle diyabet,
lösemi, karaciğer fonksiyon bozuklukları
ya da böbrekle ilgili hastalıklarda genç
bireylerin mutlaka kan testlerinin yenilenmesi gerekiyor.
ABD’de genel diﬂhekimli¤i ile
periodontoloji ba¤lant›s› nas›l?
ABD’de genel dişhekimine giden hastalar Amerikan Dişhekimleri Birliği tarafından ve diğer sistemik birlikler tarafından ağızlarındaki kanama hakkında bilgilendiriliyor. Dolayısıyla hastalar ‘dişetim kanıyor’ diye doktora başvuruyor.
İleri bir durum varsa mutlaka periodontologlara yönlendiriliyor. Bir de, ABD’de

eğer hasta teşhisle ilgili eksiklikten dolayı
kendisinin tedavi edilmediğini öğrenip
dava ederse çok ciddi sonuçlara yol açtığı için bu tür şeyler atlanmıyor genelde.
Burada biz böyle bir s›k›nt›
yaﬂ›yoruz…
Daha fazla avukata ihtiyacınız var!
Diﬂhekimlerine mesaj›n›z var m›?
Dişhekimlerine çok fazla iş düşüyor. Koruyucu tedavilere önem vermeleri gerekli. Çünkü bazı şeyler daha en başta bir diş
fırçası, diş ipi ve diş macunuyla önlenebilir.
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KKTC Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› ‹zgü Beyar:

‘Bizim de yüzüncü y›l›m›z’

iz yıllardan beri, Kıbrıs’tan TDB’nin
düzenlediği kongreleri kaçırmamaya
özen gösteriyoruz. Hatta eskiden bizim
odamızın en önemli görevlerinden biri

B

Kıbrıslı Türk dişhekimlerinin bu kongrelere katılımını organize etmekti ama son
zamanlarda artık işlemler profesyonelleştikçe hekimler kendileri yapıyorlar. Sanırım bu Kongre bizim en yoğun katıldığımız Kongre oldu. 40 civarında katılımcı
olduğunu öğrendik Kıbrıs’tan. 150 üyemiz
olduğu düşünülürse çok iyi bir katılım.
Bu yılki Kongrenin manevi bir değeri var;
herkes için olduğu gibi bizim için de... Bizler de Türkiye’de eğitim gördük çünkü.
100. yılı hep birlikte kutluyoruz.
Güzel bir kongre oldu; sosyal programıyla,
konferanslarıyla. Bayağı zorlandım, hangisine katılayım diye. Bu sene biraz daha bilimsel yönü ağırlıklı oldu gibi geliyor bana.

Kuzey Kıbrıs’ta nüfusa baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü ve FDI’nın oranlarına
göre biraz fazla sayıda hekim var. Ama
emekliye ayrılmak üzere olanlar var, yeni
gelenler var, dolayısıyla kendini yeniliyor
sistem. Onun dışında bizde koruyucu hekimlik uygulamaları yıllardan beri yapılmaya çalışılıyor. Eğitimler, klorlamalar vs.
Fakat en büyük eksikliğimiz bence Kuzey
Kıbrıs’ta acilen, gecikmeden -bununla ilgili girişimlerde de bulunduk- bir ağız sağlığı taraması çalışması yapmamız lazım. Kuzey Kıbrıs’taki ağız sağlığının, diş çürüğünün, diş eti hastalıklarının çocuklarda ya
da daha ileri yaş gruplarında, fotoğrafının
çekilmesi lazım.

Meslektaﬂlar›m›z›n Yüzy›l Kongresi izlenimleri
Mustafa Erhan Sar›
Samsun

Samsun Ağız Diş Sağlığı
Merkezi başhekimiyim.
Bireysel olarak kongreye
katılıyorum, fuarda da
hastanemize kazandırmayı düşündüğümüz cihazlar ya da yatırımlarla ilgili olarak firmalarla görüşüyoruz. Hepsini
birarada bulma açısından iyi oluyor.
Munise Eren
Edirne

Lütfi Kırdar’daki inşaat
parketme vs. imkanlarını olumsuz etkiledi. Bir
de Askeri Müze’deki
konferanslara bu sıcakta
yürüyüp geri gelmek zor oluyor. Onun dışında
organizasyonda aksayan bir şey yok. Nilüfer
Konseri ve Gala Yemeği gayet keyifliydi.
Canan Akkaya
‹stanbul

Konferansların arasında
yeterli zaman yoktu. Lütfi Kırdar’dakinden çıkıp
Askeri Müze’ye gideyim
deseniz yetişemiyorsunuz. Yıllardır beklediğim ama şimdiye kadar
bulamadığım bazı konular yine yoktu. Mesela
senelerdir kök hücreyle ilgili dişhekimliğinde
yapılan çalışmalar var, onları bekler dururum.

Meltem Koray
‹stanbul

Çoğunluğu serbest dişhekimlerinden oluşan
katılımcılar için uygun
bir program oluşturulmuş. Konuşmacılar da o
seviyede anlatıyordu. Sosyal program da çok
iyiydi. Bu kadar kalabalık için organizasyon
yapmak mucize gibi bir şey. O yüzden ufak tefek aksaklıklar için hiçbir şey söylemiyorum.
Abdullah Türk
Sinop

Ben yıllardır katılıyorum
Kongrelere. Bence bu sene bazı şeylerde aksama
oldu. Boğaz gezisinin tek
vapurla yapılması biraz
sıkışıklığa yol açtı. Ama ben yine de memnunum. Belki de her yıl katıldığım için daha üst
düzeyde şeyler bekliyorum artık.
Ercan Y›lmaz
Tekirda¤

Bilimsel etkinlikleri çok
çok tatmin edici bulmadım, muayenehaneciliğe
yönelik olarak yeterli değildi bence. Sosyal etkinliklere katılamadım ama fuar güzeldi. Yalnız tabii inşaatın burada olması çok büyük bir
talihsizlik.

Bar›ﬂ Akay
Bursa

Kongre merkezi fiziksel
şartlar açısından son derece güzel. Sosyal etkinlikler de üst düzeyde.
100. yıla yakışan bir bilimsel program hazırlamışlar. Uzun zamandır
görmediğimiz arkadaşlarımızla birarada olmak
da Kongrelerin başka bir güzel yanı.
Iﬂ›n Büyükmorova
Mardin

Bilimsel toplantıları çeşitlilik açısından beğendim. Yalnız salonlar biraz dağınıktı. Sosyal
etkinlik açısından Kongre oldukça başarılıydı. Kamuda çalışan bir hekim olduğum için fuar alanı çok ilgimi çekmedi açıkçası.
Bülent Oruçan
Kayseri

Ben Kongreden memnun kaldım. Bilimsel konuşmalar geçen yıldan
daha zengindi. Eğlenceler daha iyiydi. Kısacası
önceki senelerden daha memnun kaldım. Askeri Müze’deki konferanslardan sadece birisine
katıldım. Hava sıcak, yol uzun. Bir sefer gittim
geldim bir daha gitmedim.
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TDB Merkez Yönetim Kurulu ve Diﬂhekimli¤i Fakülteleri Dekanlar›
Ortak Bas›n Aç›klamas›:

‘Diﬂhekimli¤i camias›n›n
tepkilerine kulak verin’
Toplant›ya kat›lan
diﬂhekimli¤i fakültesi
dekanlar›:
Prof.Dr. Nejat Bora Sayan
Ankara Ü.D.F. Dekanı
Prof.Dr. Recep Orbak
Atatürk Ü.D.F. Dekanı
Prof.Dr. Sina Uçkan
Başkent Ü.D.F. Dekan Yard.
Doç.Dr. Serdar Toro¤lu
Çukurova Ü.D.F. Dekan Yard.
Prof.Dr. ﬁebnem Eskimez
Her y›l uluslararas› kongre bünyesinde düzenlenen TDB Merkez Yönetim Kurulu Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekanlar› toplant›s›n›n ard›ndan ele al›nan konularla ilgili
olarak bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Aç›klamada diﬂhekimli¤inin güncel sorunlar›
hakk›nda hükümete uyar›lar yap›ld›.

Dicle Ü.D.F. Dekanı

ilimsel dişhekimliğinin 100. yılını
kutladığımız bugünlerde Dünya ile
yarışır duruma gelen mesleğimiz
hepimize gurur vermektedir. Ancak dişhekimliği mesleğinin ve dişhekimi olarak
bizlerin gelecek konusundaki mesleki kaygılarımız giderek artmaktadır. Biz; Dişhekimliği Fakülteleri ve TDB olarak mesleğimizle ilgili bazı sorunlarımızı kamuoyuyla
paylaşmak istedik.
Pek çok diğer yüksek öğrenim kurumlarında olduğu gibi dişhekimliği fakültelerinde de kadrosuzluk nedeni ile çalışmalar
oldukça zor koşullar altında yürütülebilmektedir. Zaten bu zor koşullar altında işini yapmaya çalışan fakültelerimizde bir de
YÖK tarafından fiziki kapasitenin üzerinde kontenjanların arttırılması durumunda
eğitim ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
mümkün olmayacaktır.
Tüm olumsuzluklar ve olanaksızlıklar
sonucu görevlerini yerine getirmekte zorlanan fakültelerimiz, bunların yanı sıra tedavi bedellerinin (SUT ücretlerinin) olması gerekenin çok altında belirlenmesi ve bu
ücretlerin bilimsel olarak maliyet analizle-

Prof.Dr. Bülent Kesim

B

rinde ortaya çıkan sonuçlara göre belirlenmesi gerekirken, bunun dikkate alınmaması, fakültelerimizi ciddi mali sıkıntılara
sokmuştur. Bu durum asli görevi eğitim ve
araştırma olan fakülteleri sıradan bir poliklinik haline getirmeye başlamıştır. Kamunun, tedavi ihtiyaçlarını sadece fakülteler ve diğer kamu sağlık kurumları eliyle
yürütmeye çalışması yerine başta muayenehaneler olmak üzere özel sağlık kurum
ve kuruluşlarından alması bu kurumlarımızı da asli görevlerini yerine getirmek konusunda oldukça rahatlatacaktır.
Dişhekimliği ile ilgili konularda karar
alınırken konunun asli muhataplarından
olan TDB ve Dişhekimliği Fakültelerimizin görüşlerinin alınmaması tüm bu
olumsuzlukların temel nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bütün bunlara rağmen Dişhekimliği Fakülteleri ve Türk Dişhekimleri Birliği olarak ülkemizdeki ağız diş sağlığı seviyesini
yükseltmek üzere bilimin ışığında, etik değerleri gözeterek hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi bildiririz.
2 Temmuz 2008

Prof.Dr. Serhat Ç›narc›k
Ege Ü.D.F. Dekanı
Erciyes Ü.D.F. Dekanı
Prof.Dr. Gökhan Alpaslan
Gazi Ü.D.F. Dekanı
Prof.Dr. Osman Taha Köseo¤lu
Hacettepe Ü.D.F. Dekanı
Prof.Dr. Hasan Meriç
İstanbul Ü.D.F. Dekanı
Yrd.Doç.Dr. Tamer Taﬂdemir
Karadeniz Teknik Ü.D.F. Dekan Yard.
Doç.Dr. Hakan Tüz
Kırıkkale Ü.D.F. Dekan Yard.
Prof.Dr. ‹lknur Tanbo¤a
Marmara Ü.D.F. Dekanı
Prof.Dr. Gökhan Aç›kgöz
Ondokuz Mayıs Ü.D.F. Dekanı
Prof.Dr. Tamer Atao¤lu
Selçuk Ü.D.F. Dekanı
Prof.Dr. Türker Sandall›
Yeditepe Ü.D.F. Dekanı
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Kat›l›mc›lar 3. E¤itim Kurultay›’n› de¤erlendirdi
Diﬂhekimli¤i E¤itimi Çal›ﬂma Grubu Baﬂkan› Prof.Dr. ‹nci Oktay:

‘Müfredatta de¤il, e¤itimin yap›sal
özelliklerinde sorun var’
Çalışma grubunda öncelikle dişhekimliği eğitimindeki son yıllardaki değişimler incelendi. Bilindiği gibi ülkemizde, teknolojik gelişmelerin ve yeni bilgilerin eğitim programlarına yansıması konusunda
bir sorun olmamasına karşın, eğitimin yapısal özelliklerindeki değişimlerin uygulamaya geçirilmesinde sorunlar yaşanıyor. Özellikle yatay ve dikey entegre eğitim dikkate alındığında 5 yıllık eğitim programının neredeyse tamamının yeniden planlanması gerekiyor. Ayrıca
entegre klinik eğitime geçiş vb. uygulamalar da kolaylıkla
sağlanamıyor.
Fakültelerin, aynı zamanda eğitim/öğretim stratejilerinde de öğren-

me öncelikli modellere geçiş konusunda çalışmaları başlatması gerekiyor. Birçok fakülte ‘eğitimcinin
eğitimi’ seminerlerini tamamlamış
durumda. Farklı illerdeki fakültelerin farklı sorunları olduğu dikkate alındığında, her fakülte kendi çalışmalarını koşullarına uygun olarak yürütecektir.
Çalışma grubunda daha birçok konu tartışıldı. Ulaşılan ortak nokta
ise eğitim konusundaki değişikliklerin uygulamaya geçirilmesinin kaçınılmaz olduğu ve çalışmaların başlatılması gereğidir.

Gazi Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Gökhan Alparslan:

‘Yeni metodolojileri de göz önünde
bulunduruyoruz’
Dişhekimliği Eğitimi Çalışma Grubu’muz, değişen dünya şartlarında
doğal olarak değişen eğitim metodojilerini göz önünde bulundurarak
ulusal dişhekimliği eğitimimiz için bazı öneriler oluşturdu. Bunları da
raporumuzda dile getirdik.
Avrupa’daki dişhekimliği eğitimiyle karşılaştırdığımızda ne kadar yakın
ya da farklı olduğumuzu söylemek çok kolay değil, çünkü AB
ülkelerinde de geneleksel yöntemlerle eğitim yapmaya devam eden
fakülteler var; diğer taraftan daha güncel eğitim metodojilerini tercih
edenler de var. Türkiye’deki eğitim sistemimize baktığımız zaman biz
genelde daha geleneksel bir eğitim sistemini uyguluyoruz. Bu bizim sistemimizin kötü olduğunu yahut da öğrencilerimizi yetersiz bilgiyle
donattığımız anlamına gelmiyor. Eğitimi daha etkin bir şekilde nasıl
yapabiliriz arayışı içerisinde yeni metodojilerden faydalanmak biraz
da tercih meselesi olacak fakülteler arasında.

Eğitim süresine yönelik bir değişiklik
önerimiz yok. 300 Avrupa kredi sistemi kredisinin tamamlanması şeklindeki eğitim düzeni devam ediyor.
Bologna sürecinde eğitimin iki aşamalı olması vurgulanıyor. Burada
ilk üç yılda Bachelor ve ondan sonra da master derecesinin bitirilmesi
öngörülüyor. AB’nin bu konudaki dökümanlarını incelediğimiz
zaman evet, dişhekimliği fakültesini iki bölüme ayırıyor fakat üçüncü
yılın sonunda kesinlikle ve kesinlikle dişhekimliğini icra etmesini engelliyor. Dolayısıyla dişhekimi mesleğini icra edebilmek için mutlaka
beş yıllık bir eğitimin alınması gerekiyor. Dolayısıyla öyle bir tehlike
yok. Belki kötü iyi niyetli kişilerce bu durum kullanılabilir ama gerekli
önlemlerin alınması halinde ben böyle bir problemin olmayacağını
düşünüyorum.

Selçuk Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi ö¤rencisi Mahir Südemen:

‘Sistemimizin eksiklerine yönelik
önerilerimizi yapt›k’
Dişhekimliği eğitimiyle ilgili çalışma grubunda yer aldım. Ben Fakültemin öğrenci kolu başkanıyım aynı zamanda. 185 üyemiz var. Çok
hızlı gelişen öğrenci kollarından biriyiz.
Çalışma Grubunda dişhekimliği eğitiminin daha yüksek standartlara
ulaştırılması yönünde neler yapılması gerektiğini ele aldık. Öncelikli
olarak sorunlar belirlendi. Tespit edilen sorunlar önceden bizlere mail
yoluyla ulaştırılmıştı. Bu sorunlar hakkında herkes kendi üzerine
düşen çalışmaları yaptı. Mesela ben öğrencilerin ülke genelinde fakültelerde ne gibi beklentileri olduğunu, ne gibi sorunları olduğunu

düzenlediğimiz Öğrenci Kolu kongrelerinden edindiğimiz bilgilerden
de yararlanarak derledim. Burada
bunları çözmek için neler yapılabilir
bunlara değindik. Sonuç bildirgemizde de görüleceği gibi varolan
eğitimin tamamen değişmesi doğrultusunda değil ama, örneğin
varolan eğitimde birbiriyle çakışan konuların yeniden düzenlenmesi
gibi tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda önerilerimizi
yaptık.

Sürekli Diﬂhekimli¤i E¤itimi Çal›ﬂma Grubu Baﬂkan› Prof.Dr. Onur ﬁengün:

‘Hiç SDE’ye kat›lmam›ﬂ 6 bin
diﬂhekimi var’
Ben aynı zamanda Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu
Başkanı’yım. SDE Yüksek Kurulu 1998 yılında kuruldu. O yıllarda ülkemizde yılda 30 civarında bilimsel etkinlik yapılırken örneğin bu yıl
327 etkinliğe ulaşıldı. On yıl içerisinde on katına ulaşıldı. Bunu da
SDE sisteminin başarısına bağlamak mümkün. SDE sisteminin bugün
en önemli eksikliği hâlâ yasal bir zemine oturmamış olması. TDB tarafından hazırlanan bir genelgeye dayanarak çalışıyor. Buna meslektaşlarımızın katılımının zorunlu hale getirilmesi en önemli beklentimiz. Çalışma grubu olarak en önemli önerimiz de SDE’nin mutlaka
‘Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik’e eklenmesi ve tüm dişhekimlerinin SDE etkinliklerinden
belli sürede belli miktarda kredi almasının, belirli saat etkinliğe katılmasının zorunlu hale getirilmesi oldu.
Bu temel noktanın dışında SDE’lerde konuşmacıların formasyonu,
bazı operasyonların, pratik uygulamaların otel lobilerinde vs. yapılması şeklinde bazı sıkıntılar var. Bunlarla ilgili önerilerimizi sunduk.
Operasyonel işlemlerin, hasta üzerindeki ameliyatların hijyenik şart-

ların sağlanmadığı yerlerde yapılamayacağını belirttik.
Bunun haricinde dişhekimleri odalarının her yıl asgari düzeyde eğitim
düzenlemesi zorunluluğunun getirilmesini önerdik. Bu konuda ekonomik durumu yeterli olmayan
Odalara TDB’nin mali yardım yapmasını zorunlu kılacak önerimiz
var. Dişhekimleri artık, “burada etkinlik yok, ben katılamıyorum”
tarzında bir bahanenin arkasına sığınamayacaklar. Her Oda sertifikayı alabilmek için yeterli düzeyde etkinliği zorunlu olarak yapacak. Bilimin gelişme hızı çok yüksek. Şu ana kadar 10 yılda 21 bin dişhekimimizin sadece 15 bini bilimsel etkinliklere katılmış. 6 bin dişhekimi
tek bir etkinliğe bile girmemiş. Bu büyük bir eksiklik. Bunu zorunlu
hale getirirsek hem halkın daha iyi ağız diş sağlığı hizmeti almasını
sağlamış hem de meslektaşların mesleki yeterliliklerini geliştirmiş
olacağız diye düşünüyoruz.

Hacettepe Ü.D.F. Periodontoloji A.D. Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. Hakan Ak›nc›bay:

‘SDE’yi teﬂvik edecek önerileri de
görüﬂtük’
Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Çalışma Grubu’nda yer aldım. SDE’nin
ne şekilde olması gerektiği, kredilendirme hususları, kimlerin eğitim
verebileceği gibi konuları tartıştık. Bunların sonucunda bir sonuç
bildirgesi hazırladık; o bildirge de tartışılarak son haline kavuşturuldu.
Yaptığımız önerilerin en önemlilerinden biri sürekli dişhekimliği
eğitiminin birçok batı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de zorunlu
hale getirilmesi. Mesleğimiz insan hayatını doğrudan ilgilendiriyor
ve hekimleri sürekli kendilerini yenilemeye zorlamamız gerekiyor.
Avrupa’da SDE’yi zorunlu kılan ülkelerde mesela, kredi/saat üzerine
her sene hekimlerin belirli miktarda kredi toplamaları isteniyor. Çeşitli
toplantılardan, dergilere abonelikle, çeşitli kurslarla, panellerle, eğitimlerle, seminerlerle bu puanı toplamaları ve belirli periyodlarla bunu

belgelemeleri gerekiyor. Aksi taktirde pratiğe devam edememe yahut
başka yaptırımlar uygulanıyor.
Bizde zorunlu hale getirilmesi
hukuken şu anda mümkün değil. İlk
yapılması gereken şey, bu konuda bir kanun çıkarılması. Bu kanun
teklifi aslında 1997 yılında verildi. Ancak Bakanlığın diğer meslek
gruplarıyla birleştirilerek çıkarılması talebi nedeniyle halen beklemede.
Biz toplantıda daha çok, şu anda bir gönüllülük esasında dayanan
SDE’nin zorunlu hale geleceği döneme kadarki geçiş aşamasında
neler yapılabilir, hekimler nasıl özendirilebilir gibi noktalarda
tartışmalar yoğunlaştı ve önerilerimiz oldu.

Sa¤l›k Bakanl›¤› Ana Çocuk Sa¤l›¤› Genel Müdür Yard›mc›s› Yavuz Yenidünya:

‘Hedefimiz SDE’nin zorunlu olmas›’
Ben aynı zamanda Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Yüksek Kurulu’nda
Sağlık Bakanlığı temsilcisi olduğum için burada da Sürekli
Dişhekimliği Eğitimi çalışma grubunda yer aldım. Sürekli dişhekimliği
eğitimini gerek mevzuat, gerek pratik açısından daha sağlam bir zemine oturtmak üzere bir çalışma yaptık.
Şu anda bu eğitim genelgeyle yürütülüyor. Bir yönetmelik çıkarılsa elbette zemini daha güçlü olur. AB’deki uygulamalar ve bunların bize
nasıl uyarlanabileceğini de ele aldık. Dişhekiminin tahsili bittikten
sonra meslek içi eğitimde güncel bilgilere, bilimsel donanıma daha
uygun hale getirilmesi esas amaç.
Bunun bir zorunluluk haline getirilmesi hedefimiz var. Avrupa’da

bir kısım ülkede zorunlu, bir kısım
ülkede değil. Biz de zorunlu olan
ülkeler grubuna katılmak istiyoruz.
Çalışma grubumuz bir sonuç
bildirisi hazırladı. Bu bildiride çeşitli
çözümler önerdik. Bu öneriler
çerçevesinde herkes girişimlerini yapacak tabii. Ben bunu Sağlık
Bakanlığı nezdinde takip edeceğim. Bakanlığın bu noktadaki
yaklaşımı zaten olumlu. Bilimsel dayanağı olan öneriler bunlar; biz de
Avrupa Birliği’ne girmek istiyoruz. Sağlık Bakanlığı da tabii ki bu
çerçevede olumlu bakacaktır.
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Expodental2008-IDEX’08
TDB-D‹ﬁS‹AD iﬂbirli¤iyle organize edilen Expodental2008-IDEX’08 fuar› toplam stand alan›
itibariyle bugüne kadar yap›lm›ﬂ en büyük diﬂhekimli¤i fuar› oldu. Kat›l›mc› firmalardan fuarla
ilgili izlenimlerini ald›k.
Kemal Esti
Esti A.ﬁ.

Katılım bu sene biraz
düşük. Bunun birkaç sebebi var. Türkiye’deki
ekonomideki sıkışıklık,
ağız ve diş sağlığına merkezlerinin son zamanlarda yoğunlaşması ve bunun muayenehaneleri biraz güçsüz düşürmesi
gibi sorunlar katılımı etkiledi. Bilhassa yeni mezunları bu sene hiç göremedik. Yeni muayenehane açan pek yok. Kongre bölgesindeki inşaat
ve park, ulaşım vb gibi sorunlar da caydırıcı olmuş olabilir. Ama fuarlara zaten eskisi gibi büyük ilgi yok. Belki de iki senede bir yapsak daha iyi olacak.
Cansun Mert
Güney Diﬂ

Bu sene Kongre haricindeki girişlerin ücretsiz
olması dolaşan ziyaretçi
sayısını artırdı bence.
Geçen seneye nazaran katılım daha yüksek. İlgi fazla ama şöyle bir şey var: Gerek Türkiye’nin
ekonomik durumu, gerek özellikle ağız dış sağlığı merkezlerinden dolayı muayenehane açılışının azalması cihaz satışında düşüşü beraberinde getiriyor. Biz iki yıldır Fuara özel
Pasaport adı altında bütün kampanyalarımıza
yer verdiğimiz bir kitapçık hazırlıyoruz. Bu çalışmamızın gördüğü ilgiden çok memnunuz.
Fatih Mannaso¤lu
Mannas Diﬂ Deposu

Geçen seneye kıyasla katılım biraz düşük gibi
geldi bana. Ekonomik
kriz, Avro ve Dolar’ın
yükselmesi gibi nedenlerle de dişhekimlerinin alım gücü biraz düştü.
Ağız diş sağlığı merkezlerinin açılması da buna
eklenince muayenehanelerde işler daha zorlaştı. Biz ürün çeşidimizden dolayı kendi açımızdan memnunuz.
Yalnız, en azından bu inşaat nedeniyle bu yıl
Fuar Lütfi Kırdar’da yapılmamalıydı. Ulaşım
çok fazla aksadı ve hem bize hem de dişhekimlerine güçlük yarattı.

Expodental2008-IDEX’08, Lütfi K›rdar Rumeli Salonu ve Askeri Müze Ahmet Fethi
2
Paﬂa salonlar›nda yaklaﬂ›k 4000 m alanda gerçekleﬂtirildi.

Ünzile Kaymak
Kuraray Dental

Ben geçen seneyle karşılaştırdığımda katılımın
gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Organizasyon
çok başarılı; inşaat sebebiyle bazı zorluklar yaşıyoruz ama bunda TDB’nin ya da organizasyonu yapan firmanın kabahati olmadığının farkındayız. Çıkan zorluklar
konusunda da bize yardımcı oldular.
Dişhekimlerimizin en azından bizim standımıza ilgisinin çok tatminkar olduğunu düşünüyorum, firma olarak çok memnunuz bu yılki
fuardan.
Arto Bapuço¤lu
Tekmil

Standımıza olan ilgiden
memnumuz ama biz
100. yılda daha fazla katılım olmasını bekliyorduk. Tabii ekonomik sorunlar sektörümüzü de etkiliyor. Kongrenin
Temmuz ayına kalması da olumsuz yönde etkiledi diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki senelerde çok daha iyi olacağına inanıyorum. TDB’nin ve organizasyonda çalışanların büyük
emeği var ve bunun karşılığının alınması lazım.
Hep beraber konuşup daha iyisini yapmalıyız.
Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Ayd›n Demirhan
Lider Diﬂ

Ben yine fuarların iki yılda bir olmasında diretiyorum, her yıl ağır oluyor. Ayrıca kongreyle
fuarın bir arada olması
da bizim açımızdan çok verimli olmuyor. Kongredeki dişhekimlerini fuar alanına bir türlü getiremiyorsunuz.
Teknik olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık,
organizasyonun genel anlamda iyi olduğunu
söyleyebilirim ama 100. yılda beklediğimiz hareketliliği göremedik.

Direnç Karado¤an
Metek Teknik

Kongre bölgesindeki inşaat vs gibi olumsuzluklara rağmen bence fuar
bizim için ve birçok firma için iyi geçti. Organizasyonuyla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Teknik destek aldık, her şey gayet güzel geçti.
Ekonomik şartlardan dolayı bu yıl genel bir
durgunluk var, çok fazla ağız diş sağlığı merkezleri gibi tesisler açıldığı için bir azalma oluyor tabii. Biz de bu durumu daha rekabetçi
ürünler bularak çözmeye çalışıyoruz; fiyatlarımızla olsun, kalitemizle olsun. Başka çözüm
yolu da yok zaten.
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Cemal Milani
Metco Dental

Dişhekimliği sektöründe
bir dönüşüm var. Sektör
ilk defa hacim kazanıyor.
Ben Kamunun sektöre
yatırım yapmasını olumlu buluyorum. Ağız diş sağlığı hizmetinden yararlanan insan sayısının artmasının uzun vadede genele de bir menfaat sağlayacağını
düşünüyorum. Dolayısıyla muayenehanelere
de bu dönüşüm olumlu yansıyacaktır. Kamu
sayesinde böyle bir alışkanlık edinen insanlar
bir süre sonra daha yükseğini talep edecekler.
Benim fuarla ilgili bazı önerilerim var: Endüstri kendini her yıl yenileyemiyor. Dolayısıyla
fuarın iki yılda bir olması, yılın hep aynı döneminde ve hep aynı şehirde, aynı fuar merkezinde olmasını ve en az dört gün olmasını öneriyorum. En az bir günü de kongreden bağımsız
gün olmalı.
Sibel Yi¤it
Dentanet

Açıkçası ben daha büyük
kalabalık bekliyordum.
Katılımcı sayısı yine çok
ama fuarda dolaşan insan sayısı o kadar değil.
Saat dörtten, konferanslar bittikten sonra daha
fazla insan geliyor.
Dişhekimlerinin biraz tereddütleri var tabii; daha stabil olmasını bekliyorlar piyasanın. Ama
alıcı olan hekim çok fazla etkilenmiyor, kararlıysa cihazını alıyor.
Bu yıl teknik olarak hiçbir sorun yaşamadık.
Zaten bu inşaat nedeniyle standların kurulumu
da erken başladı. O yüzden bir problem
olmadı.
Rukiye Varol
Gülsa T›bbi Cihazlar

Genel olarak fuardan
memnun kaldık. Katılım
da organazisyon da iyiydi
bence bu sene. Herhalde
herkesin ortak fikridir,
Kongre merkezindeki kazı çalışmasının yarattığı güçlükler. En büyük problemimiz o oldu.
Onun dışında tabii ufak tefek aksilikler vardı
ama çok bizi rahatsız eden bir şey olmadı.
Ekonomik kriz sadece dişhekimlerini değil bütün ülkeyi etkilemiş durumda. Bu sene buna ek
olarak serbest çalışan dişhekimleri biliyorsunuz
ağız diş sağlığı merkezlerinin açılmasıyla biraz
zor durumda kaldılar. Tabii bu bizi de dolaylı
olarak etkiliyor.

Nam›k Sönmez
Sönmez Medikal

Ziyaretçi profili açısından standımız geçen yıllarla bir farklılık göstermedi. Konuyla ilgisi olan
dişhekimleri geliyor,
ürünlerimizi tanıtıyoruz, anlatıyoruz. Fuarın
başarısına ilişkin olarak geçmiş yılların tekrarını ben eksik bir başarı olarak görüyorum. Çıtayı bir adım ileri alabildik mi alamadık mı, çok
emin değilim. Katılımcı sayısı bu kongrenin başarısını gösterebilir ama biz burada fuar alanıyla ilgili olan kısmında başarıyı yapmış olduğumuz ticaretle değerlendiriyoruz. O anlamda
kendi firmamız adına geçen yılların tekrarı olduğunu söyleyebilirim.
Ahmet Demir
Toros Dental

Bu yıl fuar, stand görselliği ve teknik organizasyon açısından gayet başarılı. Fakat katılım biraz
az. Bunun da Kongre merkezindeki inşaat çalışmasından kaynaklandığını düşünüyorum.
Çünkü bu yıl dişhekimliğinin 100. yılı ve ben
dişhekimlerinin daha büyük ilgi göstereceğini
bekliyordum. Yine de, her şeye rağmen bizim
için gayet olumlu ve verimli geçti. Teknik olarak herhangi bir problem yaşamadık. Dişhekimlerinin bizim standımıza ilgisinden memnunuz. Bazı ürünlerimizin pazarda muadili
yok, bu nedenle ilgi de yoğun oldu. İstanbul dışından bir firma olarak biz memnunuz.
Vedat Demirci
Dimsan

Expodentaller her yıl yapılıyor, fakat dişhekimliği ürünlerindeki gelişim
bu kadar hızlı değil. Her
yıl dişhekimlerini buraya çekebilecek çok fazla
yenilik olduğu kanısında değilim. Bence iki yılda bir yapılmalı.
Bir de fuarın şehir içerisinde yapılmasını uygun
bulmuyoruz. Bugün gelişmiş ülkelerde fuarlar
şehrin dışında kurulmuş alanlarda yapılıyor. 810 hollük alanlar var. İstanbul gibi trafik probleminin yoğun olduğu bir şehir merkezinde bu
organizasyonu yapmak yerine şehir dışına yakın
başka mekan alternatifleri değerlendirilmeli.
Kongre açısından Lütfi Kırdar elverişli olabilir
ama fuar boyutu da düşünülmeli.

Erkan Uçar
Öncü Dental

Başlangıçta çok tedirgin
olduk yandaki kazıdan
ötürü ama içeriye girdikten sonra hepsi unutuluyor. Genel olarak memnunuz. Katılım oldukça yoğun. Biz kendi
adımıza standımızın gördüğü yoğun ilgiden
mutluyuz. Yerimiz de güzeldi, ürünlerimiz de
kendini öne çıkaran ürünler olduğundan oldukça yoğun ve yorucu geçti bu fuar süreci.
Organizasyon öncekilere göre daha iyiydi. 100.
yılın hakkı verilmiş, helal olsun arkadaşlara.
Hülya Kazak
‹dealdent

Fuarın Temmuz başına
kalması katılımı azalttı
bence. ÖSS, OKS, SBS sınavların hepsi bitti ve insanlar tatile gitti. Bir de
dışarıdaki inşaat çok kötü. Ama onun haricinde katılımcıların ilgileri fena değil. Gelen kişiler
belli bir bilinçle gelmişler. O bilincin sonucunda ürünlere ilgi gösteriyorlar. Bu bir avantaj.
İnşallah sonraki yıllarda genel koşullar daha iyi
olur. O zaman katılım da artar, bilgi paylaşımı
da daha verimli olur. Ve bundan biz de hep beraber faydalanırız.
Teknik olarak büyük bir problem yaşamadık
ama anonsların aşırı yüksek sesle yapılması hoş
değildi. Bir de bize stand yüksekliğiyle ilgili uyarılar yapıldı ve biz buna uyduk. Fakat bakıyorum diğer firmalar bizim uyduğumuz stand
yüksekliğine uymamış. Bu tür standartlar koyuluyorsa bunun uygulanmasını sağlamakta
fayda var diye düşünüyorum.
Sabahattin Sar›
Onur Diﬂ Deposu

Aslında çok güzel bir fuar, çok güzel bir kongre.
İnsanların ilgisi iyi. Geçen
seneye göre bence daha
çok katılımcı var. Ama
hep dışarıdaki handikaplar, inşaat, ulaşım vs.
Yoksa insanlar hakikaten ilgili. Sadece sarf malzeme almak için değil, cihazlara karşı da ilgililer. Sadece ulaşım ve lojistik destek olumsuzlukları var. Bu inşaat durumunu göz önünde
bulundurulup başka bir yerde yapabilirdi diye
düşünüyorum. Benim yurtdışından misafirlerim geldi. İki tane Koreli; bu konuda en büyük
firmalardan bir tanesinden. Biz böyle şeylere
katlanıyoruz ama onları bu inşaatların arasına
soktuk ve biraz olumsuz bir intiba oldu.
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Oldukça yüksek bir katılım olmasına rağmen
stand alanlarını gezen
dişhekimi sayısı aynı düzeyde değil. Biz büyük
bir stand alanı aldık ve ciddi bir emek harcayarak TDB Kongresine yakışır standlar oluşturduk. Ama standları gezen hekim sayısının az
olması bizi biraz mutsuz etti. Bunun dışında
organizasyon bence mükemmel. Hem TDB
ekibi, hem fuarı organize eden firma ve diğer
destekleyici ekiplerin hepsi mükemmel bir iş
çıkarmışlar bana göre. Hepsini tebrik ediyorum. Sadece yukarıdaki yönlendirmelerde fuar
alanlarının yerinin iyi belirtilmemiş olması küçük bir eksik ama önemli bir detay. Bu sene
dikkatimi çeken diğer bir husus da bütün firmalar gerçekten çok şık standlar oluşturmuşlar. Uluslararası standartlarda bir fuar olmuş.

Enver Atal›
Unimed

Fuar bu sene daha profesyonelce düzenlenmiş
gibi. Benim yabancı misafirlerim de aynı şeyi
söyledi, Avrupai bir görünümü var. Firmalar ciddi yatırımlar yapmışlar. Ama katılım benim beklediğim kadar değil.
Gerçi biz lazer gibi özel bir alıcı kitlesi olan
ürünler getiriyoruz, o nedenle doğrudan bilgi
almaya gelen özel bir dişhekimi kitlesinin ilgisi
vardı standımıza.
Teknolojik ürünlere ilgide kesinlikle artış var.
Özellikle üniversitelerde hissediyorum o ilgiyi.
İnsanlar artık lazerin günlük pratikte kullanılacak bir cihaz olduğunu anlamaya başladılar.
Yüksel O¤uz
Gülo¤uz Diﬂ Deposu

Katılım geçen seneye göre aşağı yukarı aynı diyebiliriz. Yalnız, bir umutsuzluk var hekimlerde;
önlerini göremiyorlar bu hükümetin sağlık politikalarından dolayı. Muayenehanelerin kapanması, ağız diş sağlık merkezlerinin açılması;
bunlar sektörümüzü çok etkiliyor. Yoksa dişhekimleri ilgileniyor cihazlarla. Özellikle yeni
ürünlerimize bayağı ilgi var. Fakat sıcak alıcıyı
bulmak zor bu anlattığım nedenlerden dolayı.
Bir de şunu söylemek isterim; Lütfi Kırdar fuar alanı olarak iyi bir mekan değil, başka alternatifleri değerlendirmek lazım.

Yi¤it Göktürk
Yi¤it Diﬂ Deposu

100. Yılda biz dişhekimlerinin daha büyük bir
ilgi göstermesini, daha
fazla katılım olmasını
bekliyorduk açıkçası.
Katılım yine de fena değil, serginin yerleşimi,
firmaların konsepti, her şey çok güzel. Görsel
anlamda çok güzel bir sergi. Fakat tabii ülkenin
ekonomik durumundan dolayı satışlar çok iyi
değil. Gerçi biz buraya satıştan çok yeni
cihazımızın tanıtımı için geldik. En önemli
sıkıntımız her sene yer konusunda biraz daha
geri planda kalmamız. Bu, bizim buraya ya
beşinci ya altıncı katılışımız. Her sene büyüyerek geliyoruz ama yer konusunda istediğimiz
şekilde ön plana çıkamıyoruz.
Ben yine de, 2008’in ekonomik açıdan kötü bir
yıl olduğunu düşünürsek güzel geçtiğine
inanıyorum. Zaten muhtemelen her firma beklentisini düşürerek gelmiştir buraya.
Samet Yücetürk
Turan Uysal Koll. ﬁti.

Benim
gördüğüm
kadarıyla 100. yıl
olmasına rağmen geçen
seneye nazaran katılım
az gözüküyor. Ortamın
da şu anda bir kriz ortamı, kaos ortamı
olmasından dolayı insanlar o kadar çok ilgi
göstermiyor. Biz satışa yönelik değil ürün
tanıtımına yönelik çalışıyoruz. Bu anlamda
memnunuz ama geçen senelere nazaran ilginin
az olduğu herkes tarafından söyleniyor. Bunun
da sebepleri var. Şu anda siyasi ve ekonomik
ortamın belirsizliğinden olduğunu hissediyorum. Bundan sonra inşallah daha iyi olur.

ﬁenol Artan
Kent Dental

Bizim açımızdan ilk günden son güne kadar çok
olumlu geçti. Katılım da
beklediğimizden daha iyi
oldu. Yeni getirdiğimiz
ürünler dişhekimlerinden büyük ilgi gördü. Ben
bu seneki kongreyi geçen senekinden daha
olumlu buldum. Tabii ki ufak tefek problemlerimiz var; mesela alt katta klimalar biraz yetersiz
kaldı. Onun dışında organizasyonla, kongreyle
ilgili hiçbir problemimiz yok, sonuçlarından da
çok memnumuz. Ekonomik durgunluk,
hükümet sorunu, dövizin artışı derken çok kötü
bir fuar geçirmeyi bekliyorduk biz. Ama şu
anda kendi firma adıma konuşayım; aksine
daha iyi geçti. Genelde nasıl olduğunu bilmiyorum ama biz memnunuz.
U¤ur Kuliko¤lu
Triadent

Fuar beklediğimizin çok
üstünde bir başarıyla
gerçekleşti. İnanılmaz bir
ilgi vardı standımıza.
Gerçekten çok güzel geçti bizim açımızdan.
Bunda oluşturduğumuz dekorun ilgi
çekiciliğinin de büyük payı vardı.
Fuarla ilgili tek sıkıntım şu: Fuardan önce Organizasyon Komitesi tarafından bizlere
bildirilen belli kurallar vardı. Biz bunları tabiri
caizse emir telakki edip sonuna kadar uyduk.
Ama gördük ki en büyüğünden en küçüğüne
birçok firma bu kurallara uymadı. El broşürü
dağıtımından stand yüksekliğine kadar bu kurallara uyulmadığını görmek bizi üzdü. Kural
konduysa herkes için geçerli olmalı.
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Dünyan›n en ünlü futbol hakemlerinden Diﬂhekimi Markus Merk:

‘Kararlar›n›z baﬂkalar›n› ikna etmeli’
Yüzy›l Kongresi’nde dünyaca ünlü bir meslektaﬂ›m›z da misafirimiz oldu. Tak›mlar›m›z›n
uluslararas› maçlar›ndan da hat›rlad›¤›m›z Alman futbol hakemi Markus Merk, esas mesle¤i
olan diﬂhekimli¤ini de ilgilendiren ‘Karar An›’ baﬂl›kl› bir sunum yapt›. Profesyonel hayatta
karar verme süreçlerinden bahseden Merk futbol sahalar›ndan an›lar›yla da sunumunu
renklendirdi.
Öncelikle hoﬂgeldiniz. Yüzy›l
Kongresi’nde hem as›l mesle¤inizle hem de dünyaca tan›nman›z› sa¤layan hakemli¤inizle ilgili bir konuﬂma yapt›n›z.
Burada olmakla ilgili duygular›n›z› ö¤renebilir miyiz?
Her şeyden önce buraya davet edilmiş olmaktan dolayı organizasyon
komitesine ve TDB’ye çok teşekkür
ederim. Büyük bir sevinçle geldim
Türkiye’ye. Ve bu sefer hakem olarak
veya futbol bağlantılı olarak gelmekten kurtulmuş oluyorum. Tamamen
bambaşka bir bağlamda gelmek bana
daha büyük bir keyif veriyor. Türkiye’ye maç için gelmek veya yurtdışında oynadığı maçlarda Türk takımlarıyla beraber olmak gibi fırsatlarım
oldu. İlk aklıma gelenler, 2003 yılında Konfederasyon Kupası’nda Türkiye-Brezilya maçını, 2007’de Türkiye’nin
Avrupa şampiyonası vizesini aldığı Norveç
maçını ben yönetmiştim. Bütün bunlar
benim için önemli anılar.
Konuşmacı olarak buraya davet edilmiş
olmam benim için çok büyük bir onur.
Dişhekimliği mesleğinin 100. yılının bu şekilde idrak edilmesini sağladığı için buradaki meslek kuruluşunu kutluyorum. Dişhekimliği çok önemli bir meslektir. Çünkü
sizin kampanyanızda da dendiği gibi ‘sağlık ağızda başlar’. Ayrıca TDB’nin geliştirdiği bu tür sosyal içerikli projeleri ben de
destekliyorum ve tüm kalbimle Türkiye’deki meslektaşlarımdan da bu projelerden desteğinizi esirgememelerini rica ediyorum.
Gündelik hayatta nelere sar› ya da
k›rm›z› kart ç›karmak geliyor içinizden?
Aslında ben her iki kartı da kullanmamaya
çalıştım, gündelik hayatta da. Ama bunlar
hep benim alet edavatım olarak görüldü.
Örneğin bazen foto muhabirleri sarı veya
kırmızı kartımla bir resim almak isterlerdi,
ben de itiraz etmezdim. Ama ben hayatım-

Larsen’i yere düşürdü. Pozisyonu görememiştim, saniyenin onda biri kadar bir süre içerisinde yardımcımla
göz göze geldim, bana herhangi bir
hareket yapmadı, ya da işaret vermedi ama yüzündeki ifadeden pozisyonla ilgili düşüncesini sezdim ve tereddüt hissetmeden penaltıyı verdim. Kimse itiraz etmedi. Bu, ekip
uyumunun gerçek bir başarısıydı.

da gerginliklerden hep kaçınmış bir insanım. Kartları kullanırken de bu böyle. Bugün dünyanın durumuna baktığımızda insanların tatmin olmadığı, huzursuzluk olduğu içinde olduğu çok bölge var. Bunu
da sarı kartla ifade etmek mümkündür.
Ama bunun yanı sıra çok güzel şeyler de
oluyor. Örneğin iki hafta önce oynanan
maçlar. Hele hele Almanya ile Türkiye arasındaki yarı final maçı... Gördük ki takımlar birbirine karşı değil de adeta birlikte
oynadıkları bir maç oldu. Evet, neticede
Almanya kazandı ama hiç önemli değildi
bu. Çünkü maç sonrasında insanların birlikteliği fevkalede mutluluk vericiydi. Berlin’den görüntüler geldi. Almanlar ve
Türkler kolkola bu maçı kutluyorlar. 32’lik sonuç sanki hiç önemli değilmiş gibi.
İşte futbol böyle bir şey. Bu olduğu takdirde zaten ne kırmızı karta gerek kalır ne de
sarı karta.
Karar verecek düzeyde bilgi sahibi
olmad›¤›n›zda nas›l bir yöntem uygulars›n›z?
Bir İsveç-Danimarka maçında Danimarka
kalecisi kontrolsüz çıktı ve İsveç santrforu

Hakemlik hayat›n›z boyunca
ünlü futbolcularla iletiﬂiminiz
nas›ld›?
Beckham iyi iletişim kuran terbiyeli
bir oyuncuydu. Buna rağmen durumu suistimal edebileceğini bilirsiniz,
yine de bu durumu yönetmek daha
kolaydır. Zidane, pek iletişim kurmaz. Bunu 15 yıllık mükemmel kariyerini Dünya Kupası finalindeki dramatik bitiriş biçiminde de görebilirsiniz.
Ama dürüst bir oyuncudur ve bu yönüyle
onunla daha az sorun yaşarsınız. Figo ise
en kötüsüdür; hiçbir şekilde iletişim kurmaz.
Küreselleﬂmeyle birlikte zenginle
yoksul aras›ndaki uçurum büyüdü.
Siz bu sorunun çözümünü yürüttü¤ünüz proje gibi sosyal projelerde
mi görüyorsunuz?
Evet, doğrudur, zenginle fakir arasındaki
uçurumun günümüz dünyasında giderek
büyüdüğünün bilincindeyiz. Bunun da bir
şekilde önlenmesi gerekiyor. Bu nedenle
ben sosyal sorumluluk projelerine ağırlık
veriyorum. Güney Hindistan’da yürüttüğüm projeler çok büyük bir kitleyi etkilemese de yine de önemli küçük adımlardır
benim yaptığım. Önemli olan bunu herkesin yapmasıdır. Herkes küçük önlemleri,
adımları attığı takdirde bu uçurumun birazcık daha azalacağını düşünüyorum. Ve
haklısınız, küreselleşme hayatımızı zorlaştırmıştır. Ama yine de bizim belli adımları
atmamızı engellememektedir.
<
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Ça¤daﬂ bilimsel
süreçte genetik
ve temel
kavramlar›

alıtımın varlığının ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından fark edildiği ve ilk uygulamaların neler olduğu hakkında açık ve kesin bilgiler bugün için
mevcut değildir. Ancak, bu konudaki arkeolojik bulgular, binlerce yıl önce hayvanların başarılı şekilde evcilleştirildiğini ve bitkilerin kültüre alındığını göstermektedir. Bu
bulgular insanların, hayvan ve bitkilerin tercih edilen çeşitlerinin seçilebileceğini, istenen
ve istenmeyen özelliklerin birbirini izleyen
kuşaklar boyunca aktarıldığını kısa sürede
öğrendiklerini göstermektedir 3.

K

Tarih öncesi dönemde kalıtımı açıklamak
üzere az sayıda fikir öne sürülmesine karşın,
insanların bu konuya ilgisi Yunan kültürünün altın çağına rastlar. Hipokrat ve Aristo’nun eserlerinde üreme ve kalıtım alanlarına, özellikle de insan kökeni ile ilgili
olanlara çok dikkat göstermiş oldukları görülür. Konuyla ilgili hipotezleri; “yeni doğan
canlının fiziksel maddenin kaynağı olduğu”
şeklindedir. Fiziksel maddenin yetişkin organizmaya dönüşümünü yöneten ise yaratı-

cı kuvvetin doğasıdır. Kalıtımsal özelliklerin
kaynağı olarak düşünülen aktif huylar sağlıklı veya hastalıklı olabilir. Hastalıklı huyların doğuştan gelen bozukluklar ya da deformasyonlar gösteren yavru bireylerin ortaya
çıkmasından sorumlu olduğu; bunun da ötesinde bu huyların bireyde değişebildiği ve yeni şekli ile bir sonraki kuşağa aktarılabileceği düşünülmüştür.
17. yüzyıla kadar vücut organları gibi yeni
yapıların başlangıçta var olmadığı ve embriyoda kendiliğinden şekillendiğini belirten
“epigenez teorisi” benimsenmiştir 3.
19. yüzyılda elde edilmiş belirli bilimsel bulgular, canlı organizmaların fiziksel temellerinin ve birbirleri ile olan ilişkilerinin anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Bu dönemde
birbiri ile ilişkili birkaç fikir özellikle önemlidir. Bunlar; “madde atomlardan oluşmuştur”, “hücreler canlı organizmaların temel
birimleridir”, “çekirdek, hücrelerin yaşam
gücü olarak hizmet görür”,”çekirdeğin içinde bulunan kromozomlar bir şekilde kalı-

* Araﬂt›rma Görevlisi, G.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Ortodonti Anabilim Dal›.
** Prof.Dr., G.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Ortodonti Anabilim Dal›

tımda rol oynar” 1,3.
Canlı organizmaların, daha önce var olan
benzer yapılardan türeyen ve hücre olarak
adlandırılan temel birimlerden oluştuğu
“hücre teorisi” ile ortaya konmuştur. Bu teori, epigenez teorisi ile çatışan “ön oluşum teorisinin” de popüleritesini artırmıştır 1,3.
Darwin ise, “doğal seçilim teorisi” ile “pangenez hipotezini” ortaya koymuştur. Doğal seçilim teorisi, populasyonların çevrenin destekleyebileceğinden daha çok sayıda yavru
birey
oluşturma eğiliminde oldukları gözlemine
dayanır. Bu durum, bireyler arasında hayatta kalma mücadelesine yol açar. Çevreye uyumu sağlayan kalıtsal özelliklere sahip olan organizmalar, daha az uyumu sağlayan kalıtsal
özelliklere sahip olanlara oranla yaşamlarını
daha iyi sürdürebilir ve çoğalabilirler. Böylece, uzun bir zaman boyunca az, fakat avantajlı varyasyonlar birikecektir. Kalıtılan bu
varyasyonları taşıyan bir populasyon üreme
bakımından izole hale gelirse yeni bir tür oluşabilir. Doğal seçilim teorisindeki esas boşluk, varyasyonun ve kalıtımın genetik teme-

linin anlaşılmasındaki eksikliktir. Pangenez
hipotezinde ise, vücudun her bir bölümünün şeklini veya doğasını saptayan ‘tomurcuk’ terimi kullanılmıştır. Tomurcukların,
bireyin dış çevresine uyumlu bir şekilde cevap verebileceğine; kazanılmış karakterlerin
ve değişimlerin de kalıtımına yol açacak tarzda bir sonraki nesile geçebileceğine inanılmıştır.
Mendel öncesi diyebileceğimiz dönemde
yavrunun, anne ve babadan ortalama düzeyde olacak şekilde etkilendiğine, kalıtımın ise
karmaşık olduğuna inanılmıştır. Mendel,
yavruda karışmış gibi gözüken kalıtsal faktörlerin aslında hiçbir zaman kendi özelliklerini yitirmediklerini ve bir sonraki kuşakta
herhangi bir değişikliğe uğramadan yeniden
belirdiklerini ortaya koymuştur. Kalıtımın
karmaşık değil parçacıklı olduğunu savunan
Mendel’in görüşleri daha sonra “Mendel Yasaları” olarak anılmaya başlamıştır.
Daha sonraki çalışmalarda ise kromozomun
doğası, genetik bilginin bir sonraki kuşağa
aktarılması, bilginin depolanması, değiştirilmesi, düzenlenmesi ve ifade edilmesi araştırılmaya başlanmıştır 1-3.
20. yüzyılın başlarında kromozomların keşfedilmesi ile gelişimin epigenetik açıklaması
için verilen destek artmıştır. Kalıtımın ve gelişimin kromozomlardaki bilgiye bağlı olduğu ve kromozomların her bireye gametler ile
geçtiği, gittikçe kesin bir görüş haline gelmiştir. Böylece Darwin ’in teorisindeki boşluk
büyük oranda kapatılmıştır 3.
1953 yılında deoksiribonükleik asitin (DNA)
moleküler yapısı aydınlatılmıştır. DNA molekülünün yapısı ile beraber kalıtım, mutasyon ve evrim mekanizmaları ile ilgili sorunların çözümleri bulunmuştur 1.
Bu fikirler Mendel’in yeniden keşfedilmemiş
genetik bulguları ile ilişkilendirilip, Darwin’in
doğal şeçilim teorisi ile bütünleştirildiğinde,
birey ve populasyon düzeyinde daha eksiksiz
bir tablonun ortaya çıkması sağlanabilmiştir
2
.
Genetik, biyolojinin kalıtım ve varyasyonlar
ile ilgilenen dalıdır. Genetik disiplin; hücreleri, bireyleri, onların vücuda getirdikleri nesli ve organizmaların içinde yaşadıkları populasyon ile ilgili çalışmaları kapsar 3.
Kalıtsal madde yani “nature” biyolojik sınırlılığı ve gücü ile organizmayı ortaya koyar.
Fakat çevreyi oluşturan “nurture” genlerle

birbirlerine etki ederek organizmanın anatomik, fizyolojik ve diğer özelliklerini belirler.
Onun için genetik terimi yalnızca kalıtımı
değil, aynı zamanda değişimi de kapsamaktadır. Bu nedenle kalıtımı tek başına genetik
ile eş tutmak yanılgılara neden olabilir 2.
Ökaryotik organizmalarda çekirdek, genetik
materyali içerir. Prokaryotik organizmalarda ise genetik materyal nükleotit olarak adlandırılan etrafı çevrili olmayan belirgin hücresel bölgelerdedir. Ökaryot ve prokaryot
organizmalarda DNA, genetik bilgiyi depolayan bir molekül olarak işlev görür. Nükleik
asitler, karbonhidratlar, lipitler ve proteinler
ile birlikte canlılarda bulunan dört temel organik biyomolekül sınıfını oluşturur 1,3.
DNA, genellikle sarmal şeklinde organize çift
iplikli bir moleküldür. Her DNA molekülünde bulunan kalıtım birimlerine “gen” denir.
Genler de daha büyük yapılar olan kromozomların bölümleridir. En basit tanımı ile
gen, kalıtımın işlevsel birimidir. Kimyasal
olarak gen DNA ve ribonükleik asitin (RNA)
kimyasal yapı taşları olan nükleotitlerin doğrusal dizisidir. Daha kavramsal bir yaklaşım
ile ise gen, kopyalanabilen, ifade edilebilen,
mutasyona uğrayabilen ve bilgiyi depolayabilen bir birim olarak
düşünülmelidir 1.
DNA’da dört tip nükleotit vardır. Bunların
her biri bileşenlerinden biri olan azotlu
bazlar açısından farklıdır. Genetik şifre üçlü yapıdadır; bu nedenle üç nükleotitin
her bir kombinasyonu, bir şifre sözcüğü
oluşturur. Hemen hemen bütün şifreler 20
aminoasitten birini
belirler. DNA’daki şifreleme bilgisi, önce
transkripsiyon adı verilen bir işlemle
mRNA molekülüne
aktarılır. Bunu takiben
mRNA, hücresel bir
organel olan ribozom
ile bir araya gelir. Ribozom ise, hemen hemen bütün genlerin
son ürünleri proteinlere çevrildiği organeldir1.Birçok protein çok
özgül biyolojik katali-

zör ya da enzim olarak işlev görür. Bu proteinler, üstlendikleri bu roller ile hücrede hangi karbonhidrat, lipit, nükleik asit ve diğer
proteinlerin bulunduğunu saptayarak hücresel metabolizmayı kontrol ederler. Diğer
birçok protein ise enzim dışı roller üstlenmiştir. Kollagen, hemoglobin, immünoglobülinler ve bazı hormonlar canlı organizmada farklı roller oynayan proteinlerdir 1,3.
Genetik alanının içine aldığı konular çok fazladır. Çalışmalar virüsleri, bakterileri, çok çeşitli bitki ve hayvanları kapsayıp, molekülden populasyona kadar biyolojik
organizasyonun her düzeyine uzanır.
Genetik alanındaki araştırmalar farklı yaklaşımlar kullanılarak yapılmaktadır ve kullanılan dört temel yaklaşım mevcuttur2,3:
Aktarım (Transmission) Genetiği: Araştırmalara ait yaklaşımların en klasik olanıdır.
Deneyler o şekilde tasarlanır ki, birkaç nesil
boyunca, özelliklerin ebeveynlerden yavru
bireylere aktarımı incelenir. Aktarım genetiği çalışmalarında aile, aile ağacı ve ikiz yöntemleri kullanılmaktadır. İnsanlarda tasarlanmış bir çiftleşme mümkün olmadığı ve >
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istenmediği için, çalışmalarda aile ağacı analizleri kullanılmaktadır 2-5.
Sitogenetik Genetiği: Kromozom adı verilen hücre organellerinin işlev ve morfolojileri incelenmiştir. Yapılan ilk çalışmalarda ışık
mikroskobu kullanılırken, günümüzde elektron mikroskopları kullanılmaktadır. Bu yaklaşım kromozom teorisinde önemli hizmetler
görmüştür 2,3.
Moleküler Genetik: Bu yaklaşım ile genlerin
tanımlandığı, izole edildiği, klonlandığı ve dizilerinin saptandığı yeni bir alan olan DNA
biyoteknolojisi doğmuştur. Bu yeni teknoloji ile birlikte gen işlevlerini en ince ayrıntıları
ile araştırmak mümkün olmuştur 3.
Moleküler ve biyokimyasal analizler, gen tedavisi için bir olanak yaratmaktadır.
Populasyon Genetiği: Bu araştırmalarda, populasyonlarda niçin belirli genetik çeşitliliğin
korunurken, diğer çeşitliliğin zamanla sona
erdiği belirlenmeye çalışılır. Bu bilgiler evrim
sürecinin anlaşılmasında kritiktir. Populasyon genetiği, gelecek nesillerdeki gen frekanslarını tahmin etmemizi de sağlar2,3.
Genetiğin toplum üzerindeki etkisi çok büyüktür. Kalıtsal ve çevresel faktörler, çoğu
özellik veya hastalıkların gelişmesinde birlikte, fakat değişik oranlarda rol oynarlar. Kalıtsal özellik veya hastalıklar, etyolojisindeki
kalıtsal etkenin türüne göre tekli mutant genlere bağlı olanlar, poligenik olanlar ve kromozomal olanlar şeklinde sınıflandırılabilir13
.

tım modeli göstermedikleri bulunmuştur.
Yapılacak olan moleküler seviyedeki araştırmalarda kullanılacak olan DNA, kandan, idrardan, ağız çalkantı suyu ve koryonik villüsten elde edilebilir. Günümüzde elde edilen
genomik DNA, incelenen hastalığın kalıtım
tipine göre polimeraz zincir reaksiyon“PCR”,
gen haritalanması gibi analiz yöntemleri ile
araştırılmaktadır1-3.

Tekli mutant genlerle olan kalıtım modeli,
otozomal dominant, otozomal çekinik, X’e
bağlı dominant ve X’e bağlı çekinik olarak
dört farklı şekilde incelenir3. Kalıtsal özellik
veya hastalıklardan tekli mutant genlerin etkisine bağlı olanların, gözlem yöntemleri ile
kalıtım biçimleri ortaya konulabilir. Ancak
poligenik kalıtımlı olanlardaki kalıtsal işleyişi gözlem yöntemleri ile ortaya koymak oldukça güçtür. Çünkü bu kalıtsal özellik veya
hastalıklarda hem kalıtım, hem de çevresel
faktörler karşılıklı etkileşim gösterirler. Kromozom hastalıklarında ise düzensizlik mikroskop ile tanımlanabilir.

DNA araştırmalarında kullanılan PCR cihazı, nükleotitlerin in vitro ortamda çoğaltılmasını sağlayan bir yöntemdir. PCR reaksiyonu, DNA molekülüne ait iki zincirin yüksek
ısı ile birbirinden ayrılmasını, daha sonra hedef DNA molekülüne sentetik oligonükleotitlerin bağlanmasını, uzamasını ve bu siklusların belirli sayıda tekrarlamasını içerir1.
Genlerin, kromozomlar üzerindeki yerlerinin belirlenmesine ise gen haritalaması denir. Amaç, kromozomları karakterize edebilen ve çoğaltılabilen daha küçük parçalara
ayırmak ve bunların kromozomlar üzerindeki yerleşimini sağlamaktır. En son hedef ise,
DNA molekülündeki tüm genleri bulmak ve
fonksiyonları ile ilgili yöntemler ve araçlar geliştirmektir 1,2.

Poligenik özellik ve hastalıkların gelişimi, pek
çok gen etkileşimi ve çevresel faktörlerin yer
aldığı ve çoğunlukla güç fark edilen mutasyonların neden olduğu durumlardır. Bu tip
poligenik özellik ve hastalıkların, basit kalı-

Bilimsel gelişim sürecinde bir yandan bilimin
herhangi bir disiplininde bilgi artırmak için

temel araştırmalardan yeni bilgiler kazanılırken, diğer yandan da toplumun karşılaştığı
sorunların çözülmesi ve refah düzeyinin artırılması için uygulamalı araştırma yaklaşımları sürdürülmektedir 3.
Genetik bilimindeki ilerlemeler ışığında insanlardaki genetik bozuklukların moleküler
temelinin anlaşılması, tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmesine hız kazandırmıştır 3 . Kalıtsal hastalıklardan sorumlu insan genleri tanımlanmakta, izole edilmekte ve klonlanmaktadır 1.
Bu araştırmaların, hasta bireylerin hücrelerine normal genlerin kopyalarının verilmesiyle hastalıkların tedavisine imkan sağlayan gen
tedavisi için bir zemin hazırlayacağı umut <
edilmektedir 2,3.
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Diﬂhekiminin gözünü
etkileyen faktörler
Diﬂhekimlerinin mesleki risklerinden biri de gözle ilgili oluﬂabilecek enfeksiyonlar ve di¤er
optik risklerdir. Göz hastal›klar› uzman› Op.Dr. Hilmi Or bu riskler, korunma yollar› ve tedavileri hakk›nda bir yaz› dizisiyle meslektaﬂlar›m›z› bilgilendirecek.
Sevgili Dişhekimleri,
Sizlerle beraber olmanın keyfini, hem
günlük meslek hayatınızı kolaylaştıracak
optik ve görsel öneriler, hem de mesleki işlemler sırasında göz sağlığınızı koruyacak
bilgi ve önerilerle birleştirmek istiyorum.
Bu öneriler dört ana başlık altında toplanacak:
> Mesleki muayene ve girişimler sırasında
maruz kaldığınız –lazer dışı- etkenler ve
olası sonuçları.
> Bu sonuçları (hastalık, travma, dejeneresans vs) önlemek için neler yapılabileceği.
> Dişhekimlerinin kullanmaları gereken/uygun olan/uygun olmayan gözlük
camları, optik apareler, muayene lupları
ve ameliyat mikroskopları ise ayrı bir konu olacak.
> Dişhekimliğinde kullanılan lazerler, göze etkileri ve göze olan olası etkilerinden
korunmak için gerekenler (öncelikli olarak filtreler) tek başına ele alınması gereken önemli bir konudur.
Arzu edilirse ayrı bir konu olarak çeşitli
göz hastalıkları olan veya göz ameliyatı geçirmiş ya da gözü etkileyebilecek sistemik
hastalığı olan dişhekimlerinin, göz açısından mesleki yaşamda dikkat etmeleri gereken noktaları irdeleyeceğiz. Yine arzu edilirse başka bir konuda da muayene, tedavi
ve girişimler sırasında hasta gözüne verilebilecek olası hasarları da irdeleyeceğiz.
Hastalıkların tedavisine girmeyeceğiz,
Çünkü tedavi konusunda sadece bir yazı
değil, kitap(lar) yazmak zorunda kalabiliriz.
Göz anatomi ve
fizyolojisine genel bir bak›ﬂ
Göz ile ilgili öneri ve önlemlerimizi daha
iyi anlayabilmek için, göz anatomi ve fizyolojisindeki – sizin de fakültede okumuş ol* Op.Dr., Göz Hastal›klar› Uzman›

duğunuz- şu faktörleri hatırlayalım.
Genel yapı itibarı ile göz beynin öne gelmiş bir paçasıdır. Hem vücut tarafından
korunmasını hem de duyarlılığını açıklar
bu durum…
Gözümüz göz kapağı kapanma refleksi
dışında dış etkenlere açık durumdadır.
Dış yüzeyinde dıştan içe lipit, aköz ve
müküs tabakalarından oluşan bir gözyaşı
tabakası vardır. Bu özellikleri ile bir taraftan gözün dış yüzeyini kaygan ve optik olarak şeffaf tutarken, bir taraftan da içindeki
lizozim enzimi ve diğer faktörler ile antibakteriyel koruma sağlar.
Gözyaşını devamlı dağılmasını sağlayan
göz kırpma sıklığı normal bir insanda doğal ortamlarda 12 kere/dakika civarındadır. Korneanın ve konjunktivanın yeterince ıslanması, üzerine gelen yabancı cisim ve
mikroorganizmaların akması için belirli
bir kırpma sıklığı gerekir. Gereğinden sık
kırpma veya kırpıştırma rahatsızlık yaratacağı gibi, daha az kırpma da kornea ve konjonktivada kurumaya neden olur. Dikkatimizi bir konuya verdiğimiz zaman göz
kırpma sıklığımız belirgin derecede azalır.

Gözyaşının şeffaf kalmasına yardımcı olduğu dokulardan ilki beyaz renkli sklerayı
kaplayan doku mukoza özelliğinde olan
konjunktivadır. Gözyaşının şeffaf kalmasına yardımcı olduğu dokulardan ikincisi
olan kornea ise, -fotoğraf makinesi ile analoji kurulduğunda- gözün objektif sisteminin ilk merceğidir. Dış dünyaya direkt açıldıklarından her iki doku da travmalardan
ilk etkilenen dokulardandır.
Kornea ve konjonktiva devamlı ıslak dokular olduğu için üzerlerine gelen çeşitli
bakteri, virüs ve parazitlerin hemen akıp
gidebilecekleri, sadece akıp gitmezler ise
üreyebilecekleri bir ortam yaratırlar. Sağlıklı bireylerde şeffaf konjunktiva ve korneanın üzerinden alınan kültürlerde sadece % 25 oranında bakteri kolonisi (Staphylococcus epidermidis, difteroid basiller,
streptococcus pneumoniae, Neisseria türleri, pseudomonas spp. ve staphylococcus
aureus …) saptanmıştır.
Gözün objektif sisteminin ikinci merceği
doğal göz merceğidir. Yaşla birlikte azalan
kırıcılığını değiştirme özelliğine sahip olan
göz merceği (lens) hızlı bir şekilde uzak ve
yakına ayrı ayrı netleyebilmemizi sağlar.
Gözün arkasındaki dokulardan retina
gören tabakadır. Bu tabakada gözün şeffaf
tabakalarından geçen ışınlar odaklanır.
Odaklanma görmeyi sağlamasının yanında, fototoksik etki ve travmalara da açıktır.
Öncelikle olarak bakışın refleks olarak
yönlendirildiği ve görmenin en iyi olduğu
makula (merkezdeki 1 mm2) bu etkiye
açıktır. Makula fonksiyonunun devre dışı
kalması durumunda görme keskinliği 0,1
veya altı seviyesine (legal körlük) düşer.
Gözümüz dışındaki dört düz ve iki çapraz kas sayesinde, orbita içinde üç boyutlu
olarak her yöne hareket edebilen hem serbest hem de kaslar tarafından yerinde tutulan bir küredir. Beynin oniki sinir çiftinden
biri sadece görmeye ayrılmışken, üç tanesi

sadece gözün hareketine, bir tanesi de diğer innervasyonuna ayrılmıştır. Gözün beyinle bu kadar ilişkili olan görme ve hareket fonksiyonu tabii ki beyinle ilgili rahatsızlıklarda semptom gösterecektir.
Göz kaslarının tek gözü hareket ettirme
yanında, iki gözün tek görmesi algılamasında önemli görevleri vardır. Her iki göz
açıkken, her bir göz ile ayrı ayrı görebilme
(simultan persepsiyon), iki gözün görüntüsünün tek bir görüntüde birleştirilmesi
ve tek görüntünün çift gözün ortak içe ve
dışa hareketlerinde sabit tutulabilmesi
(füzyon) ve derinlik hissi (stereopsis) normal göz işlevleridir. Füzyon için gereken
her iki gözün beraberce belli miktarlarda
beraberce içe veya dışa hareket edebilme
kabiliyetidir (füzyonel konverjans ve diverjans amplitüdleri).
Diﬂhekiminin gözünü mesleki
çal›ﬂmada etkileyen faktörler
Dişhekimleri mesleğinin uygularken hastaya çok yakınlaşmaktadır. Muayene, tedavi
ve girişimler sırasında, dişhekiminin gözleri hastanın ağzından yaklaşık 15 ile 40 cm
uzaklıkta bulunmaktadır.
Bu uzaklık göz kapaklarının ardındaki
gözün dış dokuları olan şeffaf dokular kornea ve konjonktivanın dışarıdan ve hasta
kaynaklı gelebilecek çeşitli mekanik, bakteriyel , virütik, paraziter ve çevresel faktörler
ile travmalara açık olması demektir. Lazer
kullanılmasa bile çalışılan ışığın yoğunluğu
nedeniyle özellikle retinada ışıksal travmalar da oluşabilir.
Mikroorganizmalar
(hasta a¤z› kaynakl›)
Ağız boşluğu vücudun en fazla mikroorganizma içeren yerlerindendir. Normal ağız
florasını bir hatırlayalım:
1. Gram (+):
Streptococcus, Peptostreptococcus, Micrococcus, Stomatococcus.
Fusobacterium: (Veillonella spp. , Lactobacillus spp. , Bacillus spp. , Bifidobacterium, Mycoplasma, Actinomyces, Corynebacterium, Eubacterium.)
Rothia: Leptotrichia, Clostridium.
2. Proteobakteriler:
Actinobacillus, Haemophilus, Campylobacter, Neisseria, Eikenella.
3. Spiroketler
Treponema
4. Flavobacter-Bacteroides
Prevotella, Porphyromonas, Bacteroides, Capnocytophaga.

“Bakteri plakları” ağız boşluğunda diş ve
diş etlerinde bulunan bakterilerden oluşur.
Ağız ve diş enfeksiyonları genelde bu plaklardan köken alır. Kültürü yapılamayan
mikroorganizmaların insan ağız florasının
% 50’sini oluşturduğunu da hatırlamakta
fayda vardır.
Dişhekimi; hastasının ağzında normal
ağız florası kadar -eğer patolojik bir durum
var ise- patolojik mikroorganizmaların bulunduğunu ve bu mikroorganizmaların
muayene veya tedaviyi yapan dişhekimine
damlacık enfeksiyonu ya da kullanılan aletler üzerinden bulaşabileceğini hatırlamalıdır.
Ağız içindeki cerrahi müdahaleler sırasında oluşabilecek kanamalardan bulaşan
kanda, açılan apselerden boşalan pü ve sıvılar ile açık yaralardan akan cerahatte çeşitli bakteri, virüs ve parazitler bulunabilir.
Bu mikroorganizmaların çoğunun normal gözyaşında, kornea ve konjunktivada
olmadığını hatırlarsak, normal ağız florasının bile göz yüzeyinde patolojik olabileceğini görebiliriz. Bu mikroorganizmalar direkt ya da indirekt kontak halinde kornea
ve konjonktivada enfeksiyona neden olabi-

lirler.
Ayrıca hastanın dudaklarında uçuğa neden olan Herpes labialis virüsü de
dişhekiminin gözüne bulaşabilir.
Mikroorganizmalar
(a¤›z d›ﬂ› kaynakl›)
Sistemik durumu bozuk olan hastaların
akciğer veya solunum yollarında olan virüs, bakteri ya da parazitleri; damlacık enfeksiyonu ile (öksürme, hapşırma, v.b. yollarla) dişhekiminin gözüne ulaşarak enfeksiyon oluşturabilirler. Dişhekiminin hastasında olan bir göz enfeksiyonu dişhekiminin çalışma mesafesinin yakın olması, hastayla olası temas ile dişhekiminin gözüne
de bulaşabilir. Henüz hastada semptom
göstermeyen kuluçka devresindeki bir enfeksiyon da dişhekimine bulaşabilir. Konjonktiva ve kornea için patojen olan mikroorganizmalar ileri derecede enfeksiyona
neden olabilirler.
Kızamık ve kızamıkçık benzeri viral kökenli sistemik çocuk hastalıkları hastanın
gözünde konjunktivite neden olabilirler.
Bu hastalıklar büyüklere ya da dişhekimine
de bulaşabilirler. Bu tip konjunktiva has- >
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Yabancı cisimler göze sadece çarpıp düşebileceği gibi, göz dışı dokularına saplanıp
kalabilir veya göz küresini delebilirler. Her
durumda acilen bir göz hekimi muayenesi
yapılması gerekir.

talıklarına özellikle ortodontistlerin dikkat
etmesi gerekir.
Diﬂhekimli¤inde kullan›lan
kimyevi maddeler
Dişhekimliğinde; tedavi ve girişimlerde çeşitli kimyevi maddeler kullanılır. Bazı maddeler kullanıma hazır olup direkt ağız içinde kullanılabilirken, diğerleri bir ya da birkaç maddenin karışımından katalizör kullanılarak kullanıma hazır hale getirilmektedir.
Kullanılan bu kimyevi maddeler göze
sıçrama, maddeye dokunduktan sonra el
ile gözü ovuşturma sonucu göze bulaşması
ve benzeri yollardan dişhekiminin gözüne
ulaşabilirler.
Birçok kimyevi madde, hatta –kendileri
de birer kimyevi madde olan- bazı ilaçlar
deri ve benzeri dokularda bir reaksiyon
oluşturmazken, gözün dış dokuları kornea
ve konjunktivada koagülasyon, erozyon,
ülser v.s. gibi hasarlara neden olabilirler.
Gözde kalıcı hasarlar oluşabilir. Bu nedenle gözün kimyasal travmalarında acil tedavi önemlidir.
Göze kaçabilecek yabanc› cisimler
Dişhekimlerinin gözüne mesleki uygulamalar sırasında farklı kaynaklardan ve
farklı yapılarda yabancı cisimler kaçabilir.
Hasta ağzından oluşabilecek yabancı cisimler kırılan bir diş parçası; diş protezinden kaynaklanan ortodontik aparenin veya
başka bir protezin kırılan veya koparak
uçan bir parçası; dişhekimi aletinden kaynaklanan teşhis veya tedavide kullanılan
bir dişhekimliği aletinin kırılan , kopan ya
da yerinden çıkan bir parçası veya ucu olabilir.

Ortamdaki s›cak hava, hava ak›m›
ya da klimatize ortamlar›n etkisi
Dişhekimleri mesleğinin uygularken kullandığı ışıklar “soğuk ışık” değil ise, ısı üreten ampuller ile çalışıyordur. Oluşan ısı özellikle gözlük veya bir koruma maskesi
takılıyor ise hava akışı azalacağından – birikir. Artan ısı ise gözde kurumaya neden
olabilir.
Hava akımının fazla olduğu ortamlarda
(rüzgar, vantilatörle soğutma v.s.) ise, gözyaşının hızlı kurumasına bağlı kornea ve
konjunktiva kuruması sorunları oluşabilir.
Klimatize ya da genel havalandırma ortamları ise, havadaki nem oranı düştüğü
için gözde kurumaya neden olabilir.
Çevresel faktörler dışında, dikkatini yaptığı işte toplayan dişhekiminde göz kırpma
refleksi sıklığı düştüğü için gözde kuruma
oluşabilir.
Göz kuruması çeşitli konjunktiva ve kornea rahatsızlıklarından, artan enfeksiyon
riskine kadar çeşitli sorunlara neden olabilir.
Göz a¤r›lar› ve göz kökenli
baﬂ a¤r›lar›
Düzeltilmemiş kırılma bozuklukları (miyop, hipermetrop, astigmat) dişhekimi çalışırken yeterince net göremediği (göremeyeceği) halde net görmeye çalıştığı için, görülemediği için zorlanmaya ve göz ve baş
ağrılarına neden olabilir.
Göz kaslarındaki füzyonel konverjans ve
diverjans amplitüdü yetersizlikleri (göz kası tembellikleri) ya da içe veya dışa gizli şaşılık veya sabit şaşılıklar gerekli tedavi yapılmadığı zaman, iki gözle tek görmeyi engelledikleri veya zorlaştırdıkları için göz ve
baş ağrılarına neden olabilirler. Kırılma
kusuru olmayan (yani gözlük kullanma ihtiyacı olmayan) dişhekimlerinde uzun süre
dikkatli bakınca zorlanma, göz veya baş ağrısı, hatta geçici çift görme şikayetleri oluyor ise, şikayetler göz kaslarının fonksiyon
yetersizliğine bağlı olabilir.
Kamaﬂma
Dişhekiminin mesleki uygulaması sırasında gözünde oluşan kamaşma bir fototravmadır. Muayenede kullanılan ışığın direkt
ya da yansıyarak yoğun olarak dişhekiminin gözüne ve makulasına direkt düşmesi
sonucunda kısa ya da uzun süreli karanlık

(gri-soluk) görmeye neden olur. Dişhekimi, kamaşma süresince (saniyeler ya da dakikalar sürebilir) mesleğini uygulayamaz
bir durumdadır. Dişhekiminin acil ve beklemeden girişim yapması gereken durumlarda kamaşma önemli bir sorun haline gelebilir.
Kamaşmaya önlem olarak; muayene ışığına direkt ve/veya aletler ya da protezlerin
üzerinde yansıma/parlama yapan yerlere
bakılmamalıdır. Bu önlemler alınmadığı
taktirde makulaya düşen yoğun ışık nedeni
ile kamaşma olur ve dişhekimi bir süre için
her şeyi karanlık ve gri görür.
Dişhekiminin çalışmaya aralıksız devam
edebilmesi için en uygun yöntemlerden biri; gece araba kullanırken sürücülere önerilen kamaşmadan kaçınma tekniğini kullanmaktır: Gece araba kullanırken karşıdan gelen arabanın farlarının içine bakmak
yerine; yolun yanında gözüken yol çizgilerine bakmak –yani ışığın makulayı direkt
etkilemesini engellemek- hem yolumuzu
bulmamızı hem de kamaşma yapacak farlardan gözümüzün kamaşmamasını sağlar.
Analojik olarak dişhekiminin direkt
ışık/yansıma/parlama olan yöne bakması
gerektiğinde; ışığın kendisi yerine onların
hemen yanlarındaki noktalara bakılmalıdır. Böylece makulaya direkt ışık düşmez
ve kamaşma oluşmaz.
Dilerim yukarıda saydığım sorunların
hiç biri sizlerde oluşmasın. Oluşmasın diye
öneriler almak istiyorsanız, lütfen bir sonraki yazımı okuyunuz.
Göz ve vücut sağlığınız hep sizinle olsun. <
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Neﬂe ‹nceo¤lu Dursun*

Hercule Poirot muayenehanede
iﬂlenen cinayetin peﬂinde...
Dünya Edebiyat›nda Diﬂhekimli¤i sayfam›z›n bu seferki konu¤u unutulmaz ‹ngiliz yazar Agatha Christie. Belçikal›
ünlü dedektif Hercule Poirot tipinin yarat›c›s›n›n›n bu roman›ndaki konusu bir diﬂhekiminin esrarengiz ölümü.
Agahta Christie fazla ayr›nt›ya girmeden son derece yal›n ama her zamanki sürükleyici tarz›yla anlat›yor.
Ayr›nt›lar az ama aç›klay›c›. En çok da diﬂhekiminin her zaman söyledi¤i klasik sözler tan›mlamas›na güldüm.
A¤z› sonuna kadar aç›k hastama a¤z›n› aç›k tutmas› için uyar›rken ki halimi hat›rlad›m. Bir roman kahraman› bile
olsa meslektaﬂ›m›z Dr. Morley’in ölümü mesle¤imizin risklerini bir kez daha hat›rlatt›.

‹skemlede Beﬂ Ceset’ten
Agatha Christie
Alt›n Kitaplar / Klasik Polis Romanlar› Dizisi
Çeviri: Gönül Suveren

ürdan dişin bir yerine geldi ve Bay
Amboriotis irkildi. Gelecekle ilgili o
pembe hayaller birden bire kayboldu. Bunların yerini pek yakın bir gelecekle ilgili endişeler aldı. Adam, usulca diliyle dişini
yokladı. Not defterini çıkararak baktı. “Saat
12 de. Queen Charlotte Sokağı, No.58”
Amberiotis o eski sevinci yeniden duymaya başladı. Ama boşuna. Ufku daralmış ve
birkaç kelime halini almıştı.
“Queen Charlotte Sokağı, No.58 Saat 12
de.”
Sounth Kensington, Glengowrie Court
Oteli’nde kahvaltı sona ermişti. Miss Sainbury-Seale salonda oturmuş, Bayan Bolitho’yla konuşuyordu. Yemekte yan yana ma-

K

* Diﬂhekimi, TDBD Yay›n Kurulu Üyesi

salarda oturuyorlardı. Miss Sainsbury-Seale
otele geleli bir hafta olmuştu. İki kadın bir
gün içinde birbirlerine ısınmışlar ve ahbaplığa başlamışlardı.
Miss Sainsbury-Seale, “Biliyor musunuz,
şekerim”, dedi. “Dişlerimin ağrısı gerçekten
durdu. En ufak bir zonklama bile yok. Onun
için doktora telefon…”
Bayan Bolitho, onun sözünü kesti. “Çocukluk etmeyin, şekerim. Dişçiye gidin de şu
iş de bitsin.” Bayan Bolitho otoriter tavırlı,
kalın sesli, uzun boylu bir kadındı.
Miss Sainsbury-Seale ise kırkını geçmişti.
Acayip bir sarıya boyadığı saçları karmakarışık ve kıvır kıvırdı. Elbiseleri biçimsiz fakat
‘artistik’ havalıydı. Kelebek gözlüğü daima
burnundan kayıyordu. Ve kadın çok gevezeydi.
Şimdi de üzgün üzgün,
“Ama emin olun,” diye mırıldanıyordu. “Dişim hiç ağrımıyor.”
“Saçma. Bana dün gece sabaha kadar gözünüzü kırpmadığınızı söylediniz.”
“Orası öyle… Hakikaten
uyuyamadım… Ama belki, artık sinir öldü…”
Bay Bolitho, kesin bir tavırla,
“İyi ya,” dedi. “O zaman dişçiye muhakkak gitmeniz lazım.
Hepimiz de dişçiye gitmekten
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kurtulmaya çalışırız ama aslında korkaklıktır
bu. İnsan kararını vermeli ve bu işi bitirmelidir.”
Miss Sainsbury-Seale’in dilinin ucuna kadar geldi. Galiba kadın, isyan edecek ve,
“Ama ağrıyan senin dişin değil,” diye bağıracaktı. Sadece, “Herhalde haklısınız…” dedi.
“Bay Morley de o kadar dikkatli bir doktor
ki. İnsanın canını hiç yakmıyor.”
(…)
Hercule Poirot, Queen Charlotte Sokağı’nda taksiden indi. Şoföre parasını vererek
58 numaralı evin kapısını çaldı. Bir süre bekledi. Nihayet eşikte heyecanlı tavırlı, kırmızı
saçlı, çilli bir çocuk belirdi. Arkasına uşaklarınkine benzer bir çeket giymişti.
Hercule Poirot, “Bay Morley?” dedi. Gülünç bir umuda kapılmıştı Belçikalı. Belki
Bay Morley’i bir yere çağırmışlardı… Veya
hastalanmıştı adam… Ya da o gün hasta kabul etmiyordu… Ama her şey boştu.
Çocuk geri çekildi ve Hercule Poirot içeri
girdi. Ve kapı Belçikalı dedektifin arkasından
önlenmesi imkansız felaketlere has o sessiz
amansızlıkla kapandı.
Delikanlı, “Adınız, efendim?” dedi.
Poirot ismini söyledi. Çocuk aşağıdaki kapıyı açtı ve Belçikalı bekleme salonuna girdi.
Burası sadelik ve zevkle döşenmişti. Ama
Hercule Poirot’ya anlatılamayacak kadar karanlık ve sıkıntılı gözüktü. Koltuklardan birinde uçuk yüzlü, dik bıyıklı, asker halli bir
bey oturuyordu. Poirot’ta zehirli bir böceği
inceleyen bir insan tavrıyla baktı. Sanki, “Ah
keşke yanımda flit pompası olsaydı,” dermiş
gibi bir hali vardı.
(…)
En büyük adamların hayatlarında da bazı
gurur kırıcı anlar olur. “Hiçbir uşak efendisini bir kahraman saymaz,” derler. Buna şunu
da eklemeli: “Pek az erkek dişçide kendisini
kahraman sayabilir.”
Hercule Poirot da bu gerçeği acı bir şekil-

de anlıyordu.
Alistair Blunt.” Bay Morley’in seKendisini beğenmeye alışıktı.
sinde zafer vardı adeta.
Poirot’uydu o. Birçok bakımlarAğzına peruk parçaları sokuldan diğer insanlardan üstündü.
muş olan Poirot anlaşılmaz bir
Agatha Mary Clarissa Christie 1890’da
Ama şu anda hiçbir şekilde kenşeyler mırıldandı. Alistair Blunt!
do¤du. ‹ngiliz yazar, popüler edebiyat›n
disini üstün bulamıyordu. MoraSon zamanlarda böyle isimler inen önemli isimlerinden biri ve dedektif
li sıfıra inmişti. Alalade, endişeli
sanda heyecan uyandırıyorlardı.
Hercule
Poirot
tipinin
yarat›c›s›d›r.
Mary
bir insandı. Dişçi iskemlesinden
Dükler, kontlar, başbakanlar deWestmacott takma ad›yla aﬂk romankorkan bir insan.
ğil. Hayır, Bay Alistair Blunt gibilar› da yazm›ﬂt›r. Ancak as›l ününü,
Bay Morley işini bitirmişti.
leri. Halk hemen hemen onun yüyazd›¤› 80 dedektif roman›na ve West
Şimdi dişçilere has o cesaret verizünü hiç görmemişti. Arada sırada
End tiyatrolar›nda baﬂar›yla sahnelenen oyunlar›na
ci tavrıyla konuşuyordu. “Hava
gazetelerde iki üç satırla Alistair
borçludur.
serin değil mi? Halbuki bu mevBlunt’tan söz ediyordu. Öyle dikBabas› Frederick Alvah Millet, Agatha henüz küçük
simde sıcak olması lazım.” Poikati çekecek, renkli bir adam deyaﬂtayken öldü. Annesi taraf›ndan evde e¤itilen küçük k›z,
rot’yu usulca o yere götürdü. İsğildi o. Alistair Blunt silik bir tipti
yaln›z bir çocukluk geçirdi. 1914’te Arvhibald Christie adl› bir
kemleye…
ve İngiltere’deki en büyük bankadoktorla evlendi ve Fransa’ya gitti. Oradayken vakit
Hercule Poirot derin bir nefes
nın başındaydı. Son derece zengeçirmek üzere okudu¤u dedektif öykülerinin daha iyilerini
aldı ve sandalyeye oturdu. Başını
gindi. Hükümetlere kısaca,
yazabilece¤ini düﬂünerek ilk polis roman› olan The Mysterous
arkaya dayadı.
“Evet,” veya, “Hayır,” diye cevap
Affair at Styles’› (Styles’daki Esrarengiz Olay) yazd›. Kitap çeﬂitli
Bay Morley korkunç bir neşeyverecek durumdaydı. Sakin, sessiz
yay›nevinlerince geri çevrildikten sonra 1920’de Bodley Head
le “Ah,” dedi. “Rahat mısınız?”
bir hayat sürüyor, öyle toplantılarYay›nevi taraf›ndan kabul edildi. Styles, Agatha Christie’nin
Poirot da mezardan gelirmiş
da nutuk çekmiyordu. Ama mütilk Hercule Poirot roman›d›r.
gibi bir etki yapan bir sesle rahat
hiş bir güce sahipti o da başka.
Hercule Poirot, zekas›, espri yetene¤i, keskin gözlemcili¤i ve
olduğunu söyledi.
Bay Morley, Poirot’un dişini
Avrupal› inceli¤i ile seçkinleﬂen Belçikal› bir dedektiftir.
Bay Morley küçük masasını
doldururken adeta saygıyla, “RanHayranlar›nca her kitab› be¤enilmekle birlikte, Agatha
döndürerek kendisine daha yakdevularına daima tam zamanında
Christie’nin edebi kayg›larla yazd›¤› baz› romanlar eleﬂtirmenlerin de dikkatini çekti. On Küçük Zenci ise polis
laştırdı. Ufak aynasını aldı. Bir
gelir,” dedi. “Genellikle arabasını
roman›n›n klasikleri aras›ndad›r. Christie 1976’da öldü.
aleti yakaladı ve başlamaya hazıryollar ve bürosuna yürüyerek dölandı.
ner. Nazik, sessiz, iddiasız bir
Hercule Poirot koltuğun iki yanına sıkıca
ni kaldırmasına, yüzünü buruşturmasına ve
adam. Golfe meraklı, bahçesiyle ilgilenmektutundu. Gözlerini kapattı ve ağzını açtı.
hatta bağırmasına lüzum kalmadı. Bay Morten hoşlanıyor. Onun Avrupa’nın yarısını saBay Morley sordu. “Belirli bir derdiniz var
ley tam anında durdu. Kısaca, “Çalkalayın,”
tın alacak güçte olduğu insanın aklına bile
mı?”
dedi. Biraz ilaç sürdü. Yeni bir iğne seçerek
gelmez. Halbuki sizin ve benim gibi bir adam
Hercule Poirot ağzı açıkken sesi harfleri
işine devam etti. Aslında Poirot’un bundan
o.”
söylemekte güçlük çektiği için biraz da güç
çekinmesinin nedeni can acısı değil, dehşetti.
Poirot, Bay Morley’in kendisini onunla bir
anlaşılır bir sesle belirli bir derdi olmadığını
Daha sonra, Bay Morley dolguyu hazırlartutmasına bir an sinirlendi. Bay Morley iyi
anlattı. Altı ayda bir kontrole geliyordu. Taken, tekrar konuşmaya başladılar.
bir dişçiydi. Ama Londra’da başka iyi dişçiler
bii yapılacak hiçbir şey olmayabilirdi. BelçiDişçi, “Bu sabah dolguyu kendim hazırlade vardı. Fakat… Hercule Poirot bir taneydi.
kalı, belki Bay Morley arkadaki ikinci dişin
mak zorundayım,” diye anlattı. Miss Nevill
Bay Morley, “Lütfen çalkalayın,” dedi.
durumunu fark etmez, diye düşünüyordu.
bir yere gitmek zorunda kaldı… Miss Gladye
Sonra ikinci dişe geçti. “Biliyor musunuz,
O sızlamaya başlamıştı. Evet bu olabilirdi
Nevill’i hatırlıyorsunuz değil mi?”
biz memlekette öyle fazla gürültü koparmakama Poirot pek de sanmıyordu. Çünkü
“Tabii” Poirot yalan söyledi.
tan, alkışlayıp bağırmaktan hoşlanmıyoruz.
Henry Morley hakikaten çok iyi bir dişçiydi.
“Bir yakını hastalandığı için kalkıp gitmek
Bildiğiniz gibi kraliçemiz gayet demokrattır.
Bay Morley dişten dişe geçmeye başladı.
zorunda kaldı. Çetin günlerde daima böyle
Tabii sizin gibi bir Fransız…”
Vuruyor, yokluyor ve o arada da mırıltıyla
olur zaten. Bu sabah iyice geciktim. Sizden
“Ben Fransız değilim. Belçikalıyım…”
fikrini açıklıyordu. “Bu dolgu biraz aşınmaya
önceki hasta randevuya geç geldi. Sıkıcı bir
Bay Morley üzüntüyle başını salladı. “Cık
başlamış. Buna memnun oldum…” Birden
durum bu. Çünkü bu yüzden bütün randecık cık… Oyuğun tamamıyla kuru olması labire durakladı. “Bu biraz hassas. Ağrıyor
vular aksadı. Sonra araya bir hasta daha sokzım.” Dişin üstüne amansızca sıcak hava sıkmu?... Hım… Hayret.” Yoklama devam etti.
mak zorundayım. Zira dişi çok ağrıyor. Bu
tı. Sonra da, “Sizin Belçikalı olduğunuzu bilNihayet Bay Morley doğruldu. “Ciddi bir
ihtimali düşünerek daima bir on beş dakikamiyordum,” diye devam etti. “Çok ilginç…
durum yok. Birkaç dolgu yapılacak. O yukayı ayırırım. Ama tabii bu da işleri daha da sıKral Leopold’un fevkalede bir insan olduğurıdaki azı dişi de çürümeye başlamış… Bükıştırır.” Bay Morley, dolguyu karıştırdığı
nu söylerlerdi… Ben krallık törelerine çok
tün bu işleri bu sabah halledebileceğimizi saküçük havanın içine baktı. “Size daima fark
inanırım. Onları iyi yetiştiriyorlar. Mesela…
nıyorum.” Bir düğmeyi çevirdi. Birden uğulettiğim bir şeyi açıklayacağım, Mösyö Poirot.
karşılaştıkları kimselerin adlarını ve yüzlerini
tu başladı. Bay Morley aleti alarak buna adeBüyük adamlar, önemli kişiler daima zamahatırlamaları şaşılacak bir şeydir. Tabii uyta sevgi dolu bir dikkatle bir iğne taktı. Kısanında geliyorlar. Sizi hiç bekletmiyorlar. Megun bir şekilde yetiştirilmenin sonucu bu.
ca, “Siz bana yol gösterin,” dedikten sonra o
sela kraliçe ve ailesi. Dakikası dakikasına geMesela benim. Açıkçası ben isimleri pek hakorkunç oyma işine başladı.
liyorlar onlar. Büyük işadamları da öyle…
tırlayamam. Ama gördüğüm hiçbir çehreyi
Pirot’nun bu izinden faydalanmasına, eliBu sabah çok önemli bir hastam var. Bay
de unutmam. Hayret edilecek bir şeydir >

AGATHA CHRISTIE

110 TDBD araﬂt›rma
bu. Örneğin geçen gün gelen hastayı daha
önce bir yerde görmüştüm. Adının benim
için hiçbir anlamı yoktu. Fakat kendi kendime hemen, “Ben sizi daha önce nerede görmüştüm?” diye sordum. Bunu henüz hatırlamış değilim… Ama hatırlayacağım… Lütfen
ağzınızı tekrar çalkalayın.”
Poirot bu isteği yerine getirdi. Bay Morley
dikkatle hastasının ağzına baktı. “Evet… Oldu sanırım… Şimdi ağzınızı kapayın… Ama
yavaşça… Rahat mı?... Bir yükseklik yok ya?
Tekrar açın, lütfen. Evet, iyi oldu.”
Masa dönerek uzaklaştı.
Hercule Poirot iskemleden indi. Hürdü
artık.
(…)
Kadını yatıştırdılar. Japp, Bay Morley size
–mesela- bu sabah çok sıkıcı bir konuşma yapacağını söylemedi mi? Veya buna benzer bir
şey?”
“Hayır, hayır. Söylemediğinden eminim.”
“O, Amberiotis adlı bir hastadan da söz etmedi mi?”
”Hayır, hayır. O pek bir şey söylemedi. Sadece… dişçilerin malum sözlerini tekrarla-

Popüler kültürün en önemli imgelerinden
Hercule Poirot çeﬂitli dallardan sanatç›lar›n ilgisini çekegeldi. Üstte Fransa’da yay›mlanm›ﬂ bir Poirot çizgiroman› görülüyor.

dı.”
Poirot’un aklından çabucak şu sözler geçti. Lütfen çalkalayın. Biraz daha açın lütfen.

Şimdi usulca kapatın.
(…)
Miss Nevill heyecanla öne doğru eğildi.
“Bütün bunlar yanlış, Mösyö Poirot. Gerçekten, hepsi de yanlış.”
“Yanlış olan nedir, matmazel?”
“Onların iddia ettikleri gibi olamaz. Diş
etine iğne yaparken fazda dozda ilaç verdiğini iddia ediyorlar.”
“Siz böyle olmayacağını mı düşünüyorsunuz?”
“Ben bundan eminim. Arada sırada hastalar tepki gösterirler. Ama bunun sebebi fizyolojik bakımdan uygun olmamalarıdır.
Kalpleri normal değildir. Ama fazla dozda
ilaç verilmesinin pek ender görüldüğünden
eminim. Zira bir dişçi uygun dozla ilaç vermeye o kadar alışır ki artık otomatik bir hal
alır. Yani otomatik olarak uygun dozda ilacı
enjekte eder.”
Poirot takdirle başını salladı. “Evet, ben de
böyle düşündüm.”
“Zaten çok standardize edilmiş bir şeydir
bu. Neticede bu iş değişik miktarlarda ilaç
yapan bir eczacının durumuna benzemez.” <
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Etkinlik tarihi: 8 Ekim 2008

Tel: 0212.296 21 06
Etkinlik ad›: Bilimsel Seminerler Kas›m 2008
Etkinlik tarihi: 3 Kas›m 2008

‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Türk Ortodonti Derne¤i

Tel: 0312.441 14 26
Etkinlik ad›: 11.Uluslararas› Türk Ortodonti Derne¤i
Kongresi
Etkinlik tarihi: 12-16 Ekim 2008

Tel: 0212.296 21 06
Etkinlik ad›: Bilimsel Seminerler Aral›k 2008
Etkinlik tarihi: 26 Aral›k 2008

112 TDBD hukuk
Mustafa Güler*

Resmi kurum sevki ile
sunulan hizmetin bedeli
TDB Asgari Ücret Tarifesidir
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ve ‹zmir Diﬂhekimleri Odas›’n›n açt›¤› davalarda Dan›ﬂtay’›n verdi¤i
kararlar hak sahiplerinin ‘özelde’ yapt›rd›klar› tedavi sebebiyle ödemek zorunda kald›klar›
bedelin TDB Asgari Ücret Tarifesi’nden ödenmesi için güçlü bir dayanak oluﬂturuyor.

ağlık hakkı bireylerin temel hakları
arasında yer alır. Bu hak, Anayasa
kuralları içinde Devlet’e ödev yükleyen biçimde mevcut olduğu gibi bir çok
uluslararası sözleşmede de korunması ve
geliştirilmesi için Devletin gerekli önlemleri alacağı haklar arasında vurgulanmıştır.
Bu çerçevede, ülkemiz Anayasa kurallarına baktığımızda herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının varlığı kabul edilmiş; Devletin herkesin yaşamını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak amacıyla
sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp
hizmet vermelerini sağlayacağı hususu da
belirtilmiştir.
Devletin vatandaşlarına sağlık hakkını
sağlaması gerekliliği ile ilgili olarak, TDB
Dergisi’nin önceki sayısında ayrıntılı bir
yazı yayımlanmıştı. Şimdi, hastaların serbest diş tabiplerinden hizmet almaları ile
ilgili olarak yeni kararlar da verilmiş olması sebebiyle bu konuyu yeniden değerlendirmekte yarar görülmüştür.

S

Bu kez karar erken ç›kt›
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada Danıştay 2. Dairesinin 2007
yılında verdiği bir kararla, diş tedavisi için
resmi sağlık kurumlarında tedavi imkanı
bulamadığı için, sevkle özel sağlık kurum
ve kuruluşları ile muayenehanelerden
hizmet alan hak sahiplerinin ödemek zorunda kaldığı TDB Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen miktarı Devlet’in ödemesi gerektiği belirtilmiş; söz konusu kararda TDB Asgari Ücret Tarifesi’nin resmi

* Avukat, TDB Hukuk Dan›ﬂman›

niteliği ile bu Tarife altında hizmet sunulmasının olanaklı olmadığı hususu da vurgulanmıştı.
2002 yılından bu yana Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılmış olan çeşitli
davalarda Bütçe Uygulama Talimatlarındaki hastanın özel sağlık kuruluşuna sevk
edilmesi durumunda doğacak fiyat farkını kendisinin karşılaması koşuluna ilişkin
hükümler iptal edilmiş, ancak her yıl yenisi yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatlarından dava konusu olan ve iptal
edilen hükmün yerine yenisinin çıkmış
olması sebebiyle uygulama olanağı bulunamamıştı. Örneğin 2005 yılında uygulanmak üzere çıkartılmış olan BUT’un çeşitli hükümlerinin iptali istemiyle TDB
tarafından açılan davada 28 Kasım 2007
tarihinde karar verilmiştir!

İzmir Dişhekimleri Odası tarafından
2007 yılı Sağlık Uygulama Tebliğinin ve
Tedavi Yardımı Uygulama Tebliğinin bazı maddelerinin iptali istemiyle açılmış
olan davalarda Danıştay 10. ve 2. Dairesi
tarafından verilen kararlarla, önceki davalarda verilen iptal kararlarıyla benzer
biçimde, Devlet’in tedavi hizmeti sunamamasından kaynaklı olarak özel sağlık
kuruluşlarına sevk ettiği hak sahiplerinin
‘özelde’ yaptırdıkları tedavi sebebiyle
ödemek zorunda kaldıkları bedelin ancak
bir kısmının karşılanmasına ilişkin düzenlemeler hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durdurulmuştur.
Danıştay 10. Daire kararıyla, Sağlık Uygulama Tebliğinin ‘özelde’ diş tedavilerini
düzenleyen 8.2 maddesinin;
“1- Tek çenede kronlar ile protezin
(seramik kron ve protez dahil) birlikte
veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 150 YTL'yi,
2- Alt-Üst çenede kronlar ile protezin
(seramik kron ve protez dahil) birlikte
veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 300 YTL'yi,
geçmemek şartıyla ödenir.”
hükmündeki parasal sınırların; aynı
fıkradaki “Bu sınırlama sadece kron ve
protez bedelleri için getirilmiş olup, diğer diş tedavilerine ait bedeller, Tebliğ
eki EK-7 Listesinde yer alan fiyatlar esas
alınarak karşılanır.” hükmünün ve aynı
maddenin 10. fıkrasındaki “En son tedavi tarihi esas alınarak bir yıl içinde yeniden kron yaptırılması halinde bu tedavilerin bir yıllık toplamı için ödenecek tutar yukarıda belirtilen miktarları hiç >
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bir şekilde geçemez.” düzenlemesinin
yürütmesi durdurulmuştur.
Danıştay 2.Daire kararıyla da Tedavi
Yardımı Uygulama Tebliğinin,
“5.2.5. Hastaların doğacak fiyat farklarını kendilerinin ödeyeceğini beyan
ederek yapılan sevkler üzerine, yukarıda
(5.2.3.) ve (5.2.4.) numaralı bentlerde
belirlenen usullere uygun olarak serbest
dişhekimliklerinde veya özel sağlık kurum/kuruluşlarında yaptırılan teşhis,
tedavi veya proteze ilişkin giderlerden
(EK-7) sayılı listede yer alan diş tedavileri fiyat listesindeki kadarı karşılanacak,
bunu aşan kısmı ise hasta tarafından
ödenecektir.
5.2.6. Bu Tebliğin eki "Diş Tedavileri
Fiyat Listesi"nde (EK-7) tespit edilen,
beher kron için 40 YTL ve alt ve üst çenede tam protez için 300 YTL esas alınmak
suretiyle, serbest diş hekimliklerinde veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında
yaptırılan kron ve proteze ilişkin giderlerden;
1- Tek çenede kronlar ile protezin (seramik kron ve protez dahil) birlikte veya
ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam
olarak 150 YTL,
2- Alt-üst çenede kronlar ile protezin
(seramik kron ve protez dahil) birlikte
veya ayrı ayrı yaptırılması halinde toplam olarak 300 YTL,
üzerinden ödeme yapılacaktır.
En son tedavi tarihi esas alınarak bir
yıl içinde yeniden kron ve protez yaptırılması halinde, bu tedavilerin bir yıllık
toplamı için ödenecek tutar yukarıda
belirtilen miktarları hiç bir şekilde geçemez.”
Maddeleri ile 5.2.7.’nci maddesinin
“diğer diş tedavilerine ait giderler anılan
listede yer aldığı şekilde karşılanacaktır”
ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.
2007 yılında Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan Tedavi Yardımı Uygulama
Tebliği ve SGK tarafından çıkartılan Sağlık
Uygulama Tebliğinin henüz yenisi yayımlanmamış iken yargısal karara bağlanmış
olması sebebiyle bu kararların uygulanması hususu Maliye Bakanlığı tarafından
yayımlanan 15 Ağustos 2008 tarih ve
12139 sayılı “Diş Tedavileri” konulu Genelge ile, SGK tarafından da 18 Temmuz
2008 tarih ve 2008/68 sayılı “Danıştay Kararı” konulu Genelge ile ilgili birimlere
duyurulmuştur.

Bu kararlardan sonra Asgari Ücret
Tarifesi d›ﬂ›nda bir bedel
belirlenmesi hukuken mümkün
de¤il
Danıştay Kararları ve bu kararların uygulanmasına ilişkin genelgeler uyarınca, resmi tedavi kurumlarında tedavilerinin sağlanamaması sebebiyle ‘özele’ sevk edilen
hastaların diş tedavileri ile ilgili olarak
Sağlık Uygulama Tebliğinde ve Tedavi
Yardımı Uygulama Tebliğinde belirtilen
hizmet bedellerinin uygulanma imkanı
kalmamıştır. Ayrıca söz konusu tebliğlerde kron ve protez ile ilgili olarak getirilen
sınırlandırmalar da ortadan kaldırılmıştır. Her ne kadar söz konusu yargı kararlarına itiraz edilmiş
ise de itiraz edilmesi
uygulamayı durdurmayacağından hak sahiplerinin özel sağlık
kuruluşları ve muayenehanelerden aldıkları diş tedavisi hizmetleri ile ilgili olarak
kron ve protez ile ilgili sınırlamalar uygulanmayacağı gibi TDB
Asgari Ücret Tarifesi
üzerinden ücret belirlemesi yapılacaktır.
Burada, sıkça yaşanan iki sorunun üzerinde de durulmasında yarar bulunmaktadır:
> Bunlardan birincisi
hastanın tedavisinin
resmi kurumda 30-4590 günde yapılamayacağı belirtilmesine karşın özel dişhekimlerine
sevk edilmesinden kaçınılmasıdır. Talebi olmasına karşın ilgili düzenlemelerde belirtilen
sürelerde (30-45-90
gün) resmi kurumda
tedavisi yapılamayan
hastanın özel dişhekimliklerine sevk edilmemesi görevli dişhekimleri bakımından
görevi kötüye kullanma
olarak değerlendirilebilir. Zira, görevinin gereklerine aykırı hareket

etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine sebep olan kamu görevlilerinin hapis cezasıyla cezalandırılacağı hususu Türk Ceza Yasasının 257. maddesi hükmü gereğidir.
> Resmi sağlık kurumundan aldığı sevk ile
serbest dişhekimlerine başvuran hastaların
tedavileri yapıldıktan sonra hizmet bedeli
olarak TDB Asgari Ücret Tarifesi’ne göre
hesaplanacak miktar hasta tarafından ödenecek; hastanın bu sebeple ödediği miktar
ilgili Kurum tarafından hastaya iade olunacaktır. Uygulamanın bu yönde tesis edilmemesi durumunda hasta tarafından ilgili ödeme Kurumuna karşı İdare Mahkemesinde
dava açılarak eksik ödenen paranın tah<
sili mümkündür.
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Çal›nm›ﬂ güzellik:

Kuﬂadas›
Türkiye’nin ilk turistik merkezlerinden Kuﬂadas›. Kendisiyle benzer bir geliﬂim süreci izleyen
Bodrum ve Marmaris’e göre daha hoyrat biçimde betonlaﬂt›r›lsa da; Efes, Selçuk, ﬁirince gibi
civar›ndaki güzellikleri, Milli Park›, harika plajlar›, hâlâ havas›n› koruyan merkezi ve
Güvercinada’s›yla tatil planlar›n›n ilk s›ralar›nda yer almakta direniyor.
Selçuk’tan Efes’e
Kuşadası civarında gezilecek yerlerin başında Efes antik kenti geliyor tabii ki. Kent tarih
öncesinde günümüz Selçuk-Çamlık karayolunun batısında, şimdi karada kalan bir yarımada üstünde kurulmuş. İ.Ö. 2. binde
kentin surlarla çevrelenmiş biçimde Ayasuluk tepesi üstüne taşındığı yine kazılar yoluyla anlaşılıyor.
Hıristiyanlık tarihinde İncil yazarı Havari
Yuhanna’nın kente Meryem’le gelmesi ve
Küçük Asya eyaletinin belli başlı kentlerine
seslenen betikler göndermesi, Aziz Paulos’un
ziyareti nedeniyle “Tanrının ikinci eyaleti”nin en önemli kenti sayılmış. 6. yüzyılda
Ayasuluk tepesine yapılan Havari Yuhanna
Kilisesi yüzünden kentleşme buraya yönlenmiş, limanın çamurla dolmasının ardından
kentin ticaret yaşamı ise Neapolis adıyla kurulan Kuşadası’na kaymış. Aydınoğulları
Ayasuluk’u 1304 yılında ele geçirdiler…
1426 yılından itibaren de Osmanlı topraklarına katıldı. Selçuk ve Efes bu binlerce yıllık tarihte gezineceğiniz etkileyici yapıtlar sunuyor önünüze.
Meryem Ana Evi
Efes antik kentinin üst kapısının yanından
geçilerek çıkılan Meryem Ana ören yerinde,
küçük bir Bizans Kilisesi bulunuyor. Burada

Hz. İsa’nın annesi Meryem’in yaşadığına ve
öldüğüne inanılır. Gerçi bu doğrultuda
inandırıcı bir tarihsel kaynak yoktur ama bu
her yıl binlerce turistin buraya gelip ‘hacı’
olmasını engellemez.
Müslümanlarca da kutsal sayılır ve ziyaret edilir, hastalara şifa aranır, adaklar adanır.
Kilise’nin Meryem Ana adını alması 431 yılında Efes’te toplanan Ekümenik Meclis’in
“Meryem’in İsa’yı Tanrı’nın oğlu olarak doğurduğuna” karar vermesi ile de bağlı olabilir. Evin bulunuşu da ilginçtir. 1800’lü yılların başında Catherine Emmerich adında

ermiş bir Alman kadın ömründe doğduğu
yöreden hiç ayrılmadı halde Meryem
Ana’nın evinin yerini tarif eder. 1891’de
Henry Jung yönetiminde bir heyet Ermiş
Catherine’in tarif ettiği evi aramak üzere Selçuk’a gelir. Bülbül Dağı’nda buldukları yıkık manastır ermiş kadının tarifine tıpatıp
uymaktadır. O güne kadar Kudüs’te olduğu
varsayılan Meryem Ana’nın mezarının bu
yeni yeri Papalık tarafından da onaylanır.
Katolikler’in inancına karşın Ortodokslar
Meryem Ana’nın Kudüs’te öldüğüne inanıyorlar.

Meryem Ana’n›n son y›llar›n› geçirdi¤ine inan›lan yerde küçük bir kilise var.

Kuﬂadas› hala etkileyici bir panoramaya sahip (solda). Yeniden aya¤a dikilen iki
katl› Celsus Kitapl›¤› antik kentin en güzel yap›s› (sa¤da).

Meryem Ana evine Selçuk-Aydın karayolundan 7 km’lik bir asfalt yolla, Efes’in Magnesia Kapısı’nın önünden geçilerek ulaşılıyor.
Ephesos Antik Kenti
Ören yerinin iki girişi var, birisi ve asıl kullanılanına Kuşadası yolundan, diğerine ise
Meryem Ana’ya çıkış yolundan gidiliyor.
Mermer caddenin başında, Küretler Caddesi ile kesiştiği yerde restore edilerek ayağa
kaldırılmış bulunan, antik kentin en güzel
yapısı denilebilecek iki katlı Celsus Kitaplığı
yer alıyor. M.S. 110 yılında yapılan kütüphanenin döneminin en zengin kitaplıklarından biri olduğu biliniyor.
Panayır Dağı’na dayanmış 24.000 kişilik
tiyatro Hellenistik Dönem’de yapılmaya başlanmış, İmparator Claudius zamanında
(MS. 41-45) genişletilmiş ve Traian (MS. 98117) döneminde tamamlanmıştır. Bugünkü
göz kamaştırıcılığı tiyatronun yapıldığı dönemdeki ihtişamını ortaya koyuyor.
Huzurun köyü: ﬁirince
Efes’ten sonra 8 km. uzaklıktaki Şirince Köyü’nü görmeden olmaz. Selçuk’tan İzmir’e
doğru giderken Kale’nin hizasına düşen “Şirince”tabelasını görüp sağa döneceksiniz.

(Dikkat, Selçuk’tan çıkmadan, içindedir dönüş yolu.) Selçuk’tan zeytinlikler arasında
uzanan yol birdenbire karşınıza kendi de adı
gibi güzel bir köy çıkarıyor. Eski adı Kırkınca olan köyün 20. yüzyıl başında büyük bölümü Rum olan 1800 hanesi varmış, 1. Dünya Savaşı sonrası Yunanistan’a göç vermiş,
1924’te ise mübadiller yerleşmiş. Köyü ziyareti sırasında İzmir Valisi Kazım Dirik Kırkınca adını Şirince’ye değiştirmiş.
Şirince’yi gezerken aracınızı köyün meydanına, lokantaların bulunduğu taraftaki
park yerine bırakın. Daracık sokaklarda arabayla gezmek hem mümkün değil, hem de
yakışıksız olur. Vadiye sırtınızı dönerek köy
içinde küçük bir tura başlayabilirsiniz. Taş
döşeli dar sokaklardan yürüyerek yokuşu
çıkmaya başlayın. İlginç mimari örnekler sunan evler nostaljik bir rüzgarla birlikte hüzün de estiriyor. Çoğu yıkılmaya yüz tutmuş,
zorlukla zamana ayak direnmeye çalışan evler arasında yürüyorsunuz.
Sokak aralarına kurulu tezgahlarda ve köy
meydanında köye has sabunlan ve ev yapımı
şaraplar göze çarpıyor. Küçük hediyelikler, el
işleri de satılıyor. Bir çok ev bahçesini lokanta ya da gözleme evine çevirmiş. Gözlemesi
de ayranı da lezzetli.
Köyün iki kilisesi ayakta. Yukarı Kilise

(Vaftizci Yahya Kilisesi) özel mülkiyette. Bir
köy evinin bahçesinde kalmış. Köy evi dediğimiz aslında kilisenin okuluymuş. Avlu kapısından girip gezmek için izin isterseniz hemen buyur edilirsiniz. Avlu her zaman
tertemiz. Kilisenin içi de tertemiz, evsahipleri evlerinin bir parçası olan kiliseyi de süpürüp temizliyorlar. Kilise kısmen restore edilmiş ama henüz tamamlanmamış durumda.
Şirinceliler hafif, taze güzel bir şarap yapıyorlar, her dükkanda, her evin önünde satılıyor. Hepsinin tadına bakmak serbest. Şaraplar iyi de zeytinyağı bir başka. Köyün
zeytinyağını “iyi” sözcüğü anlatamıyor. Elbette hepsi aynı tadda değildir, iyisini seçip
almak size kalmış. Oldukça da ucuz.
Çarşısı da renkli mi renkli, insanları da
güleryüzlü. Danteller, iğne oyaları, çoraplar
ve elbette şarapla zeytinyağı. Bir anı almaya
değer.
Çal›nm›ﬂ güzellik: Kuﬂadas›
Mavi deniz ve parlak güneş, yanıbaşında
muhteşem bir tarih: Efes, liman kenti, üstelik havaalanına ve İzmir’e sadece 70 km. Öğleden sonraları denizden esen ve ortalığa tatlı bir serinlik katan rüzgar. Bütün bunlar bir
araya gelince çok önemli bir tatil merkezi
ortaya çıkıyor: Kuşadası!
>

Selçuk yak›nlar›ndaki ﬁirince t›pk› Safranbolu gibi tarihine ve
mimarisine sahip ç›kman›n ödülünü sokaklar›ndan eksik olmayan turistlerle al›yor (solda). Köyde üretilen güzel ﬂaraplar
önemli bir hediyelik malzeme (üstte).
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Özellikle yaz sezonunda Kuﬂadas› Liman›’ndan dev yolcu
gemileri eksik olmuyor (üstte). Dilek Yar›madas› Milli Park›
deniz keyfinin en iyi yaﬂanabilece¤i yerlerden biri (solda).

Kente adını veren ada artık ada değil, Mora ayaklanması sonrasında (1834) muhtemel saldırılara karşı güvenlik amacıyla karaya bağlanmış. Adanın asıl adı Güvercinada.
Adadaki kale iyi durumda.
İç ve dış sefer yapan yolcu gemilerinin uğradığı liman ve modern yat limanı gemilere
ve yatlara hizmet veriyor.
Sahil şeridi yanında arka taraftaki tepeler
de oteller ve yazlıklarla dolduğu için kent batı yönünde Pamucak-Özdere’ye; doğru yönünde Davutlar-Güzelçamlı yönlerine doğru büyüyor. Doğu yönünde bu betonlaşma
atağını Dilek Yarımadası Milli Parkı engelliyor.
Birçok turizm merkezi gibi hızlı ve plansız
yapılaşmadan nasibini alan Kuşadası’nda
neyse ki sahil şeridi hemen tümüyle korunabilmiş, yapılaşma denize dayanmamış. Bu
nedenle de hemen her yeri plajdır. Şehrin
orta yerinde, yolun kıyısında denize girilip,
güneşlenilebilmektedir. Bu özellik de çok az
tatil merkezimizde bulunabilir. Kent içinde
denize girmek istemezseniz Kadınlar Denizi’ne dakika başı giden minibüslerden birine
bineceksiniz.
Kad›nlar Plaj›
Eskiden Kadınlar Denizi deniliyordu, şimdi
Kadınlar Plajı da deniliyor. Bu ad kadınlar-

la erkeklerin birlikte denize girmedikleri dönemlerden geliyor. Tabii bu iş çok gerilerde
kaldı, şimdilerde kadınlar plajını üstsüzler
dolduruyor. Yol boyunca palmiyelerin sıralandığı upuzun açık kumsalı ile Kuşadası’nın
en popüler plajıdır.
Plaj çevresinde değişik yemek içme ihtiyacınızı karşılayacak yeteri kadar seçenek bulabilirsiniz. Kent merkezine 3 km. uzaklıktaki Kadınlar Plajı sahil şeridinde birçok
nitelikli otel de bulunuyor.
Kuşadası çevresinde güney yönünde Güzelçamlı (Zeus) (23 km.) Küçük ve Büyük
Kalamaki (30 km.) gözde plajlardır. Burada
deniz kumundan çıkan kaynak suyu ve köklerinin yarısı denizde olan ulu çınar ağacı
görülmeye değer bir doğal anıttır. Daha ilerideki Odun iskelesi ve İlyas Ağa plajlarına
ancak denizden ulaşılabiliyor. Kuzey yönünde ise Pamucak plajları bulunuyor.
Dilek Yar›madas› Milli Park›
Davutlar ve Güzelçamlı’yı geçtikten sonra
bölgenin en güzel doğal alanına ulaşılır.
Girişten sonra ana yol boyunca ilerlerken
1. km’de sağa doğru İçmeler Koyu tabelasını göreceksiniz. Ağaçların gölgesinde güzel
bir koy, İçmeler, Aydınlık koyu (5. km) güzel kumsalıyla, Kavaklıburun (7. km) çınarlarıyla, Aydınlık kumsalı (11. km) güzel pla-

jıyla ilgi çekiyor. Koylarda günübirlik ihtiyaçlarınızı karşılayacak tesisler ile piknik masaları ve ocaklar bulabilirsiniz. Deniz kenarında uzanıp yatanlardan değilseniz Milli
Park’ta sık ağaçlıkların arasındaki patikalardan içerilere, tepelere doğru yürüyüş yapmanın keyfine bir bakın.
6. km’deki kanyon ve Dikkaya Vadisi küçük dereleri, sık bitki örtüsü ve patikalarıyla iyi bir trekking parkuru.
Milli Park’ın en yüksek yeri 1237 metredeki Dilek Tepesi’dir. Dağlık arazi kanyonlarla, vadilerle bölünmüştür. Akdeniz bitki örtüsünün hemen bütün türlerini bir arada
görebilirsiniz. Özellikle kuzey kesminin bitki örtüsü çok zengindir. Defne ve kestane
kuşakları yanında yüksek nem nediniyle ıhlamur ağaçları da göreceksiniz. Ülkemizde
çok az yerde yetişen kartopu ağaçları, Finike
ardıcı topluluğu, pırnal meşesi ve dallı servilerin yetiştiği tek yer burasıdır. Bitki örtüsünün zenginliği hayvan türleri için de zenginlik getiriyor.
Milli Park’ta Anadolu parsı, yaban öküzü, yaban domuzu, vaşak, tilki, sansar, çakal, kurt, yabanileşmiş at ve tavşan gibi memeliler ile nesli azalan kartal, atmaca, şahin,
akbaba gibi yırtıcı kuş türleri bulunur. Denizi ise balığın pek çok çeşidini sunar.
<
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®

Ultra – Blend Plus
®

ltra-Blend

Plus kalsiyum hidroksit

U esasl› kavite liner’›d›r. Ultra-Blend

®

Plus’›n ›ﬂ›kla sertleﬂebilme özelli¤i çal›ﬂma
zaman›n› geniﬂ tutup daha rahat çal›ﬂma imkan› sa¤lar. Tüm amalgam ve
kompozit restorasyonlar›n›n alt›nda ve
kuafaj için güvenle kullanabilecek bir
üründür. Kuru dentine 3-5 Mpa gibi güçlü bir kuvvet ile ba¤lanabilme ve suda
çözünülürlü¤ünün olmamas›n›n avantaj›yla standart kavite liner ’lar›na göre dayan›kl›l›¤›n› uzun y›llar boyunca korur.
Kalsiyum hidroksit esasl› Ultra-Blend®
Plus tamamen doku uyumlu ve doku
yap›m›n› h›zland›ran bir üründür. Dentin

Liner

ve Opak Beyaz olmak üzere iki ayr› rengi olan Ultra-Blend® Plus ufak, non-hiperemik (pembe renkli) pulpa aç›lmalar›nda kullan›l›r. E¤er daha büyük bir pulpa
aç›lmas› ve/veya hiperemik bir pulpa
varsa endodontik bir tedaviye baﬂlanmal›d›r. Ultra-Blend® Plus kontrollü uygulama olana¤› sa¤layan ﬂ›r›ngalar› ve
uygulama uçlar› ile tüm diﬂhekimlerinin
kullan›m›na sunulmuﬂtur.
Güney Dental Tel: 0.216.420 90 09

Endodonti
Mikromotoru
(Mikromotor+
Apex Locater)

Zetaflow

kulara yap›lan bask›y› önlerken nihai sertli¤i sayesinde ise ölçünün stabil kalmas› sa¤lan›r. Ahududu aromas› ile hastaya rahats›zl›k verilmeden ölçü al›n›r.
Putty ve katalizörün 1:1 kar›ﬂ›m oran› ile,
katalizör tüketiminde %50 tasarruf sa¤lan›r.

• 1:1 angldruva ile kullan›labilme
kolayl›¤›
• Renkli LCD ekran
• Dönüﬂ h›z› ve torku 9 farkl› ﬂekilde
programlanabilir
• Otomatik tork geri gönüﬂü
• Çift frekansl› entegre apex locater
• 9 adet çal›ﬂma modülü
• Otomatik apical geri dönüﬂ ve apical
durdurma sistemi
• Otomatik apical yavaﬂlatma
• Otomatik baﬂlama ve bitirme
• Yüksek kapasiteli ﬂarj edilebilir li-ion
batarya
• Batarya veya yaln›zca adaptör
seçenekleri
• Otomatik haf›za kayd› ve otomatik
kapanma

Güney Diﬂ

Onur Diﬂ Deposu Tel: 0.212.635 78 84

Hidrofilik C-Silikon
Ölçü Maddesi

üney Diﬂ Deposu’nun Zhermack fir-

G mas›ndan ithal etti¤i Zetaflow Hidrofilik C-Silikon ölçü maddesi geliﬂtirilmiﬂ
yeni formülü ile diﬂhekimlerine çal›ﬂmalar›nda kullan›m kolayl›¤› ve yüksek
performans sa¤lamaktad›r. Hidrofilik yap›s› ile yüksek düzeyde ›slanabilme ve
hassasiyet özelli¤ine sahiptir. Baﬂlang›ç
yumuﬂakl›¤› ölçü al›rken yumuﬂak do-

C SMART 1

Tel: 0.216.466 83 83

Tokuyama Bond Force
Tek komponentli, Kendinden Asitli,
Iﬂ›kla Sertleﬂen Dental Adeziv
okuyama Bond Force; tek komponentli, kendinden asitli, flor sal›n›m-

T l› 7. jenerasyon bir bonding ajan›d›r. Patentli SR monomeriyle beraber

Tokuyama Bond Force, mine ve dentine çok güçlü bir tutuculuk yaratarak diﬂe 3-D ba¤lant›s› oluﬂturur. Tokuyama Bond Force, sadece tek bir
uygulama gerektirir ve hem kesilmiﬂ hem de kesilmemiﬂ mine ve dentinde kullan›ma uygun olarak dizayn edilmiﬂtir. Tokuyama Bond Force, ﬂiﬂe
olarak veya tek kullan›ml›k ﬂekliyle sunulmaktad›r.
Triadent Tel: 0.212.523 25 10

122 TDBD ürünler
ISTERINE®, 4 esansiyel ya¤›n bileﬂiminden oluﬂan özel formülü ile
biofilme penetre olarak etkinli¤ini
gösterir. Diﬂler üzerinde, interproksimal yüzeylerde ve diﬂ eti s›n›r›n›n hemen apikalinde kalan mukoza yüzeyde yerleﬂen bakterilerle savaﬂarak
diﬂeti hastal›klar›n›n en önemli sebebi
olan plak oluﬂumunu azalt›p, önledi¤i klinik çal›ﬂmalar ile kan›tlanm›ﬂt›r.
Yap›lan uzun dönem klinik çal›ﬂmalar›n sonuçlar›na göre
• Plak oluﬂumunu sadece f›rçalamaya oranla %56’ya kadar azalt›r.
• Plak oluﬂumunu sadece f›rça ve diﬂ
ipi kullan›m›na oranla %52’ye kadar
azalt›r.
• Diﬂeti iltihab›n› sadece f›rçalama ve
diﬂ ipi kullan›m›na oranla %21’e kadar
azalt›r.

L

LISTERINE

®

A¤›z Gargaras›

• Sabah akﬂam kullan›l›ld›¤›nda plak
oluﬂumu ve diﬂeti iltihab›na karﬂ› 24 saat

koruma sa¤lar.
LISTERINE® Amerikan Diﬂhekimleri
Birli¤i (ADA) taraf›ndan günlük a¤›z
bak›m rutininin bir parças› olarak
tavsiye edilmekte ve ADA uygunluk iﬂareti taﬂ›maktad›r.
LISTERINE® Türkiye’de 3 farkl› formu
ile piyasaya verilmiﬂtir:
• LISTERINE® Teeth & Gum Defence
(Diﬂ ve Diﬂ Eti Korumas›, Ferah nane
aromal› -100 ppm Florür içermektedir.)
• LISTERINE® Coolmint (Nane Aromal›d›r)
•LISTERINE® Cool Citrus (Portakal
aromal› ve hafif tada sahiptir.)
Ürün 250 ml ve 500 ml’lik ambalajlarda sadece eczanelerde sat›lmaktad›r.
Johnson&Johnson Tel: 0.216.538 2243

SCAN SYSTEMS
Üç boyutlu tarama cihaz›

Modern ça¤›n teknolojisi bilgisayar
destekli tasar›m (CAD) ve bilgisayar
destekli üretim (CAM) kavramlar›,
diﬂhekimli¤inde de h›zla yay›l›yor.
Hastadan al›nan ölçüden elde edilen çal›ﬂma modelleri bilgisayar ortam›na aktar›larak protezler en ince
detay›na kadar tasarlan›p çeﬂitli
üretim yöntemleri ile metal, zirkonyum, seramik gibi materyallerden
imal ediliyor. Üretim maliyetleri ve
zamandan ciddi tasarruf sa¤layan
bu teknoloji ile yüksek ürün kalitesi
elde ediliyor.
Bu sistemin ilk aﬂamas›n› oluﬂturan
üç boyutlu dental tarama cihaz› ve
tasar›m yaz›l›m› ile baﬂta protetik ve
ortodontik olmak üzere hastalar›n›za
ait her türlü tan› ve çal›ﬂma modelini (çene modelleri, güdükler, inlay,
köprü kesimleri, kapan›ﬂ kay›tlar›,
ölçüler, mum modelajlar, vb.) bilgi-

sayar ortam›nda arﬂivleyebilir, protezleri istedi¤iniz biçimde tasarlayarak sipariﬂinizi Türkiye veya Dünyan›n herhangi bir noktas›nda bilgisayar destekli üretim yapan bir laboratuara saniyeler içerisinde gönderebilirsiniz. Protez tasar›m›n› hastalar›n›z ile birlikte üç boyutlu olarak
gözden geçirerek uygulanacak tedavinin sonuçlar› hakk›nda görsel
olarak ve daha detayl› biçimde bilgi verebilirsiniz.
Maydental taraf›ndan ithal edilen,
uzay ve havac›l›k endüstrilerine paralel olarak optik tarama prensibine
dayal› ScanProbe SO dental tarama
cihaz›, çift tabla sistemi sayesinde
ayn› seansta birden fazla modelin
and›rkatlar dahil olmak üzere 0.02
mm hassasiyet ile üç boyutlu olarak
taranabilmesini sa¤l›yor. Birden fazla dosya format› ile veri ç›k›ﬂ› sayesinde tek bir CAD/CAM sistemine
ba¤›ml›l›¤› ortadan kald›ran tarama
cihaz› yüksek stabiliteye sahip ve
minimum düzeyde bak›m gerektiriyor.
Maydental Tel: 0.232.489 23 00

DESENSIBILIZE
Hassasiyet Giderici Jel
esensibilize, % 10 stronsiyum klorür, % 5

D potsyum nitrat içeren; s›cakl›k de¤iﬂimleri-

ne ve çeﬂitli yiyeceklere karﬂ› hassas diﬂlerin tedavisinde, kole hassasiyetlerinde kullan›lan oldukça etkili bir hassasiyet giderici jeldir. Dentinin hidrolik geçirgenli¤ini azaltan stronsiyumun
dentin tubullerini t›kama etkisi ve potasyumun
sinirlerdeki kutuplaﬂmay› inhibe eden etkisi birleﬂerek, etkili ve kal›c› bir hassasiyet giderici sistemin iﬂlemesine olanak tan›r. Diﬂeti çekilmelerinde,çürüksüz servikal lezyonlar›n hassasiyetinde, periodontal operasyon sonras› hassasiyetlerde, desensibilize dentin tubullerini t›kayarak s›z›n›n pulpaya ulaﬂmas›n› engelleyen bir bariyer
oluﬂturur. Desensibilize uygulamas›nda jel hassasiyet olan diﬂin her bölümüne bir f›rça yard›m› ile sürülür. 10-15 dakika etki etmesi beklenir.
Sürenin sonunda düﬂük rotasyonda bir lastik ile
jel diﬂ yüzeyine iyice yay›l›r. Fazla jel nemli bir
gazl› bez ile uzaklaﬂt›r›l›r ve diﬂ y›kan›r.Hassasiyet tamamen ortadan kalk›ncaya kadar farkl›
seanslarda uygulama tekrarlan›r.
Dimsan Tel: 0.312. 435 05 01
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D/Sence® Crystal

4

Hassasiyet giderici
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Do¤ru yan›t›
17 Ekim 2008
akﬂam›na kadar
0.212.327 84 43 nolu
faksa gönderen
okuyucular›m›z aras›ndan
yapaca¤›m›z çekiliﬂle
10 okuyucumuz
Triadent’den
®
1 adet D/Sence Crystal
Hassasiyet giderici
kazanacak.
Hediyeleriniz kargoyla
adresinize
teslim edilecek.
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12
13
14
15
Ad-soyad:............................................................................ Telefon:........................................
Adres:.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
‹l:............................. e posta:......................................................@...........................................

SOLDAN SA⁄A
1. Resimde görülen, geçti¤imiz 1 Temmuz günü yitirdi¤imiz, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ve Odalar›n kuruluﬂunda büyük eme¤i geçmiﬂ meslektaﬂ›m›z • Jane ... (1775-1817), Gurur ve Önyarg›,
Emma gibi eserleriyle bilinen ‹ngiliz romanc› 2. ‹lkini Ridley Scott’un çekti¤i
yarat›k filmi serisi • II. Dünya Savaﬂ› s›ras›nda ABD'li bilim insanlar› taraf›ndan üretilen elektronik veri iﬂleme kapasitesine sahip ilk bilgisayar • Geçti¤imiz 14 Haziran’da yitirdi¤imiz Dilﬂâd
olacak diye kaç y›l avuttu felek, Mihrâb›m diyerek sana yüz vurdum gibi bes-

106. Say›n›n Çözümü

Bu say›n›n arma¤an›:

10 kiﬂiye

1
1
2

teleriyle tan›nan Türk Sanat Müzi¤i bestecisi 3. Geri çevirme • Otomobillerin
ya¤murlu havalarda patinaj yapmas›n› engelleyen ivme kaymas› kontrolü
sistemi • Tevrat’›n H›ristiyanlarca adland›r›l›ﬂ› 4. Büyük Okyanus’ta yeni y›l›
ilk karﬂ›layan mercan adas› • El Salvador’un plaka iﬂareti • Birey 5. ... Kutlar,
1995’te ‹stanbul’da bir bomban›n patlamas› sonucu hayat›n› kaybeden ﬂair ve
sinema eleﬂtirmeni • Oltaya tak›lan yiyecek • Bir uzunluk ölçüsü • ‹tibar gören 6. Çok yinelendi¤i, boﬂ oldu¤u için
usanç veren söz • La ..., Bertolucci’nin
1979’da çekti¤i çok tart›ﬂ›lan filmi • De-
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106. Say›
Arma¤an
Kazananlar




















Emel Ar›k
AFYON
Hakan Ayd›n
ANTALYA
Yeﬂim Göknur Babaç
ANKARA
Ayﬂe Dinlemez
ANKARA
Semat Güngördü
BURSA
Ali Bahad›r Hor
ANTALYA
Oktay K›l›ç
KAYSER‹
Nahiddin Tumani
HATAY
Çi¤dem Uygun
ORDU
Sibel Yasal
ANKARA

li Dana hastal›¤›n›n bilimsel k›saltmas›
7. Slovakya’n›n plaka iﬂareti • Sigur ...,
1994 y›l›nda kurulmuﬂ ‹zlandal› post
rock grubu • Türkiye’de de yay›mlanan iﬂ dünyas› ve ekonomi dergisi 8.
U¤ursuzluk getirdi¤ine inan›lan hayvan • Alüminyumun simgesi • Bir renk
• Arnavutluk’un plaka iﬂareti 9. ... Montand (1921-1991), ‹talyan as›ll› Frans›z
aktör ve ﬂark›c› • ‹çine genellikle s›v›
ﬂeyler konan yar›küre biçiminde kap •
Emme, so¤urma 10. Bir k›ta • Malta’n›n
internet uzant›s› • Bir nota 11. ABD’de
Pennsylvania eyaletinde kent • Geçti¤imiz 23 Temmuz’da yitirdi¤imiz Türk
edebiyat›n›n en önemli eleﬂtirmenlerinden • Renyumun simgesi 12. Chinoiseries albümüyle tan›nan Vietnaml›Frans›z enstrümantal müzikçi • Bir olay›n gerçekleﬂti¤i an • Yeni Zellanda’n›n
yerli halk› 13. Uzun sapl›, ‹ran, Azerbaycan ve baz› Kafkas ülkelerinde kullan›lan telli bir çalg› • Rusya’da, SSCB
dönemindeki ad› Kalinin olan kent • Biyolojide bask›n gen • Ç›plak 14. Mikroskopta incelenen maddenin üzerine konan cam • ‹lgi • Arapçada ben • Otoyol ve köprülerde kullan›lan manyetik
ödeme sisteminin k›sa ad› 15. Geçti¤imiz 10 Haziran’da yitirdi¤imiz K›rg›z
edebiyat›n›n usta ismi • Gözlem.

YUKARIDAN AﬁA⁄IYA
1. Andrey ... (1932-1986), Sovyet film
yönetmeni, yazar ve aktör • Arka, geri
2. S›v› ya¤larda ve margarinlerde bulunan oleik asidin bir esteri • Kam›ﬂtan
yap›lan, genellikle çobanlar›n çald›¤›,
yumuﬂak sesli, perdeli büyük düdük •
Bir çeﬂit ‹ngiliz biras› 3. Nitrik asit tuzu •
Eski bir yap›y› asl›na uygun bir biçimde onarma 4. Germanyumun simgesi
• Bir iﬂlemin tekrarlanmas› • Magnezyumun simgesi 5. Faik Reﬂit ... (18991964), Osmanl› tarihine iliﬂkin çal›ﬂmalar› ve okul kitaplar›yla tan›nan tarihçi
ve yazar • Satrançta bir oyun • Ana
atardamar 6. Politika • ... ﬁerif, 1999’da
Pervez Müﬂerref taraf›ndan yap›lan
darbeyle baﬂbakanl›ktan düﬂürülen
Pakistanl› politikac› 7. Avrupa’n›n eski
kavimlerinden biri • Satranç tahtas›
üzerinde oynanan basit bir oyun • Bir
göz rengi 8. Bir ﬂeyin ileriye bakan yüzü • Genellikle mücevher olarak kullan›lan mor renkli bir kuvars türü • ...
Canberk, 1940 do¤umlu Türk ﬂair, yazar, çevirmen 9. Çok hoﬂgörülü, aç›k
yürekli kimse, gönül eri • Tersi, Finlandiya’n›n plaka iﬂareti • Kuveyt’in plaka
iﬂareti 10. Eski M›s›r inan›ﬂ›na göre insan›n görünmeyen bedeni • ‹ﬂaret • Boy,
bos 11. Kraliçe • Yol anlam›na gelen
bir Uzakdo¤u felsefesi 12. Akarsu taﬂk›n› • Parlak olmayan 13. Dingil • Hem
suda hem de karada yaﬂama yetene¤i olan hayvanlar›n genel ad› 14. Video ve ses dosyalar›n› bir arada içeren
bilgisayar dosyalar›n›n genel k›saltmas› • Cisimleri, aleve de¤dirmeden ateﬂin etkisine u¤ratmak için kullan›lan
büyük toprak kap • Farsçada yeni anlam›na gelen bir ön ek 15. Miguel de ...
(1864-1936), dogmatik düﬂünceye
(özellikle faﬂizme) karﬂ› savaﬂm›ﬂ ‹spanyol düﬂünür, yazar • David ...,
1988-2002 aras›nda 14 y›l boyunca ‹ngiltere milli tak›m›n›n kalecili¤ini yapan futbolcu 16. Bir hint inan›ﬂ›na ba¤l› olan kiﬂi • ... Bulba, Gogol'ün Ukrayna Kazaklar›'n›n 15. yüzy›ldaki yaﬂamlar›n›, savaﬂlar›n› ve zaferlerini destans› bir dille anlatt›¤› roman› • Bir erkek
ad› 17. Bir grup insan • Louis ...,
1909’da uçakla Manﬂ Denizi’ni aﬂan
Frans›z havac› 18. Uganda’da bir kent
• Borudan ek almak için kullan›lan
parça • Osmiyumun simgesi 19. Nikaragua’n›n internet uzant›s› • Picasso’nun mesle¤i • Sardalyagillerden baz› kemikli bal›klar›n ortak ad› 20. 1 dm3
büyüklü¤ünde hacim ölçüsü • Kirlerden kalan iz • Bir cismin yukar›da kalan k›sm›.

Kurs
Kongre
Sempozyum
Dünya Diﬂhekimli¤i Birli¤i
(FDI) 96. Kongresi
24-27 Eylül 2008
International Fairs & Congress
Center
Stockholm - ‹sveç
www.fdiworldental.org
EDAD 12. Uluslararas› Estetik
Diﬂhekimli¤i Kongresi
10 - 12 Ekim 2008
‹stanbul Grand Cevahir Otel
t: 0.212.230 69 67
f: 0.212.291 19 72

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

TDB 16. Uluslararas›
Diﬂhekimli¤i Kongresi
Haziran 2009
‹stanbul
t: 0.212.219 66 45
f: 0.212.232 05 60
www.yuzyil.web.tr

VEFAT

Geçmiﬂ olsun

Sivas Diﬂhekimleri Odas› kurucu
üyelerinden meslektaﬂ›m›z
Faruk Süha 16 Temmuz 2008
tarihinde vefat etmiﬂtir.
Ailesinin ve yak›nlar›n›n ac›s›n›
paylaﬂ›r, baﬂsa¤l›¤› dileriz.

Adana Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
As›m Savaﬂ geçti¤imiz günlerde
by-pass ameliyat› geçirmiﬂtir.
Geçmiﬂ olsun der, acil ﬂifalar dileriz.

VEFAT
Sivas Diﬂhekimleri Odas› eski
üyelerinden meslektaﬂ›m›z
Rumi Karg› 17 Temmuz 2008
tarihinde vefat etmiﬂtir.
Ailesinin ve yak›nlar›n›n ac›s›n›
paylaﬂ›r, baﬂsa¤l›¤› dileriz.

VEFAT
Sivas Diﬂhekimleri Odas› Denetleme
Kurulu eski üyelerinden meslektaﬂ›m›z
Abdurrahman Tu¤ut 24 A¤ustos 2008
tarihinde vefat etmiﬂtir.
Ailesinin ve yak›nlar›n›n ac›s›n›
paylaﬂ›r, baﬂsa¤l›¤› dileriz.

D‹ﬁHEK‹M‹ ARANIYOR
Lefkoﬂe / K›br›s'ta 3 üniteli klini¤imde
çal›ﬂmak üzere diﬂhekimine ihtiyaç
vard›r. Kalacak yer verilecektir.
‹lgilenlerin, 0533 862 98 27 nolu
telefona müracaatlar› rica olunur.
Dt. ﬁerife Ünverdi

Pendik-‹stanbul’da devren
Sat›l›k-Kiral›k Muayenehane
Ekipman Listesi:
Tekmil Ünit, Kabinli 2 ünitlik
kompresor, Millenium B Otoklav,
Cerrahi Aspirator, Tekmil Duvara
Monte Röntgen Cihaz›, Ünite Ba¤l›
Lecron Kovitron, Anite Ba¤l› LED cihaz›,
Micromega NT Angldruva
Sermin Güzel /Diﬂhekimi
Tel: 0.216 4832859
GSM: 0.505 2843431

Devren Kiral›k Diﬂ Poliklini¤i

VEFAT
Edirne Diﬂhekimleri Odas›’na ba¤l›
K›klareli ilinde çal›ﬂan meslektaﬂ›m›z
Müjdat Özdurak, 1 Eylül 2008
tarihinde vefat etmiﬂtir.
Ailesinin ve yak›nlar›n›n ac›s›n›
paylaﬂ›r, baﬂsa¤l›¤› dileriz.

VEFAT
Diyarbak›r Diﬂhekimleri Odas›’na
ba¤l› Bitlis ili Tatvan ilçesinde
çal›ﬂan meslektaﬂ›m›z
Behzat Aksüt, vefat etmiﬂtir.
Ailesinin ve yak›nlar›n›n ac›s›n›
paylaﬂ›r, baﬂsa¤l›¤› dileriz.

15 y›ll›k portföyüyle
Dr. Ferzan Kemali
Perpa Ticaret Merkezi Kat:8
B bolk No:1106 ﬁiﬂli / ‹stanbul
Tel:0212 222 93 93
0533 336 13 32
0532 263 60 28
ferzank@superonline.com
info@ferzankemali.com

1983 Çapa mezunlar› buluﬂuyor
Bu sene 25. y›l›m›zda
çeﬂitli etkinlikler planl›yoruz.
Lütfen aray›n›z.

Ümit Güneysu
0212.281 24 29
0212.268 19 61
0532.264 54 42

Berna Aytaç
0212.281 82 12
0542.533 06 53
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kredisi almaya hak kazanacaklard›r.
d) Diabet hastalığı olan kişiler
e) Romatizmal kalp hastalığı olan kişiler

1-) Aﬂa¤›daki tan›mlamalardan hangisi direkt pulpa
kaplamas› tedavisi için do¤rudur?
a) Genç daimi dişlerde 2mm’den küçük mekanik pulpa
ekspozunda uygulanır.
b) Süt dişlerinde 1mm’den küçük çürükle pulpa ekspozunda
uygulanır.
c) Genç daimi dişlerde 1mm’den küçük çürükle pulpa
ekspozunda uygulanır.
d) Süt ve genç daimi dişlerde 1mm’den küçük mekanik pulpa
ekspozunda uygulanır.
e) Süt dişlerinde 1mm’den küçük birden fazla mekanik pulpa
ekspozunda uygulanır.

6-) Dokuz (9) yaﬂ›nda bir hastan›n sa¤ alt birinci büyük
az› diﬂinde kavite preparasyonu s›ras›nda çürükle pulpa
ekspozu oldu¤unu görüyorsunuz. Hangi tedavi
seçene¤ini uygulars›n›z?
a) İndirekt pulpa kaplaması
b) Direkt pulpa kaplaması
c) Amputasyon
d) Kanal tedavisi
e) Çekim
7-) Dentoalveolar S›n›f III malokluzyonlar için aﬂa¤›dakilerden hangisi do¤rudur.
a) Üst çenenin ileri yön gelişimi yetersizdir.
b) Alt çenenin gelişim fazlalığı vardır.
c) Alt ve üst çenenin gelişimi normal olup, alt keser dişlerin
labiale, üst keser dişlerin palatinale eğilimleri ile ön çapraz
kapanış oluşmuştur.*
d) Üst çene kaidesi yetersizdir. Sınıf 3 anomali keser dişlerin
labioversiyonu ile maskelenmiştir.
e) Hepsi yanlıştır.

2-) Parmak emme al›ﬂkanl›¤›nda ortaya ç›kabilecek
kapan›ﬂ bozukluklar›nda aﬂag›daki seçeneklerden
hangisi etkin de¤ildir?
a) Parmak emme alışkanlığının devam ettiği süre
b) Parmak emme alışkanlığının gün içinde tekrarlanma sıklığı
c) Emilen parmağın dişlere uyguladığı kuvvetin yönü
d) Emilen parmağın büyüklüğü
e) Hiçbiri
3-) Derin tabakalara invazyon göstermeyen, yüzeyel,
küçük kanser tan›m› hangi hastal›¤›n bulgular›yla
uyumludur ve tedavisi nedir?
a) Nonhomojen lökoplaki / Cerrahi
b) Bazal hücreli karsinoma / Cerrahi
c) Squamoz hücreli karsinoma / İmmunoterapi
d) Eritroplaki / Kortikosteroid tedavisi
e) Karsinoma in situ / Cerrahi

8-) Aﬂa¤›dakilerden hangisi Zona’n›n etkenidir?
a) Ebstein Barr Virüsü
b) Papova Virüsü
c) ECHO Virüsü
d) Zoster Varisella
e) Herpes Simpleks Virüsü

4-) Aﬂa¤›dakilerden hangisi endodontik acil durumlarda
en etkin anesteziyi sa¤lar?
a) Prokain
b) Tetrakain
c) Sitanest
d) Mepivakain
e) Artikain

9-) Aﬂa¤›dakilerden hangisi sodium hipokloritin (NaOCl)
özelliklerinden de¤ildir?
a) Organik dokuları çözmesi
b) Ucuz olması
c) Apikal dokuda irritant olmaması
d) Kötü kokması
e) Antibakteryel olması

5-) Aﬂa¤›dakilerden hangisi diﬂ çekimi öncesi antibiyotik
profilaksisi uygulanmayan sistemik hastal›klardan
biridir?
a) Son 6 ay içerisinde by-pass ameliyatı geçiren kişiler
b) Kalp kapakçığı ile ilgili problemli hastalar
c) Immunsüpresif tedavi görenler

10-) Aﬂa¤›dakilerden hangisi patojen mikroorganizma
etkisi olmaks›z›n geliﬂen bir osteomyelitis türüdür.
a) Garre osteomyelitisi
b) Osteoradyonekroz
c) Akut süpüratif osteomyelitis
d) Konik sklerozan osteomyalitis
e) Hiçbiri

SDE Cevap Formu

(Do¤ru cevab› lütfen daire içine al›n›z)
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d

e

7-

a

b

c

d

e
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3-
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a
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a

b

c

d

e

10-

a

b
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e

‹mzas›

:

7-C

8-B
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