ISSN: 1303-9784

Uzmanl›k konusunda
mutabakat sa¤land›

‹Ç‹NDEK‹LER

TDBD / 76

TDB 10. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi
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16-21 Haziran 2003 tarihlerinde Antalya Diﬂhekimleri Odas›’n›n organizasyonuyla Antalya’da düzenlenen Kongre yurdun dört bir
yan›ndan gelen yaklaﬂ›k 2300 diﬂhekiminin kat›l›m›yla, konferanslar›,
kurslar›, fuar› ve konserleriyle tam bir ﬂölen olarak tamamland›.

Antalya’da olumlu geliﬂmeler

32

Kongre kapsam›nda düzenlenen 1. Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurultay›
uzun süredir diﬂhekimli¤inin gündemini meﬂgul eden uzmanl›k
konusunda geniﬂ bir uzlaﬂman›n sa¤lanmas›yla sonuçland›. Çeﬂitli dallara iliﬂkin çal›ﬂma gruplar›n›n raporlar›na ve sonuç bildirgesine de
sayfalar›m›zda yer verdik.
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Meslek hastal›klar›: Tenisçi Dirse¤i

Tenisçi dirse¤i olarak da adland›r›lan letarel epikondilit dar bir alanda küçük hareketlerle çal›ﬂ›lan diﬂhekimli¤inde yo¤un olarak
rastlanan bir rahats›zl›k. Sevgi Sevi Subaﬂ›, bu say›da Tenisçi
dirse¤i’ne yol açan etkenleri ve korunma egzersizlerini yazd›.

TDB ve D‹ﬁS‹AD’dan Tüketiciyi Koruma Protokolü
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Meslektaﬂlar›m›z›n sat›n ald›klar› ürün ya da hizmetlerle ilgili
ﬂikayetlerini yasal yollara baﬂvurmaya gerek kalmadan k›sa
yoldan çözmeyi amaçlayan Tüketiciyi Koruma Protokolü TDB ve
Diﬂsiad taraf›ndan imzaland›.
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3. IDEX fuar›na do¤ru

‹lki 2001 y›l›nda Lütfi K›rdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen IDEX
fuar› bu y›l 16-19 Ekim tarihlerinde CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. D‹ﬁS‹AD Baﬂkan› Yusuf Arpac›o¤lu IDEX 03’le ilgili sorular›m›z› yan›tlad›.
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Muayenehanelerde renk ve ayd›nlatma

Muayenehane tasar›m› ülkemizde henüz yeterince ciddi olarak ele
al›nan ve profesyonel çal›ﬂmalar›n yürütüldü¤ü bir alan de¤il ne
yaz›k ki. Muayenehane altyap›s›na iliﬂkin yaz›lar›m›z›n yan›nda bu
say›da muayenehanelerde renk ve ayd›nlatmayla ilgili bir çeviriyi
de ilginize sunuyoruz.
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T

DB’nin 10. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi
diﬂhekimleri odalar›n›n ve diﬂhekimli¤i camias›n›n kendi inisiyatifi ile çok iﬂler yapabilece¤ini bir
kez daha kan›tlad›. ‹klim ve fizik koﬂullar›n›n zorlamas›na karﬂ›n zaman›nda yap›lan müdahalelerle meslektaﬂlar›m›z›n be¤enisini kazanan bir etkinli¤i daha geride b›rakt›k.
Bu güzellik içerisinde TDB’nin uzun zamand›r gündeminde olan ama çeﬂitli nedenlerle gerçekleﬂtirilemeyen,
Sa¤l›k Bakan› Say›n Prof.Dr. Recep Akda¤’›n da diﬂhekimlerinin kendi aralar›nda mutabakat›n›n sa¤lanmas›n›
istedi¤i diﬂhekimli¤inde uzmanl›k sorunu kongre kapsam›nda düzenlenen bir kurultayda tart›ﬂ›ld›.
Diﬂhekimli¤inde 1. Uzmanl›k Kurultay›; diﬂhekimi milletvekilleri, Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkilileri, diﬂhekimli¤i fakültesi dekanlar›, bilimsel dernek baﬂkanlar›, diﬂhekimleri odalar› temsilcileri, Sa¤l›k Bakanl›¤› a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›
merkezindeki diﬂhekimleri ve konu hakk›nda görüﬂ sahibi olan diﬂhekimlerinin kat›l›mc› oldu¤u nicelik ve nitelik
aç›s›ndan bugüne kadar düzenlenen en büyük kurultay
oldu.
Alt› çal›ﬂma grubunda yer alan kat›l›mc›lar sorunu bilimsel, sosyal ve insan gücü planlamas› yönlerinden de¤erlendirerek uzmanl›k konusunda yeni bak›ﬂ aç›lar› sundular.
Tüm kat›l›mc›lar›n mutabakat› ile kabul edilen sonuç
bildirgesiyle diﬂhekimli¤i camias›nda yaﬂanan k›r›lmalar ve huzursuzluk sonland›r›ld›.
Uzmanl›k konusunda bu olumlu süreç yaﬂan›rken ayn›

tarihlerde Bakanlar Kurulunun Trabzon Karadeniz Teknik
Üniversitesi’nde Diﬂhekimli¤i Fakültesi aç›lmas› karar›
Resmi Gazete’de yay›mland›.
Ülkemizde son 20 y›ld›r yaﬂanan ekonomik krizler ve bu
süreçte aç›lan yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri diﬂhekimlerinin yaﬂam koﬂullar›n› giderek a¤›rlaﬂt›rd›.
Toplumun kültürel ve özellikle ekonomik nedenler ile a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerini kullanamad›¤›n›n bilinmesine ve bu durumun defalarca yetkililere rapor olarak sunulmas›na ve daha da önemlisi Say›n Prof.Dr. Recep Akda¤’›n ‘diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›na karﬂ›y›m’
demesine ra¤men yeni bir diﬂhekimli¤i fakültesinin aç›lmas› Türkiye’de zihniyetlerin çok zor de¤iﬂece¤inin ac›
bir kan›t›d›r. Ve bu anlay›ﬂ ülkemizin t›kanmas›n›n ana
nedenidir.
Siyasi partilerin popülist siyaset yapma anlay›ﬂ› de¤iﬂmedi¤i; insanlar›n ve sosyal kesimlerin toplumun genel
ç›karlar› yerine kendi ç›karlar›na öncelik verdikleri bir zihniyet sürdü¤ü sürece toplumsal bar›ﬂ, huzur ve refah›n
sa¤lanmas› olanakl› olamayacakt›r.
Bu sürecin de¤iﬂmesi ve iktisadi de¤erler yerine insani
de¤erlere öncelik veren bir siyasi yaklaﬂ›m›n hakim k›l›nmas› için özellikle ayd›n kesime ve onun bir parças› olan
diﬂ hekimlerine büyük sorumluluklar düﬂmektedir.
Türkiye’nin ﬂimdi sivil toplum örgütlerinin ak›ll› muhalefetine ve önermelerine daha çok ihtiyac› var.
Bunu sa¤laman›n yolu; odalar›m›za sahip ç›kmam›z,
desteklememiz, siyaseti ve siyasetçileri daha çok etkilememiz yani siyasete müdahil olmam›zdan geçecektir.
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TDBD’den
Kara bulutlar
da¤›l›rken
Uzun, s›cak ve dolu dolu geçen bir yaz
döneminin ard›ndan yine birlikteyiz.
Antalya’da yap›lan 10. TDB Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi ve Kongre
kapsam›nda yap›lan 1. Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurultay› baﬂta olmak üzere önümüzdeki y›llarda ülkemizdeki
diﬂhekimli¤inin kaderine etki edecek
geliﬂmelerin yaﬂand›¤› toplant›lar› ve
sonuç bildirgelerini okuyucular›m›z›n
dikkatine sunuyoruz.
Kapak konumuz hakk›nda dergimizin içeri¤inde daha geniﬂ bir dosya haz›rlamak ve özellikle Anadolu’daki diﬂhekimli¤i fakülteleri baﬂta olmak üzere
fakülte dekanlar›m›zdan alaca¤›m›z
görüﬂlerle yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri
aç›lmas› kararlar›na karﬂ› meslektaﬂlar›m›z› uyarmak amac›ndayd›k. Ancak
önümüzde k›sa bir zaman dilimi kalmas› ve yaz döneminde arad›¤›m›z insanlara ulaﬂmada yaﬂad›¤›m›z güçlükler nedeniyle bir sonraki say›da daha
geniﬂ ﬂekilde ele almaya karar verdik.

TDB gündemi
Diﬂ Koruma Günleri
6-27 Ekim’de
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n deste¤iyle TDB ve Colgate taraf›ndan organize edilen Diﬂ
Koruma Günleri’nin dördüncüsü 6-27 Ekim’de yap›l›yor.
Koruyucu hekimlik anlay›ﬂ›n› yerleﬂtirmek, a¤›z diﬂ
sa¤l›¤› bilincini geliﬂtirmek
muayenehaneye gitme al›ﬂkanl›¤›n› kazand›rmak amac›yla yap›lacak kampanyaya 3150 diﬂhekimi gönüllü olarak kat›l›yor.
Diﬂ Koruma Günleri’nde bu y›l yine
baﬂvuran hastalara a¤›z diﬂ sa¤l›¤› e¤itimi verilecek. Ayr›ca 6-12 yaﬂ grubundakilere ise fissür örtücü uygulamas›
yap›lacak.
Kampanyan›n amac›n›n kamuoyu taraf›ndan daha iyi alg›lanmas› için çeﬂitli
çal›ﬂmalar yap›l›yor. Bu kapsamda yap›lan bir toplant›yla e¤itim ve sa¤l›k muhabirleri kampanya konusunda bilgilendirildiler. Ayr›ca çeﬂitli konularda
uzmanlardan al›nan bilgiler de yaz›l› ve
görsel medyada kullan›lmak üzere haz›rlan›yor.

TDB ve D‹ﬁS‹AD taraf›ndan imzalanan
Tüketiciyi Koruma Protokolüyle ilgili olarak protokolü haz›rlamakla görevlendirilen TDB MYK üyesi Tar›k ‹ﬂmen ve
D‹ﬁS‹AD YK üyesi Yüksel Akyol’la protokolün meslektaﬂlar›m›z için getirdiklerini konuﬂtuk.
Yine bu say›m›zda genel hatlar›yla
bahsetti¤imiz sa¤l›k mevzuat›nda de¤iﬂiklikler ve genel sa¤l›k sigortas› tasar›s› hakk›nda, konuyu farkl› yönlerden de¤erlendiren yaklaﬂ›mlar› bir
dosya halinde sunmay› tasarl›yoruz.
Sa¤l›kl› bir tart›ﬂma ortam› için gereken bilgi ak›ﬂ›n› dergi sayfalar›m›zdan
oldu¤u kadar www.tdb.org.tr’den de
sa¤layabilirsiniz.
Ekim say›m›zda görüﬂmek üzere mutlu
günler diliyoruz.
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Sa¤l›k birimlerinin ortak kullan›m›
Çal›ﬂma Bakanl›¤› ve Sa¤l›k Bakanl›¤› aras›nda imzalanan bir protokolle her iki bakanl›¤a ba¤l› sa¤l›k hizmeti sunulan birimler ortak kullan›lmaya baﬂland›.
22 bin yeni sa¤l›k personeli
atanacak
10 Temmuz’da kabul edilen 4924 no’lu
kanuna göre Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan
22 bin sa¤l›k personeli sözleﬂmeli olarak istihdam edilecektir. Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallar›nda sa¤l›k hizmetlerinin etkili ve verimli bir ﬂekilde yürütülebilmesini temin etmek amac›yla istihdam
edilen sa¤l›k personeli sözleﬂmeli olacak ve iﬂçi say›lmayacakt›r.
Hizmet birimleri; Baﬂbakanl›k Do¤u ve

Güneydo¤u Eylem Plan›,
Devlet Planlama Teﬂkilat› taraf›ndan yay›nlanm›ﬂ en son
ilçe baz›ndaki sosyo-ekonomik geliﬂmiﬂlik kriterleri, ilçelerin sa¤l›k göstergeleri ile
co¤rafi konumlar› dikkate al›narak, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
teklifi üzerine y›lda bir kez
Bakanlar Kurulu karar› ile
tespit edilecektir. ﬁehir merkezlerinde kullan›lacak toplam istihdam say›s› toplam istihdam›n %5’ini(1100) geçmeyecektir.
Kanun gere¤ince;
• Sözleﬂmeli personel, pozisyonunun
tahsis edildi¤i yer d›ﬂ›ndaki birimlerde
sürekli olarak görevlendirilemez ve çal›ﬂt›r›lamaz.
• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaﬂl›l›k alanlar
istihdam edilemezler.
• Uzman tabip, tabip, diﬂtabibi ve eczac› pozisyonlar›na her türlü atamalar kura ile, di¤er pozisyonlara ise merkezi s›navla yap›l›r.
• Hizmet sözleﬂmelerinin uygulama süreleri 1 y›ld›r.
• Sözleﬂmeli personel kazanç getirici
baﬂka bir iﬂ yapamaz. Serbest olarak sanat ve mesleklerini icra edemez.
• ‹stihdam edildikleri hizmet birimlerinin bulunduklar› yerleﬂme merkezlerinde ikamet etme zorundad›rlar.
• Haftal›k çal›ﬂma süresi 40 saattir. Belirli bir sürede bitirmeleri gereken iﬂler
söz konusu oldu¤unda, sözleﬂmeli personel normal çal›ﬂma saatleri d›ﬂ›nda
veya hafta tatili ve resmi tatillerde de
çal›ﬂmak zorundad›r. Bunun için herhangi ek bir ücret ödenmez.
• Emsallerine göre baﬂar›l› görev yapt›klar› tespit edilen sözleﬂmeli personele, bir ayl›k ücreti tutar›nda ve bir mali
y›lda iki defay› geçmemek üzere ödül
verilebilir.
• Sözleﬂmeli personel iki ay önceden
yaz›l› ihbarda bulunmak ﬂart›yla sözleﬂmeyi tek tarafl› olarak feshedebilir.
• Bakanl›k sözleﬂmeyi gerekçesini bil-

dirmek koﬂuluyla bir ay önceden yaz›l›
ihbarda bulunarak feshedebilir.
• Kesintisiz on y›l süreyle sözleﬂmeli
personel olarak hizmet edenler sicilleri
olumlu olmak kayd›yla sürekli sözleﬂmeli personel olma hakk›n› elde etmiﬂ
say›l›r.
• 657’ye göre Sa¤l›k ve Yard›mc› Sa¤l›k
Hizmetleri S›n›f› kadrolar›nda halen çal›ﬂmakta olanlardan 01.01.200431.12.2004 tarihleri aras›nda Bakanl›¤a
müracaatlar›nda s›navs›z ve kura ile hemen istihdam edilebilirler.
Bakanl›ktan edinilen bilgilere göre diﬂhekimlerinin atanabilece¤i 27 il belirlenmiﬂ durumda. Türk Diﬂhekimleri
Birli¤i, söz konusu illerdeki diﬂhekimi
ihtiyac› ve a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerine
olan talebi Bakanl›k yetkililerine aktararak atamalar›n bu veriler do¤rultusunda yap›labilmesi için çal›ﬂma yürütüyor.
Genel Sa¤l›k Sigortas›
Sosyal Güvenli¤in tek çat› alt›nda toplanmas› ve Genel Sa¤l›k Sigortas›n›n oluﬂturulmas› çal›ﬂmalar› tüm h›z›yla devam ediyor. Sa¤l›k mevzuat›nda birbirinin ard› s›ra ciddi de¤iﬂiklikler yap›l›yor. Yap›lan de¤iﬂikliklerin birço¤undan ne yaz›k ki meslek örgütü olarak
sonuçland›ktan sonra haberdar oluyoruz ve müdahil olam›yoruz.
Durum böyleyken, Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤›’n›n haz›rlad›¤› "Genel Sa¤l›k Sigortas› Sistemi ve Sa¤l›k Sigortas› Kurumu Kanun Tasar› Tasla¤›"n› Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’ne gönderip, görüﬂ istemeleri olumlu bir geliﬂme olarak kabul edilebilir.

Bu geliﬂmeler üzerine Türk Diﬂhekimleri Birli¤i, görüﬂ oluﬂturmak üzere tüm
diﬂhekimleri odalar›na durumu iletti.
Gelen yan›tlar Merkez Yönetim Kurulu
toplant›s›nda de¤erlendirildi. Ayr›ca
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i merkezinde
bir toplant› yap›ld›. Toplant›ya GSS ta-

sar› tasla¤›n› haz›rlayan Müsteﬂar Yard›mc›s› Mustafa Gür ve Dr. Gökhan Y›ld›r›mkaya da kat›ld›. Toplant›da, a¤›z
diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin özelli¤i Bakanl›k yetkililerine anlat›ld› ve bu hizmetlerin tasar›da ne ﬂekilde yer alaca¤›yla
ilgili sorular soruldu. Karﬂ›l›kl› bilgilendirme ve görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunulan
toplant›da, tasar›n›n olumlu ve olumsuz yönleri de tart›ﬂ›ld›.
Diﬂ Protez Laboratuvarlar›
Yönetmeli¤i’ndeki eksiklikler
TDB taraf›ndan gündeme getirildi
Bilindi¤i gibi, Diﬂ Protez Laboratuvarlar› Yönetmeli¤i 09.08.2000 tarih ve
24135 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂti.
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i, söz konusu
yönetmeli¤in yürürlü¤e girmesini; Protez Laboratuvarlar›n›n aç›lmas›na, çal›ﬂmas›na ve denetlenmesine iliﬂkin usul
ve esaslar› düzenleyece¤i, topluma sunulan hizmetin kalitesini art›raca¤› ve
standardizasyonu sa¤layaca¤› için olumlu bulmuﬂtu.
Konu diﬂhekimlerini de yak›ndan ilgilendirdi¤inden, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i, geçen süre zarf›nda yönetmeli¤in
uygulanmas›n› gözlemledi, sorunlar›
inceledi, çözüm için neler yap›labilece¤ini araﬂt›rd› ve önerilerini Sa¤l›k Bakanl›¤›’na iletti.
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na sundu¤u öneriler ﬂunlard›r:
1- Yönetmelik kapsam›nda s›n›fland›r›lan laboratuvarlardan, diﬂ protez bitim
laboratuvarlar›nda bulunmas› gerekli
asgari araç, gereç say›s› ve niteliklerinin
belirlenmesinde diﬂ teknisyenleri odalar›n›n görüﬂleri al›narak baz› eksiltmelere gidilebilir.
2- Daha önce faaliyete geçen laboratuvarlar›n fiziki koﬂullar› konusunda kazan›lm›ﬂ haklar› korunmal›, yeni aç›lacak laboratuvarlar için ise fiziki koﬂullar yönetmelik hükümlerine uygun olmal›d›r.
3- Denetimlerle ilgili 11. maddeye "ilgili meslek odas›ndan bir yetkilinin bulunmas› f›kras› eklenmelidir.
4- Yönetmeli¤in 13. maddesindeki diﬂ
protez laboratuvar›nda diﬂ teknisyeni
ve diﬂhekimi d›ﬂ›nda hiç kimse çal›ﬂamaz hükmünde de¤iﬂiklik yap›larak ara
eleman çal›ﬂt›r›lmas›na olanak tan›nmal›d›r.

1 May›s 2003-Bingöl

Depremden zarar gören
meslektaﬂlar›m›zla dayan›ﬂma
Bingöl depreminde zarar gören iki meslektaﬂ›m›za ve Samsun’da muayenehanesi yanan bir meslektaﬂ›m›za TDB Afet
Fonu’ndan yard›m yap›ld›.
Bingöl depreminden sonra Malatya Diﬂhekimleri Odas› taraf›ndan saptanan
hasar durumlar›na göre zor durumda olan iki meslektaﬂ›m›za TDB Merkez Yönetim Kurulu karar› ile para yard›m›
yap›ld›.
Ayr›ca Samsun’da muayenehanesinin
yanmas› sonucunda zarar gören bir
meslektaﬂ›m›za da para yard›m› yap›ld›.
Reklam Denetleme Üst Kurulu
topland›
Tüketicinin Korunmas› Kanunu gere¤ince kurulan Reklam Denetleme Üst
Kurulu ilk toplant›s›n› Temmuz ay›nda
Ankara’da yapt›.
Bu toplant›ya Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
ad›na Genel Baﬂkan›m›z Celal Y›ld›r›m
kat›ld›.
Bilindi¤i gibi, TDB’nin giriﬂimleri sonucunda, Mecliste Tüketicinin Korunmas›
Kanunu’nda de¤iﬂiklikler yap›l›rken,
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin de Tüketici Konseyi ve Reklam Denetleme Kurulu’nda temsil edilmesi sa¤lanm›ﬂt›.
Sa¤l›kta dönüﬂüm projesi
25-27 Temmuz 2003 tarihleri aras›nda
‹stanbul’da "Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›kta
Dönüﬂüm Program› Sektörel ‹stiﬂare
Toplant›s›" yap›ld›. Sa¤l›kta Dönüﬂüm
Projesi haz›rl›k çal›ﬂmalar› kapsam›nda
Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bir dizi faaliyetten birisi olarak
de¤erlendirilen toplant›ya Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ad›na Genel Baﬂkan›m›z
Celal Y›ld›r›m ve diﬂhekimi Ümit Yurdakul kat›ld›.
Sa¤l›kta Dönüﬂüm Projesi, 8. Beﬂ Y›ll›k
Kalk›nma Plan› çerçevesinde sa¤l›k hizmetlerinde hakkaniyetin ve eriﬂimin
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güçlendirilmesi, sa¤l›k hizmetleri sunumunun
halk›n ihtiyaçlar› ve beklentisi do¤rultusunda
iyileﬂtirilmesi, genel sa¤l›k sigortas› uygulamas›na geçilmesi ve Sa¤l›k Bakanl›¤› ve sosyal güvenlik sisteminin yeniden yap›land›r›lmas› amac›yla hükümetin Acil Eylem Plan› kapsam›nda baﬂlatt›¤› bir proje.
Proje, sektörün finansman›, hizmet sunumu,
yönetimi ve organizasyonu konular›nda kapsaml›, orta vadeli reformlar› kapsamas›n› ve
Kalk›nma Plan›’nda belirtilen sa¤l›k sektörü
reformlar›n›n gerçekleﬂtirilmesini amaçl›yor.
TDB’den yeni diﬂhekimli¤i
fakültesi aç›lmas›na tepki
Bakanlar Kurulu’nun 17.06.2003 tarihinde ald›¤› karar ile Karadeniz Teknik Üniversitesi
Rektörlü¤ü’ne ba¤l› yeni bir diﬂhekimli¤i fakültesi daha aç›ld›.

Türk Diﬂhekimleri Birli¤i, ülkemizin yeni diﬂhekimli¤i fakültelerine ve diﬂhekimine ihtiyac›
olmad›¤›n› sürekli dile getirmekte, bu konuyla ilgili bilimsel gerekçeleri ve verileri de her
f›rsatta yetkililere sunmaktad›r. Birli¤imizin
görüﬂlerinin ilgili makamlarca da kabul edilmesine karﬂ›n ne yaz›k ki hala yeni diﬂhekimli¤i fakültesi aç›labilmektedir.
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i, bu son duruma tepkisini dile getiren yaz›y› Baﬂbakan ve tüm bakanlara gönderdi. Yaz›da bir durum de¤erlendirmesi yap›larak, konuyla ilgili yetkililerle yap›lan görüﬂmelere at›fta bulunuldu, bilimsel
veriler s›raland› ve yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›na "evet" demenin, "diplomal› iﬂsiz yaratmak" ve "devletin-halk›n cebinden
milyarlarca de¤erin boﬂa gitmesine" onay vermek anlam›na gelece¤i belirtildi.
Söz konusu yaz›da,
• yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›n›n
durdurulmas›,
• aç›lmas›na karar verilen fakültelerin aç›lmamas› yönünde karar de¤iﬂikli¤ine gidilmesi,
• diﬂhekimli¤i fakültelerindeki ö¤renci kontenjanlar›n›n düﬂürülmesi talep edildi.
Ayr›ca tüm diﬂhekimleri odalar›na ve diﬂhekimli¤i fakültesi dekanlar›na da bir yaz› gönderilerek, Baﬂbakan, bakanlar ve illerini temsil
eden tüm milletvekillerine faks çekerek tepkilerini dile getirmeleri önerildi.
TDBD / 10

17 A¤ustos y›k›m›n›n üzerinden 4 y›l geçti.
Yaklaﬂan depremle ilgili olarak kentlerin yeniden
yap›land›r›lmas›na yönelik ciddi bir ad›m at›lmad›.
Bu kez devlete sesleniyoruz:

Orada kimse var m›?
‹DO ve ‹.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi
Bingöllü depremzede ö¤rencilerin
a¤›z diﬂ tedavilerini üstlendi
ingöl depreminde Çeltiksuyu
Pansiyonlu ‹lkö¤retim Okulu’nda
ö¤retim gören ve sa¤ kurtulan 107
ö¤renci, 2002-2003 ö¤retim y›l›n›n
son bir ay›n› ‹stanbul’da Darüﬂﬂafaka
‹lkö¤retim Okulu’nda tamamlad›lar.
Bu dönem onlar için ayn› zamanda
bir rehabilitasyon dönemiydi. Ö¤renciler ATV ve Darüﬂﬂafaka iﬂbirli¤iyle
‹stanbul’a getirilmiﬂlerdi. ‹stanbul
Diﬂhekimleri Odas›, ö¤rencilerin a¤›z
ve diﬂ sa¤l›¤› tedavilerini yapmaya karar verdi. Konuyla ilgili olarak, ‹DO
Toplum A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Komisyonu, Darüﬂﬂafaka ‹lkö¤retim Okulu
Müdürü ve ‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Pedodonti Anabilim Dal› ö¤retim üyesi Doç.Dr. Gamze Aren ile görüﬂülerek ortak bir çal›ﬂma planland›. ‹DO merkezinde bulunan tam teﬂekküllü muayene odas›
hemen haz›rland›. 5 Haziran 2003
günü ö¤renciler önce Doç.Dr. Gamze
Aren baﬂkanl›¤›ndaki ekip taraf›ndan
muayene edildi. Muayene sonuçlar›
hasta kartlar›na iﬂlendi. Sonra Odan›n
seminer salonunda Toplum A¤›z ve
Diﬂ Sa¤l›¤› Komisyonu üyeleri taraf›ndan ö¤rencilere, slaytlar eﬂli¤inde a¤›z
ve diﬂ sa¤l›¤› e¤itimi verildi. ‹pana’dan sa¤lanan diﬂ macunu, diﬂ f›rças› ve TDB’nin çocuklar için haz›rla-
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d›¤› kitapç›k da¤›t›ld›.
Muayene olmak istemeyen bir ö¤renci d›ﬂ›nda 106 ö¤rencinin muayenesi
yap›ld›. 80 ö¤rencinin a¤z›nda çeﬂitli
problemler oldu¤u, 26 ö¤rencinin ise
a¤z›nda hiç çürük bulunmad›¤› saptand›. Daha sonra tedaviye ihtiyac› olan ö¤rencilerin tedavilerinin ‹.Ü.D.F.
Dekan› Prof.Dr. Betül Tuncelli’nin de
onay›yla ‹.Ü.D.F. Pedodonti Anabilim
Dal›’nda yap›lmas›na karar verildi.
A¤z›nda sorunlar› olan 80 ö¤renci, 10
ve 12 Haziran günlerinde yine Odan›n organizasyonuyla gruplar halinde
okuldan al›narak fakülteye götürüldü. Ö¤rencilerin tedavileri, Doç.Dr.
Gamze Aren’in organize etti¤i 10 asistan ile Pedodonti Kürsüsü’nde, diﬂ
çekimleri ise A¤›z, Diﬂ, Çene Hastal›klar› ve Cerrahisi Anabilim Dal›’nda
yap›ld›. Tüm bu tedavi sürecinde ö¤rencilerin ö¤retmenleri ve ‹stanbul
Diﬂhekimleri Odas› Genel Sekreteri
ö¤rencilerin yan›nda bulundu.
Bu organizasyon sonucunda depremzede ö¤renciler a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› konusundaki problemleri çözülmüﬂ ve
a¤›z diﬂ sa¤l›¤› konusunda gerekli e¤itimi alm›ﬂ olarak Bingöl’e döndüler.
Bu organizasyonla toplumsal dayan›ﬂman›n ve oda-fakülte iﬂbirli¤inin güzel bir örne¤i verilmiﬂ oldu.

Depremzede çocuklar›n muayenelerinden sonra ‹DO seminer salonunda ö¤rencilere, slaytlar
eﬂli¤inde a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› e¤itimi verildi.

Devlet memurlar› a¤›z diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerini
muayenehanelerden alabilecekler(mi?)
emmuz ay›nda uygulanmaya baﬂlayan
özel sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan hizmet al›nmas› ile ilgili uygulamada, diﬂhekimli¤i
hizmetlerinde belirsizlikler yaﬂanmaktad›r. Bu yeni uygulama kimi yetkililere göre diﬂhekimli¤i hizmetlerini kapsam›yor.
Kimi yetkililere göre ise, sadece hastane ve
poliklinik ﬂeklinde diﬂhekimli¤i hizmeti
veren kuruluﬂlardan hizmet al›m›n› kaps›yor. Bu durum hem meslektaﬂlar›m›z aras›nda hem de hizmet kullan›c›lar› aras›nda
kar›ﬂ›kl›¤›n yan›nda tepkilere de neden oluyor. Kar›ﬂ›kl›¤›n nedeni ise, konu ile ilgili mevzuattaki belirsizlikler ve farkl›l›klar.
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i, konunun takipçisi olmakta ve ilgili makamlar nezdinde
giriﬂimlerini sürdürmektedir.
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Bu giriﬂimler do¤rultusunda TDB;
17.04.2003 tarih ve 25082 say›l› Resmi
Gazete’de yay›nlanarak yürürlü¤e girmiﬂ
olan Devlet Memurlar›n›n Tedavi Yard›m›
ve Cenaze Giderleri Yönetmeli¤i’ne Bir Ek
Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik’in
1.maddesinin ikinci ve son f›kras› ile bu
yönetmelik de¤iﬂikli¤ine ba¤l› olarak haz›rlan›p 30.05.2003 tarih ve 25123 say›l›
Resmi Gazete’de yay›nlanm›ﬂ olan Teﬂhis
ve Tedavi Amac›yla Özel Sa¤l›k Kurum ve
Kuruluﬂlar›na Hasta Sevkine ‹liﬂkin Usul
ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤, Maliye Bakanl›¤›
taraf›ndan
yay›nlanm›ﬂ
olan
05.06.2003 tarih ve 10309 say›l› Tedavi
Gideri konulu genelge, Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanm›ﬂ olan 06.06.2003 tarih ve 4910 say›l› "Devlet Memurlar›n›n
Özel Sa¤l›k Kurum ve Kuruluﬂlar›na Sevki" konulu Genelgesinin öncelikle yürütmesinin durdurulmas› ve iptal istemiyle
Dan›ﬂtay’da dava açm›ﬂt›r.
Bilindi¤i gibi yukar›da bahsedilen tüm bu
düzenlemelere göre Devlet Memurlar› ile
herhangi bir ﬂekilde sa¤l›k yard›m›ndan
yararlanmayan eﬂlerinin veya bakmakla
yükümlü olduklar› ana, baba ve ikiden
fazla dahi olsa aile yard›m› ödene¤ine
müstehak çocuklar› hastalanmalar› halinde do¤rudan bir özel sa¤l›k kuruluﬂuna
baﬂvurabiliyor. Ancak, ödemelerde Asgari
Ücret Tarifesi yerine resmi sa¤l›k kurumlar›na ödenen rakamlara göre bir s›n›rlama
yap›lmakta. Bir di¤er önemli husus da
"Hekimlerin mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere münferiden açt›klar› muayenehaneler bu kapsam d›ﬂ›ndad›r" denmektedir.
Asgari Ücret Tarifesi’nin hiçe say›lmas› ve
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muayenehanelerin kapsam d›ﬂ›nda b›rak›lmas› üzerine Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin
Dan›ﬂtay’da açt›¤› davadaki de¤erlendirmeler k›saca ﬂöyle;
“... özel sa¤l›k kurumlar›ndan sat›n al›nan
hizmetin bedelinin ödenmesi hususunda
da Yönetmelik, ilgili üst hukuk normlar›na
ayk›r› olarak resmi sa¤l›k kurumlar›na ödenen rakama göre bir s›n›rlama yapm›ﬂt›r. Oysa diﬂhekimli¤i alan›nda sa¤l›k hizmeti sunumunun bedelini belirleme yetkisi 3224 say›l› Türk Diﬂhekimleri Birli¤i Kanunu gere¤ince Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’ne aittir ve bu yetki çerçevesinde her y›l
ücret tarifesi haz›rlan›p Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n bilgisine sunulduktan sonra yay›mlanmaktad›r. Bu tarifede belirtilen tedavi
ücretleri mevcut ve geçerli iken daval›lar
ayr› bir tarifeye göre hizmet sat›n almak istemektedir. Böylesi bir uygulama hizmet
sunumunda kaosa sebep olaca¤› gibi, hastalar›n alaca¤› hizmetin kalitesi ile ilgili
ciddi soru iﬂaretlerini de beraberinde getirecektir. Birinci basamak özel sa¤l›k kurumunda 2.000.000.-TL’ye lay›k›yla hizmet
sat›n almas› mümkün olabilir mi? Devlet
Memurlar› Kanunu’nun 209. maddesinde
sa¤l›k hizmetinin memurlara verilmesi ile
ilgili hiçbir s›n›rlama yok iken böylesi bir
s›n›rlaman›n dayana¤› olabilir mi? Her y›l

aç›lan davalarla iptal edilen ve hukuk devletinin hukuka ba¤l› olmayan idarelerince
her y›l ayn› ﬂekilde yeniden yay›nlanan
Bütçe Uygulama Talimat› bu hukuksuzlu¤a dayanak olabilir mi?
A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinin özel olarak sunumunda muayenehane ve müﬂterek muayenehaneler büyük ço¤unlu¤u oluﬂturmakta iken Genelge ile bu sa¤l›k kuruluﬂlar›n›n kapsam d›ﬂ› tutulmuﬂ olmas›n›n anlaﬂ›l›r yan› bulunmamaktad›r. Genelge düzenlemesine hakl›l›k tan›nmas›
durumunda Dan›ﬂtay’›n birçok karar›nda
da geçen, polikliniklerin muayenehaneler
bütünü oldu¤unu belirten tan›mlamas›
karﬂ›s›nda muayenehaneler ile poliklinikleri birbirinden ay›r›p birini di¤erine üstün
tutman›n hiçbir aç›klamas› bulunmamaktad›r.
Kamu d›ﬂ›nda sa¤l›k hizmeti sunulan birimler aras›nda dayanaks›z ayr›m yap›lmakta; esas itibariyle birkaç diﬂhekimi/hekimin bir araya gelerek muayenehanelerini
birleﬂtirmesi demek olan poliklinikleri
muayenehanelere göre üstün tutarak buralara hasta sevkine olanak tan›n›rken muayenehaneler kapsam d›ﬂ› tutulmakta; bu
suretle eksik düzenleme yap›lm›ﬂ olmaktad›r.”

Genel Sa¤l›k Sigortas› Tasar›s›
›llardan beri s›k s›k gündeme gelen
ama bir türlü yaﬂama geçmeyen Genel Sa¤l›k Sigortas› bu hükümet döneminde de yine gündemde. Çal›ﬂma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›nca haz›rlanan
tasar›ya son rötüﬂlar yap›l›yor. Hedef,
2004 y›l›nda uygulamaya geçmek.
Kanunun amac› için "Bu kanun kapsam›ndaki kiﬂilere, Temel Teminat Paketi
ile belirlenen sa¤l›k yard›m ve hizmetlerinin sunulmas›n› sa¤lamak üzere, Genel
Sa¤l›k Sigortas› sistemini oluﬂturmak ve
bu amaçla sa¤l›k sigortas› kurmakt›r" denilmektedir.
Tüm vatandaﬂlar›n sigorta kapsam›na al›naca¤› ve sigortal›l›¤›n zorunlu olaca¤›
Genel Sa¤l›k Sigortas› tasla¤›ndaki baz›
önemli maddeleri ﬂöyle s›ralayabiliriz.
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• Prim ödeme gücü olmayanlar›n primleri devlet taraf›ndan ödenir.
• Sa¤l›k yard›m ve hizmetlerinden belli
oranda katk› pay› al›n›r.

• Sa¤l›k sigortas› kapsam›nda sigorta taraf›ndan karﬂ›lanacak hizmetler "Temel
Teminat Paketi" olarak adland›r›lacakt›r.
• Aile hekimli¤i kurumlaﬂt›r›lacakt›r.
• Sa¤l›k yard›m›ndan yararlanmak için
en az üç ay prim ödemiﬂ olmak gerekmektedir.
• Temel Teminat Paketi d›ﬂ›nda ek hizmet almak isteyenler hizmetin karﬂ›l›¤›n›
ödemek suretiyle bu hizmetten yararlanabilirler.
• GSS kapsam›nda sat›n al›nacak hizmetlerin maliyet bedelleri y›lda bir kez belirlenir.
• Sa¤l›k Sigortas› Kurumu alaca¤› hizmetler için ilaç hariç maliyet bedellerinin
alt›nda olmamak üzere sözleﬂmeler yapar.
• Sigortal›lar acil haller d›ﬂ›nda sevk zincirine uymak zorundad›rlar.
• Sa¤l›k Sigortas› Kurumu’na gelir oluﬂturmak için toplam vergi gelirlerinin
%3.5’i oran›nda pay aktar›l›r.

Atatürk Üniversitesi Diﬂhekimli¤i
Fakültesi Dekanl›¤›na
Prof.Dr. Recep Orbak atand›
rof.Dr. Recep Orbak 4 Nisan 2003 tarihinde Atatürk
Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekanl›¤›na atand›.
Prof.Dr. Orbak, 1962’de Erzurum’da do¤du. ‹lk ve ortaö¤renimini Erzurum’da tamamlad›.
1987’de Atatürk Üniversitesi
Diﬂhekimli¤i Fakültesi’ nden
mezun oldu. Ayn› fakültenin Periodontoloji Anabilim
Dal›’na araﬂt›rma görevlisi olarak atand›ktan bir y›l
sonra ‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dal›’nda doktoraya baﬂlad›. Aral›k 1993’te "Doktor (Dr.Med.Dent.)" ünvan› ald›.
Doktora e¤itimini tamamlad›ktan sonra, Atatürk Ü.
Diﬂhekimli¤i Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dal›’nda ö¤retim görevlisi olarak görev ald›. 1993 y›l›nda Anabilim Dal› baﬂkan› oldu. 1996 y›l›nda Erzurum
Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkanl›¤›na seçildi.
Kas›m 1997’de doçent, Aral›k 2002’de profesör ünvan› alan Orbak, evli ve iki çocuk babas›.
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Denizli, sorunlar› ve çözümleri tart›ﬂt›
enizli Diﬂhekimleri Odas› 3
Haziran 2003 tarihinde 55
meslektaﬂ›m›z›n kat›l›m›yla "Sorunlar›m›z ve çözümleri" konulu
bir toplant› yapt›.
Gündemde asgari ücret uyum sorunu, muayene ücreti al›nmas›, KDV
indirimi konusu, tedavi gereksinim
formunun haz›rlanmas›, aidatlar›n
belirlenmesi konular› olmakla birlikte asgari ücret tarifesine uyum
sorunu 3 saatlik toplant›n›n tamam›n› kaplad›.
Toplant›da asgari ücret tarifesine
neden uyulmad›¤› konusunda ileri
sürülen nedenler; halk›n al›m gücünün düﬂük olmas›, ücretlerin
gerçekçi olmad›¤› vb. ﬂeklinde s›raland›. Asgari ücret tarifesine neden
uyulmad›¤› konusunda veriler elde
etmek için anket yap›lmas› kararlaﬂt›r›ld›.
"Muayene ücretlidir" levhas›n›n oda taraf›ndan bas›l›p, muayeneha-
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nelere, hastalar›n görebilece¤i bir
ﬂekilde as›lmas› ve oda taraf›ndan
bu levhalar›n as›l›p as›lmad›¤›n›n
kontrol edilmesi kararlaﬂt›r›ld›.
Asgari ücret tarifesine uyulmas› ve
muayene ücretinin al›nmas› için tedavi gereksinim formu ve tedavi
sözleﬂmesi formlar›n›n haz›rlanmas›, bunlar›n kullan›lmas› için meslektaﬂlar›m›z›n teﬂvik edilmesi hatta zorlanmas› üzerine fikir birli¤ine
var›ld›. Genel A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Sigorta sisteminin finansman konusunda bir çözüm olabilece¤i degörüﬂülen konular aras›ndayd›.

3. dönem TDB Yüksek Disiplin Kurulu Baﬂkan›m›z

Altan Gülhan Özerkan’› yitirdik
stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi önceki deka1972’de bir y›l ücretsiz in› Prof.Dr. Altan Gülhan Özerkan’› 12 A¤ustos 2003 günü kayzinli olarak Brezilya, Rio
bettik. Özerkan bir süredir pençesinde oldu¤u hastal›k nedeniyle
de Janerio Üniversitesi
tedavi görmekteydi. Diﬂhekimlerinin ‘Altan Hoca’s› için 15 A¤usOrtodopediatri Klini¤inde
tos Cuma günü Çapa’daki fakülte binas›nda düzenlenen törene açal›ﬂt›.
ilesi ve yak›nlar›n›n yan›s›ra geniﬂ bir meslektaﬂ kitlesi kat›ld›.
May›s 1975’de profesörTDB Genel Baﬂkan› Celal K. Y›ld›r›m törendeki konuﬂmas›nda holü¤e yükseltildi. Ayn› y›l,
cam›z›n mesle¤imiz, meslektaﬂlar›m›z ve meslek kurumu için ne
Fakülte ve ‹stanbul Ünidenli önemli oldu¤unu vurgulad›. Törende ‹.Ü. Rektörü, fakülte
versitesi nezdinde, ba¤›ms›z bir Pedodonti Kürsüsü kurulmas› idekanlar› ve ö¤retim üyeleri de konuﬂmalar yapt›lar.
çin u¤raﬂ vermiﬂ ve 1976 y›l›nda baﬂkanl›¤›na seçilmiﬂtir.
Prof.Dr. Altan Gülhan Özerkan 1935 y›l›nda Antalya’da do¤du. ‹lk
1985 y›l›nda pedodontinin anabilim dal› olmas› sonras› yeniden
ve orta ö¤renimini babas›n›n görevi nedeniyle de¤iﬂik illerde tabaﬂkanl›¤›na seçilen Özerkan’›n ülke çap›ndaki tüm diﬂhekimli¤i
mamlad›ktan sonra 1955 y›l›nda ‹stanbul Atatürk Lisesi’nden,
fakültelerinde pedodonti anabilim dallar›n›n kuruluﬂlar›na katk›la1959’da tarihinde o zamanki ad›yla ‹.Ü. T›p Fakültesi Diﬂhekimlir› olmuﬂtur. ﬁu anda ülkemizdeki tüm pedodontistlerin yetiﬂme¤i Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Kas›m 1959’da ayn› okulun
sinde yads›namaz eme¤i olan Prof.Dr. Altan Gülhan Özerkan’›n
Diﬂ Hastal›klar› ve Tedavisi Kürsüsü’ne asistan olarak atand›. Eyüze yak›n ulusal ve uluslararas› bilimsel yay›n› ve bir pedodonti
kim 1963’te "Süt Diﬂi Gangreni Tedavisinde Yenilikler" konulu
ders kitab› vard›r. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeli¤i, Senatörlük, Diﬂ
doktora çal›ﬂmas›n› tamamlayarak Dr.Med.Dent. ünvan›n› ald› ve
Hastal›klar› ve Tedavisi Anabilim Dal› Baﬂkanl›¤›, Fakülte içi çeﬂitPedodonti (Çocuk Diﬂleri) klini¤ini kurmakla görevlendirildi. 1965
li komisyon üyelikleri ve baﬂkanl›¤› görevlerinde bulunmuﬂtur.
y›l›nda Üniversite taraf›ndan Fransa’ya
1986-90 y›llar› aras›nda iki dönem ‹DO
gönderildi. Bir buçuk y›l süreyle "Pulpa
Disiplin Kurulu Baﬂkan› olan Prof.Dr. AlHastal›klar›n›n Tan›s›nda Hemapulpogtan Gülhan Özerkan, 1990-92 y›llar› araram" konusunda doçentlik tezini haz›rlas›nda da Türk Diﬂhekimleri Birli¤i 3. Död›. 1969 y›l›nda Üniversite Doçenti ünvanem Yüksek Disiplin Kurulu Baﬂkan› olan›n› kazand›, ayn› y›l Frans›z Hükümeti
rak görev yapt›.
burslusu olarak tekrar Fransa’da Pedo1996’da ‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimdonti konusunda çeﬂitli fakülte ve klinikli¤i Fakültesi Dekanl›¤› görevine atand›
lerde çal›ﬂmalarda bulundu.
ve emekle oldu¤u 7 ﬁubat 2002 tarihine
Aral›k 1970’de eylemli doçent oldu. Diﬂ
kadar iki dönem üstüste bu görevi sürdüHastal›klar› ve Tedavi Kürsüsü’nün pedoren Özerkan 1977 y›l›nda kurdu¤u Türk
donti ders, staj ve poliklinik çal›ﬂmalar›n› Özerkan’› son yolculu¤una u¤urlayanlar aras›nda TDB Genel
Pedodonti Derne¤i’nin Baﬂkanl›¤›’n› sürBaﬂkan› Celal K. Y›ld›r›m ve TDB Genel Baﬂkan Vekili Prof.Dr. dürmekteydi.
yürüttü.

‹

Taner Yücel de bulunuyordu.
15 / TDBD

Maliye Bakanl›¤› ekonomik sorunlar›n kayna¤›n› buldu:

Diﬂhekimleri!
Maliye Bakanl›¤› elemanlar›n›n
1 Temmuz 2003’te Amasra’da
baﬂlatt›¤› ev ve iﬂyeri bask›nlar› 11 A¤ustos’ta Bart›n’da devam etti. Son
derece rahats›z edici ve insan
haklar›na ayk›r› bir ﬂekilde yürütülen
operasyonlar üzerine olay› protesto
etmek amac›yla TDB taraf›ndan
haz›rlanan ve meslektaﬂlar›m›z
taraf›ndan ilgili milletvekillerine
fakslanmas› istenen metni
yay›ml›yoruz.

umhuriyet
Gazetesi’nin
14
A¤ustos 2003 tarihli nüshas›nda
(sayfa 17) yap›lan haberde "hekim
ve diﬂhekimleri" gibi büyük bir meslek
grubu mensuplar› tüm toplum önünde
töhmet alt›na sokulmuﬂtur.
Maliye Bakanl›¤› elemanlar›n›n 1 Temmuz 2003 tarihinde Amasra’da baﬂlatt›¤›
ev ve iﬂ yeri bask›nlar› Bart›n’da devam etmektedir.
Bart›n’da yaﬂananlar Amasra’da yaﬂananlar› arat›r duruma gelmiﬂtir. Bart›n’da baz› evlere çilingir vas›tas›yla girilmiﬂ, bireylerin özel eﬂyalar›na varana kadar her yer
kar›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Baz› evlerde ise bu uygulamalar çocuklar›n gözleri önünde yap›lm›ﬂt›r. Muayenehanelerde de ayn› anlay›ﬂla hareket edilmiﬂ, hekime gelen telefonlara müdahale edilmiﬂ, hastalar›n muayeneleri engellenmiﬂtir.
Bugün Türkiye’de vergi sistemi ile ilgili

C

Vergi kontrolü s›n›rlar›n› aﬂ›p meslektaﬂlar›m›z› taciz ve sindirme
operasyonuna dönüﬂen aramalar›n yaﬂand›¤› Amasra ve Bart›n
bölgelerinin ba¤l› oldu¤u Zonguldak Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Saba Ery›lmaz’dan operasyonlar hakk›nda bilgi ald›k:

‘Paranoyak bir durum söz konusu’
ekimlerin vergi kontrolü ad› alt›nda taciz edilme süreci 1 Temmuz’da Amasra’da baﬂlad› ve 11 A¤ustos’ta da Bart›n’da devam ediyor. Üstelik
de insan onuruna yak›ﬂmayan, onurumuzu ayaklar alt›na alan bir süreç bu. Meslektaﬂlar›m›z›n muayenehaneleri, evleri,
Maliye Bakanl›¤›’n›n Gelirler Kurumu Baﬂmüfettiﬂi beyefendi ile polis eﬂli¤inde bas›l›yor. Bart›n’da yap›lan bask›nda iki tane
polis otomobili yola barikat kuruyor. Terörist aramaya gelmiﬂler gibi bir muamele
var. Sanki hekimler camdan atlay›p kaçacaklar muayenehanelerden. Hekimlerin
kollar›na girerek bir polis bir taraf›ndan
bir polis di¤er taraf›ndan arabalara bindirip evlerine götürüyorlar. Millet de bunu
seyrediyor, film seyreder gibi. Evlere yap›lan bask›nlarda da çamaﬂ›r dolaplar›na,
hatta kirli çamaﬂ›r sepetlerine varana kadar aran›yor. Kapal› bulduklar› her yeri aç›yorlar. Yatak yorgan altlar›na bak›yorlar.
Bart›n’da 9-10 hekime bu arama yap›ld›.

“H
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Amasra’da sadece diﬂhekimi meslektaﬂlar›m›z arand›. Her ﬂeyimiz didik didik ediliyor. Paranoyak bir durum söz konusu.
Bunun vergi denetimi diye adland›r›lmas›
komik asl›nda. Böyle vergi denetimi de
hiç duymad›m. Hükümet teröriste gel bar›ﬂ yapal›m derken öte yandan hekimlere
terörist muamelesi yap›yor. Bu bask›nlardan sonra meslektaﬂlar›m›z›n karﬂ›laﬂt›¤›
psikolojik ve sosyal sonuçlar var. Bunlar›
hiç mi de¤erlendirmediler bu iﬂi yaparken. Ya da de¤erlendirdikleri halde kas›tl›
olarak m› yap›ld› bilemiyorum. Düﬂünsenize böyle bir bask›n yap›l›yor. Ondan
sonra da ertesi gün gazetede ç›kan yaz›
var. Meslektaﬂlar›m›z soka¤a ç›kamayacak
duruma geldiler neredeyse. Türkiye’de
vergi sisteminin bütün sorumlulu¤u bir
meslek grubuna mal edildi.
Bu sorun sadece Amasra ve Bart›n’daki
diﬂhekimlerinin de¤il tüm diﬂhekimlerinin sorunu. Bu anlamda da herkesin sahip
ç›kmas› gerekiyor.”

ya da vergi ödemeyle ilgili bir sorun varsa
bunun sadece hekim ve diﬂhekimlerinden
kaynakland›¤›n› düﬂünmek ve bu yönde
aç›klamalarda bulunmak, hayat›n gerçeklerini bilmemek ya da görmezlikten gelmektir.
Kay›t d›ﬂ› ekonominin %40’larda oldu¤u
bir ülkede öncelikle yap›lmas› gereken,
kara para aklay›c›lar›n›n ve kay›t d›ﬂ› olanlar›n üzerine gidilmesidir. Geçmiﬂ iktidarlar›n yapt›klar›n›n daha da a¤›r›n› yaparak ülkede ve toplumda esenlik sa¤lanamaz.
Hukuk devletinde henüz sonuçlanmam›ﬂ
araﬂt›rma, soruﬂturma ve incelemelerin
muhataplar›n› potansiyel suçlu gibi kamuoyuna ilan etme hangi hak ve hukukla aç›klanabilir?
Amasra ve Bart›n’da yap›lan bu ak›l almaz
uygulamalardan sonra 59. hükümetin
sosyal, ekonomik ve idari alanlardaki sorunlar› toplumsal bir dayan›ﬂma içerisinde çözme niyetine kim inanabilir?
Hukuka inanmak ve güvenmek tüm toplumun anayasal hakk›d›r. Adil olmayan
ve suçlu bir durum varsa, üzerine gidilmeli ama sadece bir meslek grubu "günah
keçisi" yap›larak de¤il. Geçmiﬂ siyasetçilerin kay›tl› ekonomiyi cezaland›rmalar›ndan kaynaklanan uygulamalar›, iﬂ kesimini güvensizli¤e itmiﬂse burada herkes;
"günahkard›r". Baﬂta siyasetçiler ve bürokratlar olmak üzere herkes sorgulanmal›d›r. Aksi bir uygulama; insan haklar›,
ailelerin moral ve ahlaki de¤erleri ve toplumsal güven ortam› anlay›ﬂ›yla ba¤daﬂmaz.
Ülkemizin ﬂiddetle ihtiyaç duydu¤u dayan›ﬂma ve güven ortam›nda sa¤l›k camias›n›n büyük tepkisine neden olan ve meslektaﬂlar›m›z ile ailelerinin ma¤duriyetine
yol açan Maliye Bakanl›¤› yetkililerinin bu
uygulamalar›, bir an önce sonland›r›lmal›d›r.
Adil olmak, hukukun üstünlü¤üne sayg›
göstermek, kiﬂilik haklar›na zarar vermemek ve hoﬂgörü içerisinde sorunlar› çözmek anlay›ﬂ›; hem geçmiﬂ hem günümüz
hem gelecek ve herkes için geçerlidir.
Amasra ve Bart›n’da yaﬂanan olumsuzluklar›n giderilmesi ve gelece¤e yönelik gerekli uygulamalar›n haz›rlanmas› ve bu
sürece meslek birliklerinin de dahil edilmesi için gerekli duyarl›l›¤›n›n gösterilmesi dile¤iyle...

TDB 10. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi Antalya’da yap›ld›

Antalya’da umut veren geliﬂmeler

iﬂhekimli¤i dünyas›n›n nabz› alt› gün
boyunca Antalya’da
att›. 19-21 Haziran tarhlerinde gerçekleﬂen TDB 10.
Uluslararas› Diﬂhekimli¤i
Kongresi Dentalya 2003 ve
kongre öncesinde üç gün süren Meslek Sorunlar› Sempozyumu hem diﬂhekimlerimiz hem de mesle¤in gelece¤i aç›s›ndan önemli geliﬂmelerle sonuçland›.

D

Expodental 2003’e 3100 m2 alanda toplam 105 firma kat›ld›.

Üç gün boyunca konferanslar doldu taﬂt›.
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19 Haziran sabah› Antalya
Kültür Merkezi kay›t yapt›r›p aç›l›ﬂa kat›lmaya gelen
yüzlerce diﬂhekimiyle dolup
taﬂt›. Mesle¤in tüm bileﬂenleri, fakülte dekanlar› ve ö¤retim üyeleri, diﬂhekimi milletvekilleri, Oda baﬂkanlar›

ve endüstri temsilcilerinin
yan›s›ra çok önemli iki konu¤u daha vard› aç›l›ﬂ›n:
FDI Baﬂkan› Dato Ratnanesan ve FDI’›n gelecek dönemki baﬂkanl›¤›n› yürütecek olan Heung-Ryul Yoon.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan
Antalya D.O. ve Organizasyon Komitesi Baﬂkan› Gültekin Y›ld›z’›n ard›ndan Hacettepe Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan› Muzaffer
Tuncer, TDB Baﬂkan› Celal
Y›ld›r›m, Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt ve FDI
baﬂkan› Ratnanesan kürsüye
gelerek birer konuﬂma yapt›lar.
Expodental 2003
Kongrenin aç›l›ﬂ töreninin

Kongrenin baﬂar›s› için ter döken Organizasyon Komitesi bir arada

sona ermesinin ard›ndan protokol hep birlikte Cam Piramit
Kültür Merkezi’ne geçerek burada yap›lacak Expodental
2003’ün aç›l›ﬂ törenine kat›ld›.
TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m ve D‹ﬁS‹AD Genel Baﬂkan› Yusuf Arpac›o¤lu Tüketicinin Korunmas›yla ‹lgili olarak haz›rlanan protokolü de aç›l›ﬂ öncesi alk›ﬂlarla imzalad›lar.
Fuar›n aç›l›ﬂ›n› da milletvekili
meslektaﬂlar›m›z, TDB Genel
Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m ve D‹ﬁS‹AD Genel Baﬂkan› Yusuf Arpac›o¤lu birlikte yapt›lar. Birlikte fuar alan› gezilirken ilginç anlar da yaﬂand›. Sakarya
Milletvekili Süleyman Gündüz
piyasaya yeni sunulan bir üniti hasta olarak Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt’u seçerek denerken bas›n
mensuplar›na da “hocan›n ö¤renciyi tedavi etmesi de¤il ö¤rencinin hocay› tedavi etmesi
haberdir” diyerek poz veriyordu.
Yüzün üzerinde firman›n
stand açt›¤› Expodental
2003’te birçok firma piyasaya
yeni sunacaklar› ürünleri ilk
olarak kongre kat›l›mc›s› diﬂhekimlerine tan›tt›lar.

önümüzdeki dönemde baﬂkanl›¤›n› yürütecek olan Yoon
da hem Antalya’n›n güzelli¤ini
hem de kongrenin baﬂar›s›n›
takdir etmekten geri durmad›.
‹leride Türkiye’de bir FDI
kongresi yap›lmas› fikrine oldukça s›cak bakan her iki Baﬂkan da kararlaﬂt›r›lm›ﬂ kongrelerden sonra Türkiye’de bir
kongre yap›lmas›n›n mümkün
oldu¤unu belirttiler.
Antalya’da s›cak geceler
Kongrenin ilk akﬂam› sahne alan Grup Pandora da izleyicilerden büyük alk›ﬂ almas›na
ra¤men Sosyal Program›n y›ld›z› Aﬂk›n Nur Yengi’ydi.
Grup Pandora program›yla
diﬂhekimlerini dans pistine çekerken Sanat Müzi¤inden Popa uzanan bir repertuar sunan
Aﬂk›n Nur Yengi performans›yla göz kamaﬂt›rd›. Y›lda bir
kez biraraya geldikleri arkadaﬂlar›yla duygulu anlar yaﬂayan diﬂhekimleri sanatç›lar
programlar›n› bitirdikten sonra da uzun süre pisti boﬂ b›rakmad›lar.

Türkiye’de FDI kongresi
uzak de¤il
TDB’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gelen ve her f›rsatta organizasyonun
baﬂar›s›n›,
TDB’nin uyumlu çal›ﬂmas›n›
öven Ratnanesan gibi FDI’›n

Kongre bayra¤›
‹stanbul’da
21 Haziran Cumartesi akﬂam›
yap›lan kapan›ﬂ töreni temelde
di¤er TDB kongrelerinin kapan›ﬂ törenlerinden çok farkl›
de¤ildi. Önce kongre emekçileri sahneye ça¤r›larak alk›ﬂlarla teﬂekkür edildi. Ard›ndan
organizasyonda görev alan ve
herhangi bir problem ç›kma-

FDI Baﬂkan› Ratnanesan Kongre
organizasyonunu övdü.

Antalya Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan›
Gültekin Y›ld›z

TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m kongre flamas›n› Antalya D.O.Baﬂkan›
Gültekin Y›ld›z’dan al›p ‹stanbul D.O. Baﬂkan› Rifat Yüzbaﬂ›o¤lu’na teslim ederken FDI gelecek dönem baﬂkan› Yoon da kendisine eﬂlik etti.

‘Ö¤renci hocay› tedavi ederse haberdir’. Sakarya Milletvekili
meslektaﬂ›m›z Süleyman Gündüz bir stand› ziyaretleri s›ras›nda
foto¤raf çekmek isteyen bas›n mensuplar›na hasta koltu¤una Erzurum
Milletvekili Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt oturursa poz verece¤ini söylüyor.

Düﬂünün Antalya’da mutlu bir Malezyal›... FDI Baﬂkan› Ratnanesan’›
eﬂiyle birlikte sahilde paçalar›n› k›v›rm›ﬂ serinlerken gördü¤ümüzde
akl›m›za 80’lerde tek kanall› televizyondan sürekli dinledi¤imiz bir
turizm ﬂark›s› geldi. O ﬂark› “... Hollandal›” diye bitiyordu gerçi ama
uyarlamada hata olmaz.

Gala gecesinde sahne alan Aﬂk›n Nur Yengi ﬂark›lar› ve esprili tavr›yla
yaklaﬂ›k ikibin meslektaﬂ›m›za unutulmaz bir gece yaﬂatt›.
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mas› için canla baﬂla didinen meslektaﬂlar›m›z tek tek sahneye ça¤r›ld›.
Sahnedeki tablo tamamland›¤›nda
TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m daha önce kongre tecrübesi yaﬂamamas›na ra¤men büyük bir çabayla baﬂar›l›
bir kongre yaﬂatan Antalya Diﬂhekimleri Odas›’na teﬂekkür ettikten sonra
Oda Baﬂkan› Gültekin Y›ld›z’dan kongre bayra¤›n› alarak 2004’te kongreyi
düzenleyecek olan ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Rifat Yüzbaﬂ›o¤lu’na teslim etti. Üç y›ll›k bir aradan
sonra yeniden kongre organizasyonunu üstlenen ‹DO’nun Baﬂkan› Rifat
Yüzbaﬂ›o¤lu da bayra¤› heyecanla sallayarak emanetin hakk›n›n verilece¤ini ifade ediyordu adeta.

Kat›l›mc› gözüyle

Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri
Ufuk ‹ﬂman organizasyonu üstlenen Antalya
Diﬂhekimleri Odas› ad›na kat›l›mc›lara
teﬂekkür etti.
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FDI Baﬂkanl›¤›n› Eylül 2003’te ﬁimdiki baﬂkan
Ratnanesan’dan devralacak olan Heung-Ryul
Yoon’dan Türkiye ve Kongre izlenimlerini ald›k:

‘TDB’nin bir FDI kongresi
üstlenmemesi için
hiçbir neden yok’
DI, dünya diﬂhekimlerinin profesyonel organizasyonudur ve onlar›n bir anlamda sesidir. Üye kuruluﬂlar›n›n ve onlar›n üyelerinin haklar›n›
korumaktan da sorumludur. Dünya
genelinde biliminde teﬂvik edilmesi
yönünde de çabalar sürdürülür. 159
üye birli¤imiz ve onlara ba¤l› toplam
750 bin üyemiz var dünya genelinde.
Ülkelerden örnekler vererek konuﬂmak anlaml› olur. Örne¤in Ruanda’da
sadece 16 tane diﬂhekimi var. Bilgi ve
deneyimizi de¤iﬂik üye derneklerle
paylaﬂmak sorumlu¤unu üstleniyoruz.
10 y›l öncesine kadar sadece 70 tane
üye birli¤e sahip bir organizasyonduk.
Oysa bugün üye say›m›z› yaklaﬂ›k iki
kat›na ç›kard›k. Bu ba¤lamda tüzü¤ümüzü, fonksiyonlar›m›z› da 2004 sonuna kadar gözden geçirmek zorunday›z.
Siz TDB olarak 10. uluslararas› kongrenizi düzenliyorsunuz. Bu aﬂamada
kongrenin boyutu önemli de¤il. Her
kongre ayr› bir deneyim ve bilgi biri-
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kimi demek. O nedenle uluslararas›
boyutta herhangi bir kongreyi yani bir
dünya kongresini üstlenmemeniz için
herhangi bir neden göremiyorum. Bu
organizasyonun gerçekleﬂtirilmesi için
çaba gösterenlerin ne kadar özverili
çal›ﬂt›klar›n› gördüm. Dolay›s›yla bunu da baﬂarabilirsiniz diye düﬂünüyorum. 17 bin üyeniz var. Bu da oldukça büyük bir say›. Bu kadar büyük bir
olay için ayr›ca medyan›n imkanlar›n›
da, bas›n yay›n organlar›n› da kullanarak bunun tan›t›m› yapman›z ve ﬂans›n›z› güçlendirmeniz laz›m. Kültür aç›s›ndan bat› ile do¤unun bu kadar iç içe girdi¤i dünyadaki tek ülkesiniz. Tarihsel birikiminizle övünmelisiniz, gurur duymal›s›n›z. ‹lk ziyaretim ama
kendimi evimde gibi hissediyorum.
Türkiye’nin, ülke olarak konumunuza
bakt›¤›mda çok geliﬂmiﬂ ülkeler aras›nda de¤il, ama geliﬂmekte olan ülkelerden de üst seviyede. O nedenle geliﬂim potansiyeli aç›s›ndan Türkiye’yi
çok de¤erli görüyorum.

Fatma Cömert
Mersin
ﬁimdiye
kadar
TDB’nin hiçbir kongresini kaç›rmad›m.
Bu kongrenin de bilimsel yönü fena de¤ildi. Fakat salon tercihleri yanl›ﬂ olmuﬂ.
Güzel konular küçük salonlarda. Çok
ilgi çekmeyen konular büyük salonlara konmuﬂ. Biraz orda s›k›nt› yaﬂad›k.
Onun d›ﬂ›nda güzel. Fuar da çok güzel, geniﬂ bir alan.

Behzat Özbozda¤
‹zmir
Kongre yapmam›n zorluklar›n› yak›ndan bildi¤im için ben önce Antalya Diﬂhekimleri Odas›’ndan arkadaﬂlar›ma teﬂekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir özveri ile haz›rlanm›ﬂ. Organizasyon anlam›nda ciddi bir
problem görmedim. Bilimsel program› da
güzel buldum. Pratik yaﬂama dönük programlar vard›. Zaten salonlar›n bu kadar kalabal›k olmas› da bunun bir göstergesi.

Nilgün Ekinci
Kayseri
Expodental fuar›ndan
memnunum. Sosyal
aktiviteler de güzeldi.
Ama bilimsel programda konular daha
prati¤e yönelik olmal›yd›. Yabanc› akademisyenlerin konuﬂmalar›na kat›ld›m. Olanlar da bizim uygulad›¤›m›z
ﬂeyler de¤ildi. Bize farkl› geldi.

Dilek Afet Kaya
Sakarya
Kongre genel olarak güzeldi. Yeni bilgiler edindik.
Bilimsel program da doyurucuydu ama biraz daha
prati¤e yönelik olabilirdi.
Ama bu ﬂekliyle de yine de güzeldi. Yeni
ç›kan preparatlar›n, malzemelerin tan›t›m›
falan vard›. Fuar güzeldi. Geniﬂ bir alan ve
rahat gezilebiliyor.

Emine ﬁengören
Çanakkale
Yabanc› konuﬂmac›lar›n
konular› muayenehane
prati¤ine uygun de¤il.
Daha çok akademik konular. Di¤er tüm konuﬂmac›lar›n konular›ndan çok yararland›m. Organizasyon güzeldi. Kolay de¤il
bu tür organizasyonlar› yapmak. Yapan
arkadaﬂlar›n ellerine sa¤l›k çok u¤raﬂm›ﬂlar.
Agah Alt›nsuyu
Malatya
Kongre organizasyonu
güzeldi, sadece ilk gün
yemek konusunda s›k›nt› yaﬂand›. Bilimsel programlar iyiydi, be¤endim.
Sosyal programlarda yetersizdi bana sorarsan›z. Antalya gibi bir yerde, denizin
oldu¤u bir yerde denize aç›lamamak hüzün verici bir olay. Onun d›ﬂ›nda her ﬂeye ra¤men iyiydi yine de.

Expodental 2003’ten izlenimler
Didem Topsakal
‹pana
Her y›l oldu¤u gibi bu y›l
da kongrenin ana sponsorlardan biri olarak diﬂhekimlerimizle buluﬂtuk.
Zaten y›lbaﬂ›ndan beri
bunun heyecan›n› yaﬂ›yorduk. ﬁansl›y›z, bu
y›l yeni stand›m›z ve yeni bir ürünümüzle
kat›ld›k. Hatta piyasaya ç›kmadan önce diﬂhekimlerimizle tan›ﬂt›rmak istedik ürünümüzü. Onun için ilgi de büyüktü.
Organizasyonla ilgili herhangi bir s›k›nt›m›z
olmad›. Son derece yard›mc› olundu. Sürekli arand›k, sorulduk yani o konuda hiçbir s›k›nt› yaﬂamad›k.

Mark Murray
Dentsply
Ürünlerimizin gerçek
kullan›c›lar›yla görüﬂme
f›rsat› bulabildi¤imiz yerler bunlar ve onlar›n kafalar›nda oluﬂan sorular›
bize do¤rudan getirdikleri ve bizde onlar›n
cevab›n› verdi¤imiz bir yer olmas›ndan çok
önemli Dentsply olarak. Antalya Kongresini
organizasyon aç›s›nda da çok baﬂar›l› bulduk. Diﬂhekimleri çok ilgiliydiler. Çok önemli sorular sordular. Bu anlamda bir geliﬂme oldu¤unu düﬂünüyorum. Önümüzdeki y›l da gelecek olan organizasyonu dört
gözle bekliyoruz. Ona da kat›laca¤›z, bir
parças› olaca¤›z ve hatta bu arada TDB ile
birlikte herhangi bir organizasyon yapma
ﬂans›m›z olursa onu da dört gözle bekliyoruz.

Taner Badur
3M
Hekimler a¤›rl›kl› olarak
bu tarz fuarlara hangi ürünleri alacaklar› konusunda bilgi sahibi olmak
için geliyorlar. Gerçekten
ilgi duyan hekimler geliyorlar standlara ve
daha odaklan›lm›ﬂ bir ﬂekilde biz de onlara
bilgi aktarabiliyoruz. Bekledi¤imizin de üzerinde bir ilgi gördü¤ümüzü söyleyebilirim.
Tabi mevsimin s›cak olmas›ndan dolay› ve
deniz mevsiminin aç›lm›ﬂ olmas›ndan dolay› hekimlerin ilgisi bunald›klar› zaman biraz
organizasyon d›ﬂ›na kayabiliyor. Ama bu da
gayet normal. Dolay›s›yla Antalya’daki bu
faaliyetten son derece memnunuz.
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Emre ‹mamo¤lu
Güney Diﬂ Deposu
Asl›nda bu kongrenin ve
fuar›n ﬂunu gösterdi¤ini
düﬂünüyorum; Türkiye’de kriz psikolojisi belki bitti demek çok
do¤ru de¤il ama- art›k yavaﬂ yavaﬂ ortadan
kalk›yor. Güney Diﬂ olarak yeni bir ünitimiz
vard›, onu burada tan›tt›k. Bir isim yar›ﬂmas› yapm›ﬂt›k, ödül olarak bir ünit verdik.
Sonuç olarak, genel anlamda tüm cihazlar›m›z›n gördü¤ü ilgiden son derece memnunuz, organizasyon da güzel fakat ﬂunu eklemek istiyorum; art›k bu kongreler ‹stanbul’a al›nmal›, çünkü görüyoruz ki bu denli
büyük çapta bir fuar›n alt yap›s›n› destekleyebilecek tesisler sadece ‹stanbul’da mevcut.

‹brahim Belenlio¤lu
DMS
Stand›m›za gösterilen ilgi
bizim aç›m›zdan oldukça
olumlu çünkü özellikle
sterilizasyon konusunda
çal›ﬂmalar›m›z›n hekimler taraf›ndan sorgulanmas›, araﬂt›r›lmas› bizi memnun etti. Bu konuda oldukça hoﬂnutuz. Kat›l›m da oldukça iyi, baz› problemler
var ama bu kadar insan›n hepsinin arzusunu yerine getirmek imkans›z gibi bir ﬂey.
Bizim fuardan beklentilerimiz gerçekleﬂti.
Yaln›z buradaki en büyük kayg›m ürün ve
hizmetlerin gerçek de¤erlerin çok çok alt›nda tutulmas›. Bu, hekim için k›sa vadede
faydal› gözükebilir ama firmalar için çok
büyük bir olumsuzluk yarat›yor. Burada
dikkat edilmesi gereken konu bu.

Yüksel Akyol
Öncü Dental
Kat›l›m yönünden iyi buluyoruz fakat fuar alan›n›n s›cak olmas› bizleri
tabi ki rahats›z etti.
Yeni oluﬂturdu¤umuz bir
firmam›z var, Dental Market. Onun tan›t›m›n› yapmay› amaçl›yorduk, bu konudaki
hedefimize de ulaﬂt›k.
Diﬂhekimleri yeni malzemeye ilgililer. Özellikle kongrede ö¤rendikleri malzemeleri gelip burada sat›n almak için çaba sarf ediyorlar. Biz de onlar›n sat›n almalar›n› kolaylaﬂt›rmak için KDV’yi tahsil etmeyip taksit yap›yoruz. Herhalde memnun ediyoruzdur.

Meltem Da¤las
Abdi ‹brahim
Fuar›n d›ﬂ›ndaki bu yeri
özellikle ald›k. Fark›ndaysan›z o kadar fazla
diﬂhekimlerine teknik
anlamda hizmet veren
firmalar içerisinde tamamen kaybolmuﬂ durumda ilaç firmalar›. Bu
anlamda bizim s›yr›ld›¤›m›z› düﬂünüyorum. Ayr›ca Antalya’n›n bu s›ca¤›ndan kaçarak serin bir yerde so¤uk bir ﬂeyler ikram
etmek anlam›nda diﬂhekimlerini buraya çekebilece¤imizi öngördük ve bu öngörümüz
do¤ruland›.
Genel kat›l›m çok iyi gerçekten. Türkiye’nin
dört bir yan›ndan çok say›da diﬂhekimi geldi. Çok ciddi bir kat›l›m›n oldu¤unu düﬂünüyorum.

Gülay Özel
Benlio¤lu Dental A.ﬁ.
S›k›nt›l› dönem yaﬂayan
sektörümüz için bu Antalya Expodental 2003 fuar›n›n hareket getirebilece¤ini düﬂünüyorduk.
Cam piramit sergi alan› olarak iyi bir seçim olabilir fakat Antalya’n›n
müthiﬂ s›ca¤›n› içeriye almas› kat›l›mc›lar›
sergi alan›nda fazla dolaﬂt›rmad›. Bu nedenle
de bekledi¤imiz hareket olamad›. Tabi ki alacak olan hekim al›ﬂveriﬂini yapmaya çal›ﬂt› ve
yapt› da. Ama kafas›nda netlik olmayan al›c›lar bir dahaki sefere dedi ve ç›kt›.
Bu olumsuz ﬂartlara ra¤men Expo 2003’den
firmam›z ad›na iyi geliﬂmeler sa¤land›. Yeni
distribütörü oldu¤umuz Sirona (Siemens) ve
di¤er ürünlerimizi kat›l›mc›lara yak›ndan
gösterebilme imkan› oldu.

Noyan Özkaya
Evyap Sanino
Expodental’e kat›l›m oldukça yo¤undu. Özellikle ö¤len saatlerinde, toplant› aralar›nda tüm diﬂhekimlerimize ulaﬂabilme ﬂans›na sahip olduk.
Yapm›ﬂ oldu¤umuz promosyon aktivitelerle
olsun yeni ürün tan›t›m›zla olsun diﬂhekimlerimize kolayl›kla ulaﬂabiliyoruz. Fuar›n
faydas›n› bu aç›dan gördü¤ümüzü rahatl›kla söyleyebilirim. Yeni ç›karm›ﬂ oldu¤umuz
vitaminli Sanino diﬂ macunumuzu da¤›tt›k.
Bu, ﬂu an için Türkiye’de bir yenilik. Kat›l›m
ve ilgiden çok memnunuz.

Expodental 2003’ten izlenimler
Ça¤la Turhan
Colgate
Fuar epey ilgili gördü bu
sene. Bizim stand›m›za
da ilgi oldukça yo¤un.
Giriﬂte çok görünür,
merkezi bir yerde oldu¤u
için genel olarak çok memnunuz. Organizasyonda gayet iyi ve profesyonelce gerçekleﬂtirilmiﬂ. Hiçbir aksama olmad› bizim aç›m›zdan.
Her fuarda oldu¤u gibi burada da Colgate
Total diﬂ macununa öncelik verdik. Diﬂhekimlerine Colgate Total Diﬂ Macununu numune da¤›tt›k. Fuar genel olarak gayet olumlu. Geçmiﬂ y›llardaki kongrelerdeki gibi
bu sene de gayet güzel geçti.

Bekir Görgün
Voco
Bu seneki fuar hakk›nda
söyleyece¤im, yo¤unluk
aç›s›ndan iyi oldu¤u. Organizasyonda sorunlar
yaﬂamad›k geçen seneye
nazaran. Bütün firmalar kat›ld›¤› için daha
da iyi bir fuar oldu.
Ama zaman içerisinde ‹stanbul’u bir merkez
haline getirmemiz ve bu fuarlar› standart olarak orada yapmam›z laz›m. Teknik olarak
da ‹stanbul’dan daha uygun bir yer yok.
Fuarda beklentilerimize uygun bir talep
gördük, o konuda bir ﬂikayetimiz yok. Bizim aç›m›zdan baﬂar›l› bir fuar geçti diyebiliriz.

Türkmen Özdemir
Can Medikal
Fuarda bekledi¤imiz kat›l›m var asl›nda ama mekan bu iﬂ için uygun de¤il, en az›ndan bu mevsimde. Baz› problemler
var ama neticede bunlar düzelecek ﬂeyler.
Bir sonraki sene bunlar›n %10’unu düzeltsek bu bile kard›r bizim gözümüzde.
Türkiye’nin son iki y›ldaki durumu ortada.
‹nsanlar al›ﬂveriﬂ yap›yorlar ama yat›r›ma
yönelik, yeni bir demirbaﬂ›n klini¤e dahil edilmesi gibi bir al›ﬂveriﬂ yok. Tabi biz buraya sat›ﬂ için gelmiyoruz. Cihazlar›m›z› tan›tmak, daha evvelki müﬂterilerimizin, doktorlar›m›z›n ihtiyaçlar›, problemleri varsa onlar› karﬂ›lamak hem de onlara güven vermek
için geliyoruz.

Enver Atal›
Unimed
Bizim kat›ld›¤›m›z ilk
TDB fuar› bu. Fuar alan›
çok kalabal›k. Stand sürekli doluydu. Biz lazer
gibi çok özel bir alet sat›yoruz, yani burada lazer satmay› beklemiyoruz. Tan›t›m maksad›yla buraday›z ama s›cak
görüﬂmeler oldu konuyla ilgili olarak. Ben
buraya geldi¤ime memnunum ﬂahsen.
Diﬂhekimlerinin teknolojik ürünlere ilgisi asl›nda iyi ama Lazer diﬂhekimlerinin genel cihazlara yapt›¤› yat›r›mlarla mukayese edildi¤i
zaman büyük bir yat›r›m. Bu biraz ilgiye fren
vuruyor. Ama bizim çabam›z burada lazerin
ne oldu¤unu do¤ru anlatmak. Biraz da hekimlerin mesle¤iyle ilgili yeniklere aç›k olmas› laz›m. Genel olarak memnunum. Ama
önümüzdeki y›l›n bizim için daha verimli geçece¤ini bekliyorum.

Cihan Halil
RF System
Fuarlar›n kesinlikle belirli
›ﬂ›k ﬂiddetinin alt›nda yerler olmas› gerekir. ‹nan›lmaz ›ﬂ›k var, ekranlar görünmüyor burada. En büyük problem ayd›nl›k, iki s›cak. Biz tan›t›m
amaçl› geliyoruz, sat›ﬂ de¤il ama tan›t›mda
hakikaten ayd›nl›k olmas›n›n getirdi¤i dezavantaj› yaﬂad›k.
Diﬂhekimlerinin teknolojiye e¤ilimlerinde inan›lmaz yükselme var. 5 sene öncesine göre
inan›lmaz art›ﬂ var ve insanlar sat›ﬂ sonras›
hizmette fark getiren insanlar› tan›maya baﬂl›yorlar. Bu çok önemli bizim için. Yani gitti¤imiz yolun do¤ru oldu¤unu gösterdi insanlar bize. Bu aç›dan iyi geçti diyebilirim.

ﬁükrü Ayd›no¤lu
Oral-B
Organizasyon ve kat›l›m
aç›s›ndan çok olumlu görüyoruz. Ald›¤›m›z feedback’ler bu yönde. Stand
yeri ve kurulum aç›s›ndan
baz› aksakl›klar olsa da baﬂar›l› buluyoruz.
Bizim kat›l›m›m›z tan›t›m amaçl›. ‹lk defa bu
sene Braun Oral-B plak kontrollü elektrikli
diﬂ f›rças› için diﬂhekimlerimizin daha çok
kullanmas› amac›yla çok uygun bir fiyat tespit ettik ve gerçekten de diﬂhekimlerinden
çok olumlu tepkiler ald›k. Yo¤un bir miktarda sat›ﬂ da oldu.
TDB’nin yapt›¤› fuar ve kongreler hep baﬂar›l› olmuﬂtur. Birincisinden bugüne kadar hepsine kat›ld›k. Bu konuda eme¤i geçen herkese de Oral-B olarak teﬂekkür ederiz.

Hamit Çelik
Ahter
Diﬂhekimlerinin ilgisi gayet iyi ama kat›l›m bekledi¤imizden az oldu. Tatil
yöresi olmas› sebebiyle
daha çok kat›l›m bekliyorduk. Memnunuz ama daha iyi olabilirdi
bence.
Bizim kat›l›m›m›z tan›t›m amaçl›yd›. Beklentilerimiz pek karﬂ›l›¤›n› alamad›k. Her zaman
‹stanbul’daki fuarlar, hem organizasyon aç›s›ndan hem kat›l›m aç›s›ndan daha iyi oluyor. Buradaki fuar Dubai’deki, Abu Dabi’deki bir fuardan daha iyi ama ‹stanbul’daki fuar her aç›dan daha verimli oluyor. Bence TDB
‹stanbul’u tercih etmeli

Güney Diﬂ ‘Ad›n› Ben Koydum’
yar›ﬂmas› ödül töreni Dentalya’da yap›ld›

Ali Çak›r
ADT Dental
Fuar izlenimim kat›l›m olarak iyi. Fuar ﬂartlar› aç›s›ndan çok s›k›nt›l› oldu¤umuzu söyleyebilirim.
Di¤er aç›dan teknik olarak pek fazla s›k›nt›m›z yok. Diﬂhekimlerinin
ilgisinden çok memnunuz. Özellikle biz buraya iki yeni ürünle geldik. Onlara olan talep
aç›s›ndan memnunuz. Di¤er ürünlerimiz,
klasik ürünlerimizdi. Bizim burada derdimiz
tan›t›md› ama bu arada sat›ﬂ da yapt›k.
Ben, sezon olarak biraz korkuyordum ama
kat›l›m beklentimizin üzerinde oldu. Eme¤i
geçen herkese teﬂekkür ederim.

üney Diﬂ’in, 2003 y›l›nda üretimine baﬂlad›¤›
yeni diﬂ üniti için düzenledi¤i "Ad›n› Ben Koydum" isim yar›ﬂmas›na yaklaﬂ›k 200 aday kat›ld›.
Dentalya 2003 Gala gecesinde, Aﬂk›n Nur Yengi'nin
konserinden önce, yaklaﬂ›k 1500 kiﬂinin önünde
Sosyal Komite taraf›ndan yap›lan çekiliﬂte Malatya'dan diﬂhekimi U¤ur Ortakan ödülü olan "ADON‹S" diﬂ ünitini kazand›. Kendisini kutluyoruz.
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Ö¤retim üyeleri uzmanl›k ‘sorunu’nu de¤erlendirdi
Prof.Dr.
Türker Sandall›
Yeditepe Üniversitesi
Diﬂh. Fak. Dekan›

Prof.Dr.
Selda Ertürk
Ege Üniversitesi
Diﬂh. Fak. Dekan›
TDB’nin onuncu kongresi en az bundan önceki kongreler kadar iyi
organize edilmiﬂ. Bilimsel yönüyle mesleki sorunlara yaklaﬂ›m aç›s›yla TDB’ye
büyük katk›lar sa¤lad›¤›na inan›yorum.
Yurdun farkl› yörelerinde yap›lmas›, bu
y›l Antalya’da yap›lm›ﬂ olmas› ve Oda’n›n organizasyonu hepimizi çok
memnun etti. Son günlerdeki tart›ﬂmalar; uzmanl›k, çekirdek müfredat programlar›, enine boyuna, diﬂhekimli¤i fakültesi dekanlar› ve birli¤in bilimsel komite üyeleri taraf›ndan karﬂ›l›kl› fikir al›ﬂveriﬂleriyle tart›ﬂ›lm›ﬂ ve diﬂhekimli¤i
aç›s›ndan güzel noktalara, faydal› sonuçlara var›lm›ﬂt›r.

Prof.Dr.
Nafiz Bozdemir
Çukurova Üniversitesi
Diﬂh. Fak. Dekan›
Ben bu kongre ile ilgili iki noktan›n üzerine parmak basmak istiyorum.
Bunlardan bir tanesi; akademik ortam
ve TDB’nin bir masan›n etraf›nda toplan›p ortak bir karar vermiﬂ olmas›, diﬂhekimli¤imizin geliﬂmesi aç›s›ndan son derece olumlu bir yaklaﬂ›ma dönüﬂüyor.
Mesle¤in geliﬂmesi hepimizin yarar›na
ve bu geliﬂim içinde ortak hareket etmemiz gerekti¤ini düﬂünüyorum. Hem kurultayda, hem kongrede bu ortak hareketin hakim oldu¤unu ve insanlar›n daha iyiyi, daha güzeli yakalama konusunda istekli oldu¤unu gördüm. Bu toplant›da pozitif olan bir baﬂka ﬂeyde milletvekili arkadaﬂlar›m›z›n bizimle beraber
olmas›, meclisteki yasama çal›ﬂmalar›
konusunda tam destek veriyor olmalar›.
Ben hem Antalya Diﬂhekimleri Odas›’n›,
hem de TDB’yi bu güzel organizasyon için ayr›ca kutluyorum.
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Toplant›lar bana göre
çok olumlu geçti. Sonuç
olarak, en baﬂa dönüldü
ve uzmanl›¤›n eskiden oldu¤u gibi diﬂhekimli¤inin iki dal›nda aç›lmas›na karar
verildi. Umar›m konu bu ﬂekliyle Sa¤l›k
Bakanl›¤›’ndan da geçer de çal›ﬂmalar› ve
münakaﬂalar› uzun y›llar süren ve hepimizin çok vaktini alan bu konu bir karara ba¤lanm›ﬂ olur.
Bir e¤itimci olarak, bana göre; bu toplant›lardan ç›kan kararlar içerisinde en önemlisi dekanlar toplant›s›nda görüﬂtü¤ümüz ve tek tek üstünde oybirli¤i ile karara vard›¤›m›z diﬂhekimli¤i ulusal çekirdek e¤itim program› tasla¤›n›n sonuca
ba¤lanmas› olmuﬂtur. Antalya’daki toplant›da bütün bu konular karara ba¤lanm›ﬂ oldu. Bütün dekanlar›m›z›n bu konularda sergilemiﬂ olduklar› birlik ve beraberlik beni ayr›ca duyguland›rd›.

Prof.Dr.
Muzaffer Tuncer
Hacettepe Üniversitesi
Diﬂh. Fak. Dekan›
Ülkemizde halen 14 Diﬂhekimli¤i Fakültesi bulunuyor, her y›l yaklaﬂ›k
1000 civar›nda yeni meslektaﬂ›m›z da ülkemizin her taraf›na da¤›l›yor. Ancak son
dönemlerde mesle¤imizle ilgili olarak temel e¤itim ve hizmetlerin Avrupa normlar› ile örtüﬂüm sa¤layabilmesi konular›nda yap›lan çal›ﬂmalar ülkemizde diﬂhekimi ve diﬂhekimli¤i standartlar›nda önemli geliﬂmeler sa¤lamaktad›r.
Diﬂhekimleri yetiﬂtiren ve fakültelerimiz
için ö¤retim üyesi kayna¤›n› teﬂkil eden,
e¤itimin düzenlenebilmesi için uzun süredir yap›lan çal›ﬂmalar geniﬂ bir platformda tart›ﬂ›larak, Diﬂhekimli¤i Uzmanl›k Tüzü¤ü Kurultay›nda AB direktiflerinde yer alan Ortodonti-Oral Masillo Fasial
Cerrahi Dallar›n›n uzmanl›k dal› olarak
önerilmesi fikri oluﬂmuﬂtur. Uzmanl›k
tüzü¤ünün temel dayana¤› olan günümüz
ﬂartlar›na uyarlanmaya çal›ﬂ›lan 1219 say›l› yasa de¤iﬂikli¤i de kongre kat›l›mc›lar›n›n öncelikli iste¤i olarak ortaya konmuﬂtur.

Prof.Dr.
Timur Esener
Cumhuriyet Ünv.
Diﬂh. Fak. Dekan›
Gerçekten çok olumlu,
çok güzel bir toplant› oldu ve neticede bir fikir
birli¤ine ulaﬂ›lm›ﬂ olmas› mesle¤imiz ad›na sevindirici. Uzmanl›k aç›s›ndan iki
dalda hemfikir olundu. Neticede AB’ye
uyum çerçevesinde de bu güzel bir sonuç oldu. Ayr›ca dekanlar olarak çekirdek müfredat›n son rötuﬂlar›n› da yapt›k. Zaten TDB, hakikaten bu kongreler
konusunda mükemmel organizasyonlar
yap›yor. ‹ftihar ediyoruz bununla. Mesle¤imize sahip ç›k›yor gerçek manada.
‹nﬂallah hep birlikte mesle¤imizi iyi bir
yerlere getirebilece¤iz. Çok güzel bir organizasyon, çok teﬂekkür ediyorum.
Prof.Dr.
Adnan Öztürk
Selçuk Üniversitesi
Diﬂh. Fak. Dekan›
Toplant›da AB’ye uyum
çerçevesinde ortodonti ve
cerrahi uzmanl›k dal› olarak kabul edildi.
Fakat bu ileride di¤er anabilim dallar›n›n
da uzmanl›k olmayaca¤› anlam›na gelmez.
Ülke ihtiyaçlar› fazla oldukça di¤er anabilim dallar› da uzmanl›¤a geçebilecek.
Keﬂke burada çal›ﬂma baﬂtan ak›ll›ca yürütülüp Türkiye’nin ihtiyaçlar› nedir, ideal kadrosu nedir, uzmanl›¤a gerçekten ihtiyaç var m›, uzmanl›k ne getiriyor, ne getirmiyor bunlar tart›ﬂ›l›p baﬂtan böyle bir
hareket yap›lsayd› zannediyorum bu kadar uzamazd›, bu kadar gürültü ç›kmazd›
ve üniversitelerde huzursuzluk olmazd›.
TDB’nin bu 10. Uluslararas› Kongresi çok
verimli geçti. Aylar y›llar süren çal›ﬂmalar›n sonucunda diﬂhekimli¤nin çekirdek
müfredat› onayland› ve uzmanl›k konusu
nihayet sonuca ba¤land›. Türkiye’deki 15
diﬂhekimli¤i fakültesinin uygulamas› gereken, olmazsa olmaz konular› içermekte
yani e¤itim standart hale getirildi.
Kongre aﬂ›r› rutubet ve s›cakl›¤›n d›ﬂ›nda
her ﬂeyiyle mükemmel. FDI Baﬂkan› ve
gelecekte baﬂkan›ndan tutun da hemen
hemen bütün fakülte dekanlar›, oda baﬂkanlar› burada. Zaten insanlar›n bir araya
gelmesi, konuﬂmas›, tan›ﬂmas› baﬂl› baﬂ›na güzel bir ﬂey. Burada fikir al›ﬂveriﬂi oluyor ve TDB bunu y›llard›r çok baﬂar›yla
yap›yor. Kendilerini, çal›ﬂmalar›n› takdirle
karﬂ›l›yoruz.

De¤erlendirmeler...
Diﬂhekimi
Remziye Öztoprak
Ankara Milletvekili

Prof.Dr.
Muzaffer Gülyurt
Erzurum Milletvekili
Yapm›ﬂ
oldu¤umuz
toplant›lar›n çok yararl› geçti¤ine inan›yorum. Hakikaten mesle¤imizde biraz
s›k›nt›lara sebep olan hatta k›r›lma
noktalar›na kadar varan uzmanl›k konusunda büyük bir ekseriyetle anlaﬂma, uzlaﬂma sa¤lanm›ﬂ durumda. Biz
de zaten baﬂ›ndan beri hep bu tür sorunlar› TDB ile beraber çözece¤imizi ifade etmiﬂtik. Bunu da bir bak›ma gerçekleﬂtirmiﬂ olduk. Ben Birli¤imize bu
noktada teﬂekkür ediyorum, dekanlar›m›za teﬂekkür ediyorum. Bundan
sonraki k›s›m art›k bizim mecliste takip edece¤imiz, Sa¤l›k Bakanl›¤› üzerinde takip edece¤imiz bir iﬂlem olacakt›r. Güzel bir organizasyonla karﬂ›
karﬂ›yay›z. Benim bilimsel toplant›lara
kat›lma ﬂans›m yok ama fuar› gezdi¤imde bir meslektaﬂ›n›z olarak gerçekten gurur duydum. Yeniden klinikte
çal›ﬂma arzusu içimde do¤du. Ö¤rencilik y›llar›m›zla mukayese edince nerden nereye geldi¤imizi insan rahatça
görebiliyor.
Meslektaﬂlar›m›z›n %80’i serbest meslek icra etmektedirler ve hastalar›m›z›n aﬂa¤› yukar› %80’i muayenehanelerde tedavi görmektedir. Yani bunu
göz ard› edemezsiniz, edemeyiz. Kamunun özel sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmeti sat›n al›nmas›nda muayenehanelerin göz önünde
bulundurulmamas›, ﬂu anda bir geçiﬂ
dönemi olmas›ndan kaynaklanm›ﬂ olabilir ama daha sonra muayenehaneler de gündeme gelecektir. Biz üzerimize düﬂeni yapaca¤›z. Meslektaﬂlar›m›z bu konuda rahat olsunlar.

Eﬂim ve çocuklar›mla
birlikte aile boyu diﬂhekimli¤i yapan bir ailenin ferdiyim. Tabi ﬂimdi parlamentoya girme durumumuz
oldu. Ben parlamentoya girerken tüm
ülke sorunlar›n›n çözümünde faydal›
olma amac›m›n yan›nda diﬂhekimli¤i
sorunlar›n› çözmeyi de ön planda tuttum. Hatta neticeleri al›r almaz ilk akl›ma gelen ﬂey diﬂhekimli¤i mesle¤inin
sorunlar›n› çözmekte faydam›n olmas›
gerekti¤iydi ve bunun için de ilk günden beri gayret ediyoruz. Bu süreçte
TDB Genel Baﬂkan› ve yönetim kurulu
üyeleri de ilk andan itibaren bizimle
birlikte hareket ettiler, güzel bir diyaloga girdiler. ‹lk andan itibaren meslek sorunlar›n› çözmek için onlarla
birlikte çal›ﬂmaya baﬂlad›k. Parlamentodaki arkadaﬂlar›m da mesle¤in sorunlar›na çok duyarl› kiﬂiler. Bu da bir
ﬂans. Bizim istedi¤imiz parlamentodaki inisiyatifimizi tek baﬂ›m›za kullanmak de¤il mesle¤imizin bütün bireylerinin fikirlerini almak. Yani kollektif
akl›n neticesini ortaya ç›kar›p onu
parlamentoda uygulamaya koymak.
Kurultayda çok güzel çal›ﬂmalar oldu.
Güzel bir sonla bitirdik. ‹yi bir kapan›ﬂ bildirgesi yay›mland›. Bundan sonra iﬂlerimizin kolaylaﬂaca¤›n› düﬂünüyorum. Önemli olan birlikte hareket
etmekti, biz de bunu baﬂard›k.
Diﬂhekimi
Süleyman Gündüz
Sakarya Milletvekili
Öncelikle diﬂhekimiyim ama mecliste uluslararas› iliﬂkilerle u¤raﬂ›yorum. ﬁüphesiz TDB’nin burada
düzenlemiﬂ oldu¤u 10. Uluslararas›
Diﬂhekimli¤i Kongresi’nin Türkiye’deki diﬂhekimlerinin hem materyal aç›s›ndan hem de bilimsel bilgiye ulaﬂmalar› aç›s›ndan çok önemli bir fonksiyon icra etti¤ini düﬂünüyorum. Bu
konuda zaten TDB ve yönetimi ellerinden ne geliyorlarsa yap›yorlar. Kendilerine teﬂekkür ediyoruz ayr›ca bizi burada a¤›rlad›lar. Biz de burada diﬂhekimleri dostlar›m›zla birlikte olduk.
Diﬂhekimli¤indeki uzmanl›kla ilgili ni-

hai karar›n burada al›nm›ﬂ olmas› ve
çözüme gidilmiﬂ olmas›, diﬂhekimlerinin sorunlar›n›n tek tek çözülüyor olmas› ve bizim de bunlara yapaca¤›m›z
ﬂey, bunlar›n yasalaﬂt›rmak sürecinin
h›zland›rmak olmas› ve mecliste asl›nda yedi tane diﬂhekiminin bulunmas›
çok büyük bir avantaj. Ben inan›yorum ki diﬂhekimlerinin sorunlar› bu
dönem çözülecektir ve Türkiye’de diﬂhekimi olmak bir ayr›cal›k olacak ve
keyifli bir hale dönüﬂecektir.
Ben siyasetle sivil toplum kuruluﬂlar›n›n çok k›sa zamanda bar›ﬂacaklar›n›,
anlaﬂacaklar›n› ve birlikte hareket edeceklerini düﬂünüyorum. Bu bir mecburiyettir.
Diﬂhekimi
Fatma Özkumur
Uﬂak D.O. Baﬂkan›
Toplant› hararetli tart›ﬂmalarla geçti tabii.
Art›lar› ve eksileriyle
her yönüyle tart›ﬂ›ld›¤› için iyi bir
noktaya gelinecek diye umut ediyoruz. Diﬂhekimi milletvekillerimizin
kat›l›m› var. Siyaset yönü ile o iﬂleri
gözlemliyorlar bir de öneriler getiriyorlar, bak›ﬂ aç›s›n› getiriyorlar. Biz
taﬂradaki diﬂhekimlerinin karﬂ›laﬂt›¤›
problemleri uzmanl›k aç›s›ndan de¤erlendiriyoruz.
Akademisyenler, biraz daha akademik
çal›ﬂma aç›s›ndan yorumluyorlar ve
görüyorlar. Ama ortak noktalarda birleﬂece¤imizi umuyorum.
Diﬂhekimi
Cem Faruk Eren
Manisa D.O. Baﬂkan›
Kurultayda güzel olan,
konunun çok çeﬂitli ayr›nt›l› parçalanarak komisyonlar kurulmuﬂ olmas› ve bu komisyonlar›nda ciddi anlamda efor sarfederek çal›ﬂmalar›n› yönlendirmesi.
Bundan sonraki süreçte Sa¤l›k Bakanl›¤› belirleyici olacakt›r ama en az›ndan diﬂhekimli¤i camias›ndan alm›ﬂ
oldu¤u tepkileri veya önermeleri de
de¤erlendirecektir. Bir çerçeve çiziliyor olmas› bile bir kazan›md›r. Çerçevenin içinin doldurulmas› ayr› bir çal›ﬂma zaman›nda belirlenir belki. Ama
ﬂu anda bir çerçeve çizildi.
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Diﬂhekimi
Alper Emino¤lu
Erzurum D.O.
Baﬂkan›
Asl›nda bu safhaya gelmemesi gereken bir hadise. Zaten Avrupa Birli¤i’nde iki tane
anabilim dal› kabul edilmekte. Onun
d›ﬂ›ndakiler de doktoras›n›, çal›ﬂmas›n› yapabilir. Art›k bunu fazla uzun uzad›ya tart›ﬂmadan kabul edip di¤erlerini de uygulama alan› içerisine dahil
edip b›rakmak gerekir diye düﬂünüyorum. Baz› tart›ﬂmalar bana göre çok olumlu de¤il, herkes kendi branﬂ›
aç›s›ndan ele al›yor. A¤z›n çok küçük
birimler halinde tart›ﬂ›lmas›na ben taraftar de¤ilim. A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› bir
bütün olarak ele al›nmal›.
Diﬂhekimi
Murat Özb›y›k
Sergi Komitesi Baﬂkan›

Expodental 2003’e 104
firma kat›ld›. Gayet
memnunuz. Hekim kat›l›m› olarak da 2000
say›s›n› aﬂt›k, o aç›dan da memnunuz.
Yerli firmalar›n yan›nda yabanc› firmalar da fuar›m›za ilgili gösterdi.
Genel olarak insanlar memnunlar. Ufak tefek aksakl›klar oluyor tabii ki,
her zaman oldu¤u gibi. Onun d›ﬂ›nda
insanlar genel olarak memnunlar.
Prof.Dr. Onur ﬁengün
TDB 8.Dönem Genel
Baﬂkan›

Diﬂhekimli¤i 1. Uzmanl›k Kurultay›, Diﬂhekimlerinin gündemini bir
süredir iﬂgal eden çok önemli bir konunun tüm yönleriyle tart›ﬂ›ld›¤› bir kurultay olmuﬂtur. Uzmanl›k
çal›ﬂma gruplar›nda bugüne kadar tekrarlanan tart›ﬂmalara ilave olarak yeni
birçok konu gündeme gelmiﬂ, bunlar
tart›ﬂ›lm›ﬂ ve kararlar haline getirilmiﬂtir. Bu kararlar›n en önemlileri;
• Unvanlar›n› kullanan uzmanlar›n sadece uzmanl›k alanlar›nda faaliyet göstermeleri
• Bir Diﬂhekiminin çal›ﬂmas›n›n genel
diﬂhekimli¤inin tüm çal›ﬂma sahas›n›
kapsamas›
• Uzman›n konsültasyon prensipleri içerisinde hastada sadece havale eden
genel diﬂhekiminin talep etti¤i tedaviyi
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uygulamas›
• AB direktiflerinde yer alan ve ülkemiz
ihtiyac› ile örtüﬂtü¤ü kat›l›mc›larca uygun görülen Ortodonti ve Oral-Maksillo Fasiyal Cerrahi Dallar›’n›n uzmanl›k
dal› olarak önerilmesi di¤er dallarla ilgili olarak TDB’nin taraflarla birlikte çal›ﬂmalar yaparak uzmanl›k konusunda
uzlaﬂma aray›ﬂ›n›n devam etmesi
• Geçiﬂ döneminin daha az sanc›yla atlat›lmas› için uzmanl›k e¤itiminin fakültelerde verilmesi
gibi kararlard›r. Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan yeni hukuki düzenlemelerin yap›lmas› s›ras›nda bu kararlar›n dikkate
al›naca¤›n› ümit ediyorum.
Kurultay’da Fakültelerimizce haz›rlanarak tasla¤› sunulan ve Yüksek Ö¤retim
Kurulu’na verilmek üzere olan tüm Diﬂhekimli¤i Fakültelerinde uygulanacak
"Çekirdek E¤itim Program›" da mesle¤imiz aç›s›ndan son derece önemli bir
programd›r. Bu programa uygun olarak
e¤itilecek olan diﬂhekimlerinin kendilerini çok daha yetkin hissedeceklerine inan›yorum.
Kurultay s›ras›nda, önceki Sa¤l›k Bakan› Osman Durmuﬂ zaman›nda haz›rlanan Uzmanl›k Tüzü¤ünün iﬂlerli¤inin
ortadan kalkmas› konusunda Dan›ﬂtay
karar›n›n ö¤renilmesi de çok sevindirici bir geliﬂme olmuﬂtur. Böylece
TDB’nin görüﬂleri dikkate al›nmadan
haz›rlanm›ﬂ olan ve hiç kimseyi memnun etmeyen tüzük uygulamas› fiilen
ortadan kalkm›ﬂt›r. ﬁimdi haz›rlanacak
olan Uzmanl›k Kurumu Kanunu’nda
Bakanl›k umar›z ayn› hatalar› tekrarlamaz ve tüm taraflar›n görüﬂleri do¤rultusunda bir sonuca var›l›r.
Bu arada, TDB’nin Kurultay Çal›ﬂma
Gruplar› için haz›rlad›¤› sorular›n Bilimsel Derneklere ve gerekirse Fakülte
Dekanlar› arac›l›¤› ile tüm Anabilim Dal› Baﬂkanl›klar›na gönderilerek, onlar›n
kurumsal görüﬂlerinin de al›nmas› yerinde bir karar olacakt›r düﬂüncesindeyim. Bu görüﬂler do¤rultusunda "Diﬂhekimli¤inde bir uzmanl›k dal›n›n belirlenmesinin hangi kriterlere ba¤l› olaca¤›n›n tespiti" de art›k TDB’ce yap›lmal›d›r.
Sa¤l›k hizmetlerinin yeniden yap›land›r›lmas› çal›ﬂmalar›n›n sürdü¤ü bu günlerde TDB’nin Kurultay bünyesinde "A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Hizmetlerinin Sunumu
ve Finansman›" isimli SSK, Sa¤l›k Bakanl›¤› ve özellikle Maliye Bakanl›¤›’n›n
bir temsilcisinin de kat›ld›¤› bir çal›ﬂma
grubu oluﬂturmas› da çok isabetli bir
karar olmuﬂtur. Çal›ﬂma Grubu Raporunda ana hatlar› belirtilen konular›n,

TDB’nin bugüne kadar sürdürdü¤ü
Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› politikalar› göz
ard› edilmeden detayland›r›larak ilgili
tüm kurumlar›n onay›ndan sonra hayata geçirilmesi için gerekli bütün gayret
gösterilmelidir. Bu detayland›rmada özellikle diﬂhekimlerinin sunaca¤› hizmetteki teminat paketi, hangi yaﬂ grubunu kapsayaca¤›, tedavilerin ömürleri,
denetim mekanizmalar›, asgari ücretbütçe uygulama talimat› ikileminin nas›l çözülece¤i gibi konular mutlaka yer
almal›d›r.
Kongrenin bilimsel, sosyal ve fuar yönleriyle ilgili olarak ta birkaç ﬂey söylemek isterim. TDB ve Antalya Diﬂhekimleri Odas› çok büyük bir organizasyonu
baﬂar›yla tamamlayarak bu kongreyi de
büyük bir ﬂölene çevirdiler. Ancak
Kongredeki organizasyon baﬂar›s›na
ra¤men ülkemizdeki kongre ve fuar alan› altyap›s›n›n eksikli¤i Antalya’da da
kendisini gösterdi.
Türkiye’de kongre merkezi inﬂa eden
mimar ve mühendisleri, yurt d›ﬂ›nda
gerçek bir kongre merkezine götürüp
göstermek gerekir diye düﬂünüyorum.
Nedense biz hep küçük düﬂünmeye al›ﬂm›ﬂ›z. Büyük uluslararas› kongrelerin
yap›laca¤› bir kongre ve fuar merkezi
inﬂa etmiyoruz. Özellikle TDB Kongrelerine meslektaﬂlar›m›z›n ve firmalar›n
talebi çok fazla. Toplant› salonlar›n›n ve
fuar alan›n›n çok daha büyük olmas› ve
konaklama merkezini de içermesi gerekiyor.
Titizlikle haz›rlanm›ﬂ bilimsel programda özellikle yerli ö¤retim üyelerinin
konferanslar› o kadar baﬂar›l› ve meslektaﬂlar›n ilgisi o kadar fazlayd› ki salonlara s›¤amayan meslektaﬂlar›n talebi
nedeniyle baz› oturumlar›n tekrarlanmas› gerekti. Alt yap› eksikli¤inin bir
sonucu olarak ortaya ç›kan bu durum
da daha önceki baz› kongrelerimizde
oldu¤u gibi bir k›s›m meslektaﬂ›m›z›n
yak›nmalar›na sebep oldu.
Kongrenin sosyal program› da (klimal›
bir kafeterya olsayd› da ö¤le yemeklerimizi orada yiyebilseydik diyenler haricinde) meslektaﬂlar›n büyük be¤enisiyle karﬂ›land›. Dentalya’da meslektaﬂlar›n ve firmalar›n en büyük yak›nmas›
san›r›m ki Antalya’n›n nemli ve s›cak
havas›yd›.
Gerek Meslek Sorunlar› Sempozyumu
gerekse Kongre gibi büyük bir organizasyonu gerçekleﬂtiren TDB Merkez Yönetim Kurulu’nu ve Antalya Diﬂhekimleri Odas›’n› yürekten kutluyor, ‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›’na 2004 y›l›
kongresi için baﬂar›lar diliyorum.

Mu¤la milletvekili, diﬂhekimi Orhan Seyfi Terzibaﬂ›o¤lu:

nüyorunuz?
O.S.T.: Diﬂhekimlerinin Türkiye’de
problemleri çok büyük. Eskiden sadece
‹stanbul’da bir tane diﬂhekimli¤i fakültesi vard›. Sonra Ankara ve ‹zmir’de aç›ld›.
‹lk baﬂta az say›da ö¤renci al›nd›. Aç›ls›n
dedik. Bugün 15 diﬂhekimli¤i fakültesi
var. Art›k iﬂin tad›n› kaç›rm›ﬂ durumday›z. Bu mezun olan arkadaﬂlar›m›za iﬂ sahas› açmak laz›m. Biz, diﬂhekimlerimizden muayenehanelerinde yararlanmal›y›z. Devlet onlardan hizmet sat›n almal›.
ﬁimdi bunun bedeli az olabilir, önemli
de¤il. ‹leride bu rakamlarda büyür. Çünkü ﬂimdi Türkiye s›k›nt›da. Bu s›k›nt›lar›m›z› aﬂaca¤›z. Ama bunun yolunu açmak laz›m. ﬁu anda kanun yaz›ld›. Meclise indi. Nas›l ki tüketiciyi koruma ka-

‘Diﬂhekimli¤ine sayg›nl›¤›n›
tekrar kazand›rmal›y›z’

‘Eskiden sadece ‹stanbul’da
bir tane diﬂhekimli¤i fakültesi
vard›. Sonra Ankara ve ‹zmir’de
aç›ld›. ‹lk baﬂta az say›da
ö¤renci al›nd›. Aç›ls›n dedik.
Bugün 15 diﬂhekimli¤i
fakültesi var. Art›k iﬂin tad›n›
kaç›rm›ﬂ durumday›z.’
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TDBD: Kongreyi de¤erlendirir misiniz?
Orhan Seyfi Terzibaﬂ›o¤lu: Bu faydal›
bir toplant›. Bu toplant› bizim birlik ve
beraberlik içinde oldu¤umuzu gösteriyor. Herkes fikrini söylüyor. Bu toplant›
ﬂunu gösteriyor, diﬂhekimleri bir araya
gelebilirler. Hocas›yla, parlamenteriyle,
serbest diﬂhekimiyle, TDB ile birlikte bir
araya gelebilirler. Herkes çok güzel fikirler üretiyor, her ﬂeyi söylüyor samimiyetle. Burada bir konsensüs oluﬂtu, bunlar çok önemli. Dikkat ederseniz kimse
siyasi konuﬂma yapmad›, bloklaﬂma yok.
Herkes baz› ﬂeyleri kabullenmiﬂ durumda. Daha iyi nas›l yapabiliriz bunu konuﬂuyorlar.
Bir defa düne yani geçmiﬂe bakmak laz›m. Geçmiﬂte Türkiye’de diﬂhekimli¤i
neredeydi, bugün nerede. E¤er biz
fakülte dekanlar›n› buraya toplayabiliyorsak, milletvekillerimiz (bunlardan biri de profesör) misafirlerimiz buraya geliyor, konuﬂma yap›yor, oturumu nerdeyse baﬂ›ndan sonuna takip ediyorsa bu
büyük bir baﬂar›d›r. Tart›ﬂmalar›n uzamas›n›n nedeni iyinin de iyisinin arzu ediliyor olmas›d›r. Yani ideali yakalaman›n peﬂindeler. Bu, ülkemizdeki meslek
uygulamalar›n›n çok ileride oldu¤unu
gösteriyor. Ben bundan keyif ald›m. Yaln›z burada TDB’yi göz ard› etmemek gerek. Çok büyük bir çaba ve bu örgüt olmasa bu iﬂler buraya kadar gelemez.
TDBD: Son yay›nlanan yönetmelik ve
tebli¤lerde A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Hizmetleri yer alm›yor. Bu konuda neler düﬂü-

nununda bir önerge ile TDB’ye katk›lar›m›z oldu. Ayn› ﬂeyi yap›yoruz. Mecliste
görüﬂülürken o maddeye ilave yaparak
bunu temin edece¤iz.
TDBD: Diﬂhekimleri yeni ç›kan yönetmelik kapsam›na al›nacak m›?
O.S.T.: Evet. Ayr›ca benim de bir tasar›m var. Okullarda diﬂhekimi istihdam
etmeliyiz. Bu sistem bat›da var. Ama oradaki diﬂhekimleri çal›ﬂmal›. Yani sadece
sözlü e¤itim yetmez. ‹ﬂlem yapmal› orada. Tedavi yapmal›.
TDBD: Hükümetin bütün söylemine
ra¤men karar alma sürecinde meslek
örgütü olarak TDB’nin görüﬂü al›nm›yor...
O.S.T.: Burada katiyen kötü niyet yok,
bu atlanm›ﬂ. Ça¤›rmamalar›n›n izah› bu,
kötü niyet yok. ﬁimdi bizim kendi aram›zda bir acil eylem plan› yapmam›z laz›m. Önceliklerimizi s›ralamam›z laz›m.
ﬁu anda karmaﬂa var. Burada en büyük
ﬂans›m›z; biri ö¤retim görevlisi olmak üzere alt› parlamenter var, bu alt› kiﬂi diyalog içinde ve özellikle iki-üç kiﬂisi bu
iﬂe canla baﬂla sar›lm›ﬂ durumda. Bu çok
önemli.
TDBD: Meslek camiam›za bir mesaj›n›z var m›?
O.S.T.: Gönlümden geçen ﬂu; diﬂhekimli¤i dünyan›n en güzel, en ﬂerefli mesle¤idir. Türkiye’de de meslekler aras›ndaki
sayg›nl›¤›n› yeniden kazand›rmal›y›z.
Arzum budur, bütün çal›ﬂmalar›m›z bu
yöndedir.

Diﬂhekimli¤inin tüm bileﬂenleri kurultayda biraraya geldi

Uzmanl›k sorununda
mutabakat sa¤land›

TDB 10. Uluslararas›
Diﬂhekimli¤i Kongresi
bünyesinde düzenlenen
1. Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k
Kurultay› diﬂhekimli¤inin tüm
bileﬂenlerini biraraya
getirmesiyle oldu¤u kadar
ulaﬂ›lan sonuçlar itibar›yla da
tarihi önemde bir toplant›
oldu.
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. Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurultay› 17 Haziran Sal› sabah› Dedeman Oteli’nin Konferans Salonu’nda düzenlenen bas›n toplant›s›yla
aç›ld›. Antalya Diﬂhekimleri Odas› ve
Kongre Organizasyon Komitesi Baﬂkan›
Gültekin Y›ld›z’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›n
ard›ndan söz alan TDB Genel Baﬂkan›
Celal K. Y›ld›r›m Türkiye’de halk›n a¤›z
diﬂ sa¤l›¤› hizmetlerinden yararlanma
oran›yla ilgili baz› rakamlar ve profiller
sunduktan sonra yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas› çabalar›ndan bahsederek Türkiye’de diﬂhekimleri say›s›n›n nüfus art›ﬂ›n›n çok üzerinde bir oranda artt›¤›n› ifade etti. Y›ld›r›m, konuﬂmas›nda a¤›rl›kl› olarak kamunun
özel sa¤l›k kuruluﬂlar›ndan hizmet sat›n almas› ile ilgili son geliﬂmeleri de¤erlendirdi. Bu kolayl›¤›n getiriliﬂ biçiminin hakkaniyete ayk›r› oldu¤u gibi
diﬂhekimli¤i hizmetlerinin % 95’inin
muayenehanelerde verildi¤i ülkemizde
gerçekçi de olmad›¤›n› belirten Y›ld›r›m, salonda bulunan milletvekili meslektaﬂ›m›z Remziye Öztoprak’›n ﬂahs›nda milletvekillerimizin yeni fakülte aç›lmas›nda duyarl› davranmalar›n› istedi.
K›sa bir çay molas›ndan sonra Kurultay’›n aç›l›ﬂ törenine geçildi. Antalya
Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› Gültekin
Y›ld›z aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda kongre haz›rl›klar›ndan bahsettikten sonra s›ra-

1

s›yla TDB Kongre Sorumlusu Tuncer
Taﬂk›n ve Ankara Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi Dekan› Nejat Bora Sayan söz ald›lar.
TDB Genel Baﬂkan› Celal Y›ld›r›m’›n
uzmanl›k konusunda son bir y›lda diﬂhekimli¤i camias›nda yaﬂanan yar›lman›n bu kurultayla birlikte geride kalaca¤›n› ifade etti¤i konuﬂmas›n›n ard›ndan
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
Müsteﬂar Yard›mc›s› Mustafa Gür kürsüye gelerek sosyal güvenlik konusundaki çal›ﬂmalar›n› aktard›. Sa¤l›k sigortas› ve emeklilik sigortas›n›n ayr› ayr›
örgütlenmesi gerekti¤ini belirten
Gür’ün ard›ndan Antalya Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan› Bekir Kumbul söz alarak Antalya’n›n kongre turizmindeki
yerinden ve tarih boyunca bar›ﬂ kenti
olarak bilindi¤inden bahsetti ve Kongre’ye baﬂar› diledi. Son olarak kürsüye
gelen AKP Ankara Milletvekili diﬂhekimi Remziye Öztoprak k›sa bir konuﬂmayla kurultayda uzmanl›k konusunda
ortak bir karara var›laca¤›na inand›¤›n›
ifade etti. Uzmanl›k Çal›ﬂma Grubunun
faaliyetiyle ilgili Dr. Levent Özses taraf›ndan bir sunum yap›larak, uzmanl›k
konusu çok yönlü olarak ortaya kondu
ve TDB’nin uzmanl›k kavram›na de¤il
uzmanl›¤›n getiriliﬂ biçimine karﬂ› ç›kt›¤› vurguland›.

TDB Kongre Sorumlusu Tuncer Taﬂk›n
1. Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurultay› aç›l›ﬂ›nda

Baﬂkanlar Konseyi ve
Uzmanl›k Kurultay›
Kurultay’›n aç›l›ﬂ›n›n ard›ndan TDB
Merkez Yönetim Kurulu ve Oda Baﬂkanlar›n›n kat›ld›¤› Baﬂkanl›k Konseyi
toplant›s›na geçildi. Eﬂzamanl› olarak
çeﬂitli konulardaki çal›ﬂma grubu toplant›lar› da baﬂlad›.
Kurultay›n ikinci günü bir konuﬂma yapan AKP Milletvekili ve eski Erzurum
Diﬂhekimleri Odas› Baﬂkan› meslektaﬂ›m›z Muzaffer Gülyurt mesleki sorunlar›m›z hakk›ndaki kendi düﬂüncelerini
ifade ederken hükümet ve Sa¤l›k Bakanl›¤› nezdinde yap›lan giriﬂimleri ve
bu noktada bundan sonra yap›lmas› gerekenleri özetledi.
Mu¤la milletvekili O. Seyfi Terzibaﬂ›o¤lu da konuﬂmas›nda TBMM’de 7 diﬂhekimi milletvekilinin bulundu¤u ve bunun alt›s›n›n iktidar partisine mensup
oldu¤u bu dönemin mesle¤imiz aç›s›ndan büyük bir f›rsat oldu¤unu ifade ederek kendilerinden faydalan›lmas›n›
istedi.
Ankara milletvekili Remziye Öztoprak
uzmanl›k probleminin kurultayda büyük oranda çözülece¤ine inand›¤›n› belirtti¤i konuﬂmas›nda kurultaydan ç›kacak iradeyi meclise yans›tmaya çal›ﬂacaklar›na söz verdi.
Heyecanl› ve verimli bir tart›ﬂma
Oda baﬂkanlar›n›n görüﬂ ve sorunlar›-

n›n dinlenmesinden sonra oturumu yöneten Celal Y›ld›r›m, sorular› yan›tlamak üzere toplant›da bulunan diﬂhekimi milletvekillerine söz verdi. Kamuda
çal›ﬂan diﬂhekimlerinin odalara kay›t
olma zorunlulu¤undan, kamunun muayenehanelerden hizmet sat›n almas›na
kadar çeﬂitli konulardaki sorular milletvekilleri taraf›ndan yan›tland›.
6 bilim dal›nda oluﬂturulan çal›ﬂma
gruplar› raporlar›n› Kurultay divan baﬂkanl›¤›na sundular. Oturum baﬂkanl›¤›n› yürüten Prof.Dr. Gülümser Koçak ve
Dr. Levent Özses her çal›ﬂma grubunun
ayr› ayr› ele al›n›p tart›ﬂ›lmas›n› sa¤lad›.
Zaman zaman sert tart›ﬂmalar›n yaﬂand›¤› toplant› geç saatlere kadar uzad›.
Raporlar›n tart›ﬂ›lmas›n›n ard›ndan
Sa¤l›k Bakanl›¤› Avrupa Birli¤i uzman›
Gülay Türko¤ullar› AB ile ilgili bir sunum yaparak AB müktesebat›na uyum
için diﬂhekimli¤imizde at›lmas› gereken
ad›mlar› anlatt› ve AB’nin diﬂhekimli-

ntalya’da 17-21 Haziran 2003 tarihlerinde yap›lan TDB 10. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi Meslek
Sorunlar› Sempozyumu Bölümü’nde
1.Diﬂhekimli¤i Uzmanl›k Kurultay›
gerçekleﬂtirildi.
19 Mart 2003’de TDB Merkez Yönetim
Kurulu üyeleri, Oda baﬂkanlar› ve diﬂhekimi milletvekilleriyle Sa¤l›k Bakan›’na yap›lan ziyarette "Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k" konusu da gündeme gelmiﬂ ve Sa¤l›k Bakan› Prof.Dr. Recep
Akda¤ "uzmanl›kta taraflar›n mutabakata varacaklar› sonucun kendileri taraf›ndan da kabul edilece¤ini" belirtmiﬂti. Bunun üzerine TDB, Uluslararas› Kongrenin Meslek Sorunlar› Sempozyumu çerçevesinde Uzmanl›k konusunda bir kurultay haz›rlanmas› ça-

Mutabakat sa¤land›
Diﬂhekimli¤inin tüm bileﬂenlerini biraraya getiren Kurultayda uzun süren tart›ﬂmalar sonucunda ortak ak›l üstün
geldi ve ortaya önemli bir mutabakat
ç›kt›. Kurultay, diﬂhekimi ve uzman
diﬂhekimi insan gücü planlamas›n›n;
ihtiyaç – talep ve sosyokültürel koﬂullar
gibi etkenleri göz önünde bulunduran
bir çal›ﬂman›n yap›lmas›ndan sonra,
hangi dallar›n uzmanl›k dal› olarak kabul edilmesinin uygun olaca¤› görüﬂünü benimsedi.
Buna paralel olarak AB direktiflerinde
dile getirilen ve ülkemiz ihtiyac›yla da
örtüﬂtü¤ü kat›l›mc›larca uygun görülen
Ortodonti ve Oral-Maksillofasiyal Cerrahi Dallar›’n›n uzmanl›k dal› olarak önerilmesi yönünde fikir birli¤ine var›ld›.

Kurultay divan baﬂkanl›¤›n› Prof.Dr. Gülümser Koçak ve Dr. Levent Özses(en sa¤da) yapt›lar.

1. Diﬂhekimli¤i’nde Uzmanl›k Kurultay›’nda var›lan
mutabakat Sa¤l›k Bakanl›¤›’na bildirildi

A

¤iyle ilgili direktifleri hakk›nda ayr›nt›l›
bilgiler verdi.

l›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›.
Bu kapsamda yap›lan kurultaya diﬂhekimi milletvekillerinin yan› s›ra
diﬂhekimli¤i fakültesi dekanlar›, oda
baﬂkanlar›, bilimsel dernek baﬂkanlar›,
Sa¤l›k Bakanl›¤› 1.Hukuk Müﬂaviri,
Sa¤l›k Bakanl›¤› Avrupa Birli¤i Koordinasyon Daire Baﬂkanl›¤› ﬁube Müdürü
ve Uzman›, Birlik yöneticileri ve konuyla ilgili çal›ﬂmalar› bulunan diﬂhekimleri kat›ld›.
Kurultay 7 çal›ﬂma grubundan oluﬂtu
ve çal›ﬂmalar› sonucunda "Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k" konusunda tam bir
mutabakata vard›.
Kurultay sonuç bildirgesi, kat›l›mc›lar›n listesi ve çal›ﬂma grubu raporlar› bir
ön yaz› ile Sa¤l›k Bakanl›¤›’na gönderilerek gere¤inin yap›lmas› istendi.

Dan›ﬂtay karar›yla
"T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü"
fiilen geçersiz hale geldi
an›ﬂtay 8. Dairesi T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü’nün ana iskeletini oluﬂturan maddelerden baz›lar›n›n yürütmesini durdurma karar›
ald›.
Dan›ﬂtay’a aç›lan dava nedeniyle,
T›pta Uzmanl›k Kurulu ve E¤itim
Kurumlar›n›n De¤erlendirme Komisyonu ile ilgili maddeleri baﬂta
olmak üzere 5., 6., 11., 22., 26. ve
geçici 6. maddelerinin yürütmeleri
durduruldu.
Uzun zamand›r üzerinde çeﬂitli tart›ﬂmalar yap›lan "T›pta Uzmanl›k
Tüzü¤ü"ndeki böylesi önemli maddelerin yürütmesi durdurulunca yeni tüzük fiilen geçersiz hale geldi.

D
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1. Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurultay› Sonuç Bildirgesi*:

‘Al›nacak kararlarda tüm taraflar
süreçte yer almal›’
iﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurultay› kat›-

çal›ﬂmalar yaparak uzmanl›k konusunda uzlaﬂma

l›mc›lar› uzmanl›k konusunun tüm boyut-

aray›ﬂ›n›n devam etmesine karar verilmiﬂtir.

lar›yla tart›ﬂ›lmas› gerekti¤ini ifade eder.

Ne yaz›k ki ülkemizde uzmanl›k dallar›n›n ve uz-

Özellikle Dan›ﬂtay’›n Uzmanl›k Tüzü¤ü ile ilgili 18

man say›s›n›n saptanmas› gibi konularda yap›lan

Haziran 2003 tarihinde verdi¤i kurul ve komisyon-

çal›ﬂmalar›n son derece az oldu¤u görülmüﬂtür.

lar›n yasaya ayk›r›l›¤› karar›, sorunun hukuki bo-

Kurultay kat›l›mc›lar› taraf›ndan uzman kalitesinin

yutlar›yla da tart›ﬂ›lmas› gereklili¤ini göstermekte-

sa¤lanmas› ve geçiﬂ döneminin daha az sanc›yla

dir.

atlat›lmas› için uzmanl›k e¤itiminin fakültelerde

Çal›ﬂma gruplar› verdi¤i raporda, diﬂhekimi ve uz-

verilmesi uygun görülmüﬂtür.

man diﬂhekimi insan gücü planlamas›n›n; ihtiyaç

Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurulu, özerk, karar ve-

–talep, sosyokültürel koﬂullar, lisans ve lisans

ren, uygulayan, denetleyen bir yap›da en yetkili or-

sonras› e¤itim, hastal›klar›n seyri, diﬂhekimi/uz-

gan olmal›d›r.

man diﬂhekimi tan›m› ve etik boyutu ile ele alarak

Son olarak kurultay kat›l›mc›lar› diﬂhekimli¤i ile il-

bir çal›ﬂman›n yap›lmas›ndan sonra, hangi dalla-

gili kurul, komisyon ve mevzuat›n ayr› olarak dü-

r›n uzmanl›k dal› olarak kabul edilmesinin uygun

zenlenmesini ve uzmanl›k ile ilgili al›nacak karar-

olaca¤›na karar vermiﬂtir.

larda konunun tüm taraflar›n›n (TDB, Sa¤l›k Ba-

Bu süreçte AB direktiflerinde yer alan ve ülkemiz

kanl›¤›, fakülteler, DPT, uzmanl›k dernekleri) süre-

ihtiyac› ile örtüﬂtü¤ü kat›l›mc›lara uygun görülen

cin içinde yer almas› gerekti¤ini ve temsilde ada-

Ortodonti ve Oral-Maksillofasiyal Cerrahi Dalla-

let sa¤lanmas› aç›s›ndan, kurul ve komisyonlarda

r›’n›n uzmanl›k dal› olarak önerilmesine, di¤er dal-

diﬂhekimlerinin yeteri ço¤unlukta temsil edilmesi

larla ilgili olarak TDB’nin taraflarla birlikte ortak

gerekti¤ini belirtmiﬂlerdir.

D

* Sonuç bildirgesi Prof.Dr. Murat Akkaya, Diﬂhekimi K. Tümay ‹mre, Prof.Dr. Nejat Bora Sayan, Prof.Dr. Taner Yücel ve Diﬂhekimi R›fat Yüzbaﬂ›o¤lu’dan oluﬂan komisyon taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r.
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Protez çal›ﬂma grubu raporu

ÇALIﬁMA GRUBU KATILIMCILARI:
Baﬂkan : Prof. Dr. Mehmet BEYL‹
Protez Akademisi ve Gnatoloji
Dern. Bﬂk.
Raportör : Diﬂhekimi Ahmet GÜRBÜZ
‹stanbul D.O Yönetim Kurulu Üyesi
Üyeler : Dr. Mehmet Ali KILIÇARSLAN
Ankara D.O. Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Gülümser KOÇAK
T.D.B. Eski Baﬂkan Vekili
Prof. Dr. Betül TUNCELL‹
‹stanbul Ü.D.F Dekan›
Prof. Dr. Sadullah ÜÇTAﬁLI
Süleyman Demirel Ü.D.F. Dekan›

rotez dal›nda ülkemizde tedavi gereksinimi vard›r. Ancak bu gereksinimin oran› konusunda Oktay ve Saydam’›n yapt›¤› araﬂt›rman›n d›ﬂ›nda bir kaynak bulunmamaktad›r.
Diﬂhekimli¤i Fakültelerine ve baz› kamu a¤›z
diﬂ sa¤l›¤› merkezlerine ait çeﬂitli say›lar mevcut olsa da Türkiye genelini bölgelere, illere,
yaﬂ gruplar›na vb. göre ayr›nt›l› olarak yans›tacak bir çal›ﬂma tespit edilememiﬂtir. Fakat
yüksek say›labilecek oranlarda a¤›z protezlerine ihtiyaç oldu¤u oy birli¤i ile düﬂünülmüﬂtür.
Protez dal›nda tedavi gereksinimlerinin serbest çal›ﬂan diﬂhekimlerince çok büyük oranda karﬂ›land›¤› çal›ﬂma grubu üyeleri taraf›ndan oy birli¤i ile kabul edilmiﬂtir. Karﬂ›lanamayan tedavi seçeneklerinin ise; Çene-yüz
protezleri ile implant destekli protezler ve
TME eklemi sorunlu hastalar›n tedavilerinin
karﬂ›lanamad›¤› Tuncelli, K›l›çarslan ve Gürbüz taraf›ndan ifade edilmiﬂtir. Koçak TME
sorunlar›n›n birçok disiplini ilgilendirdi¤ini,
sadece protetik diﬂ tedavisi ile ilgili olmad›¤›n›
belirterek, do¤al diﬂlerden destek al›narak
köprü protezi yapma kriterlerini bilen bir diﬂhekiminin implant destekli protezler yapabilece¤ini ifade etmiﬂtir. Ayr›ca çene- yüz protezlerinin ilgili bir diﬂhekimi taraf›ndan da yap›labilece¤i söylenmiﬂtir. Beyli; bu düﬂüncelere
kat›lmayarak iyi bir lisans e¤itimi ile diﬂhekimlerinin bu tedavi seçenekleri yapabilece¤ini, TDB’nin verece¤i uygulamal› sürekli diﬂhekimli¤i e¤itimleri ile bu eksikliklerin giderilebilece¤ini ifade etmiﬂtir. Buna örnek olarak;
‹stanbul Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesin-
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de 5 y›ll›k e¤itim süresi boyunca toplam 4560
saatlik bir müfredat uyguland›¤›n›, buna karﬂ›n Mississippi Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesinde bu sürenin 4 y›ll›k e¤itim boyunca
5167 saat oldu¤unu ifade etmiﬂtir.
Yukar›da belirtilen, karﬂ›lanamayan tedavi seçeneklerinin yetersizli¤i hakk›nda ise; konular›n müfredat program›nda yer almas›na ra¤men; yeterli say›da hasta olmamas›, yeterli
pratik yap›lamamas›, ö¤renci say›s›n›n fazla
olmas›, baz› tedavilerin do¤as› gere¤i ö¤renciye verilememesi de¤erlendirilmiﬂ ve son s›n›f
ö¤rencilerine bu tedavileri yapma olana¤›n›n
sa¤lanabilmesinin yararl› olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Buna ilaveten Beyli, Koçak ve Gürbüz
taraf›ndan mevcut ö¤retim elemanlar›n›n e¤itime katk›lar›n›n eﬂit olmamas› ve ayr›ca geliﬂmiﬂ teknoloji ve yat›r›mlar›n yanl›ﬂ yerlerde
veya eksik olarak uygulanmas›n›n diﬂhekimli¤i e¤itimini olumsuz etkiledi¤i ifade edilmiﬂtir.
Ülkemizdeki tedavi gereksinimine olan ihtiyac›n tespitine, hasta ﬂikayetlerinin uzmanl›k
dallar› aç›s›ndan de¤erlendirilmesine ve uzman diﬂhekimi ihtiyac›n›n say›sal olarak belirlenmesine yönelik çal›ﬂmalar›n TDB ve Sa¤l›k
Bakanl›¤› taraf›ndan acilen yap›lmas›n›n öneminde birleﬂmiﬂlerdir.
Diﬂhekimlerince karﬂ›lanamayan tedavi seçeneklerinin ise, genellikle diﬂhekimli¤i fakültelerinde veya resmi kurumlardaki uzman veya
doktoral› diﬂhekimlerince karﬂ›land›¤› düﬂünülmüﬂtür.
Sadece protez dal›nda hizmet veren muayenehane olmad›¤› belirtilmiﬂtir. Karﬂ›lanamayan
tedavi çeﬂitleri ile ilgili s›ra bekleyen veya çözümsüz durumdaki vakalar hakk›nda de¤erlendirme yap›lacak düzeyde bilgi ve say› mevcut de¤ildir.
Diﬂhekimlerinin yukar›da say›lan tedavilere
yönelik eksikliklerini giderebilmek için; fakülte lisans e¤itiminin içerik ve süre aç›s›ndan ge-

liﬂtirilmesi ve pratik uygulama say›s›n›n artt›r›lmas›n›n olumlu olaca¤› ve TDB’nin mezuniyet sonras› e¤itimlerin yararl› oldu¤u ifade edilmiﬂtir. Tuncelli, yukar›daki e¤itimlerin bilgi düzeyinde olup prati¤e yans›mamas› nedeniyle eksik kalaca¤›n› belirtmiﬂtir. K›l›çarslan
ise, bunlara ek olarak yukar›da belirtilen iﬂlerin uzmanl›¤› da içeren lisans üstü e¤itim ile
de tamamlanabilece¤ini savunmuﬂtur. Ayr›ca
fakülte e¤itimlerinde tedavi a¤›rl›kl› olup müfredat yerine, koruyucu diﬂhekimli¤i a¤›rl›kl›
müfredat uygulamas› önerilmiﬂtir.
Diﬂhekimli¤i ö¤rencilerinin, doktora yapanlar›n, uzman ihtiyac›n›n ve diﬂhekimli¤i fakültelerinin say›lar›; ülke ihtiyaçlar›na göre gerçekçi olarak tespit edilmelidir. Diﬂhekimli¤inde
lisans ve lisans üstü e¤itim programlar›n›n,
doktora ve uzmanl›k alanlar›n›n s›n›rlar›n›n
net bir ﬂekilde belirlenmesi yararl› olacakt›r.
Buna ek olarak Beyli,Koçak ve Gürbüz kamuda çal›ﬂan doktoral› diﬂhekimlerinin özlük
haklar› ve serbest çal›ﬂan doktoral› diﬂhekimlerinin tabela ve çal›ﬂma alanlar›yla ilgili sorunlar›n ayr› bir platformda çözümlenmesini
ileri sürmüﬂtür. Tuncelli ise, uzmanl›¤›n yasal
olarak bu sorunu çözece¤ini belirtmiﬂtir.
Protez bilim dal›n›n, bir uzmanl›k dal› olarak
kabul edilmesini uzmanl›k e¤itimi olarak verilmesini Tuncelli önermektedir. K›l›çarslan ise; diﬂhekimli¤inin bütün dallar›n›n hizmet
gereksinimi, lisans üstü e¤itim ﬂartlar›, vb. aç›s›ndan birbirine çok yak›n oldu¤u, olay›n bu
aç›dan bir bütün olarak de¤erlendirilmesi gerekti¤ini, protetik diﬂ tedavisi için de ﬂu anda
yap›lamayan iﬂler sorununun iﬂin felsefesine
ayk›r› olarak doktoral› diﬂhekimlerince çözüldü¤ü, ancak bunun mutlaka disipline edilmesi gerekti¤i ve Sa¤l›k Bakanl›¤› mevzuat› aç›s›ndan bunun uzmanl›kla aﬂ›labilece¤i görüﬂündedir. Beyli, Koçak ve Gürbüz ise konu ile
ilgili veri çal›ﬂmalar› ve alt yap› (sevk sistemi,
ileri teknoloji kullan›m›, mezuniyet sonras›
dereceleri belirlenmesi, vb. gibi) alt yap› sonuçland›ktan sonra uzmanl›k dallar›n›n belirlenmesi gerekti¤ini ifade etmiﬂlerdir. Ayr›ca
bu kiﬂiler, ﬂu anda alt yap› tamamlanmad›¤›ndan protetik diﬂ tedavisi dal›nda uzmanl›¤a
gerek görmemiﬂlerdir.

A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Sunumu ve Finansman› Çal›ﬂma Grubu
iﬂhekimi Muharrem Armutlu, Sa¤l›k
Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdür Yard›mc›s› Dr. Fehmi Ayd›nl›,
Çal›ﬂma Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Müsteﬂar Yard›mc›s› Mustafa Gür, Doç.Dr. Adnan K›sa, Diﬂhekimi Necati Hilmi Küçüky›ld›z, Prof.Dr. ‹nci Oktay, Dr. Haluk Özsar›, Prof.Dr. Mehtap Tatar, Maliye Bakan-
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l›¤› BÜMKO Daire Baﬂkan› Abdurrahman
Vargün, Diﬂhekimi U¤ur Yapar, Çal›ﬂma
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› eski Daire Baﬂkan› Dr. Gökhan Y›ld›r›mkaya’dan oluﬂan
çal›ﬂma grubu sorunlar› ve konu baﬂl›klar›n› ana hatlar›yla belirledi. Teknik ayr›nt›lar› tamamlamak üzere periyodik olarak çal›ﬂmalara devam edilmesi kararlaﬂt›r›ld›.

Pedodonti çal›ﬂma grubu raporu
ÇALIﬁMA GRUBU KATILIMCILARI:
Baﬂkan : Prof. Dr. Tevfik AKINCI
‹stanbul Ü.D.F. Pedodonti
Anabilim Dal› Baﬂkan›
Raportör : Diﬂhekimi Süha ALPAY
Ankara D.O. Yönetim Kurulu
Üyesi
Üyeler : Prof. Dr. Fatma ATAKUL
Dicle Ü.D.F. Dekan›
Diﬂhekimi R›fat YÜZBAﬁIO⁄LU
‹stanbul D.O. Baﬂkan›

niki yaﬂ grubunda, çürük nedeniyle tedavi bekleyen diﬂlerin,
süt diﬂlerinde % 98, daimi diﬂler içinse % 97 oran›nda tedavi edilemedi¤i ifade edilmiﬂtir. Çocuk a¤›z diﬂ
sa¤l›¤› tedavi gereksinimlerinin yeterince karﬂ›lanmad›¤› ortadad›r. Ancak yetersizlik tedavi çeﬂitlerine ba¤l› olmaks›z›n, tüm tedavi biçimleri ile ilgilidir.
Çal›ﬂma grubu üyeleri, sadece bu alanda hizmet veren muayenehane say›s›n›n
yok denecek kadar az oldu¤u konusunda , düﬂüncelerini aktarm›ﬂlard›r. Diﬂhekimlerinin mesleki eksikliklerinin oldu¤u ve bu eksikliklerin giderilmesi
konusunda sürekli diﬂhekimli¤i e¤itiminin gerekli oldu¤u konusunda mutabakata var›lm›ﬂt›r. Akademisyen üyeler
bunun yan› s›ra uzmanl›k e¤itiminin önemini vurgulam›ﬂlard›r.
Çal›ﬂma gurubu üyeleri pedodontinin
uzmanl›k dal› olup olmamas› konusunda ortak bir düﬂünceye varamam›ﬂlar-
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d›r.
Akademisyen üyeler taraf›ndan pedodontinin uzmanl›k dal› olmas› görüﬂü
savunulurken, di¤er üyeler taraf›ndan
pedodontinin uzmanl›k dal› olmamas›
gerekti¤i yönünde görüﬂ bildirilmiﬂtir.
Her iki taraf›n da gerekçeli görüﬂleri ekte sunulmuﬂtur.
Gerekçe:
Çocuk a¤›z-diﬂ sa¤l›¤› sorunlar›n›n, bu
konuda uzmanlaﬂm›ﬂ diﬂhekimlerince
çözülebilece¤ini, çocuklarda a¤›z-diﬂ
sa¤l›¤› sorunlar›n›n bir bütün oldu¤unu
olay›n korumadan baﬂlayarak zamanla
ortaya ç›kabilecek olas› sorunlar›n aﬂama aﬂama tedavisi oldu¤u ve bunlar›n
ancak pedodonti alan›nda uzmanlaﬂm›ﬂ
diﬂhekimlerince sa¤lanabilece¤i görüﬂüne yer verilmiﬂtir. Bunun yan›nda diﬂ
çürüklerinden korunmaya a¤›rl›k verecek pedodontistlerin öneri ve uygulamalar› ile gelecekte daha az a¤›z ve diﬂ
sa¤l›¤› sorunlar› olan eriﬂkin toplumlara sahip olunaca¤› ve bunun birey ve
ülke ekonomisine katk›da bulunaca¤› ileri sürülerek pedodonti biliminin uzmanl›k dal› olmas› gerekti¤i vurgulanm›ﬂt›r.
Prof.Dr. Tevfik Ak›nc›
Prof.Dr. Fatma Atakul
Gerekçe:
Ülkemizde 16 milyon civar›ndaki çocuk nüfusun a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› sorunlar›n›n, genel diﬂhekimlerince karﬂ›lan-

mas› gerekmektedir. Bu, ülke kaynaklar› ve var olan insan gücü aç›s›ndan, en
uygun modeli oluﬂturmaktad›r. Sadece
uzman olarak çal›ﬂan pedodontist say›s›n›n yok denecek kadar az olmas› da,
bu yönde bir talebin olmad›¤›n›n göstergesidir. Pedodonti alan›nda doktora
yapm›ﬂ olanlar›n da bir bölümünün,
hastalar›n› s›n›rlayaca¤› gerekçesiyle bu
unvan› kullanmaktan kaç›nd›¤› gözlenmiﬂtir. Avrupa Birli¤i ülkelerine bak›ld›¤›nda ‹sveç ve ‹ngiltere d›ﬂ›nda pedodontinin uzmanl›k olarak kabul edilmedi¤i görülmüﬂtür. Bu ülkelerde geçmiﬂte çok yüksek düzeyde olan çocuk
a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› sorunlar›n›n uzmana
ihtiyaç duyulmadan çözüldü¤ü görülmüﬂtür. Pedodontistler taraf›ndan verilecek hizmetin maliyetinin daha fazla olaca¤›, zaten kaynaklar› s›n›rl› ve diﬂhekimi da¤›l›m›n›n dengesiz oldu¤u ülkemizde sorunun daha karmaﬂ›klaﬂaca¤›
gerçe¤i bu düﬂünceye destek vermektedir. Türkiye de sevk zincirinin olmamas› ve ilk basamakta çözülebilecek bir
çok sorunun uzmanlara yönlendirilmesi, kaynak israf›na, uzmanlar›n uzmanl›k alan› d›ﬂ›nda çal›ﬂmas›na neden olmaktad›r. Ayr›ca çocuk diﬂlerindeki
yayg›n sorunlar, sadece pedodontinin
sorunu olmay›p toplum a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› disiplini ve bu do¤rultuda geliﬂtirilmiﬂ ulusal sa¤l›k politikalar›n›n olmamas›n›n bir sonucudur.
Diﬂhekimi Süha Alpay
Diﬂhekimi R›fat Yüzbaﬂ›o¤lu

A¤›z, diﬂ, çene hastal›klar› ve cerrahisi çal›ﬂma grubu raporu
Çal›ﬂma Grubunun Tart›ﬂma
Sorular› Üzerindeki Düﬂünceleri

ÇALIﬁMA GRUBU KATILIMCILARI:
Baﬂkan : Prof. Dr. Onur ﬁENGÜN
TDB Eski Genel Baﬂkan›
Raportör : Diﬂhekimi Mustafa KOCABEY
75. Y›l A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Merkezi
Üyeler : Diﬂhekimi Nurkan GÜNTEL
‹zmir D.O. Sayman›
Prof.Dr. Reha K‹ﬁN‹ﬁÇ‹
TDB E¤itim Komisyonu Baﬂkan›
Prof.Dr. Nejat Bora SAYAN
Ankara Ü.D.F. Dekan›
Prof.Dr. Derviﬂ YILMAZ
Türk Oral Maxcillofasiyal Cerrahi
Der. Bﬂk.

Ülkemizde ‘A¤›z, Diﬂ ve Çene Hastal›klar›
ve Cerrahisi Dal›n›n ilgi alan›nda bir çal›ﬂma sonucu ulaﬂ›lm›ﬂ rakamlar olmamakla
beraber toplumun genel a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤›
ve e¤itim düzeyi, hastane, muayenehane
ve fakültelere baﬂvuran hastalarda gözlenen durum ve uygulanan tedavilere bak›ld›¤›nda büyük bir gereksinim oldu¤u görülmektedir.
A¤›z, Diﬂ ve Çene Hastal›klar› ve Cerrahisi Dal›nda tedavi gereksinimleri k›smen
veya yetersiz olarak karﬂ›lanmaktad›r.
Genel diﬂhekimlerince
karﬂ›lanamayan tedaviler
• Sedasyon uygulamalar› gereksinimi olan
vakalar
• ‹leri preprotetik cerrahi

• Temporomandibuler hastal›klar ve bozukluklar›n tedavisi,
• Maksillofasiyal yaralanmalar (Sert ve yumuﬂak dokular› içeren)
• Bölgesel onkoloji (tükrük bezine ait benign ve malign tümörleride içeren)
• Bölgesel rekonstrüktif cerrahi (sert / yumuﬂak doku greft al›nmas› ve mikro cerrahiyi de içeren)
• Ortognatik / ortopedik fasiyal cerrahi
• A¤›z hastal›klar› ve enfeksiyonlar› tedavisi
• Estetik cerrahi
• Konjenital anomalilerin cerrahi tedavisi
(Dudak damak yar›klar› dahil)
• Kraniyofasiyal cerrahi ve benzeri Oral
Maksillofasiyal cerrahi giriﬂimler
Bahsedilen uygulama sahalar›n›n özelliklerinden dolay› lisans e¤itimi s›ras›nda ö¤rencinin bu tip tedavileri yapabilmesi

Periodontoloji çal›ﬂma grubu raporu
ÇALIﬁMA GRUBU KATILMICILARI:
Baﬂkan : Prof.Dr. Selçuk YILMAZ
Yeditepe Ü.D.F
Raportör : Dr. Metin BOZKURT
Bursa D.O. Baﬂkan›
Üyeler : Prof.Dr. Murat AKKAYA
Ankara D.O. Baﬂkan›
Prof.Dr. Hamit Selim BOSTANCI
TDB Uzmanl›k Kurulu Üyesi
Prof.Dr. Aslan Yaﬂan GÖKBUGET
‹stanbul Ü.D.F.
Prof.Dr. Levent TANER
Gazi Ü.D.F Dekan›

eriodontoloji Çal›ﬂma Grubu Üyeleri,
Periodontoloji disiplininde uzmanl›k
konusunun, ülkenin epidemiyolojik,
sa¤l›k yönetimi, lisans ve lisansüstü e¤itimi,
sa¤l›k kültürüyle ilgili veriler ve d›ﬂ ülkelerdeki, özellikle Avrupa Birli¤i ülkelerindeki
uygulamalar ›ﬂ›¤›nda, çal›ﬂma grubu tart›ﬂma sorular›yla birlikte de¤erlendirerek, oybirli¤i ile aﬂa¤›daki raporda belirtilen sonuca varm›ﬂlard›r.
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1. Periodontal hastal›klar›n saptanmas›na
yönelik ülkemizde CPITN kullan›larak gerçekleﬂtirimleﬂ çeﬂitli epidemiyolojik çal›ﬂmalar mevcuttur. Bu çal›ﬂmalar›n sonuçlar›
aﬂa¤›dad›r.
2. Tedaviler diﬂhekimlerince k›smen veya
yetersiz karﬂ›lanmaktad›r.

CPITN
0+1
2
3
4

15-19
% 25
% 64
% 10
%1

20-29
% 30
% 35
% 30
%5

30-44
% 30
% 40
% 15
%6

45-65
% 15
% 33
% 37
% 15

mümkün olamad›¤›ndan hasta verilememektedir. Kimi konular çok detayl› oldu¤undan pratik uygulamalar›n verilebilmesi mümkün de¤ildir. Ayr›ca geliﬂmiﬂ teknoloji ve yat›r›m›n gereklili¤i, tedavinin
zor, riskli, uygulaman›n özel beceri ve ek
e¤itim çal›ﬂmas› gerektirmesi nedeniyle
yetersizlik ortaya ç›kmaktad›r.
Diﬂhekimlerince karﬂ›lanamayan bu tedaviler baz› fakülte ö¤retim elemanlar› ve
çok az olmakla beraber baz› doktoral› diﬂhekimlerince karﬂ›lanmaktad›r.
Sadece bu dalda hizmet veren muayenehaneler vard›r. Fakat say›s› bilinmemektedir.
Karﬂ›lanamayan bu tedavi çeﬂitleri ile ilgili olarak baz› fakültelerde yo¤un bir hasta
birikimi vard›r.
Diﬂhekimleri taraf›ndan karﬂ›lanamayan
bu tedavi çeﬂitleri ancak bir uzmanl›k e¤itimi sonras›nda karﬂ›lanabilir
Bu e¤itimin sonunda elde edilecek olan
uzmanl›k dal›n›n kabul edilmiﬂ uluslara-

3. Diﬂhekimlerinin yeterli periodontal tedavileri uygulama oranlar›;
Periodontal Cerrahi
(Flap ve gingivektomi)
Mukogingival Cerrahi
Subgingival Küretaj

% 15
%0
% 32

seviyesindedir.
4. Diﬂhekimlerindeki bu yetersizli¤in nedenleri;
• Her türlü cerrahi tedavi bilgi düzeyinde
veriliyor ancak beceri düzeyinde verilememektedir.
• Ö¤renci say›s› fazlad›r.
• Ö¤retim elaman› say›s› baz› fakülteler aç›s›ndan yetersiz.
• Tedavinin do¤as› gere¤i ö¤renciye baz› ileri periodontal cerrahi uygulamalar için,
hasta verilememektedir.
• Konu çok detayl›, her yönü ile ö¤retmek
pratik olarak mümkün de¤ildir.
• Entegre klinik sisteminin birçok fakültede
olmamas› e¤itimi olumsuz etkilemektedir.
• Özellikle ileri periodontal cerrahi tedaviler zor, riskli, uygulaman›n özel beceri, ek
e¤itim ve yandal çal›ﬂmas› gerektirmektedir.
• Periodontal cerrahi sonras› hastan›n a¤›z
bak›m›n› ihmal etmesi nedeniyle baﬂar›s›zl›k oran›n›n yüksek olmas› diﬂhekimlerinin
periodontal tedaviden kaç›nmas›na neden
olmaktad›r.
• Diﬂhekimlerinin periodontal el aletleri yetersizdir.
5. Diﬂhekimlerince karﬂ›lanamayan bu gereksinimler kamuda ve serbest çal›ﬂan doktoral› diﬂhekimlerince karﬂ›lanmaktad›r.
Ancak sevk yap›lmad›¤› için karﬂ›lama oran›
düﬂüktür.
6. Ülkemizde sadece Periodontoloji dal›nda
yaln›zca muayenehanelere hizmet veren pe-

ras› ad› Oral ve Maksillofasiyal Cerrahidir.
Bu dal›n uzmanl›k e¤itimi 2 ay anatomi, 2
ay dahiliye, 2 ay anestezi, 2 ay beyin cerrahisi, 6 ay plastik cerrahi, 6 ay kulak burun bo¤az ve 10 genel cerrahi rotasyonunu içeren ve e¤itiminin içeri¤i yönetmeliklerle düzenlenmek üzere 5 y›l olarak
öngörülmektedir.
Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›kla ‹lgili
Temel Prensipler
1. Uzmanl›k, temel e¤itiminden daha ileri
bir e¤itim gerektiren bir alan uygulamas›d›r.
2. Uzman, ilgili dalda tek baﬂ›na bir klini¤i idare edebilecek bilgi ve beceri sahibi
kiﬂidir. Dolay›s›yla uzmanl›k e¤itimi alan
kiﬂi bu alanda sa¤l›k hizmeti veren, özelleﬂmiﬂ, gerekli tan› ve tedavileri uygulama
çabas› içerisinde olmal›d›r.
3. Bir diﬂhekiminin çal›ﬂmas› genel diﬂhekimli¤inin tüm çal›ﬂma sahas›n› kapsamal›d›r

riodontolog oran› % 4’dür.
7. Yetkin ve yeterli diﬂhekimleri ile periodontologlara ulaﬂabilenlerin tamam› tedavi
olabilmektedir. Ancak tüm hastalardan talep geldi¤i takdirde, bir an için diﬂhekimlerinin tamam›n›n periodontal tedavi yapt›klar› varsay›lsa bile bu talebin karﬂ›lanamayaca¤› aç›kt›r.
8. Sonuç olarak e¤itimde ve diﬂhekimlerinde görülen eksikliklerin giderilmesi düﬂünüldü¤ünde, lisans e¤itiminde bilgi ve beceri olarak verilen cerrahi olmayan tedavi yöntemlerinin ülkemizdeki periodontal hastal›klar›n % 80’nini tedavi edebilecek yeterlilikte oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Ancak, istatistiksel verilere göre yeterince yap›lmayan bu
tedaviler için;
• Meslek içi e¤itim programlar›,
• K›sa süreli konferans ve sempozyumlar,
kurs, kongreler ve periyodik sertifikal› ve
ciddi denetimli e¤itim programlar›na ihtiyaç
vard›r.
Arta kalan % 20 cerrahi tedavi ihtiyac›n›n
çözümü için ise; master programlar›n›n yasal zemine oturmas› için gerekli hukuki düzenlemelerin yap›lmas›na ve bu programlar›n›n üniversiteler taraf›ndan verilmesine,
bugünkü alt yap›n›n durumu, e¤itim, yasal
düzenlemeler ve ihtiyaç gibi nedenlerle uzmanl›k e¤itimine geçilmesine gerek olmad›¤›na ve üniversitelerde doktora programlar›n›n devam ettirilmesine karar verilmiﬂtir.
Kurultay›n kabul etti¤i dal önerilerinin d›ﬂ›na ç›k›lmas› durumunda Periodontoloji dal›nda uzmanl›k talebi olacakt›r. (Bugünkü
AB direktifleri do¤rultusunda)

4. Uzmanl›¤›n hangi alanlarda oluﬂturulaca¤› toplumsal ihtiyaç, talep, gerekli insan
gücü planlamas› yap›larak belirlenmelidir.
5. Uzmanl›klar›n oluﬂturulmas› genel diﬂhekiminin uygulama çeﬂitlili¤ini s›n›rland›rmamal›d›r.
6. Hastalar›n bir uzmana görünmesi için
genel diﬂhekiminin havale etmesi tercih edilmelidir.
7. Uzman, konsültasyon prensipleri içerisinde hastada sadece havale eden genel
diﬂhekiminin talep etti¤i tedaviyi uygulamal›d›r.
8. Uzmanl›k ünvanlar›n› kullanan uzmanlar›n uzmanl›k alanlar› d›ﬂ›nda mesleki
uygulama yapmamalar› temelde kabul edilmekle beraber bu konunun uygulama
esaslar›n›n ilgili bilim derneklerinin görüﬂü do¤rultusunda düzenlenecek yönetmeliklerle belirlenmesine ihtiyaç duyuldu¤u
saptanm›ﬂt›r.
Çal›ﬂma raporundaki tüm kararlar oy birli¤i ile al›nm›ﬂt›r.

Diﬂ hastal›klar› ve tedavisi ve
endodonti çal›ﬂma grubu raporu
zmanl›k konusu; sa¤l›k hizmetlerinin sunumu, finansman›, yönetimi ve mevzuat› konular›n›n
yan› s›ra toplumun sa¤l›k kültürü, sat›n
alma gücü, ülkenin vergi sistemi ve iﬂleyiﬂi gibi uzmanl›kla ba¤lant›lar› olan
tüm faktörlerle birlikte de¤erlendirilmelidir.
A¤›z diﬂ sa¤l›¤› problemleri çok yayg›n
olmas›na karﬂ›n, bireyler; bu konudaki
bilinç ve sat›n alma gücünün eksikli¤i
yüzünden diﬂhekimli¤i hizmetlerine
tam olarak ulaﬂamamaktad›r. A¤›z diﬂ
sa¤l›¤› hizmetlerinden yararlanmak isteyen bireyler ise, bu hizmete ulaﬂt›¤›nda, diﬂhekimlerinin güncel bilgi eksikli¤ine ba¤l› uygulama yetersizliklerinden
kaynaklanan sorunlarla karﬂ›laﬂmakta,
ayr›ca sa¤l›k kuruluﬂlar›ndaki y›¤›lmalardan ötürü bu hizmet verilememektedir. Bu çerçevede, mesle¤imizde sürekli
diﬂhekimli¤i e¤itiminin önemi ve bu tür
hatalarla karﬂ›laﬂ›lmamas› için yaﬂam
boyu ö¤renim düﬂüncesinin yerleﬂmesi
gerekti¤i ortaya ç›kmaktad›r. Kan›m›zca
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ÇALIﬁMA GRUBU KATILIMCILARI:
Baﬂkan : Prof. Dr. Taner YÜCEL
‹stanbul Ü.D.F. Konservatif
Diﬂ Tedavisi Bilim Dal›
Raportör : Doç. Dr. Bilge Hakan ﬁEN
Ege Ü.D.F. Endodonti Bilim Dal›
Üyeler : Prof. Dr. Timur ESENER
Cumhuriyet Ü.D.F. Dekan›
Prof. Dr. Hülya KÖPRÜLÜ
Ondokuz May›s Ü.D.F. Dekan›
Prof. Dr. Fatma KORAY
‹stanbul Ü.D. F. Konservatif Diﬂ
Tedavisi Bilim Dal›
Prof. Dr. Sedat KÜÇÜKAY
‹stanbul Ü.D.F. Endodonti Bilim D.

yasal engeller aﬂ›larak Sürekli Diﬂhekimli¤i E¤itiminin zorunlu bir alt yap›ya kavuﬂturulmas› ve bu konuda meslek örgütleri ile bilimsel dernekler ve
Diﬂhekimli¤i Fakültelerinin iﬂ birli¤i
sa¤lanmal›d›r.
Ülke gerçekleri ve diﬂhekimli¤inin Avrupa Birli¤i müktesebat›na uyumu göz
önüne al›nd›¤›nda, Türkiye’de ayr›ca
diﬂhekimli¤inde uzmanl›k e¤itimine ihtiyaç olmad›¤› ve üniversitelerde yap›lan doktora e¤itimi ve çal›ﬂmalar› s›ras›nda uzmanl›¤›n ötesinde yo¤un bir bilimsel ve klinik yetkinli¤e ulaﬂ›ld›¤› ortadad›r. Sürekli diﬂhekimli¤i e¤itimi ile
yetkinleﬂmiﬂ diﬂhekiminin bile yetersiz
kald›¤› karmaﬂ›k vakalar›n çözümünde
doktoral› diﬂhekimlerinin kendi alanlar›nda sa¤l›k hizmeti götürmelerine izin
verilmelidir. Bu kapsamda doktora yapm›ﬂ diﬂhekimlerinin kamudaki Özlük
Haklar› ve doktor unvan›yla beraber, e¤itimini ald›klar› doktora program›n›n
ad›n› tabelalar›nda kullanabilme olana¤› mutlaka sa¤lanmal›d›r.
Bununla beraber, Kurultay’›n kabul etti¤i uzmanl›k dal› önerileri d›ﬂ›na ç›k›lmas› durumunda, Diﬂ Hastal›klar› ve
Tedavisi ile Endodonti Bilim Dallar›n›n
da uzmanl›k talebi olacakt›r (AB direktifleri do¤rultusunda).
Bu rapordaki tüm kararlar oybirli¤i ile
al›nm›ﬂt›r.

Ortodonti çal›ﬂma grubu raporu
ÇALIﬁMA GRUBU KATILIMCILARI:
Baﬂkan : Prof. Dr. Türker SANDALLI
Yeditepe Ü.D.F. Dekan›
Raportör : Dr. O¤uz YILMAZ
Mersin D.O. Baﬂkan›
Üyeler : Prof. Dr. Nejat ELVERD‹
Marmara Ü.D.F. Ortodonti
Anabilim Dal› Baﬂkan›
Doç. Dr. Enis GÜRAY
Ortodonti Derne¤i Baﬂkan›
Dr. Levent ÖZSES
TDB Uzmanl›k Kurulu Üyesi

rtodonti tedavi gereksinimi ülkemizde 6-12 yaﬂ grubunda
%40 oran›ndad›r. Bu durum
ortodonti alan›nda büyük bir iﬂ gücü
gereksinimi oldu¤unu göstermektedir.
Bu dalda tedavi gereksinimleri genel diﬂ
hekimlerince hemen hemen hiç karﬂ›lanamamaktad›r.
Karﬂ›lanamayan tedaviler koruyucu ve
önleyici baz› uygulamalar›n d›ﬂ›nda bütün tedavi çeﬂitlerini kapsamaktad›r.
Diﬂ hekimlerindeki bu yetersizlik bü-
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yük oranda e¤itim kurumlar›ndaki yetersizlikten, di¤er yandan tedavinin do¤as› gere¤i ö¤renciye hasta verilememesi, konunun çok detayl› olmas› ve her
yönüyle ö¤renmenin pratik olarak
mümkün olmamas›, ayr›ca tedavinin
zor, riskli, uygulaman›n özel beceri, ek
e¤itim çal›ﬂmas› gerektirmesinden kaynaklanmaktad›r.
Diﬂ hekimlerince karﬂ›lanamayan bu
gereksinimler, fakülte ve resmi kurumlardaki uzman ve doktoral› diﬂ hekimlerince ve serbest çal›ﬂan uzman ve
doktoral› diﬂ hekimleri taraf›ndan karﬂ›lanmas›na ra¤men yetersiz kalmaktad›r.
Bu dalda çal›ﬂan ortodontistlerin %75’i
kendi dal›nda hizmet vermektedir.
Karﬂ›lanamayan ve s›ra bekleyen hasta
say›s› 200.000 civar›ndad›r. Çözümsüz
hasta yoktur.
Diﬂ hekimlerinin bu eksikliklerini gidermek için lisans e¤itiminin içerik aç›s›ndan de¤iﬂtirilip geliﬂtirilmesi, koru-

yucu ve önleyici uygulamalar›n daha
detayl› olarak ö¤retilmesi gereklili¤i üzerinde durulmuﬂtur. Ayr›ca diﬂ hekimleri kurs, konferans ve sempozyumlarla
desteklenmelidir. Ortodonti alan›nda
uzmanl›k e¤itiminin verilmesi gerekli
görülmektedir.
Ortodonti uzmanl›k e¤itimi Avrupa
Birli¤i ülkelerinde oldu¤u gibi yaln›zca
diﬂ hekimli¤i fakültelerinde verilmelidir. Bu program›n içeri¤inde Erasmus
Projesi’nin gerektirdi¤i dersler ayn› ﬂekilde yer almal› ve süre minimum 3 y›l
olmal›d›r. Genel diﬂ hekimleri fakülte
e¤itimi süresince ald›klar› e¤itimin gerektirdi¤i düzeyde ortodonti hastas› tedavi edebilmelidirler (Sokrates E¤itim
Program›). Genel diﬂ hekiminin ortodontik tedavi çerçevesi, kendi etik ve
ahlaki de¤erleri ile s›n›rl›d›r
Uzmanl›k unvan›n› kullanmak isteyenler, kendi uzmanl›k alan› d›ﬂ›nda çal›ﬂamazlar. Çal›ﬂmak isterlerse uzmanl›k
unvan›n› kullanamazlar.

T›pta uzmanl›k tüzü¤ü tadilat› çal›ﬂma grubu raporu
ÇALIﬁMA GRUBU KATILIMCILARI:
Baﬂkan : Eser C‹LASUN
TDB Eski Genel Baﬂkan›
Raportör : Cem Faruk EREN
Manisa D.O. Baﬂkan›
Üyeler : Avukat Mustafa GÜLER
TDB Avukat›
K.Tümay ‹MRE
TDB Komisyon Üyesi
Tevfik Murat KARAER
TDB Komisyon Üyesi
Avukat Adem KESK‹N
Sa¤l›k Bakanl›¤› Hukuk Müﬂaviri
Avukat Ziynet ÖZÇEL‹K
Ankara D.O. Avukat›
Mehmet Akif ÖZER
TDB Komisyon Üyesi

omisyonumuz; Diﬂhekimli¤i ile ilgili
Kurul ve yasalar›n tamamen ayr› olarak düzenlenmesi gereklili¤ini öncelikle öngörmektedir.
Gerek; yasalar›n Meclis’den geçirilmesinin
(tüzüklere göre) daha kolay ve h›zl› olmas›.
Gerekse; T›pta Uzmanl›k Tüzü¤ü’nün Dan›ﬂtay taraf›ndan iptal gerekçelerinde yer alan "Kurul ve Komisyonlar›n yasa ile oluﬂturulmas› gerekmektedir. Tüzükle bu sa¤lanamaz." Yaklaﬂ›m› nedeniyle; "Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Yasas›" haz›rlanmas› gereklili¤i komisyonumuzun çal›ﬂma ﬂeklini oluﬂturmuﬂtur.

K

‹lgili yasada öncelikle;
• Sa¤l›k Mesleklerinde Uzmanl›k Kurumu
gibi adland›r›labilecek, koordinatör yap›ya
sahip bir üst Kurum oluﬂturulmas›; Alt›nda
da her mesle¤e ait (dr, diﬂhekimi, hemﬂire
gibi) bir Uzmanl›k Kurulu oluﬂturulmas› yer
almal›d›r.
Ancak; halen tüzük iptali ile ortaya ç›kan fiili durumun çözümlenebilmesinde zaman
kazan›lmas› için bir çal›ﬂma yap›lacak ve
Tüzük tadiline gidilecekse Kurul T›p ve Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurulu olarak de¤iﬂtirilmelidir.
Bu kuruldaki temsiller de gerek meslek örgütleri ve gerekse meslekler aras›nda Adil
olmal›d›r.
Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurulu
Kurulacak olan Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k
Kurulu Özerk bir yap›ya sahip olmal›d›r.
Kurul içinde;
• Sa¤l›k Bakanl›¤›
• Diﬂhekimli¤i Fakülteleri
• TDB
• DPT
• Uzmanl›k Derne¤i Temsilcisi yer almal›d›r.
Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k
Kurulunda;

• TDB’nin en az 1/3 oran›nda temsil edilmesini,
• DPT ve Uzmanl›k Derneklerinden (birer)
temsilci bulunmas›n›,
• Bakanl›k Temsilcisi içinde; A¤›z ve Diﬂ
Sa¤l›¤›n› temsil eden en yüksek düzeyli bürokrat›n da yer almas›n› öngörmekteyiz.
Muhalefet;; "Uzmanlar TDB taraf›ndan temsil edilmektedir,ayr›ca uzmanl›k derne¤i
temsiliyetine gerek yoktur." ﬂerhi koymuﬂtur (Tevfik Murat Karaer)
Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurulu;
• Karar veren, uygulayan ve denetleyen bir
organd›r.
• Bir alan›n uzmanl›k dal› olabilmesi için
gerekli ölçütleri belirler,
• Bir alan›n uzmanl›k dal› olarak belirlenmesine TDB’nin önerisi üzerine gerekli incelemeleri yaparak karar verir,
• Gerekli insan gücü planlamas›n› yapar,
• Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurulu içinde
yer alan Diﬂhekimi üyelerin en az 10 (on)
y›ld›r mesle¤ini uygulayan ve disiplin cezas›
almam›ﬂ olmas› gerekti¤i düﬂüncesindeyiz.
• Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurulu üyelerinin görev süreleri 2 (iki) y›lla s›n›rl›d›r.
Ancak Kurul üyesinin temsil etti¤i Kurum;
ayn› kiﬂiyi görevlendirdi¤i takdirde üyeli¤i
devam eder.
Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurulu’nun alt›nda en az 2 (iki) Komisyon bulunur;
1. E¤itim Kurumlar›n› De¤erlendirme Komisyonu
2. Uzmanl›k Dallar› E¤itim ve Müfredat Komisyonu’dur.
Uzmanl›k Dallar› E¤itim ve Müfredat Komisyonu, uzmanl›k dallar› say›s› kadar olacakt›r.
Komisyonlar›n Yap›s›
1-E¤itim Kurumlar›n› De¤erlendirme Komisyonu
Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan bir üye,
TDB’den bir üye,
Diﬂhekimli¤i Fakültesinden bir üye.
2-Uzmanl›k Dallar› E¤itim ve Müfredat Komisyonu
Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan bir üye,
TDB’den bir üye,
Diﬂhekimli¤i Fakültesinden bir üye
Uzmanl›k Derne¤i Temsilcisi bir üyeden oluﬂmal›d›r.
Ayr›ca bu komisyonda yer alan temsilciler
e¤itim verme yetkisinde olmal›d›r.
Uzman Tan›m›
Komisyonumuz uzman tan›m›n›;
• "Diﬂhekimli¤inde belirlenen uzmanl›k
dallar›ndan birisinde uzmanl›k e¤itimini tamamlayarak, mesleki uygulamas›n› bu dalla
s›n›rland›rmak üzere, mesle¤ini uygulama

ve uzmanl›k ünvan›n› kullanma hakk›n› ve
yetkisin kazanm›ﬂ kiﬂi" olarak kabul edilmiﬂtir.
• Uzman olmayanlar uzmanl›k unvan›n›
kullanamazlar. Uzmanl›k unvan ve yetkisini
kullananlar, uzmanl›k alan› d›ﬂ›nda t›bbi faaliyette bulunamazlar. Uzmanl›k diﬂhekiminin çal›ﬂma alanlar›n› k›s›tlayamaz.
• Farkl› görüﬂ; uzmanl›k belgesini alanlar,
Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurulu taraf›ndan tan›mlanan Uzmanl›k Dal› s›n›rlar› d›ﬂ›nda; diﬂhekimleri ise Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurulu taraf›ndan tan›mlanan, sadece uzmanlara aç›k, Uzmanl›k Alan› içinde
faaliyet gösteremezler.(Av. Mustafa Güler)
• Hastalar›n uzman diﬂhekimine görünmesi
için, bir diﬂhekimi taraf›ndan sevki tercih edilmelidir.
Doktora Yapanlar›n Uzmanl›¤›
Bu yasa ile diﬂhekimli¤inde uzmanl›k kurulu taraf›ndan belirlenen uzmanl›k dallar›nda
daha önceden doktora program›n› tamamlay›p dr. ünvan›n› alm›ﬂ olanlar, bu yasan›n
yay›n› tarihinden itibaren 6 (alt›) ay içinde
Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurulu’na baﬂvururlar.
Bu baﬂvurular, Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k
Kurulu’nun oluﬂturulaca¤› bir jüri taraf›ndan de¤erlendirilir. Diﬂhekimli¤inde Uzmanl›k Kurulu’nun ilgili dal hakk›nda belirledi¤i; teorik ve pratik e¤itim müfredat›na
ve klinik çal›ﬂmalar›na uygunlu¤u incelenir.
Varsa eksik teorik ve pratik çal›ﬂmalar› tamamlat›l›r. Sonras›nda bir s›nava al›n›rlar.
S›navda baﬂar›l› olanlara uzmanl›k belgesi
verilir.
Eksi¤i olmayanlara dosya üzeride yap›lan
inceleme sonras› uzmanl›k belgesi verilmesi
düﬂüncesini taﬂ›maktay›z.
Muhalefet:"Uzmanl›k yetkisi önceden belirlenen bilimsel kriterlere göre toplum için
belirlenen say›da ve niteliklere uygun olarak
yetiﬂtirilen kiﬂilere verilmelidir.
Ayr›ca bu ünvan› edinmek isteyen insanlar
aras›nda da eﬂit bir uygulama ve ayn› haklardan yararlanma olana¤› olmal›d›r.
S›n›rl› say›da uzman yetiﬂtirilece¤ine göre
bu alanda yetiﬂmek isteyenlere baﬂvuru, s›nava girme, baﬂar›l› olma halinde e¤itim
görme ve yine baﬂar›l› olma halinde de bu
unvan› edinme olana¤› verilmelidir. Mevcut
doktoral›lara uzmanl›k unvan ve yetkisi verilmesi hem uzmandan beklenen toplumsal
yarara, hem de diﬂhekimleri yönünden eﬂitlik ilkesine ayk›r› bir durumdur."(Av.Ziynet
Özçelik, Tevfik Murat Karaer)
Tüm bu görüﬂ ve çal›ﬂmalar; ç›kar›lmas› gerekti¤i düﬂüncesini ortaya koydu¤umuz diﬂhekimli¤inde uzmanl›k yasas› için bir tavsiye ve ön görüﬂ niteli¤i taﬂ›maktad›r.
Olas› taslak üzerinde yeniden ayr›nt›l› çal›ﬂmalar yap›lmas› kaç›n›lmazd›r.
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‘Gerçekler gözard› edilerek
fakülte aç›lmamal›’

Geçti¤imiz günlerde ülkemizde
varolan 15 diﬂhekimli¤i
fakültesine ek olarak Karadeniz
Teknik Üniversitesi’ne ba¤l› bir
yenisinin aç›laca¤› karar›n›n
Bakanlar Kurulu’ndan ç›kmas›
popülist yaklaﬂ›mlar›n art›k
bitece¤ine dair son umutlar›m›z›
da k›rd›. Y›llard›r her iktidara
oldu¤u gibi iﬂbaﬂ›ndaki hükümete
de defalarca bunun ülke
kaynaklar›n›n boﬂa harcanmas›
oldu¤unu anlatmam›za ve de onay
görmemize ra¤men ‘reel
politika’n›n çarklar› döndü ve bir
fakülte daha aç›ld›. Konunun bir
de akademik yönü var tabii.
Yetersiz imkanlarla aç›lan yeni
diﬂhekimli¤i fakültelerinin
sorunlar›n› Samsun Ondokuz
May›s Üniversitesi Diﬂhekimli¤i
Fakültesi Dekan› Prof.Dr. Hülya
Köprülü’yle konuﬂtuk.
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TDBD: Fakülteniz ne zaman ve hangi
ﬂartlarda e¤itime baﬂlad›?
Hülya Köprülü: Ondokuz May›s Üniversitesi Diﬂhekimli¤i Fakültesi; 19931994 e¤itim-ö¤retim y›l›nda 1 profesör
(Dekan), 1 doçent, 3 yard›mc› doçentten oluﬂan 5 ö¤retim üyesi ve 14 araﬂt›rma görevlisi olmak üzere 19 ö¤retim
eleman› ile Sa¤l›k Bilimleri Kompleksi
olarak inﬂa edilen ve daha sonra Rektörlük hizmet binas› olarak da kullan›lan binada e¤itim-ö¤retime baﬂlad›.
Toplam 15 adet komple diﬂ ünitinden
oluﬂan tek bir klinikte tüm diﬂhekimli¤i bilim dallar›na ait hizmetler verilmeye çal›ﬂ›ld›.
TDBD: Hiçbir altyap› çal›ﬂmas›
yap›lmadan aç›lan fakülteniz bu
koﬂullarda e¤itim yapt› ve mezunlar
verdi. Siz 2001 y›l›nda dekanl›¤a atand›n›z. Göreve geldi¤inizde nas›l
bir tabloyla karﬂ›laﬂt›n›z?
H.K.: Göreve baﬂlad›¤›m 2001 y›l› A¤ustos ay› itibar›yla 8 y›ll›k geçmiﬂi olan
Fakültede;
• Ö¤retim üyesi say›s› ikisi profesör, alt›s› doçent (dördü yard›mc› doçent
kadrosunda olup henüz ünvan alan), onu yard›mc› doçent olmak üzere ancak
onsekize ulaﬂabilmiﬂti. Böylesine yetersiz ö¤retim üyesi kadrosu ile 117 ö¤renci mezun edilmiﬂti.
• Mevcut 7 anabilim dal›n›n sadece birinde klinik ve doktor odalar› ile ideale
yak›n bir fiziki düzenleme henüz oluﬂmuﬂtu. Di¤er anabilim dallar› ise ikisi
ve üçü bir arada hizmet sunma gayreti
içindeydiler. Ayr›ca bir anabilim dal›nda da hala hiçbir ö¤retim üyesi yoktu.
Bu yüzden de doktora program› aç›lamam›ﬂt›.
• Mevcut 7 anabilim dallar›ndan ikisi
anabilim dal› baﬂkan› profesör, biri doçent, üçü yard›mc› doçentti. Bir anabilim dal›nda ise ö¤retim üyesi olmad›¤›
için di¤er anabilim dallar›ndan destekle

baﬂkanl›¤› vekaleten yürütülüyordu.
• Fakültenin zemin kat›nda, Üniversiteye ait matbaa ve Ziraat Fakültesi’ne ait Süt ‹ﬂleme Tesisi (peynirhane), ikinci
kattaki bir klinik ile, 4. kattaki Ö¤retim
Elemanlar› odalar› aras›nda kalan 3.
katta ise T›p Fakültesi hemﬂire lojman›
mevcuttu.
• E¤itim-ö¤retim ve s›navlarla ilgili normal iki sayfa bile tutmayan, ihtiyaca cevap vermeyen yetersiz bir yönerge mevcuttu.
• Diﬂhekimli¤i müfredat›nda olmas› gereken Toplum A¤›z Diﬂ Sa¤l›¤› Alan Çal›ﬂmas› uygulamas› yoktu.
• Enfeksiyon kontrolüne iliﬂkin düzenlemelerden sorumlu bir komisyon yoktu.
• Fakülte bilimsel dergisine ait bir yay›n kurulu bürosu ve sekreteryas› yoktu.
• Klinik öncesi, III. s›n›fta fantomda yap›lmas› gereken uygulamalar için laboratuvar ve donan›m› yoktu.
• Diﬂhekimli¤i ö¤rencisi, ö¤retim eleman›, fakülte çal›ﬂanlar› ve hastalar›n›n
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak bir kantin
yoktu.
TDBD:
Anlad›¤›m›z
kadar›yla
aç›lmas›n›n üzerinden 10 y›l geçmesine ra¤men Fakülteniz asgari
yeterliliklere henüz ulaﬂabilmiﬂ
durumda. Bu aç›dan bakt›¤›n›zda
yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin
aç›lmas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
H.K.: 8 y›ll›k geçmiﬂi olan bir diﬂhekimli¤i fakültesinin bahsetti¤im mevcut
durumundan da görülece¤i üzere bir
diﬂhekimli¤i fakültesi aç›lmas› düﬂünüldü¤ünde mutlaka göz önüne al›nmas› gereken olgular vard›r.
Diﬂhekimli¤i e¤itiminin verilebilece¤i
ve diﬂhekimli¤i hizmetlerinin sunulabilece¤i fiziki koﬂullar›n önceden mutlaka

haz›rlanmal›.
Sa¤l›k hizmeti sunulan fakültelerde bu
hizmetlerin sa¤l›kl› verilebilmesi için
tüm anabilim dallar›nda profesör ve doçent ö¤retim üyesi say›s›n›n yeterli olmal›.
Anadolu üniversitelerinde profesör ve
doçent bulunmad›¤› için ö¤retim üyeli¤inin henüz ilk basama¤›nda olan yard›mc› doçentlere verilmek durumunda
kal›nan idari görevlerin yürütülmesinde hiyerarﬂik düzende kimi s›k›nt›larla
karﬂ›laﬂ›labiliyor, ayr›ca da kendilerinin
bilimsel çal›ﬂmalar› ve geliﬂimleri olumsuz etkileniyor.
Geliﬂmiﬂ, kurumsallaﬂm›ﬂ diﬂhekimli¤i
fakültelerinde sadece bir anabilim dal›nda; Anadolu’daki fakültelerin ço¤undaki toplam ö¤retim üyesi say›s›n›n çok üzerinde profesör ve doçent bulunuyor ve bu y›¤›lman›n
önüne geçilmesi hususunda hala
hiçbir ad›m›n at›lm›yor.
Fakülte kurullar›n›n profesör ve
doçent say›s› yetersizli¤i nedeniyle
diﬂhekimli¤i ö¤retim üyelerinden
oluﬂturulam›yor.
Fakülte dekanlar›n›n meslekten olmayan profesörlerden atanmak
durumunda kal›n›yor.
Dekan atamalar›nda da aday›n bilimsel kriterlere uymas›n›n yan› s›ra yönetici özellikleri taﬂ›y›p taﬂ›mad›¤› da göz önüne al›nmal›.
Tüm bu gerçekler ortada iken ve
ülkemizde a¤›z-diﬂ sa¤l›¤›n›n üçüncü dünya ülkeleri düzeyinde
oldu¤u biliniyorken, mevcut fakültelerin kurumsallaﬂmas› sa¤lanmadan, ülkenin a¤›z-diﬂ sa¤l›¤› düzeyinin iyileﬂtirilmesi konusunda gerekli planlamalar yap›lmadan ve
uygulamalar baﬂlat›l›p sonuçlar› al›nmadan yeni diﬂhekimli¤i fakülteleri aç›lmamal›.
Bahsetti¤im bu hususlar›n göz önüne al›nmas›n›n; Avrupa Birli¤i uyum sürecine de olumlu katk›da bulunaca¤› kuﬂkusuzdur.
TDBD: Hep olumsuzluklardan bahsettik. Biraz da göreve geldikten
sonra yapt›klar›n›zdan bahseder
misiniz?
H.K.: 2 y›ll›k süreçte gerçekleﬂtirilenleri
özetlersek;
• E¤itim Komisyonunun “yinelenen e¤itim” de¤il “yenilenen e¤itim” anlay›ﬂ›
ve özverili çal›ﬂmalar› ile çok kapsaml›
bir E¤itim-Ö¤retim ve S›nav Yönergesi

haz›rlanm›ﬂt›r. E¤itimimizin amaç ve
hedeflerini belirten ders programlar›m›z›, ders veren Ö¤retim Üyelerini gösteren ve Yönergemizi de içeren bir Ö¤retim Rehberi her y›l güncelleﬂtirilmek
üzere düzenlenmiﬂtir.
• Diﬂhekimli¤inde †nfeksiyon Kontrolünün önemi nedeniyle oluﬂturulan
“‹nfeksiyon Kontrol Komisyonu” düzenledi¤i konferanslar ile tüm fakülte
çal›ﬂanlar›na evrensel önlemler konusunda bilgiler sunulmas›n› sa¤lam›ﬂ,
ö¤rencilerimizin hepatit B aﬂ›s› ile aﬂ›lanmalar› ve çapraz infeksiyon riskini azaltmak için gerekli haz›rl›klar› yapm›ﬂ,
düzenli olarak kontrolleri sürdürmektedir.
• Dershanelerimize bilgisayar, projeksi-

‘Gerçekler ortada iken ve
ülkemizde a¤›z-diﬂ sa¤l›¤›n›n üçüncü
dünya ülkeleri düzeyinde oldu¤u
biliniyorken, mevcut fakültelerin
kurumsallaﬂmas› sa¤lanmadan,
ülkenin a¤›z-diﬂ sa¤l›¤› düzeyinin
iyileﬂtirilmesi konusunda gerekli
planlamalar yap›lmadan ve
uygulamalar baﬂlat›l›p sonuçlar›
al›nmadan yeni diﬂhekimli¤i
fakülteleri aç›lmamas› gerekiyor’

yon cihaz› ve slayt perdesi gibi araç gereçler al›nm›ﬂ, yeni E¤itim-Ö¤retim y›l›nda daha ça¤daﬂ ortamda ders yap›lmas› için haz›rl›klar sürdürülmektedir.
• Her ö¤retim üyesine bilgisayar verilerek internet ortam›ndan yararlanmalar›
ve bilgiye ulaﬂmalar› kolaylaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
• Akademik kadromuz 6 yeni Yard›mc›
Doçent ile güçlenmiﬂtir.
• Fakültemizde Yabanc› Dil (‹ngilizce)
Haz›rl›k S›n›f› aç›lmas› çal›ﬂmalar› sonuçlanm›ﬂ olup ilk kez bu sene uygulama baﬂlayacakt›r. Haz›rl›k s›n›f›nda
baﬂlayan yabanc› dil e¤itimi 2. ve 3. s›n›flarda mesleki ‹ngilizce ö¤renilmesi amac› ile devam edecektir.

• Fakültemiz Bilimsel Dergisi Yay›n Kurulu de¤iﬂtirilmiﬂ, olmayan Yay›n Kurulu Bürosu ve Sekreteryas› oluﬂturularak
yay›n kuruluna sa¤l›kl› bir çal›ﬂma ortam› kazand›r›lm›ﬂt›r.
• Üniversitemiz T›p Fakültesi Hastanesinde yatan hastalara yönelik önleyici
diﬂhekimli¤i hizmeti sunmak üzere bir
ünite oluﬂturulmuﬂ hizmete geçmek üzeredir.
• E¤itimin kalitesini artt›rmak, ça¤daﬂ
diﬂhekimleri yetiﬂtirmek amac›yla mevcut e¤itimin yetersizliklerinin ortaya
konularak ö¤renme a¤›rl›kl› e¤itime geçilmesi için nas›l bir yol izlenmesi gerekti¤i konusu düzenlenen bir konferans ve panelle tart›ﬂmaya aç›lm›ﬂt›r.
• Fakültemizde at›l durumda olan cihazlar›n bak›m› yapt›r›lm›ﬂ, araﬂt›rma laboratuar› için düﬂünülen alan projelendirilmiﬂ inﬂaat aﬂamas›ndad›r.
• Ülkemizin içinde bulundu¤u zor
koﬂullara artan ö¤retim eleman› say›s›na, harcamalara ve döner sermaye da¤›t›m› ile ilgili yüzdelerin
artmas›na ra¤men 2000 y›l›na oranla döner sermaye gelirimiz yaklaﬂ›k 3 kat artm›ﬂt›r. Tüm bu harcama ve da¤›t›ma ra¤men gelirimizin giderden belirgin oranda fazla
olmas›n›n nedeni ise çal›ﬂma disiplininin oluﬂturulmas› ve kurumsallaﬂma yolunda at›lan ad›mlara ba¤lanm›ﬂt›r.
• Fakültemize tahsisi yap›lan toplant› odas› ve seminer odalar› ile ilgili projeler tamamlanm›ﬂ yap›m aﬂamas›ndad›r.
• Zemin katta matbaan›n bulundu¤u fiziki alan Fakültemize tahsis edilmiﬂ, bu alan o kattaki di¤er alanlarla birlikte projelendirilip ihalesi yap›lm›ﬂ inﬂaat aﬂamas›ndad›r.
Protez ve Tedavi Preklinik laboratuarlar› olarak kullan›ma aç›lacak olan bu alanlar ile ça¤daﬂ e¤itim ortamlar›na kavuﬂulacakt›r.
• 3. katta bulunan hemﬂire lojman›n›n
da Fakültemize tahsisi ile kazan›lan alan projelendirilmiﬂ ba¤›ms›z bir anabilim dal› klini¤i oluﬂturma çal›ﬂmalar›
sürdürülmektedir.
Bu yaﬂananlardan yola ç›k›larak saptanan istenmeyen durumlarla tekrar karﬂ›laﬂ›lmamas› için gerekli yasal düzenlemelerin yap›lmas›, yönetici durumunda
olan ö¤retim üyelerinin gerçekten özlemini çekti¤i as›l iﬂlerini yapmalar›na olanak sa¤layacakt›r.
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TDB Genel Baﬂkan› Celal Korkut Y›ld›r›m’›n Bakanlar Kurulu’nun yeni bir diﬂhekimli¤i
fakültesi kurulmas› karar› üzerine tüm bakanlara gönderdi¤i yaz›n›n metnini yay›ml›yoruz.

‘Geçmiﬂ iktidarlar›n popülist
politikalar›na devam etmeyin’
Celal Korkut Y›ld›r›m

nsanlar›n her ﬂeyin en iyisine; özellikle sa¤l›k hizmetlerinin en kalitelisine
lay›k olduklar› gerçektir. Bu amac›
gerçekleﬂtirmek için siyasete girerek halk›m›zdan oy istemiﬂ ve halk›m›z talebinizi
uygun görerek bu ülküyü gerçekleﬂtirmek
üzere hizmetlerinizi beklemeye baﬂlam›ﬂt›r. Bunun için sorumluluk taﬂ›yor ve yetkilerinizi kullan›yorsunuz.
Yaﬂam›n her alan›nda yap›lacak düzenlemelerde; verilere dayanarak kararlar almak, temel anlay›ﬂ olmuﬂtur. Ne yaz›k ki
ülkemizde bask›n ç›kan politikac›lar ve
bürokratlar kararlar›n› verilere dayanarak
yürütmezler. Bunun en somut örne¤ini
do¤algazda yaﬂamaktay›z. Say›n Baﬂbakan›n ve ilgili bakanlar›n yapt›klar› aç›klamalardan özellikle enerji alan›nda geçmiﬂ
dönem siyasetçilerin gereksiz talepte bulunarak ülkemizin hukuki ve ekonomik
anlamda nas›l bir dar bo¤aza sokuldu¤unu ibret ve hayretle izliyoruz.
59. Cumhuriyet hükümetimizin icraatlar›n›n geçmiﬂ iktidarlardan farkl› olaca¤›; farkl› olmas› gerekti¤i beklentilerimiz ne yaz›k ki gerçekleﬂmemiﬂtir.
Kendi alan›m›z d›ﬂ›ndaki icraatlar›n do¤rulu¤u ya da yanl›ﬂl›¤› hakk›nda yorumda
bulunma bilgiçli¤i, Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin politika yapma yöntemi ile ba¤daﬂmaz.
Bu anlamda genel olarak sa¤l›k, özellikle
a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› hizmetleri ile ilgili düﬂüncelerimiz, baﬂta Say›n Sa¤l›k Bakan›
Prof.Dr. Recep Akda¤ olmak üzere di¤er
ilgili makamlara iletilmiﬂti.
Say›n Bakan›m›z› 23 Aral›k 2002 tarihinde yapt›¤›m›z ziyaretimizde, sorunlar›m›z
hakk›nda sözlü olarak bilgi verilmiﬂ ve taleplerimiz bir dosya halinde kendilerine
sunulmuﬂtur.
Milletvekili meslektaﬂlar›m›z; Say›n

‹
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Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt, Say›n Süleyman Gündüz, Say›n Mehmet K›l›ç, Say›n
Bayram Özçelik, Say›n Remziye Öztoprak
ve Say›n Orhan Seyfi Terzibaﬂ›o¤lu’nun
kat›ld›¤› 19 Mart 2003 tarihli toplant›da
ise, say›n Bakan›m›zdan üzerine vurgu yaparak çok önemli iki konuda beklentilerimizi iletmiﬂtik.
Bunlardan birisi, diﬂhekimli¤iyle ilgili yap›lacak düzenlemelerde Türk Diﬂhekimleri Birli¤i’nin görüﬂlerinin al›nmas›yd›. Bu
talebimiz AK Partisinin; "sivil toplum örgütleri ile birlikte çal›ﬂaca¤›m" anlay›ﬂ›yla bire bir örtüﬂen bir talebimizdi. ‹kinci talebimiz ise, diﬂhekimli¤i mesle¤inde
yaﬂanan iﬂsizlik nedeni ile yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmamas› ve var olan
kontenjanlar›n düﬂürülmesiydi. Her iki
talebimizin uygun görülmesine ra¤men, Sa¤l›k Bakanl›¤›, mesle¤imizi ilgilendiren ve sa¤l›k alan›ndaki son derece
önemli de¤iﬂiklikleri getiren;
a) Özel Hastaneler Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Yönetmelik,
b) Devlet Memurlar›n›n Tedavi Yard›m›
ve Cenaze Giderleri Yönetmeli¤ine Bir
Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik
c) Devlet Memurlar› Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤› Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun’un tasar› ve taslaklar› aﬂamas›nda
hiçbir görüﬂ sorulmam›ﬂt›r. Ancak yay›nland›ktan sonra bilgi sahibi olunabilmiﬂtir.
En son olarak sizin de onay›n›zla 17 Haziran 2003 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca
"Karadeniz Üniversitesi Rektörlü¤üne
ba¤l› Diﬂhekimli¤i Fakültesi" kurulmas›na karar verilmiﬂtir
Ülkemizin diﬂhekimine ihtiyac› olmad›¤›na yönelik bilimsel gerekçeleri ve buna iliﬂkin verileri geçmiﬂ iktidarlara, Say›n Bakan›m›za ve ilgili makamlara hem sözlü
hem de yaz›l› olarak sunmam›za ve görüﬂlerimizin de uygun bulunmas›na ra¤men,
bu sonucun ortaya ç›kmas›n› anlamakta
zorluk çekiyoruz.

Ülkemizde diﬂhekimli¤i hizmetlerinin
yaklaﬂ›k %80’i özel sa¤l›k kuruluﬂlar›nda
verilmektedir. Ve son y›llarda giderek artan bir ﬂekilde meslektaﬂlar›m›z, iﬂyerlerinde ya boﬂ oturmakta ya da muayenelerini kapat›p, baﬂka geçim alanlar› bulmaya çal›ﬂmaktad›rlar. Bu de¤erlendirmemizin yanl›ﬂ olmad›¤›n›, aile diﬂhekiminiz
veya tan›d›¤›n›z herhangi bir diﬂhekimi size do¤rulayacakt›r.
Devletin ve ailelerin milyarlarca harcama
yaparak 5 y›l e¤itim ald›rd›¤› diﬂhekimlerinin resmi kurumda istihdam edilememeleri-edilmemeleri ya da milyarlarca yat›r›m yaparak açt›klar› muayenelerinde
boﬂ oturmalar› ekonomik ve insani aç›dan do¤ru de¤ildir.
Yeni Diﬂhekimli¤i Fakültelerinin aç›lmas›na; "evet" demek, "diplomal› iﬂsiz yaratmak" ve "devletin-halk›n cebinden milyarlarca de¤erin boﬂa gitmesi" demektir.
Türkiye ve Türkiye halk›n›n, ça¤daﬂ ülke
insanlar›n›n yaﬂam koﬂullar›na eriﬂtirilmesi hedefinin yakalanabilmesi, geçmiﬂ iktidarlar›n popülist politikalar›ndan uzak
durulmas› ile gerçekleﬂecektir. Bu yeni siyasi anlay›ﬂ, say›n Baﬂbakan›n tüm konuﬂmalar›n›n ana ruhunu oluﬂturmas›na ra¤men, yap›lanlar›n farkl› olmas›, ülkemizin
ve mesle¤imizin gelece¤i ile ilgili endiﬂelerimizin daha da artt›rmas›na neden olmaktad›r.
Bu nedenle;
1. Yeni diﬂhekimli¤i fakültelerinin aç›lmas›n›n durdurulmas›,
2. Aç›lmas›na karar verilen fakültelerin
aç›lmamas› yönünde karar de¤iﬂikli¤ine gidilmesi,
3. Diﬂhekimli¤i fakültelerindeki ö¤renci kontenjanlar›n›n düﬂürülmesi,
Tüm diﬂhekimli¤i camias›n›n talebidir.
Bu konudaki duyarl›l›¤›m›z meslektaﬂlar›m›za, halk›m›za ve ülkemize karﬂ› sorumlulu¤umuzun gere¤idir.
Endiﬂelerimizin ve düﬂüncelerimizin de¤erlendirilece¤i inanc› ile sayg›lar sunar›m.

Prof.Dr. Y›ld›z Öztürk*
on y›llarda hastalar›n diﬂhekimlerinden beklentileri aras›nda estetik faktörünün gittikçe daha fazla
ön plana ç›k›ﬂ› meslektaﬂlar›m›z›n kendilerine mesleki alanda güncel bilimsel
uygulamalar› yak›ndan izleme olana¤›n›
sa¤layan mezuniyet sonras› e¤itime olan talebini artt›rm›ﬂt›r.
Geliﬂen teknolojiye paralel olarak diﬂhekimli¤i alan›nda interdisipliner ve
bazen mültidisipliner çal›ﬂmalar ön plana ç›kmaktad›r. Diﬂleri alveol kavisleri
üzerinde düzgün bir ﬂekilde s›ralamay›
amaçlayan klasik ortodontik tedavi
yöntemlerinin yan›nda günümüzde e-

S

Mezuniyet sonras›
e¤itim ve ortodonti

‘Mezuniyet sonras› ortodontik
e¤itimde önemli olan
diﬂhekimlerine tedavi
edebilecekleri hastalar ile
bir ortodontiste göndermeleri
gereken hastalar›
birbirlerinden ay›rt edebilme
becerisinin kazand›r›lmas›d›r.’
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riﬂkin ortodontisi, protez öncesi ortodontik tedavi, ortodonti-ortognatik cerrahi, ortodonti-implantoloji ve ortodonti-periodontoloji iﬂbirli¤ini içeren
uygulamalar yap›lmaktad›r. Diﬂhekimleri önleyici ve durdurucu ortodontik
tedavi yöntemleri yan›nda erken dönemde basit ve k›sa süreli ortodontik ve
ortopedik tedavi yöntemlerine iliﬂkin
uygulamalar› ö¤renebilecekleri e¤itim
programlar›na ilgi duymaktalar.
Ülkemizde diﬂhekimlerinin ortodonti
alan›nda mezuniyet sonras› e¤itim konusundaki düﬂünce ve isteklerinin belirlenmesi amac›yla 334 diﬂhekiminin
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen bir anket çal›ﬂmas›n›n sonuçlar› ﬂu ﬂekildedir: Ankete kat›lanlar›n büyük ço¤unlu¤u ‹stanbul (%36), Gazi (%17) ve Marmara
Üniversitesi (%11) Diﬂhekimli¤i Fakültelerinden son 20 y›l içerisinde (%83)
mezun olmuﬂtur, % 20 si dokora yada
uzmanl›k e¤itimi yapm›ﬂ, % 63 ü daha
önce farkl› dallarda mezuniyet sonras›
e¤itime kat›lm›ﬂt›r. En yüksek kat›l›m
oran› % 43 ile total ve parsiyel protez alan›ndad›r. Konservatif diﬂ tedavisi, endodonti, kuron-köprü protez, periodontoloji, a¤›z ve diﬂ-çene hastal›klar›
cerrahisi konular›ndaki kat›l›m oran› %
30-40 aras›ndad›r. Diﬂhekimlerinin %
26 s› oral implantoloji, % 24 ü ortodon-

ti, % 22 si pedodonti, % 16 s› a¤›z hastal›klar›, %14 ü oral diagnoz ve radyoloji dallar›nda mezuniyet sonras› e¤itim
programlar›na kat›lm›ﬂlard›r.
Ortodonti alan›nda mezuniyet sonras›
kursa kat›lmay› arzu eden diﬂhekimlerinin oran› % 85 ( 285 diﬂhekimi) olarak
belirlenmiﬂtir. En fazla ilgi duyulan konular önleyici ortodonti (% 82), güncel
uygulamalar (% 69), ortodontik tedavi
gereklili¤ine karar verme (%68) ve durdurucu ortodontidir (% 63). Özellikle
önleyici ortodontinin yayg›nlaﬂmas›n›n
ülkemizde ortodontik sorunlu kiﬂilerin
say›lar›n›n azalmas›nda önemli katk›s›
olacakt›r.
Gerek ortodontik tedavi gereklili¤ine
erken dönemde karar verilmesi ve hastalar›n bilinçlendirilerek tedavilerine
baﬂlat›lmas›, gerekse durdurucu ortodontik tedavi çal›ﬂmalar›ndaki art›ﬂ ortodontik sorunlar›n ﬂiddetinin azalmas›
ve tedavi sürelerinin k›salt›lmas›nda etkili olacakt›r.
Diﬂhekimlerinin yar›s› (%54 ve % 52)
sürme rehberli¤i ve hareketli ayg›tlarla
ortodontik tedavi uygulamalar›na ilgi
duymaktad›r. Sürme rehberli¤i fazla
maliyet gerektirmeyen do¤ru tan› konularak dikkatli yap›lmas› durumunda
hastalar›m›z aç›s›ndan son derece avantajl› bir tedavi yöntemidir.
Ortodontik tedavinin protezin baﬂar›s›
üzerindeki olumlu etkisini dikkate alarak protez öncesi ortodontik tedaviyi
ö¤renmek isteyenlerin oran› % 45 dir.
Ortodonti e¤itimi almak isteyen diﬂhekimlerinin ortalama üçte biri pekiﬂtirme yöntemleri, periodontal sorunlu
hastalarda ortodontik tedavi ve dentoalveoler düzeyde sabit ortodontik tedavi yöntemleri konular›n› tercih etmektedir.En az talep (% 20 civar›nda)
fonksiyonel ortopedik tedavi ve iskeletsel düzeyde ortodontik tedavi yöntemleri konusunda gerçekleﬂmiﬂtir.
Mezuniyet sonras› ortodontik e¤itimde
önemli olan diﬂhekimlerine tedavi edebilecekleri hastalar ile bir ortodontiste
göndermeleri gereken hastalar› birbirlerinden ay›rt edebilme becerisinin kazand›r›lmas›d›r. Ortodontik tedavi yapmak isteyen diﬂhekiminin çok iyi bilmesi gereken konu a¤›z ve diﬂ sistemi
geliﬂimidir. Muayenehane prati¤inde
diﬂhekimi ortodontist iﬂbirlili¤inden ortodontik sorunlu hastalar›m›z›n kazan›mlar› büyük olacakt›r.
* ‹.Ü. Diﬂhekimli¤i Fakültesi,
Ortodonti Anabilim Dal›

Lateral epikondilit
(Tenisçi Dirse¤i)
Sevgi Sevi Subaﬂ›*

enisçi dirse¤i olarak da adland›r›lan letarel epikondilit, ilk kez
Major taraf›ndan 1883 y›l›nda
tan›mlanm›ﬂt›r(2). Lateral epikondilit;
popülasyonun %1- 3' ünde görülmektedir. En çok 40-60 yaﬂlar› aras›nda ve
dominant kolda ortaya ç›kar. Klinik olarak olgular›n % 5’i tenis sebebiyle yaralan›rken2 (30 yaﬂ üstü oyuncularda
%40-50)1, hastal›¤›n daha çok tekrarlay›c› ve kümülatif travmalara ba¤l› oldu¤u bildirilmektedir3. Görülme s›kl›¤›
40-50 yaﬂlar›ndaki kad›nlarda ve erkeklerde çok farkl› de¤ildir. Lateral epikondilitte as›l etkilenen kas humerusun
lateral epikondiline yap›ﬂan extensor
carpi radialis brevis 1 olmakla birlikte
extensor carpi radialis longus, extensor
digitorum communis ve extensor carpi
ulnaris de etkilenmektedir3. Sonuç olarak el bile¤i ekstansörleri etkilendi¤i için el bile¤inin dirençli olarak geriye
bükülmesinde ﬂiddetli a¤r› ortaya ç›kar4.

T

‹lgili kaslar›n tekrarlayan kas›lmalar›
gerilim kuvvetlerini artt›r›r. Epikondilit, tendinöz orijinde mikro-travmalara
neden olur, enflamatuvar reksiyon olarak baﬂlar7 ve daha sonra mikro y›rt›klar oluﬂur. Tendon yap›lar›ndaki dejenerasyon doku yetersizli¤i oluﬂturur.
Bu duruma aﬂ›r› kullan›m sendromu da
denebilir. Oluﬂan kas zay›fl›klar›, binen
yükleri absorbe edebilme yetisini azalt›r. Doku elastikiyeti de azalm›ﬂt›r.
Tenisçi dirse¤inin oluﬂmas›nda bir
çok faktörün etkisi vard›r;
1. Ön kolun ekstansör kaslar›n›n hareketiyle oluﬂan aﬂ›r› kullan›m sendromu,
2. Azalm›ﬂ elastikiyet12,
3. Dirsek bölgesindeki güç ve yüklerin
yaralanmaya sebebiyet verecek ﬂekilde
gelmesi,
4. Teknikteki hatalar12 bunlar aras›ndad›r.

Kol alt
k›s›m
kaslar›

Hasarl› tandon
lateral
epicondyle

ﬁekil 1. Lateral epikondilit tablosu.
Kümülatif travmalar el bile¤inin fleksör-ekstansör veya pronatör-supinatör
kaslar›n›n tekrarlayan kas›lmalar›n› gerektiren aktivitelerde meydana gelir5.
Vizüel deste¤in çok önemli oldu¤u ve
dar bir alanda küçük hareketlerle çal›ﬂ›lan diﬂhekimli¤inde bu yap›lar›n zarar
görmesi ola¤and›r.
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ﬁekil 2. Lateral epikondil ve kaslar
Lateral epikondilitin belirtileri;
• Kolun üst taraf›nda, dirse¤in hemen
d›ﬂ ve alt k›sm›nda oluﬂan rahats›zl›k
hissi ve a¤r›. A¤r› tüm ön kola yay›labilir4.
• A¤›rl›k taﬂ›rken veya kol bükülüyken
a¤r› hissedilmesi veya tedavi
aletlerini ya da günlük yaﬂamda her
hangi küçük bir cismi kavrarken hissedilen a¤r›,
• Dirse¤i düzeltmede zorluk,

• Kavrama gücünde zay›flama4,
• 8 ile 12 hafta aras›nda süren a¤r›7, 3
haftadan birkaç y›la kadar rahats›zl›k
hissidir.

kadar say›n ve gevﬂeyin. Ayn› egzersizi
el bile¤inizi öne do¤ru bükerek tekrarlay›n. E¤er bu egzersiz a¤r›l› oluyorsa,
dirse¤inizi bükerek yapmay› deneyin.

*A¤r› birkaç günden fazla sürerse ve
dirsek ekleminde ﬂiﬂme varsa zaman
kaybetmeden doktorunuza baﬂvurun.

2. Koruma ve kuvvetlendirme egzersizleri:
Kuvvetlendirme egzersizlerinin tedavinin di¤er önemli modalitesidir7-8-11 ve as›l amac› tekrarlanan aktivite ile binen
yükleri karﬂ›layabilmektir. Bu egzersizlere öncelikle a¤›rl›ks›z olarak; dirse¤i
yavaﬂça büküp açarak baﬂlan›r. Ard›ndan parmaklarla devam edilir. Avuç içiniz yere bakarken parmaklar›n›z› olabildi¤ince aç›n 5’ e kadar say›n ve kapat›n.

Tenisçi dirse¤ini önlemek için :
• A¤›rl›k kald›r›rken avuç içininiz vücudunuza dönük olsun.
• El a¤›rl›klar›yla (dumble) kuvvetlendirme çal›ﬂmas› yap›n. E¤er a¤r› hissederseniz devam etmeyin.
• ‹lgili kaslar›n›z› çal›ﬂt›rmadan önce ›s›nma ve germe egzersizleri yap›n8.
Tedavi:
Tedavinin amac›; a¤r›y› ve inflamasyonu azaltmak, iyileﬂmeyi h›zland›rmak,
yaralanm›ﬂ dokuya gelen yükleri azaltmakt›r. Bunun için RICE metodunu önerilmektedir. RICE; istirahat, buz uygulamas›, kompresyon ve yukar› kald›rma kelimelerinin ‹ngilizce baﬂ harflerinden oluﬂur (rest, ice, compression
and elevation)8. Buz, 1-2 saatte bir 1015 dakika uygulanabilir. Yap›lara binen
yükleri azaltmak için ise dirsek veya el
bile¤i atellerinden yararlan›l›r7-8. Ateller
çok çeﬂitli olabildi¤i gibi hafif vakalarda
lateral epikondilit band›n›, daha a¤r›l›
olgularda e¤er endikasyon varsa el bile¤ini stabilize eden el bile¤i ortezleri tercih edilir.

ﬁekil 4. Univerﬁekil 3. Lateral
Epikondilit Band› sal elbile¤i ortezi

‹zometirk egzersizler11 için, el bile¤iniz
hiç hareket etmeden, geriye do¤ru bükmeye çal›ﬂ›rken di¤er elinizle bu harekete izin vermeyin. 5’e kadar say›n ve
gevﬂeyin. Ayn› egzersizi ters yönde de
uygulay›n.

ﬁekil 7. A¤›rl›kl› (dumble ile) el bile¤i
egzersizleri için, ön kolunuz dizinizin
üstünde destekli oturun. Avuç içiniz
yukar› bakarken el bile¤inizi yavaﬂça
yukar› do¤ru çekerek a¤›rl›¤› kald›r›n 2
saniye bekleyip yavaﬂça indirirn. Ayn›
egzersizi avuç içi aﬂa¤› bakarken tekrarlay›n. Egzersiz a¤r›s›z yap›ld›kça kolunuzu dizinizin üzerinden kald›r›p uzatarak ilerleme sa¤layabilirsiniz6.

ﬁekil 8. Ön kol rotasyon egzersizinde,
kolunuzu ﬂekildeki gibi destekleyip a¤›rl›¤›, avuç içi yukar› bakacak ﬂekilde
tutun. Tam ortadan de¤il vücuda yak›n
yerinden tutarak yükü ayarlay›n. A¤›rl›¤› yavaﬂça içe ve d›ﬂa do¤ru ikiﬂer saniye tutarak çevirin6.
ﬁekil 5. Dirençli egzersiz için, parmaklar›n›z›n etraf›na sard›¤›n›z band› veya
egzersiz hamurunu aç›n ve kapat›n.

ﬁekil 6. Kavrama için, egzersiz hamuru
veya yumuﬂak bir topu avucunuza al›n
s›k›n. 5’e kadar say›n ve gevﬂeyin6.

Egzersiz:
Serbest a¤›rl›klarla egzersiz:
1. Germe egzersizleri:
Dirsek yap›lar›n›n iyileﬂme süresince el
bile¤i ekstansörlerinin elastikiyetinin
devaml›l›¤› gerekir. Bunun için germe
egzersizlerinin yap›lmas› çok önemlidir8. Elinizi kendinize do¤ru bükün 5’e

10-15 dk. l›k s›cak uygulama yap›labilir.

Progresif bir kuvvetlendirme program›
için a¤r›s›z bir elbile¤i ekstansiyonu ve
supinasyonu elde edilmiﬂ olmal›d›r.
Her bir a¤›rl›k çal›ﬂmas›ndan önce 3-5
dakika yürüme ile ›s›nma veya dirse¤e

En önemli tedavi yaralanmay› tekrar etmekten kaç›nmakt›r. Bu nedenle a¤›rl›k
çal›ﬂmalar›nda atelinizi ç›karmay›n›z7-89
. Egzersiz e¤itiminde progresif egzersiz
program› tercih edilmelidir10. Her bir
egzersize 10 tekrarla baﬂlay›p, say›y›
25-30 tekrara ç›karmak mümkündür.
Tekrar say›s› ve a¤›rl›k, a¤r› durumuna
göre de¤iﬂtirilmelidir. A¤›rl›k e¤itimine
500 gr. ile baﬂlanabilir. Progresyona göre, haftal›k veya iki haftal›k periyotlarla
250 gr. veya 500. gr. artt›r›larak a¤›rl›kla çal›ﬂ›labilir. En çok 3 kg. ile ve 20
tekrarl› çal›ﬂmak yeterli olacakt›r. Bu
seviyede kolunuzu bükmeden, uzatarak ve desteklemeden çal›ﬂabilirsiniz.
Egzersiz sonras›nda 10 dakikal›k buz
uygulamas› yararl› olacakt›r6.
A¤›rl›k program›na alternatif olarak
“theraband’’ denilen elastik bantlarla
yap›lan izofleks egzersizler (Nirchl &
51 / TDBD

Sobel), uzama ve k›salma kas›lmalar›n›
içeren kombine bir çal›ﬂma sa¤lar.
Renklerine göre farkl› kuvvet uygularlar. Sar› renk en hafifidir ve ilk fazlarda
tercih edilir. Uzama kas›lmalar›n› (eksantrik) içeren egzersizler epikondilit
a¤r›s›n›n azalt›lmas›nda etkili bulunmuﬂtur7. Biceps kas› için aya¤›n›zla üstüne basarak bant›, avuçlar›n›z size bakacak ﬂekilde kendinize çekin. 10 tekrarl› çal›ﬂmalar yararl› olacakt›r.

ﬁekil 9. ‹zofleks bantlar.

ﬁekil 10. Ayn› anda her iki biceps kas›
için izofleks
çal›ﬂma.

d›¤› durumlarda hasta tedavi ederken
ve egzersizlerinizi yaparken mutlaka lateral epikondilit band›n›z› kullan›n›z7-89
. Egzersizlere 3-4 ay devam edilmesini
öneriyoruz.
E¤er dinlenme, medikasyon ve egzersiz
ile tedavi sa¤lanam›yorsa o zaman nadiren de olsa cerrahi endike olabilir
(%3)8.
Diﬂhekimleri, maniplasyonun gere¤i olarak tekrarlay›c› ve kümülatif yüklerle
sürekli karﬂ›laﬂmaktad›rlar. Bu nedenle
de hastal›¤›n tekrarlama riski oldukça
yüksektir. Hastal›¤›n yinelemesini önlemek için :

4. Nynke Smidt, PhD, Danielle A van der
Windt, PhD, Williem J. Asserdelft, MD,
PhD, Anneke J. Mourits, MSc, Walter I. Deville, MD, Andrea F. De Winter, PhD, Lexs
M. Bouter, PhD. Interobserver reproducibility of the assessment of severity of complaints, grip strenght, and pressure pain
thereshold in patients with lateral epicondylitis. Arch Phys Med Rehabil 2002 August; 83:1145-1150.

• Dirsek ekleminizi zorlayan aktiviteleri b›rak›n veya de¤iﬂtirin. E¤er devam
etmeniz gerekiyorsa aktiviteye baﬂlamadan önce mutlaka 5-10 dakika ›s›nma
hareketleri yap›n.

5. Basford JR, Sheffield CG, Cieslak
KR.Laser therapy: A randomized, controlled trial of the effects of low intensity
Nd:YAG laser irradiation on lateral epycondylitis. Arch Phys Med Rehabil 2000;
8:1504-1510.

• Germelerinizi ve kuvvetlendirme egzersizlerinizi düzenli yap›n.
• Aktivite bittikten sonra buz uygulamas›n› aksatmay›n.
• Uzun süre ayn› pozisyonda çal›ﬂmay›n, s›k s›k dinlenme aral›klar› verin ve
dinlenme sonras› birkaç germe egzersizi yap›n7.
• Dirse¤inizin hemen alt›na lateral epikondilit band›n›z› tak›n7-8-9. Fakat dolaﬂ›m› etkilememesi için s›k s›k kontrol edin.

ﬁekil 11. Theraband ile tek bir biceps
kas›n› çal›ﬂma pozisyonu.
Tüm egzersizleri günde üç kez düzenli
olarak yap›n. Diﬂ tedavisi yapmadan
önce 5-10 dakika germe egzersizleri ile
yaralanma riskini azaltabilirsiniz. Hiçbir egzersiz a¤r›ya sebebiyet vermemelidir. Böyle bir durumda tekrar say›s›, a¤›rl›k veya kullan›lan eklem aç›kl›¤› azalt›labilir. Yine de a¤r›l› durum devam
ediyorsa kontrol için doktorunuza, egzersiz modifikasyonu için fizyoterapistinize baﬂvurunuz6.
Genelde, kas gücü sa¤lam taraf›n gücünün %70-80’ ine ulaﬂ›nca iﬂe dönmeye
izin verilir fakat bunun mümkün olmaTDBD / 52

juries. Kevin E. Wilk, James R.Andrews
‘’Rehabilitation of elbow injuries’’. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2001; 79-93.
3. W. Ben Kibler, MD, FACSM, Stanley A.
Herring, MD, FACSM, JOel M. Pres, MD.
Functional Rehabilitation of Sports and
Musculoskeletal Injuries. W. Ben Kibler
and Joel M. Pres, MD ‘’Rehabilitation of
the Elbow.’’ Asper Publishers Inc. Maryland 1998; 171 –181.

Sa¤l›kl› ve bol egzersizli günler diliyorum.
* Fizyoterapist, Araﬂt›rma Görevlisi,
‹zmir D.E.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
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Sürekli Diﬂhekimli¤i E¤itimi kredilendirilmiﬂ sorular›
1-Normal okluzal seviyesinin daha alt›na düﬂerek devrilmiﬂ veya rotasyona
u¤ram›ﬂ diﬂlerde, okluzal yüzeyi restore etmek amac›yla kullan›lan t›rnak
tipi aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
a) Okluzal t›rnak
b) Embrazür t›rnak
c) Onley t›rna¤›
d) ‹nsizal t›rnak
e) Uzun t›rnak
2- Aﬂa¤›daki antibiyotiklerden hangisi Eritromisin ile antagonizma (ters ilaç etkileﬂimi) gösterir?
a) Tetrasiklin
b) Klindamisin
c) Amoksisilin
d) Ornidazol
e) Sefuroksim Aksetil
3-. Aﬂ›r› iskeletsel bozuklu¤a sahip eriﬂkin bireylerde ideal tedavi aﬂa¤›daki yöntemlerden hangisi ile yap›labilir ?
a) Fonksiyonel ortodontik tedavi.
b) Sabit ortodontik tedavi.
c) Ortodontik cerrahi tedavi.
d) A¤›z d›ﬂ› ortopedik ayg›tlar
kullan›larak.
4- Periodontal yönden zay›f diﬂlerin
splintlenmesi veya karﬂ›t› olmayan
diﬂlerin konumunun kontrolü için
kullan›lan, müdifiye edilmiﬂ okluzal
t›rnak aﬂa¤›dakilerden hangisidir?
a) Embrazür t›rnak
b) Uzun (devaml›) t›rnak
c) Periodontal t›rnak
d) Onley t›rna¤›
e) Internal okluzal t›rnak

5- Tek bir daimi diﬂinde hipoplazi görülen 11 yaﬂ›ndaki bir çocukla teﬂhisiniz ne olabilir?
a) Ateﬂ hipoplazisi
b) Turner hipoplazisi
c) Antibiyotik kullan›m›na ba¤l›d›r
d) Kal›tsald›r
e) Florozis

8- Aﬂa¤›dakilerden hangisi kemik y›k›m›nda osteoklastlar› stimüle eden
mediatör de¤ildir?
a) Tümör nekrozis faktör
b) ‹nterlökin-1
c) Bone morphogenetic protein
d) Prostaglandin E2
e) ‹nterleukin-6

6- Aﬂa¤›dakilerden hangisi periodontal idame faz›n›n amac›na uygun de¤ildir?
a) Dental ve oral dokular›n sa¤l›¤›n›
korumak
b) Bakteri pla¤›n›n etkin kontrolünün
sa¤lanmas›
c) Hasta e¤itiminin sürdürülmesi
d) Genel sa¤l›¤›n de¤erlendirilmesi
e) Periodontal sorun yoksa kontrole
gerek olmad›¤›n›n söylenmesi.

9- Resin esasl› fissür örtücülerle ilgili
olarak yanl›ﬂ olan› iﬂaretleyiniz.
a) Asitle pürüzlendirme süt diﬂlerinde
daimi diﬂlerin iki kat› olmal›d›r.
b) Asitle pürüzlendirme iﬂlemi
s›ras›nda tükürükle kont
aminasyon oluﬂmuﬂsa iﬂlem
10dakika tekrarlanmal›d›r.
c) Fissür örtücünün düﬂtü¤ü diﬂlerde
çürü¤ün ilerleme h›z› uygulama
yap›lmam›ﬂ çürü¤e yatk›n diﬂlerden
daha fazlad›r.
d) Fissür örtücü uygulama öncesi
dentin ba¤lay›c› kullan›m›
tutuculu¤u artt›r›r.
e) Fissür örtücüler her yaﬂta
uygulanabilir.
10- Aﬂa¤›daki cümlelerden hangisi
yanl›ﬂt›r?
a) Periodontitis periodontal dokular›n
bir enfeksiyonudur.
b) Gingivitisden periodontitise geçiﬂ
s›ras›nda periodontal mikrofloran›n
kompozisyonu de¤iﬂmektedir.
c) Periodontitis histopatolojik olarak
ilerlemiﬂ lezyonu temsil eder.
d) Periodontitisin esas klinik bulgusu
hiperemi ve ödem ile karakterize
olan diﬂetindeki de¤iﬂikliklerdir.
e) Gingival sulkusun derinleﬂmesiyle
oluﬂan yap› cep ad›n› al›r.

7-Aﬂa¤›dakilerden hangisi kroﬂenin
stabilizasyonu kolunun fonksiyonudur?
a) Kroﬂenin okluzal yönde destek
diﬂten ayr›lmas›na direnç gösterir.
b) Tutucu kroﬂe kolunun destek diﬂe
uygulad›¤› her türlü stresi dengeler,
horizontal stabiliteye katk›da
bulunur ve diﬂ yüzeyiyle olan
temas› nedeniyle bir miktar
destek ve s›n›rl› oranda da
tutuculuk oluﬂturur.
c) Protezin horizontal yönde yer
de¤iﬂtirmesini önler.
d) Protezin okluzal yönde
gömülmesini önler.
e) Proteze kuvvet uyguland›¤›nda,
kroﬂe kollar›n›n destek diﬂten
uzaklaﬂmas›n› önler.

SDE CEVAP FORMU (Do¤ru cevab› daire içine al›n›z)
1.
2.
3.
4.
5.
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Ad› Soyad› :
Adresi :
‹mzas› :

TDBD 75. Say› CEVAP ANAHTARI
1. D
Hareketli bölümlü protezin kroﬂelerinin konum ve say›lar›n›n belirlenmesinde
"d" seçene¤i d›ﬂ›ndaki tüm seçeneklerdeki ifadeler do¤rudur. Kroﬂelerin destek diﬂlere olan
zararlar›n› minimuma indirebilmek için, protezin tutuculuk ve stabilitesini tehlikeye düﬂürmeden, mümkün olan en az say›da kroﬂe
kullan›lmal›d›r. Bu nedenle her diﬂsiz boﬂlu¤u
çevreleyen destek diﬂ üzerinde kroﬂe kullanma fikri çok hatal›d›r. Bu nedenle cevap "d"
seçene¤idir.
2. D
Bone morphogenetic protein osteoblastogenezis’i baﬂlatabilen tek faktör olarak
kabul edilir. Bu nedenle de osteoindüktif materyal s›n›f›na girer. Di¤er ﬂ›klarda yer alan
maddelerin osteogenezisdeki etkisi osteokondüktif yap›dad›r.
3. E
Do¤ru cevap e ﬂ›kk›d›r çünkü eritromisinin cep s›v›s›ndaki konsantrasyonu çok
düﬂüktür.
4. B
Ülkemizde oldu¤u gibi kombine
florür uygulamalar›na ba¤l› olarak florozis riski taﬂ›mayan yerlerde maksimum yarar sa¤lamak amac›yla sistemik florür uygulamas›na
baﬂlama zaman› 6 ay olmal›d›r.
5. A

Hareketli bölümlü protez t›rna¤›-

n›n (rest) esas fonksiyonu; protezin destek dokularla olan iliﬂkisini kontrol etmek ve konumu sayesinde bölümlü protez için destek oluﬂturmakt›r. Ayr›ca stabilizasyona katk›da
bulunmak, kuvvet iletiminde rol almak, okluzal iliﬂkinin devam›n› sa¤lamak gibi yard›mc›
fonksiyonlar› da vard›r. Bu nedenle cevap "a"
seçene¤idir.

bölgedeki hücrelerden histamin salarak dolayl› olarak etkiler. Damar duvar› geniﬂler, hasarl› bölgede ödem, k›zar›kl›k ve ﬂiﬂilik gibi iltihap belirtileri ortaya ç›kar. Doku ödeminin
daha fazla iskemiye yol açmas› a¤r›ya neden
olan maddelerin sal›n›m›n› art›r›r. Böylece a¤r› reseptörlerinin uyar›lmas›n› artar. ‹nterleukin-1’in bilinen böyle bir özelli¤i yoktur.

6. D
Klas II divizyon 1 aktivatörü uygulanan hastalarda M. Pterygoideus Lateralis d›ﬂ›ndaki çi¤neme kaslar›n›n boyu uzayacak,
boyu uzayan kaslar eski haline dönmeye çal›ﬂ›rken mandibula vas›tas› ile maksillaya posterior, mandibulaya ise anterior yönde etki yapacakt›r. Ayr›ca aktivatör kullan›m› ile kondil
ve glenoid fossada adaptif de¤iﬂimlerin meydana geldi¤i gösterilmiﬂtir.

9. A
Ön çapraz kapan›ﬂa sahip Klas III vakalarda uygulanan ön e¤ik düzlem ile çi¤neme s›ras›nda maksiller kesici diﬂlere anterior, mandibuler kesici diﬂlere ise posterior
yönde kuvvet uygulanmakta ve ön çapraz kapan›ﬂ k›sa sürede düzeltilmektedir.

7. B
Do¤ru cevap b ﬂ›kk›d›r çünkü bu
yöntemle f›rçan›n k›llar›n›n yan yüzeyleri diﬂle diﬂeti aras›na yerleﬂtirilir ve koronal yönde
ileri geri hareketlerle f›rçalama gerçekleﬂtirilir.
8. D
Doku hasar› sonucu aﬂa¤›da ç›kan
Prostaglandin, Bradikinin, Seratonin ve Histamin a¤r› ile ilgili birincil duysal nöronu uyar›rlar. Bu nöron a¤r›y› üst merkezlere iletirken
ayn› zamanda akson uçlar›ndan P maddesi salar. P maddesi kan damarlar›n› do¤rudan ve

10. B
Aﬂ›r› miktarda meziale e¤imli
mandibular molar diﬂlerde, kuvvetlerin diﬂin
uzun aks› boyunca iletilebilece¤i bir t›rnak yuvas› haz›rlamak zorlaﬂ›r. Kuvvetler diﬂin uzun
aks› boyunca iletilemedi¤inde, oklüzyon kuvvetleri diﬂin daha fazla devrilmesine neden olur. Bu durumda meziale ilaveten distal yüzde de okluzal t›rnak kullan›lmas› önerilir.Diﬂin mezial yüzeyindeki t›rnak yuvas›n›n taban› diﬂin uzun aks›na dik olacak ﬂekilde haz›rlan›r. Distaldeki t›rnak diﬂin daha fazla meziale devrilmesini önler. Bu nedenle cevap "b"
seçene¤idir.

TDB ve Diﬂsiad’dan

Tüketiciyi Koruma Protokolü
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i ve D‹ﬁS‹AD aras›nda 19 Haziran 2003 tarihinde Antalya’daki Expodental 2003’ün aç›l›ﬂ› s›ras›nda imzalanan
Tüketicinin Korunmas› Protokolü’yle ilgili olarak protokolü haz›rlama
çal›ﬂmalar›na kat›lan TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tar›k ‹ﬂmen ve
D‹ﬁS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Akyol’dan bilgi ald›k.

TDB Merkez Yönetim Kurulu
Üyesi Tar›k ‹ﬂmen:

‘Sorunlar› aram›zda
daha kolayca
çözmek için
üretilmiﬂ bir çözüm’

TDBD: Tüketicinin korunmas›
protokolü nas›l oluﬂtu?
Tar›k ‹ﬂmen: Yaklaﬂ›k 8 y›l önce böyle
bir fikir ortaya ç›km›ﬂ ve bu fikir üzerine
bir tak›m çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›. Bir protokol tasla¤› haz›rlanm›ﬂt› ancak o dönemde firmalar› bir çat› alt›nda toplayacak D‹ﬁS‹AD gibi bir kurumun olmamas› nedeneyle protokol muhatab›n›
bulamad›¤›ndan hayata geçmemiﬂti ve o
ﬂekliyle kalm›ﬂt›. Bu dönem D‹ﬁS‹AD’la
yapt›¤›m›z görüﬂmelerde bunu yapabilece¤imizi gördük. Protokolün ilk haz›rlanm›ﬂ ﬂeklini ve 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Kanunu’nu baz alarak bir
protokol haz›rlad›k. Çeﬂitli görüﬂmeler
sonucunda hem TDB’nin hem D‹ﬁS‹AD’›n görüﬂleri defalarca al›narak protokole son ﬂekli verildi. Antalya’daki TDB
10. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi’nde de her iki taraf›n genel baﬂkanlar›
metni imzalad›lar.
TDBD: Tüketicinin korunmas›yla
ilgili yasalar varken neden ayr›ca böyle bir protokole gereksim duyuldu?
T.‹.: Protokolün ana dayana¤› zaten tüketici yasas›. Bu yasan›n üstünde hiçbir
ﬂey olamayaca¤› için yasay› dayanak ald›k. Ama burada bizim hedefimiz diﬂhekiminin ve firman›n yasal yola ve
bürokrasiye gitmeden iki taraf›n yetkili
kurumlar›n›n atayaca¤› insanlar›n bu sorunu çözmesi esas›na dayan›yor. Yani olay bir nevi bilirkiﬂi çözümü olacak. Bir
hakem heyeti atanacak. Bu da ﬂöyle olacak; belirli süreler için iki D‹ﬁS‹AD temsilcisi, iki TDB temsilcisi seçilecek. Bir de
iki taraf›n onad›¤› bir beﬂinci diﬂhekimi.
Hakem heyeti kendi içinde bir baﬂkan,
bir raportör seçecek. Çal›ﬂma esas› olarak TDB Genel Sekreterli¤i’ne ba¤l› olacak. TDB Genel Sekreterli¤i bu sistemin
çal›ﬂt›r›lmas›ndan sorumlu olacak. Top-
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lant› ça¤r›lar›n› müracaatlar› de¤erlendiren TDB Genel Sekreterli¤i yapacak.
TDBD: Bu kurum ne tür kararlar verebilecek?
T.‹.: Burada taraflar›n iyi niyeti en önemli olan ﬂey. Bir tarafta diﬂhekimlerini
temsil eden TDB, öbür tarafta sektörü
temsil eden D‹ﬁS‹AD var. ‹ki taraf bu
protokolü imzalad›. Bu protokolün imzas›ndan sonra D‹ﬁS‹AD’› oluﬂturan firmalara ça¤r› yapaca¤›z ve bu protokol
nezdinde kendilerini sertifikaland›raca¤›z. Tek tek firmalarla da bir protokol
imzalanacak. Bu protokolü imzalayan
firmaya bir sertifika verece¤iz. Bu sertifikan›n belirli bir geçerlilik süresi olacak.
Bu sertifikay› alabilmek için firman›n bir
tak›m belgeleri sunmas› gerekecek. ‹thalat belgeleri, TSE belgeleri olacak. ‹malatç›ysa sigorta belgesi olacak, kalite belgeleri olacak. Sertifikaland›rd›¤›m›z firmay› yay›n organlar›m›zla duyuruca¤›z.
Diyece¤iz ki “say›n diﬂhekimleri, X firmas› taahhüt etmiﬂtir, bu protokolü imzalam›ﬂt›r, bu sertifikay› da alm›ﬂt›r, bu
firman›n üretti¤ini/satt›¤›n› gönül rahatl›¤›yla alabilirsiniz çünkü taahhütte
bulunmuﬂtur. Böylece meslektaﬂlar›m›z
bu sertifikay› alm›ﬂ olan firmalar› öncelikli olarak tercih edecekler al›ﬂveriﬂlerinde diye düﬂünüyoruz. Bu firmalar›n
da, diﬂhekimlerinin de lehine bir
geliﬂme.
Ayr›ca protokol 4077’yi baz ald›¤› için özel bir yapt›r›m yapmas›, yasalar›n üzerine ç›kmas› mümkün de¤il. Sorunun
burada çözülememesi halinde zaten
4077’ye at›fta bulunuyoruz mahkeme
sürecini engellememek için. ‹nsanlar›n
yasal haklar›n› kullanmalar›na da engel
olmuyoruz. Bu sadece daha pratik, daha
uygar ve kiﬂileri-kurumlar› koruyan bir
çözüm.

TDBD: Protokol hangi ihtiyaca yan›t
verecek?
Yüksel Akyol: A¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› sektöründe diﬂ depolar› ve diﬂhekimleri birbirinin vazgeçilmez parçalar›. Bunlar›n aras›nda do¤abilecek sorunlar› aile içerisinde çözebilmek için 4077 say›l› yeni
ç›kan Tüketici Haklar› Yasas›n› temel alarak bir protokol haz›rlad›k. Buradaki
temel amaç diﬂhekimleri ve diﬂ depolar›
aras›nda herhangi bir nedenle ç›kabilecek pürüzlerin herhangi bir kanuni yola
baﬂvurmadan kendi içimizde çözüme ulaﬂt›rmak.

D‹ﬁS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi
Yüksel Akyol:

‘Sektöre de
çekidüzen verecek
bir protokol’

TDBD: Protokolde öngörülen hakem
heyetine baﬂvuru hangi koﬂullarda
yap›lacak?
Y.A.: Diﬂhekimlerinin ve firmalar›n bu
haktan yararlanmas› için müracaat için
baz› ön koﬂullar ortaya koyulacak. Yersiz
baﬂvurularla komisyonun meﬂgul edilmemesi için müracaatta asgari bir ücret
talep ediyoruz. Bu ücretler bir fonda
toplanacak. Baﬂvuru sahibi e¤er hakl›
ç›kmazsa bu ücret fonda kalacak. Hakl›
ç›karsa karﬂ› taraftan al›narak iade edilecek ve para yine fonda kalacak. Burada
temel espri ﬂikayetçi olan taraf›n yasay›
ö¤renerek, haklar›n›n neler oldu¤unu
bilerek ﬂikayet etmesini temin etmek,
yerli yersiz ﬂikayetleri önlemek. Eylül ay›na kadar sertifikay› ve yönetmeli¤i haz›rlay›p D‹ﬁS‹AD Yönetim Kurulu üyelerinin firmalar›ndan baﬂlamak üzere s›rayla davet edip protokolü anlat›p, kabul
eden firmalara imzalatt›raca¤›z. ‹mzalayan firma hakk›nda protokol yürürlü¤e
girmiﬂ olacakt›r.
TDBD: Hakem Heyeti yerel düzeyde
mi oluﬂacak?
Y.A.: Hay›r. Esas protokolde söz konusu

Tüketicinin Korunmas› Protokolü Expodental 2003’ün aç›l›ﬂ›ndan önce TDB Genel
Baﬂkan› Celal K. Y›ld›r›m ve D‹ﬁS‹AD Baﬂkan› Yusuf Arpac›o¤lu taraf›ndan imzaland›.

olan hakem heyeti üst hakem heyeti. Yerel bazda çözülemeyen sorunlar›n ulaﬂaca¤› nihai hakem heyeti. Orada verilecek
karar ba¤lay›c› olacakt›r. Buna bir firma,
bir taraf uymaz ise teﬂhir edilecek ve
protokolden ihraç edilecek. “Falanca bir
firma örne¤in bu protokole imza att›¤›
halde gere¤ini yerine getirmemiﬂtir” diye
deklare edilecek. Herhalde hiçbir firma
bunu istemez. Diﬂhekiminin yasal haklar› da zaten sakl›.
TDBD: Protokol bir yandan sektördeki baﬂ›boﬂlu¤un engellenmesine de
katk› sa¤layacak galiba?
Y.A.: Özellikle haks›z rekabeti önlemek
aç›s›ndan bir faydas› olaca¤›n› düﬂünüyoruz. Sahte, kaçak mallara karﬂ› gerçekten vergisini ödeyerek, ithalat›n› do¤ru
yaparak çal›ﬂan firmalar bu protokolü
imzalayabilecek.
Firmalar aras›nda çantac› tabir edilen bir
kesim var Türkiye’de. Bunlar›n, kayna¤›
belli olmayan mallar›, resmi olmayan bir
sistemle satmalar› dolay›s›yla ma¤dur olan diﬂhekiminin müracaat edebilece¤i
herhangi bir yer yok. Biz bunun bir ad›m
ötesinde D‹ﬁS‹AD olarak bu protokolü
imzalayan firmalar›n pazarlama elemanlar›na bir de kimlik kart› vermeyi planl›yoruz. Dolay›s›yla diﬂhekimi bu kimlik
kart›n› gördü¤ü firmadan al›ﬂveriﬂ etti¤i
zaman bir sorunla karﬂ›laﬂ›rsa arkas›nda
kimin oldu¤unu bilecektir.
Diﬂ depolar› protokole imza atarken alacaklar› sertifikaya sembolik ücret ödeyecekler. Bu dönemde gelecek gelir bu hakem heyetinin faaliyeti ve sekreterya gibi
masraflara ayr›lacak. Ayr›ca TDB ve
D‹ﬁS‹AD’›n organize etti¤i fuarlar›n gelirinin yüzde biri buraya aktar›lacak. Bu
fonun giderlerden sonra kalan k›sm›
TDB’nin burs verdi¤i diﬂhekimli¤i fakültesi ö¤rencilerine kaynak olarak kullan›lacak. Ayn› zamanda böyle güzel bir iﬂe
yarayacak.
TDBD: Peki üyelerinizin, firmalar›n
yaklaﬂ›m› nas›l?
Y.A.: San›yorum duyarl› firma say›s› gittikçe art›yor. Genelde bizim kiﬂisel olarak görüﬂtü¤ümüz firmalar›n yaklaﬂ›mlar› olumlu. En az›ndan kendileri ad›na
haks›z rekabeti önlemek ad›na umutlular bu projeden. Bu iﬂten zarar görecek
firmalar olacak ama onlar›n da kendilerini rehabilite etmesi için bir ad›m olacak.
TDB’ye bu konuda teﬂekkür ediyoruz. ‹yi niyetli olduktan sonra her ﬂey çözümlenir. Burada hiç kimsenin menfaati söz
konusu de¤il sadece sektörün menfaati
varolacak bir ﬂey. Dolay›s›yla her iki taraf için hay›rl› olmas›n› umut ediyoruz.
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D‹ﬁS‹AD Genel Baﬂkan› Yusuf Arpac›o¤lu
16-19 Ekim tarihleri aras›nda
‹stanbul CNR Fuar Merkezi’nde
düzenlenecek IDEX fuar›yla ilgili sorular›m›z›
yan›tlad›. Arpac›o¤lu, bu y›l üçüncüsü
düzenlenecek fuar›n uluslararas› niteli¤ini
güçlendirmek için yürütülen geniﬂ çapl›
tan›t›m faaliyeti hakk›nda bilgi verdi.

‘Dünyada ne varsa
bu fuarda da o olacak’
TDBD: IDEX 2003 fuar›yla ilgili
genel bir bilgi alabilir miyiz?
Yusuf Arpac›o¤lu: IDEX 2003, IDEX ad› alt›nda da üçüncü fuar›m›z. Ticari fuarlar anlam›nda da bu yedinci fuar›m›z
asl›nda. ‹lk dört y›l bir fuar firmas›yla beraber yapt›¤›m›z fuar vard›r. IDEX ad› alt›nda ilk fuar›m›z› 2001’de Lütfi K›rdar
salonunda yapt›k. CNR ile ilk fuar›m›z
geçen y›l yap›ld›. Beﬂ y›ll›k bir anlaﬂma
yapt›k. Geçen y›lki fuar›m›z son derece
baﬂar›l› geçti. Beklentilerimizin üzerinde
baﬂar›l› olduk ve dolay›s›yla 2003’ün haz›rl›klar›na daha bir heyecanla baﬂlad›k.
2003 y›ll›ndaki hedeflerimiz 2002 y›l›ndaki IDEX fuar›n› ikiye katlamakt›. O
hedefle yürüdük ve 2002’de 3000 m2
brüt alan›nda yapt›¤›m›z fuar› bu sene
5000 m2 brüt alanda gerçekleﬂtirece¤iz.
Yerli ve yabanc› 15 binin üzerinde kat›l›mc› bekliyoruz. 16-19 Ekim tarihleri aras›nda Atatürk Havaalan› yan›ndaki
CNR Fuar Merkezi’nde IDEX 2003 gerçekleﬂtirece¤iz. 140’›n üzerinde iﬂtirakçi
firma var. Bunlar›n içerisinde çok say›da
yabanc› firma da var.
Fuar alan›m›z›n stratejik aç›dan konumu
son derece uygun, havaalan› yan›nda bir
yer. Metro ve karayolu ile her türlü toplu ulaﬂ›m imkan›n›n ve ticari taksinin
bulundu¤u, civarda otel ve lokantalar›n
bol oldu¤u, yani fiziki anlamda fuar ad›na her tür ﬂart›n sa¤land›¤› bir konumda
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bu fuar› yap›yoruz. Onun için iç ve d›ﬂ
kat›l›mc›lar›n her türlü rahatl›¤› sa¤lanm›ﬂ olacak.
TDBD: ‹zleyici anlam›nda yurtd›ﬂ›ndan bir kat›l›m bekliyor musunuz?
Y.A.: Uluslararas› nitelikte bir fuar düzenledi¤imiz için bu yabanc› iﬂtirakçi firmalar›n yan›nda çok say›da diﬂhekiminden de bu fuara kat›l›mc› olacaklar› konusunda mail yoluyla bilgiler ald›k. Tahmin ediyorum 3 binin üzerinde yabanc›
diﬂhekimi bu fuara gelecek. Bu diﬂhekimli¤i potansiyeli de genellikle komﬂu
ülkelerimizden kaynaklan›yor. Bunlar›n
içinde Balkanlardan Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, S›rbistan-Karada¤,
Slovakya, Ortado¤u ülkeleri ve Türki
cumhuriyetlerden çok say›da hekimin
bize müracaat› oldu. Bu say›y› onlar dolduracakt›r. Biz yabanc› fuarlarda en son
Bulgaristan’da yap›lan BulDent fuar›na
kat›ld›k. Orada gördük ki civar ülkelerden Makedonya’dan, Arnavutluk’tan ve
di¤er ülkelerden otobüslerle her gün
Sofya’ya diﬂhekimleri geldiler. Önemli
bir kat›l›m oldu. Biz kendi fuar›m›zda da
bunu yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu nedenle aﬂa¤› yukar› bu ülkelerdeki organizasyonlar›n hepsine ulaﬂt›k. Diﬂhekimleri birliklerine ulaﬂt›k, uluslararas› derneklere,
üretici birliklerine ulaﬂ›yoruz. Çin Sa¤l›k
Bakanl›¤› ile görüﬂmelerimiz oldu ve 46
dernek bu fuar›n duyurusunu yapt›. Ay-

r›ca 96 ülkenin konsoloslu¤una, 61 ülkenin d›ﬂ ticaret müﬂavirli¤i ve 41 ülkenin ulusal kat›l›m birimlerine bildirim
yapt›k. Dolay›s›yla hedefimiz bu fuar›n
uluslararas› bir fuar olmas›. Fuarlar› bat›dan do¤uya do¤ru kayd›¤›n› görmekteyiz. Art›k bat›da yap›lan fuarlar özelliklerini, niteliklerini kaybetmiﬂlerdir. Bundan sonra fuarlar›n merkezi ‹stanbul’dur. Dolay›s›yla biz sektörümüzde
yap›lacak fuarlar›n baﬂka ülkelere kapt›r›lmas›n› istemiyoruz. Bize en çok rakip
olacak ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan’d›r. Biz e¤er IDEX fuar›n› belli bir kalite ve yap›ya getiremezsek özellikle Bulgaristan son 10 y›ld›r dental sektördeki
geliﬂmesi ve AB’den ald›¤› desteklerle
son derece iyi gitmektedir ve biz iﬂimizi
s›k› tutmazsak bu fuar elimizden kaçabilir çünkü bu co¤rafyada yap›lacak bir fuar Milano fuar›n›n yerini alacak ve Avrupa’da Köln’den sonra gelen bir fuar olacak önümüzdeki y›llarda. Haliyle bu iﬂe
en çok çaba gösteren, en çok destek veren bu iﬂi koparacakt›r. Onun için biz
baﬂta diﬂhekimlerimizden, sektörden ve
sektördeki her türlü kurumdan destek
bekliyoruz. Dolay›s›yla uluslararas› çal›ﬂmalar›m›z› zaten yap›yoruz. ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi ile iﬂbirli¤i halindeyiz. Onlar›n bilboardlar›n› kullanarak
duyurular yapaca¤›z. Yani yurtiçinde de
her yere ulaﬂmak için gerekli çal›ﬂmalar
yap›ld›.

TDBD: Geçti¤imiz y›l yabanc› kat›l›mc› say›s› ne kadar gerçekleﬂmiﬂti?
Y.A.: Say›sal anlamda bu 8500 ziyaretçinin geçen sene
yaklaﬂ›k bin tanesi yabanc› ziyaretçilerdi, biraz önce sayd›¤›m ülkelerden. Bu sene çeﬂitli ülkelerden hekimlerden 3500 kadar mail ald›k. Bunlar fuar› ziyaret etmek istiyorlar. Yine bu bahsetti¤im 140 kat›l›mc› firman›n içinde bir çok ülkeden firmalar var. Fransa, ABD, Pakistan,
Almanya ve ‹talya’dan. Bunlar›n ço¤uyla da anlaﬂmalar
yap›ld›. Bu fuarda diﬂhekimleri her türlü sektöre yeni
girmiﬂ firmalar›, bunlar›n üretti¤i, ithal etti¤i cihazlar›
veya sarf malzemelerini görmek imkan›n› bulacak. Bu
bak›mdan da fuar, diﬂhekimli¤i sektörüne hem diﬂhekimleri ad›na hem de sektör ad›na bir hizmet verecektir.
Ekonomik anlamda çok katk›s› olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Fuara diﬂhekimleri, diﬂhekimli¤i ö¤rencileri ve diﬂ teknisyenleri kimliklerini göstererek ücretsiz girebilecek.
Buda çok önemli, fuara giriﬂin ücretsiz olmas› kat›l›m›
art›racak bir etken olacakt›r.
TDBD: Ayn› mekanda bir de t›p
fuar› düzenleniyor galiba?
Y.A.: Evet, yandaki salonda bir de t›p fuar› var. Bu y›l da
yap›lacak t›p fuar›. T›p fuar› da geçen sene dental sektörün yan›nda biraz sönük kalm›ﬂt› ama bu sene zannediyorum t›p fuar›na da kat›l›m fazla olacak, ald›¤›m bilgilere göre. O da ciddi bir fuar olacak.
TDBD: Fuar paralelinde herhangi bir kurs ya da konferans gibi etkinlikler olacak m›?
Y.A.: Bizim fuar›m›z ticari bir fuar. Dolay›s›yla bilimsel
bir etkinlik söz konusu de¤il. Türkiye’de bildi¤iniz gibi
dental sektörde üretim yapan ciddi say›da firma var.
Ciddi miktarda ithalat var. ‹hracat›m›z da var, yani her
yönüyle varolan bir sektörden bahsediyoruz. Dolay›s›yla
bu fuarda hem yabanc› kat›l›mc›lar, hem yerli firmalar
hem de fuar ziyaretçileri son derece geniﬂ bir ürün yelpazesiyle karﬂ›laﬂacaklar. Dental sektörün üretimde nereye geldi¤ini görecekler. Bu çok önemli, çünkü dental
sektör üreticilerinin hemen hemen tamam› ihracat yap›yor. Haliyle ihraç etti¤imiz ürünleri Türkiye’nin bir yere
gelmekte oldu¤unu burada görecekler. Dünyadaki üretilen bütün ürünleri ayr›ca ithal ürünleri, Türkiye’ye gelmiﬂ ürünleri görecekler. Dünyada ne varsa bu fuarda da
o olacak. Böyle bir fuar sunuyoruz.
TDBD: Yurtd›ﬂ›ndan 3 bin civar›nda kat›l›m bekliyoruz dediniz. 3 bin, ciddi bir rakam. Bunu nas›l sa¤layacaks›n›z?
Demin bahsetti¤im ﬂekilde bir kere ulusal yay›n organlar›yla, diﬂhekimleri dergileriyle, birliklerle veya kurumlarla biz bunu zaten aylard›r duyuruyoruz. Avrupa’da,
Ortado¤u ülkelerinde, Balkanlarda ve Kafkasya’da aﬂa¤›
yukar› IDEX Fuar›n›n Ekim ay›nda Türkiye’de oldu¤unu
duymayan hekim çok az kald›. Bunu duyanlar kendilerine bir ﬂekilde yay›nlarla ulaﬂ›lan hekimler mevcut web
sayfam›za maillerle müracaat ettiler. Yani biz bu say›lar›
buradan ç›kar›yoruz. Gelen mailler çok ciddi biçimde
sorularla dolu. Gelmeleriyle ilgili, vizesinden kal›nacak
yere kadar, fiyatlara kadar sürekli CNR’a ba¤l› turizm firmas›ndan bilgi geçiliyor onlara. Haliyle gelmeyecek insan›n zaman harcayaca¤› iﬂler de¤ildir bunlar. Ben fuar›n›za ziyaretçi olarak gelece¤im diye de çok say›da mail al›-

“Fuarlar› bat›dan do¤uya do¤ru
kayd›¤›n› görmekteyiz.(...)
Bundan sonra fuarlar›n merkezi
‹stanbul’dur. Sektörümüzde
yap›lacak fuarlar›n baﬂka
ülkelere kapt›r›lmas›n›
istemiyoruz.(...)
Bu co¤rafyada yap›lacak bir
fuar Milano fuar›n›n yerini
alacak ve Avrupa’da Köln’den
sonra gelen bir fuar olacak
önümüzdeki y›llarda. Haliyle bu
iﬂe en çok çaba gösteren, en
çok destek veren bu iﬂi
koparacakt›r.”

yoruz. Bunlar›n hepsi bilgisayarlar›m›zda var. Onun için o say›lar› rahatl›kla söyleyebiliyoruz. Firma olarak kat›l›mc›lar yapt›¤›m›z anlaﬂmalar var. Stand açacaklar sonuçta Onlar› da oradan söyleyebiliyoruz.
Zaten kendi üyelerimizin tamam› ve de D‹ﬁS‹AD üyesi olmayan çok
say›da firma bu sene kat›l›mc› olarak yerlerini ald›lar. Anlaﬂmalar› yap›ld›. Fuar alanlar› belirlendi. Onu da orada rahatl›kla söyleyebiliyoruz. En yüksek say›ya ç›k›ld› bu sene. Bizim temennimiz hem kat›l›mc›s› çok olsun hem de uluslararas› büyümesini sürdürsün. Önemli olan budur.

Muayenehane tasar›m›nda

renk ve ayd›nlatma
Michael Unthank*

yi planlanm›ﬂ ve dizayn edilmiﬂ bir
muayenehanenin diﬂhekimli¤i prati¤inize de yans›mas› h›zl› ve pozitif olacak, verimlili¤inizi art›r›rken sizin ve
hastalar›n›z›n stresini de azaltacakt›r.
Muayenehanenizin planlanmas›nda dikkat etmeniz gereken en önemli kriterlerden biri de renk seçimi ve ayd›nlatmad›r.

‹

Renk seçimi bilimsel bir iﬂtir
Renklerin kullan›m› ve seçimi gerçekten
baﬂl› baﬂ›na bir bilim ve sanatt›r.
Renklerin insanlar›n fizyoloji ve psikolojilerine etkileri üzerine bir çok çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalarda genellikle çok
miktarda yo¤un ve doygun tonlar›n kullan›m› veya yüksek kontrastl› renk çiftlerinin kullan›m›n›n uygun oldu¤u belirtilir. Ama diﬂhekimi muayenehanesinde ki
gibi gerçek yaﬂamdaki profesyonellik gerektiren durumlar› araﬂt›r›lmam›ﬂd›r.
Basmakal›p olarak en iyi 3 rengin listesini
veya ideal renk tablosunu söylemek muayenehane renk seçimi için yeterli de¤ildir.
Önemli olan gerekirse profesyonel yard›m alarak sizin temel gereksinim ve ihtiyaçlar›n›z do¤rultusunda karar vermenizdir.
Renk (k›rm›z› veya mavi- yeﬂil gibi), parlakl›k (ayd›nl›k veya karanl›k) yo¤unluk
(aç›kl›k koyuluk) kombinasyonlar (yüksek ve düﬂük kontrastlar, tamamlay›c›
renkler) renklerin kullan›m›n› etkileyen
faktörlerdir.
Bu de¤iﬂken faktörleri göz önüne almak
kayd›yla muayenehanenizde uygun renk
veya renk kombinasyonlar›n›n seçimi ile
ilgili aﬂa¤›daki genellemeler yap›labilir.
Mavi, mavi-yeﬂil ve yeﬂil renkler sakinleﬂtirici ve dinlendirici bir etkiye sahiptir.
Hastalar›n rahat ve huzurlu hissetmesini
sa¤larken nab›z h›z› ve kan bas›nc›n› azalt›rlar.
Bu renklerin gere¤inden fazla kullan›lmas› ortam›n so¤uk ve hastane ortam› ﬂeklinde hissedilmesine yol açar. Bu yüzden
en iyisi bu renkleri s›cak renkler ve gölgelerle tamamlamakt›r.
K›rm›z› ve turuncu renklerin tam ters bir
etkisi vard›r. Kan bas›nc›n›n ve nab›z h›z›n›n artmas›na sebep olur ve hastan›n
kendini kayg›l› ve heyecanl› hissetmesine
yol açar. Hatta k›rm›z› rengin çok fazla
kullan›lmas› tükrük bezlerinin uyar›lmas›na da neden olur. Bu, restoranlar için isTDBD / 64

tenen bir ﬂey olabilir ama diﬂhekimi muayenehanesi için istenen bir ﬂey de¤ildir.
Sar› renk dikkati art›r›r ve zihni uyar›c›
etki yapar. ‹nsanlar›n tart›ﬂmac› ve asabi
olma e¤ilimini art›r›r.
Hoﬂ ve rahatlat›c› bir muayenehane ortam› yaratmak için s›cak ve rahatlat›c› renklerin, aç›k ve koyu tonlar›n dengeli bir ﬂekilde birlikte kullan›lmas› gerekmektedir.
Renklerin sade veya çok abart›l› kullan›lmas› olumsuz bir hava yaratacakt›r.
Kullan›lan renkler moda renklerden çok
sizin kiﬂisel tercihlerinizi yans›tmal›d›r.
Ayn› zamanda muayenehanedeki renk
seçiminiz bulundu¤u ortam ve d›ﬂ cephelerle de uyumlu olmal›d›r. Seçti¤iniz
renkler arada s›rada ortam› canland›rmak
ve tazelemek için koyaca¤›n›z veya yerini
de¤iﬂterece¤iniz tablo veya di¤er aksesuarlar›n›zlada uyumlu olmal›d›r.
Muayenehanenizdeki yer döﬂemeleri, duvar kaplamalar› tavan süsleri gibi iç döﬂemeler ve dekorasyonlar sizin tualinizse
ortam için seçece¤iniz renkler de sizin paletinizdeki boyalar›n›zd›r.
Bütün bunlar› uzun süreli kullanaca¤›n›zdan çekici bir muayene ortam› için renk
seçimi gerçekten önemlidir.
Genel bir kural olarak pahal› ve de¤iﬂtirilmesi zor olan bir dekorasyon malzemesi
al›rken bunun nötral olmas›na dikkat edilmelidir. Örne¤in hal›n›n bir çok renkte olmas› ileride muayenehanenizde yapaca¤›n›z renk, döﬂeme de¤iﬂikliklerini
daha rahat ve uyumlu yapman›z› sa¤layacakt›r.
Ayd›nlatma
‹deal olarak muayenehanenizde hastalar›n›z›n sizinle en çok vakit geçirdi¤i resepsiyon, bekleme salonu ve tedavi bölümü
gibi alanlarda do¤al ayd›nlatma kullan›lmal›d›r.
Do¤al ayd›nlatma; çevreleyen ›ﬂ›kland›rma, çal›ﬂma alan›n›n ayd›nlat›lmas› ve dekoratif ayd›nlatma ile tamamlanmal›d›r.
Çevreleyen ayd›nlatma olarak duvara
monte edilmiﬂ ayd›nlatma cihazlar› (aplikler) avizeler veya dekoratif masa lambalar› kullan›labilir.
Aplikler fluorosan veya beyaz ›ﬂ›k olabilir.
Avizeler antre giriﬂ bölgelerinde s›cak davet edici bir görünüm verebilir.
Hastayla görüﬂme veya konsültasyon odas›nda loﬂ basit ayd›nlatmalar konfor ve rahatl›k hissi verebilir.
Bekleme bölgelerindeki masa lambalar›
ortama renk ve rahatl›k verir ve hastan›n
kendini ev ortam›nda hissetmesini sa¤lar.
* JADA, vol.130.
Çeviren: Sertaç Peker

A¤›z içi vakum sistemi (Aspirasyon)
‹brahim Belenlio¤lu*
iﬂhekimli¤i muayenehanelerindeki
hijyen koﬂullar›n›n oluﬂturulmas›
esnas›nda gözard› edilen çok
önemli bir ayr›nt› vard›r. Tedavisi yap›lan
hastay› ilgilendirdi¤i kadar, tedaviyi uygulayan diﬂhekiminin sa¤l›¤›n› da önemli ölçüde ilgilendiren bu konu, tedavi esnas›nda hasta a¤z›nda oluﬂan kat› ve s›v›lar›n
çal›ﬂma ortam›n›n d›ﬂ›na at›lmas› (ASP‹RASYON) olay›d›r.

D

A¤›z içi aspirasyonu neden
önemlidir
Diﬂhekimi genelde hastay› oturtarak veya
az aç›yla s›rt› yat›rarak tedavi yoluna gitmektedir. Son zamanlarda uygulamaya
konulan cerrahi sistemleri ile de diﬂhekimi
oturan hasta yerine yatan hastaya tedavi
uygulayarak rahat ve verimli çal›ﬂmaktad›r.
A¤›z içi uygulamalar›nda Yüksek devirli
(200 000 - 400 000 dev. / dakika) araçlar›n kullan›lmaya baﬂlamas›ndan beri, kesici uçlara (frez) püskürtülmesi gereken su
miktar› artm›ﬂ ve geleneksel su püskürtmeli salya aspiratörleri yetersiz kalm›ﬂt›r.
Püskürtülen su yüksek h›zla dönen freze
çarpt›¤›nda, çok ince, koni ﬂeklinde bir
sprey duman› oluﬂturur, bu hastan›n a¤z›ndan ç›kar.
Çal›ﬂma esnas›nda oluﬂan bu konik sprey
duman› nedeni ile diﬂhekimi veya hemﬂire
hastan›n a¤z›ndan ç›kan mikrop ve bakterileri soluyabilir. bu da sürekli enfeksiyona
yol açabilir. Ayn› zamanda havadaki bu

Hekimin risk alan›
Aktif 2 m. Çap
Etkin 4 m çap
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partikül yo¤unlu¤u nedeni ile diﬂhekiminin görüﬂ alan› ciddi ölçüde engellenir
Sprey duman›n›n bir k›sm› hastan›n a¤z›n›n gerisinde kal›r ve yutma refleksine yol
açar, hekim s›k s›k iﬂine ara vererek hastan›n tükürmesine izin vermek zorunda kal›r.

ve hava püskürtmeli salya
aspiratörleri etkisizli¤inin yan›
s›ra su ve hava
kayna¤›n›n aﬂ›r›
sarfiyat› nedeni
ile oldukça pahal› bir sistem
durumundad›r.
At›k biriktirmeli aspiratörler

Aktif aerosolun etkisizleﬂtirilmesi
Tüm bunlara ra¤men bu aksamalar› önlemek ve sorunsuz bir tedavi iﬂlemi yürütebilmek için; etkin ve uygun tasar›ml› bir
aspiratör sistemi ile rahatça görerek, hijyenik ﬂartlara uygun bir çal›ﬂma sa¤lanabilir.
Aspirasyon cihaz›nda egsoz
Hijyen için aspirasyon derken aspirasyon
cihazlar›n›n da çal›ﬂma ortam›ndaki hava
hijyenini olumsuz etkilememesi aç›s›ndan
cihaz›n egsoz sistemi ve kontroluna önem
verilmelidir.

Bir vakum pompas› ile yarat›lan
negatif bas›nç,
diﬂhekiminin
hasta a¤z›ndaki
uygulamas› esnas›nda birikebilen salya, kan,
diﬂ tozu ve amalgam› bir at›k depolama kab›nda
toplanmas›n›
sa¤lamaktad›r.
At›k depolama
kab›n›n sistem
içindeki konumu gere¤i ve ve boﬂaltma iﬂlemindeki hijyen olmayan durum bu tip
aspiratörlerin tercih edilmesini etkilemektedir.

Aspirasyon donan›m›nda
dezenfeksiyon
Sistemin önemli bir ayr›nt›s› olan dezenfeksiyon iﬂlemi de hijyen ve sistem donan›m›n güvenli¤i ve ömrü aç›s›ndan önemlidir.

Diﬂhekimli¤inde a¤›z içi
aspirasyon teknolojileri
Su ve hava püskürtmeli aspiratörler
Ülkemiz diﬂhekimli¤i muayenehanelerindeki ünitlerde yayg›n olarak kullan›lan su

Separatörlü aspiratörler
Yine bir vakum cihaz› ile yarat›lan negatif
bas›nç, otomatik bir seperatör vas›tas›yla
a¤›z içinde oluﬂan istenmeyen maddeleri
muayenehanenin at›k su sistemine b›rakmaktad›r.
Otomatik entegre separatörlü
aspiratörler
Harici bir seperatör sistemi kullan›lmadan,
entegre otomatik separatörlü aspiratör cihaz› ile hasta a¤z›nda oluﬂan ve istenmeyen maddeler at›k su sistemine at›l›r. Bura-

Akl›m›za tak›lanlar
Derleyen Behzat Özbozda¤*

?

Seramik... Porselen, fark nedir?

da emme ünitesi; aspire edilen sprey duman›, s›v› ve kat›lar› siklon separatör ve
separasyon türbininden oluﬂan iki aﬂamal›
bir separatör vas›tas›yla ay›r›r.
Uygun bir aspiratörden
beklenen performans
Uygun boyutlu bir kanül ile, emme makinas›n›n yaratt›¤› negatif bas›nç belli miktarda havan›n aspire edilmesini sa¤lar. Kanül, a¤z› iﬂlem alan›n›n 1-2 cm uza¤›na gelecek ﬂekilde yerleﬂtirilirse, mikrop yüklü
sprey duman›n›,salya, kan, diﬂ tozu ve
amalgamla birlikte aspire edebilir.
Emme makinas›n›n vakum gücü 100-160
mbar aras›nda olmal›d›r. Bu de¤erler aras›nda aspire edilen hava miktar› iyi ayarlan›r ve so¤utucu sprey, frezin ucundan
uzaklaﬂt›r›labilir. Yaklaﬂ›k 1 cm2 çap›ndaki kanüldeki hava miktar› 300-350 litre/dakika aras›ndad›r.
Emme kapasitesi 300-350 litre/dakika oldu¤unda, sprey duman›,salya, kan, amalgam parçalar› 50 m/saniye h›zla aspire edilir. Ayr›ca nas›l bir iﬂlem yap›ld›¤›na ba¤l›
olarak, diﬂeti dokusu,kemik parçac›klar›,
iltihap, büyük diﬂ parçac›klar›, ölçü maddeleri art›klar› da aspire edilebilir.
Kanülün çap› arkada geniﬂledi¤i için hava
h›z› yaklﬂ›k 15-20 metre / saniye ye iner,
böylece emme etkinli¤inin azalmas› önlenir. Bu h›zda manifoltun kaba filtresinden
geçmeden ve otomatik separatöre girmeden önce, at›klar›n güvenilir bir ﬂekilde
aktar›lmas› sa¤lan›r.
Filtrede, çap› 0.1 mm ‘den büyük olan
parçalar tutulur. Su, salya, diﬂ tozu filtreden geçerek otomatik separatöre ulaﬂ›r,
burada siklonik harekete ba¤l› olarak at›klar›n ayr›lmas› iﬂlemi gerçekleﬂir.
Önceden belirlenen miktarda at›k toplan›nca, yerleﬂik aktarma sistemi ile, hava
ak›m›na engel olmadan d›ﬂar› at›l›r.
Emme makinas›n›n performans›n› ve ömrünü etkileyen bu teknikle emilen hava
temiz ve kuru olarak otomatik ay›r›c›dan
emme makinas›na nakledilir.
*Makina Mühendisi

Seramikler; Seramikler genellikle ne
olmad›klar› bak›m›ndan tan›mlanmaktad›rlar;metalik ve inorganik (resin esasl›) de¤ildirler. Seramikler, büyük ölçüde inorganik ve nonmetalik kayaç ve
minerallerden ayr›ﬂt›r›larak elde edilir.
Seramikler ayr›ca, ham minerallerin ﬂekillendirilip f›r›nda yüksek ›s›da piﬂirilerek elde edilen kat› objeler olarak tan›mlanmaktad›rlar. Seramik sözcü¤ü
yunancada piﬂirilen madde anlam›na
gelen "keramos"tan türetilmiﬂtir.
Hernekadar saf mineral elde etme yöntemleri ve teknolojisi eski ça¤lardan bu
yana önemli mesafeler katetmiﬂ olsa
da, baz› yöntem ve teknikler de¤iﬂmemiﬂtir. Örne¤in, çömlek ve çömlekçilik
sanat› halen saf halde olmayan kil,
kum ve fedispattan yap›lmakta ve f›r›nda piﬂirilmektedir. Bu objeler önce ince partikül yada toz haline getirilir sonra su ile kar›ﬂt›r›larak ﬂekil verilebilecek k›vama getirilirler. Yeﬂil renkteki
hamur kitle kurutularak f›r›na yerleﬂtirilir,güvenilir bir yüksek ›s›da piﬂirilir.
Piﬂirme iﬂleminde özgün parçac›klar
kimyasal bileﬂimle kat› bir kitleye dönüﬂür. Özgün parçac›klar›n kimyasal
bileﬂimle bir kitle haline dönüﬂümüne
"sinterize" ad› da verilir. Sonuçta hacimsel de¤iﬂime u¤ramayan dayan›kl›
bir kitle elde edilir.
Tüm porselen kronlarda, veneer restorasyonlarda, inley ve onley yap›mlar›nda kullan›lan yeni tip dental seramikler, ya feldispatik porselen variyasyonudur, ya da tamaman farkl› kompozisyonlardan meydana gelmiﬂtir. Bu
restorasyonlar›n fabrikasyon olarak üretilme yöntemleri ise tamamen farkl›l›k göstermektedir.
Porselen;
Serami¤in spesifik bir türü olarak yaklaﬂ›k 3.000 y›ld›r yayg›n olarak kullan›lm›ﬂt›r. Geleneksel porselen üç do¤al
mineral tozunun (beyaz kil, feldispat,
kuartz) kar›ﬂ›m›ndan elde edilmektedir. Bu üç mineral pulvarizasyonla toz
haline getirilir, birbirleriyle kar›ﬂt›r›l›r,
ﬂekil verilecek k›vama getirilerek, piﬂirilir. Piﬂirildikten sonra beyaz bir renk
ald›¤›ndan, bu kar›ﬂ›ma beyaz çömlek

ad› da verilmiﬂtir.
Porselen göreceli olarak dayan›kl› ve
yar› ﬂeffaf özelliklere sahip bir "beyaz
çömlek" türüdür. Beyaz çömle¤in di¤er
türleri kapsam›na, kiremit, elektrik izolatörü ve s›hhi tesisat malzemeleri de
girmektedir.
Diﬂhekimli¤inde, uygulama alan›na
göre, porselen kompozisyonlar›n›n üç
farkl› tipini kullanmaktay›z. Bunlardan
biri hareketli portezlerin tak›m diﬂlerinin yap›m›nda, di¤eri metal-seramik
uygulamalarda, sonuncusu da tümporselen restorasyonlarda (veneer ve
inley yap›m› dahil) kullan›lmaktad›r.
• Tak›m diﬂ porseleni feldispar, kil ve
kuartz tozlar›n›n kar›ﬂ›m›ndan oluﬂmaktad›r. Bu baz› ders kitaplar›nda
yüksek ›s› porseleni olarak da tan›mlanmaktad›r.
• Metal-seramik restorasyonlarda kullan›lan feldispatik dental porselen, potasyum feldispar ve cam yozlar›n›n kar›ﬂ›m›ndan meydana gelmiﬂtir. Bu tip
porselen kombinasyonlar› ayr›ca fabrikasyon venner ve inley yap›m›nda da
kullan›l›r.
• Porselen jaket kron yap›m›nda aluminöz porselen kullan›lmaktad›r.
Aluminöz porselen kompozizyonu, feldispatik porseleninkine benzemektedir, ancak aluminyum oksit miktar›
artt›r›lm›ﬂt›r.
• Bu üç tip porselen, çeﬂitli renklenme
ve ﬂeffafl›k özelliklerini kazanmas› için,
çeﬂitli pigmetler ve opasite ajanlar› da
içermektedir. Piﬂirme iﬂleminden sonra, her üç porselende benzer komponentleri ihtiva ederler; küçük kristaller
(alumino silikat kristalleri) bir silikatcam matriksi içinde yeralm›ﬂlard›r
(nonkristalize amorf matriks). Kristal
ve matriks miktarlar› spesifik olarak
kullan›m amac›na göre de¤iﬂim gösterirler. Matriks içinde yeralan Lösit kristali potasyum feldispar ve cam maddelerinin bir reaksiyon ürünüdür, bu
kristal dental porselen için oldukça önemli bir bileﬂendir, porselenin optik
özellikleri, termal genleﬂmesi, dayan›kl›l›k ve sertlik özellikleri üzerinde etkili rol oynamaktad›r.
* Diﬂhekimi
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‘Pazar yeterli
büyüklükte de¤il’
Üretim ve ihracat kadar ithalat›n
da bir hizmet oldu¤unu ve bir
ihtiyac› karﬂ›lad›¤›n› belirten
Metco Genel Müdürü Cemal
Milani, Türkiye’de özellikle
teknoloji yo¤un ekipman ve sarf
malzemelerinin üretilmesinin
henüz zor oldu¤unu söylüyor:

TDBD: Firman›z›n bugüne geliﬂini k›saca özetleyebilir misiniz?
Cemal Milani: Metco firmas› 1990 y›l›nda beﬂ ayr› giriﬂimcinin bir araya gelmesiyle bir d›ﬂ ticaret ﬂirketi olarak kuruldu.
Daha sonra diﬂhekimli¤i konusuna ilgi
duymaya baﬂlad›k ve bu pazara kendimizi a¤›z diﬂ laboratuvarlar›na yönelik bir
seri ürünle tan›tt›k. Kendimizi öncelikle
diﬂ laboratuvarlar›na lanse ettik ve en önemli ata¤›m›z› da 1993 y›l›nda ‹ngiliz
Schottlander firmas›yla anlaﬂ›p onlar›n
distribütörlü¤ünü alarak yapt›k. 1994’ten
itibaren de yeni geliﬂtirilen bir porselen
sistemi olan Matchmaker’› Türkiye piyasas›na tan›tmaya baﬂlad›k.
Bir yandan da paralel olarak diﬂ laboratuvar› sarf malzemesi anlam›nda da
ilerledik. Orada da kendi markam›z Heracles’i yaratt›k. Heracles, çeﬂitli ürünlerden oluﬂan diﬂ laboratuvar› sarf malzemesi serisi. Kendi markam›z ama yurtd›ﬂ›nda üretiyoruz.
Temel anlay›ﬂ›m›z, sundu¤umuz ürünü
öncelikle kendimiz çok iyi ö¤renmek, ard›ndan da sunaca¤›m›z kiﬂilere bunu
mümkün oldu¤u kadar ayr›nt›l› ve kullan›c›y› e¤itici ﬂekilde tan›tmak. Türkiye’de
diﬂ laboratuvarlar›na yönelik ürünlerle
ilgili karﬂ›laﬂ›lacak sorunlar› ve çözüm
önerilerini içeren, Türkçe kullanma
k›lavuzlu, renkli, orijinal görüntülü
Türkçe broﬂürler haz›rlayarak insanlar›n
ald›klar› ürünlerle baﬂbaﬂa kalmamalar›n›
sa¤lad›k.
TDBD: Diﬂhekimli¤i sektöründe esas
yo¤unlaﬂt›¤›n›z alan hangisi?
C.M.: Portföyümüz dört ana bölümden
oluﬂuyor. Diﬂ laboratuvar› sarf malzemelerinde her ﬂey var diyebiliriz. Diﬂhekimli¤i cihazlar›nda, spesifik olarak uzmanlaﬂt›¤›m›z ürünler var. Mesela biz kendimizi panoramik ustas› bir firma olarak
lanse edebiliriz, çünkü panorami¤i çok iyi biliyoruz. Ayr›ca Danimarka’dan XO
firmas›n›n ünitlerini getiriyoruz. Bir de
geriye diﬂhekimli¤i sarf malzemeleri kal›yor; portföyümüzün dördüncü bölümü.
Bu alanda da iddial› ürünler sunuyoruz.
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TDBD: Türkiye’de üretim ve ihracat
fikrine nas›l bak›yorsunuz?
C.M.: Ben firmalar›n›n karakterlerini, sahiplerinin ya da patronlar›n karakterlerinin oluﬂturdu¤una inanm›ﬂ›md›r. Firman›n sahibi e¤er çok yarat›c›, bir ﬂey ortaya ç›kartmaya gerçekten merakl› bir insansa, haz›r bir iﬂ yapmaktan çok üretim
yapmaya kendini kanalize eder, yorar,
konsantre olur. Ben mesela üretim konusunda ilgili bir insan de¤ilim ama sayg›
duyar›m. Biz bir ürün tespit ediyoruz, bu
ürünü de¤erlendiriyoruz. Be¤enirsek,
Türkiye pazar›na uygun oldu¤unu düﬂünürsek getiriyoruz. O ürün bizim için
proje oluyor ve o projenin çeﬂitli ayaklar›
oluyor. Bu bir iﬂ, üretim de bir baﬂka iﬂ
benim için. Olaya aman ithalat yapmayal›m ﬂeklinde yaklaﬂmak yanl›ﬂ. ‹thalatç›lara Türkiye’de ülkenin paras›n› d›ﬂar› saçan adamlar gibi bak›l›r ama sonuçta bir
ihtiyaç var.
TDBD: Sizin getirdi¤iniz ürünler daha
çok teknoloji yo¤unluklu ürünler. Türkiye’deki diﬂhekimlerinin teknolojiyle
iliﬂkileri nas›l?
C.M.: Bir kere insanlar merakl›. Herkes
gittikçe hayat›n› daha dijitalize hale getiriyor. Dijital foto¤raf makineleri, cep telefonlar›, her muayenehaneye giren bilgisayar ve organizer vazifesi gören hasta takip
programlar› bunun göstergesi. Teknolojinin gerisinde kalmayay›m ya da bu iﬂi daha iyi yapay›m düﬂüncesiyle, farkl› olmak
kayg›s›yla bir tak›m yat›r›mlar yap›l›yor.
Baz›s› da zaten benim hastam bellidir diye düﬂünüp standart bir çizgide kal›r.
Sonuçta diﬂhekimi veya diﬂ teknisyeni emek yo¤un bir iﬂ yapt›¤› için baz›s› teknolojiyi geri planda tutuyor. Ama baz›s› da
olaya daha bir ticari bak›yor. Bence teknolojiye olan ilgi bu çerçevede ciddi anlamda var. Kaç›n›lmaz bir ﬂey zaten. Ben
bu sektörde ﬂunu gözlemledim: Diﬂhekimi bir kongreye gidiyor, yeni bir sistem
ç›km›ﬂ. O sistemin de¤iﬂkenleri, bileﬂenleri var. Cihazlar, üniteler bunlar› almazsan›z o sistemi uygulayam›yorsunuz ve
mesle¤inizi geliﬂtiremiyorsunuz.

Eski doktorlar elle muayene edip, hastay›
dinleyip teﬂhis koyarken ﬂimdi rapor okumadan, görüntüye bakmadan teﬂhis
koyam›yor. Tamamen teknoloji ba¤›ml›s›,
teknoloji iﬂçili¤i haline dönüﬂüyor. Bu yola girmiﬂ durumda insanl›k. Sistem bu yani.
TDBD: Türkiye’deki sektörün geliﬂmesi aç›s›ndan neler yap›labilir? Burada
sektördeki tüm kurumlar›n üzerine ne
gibi görevler düﬂüyor?
C.M.: TDB çok sayg›n bir kurum her ﬂeyden önce. Çizgisi muhafaza eden ve prensiplerinden çok fazla her durumda ödün
vermemeye çal›ﬂan istikrarl› bir kurum.
Ben TDB’yi en az›ndan çizgisini korudu¤u, istikrar sahibi oldu¤u için takdir ediyorum.
Bence bilinç düzeyi yükseldikçe, insanlar›n alg›lar› aç›ld›kça beklentileri de yükseliyor. Bu aç›dan bakt›¤›n›zda diﬂhekimlerini ve mümkünse de diﬂ teknisyenlerini
daha fazla ayd›nlatmak, daha fazla haberdar etmek önemli, ki derginiz TDBD zaten böyle bir organ. Senin daha iyi bir diﬂhekimi veya daha iyi bir diﬂ teknisyeni olman için ﬂöyle bir yol izlemen gerekir
ﬂeklinde bir ayd›nlatma çabas› olabilir.
Odalara benim naçizane önerim biraz da-

‘Diﬂhekimli¤i
cihazlar›nda,
spesifik olarak
uzmanlaﬂt›¤›m›z
ürünler var.
Mesela biz kendimizi
panoramik ustas› bir
firma olarak lanse
edebiliriz, çünkü
panorami¤i çok iyi
biliyoruz.’

ha kapsay›c› yaklaﬂ›labilir. Yani diﬂ laboratuvar›, diﬂhekimi, diﬂ teknisyeni ve firmalar bir bütün olarak alg›lan›p bunlar›n
hepsiyle ilgili daha olumlu, kaplay›c› yaklaﬂ›mda bulunulabilir. Sadece diﬂhekimlerinin odas› de¤il de asl›nda sektörün önemli bir kurumu gibi bir iﬂlev belki daha yararl› olabilir diye düﬂünüyorum.
TDBD: TDBD’yi nas›l de¤erlendiriyorsunuz?
C.M.: TDBD’nin di¤erlerinden tabii ki
gözle görülür bir fark› var. Daha bir a¤›r,

daha oturakl› gözüküyor. Ama TDBD’yi
açt›¤›n›zda içinden ne ç›kaca¤›n› biliyorsunuz. Bu bir yay›n politikas›d›r. Bugün
Cumhuriyet Gazetesi de Radikal Gazetesi
de var, magazin a¤›rl›kl› gazeteler de var.
Ben mesela sosyal, siyasal anlamda örne¤in Radikal Gazetesini al›p okurum ama
sadece kafam› da¤›tacak bir gazete okumak istiyorsam daha hafif gazeteler al›r›m.
Böyle bir dergide görüﬂlerimizin yay›mlanmas› da ayr›ca beni memnun ediyor.
Bundan sonraki yay›n hayat›n›zda da baﬂar›lar dilerim.

Bulgaristan Diﬂhekimli¤i Kongresi’ne

FDI ve TDB’den destek
Antalya’da TDB Kongresinin yap›ld›¤› s›ralarda Bulgaristan’da da FDI ve TDB’nin katk›lar›yla bir diﬂhekimli¤i kongresi
düzenlendi. Dentalya nedeniyle Burfaz’da düzenlenen Kongreye örgütsel düzeyde kat›lamayan TDB, ‹.Ü. Diﬂhekimli¤i
Fakültesi A¤›z Diﬂ Çene Hastal›klar› ve Cerrahisi Anabilim Dal› ö¤retim görevlileri Prof.Dr. Ayfer Y›lmaz ve Doç.Dr. Hakan
Özyuvac›’n›n Bulgaristan Diﬂhekimleri Birli¤i Kongresi’ne kat›l›mlar›n› üstlenerek bu mütevazi kongreye katk› sa¤lad›.

Prof.Dr. Ayfer Y›lmaz:

Doç.Dr. Hakan Özyuvac›:

‘Uluslararas› düzeyde
söz sahibi olabiliriz’

‘Önemli bir ad›m’

Bulgaristan’da düzenlenen bu kongreye kat›l›m›n›z nas›l gerçekleﬂti?
TDB’den bize böyle bir
ça¤r› geldi. Hakan Özyuvac›’yla birlikte TDB ad›na
Burgaz’a gittik ve Bulgaristan Diﬂhekimleri Birli¤i’nin
TDB ve FDI’›n katk›lar›yla
düzenledi¤i bu kongrede
konferanslar verdik.
Genel diﬂhekimli¤i konusunda diﬂhekimlerine güncel bilgiler vermek amac›yla düzenlenmiﬂ bir kongreydi. Burada TDB’nin düzenledi¤i kongrelerin
küçük çapl›s› diyebiliriz. Bir konuya yo¤unlaﬂm›ﬂ bir kongre
de¤il.
Buradaki kongrelere göre k›yaslan›rsa oradaki kat›l›m nas›ld›?
ﬁöyle düﬂünmek laz›m; Türkiye nüfus aç›s›ndan, diﬂhekimi say›s› aç›s›ndan çok daha zengin bir ülke. Tabi Bulgaristan nüfusuna oranlarsak iyi bir kat›l›m denebilir, yaklaﬂ›k 300 kiﬂi vard›. Çok detayl› bilmiyorum kaç diﬂhekimi vard›r Bulgaristan’da, ama dolu görünüyordu. Oradaki diﬂhekimlerinin ilgisi
de gayet iyiydi.
Kongreyi oradaki temaslar aç›s›ndan de¤erlendirebilir misiniz?
Bir defa meslektaﬂlar aras› iletiﬂim bak›m›ndan önemli. Bizi çok
iyi karﬂ›lad›lar. Sosyal anlamda çok güzel a¤›rland›k. Bilimsel
anlamda bilgi al›ﬂveriﬂi imkan› oldu. Bunun ilerletilmesi Türkiye aç›s›ndan çok önemli. Yavaﬂ yavaﬂ AB’ye ad›m atman›n bir
baﬂka aya¤› say›labilir.
Kongre organizasyonu aç›s›ndan daha sade ölçülerle düzenlenmiﬂ bir kongre fakat bilgi aç›s›ndan kesin bir ﬂey söylemem zor.
Çünkü o aç›dan çok fazla temas›m›z olmad›. Ama sorular gayet
iyiydi. Merakl› arkadaﬂlar ve Bulgaristan d›ﬂ›ndan gelen bilgilere çok ilgi gösterdiler diyebilirim. Bizim d›ﬂ›m›zda ‹sveç’ten gelen konuﬂmac›lar vard›.
Art›k bütün meslek gruplar›, buna diﬂhekimli¤i de dahil, uluslararas› platformda bilgilerini paylaﬂmak zorundad›r. San›yorum TDB’nin de amac› buydu. Türkiye’nin de bu alanlarda söz
sahibi oldu¤unu göstermek bir, ikincisi Bulgar meslektaﬂlara
bir ﬂeyler götürmek, üçüncüsü ad›m›z› duyurmak.
Biz TDB’ye teﬂekkür ediyoruz bizi destekledi¤i için. Böyle toplant›lar›n devam›n› diliyoruz.

Bulgaristan’daki kongreye iliﬂkin
izlenimlerinizi alabilir miyiz?
18-19 Haziran olmak üzere iki gündü
program›m›z. O iki günlük program
içerisinde implantoloji, enfeksiyon,
ortodontik cerrahi ve restoratif diﬂhekimli¤i ile ilgili konferanslar oldu.
Türkiye haricinde ‹sveç Göteborg Üniversitesinden Maksilofasiyal Cerrahi
Anabilim Dal› Baﬂkan› Profesör Kanberg’in konuﬂmas› vard›, implantoloji
ve ortodontik cerrahiyle ilgili. Daha
sonra Bulgar üniversitelerinin bir tak›m konferanslar› oldu.
Bizi orada çok s›cak karﬂ›lad›lar. Çok mutlu olduk. Onlar da çok mutlu oldular bizleri tan›maktan. Bulgaristan’›n ekonomik ﬂartlar› malum, o ﬂartlara ra¤men bizi orada çok çok iyi a¤›rlad›lar. Önümüzdeki y›l TDB’nin ‹stanbul’da düzenleyece¤i kongreye kendileri de kat›lmak istiyorlar. Oradaki insanlarla diyalog kurmaktan çok mutlu oldum. ﬁimdi Dr. Mihailov olsun,
Dr. Kanberg olsun sürekli irtibat halindeyiz. Ben daha sonra IADR kongresine kat›ld›m Göteborg’da. Profesör Kanberg ile orada buluﬂtuk tekrar. Arkadaﬂl›¤›m›z› ilerlettik. ‹stanbul Üniversitesi ve Göteborg Üniversitesi olarak birtak›m çal›ﬂmalar yapmay› planl›yoruz. Bu bize bir basamak oldu.
Düzey olarak Bulgaristan’da diﬂhekimli¤ine iliﬂkin gözlemleriniz neler?
Bulgaristan’daki meslektaﬂlar›m›z diﬂhekimli¤inin her türlü metodunu uyguluyorlar. ‹mplantoloji konusunda birazc›k zay›flar. Bu da ekonomik ﬂartlar›n getirmiﬂ oldu¤u zorluklara ba¤l› tahmin ediyorum. Ama ilerde onlar
da implantoloji konusunda baya¤› ilerleyecekler. Çok hevesliler. Biz elimizden geldi¤ince fakültemizde yapm›ﬂ oldu¤umuz vakalar›, uygulamalar›
kendilerine anlatt›k. S›cak bir ortamda insanlarla diyaloglar›m›z› kurduk.
Gerek Bulgar Diﬂhekimleri Birli¤i Baﬂkanl›¤› olsun, gerekse Sofya Diﬂhekimleri Odas› olarak oradaki insanlarla tan›ﬂt›k.
TDB’nin bu kongreye böyle bir katk› sunmas›n›n faydalar› nedir?
Bize bütün maddi deste¤i TDB yapt›. ‹yi bir imkan oldu, Bulgaristan’daki
insanlarla tan›ﬂt›k. Hem bilimsel platformda ‹stanbul veya Türkiye olarak
neredeyiz, onu gösterdik. Onlar da bize kendilerini gösterdiler. Ve benim
anlad›¤›m kadar›yla biz onlardan çok çok daha ileriyiz aç›kças›.
D›ﬂ iliﬂkileri geliﬂtirmenin ve ileride Türkiye’de bir FDI kongresi düzenlemenin yolu böyle etkinliklerde aktif olarak yer almaktan geçiyor. Birebir iliﬂkileri geliﬂtirmek de çok önemli.
Tabi TDB’nin burada amac› çok güzel. Türkiye’deki diﬂhekimli¤ini de dünyaya tan›tmak, orada yer almas›n› sa¤lamak. Bu da çok önemli bir misyon.
AB sürecinde olan bir ülkeyiz. Bulgaristan üye ülke olmuﬂ. Ama ben gittim
bakt›m biz ülke olarak Bulgaristan’dan çok daha ileride yaﬂ›yoruz. Onun için zaten üyesi oldu¤um TDB’nin bu misyonunda yer almak için elimden
geleni yapar›m. Her zamanda deste¤e de haz›r›m.
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IADS 50. y›l›nda ‹stanbul’da topland›
Dünya Diﬂhekimli¤i Ö¤rencileri
Birli¤i (IADS) 50. Ola¤an
kongresi 4-10 A¤ustos 2003
tarihleri aras›nda ‹stanbul’da
gerçekleﬂtirildi. Daha önce TDB
Ö¤renci Kolu’nda(Türk Dentsic)
yer alan ve IADS Baﬂkanl›¤› da
yapan Sarkis Sözkes’ten Kongre
hakk›nda bilgi ald›k. Ayr›ca IADS
kongresi için ‹stanbul’a gelen
konuk diﬂhekimli¤i ö¤rencilerine
izlenimlerini sorduk.

TDBD: IADS Kongresi hakk›nda bilgi alabilir miyiz?
Dünya Diﬂhekimli¤i Ö¤rencileri Birli¤i (IADS)
50. Ola¤an Kongresi 4-10 A¤ustos 2003 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da gerçekleﬂtirildi. Kongreye 23 ülkeden 70’in üzerinde kat›l›mc› geldi. Kongre s›ras›nda birli¤in Genel Kurul ve
Yönetim Kurulu toplant›lar› ilk iki günde gerçekleﬂtirilirken, sonraki bölümde bilimsel
programa geçildi.
TDBD: IADS’in geçmiﬂten ve bugüne ne tür
faaliyetlerde bulundu¤unu özetler misiniz?
IADS- International Association of Dental Students, 1951 y›l›nda Kopenhag kentinde biraraya gelen ‹ngiliz, Alman ve Frans›z diﬂ hekimli¤i ö¤rencilerinin giriﬂimleri ile kuruldu. O tarihten buyana IADS dünya çap›nda geniﬂlemesini sürdürerek, bugun yo¤un uluslaras› kat›l›ml›, diﬂ hekimli¤i ö¤rencileri baz›nda dünya
çap›ndaki temsil organ› haline geldi.
TDBD: IADS’e ülke baz›nda m› üye olunuyor?
IADS’ye ülke veya fakülte baz›nda üye olunabiliyor. Türkiye ülke baz›nda üye
olup, uzun y›llard›r Türk Delegasyonlar›n›n
birlik içerisindeki etkin faaliyetleri sonucu I-

Dr. Eric Normand
Fransa
IADS Onursal Üyesi
Tüm dünyada diﬂhekimli¤i
e¤itimindeki bilgilerin ortak
olmas› bilimsel ortamda bir
çok paylaﬂ›m yaﬂamam›z›
sa¤l›yor. Birçok ortak noktam›z var.
‹stanbul bu tür toplant›lar için ideal bir yer,
çünkü burada iki k›tan›n birleﬂmesiyle birlikte birçok kültürün ortak noktalar›n›n da paylaﬂ›ld›¤› bir atmosfer var. Gezilecek yer anlam›nda çok büyük bir zenginli¤e sahip. Bir de
Kongre organizasyonunu gerçekleﬂtiren Sarkis Sözkes’in çabalar› sayesinde güzel bir
kongre oldu. Toplant›lar gelecek uluslararas›
diﬂhekimli¤i ba¤lant›lar›n›n temelini oluﬂturuyor.
Felsefi bir aç›dan yaklaﬂacak olursak olaya bizim buradaki çabam›z bir yandan da dünya
bar›ﬂ› için okyanusa at›lm›ﬂ bir damla gibi;
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çünkü burada yaﬂad›¤›n›z paylaﬂ›mlar sonucunda yabanc› olana karﬂ› ön yarg›lar›n›zdan
ar›n›p onlara daha aç›k bir ﬂekilde yaklaﬂma
ﬂans›na sahip oluyorsunuz.
Eva Skaleric
Slovenya
‹stanbul benim dördüncü
kongrem oluyor. Daha önce
Malta, Malezya, M›s›r kongrelerinde bulundum. Buras› harika. Garsonlardan etraf›m›zdaki insanlara herkes
çok iyi davran›yor. ﬁimdiye
kadar her ﬂey çok çok güzel gidiyor, teﬂekkür
ederim.
Bu kongrelerdeki IADS’nin çok hoﬂuma giden yan› profesyonel bilgilerin paylaﬂman›n
yan› s›ra kiﬂisel dostluklar da kurabilme ﬂans›na sahip olduk. Slovenya’da kalacak olursam kesinlikle Slovenya Diﬂhekimli¤i Birli¤i’nin içinde kal›p bu çal›ﬂmalar›ma devam e-

ADS’te önemli bir yere sahip.
1951 y›l›nda kurulan ve bugün, birçok ülkenin
diﬂhekimli¤i ö¤renci birliklerinin üye oldu¤u
bu kuruluﬂ ayn› zamanda FDI-Dünya Diﬂhekimleri Birli¤i ile de yak›n temas içindedir. Bugünün ö¤rencileri ve onlar›n temsilcileri, çok
yak›n zamanda FDI bünyesinde yeralacaklar›ndan, IADS’de geliﬂim gösteren birlik ve dernek bilinci, kendisini FDI bünyesinde de devam ettirmektedir. Bugün IADS sekreteryas›
FDI taraf›ndan gerçekleﬂtirilmekte. IADS ve
FDI, iki birli¤in diﬂhekimli¤i e¤itimi ve gelecek
te diﬂhekimli¤inin yeri konular›nda ortak çal›ﬂmalar yürütmekteler.
TDBD: Bu y›l organizasyonu ‹stanbul’a taﬂ›d›n›z. Kongre nas›l geçti?
‹stanbul Kongresine Haiti, Almanya, Fransa, ‹ran, Sudi Arabistan, Kuveyt, Lübnan, Libya,
Sudan,Danimarka, Norveç, ‹ngiltere, Suriye,
Slovenya, Kanada, Romanya, Macaristan, Polonya, H›rvatistan, Finlandiya, M›s›r, ‹sviçre ve
Türkiye’den kat›l›mc›lar kat›ld›lar. Kongre nin
bilimsel toplant›lar ve Genel Kurul faaliyetlerinin yan›s›ra, sosyal program›da mevcuttu. Bu
çerçevede, Büyükada turu, Bo¤azda özel tekne
ile yemekli gezi, Taksim ve Ortaköy bölgesi gezileri ve Sultanahmet bölgesi turistik gezileri
gerçekleﬂtirildi.

Kat›l›mc›lar, kongrenin ‹stanbul’da organize
edilmesi için çok çabalayan IADS eski Baﬂkan›
Sarkis Sözkes’e teﬂekkür plaketi
sundular
dece¤im.
Dr. Steven Smith
‹ngiltere
Daha önce IADS’de Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapt›m.
Buraya gelmeden önce Haziran ay›nda Berlin’de diﬂhekimli¤iyle ilgili bir toplant›dayd›m. Orada IADS
içinde tan›d›¤›m birçok arkadaﬂ›m› mesleki anlamda
kariyer yapm›ﬂ kiﬂiler olarak görüp y›llar önce kurdu¤um dostluklar› tekrar tazeleme imkan› buldum. Ben diﬂhekimlerine geldikleri
ülkelere göre de¤il kiﬂi baz›nda de¤erlendiriyorum. Kendilerini geliﬂime aç›k tutan hekimlerin do¤udan veya bat›dan gelmeleri benim için çok önemli de¤il. Londra’ya gelen
birçok yabanc› diﬂhekimiyle birlikteyim. Geliﬂime aç›k olduklar› sürece ben onlar› s›n›flam›yorum.

Hukuk Sorunlar›

Muayenehane açmak üzere sat›n al›nacak/kiralanacak taﬂ›nmazlarda
nelere dikkat etmek gereklidir?
lkemizde bütün bir yap›da ba¤›ms›z bölüm kurulmas› ile bu
ba¤›ms›z bölümün ana yap› ile
iliﬂkisi 634 say›l› Kat Mülkiyet Kanunu
ile kurulmuﬂtur.
Ana yap›da kat mülkiyeti kurulurken
ba¤›ms›z bölümlerin niteli¤i noter tasdikli bir liste halinde gösterilece¤i gibi
bu ba¤›ms›z bölümlerin kullan›ﬂ tarz›n›
da gösteren bir yönetim plan›n›n haz›rlanmas› da zorunludur.
Ana gayrimenkulün, mesken, iﬂ veya ticaret yeri olarak gösterilen ba¤›ms›z bir
bölümünde hastane, dispanser, klinik,
poliklinik, ecza laboratuvar› gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna ayk›r› sözleﬂmeleri hükümsüzdür;
dispanser, klinik, poliklinik niteli¤inde
olmayan muayenehaneler bu hüküm
d›ﬂ›ndad›r (634 say›l› Kanun m.24).
Belirtilen Kanun hükmündeki ifadeye
uygun olarak hekim/diﬂhekimi muayenehanesi, mimar bürosu, avukat bürosu, gibi iﬂyerlerinin binalarda yer almas›n›n mümkün oldu¤u uzun zamand›r
Yarg›tay kararlar›nda yer bulmaktad›r.
Ancak burada dikkat edilmesi gereken
bir nokta bulunmaktad›r. Yönetim plan›nda aksine hüküm olmamas›! Yani
bir apartman›n yönetim plan›nda ba¤›ms›z bölümlerin muayenehane olarak

Ü

kullan›lamayaca¤›na dair hüküm var ise
herhangi bir kat maliki veya yöneticinin
açaca¤› dava ile ba¤›ms›z bölümün muayenehane olarak kullan›lmas›na son
verilmesine karar verilebilir.
Yönetim plan›nda mevcut ba¤›ms›z bölümlerde muayenehane aç›lamayaca¤›na iliﬂkin hükümlerin ortadan kald›r›labilmesi ise bütün kat maliklerinin ortak
karar› ile mümkün olabilir.
K›saca belirtmek gerekirse; diﬂhekimlerinin bir ba¤›ms›z bölümde – kirac› yada mal sahibi olarak-muayenehane ﬂeklinde hizmet sunmak istemesi durumunda öncelikle tapuda / apartman yöneticisinde mevcut yönetim plan›n› incelemesi ve bu yönetim plan›nda ba¤›ms›z bölümlerde muayenehane aç›lmas›n› yasaklayan bir hükmün bulunmad›¤›n› tespit etmesinde yarar vard›r.
Yukar›da belirtilenler Kat Mülkiyeti Kanunu bak›m›ndan bir ba¤›ms›z bölümde muayenehane açabilmesi için dikkat
edilmesi gereken hususlard›r. Ayr›ca A¤›z ve Diﬂ Sa¤l›¤› Hizmeti Sunulan Özel
Sa¤l›k Kuruluﬂlar› Hakk›ndaki Yönetmelik hükümlerinde muayenehanelerin
de fiziksel standard›n›n belirlenmiﬂ oldu¤u ve bu kurallara da uyulmas›n›n
gerekli oldu¤u unutmamak gerekir.

Oda üyesi iken üyelikten herhangi bir sebeple ayr›ld›ktan sonra yeniden
üye olmak isteyen diﬂhekiminden yeniden kay›t ücreti al›nacak m›?
224 say›l› Yasan›n 18.maddesinde oda gelirleri düzenlenmiﬂtir.
Bu maddeye göre Odaya ilk defa
kay›t olunurken kay›t ücreti ad› alt›nda
ücret al›naca¤› hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Ancak üyenin bir odadan di¤er bir odaya nakil olmas› durumunda kay›t ücreti al›nmayaca¤› bu madde ile hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. An›lan maddede kural
ve istisnas› belirtilmiﬂ olup istisna hü-

3

kümleri dar yorumlanaca¤›ndan ve ayn› odadan istifa ederek tekrar kay›t yapt›ranlardan kay›t ücreti al›nmayaca¤›na
iliﬂkin hukuksal düzenlemelerde herhangi bir hüküm bulunmad›¤›ndan, odadan kayd›n› sildirdikten sonra tekrar
odaya kay›t yapt›rmak isteyen diﬂhekiminden yeniden kay›t ücreti al›nmas›
gereklidir.
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Sosyal güvenlik ve vergi
mevzuat›ndaki son de¤iﬂiklikler
Baset Demirbu¤a*

u yaz›m›zda yine gündemde herkesi ilgilendiren yeni iﬂ kanunu
ve di¤er de¤iﬂen kanunlardan k›saca son de¤iﬂikliklerle ilgili derlemeler
yapt›k.
Ana baﬂl›klar halinde mevzuatta yap›lan son de¤iﬂiklikler ﬂöyle:

B

Ba¤-Kur ve SSK’da yap›lan
de¤iﬂiklikler
10 Haziran 2003 tarihinde ç›kan 4857
say›l› yeni iﬂ yasas› yürürlü¤e girdi.
1475 say›l› eski iﬂ kanunu yürürlükten
kalkarken baz› maddeleri yeni iﬂ kanununda aynen al›nd›, baz› maddeleri de
de¤iﬂtirildi. Yeni iﬂ kanununa göre de¤iﬂen maddeleri k›saca baﬂl›klar halinde
s›ralayal›m.
‹ﬂ Güvencesi kapsam› 15 Mart 2003 tarihinde 10 ve daha fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran
iﬂyerlerini kapsamaktayd›, yeni yasaya
göre 30 ve daha fazla iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂyerlerini kapsamakta.
‹ﬂçinin iﬂten ç›kar›lmas›yla ilgili geçerli
sebebin ispat yükümlülü¤ü iﬂverene ait
fakat iﬂverenin gösterdi¤i sebebi kabul
etmeyen iﬂçi bunu ispat etmek zorunda
olacak.
‹ﬂçinin baﬂvurusuna ra¤men bir ay içinde iﬂe geri al›nmayan iﬂçinin tazminat›
iﬂçinin en az dört ayl›k, en çok 8 ayl›k
ücreti tutar›nda olmak üzere mahkeme
taraf›ndan belirlenecek.
K›smi süreli çal›ﬂma, ça¤r› üzerine çal›ﬂma, ödünç iﬂçi gibi esnek çal›ﬂma modelleri getirildi.
‹ﬂveren, iﬂ sözleﬂmesiyle veya iﬂ yeri uygulamas›yla oluﬂan çal›ﬂma koﬂullar›nda de¤iﬂiklik yapabilecek. ‹ﬂçinin bu
de¤iﬂikli¤i kabul etmeme gibi bir durumu olmayacak. Olsa da iﬂten ç›kar›lacak.
‹ﬂverenin ödeme güçlü¤üne düﬂtü¤ü
hallerde, iﬂçilerin son üç ayl›k alacaklar›n› güvence alt›na al›nmas› amac›yla
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‹ﬂsizlik Sigortas› kapsam›nda Ücret Garanti Fonu oluﬂturulacak. Bunun miktar› ise ‹ﬂveren taraf›ndan iﬂçi ad›na ödenen y›ll›k iﬂsizlik sigortas› priminin
yüzde biri olacak.
‹ﬂçiye yap›lan ücret ödemeleri bankadan yap›lsa dahi iﬂverence ücret hesap
pusulas› düzenlenmesi zorunlu olacak.
K›dem Tazminat› ﬂimdilik kalkm›ﬂ durumda. Ancak önceki kanuna göre kazan›lm›ﬂ olan haklar bu kanunun ilan
edildi¤i tarih itibar›yla sakl› tutuluyor.
‹ﬂçiye "7 günlük bir zaman dilimi içerisinde kesintisiz 24 saat dinlenme verilir" hükmü ile hafta sonu tatilini 24 saate indirerek cumartesi gününün tam iﬂ
günü olmas›na imkan sa¤land›.
‹ﬂ kanununun do¤um izni ile ilgili yeni
maddesine göre kad›nlara do¤umdan
önce ve do¤umdan sonra 3 ay olan ücretli izin 4 aya ç›kar›ld›.
Yeni düzenlemeye göre izin süreleri;
1 y›ldan 5 y›la kadar (beﬂinci y›l dahil)
14 günden az, 5 y›ldan fazla 15 y›ldan
az olanlar 20 günden az, 15 y›l (dahil)
ve daha fazla 26 günden az, 18 ve daha
küçük yaﬂtaki iﬂçilerle 50 ve daha yukar› yaﬂtaki iﬂçilere 20 günden az olmayacak.
Y›ll›k izin süreleri iﬂ sözleﬂmeleri ve
toplu iﬂ sözleﬂmeleri ile art›r›labilecek.
Eski iﬂ kanununun 50. maddesine göre
ayn› iﬂverene ait iﬂ yerinde Emekli ol-

duktan sonra iﬂçi çal›ﬂmaktaysa k›demin hesaplanmas›nda çal›ﬂma süresinin
tamam›n›n göz önüne al›nmas› gerekmektedir. Emekli olduktan sonra baﬂka
bir iﬂverenin iﬂyerinde çal›ﬂan iﬂçiler için emeklilik öncesi çal›ﬂma süresi dikkate al›nmaz. Burada iﬂçinin y›ll›k ücretli izne hak kazanabilmesi için en az
bir y›l çal›ﬂm›ﬂ olmas› gerekmektedir.
Bununla ilgili " Emekli olup k›dem tazminat› ald›ktan sonra iﬂ yerinde çal›ﬂmas›n› sürdüren iﬂçinin iﬂyerinden ikinci ayr›l›ﬂ›nda k›dem tazminat› ve y›ll›k ücretli izin hesab›nda önceki süreler
dikkate al›nmaz."diye yarg› karar› da
mevcuttur. Yeni kanunda ise emeklilerle ilgili 20 günlük bir alt s›n›r getirilmiﬂ.
Ba¤-Kur’la ilgili son geliﬂme ise Ba¤Kur’lu hastalar prim borçlar› yoksa bütün hastanelerden sa¤l›k hizmetleri alabilecek. Sa¤l›k ocaklar›ndan ve devlet
hastanelerinden do¤rudan yararlanabilecek. E¤itim araﬂt›rma ve özel dal hastanelerinden ise acil haller
d›ﬂ›nda sevkle hizmet alacak. Yaln›z bir
ay öncesine kadar prim borcunu yat›rm›ﬂ olmas› ﬂart. Aksi taktirde tedavi
masraflar› kendisinden al›nacak.
Ba¤-Kur ve SSK’ya olan prim borçlar›na
ödeme kolayl›¤› getirildi. Bununla ilgili
uygulama yönetmeli¤i henüz ç›kmad›.
Ba¤-Kur yeni düzenlemeyle Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›ndan ayr›ld›.

Gelir ve Kurumlar Vergisinde
yap›lan de¤iﬂiklikler
4842 say›l› kanun ile mükelleflerin Geçici Vergi oranlar› 2. dönemden itibaren (Nisan-Haziran) 5’ er puan yükseltildi.
Geçici vergi oranlar›n›n kurumlar vergisi oran›na eﬂitlenmesi, 3 taksit olan
Kurumlar vergisi ödeme süresini beyanname verme süresi içinde defaten ödenmesi uygulamas›na geçildi.
Gelir ve Kurumlar vergisi üzerinden al›nan Fon Pay› Kald›r›ld›.
Kira Gelirleri için Ocak ay›nda verilen
beyanname art›k Mart ay›nda verilecek.
Gelir vergisi ödemesi 3 taksitten Mart
ve Temmuz olmak üzere iki takside indirildi.
Katma De¤er Vergisi’nde yap›lan
de¤iﬂiklikler
2004 y›l›ndan itibaren Katma de¤er
vergisi beyannamesi ile muhtasar beyannamesi birleﬂtirilerek beyan ve ödeme süresi, izleyen ay›n 23’ü olarak belirlendi.
KDV iade alacaklar›n›n SSK borçlar›ndan mahsubu yap›labilecek.
Ek vergiler ve di¤erleri
11.04.2003 tarihinde yay›nlanan 4837
Numaral› kanuna göre Ekonomik istikrar› sa¤lamak amac›yla getirilen Ek Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi ve ek Emlak Vergisi Dan›ﬂtay taraf›ndan iptal edildi. Fakat yerine hükümet yeni taﬂ›t vergisi
getirdi. Yeni Taﬂ›t Vergisine göre
31.12.2003 tarihinde tescilli yada tescil
edecek araç sahipleri bu vergiyi ödeyecekler.
Yeni araç al›mlar›n› teﬂvik etmek amac›yla, 20 yaﬂ üzeri araçlar›n› hurdaya ay›ranlara yeni araç al›mlar›nda 2003 y›l› için 3.5 milyar, 2004 y›l› içinde 4.5
milyar Özel Tüketim Vergisi indirimi
getirildi.
Hiçbir geliri olmayan 200 metrekare evi olanlara emeklilerde oldu¤u gibi muafiyet getirildi. Belgelemek kayd›yla
2004 ten itibaren Emlak Vergisi ödemeyecekler. (EV.Md: 8- F/2)
01.08.2003 tarihinden itibaren 10 milyar üzerindeki ödemeler bankac›l›k sisteminden geçirilmesi zorunlu hale getirildi. Ancak döviz bürolar›, arac› kurumlar, noterler, yabanc› iﬂlemleri, kamu ve tapu iﬂlemleri kapsam d›ﬂ›nda
tutuldu.
*TDB Mali Müﬂaviri

Hoﬂumuza gitmese de
Oda disiplin kurullar›n›n verdikleri kararlarla ilgili olarak idare
mahkemelerinde aç›lan davalar›n sonuçlar›n› yay›ml›yoruz.
Konya’da iki ortakl› özel a¤›z ve diﬂ sa¤l›¤› poliklini¤inin, Tabela Standartlar› Esaslar› ile belirlenen tabelan›n büyüklük, uzakl›k ve ayd›nlatmay› düzenleyen maddelerine uyulmad›¤›ndan, iki ortak hakk›nda da disiplin soruﬂturmas› aç›lm›ﬂt›r. Soruﬂturma sonucunda iki hekime de ayr› ayr› disiplin cezas› verilmiﬂtir. Ceza karar›n›n iptali için Ankara 10.‹dare Mahkemesinde dava aç›lm›ﬂ ve mahkeme iki dava hakk›nda da aﬂa¤›daki karar› vermiﬂtir;
".....Tabelan›n 75x150 cm. büyüklü¤ünde olmas› gerekirken bu standard› taﬂ›mad›¤›....... poliklini¤in yerini göstermek amac›yla binan›n en çok
100 metre uza¤›nda bulunmas› gerekirken 1.5 km uza¤›nda yer almas›
ve ›ﬂ›kla ayd›nlat›ld›¤› tespit edilmiﬂ bulunmaktad›r.... bu durumun tabela standartlar›na ayk›r› oldu¤u anlaﬂ›ld›¤›ndan ........... ayn› unvan alt›nda çal›ﬂm›ﬂ olsalar da .......... suçun her biri için ayr› ayr› gerçekleﬂti¤inden ............. davan›n reddine"
•

•

•

Oda üyesi olan hekim hakk›nda Tabela Standartlar›na uymamas› nedeniyle verilen disiplin cezas›n›n iptali için, Ankara 6. ‹dare Mahkemesine
dava aç›lm›ﬂt›r.
Mahkeme; "... Tabela Standard› Esaslar›nda; Tabelan›n yaln›z beyaz zemin üzerine siyah renk ile yaz›labilece¤i ve ›ﬂ›kl› tabela olmayaca¤›n›n
öngörülmesine karﬂ›n, davac› taraf›ndan konulan tabelada, 24 saat aç›k
ibaresine yer verildi¤i ve k›rm›z› renkli yaz› kullan›ld›¤› ayr›ca projektör ile ayd›nlatma yap›ld›¤› anlaﬂ›lmakla, yukar›da an›lan yasa ve yönetmelik
hükümleri uyar›nca davac›ya verilen para cezas›nda mevzuata ayk›r›l›k
bulunmam›ﬂt›r. Aç›klanan nedenlerle davan›n reddine ..." karar›n› vermiﬂtir.
•

•

•

Tabela Standartlar›na uymayan hekim hakk›nda aç›lan soruﬂturma sonucunda para cezas› verildi¤i, hekimin bu cezay› ödedikten sonra tabelas›n› düzeltmedi¤i, Odan›n giriﬂimi ile düzeltmek için süre istedi¤ini ancak
al›nan sürede de düzeltmedi¤i için hakk›nda Tabela Standartlar›na ayk›r›l›ktan disiplin soruﬂturmas› aç›larak disiplin cezas› verildi¤i bunun üzerine hekim taraf›ndan cezan›n iptali için Ankara 7.‹dare Mahkemesine
dava aç›lm›ﬂt›r.
Mahkeme; "Olayda, davac›n›n hakk›nda aç›lan soruﬂturma sonucunda,
meslek odas›nca belirlenen tabela standard›na uymayan tabela kulland›¤›n›n, sabit oldu¤u görülmektedir.
Bu durumda, davac›n›n daha önce de tabela standard›na uymamas› üzerine mükerrer olarak tabela standard›na uymama fiilini iﬂlemiﬂ olmas›,
hukuki düzenlemelerin kendisine yükledi¤i göreve sorumluluklar› yerine
getirmemesi, meslek düzen ve geleneklerine ayk›r› davranmas› karﬂ›s›nda, sonradan tabelan›n standartlara uygun ﬂekle getirilmiﬂ olmas› da, disipline konu fiilin ortadan kalkmas› sonucunu do¤urmayaca¤›ndan, dava
konusu iﬂlemde hukuka ayk›r›l›k bulunmamaktad›r. Aç›klanan nedenlerle, davan›n reddine.." karar verilmiﬂtir.
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‹nternette diﬂhekimli¤i

Sanal
yolculukta
yeni
duraklar
Tutuculuk mu desek üﬂengeçlik
mi, art›k internetle haﬂ›r neﬂir
olman›z› engelleyen her neyse
bir an önce bir kenara at›n
gitsin. ‹nternette TV’deki
birbirinin kopyas› yerli dizilerle
vakit öldürmenize gerek
b›rakmayacak kadar e¤lenceli
bir dünya var. Mesle¤iyle ilgili
geliﬂmeleri yak›ndan takip
edenler için de günden güne
çeﬂitlenen diﬂhekimli¤i
siteleri...
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Haz›rlayan: Diﬂhekimi Recep Erdöndü

www.dentist.net
Dental ürünler, son ç›kan ürünlerin tan›t›mlar›, o aya özel indirimli ürünler,
a¤›z kokusu tedavisi ürünleri, beyazlatma ürünleri, diﬂ macunlar›, diﬂ ipi ve
çocuk a¤›z bak›m ürünleri, yurt d›ﬂ›ndaki diﬂhekimli¤i okullar› ve Amerika’daki diﬂhekimleri odalar›n›n adresleri... bütün bunlara ulaﬂ›p inceleyebilece¤iniz, detayl› bilgilerine ve foto¤raflar›na ulaﬂabilece¤iniz geniﬂ bir site.

www.turkarama.com
Türkçe arama sitelerinden birisi olan
bu sitede bizi ilgilendiren bölüm aç›lan
sayfada SA⁄LIK linkini t›klamakla baﬂl›yor. Sonra aç›lacak sayfada ilk s›rada
olan "A⁄IZ D‹ﬁ SA⁄LI⁄I"na t›klad›¤›n›zda karﬂ›n›za 35 farkl› site adresi ç›kacak. Bunlar›n aras›nda diﬂhekimlerinin kendi yapt›klar› siteler, kongre tan›t›m siteleri, diﬂhekimli¤i ile ilgili bilgisayar-program siteleri, laboratuvar tan›tan siteler gibi birçok site bulabilirsiniz.

www.dent-line.com
Ana sayfa aç›ld›¤›nda önünüze ç›kan
linklerin her biri sizi ilginç alanlara ulaﬂt›racak. Benim as›l söz etmek istedi¤im product linkini t›klad›ktan sonra önünüze aç›lacak sayfada sizin ve teknisyeninizin inceleyebilece¤i birçok ürün
hakk›nda detayl› bilgiye inan›lmaz çabuk ulaﬂabileceksiniz. Library k›sm›nda
ise çok geniﬂ bir bilgi verisi bulabilirsiniz. Burada önerilen ürünlerin hastalarda uygulanm›ﬂ halleri ve vakalar› sunulmuﬂ.

www.dentalportal-tr.com
Diﬂhekimleri için özel olarak haz›rlanan
bu sitede dental ürün indeksleri, çeﬂitli
yorum ve haberler, firmalar, duyurular,
ikinci el ve çeﬂitli ilanlar ve di¤er faydal› yerlere ulaﬂman›z› sa¤layacak linkler
mevcut. Ayr›ca, bu aç›lan sayfada sol
üstte görece¤iniz www.dishekimiforum.com sitesine girerek klinik bilim
dallar›nda merak ettiklerinizi ve tecrübelerinizi di¤er meslektaﬂlar›n›zla paylaﬂabilir ve tart›ﬂabilirsiniz.

Geçen say›da www.dishekimi.com olarak yaz›lan sitenin adresi www.dishekimi.net olacakt›r.
Düzeltir, özür dileriz.

Vivaglass CEM PL
Cam iyonomer yap›ﬂt›r›c› siman.

V

ivaglass CEM; metal, metal-seramik ve metal desteksiz tam seramik restorasyonlar›n daimi simantasyonunda kullan›lan kendi kendine polimerize olan cam iyonomer yap›ﬂt›r›c›
siman.
Özelikleri:
Dentine yüksek yap›ﬂma gücü (yaklaﬂ›k
de¤er 6 MPa). Yüksek translüsent özel-

li¤inden dolay› metal desteksiz tam seramik restorasyonlar için idealdir. Fazlal›klar kolayca uzaklaﬂt›r›labilir. Klinik
kontrol için yüksek radyopasite özelli¤i
gösterir.
Endikasyonlar›:
Metal ve metal seramik retorasyonlar›n
(kuron-köprüler ve inley - onley) daimi simantasyonu. Metal desteksiz tam

seramik kuron ve köprülerin daimi simantasyonu. Metal kanal postlar› ve indirekt metal postlar›n daimi simantasyonu. Ortodontik bantlar›n simantasyonu.
Güney Diﬂ Deposu
Tel: 0.212. 346 04 04

EASY POST
Pratik Post sistemi

E

asy Post Zirkonyumla zenginleﬂtiriliﬂ silikon fiberlerle güçlendirilmiﬂ epoksi reçine matriksin kompozit
kombinasyonudur. Dentine yak›n dikey elastisite modülü ve makaslama
kuvveti sayesinde kök kanal k›r›lma riskini minimalize eden homojen rekonstrüksiyonlar için ideal mekanik özelliklere sahiptir. Haz›rlama safhas› da basittir; Normal Tungsten karbid sferik frez
ve sonras›nda daha fazla geniﬂletmek
amac›yla largo kullan›m›n›n ard›ndan
Easy Post Bitim frezi ile uygulamaya ha-

Whaledent
H›zl› oklüzyon kay›t materyali

z›rd›r. Toksik de¤ildir. Kimyasal olarak
inerttir ve bu sebepten dolay› korozyon
ve bimetalik efektleri ortadan kald›r›r.
Radyoopakt›r. Bu da uygulama sonras›
kolay takip ve görünü sa¤lar. Otoklavda steril edilebilinir. Easy post, bütün
reçine bonding maddeleri kullanan
kronal rekonstraksiyon kompozitler,
bütün adhesiv ajanlar ile bütün sealing
sitemleri ile kullan›labilir.
Densply
Tel: 0.216. 445 76 48

‹

lk denemede mükemmel okluzal kay›t sa¤layan jelimsi materyal.
Kapan›ﬂ› engellemez. Toplam 70 sn. çal›ﬂma ve uygulama süresi (maksimum
20 sn çal›ﬂma süresi, minimum 50 sn
a¤›zda uygulama süresi). Yüksek stabilite gösterir, ﬂekil bozuklu¤u görülmez.
K›r›lgan de¤ildir. Aﬂ›nd›rmak ve kesmek kolayd›r. Oklüzal ayarlamay› minimalize ederek zaman kazand›r›r. Uygulamada düzgün yüzey elde etmek için
özel geniﬂ uç.
Sarp Dental
Tel: 0.212. 225 69 08

FibreFill
Fibre Fill Endodontik
Obtürasyon Sistemi

F

ibre Fill obtüratör, organik resin
bir matrix içinde yer alan fiberlerden oluﬂur. Fibre Fill obtüratör diﬂe
bondlanabilir. Böylece kuronal s›z›nt›
da azalt›lm›ﬂ olur. Fibre Fill obdüratör; dual cure resin bazl› Fibre Fill kök
kanal sealant›-kalsiyum hudroksit sealer maddesi ile kombine edilmiﬂtir. Bu
sealer guta perkadan çok daha etkili apikal ve kuronal koruma sa¤lar.
Fibre Fill postlar›n ucunda 5mm ve
8mm uzunlu¤unda guta perka konlar
bulunmaktad›r. E¤er postun uzun olmas› isteniyorsa 5mm uzunlu¤unda
guta perka konu olan postlar tercih edilmelidir.
Fibre Fill obtüratörün boyutlar› ISO
standartlar›na uygundur ve kolay kullan›m için farkl› renklerle kodlanm›ﬂt›r. E¤er diﬂe kor haz›rlanmas› gerekiyorsa, Build-It F.R. Core Build Up
materyalini kullanarak koru haz›rlayabilirsiniz.
Dentanet
Tel: 0.212. 297 53 00
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Kurs
Kongre,
Sempozyum

15. Ankara Expodental
A¤›z-Diﬂ Sa¤l›¤› Sempozyumu
11-13 Eylül 2003
Dedeman Otel, Ankara
Tel: 0 312 426 09 00
Faks: 0 312 426 48 00
esaterber@ttnet.net.tr
7. Uluslararas› Estetik Diﬂhekimli¤i
Kongresi
12-14 Eylül 2003
‹stanbul
Tel: 0 212 224 08 50
Faks: 0 212 231 27 13
tedad@superonline.com
FDI Sydney 2003
Dünya
Diﬂhekimli¤i
Birligi Kongresi
18-21 Eylül 2003
Sydney - Avustralya
Tel: + 33 4 50 40 50 50
Faks: + 33 4 50 40 55 55
congress@fdiworlddental.org

Oral Cerrahi Derne¤i VI Bilimsel Kongresi
21 – 26 Eylül 2003
Renaisssance Antalya Resort
Oral Cerrahi Derne¤i
‹.Ü. Diﬂ Hekimli¤i Fakültesi
Çapa 34390 ‹stanbul
Tel : 0 212 631 22 50
Faks: 0 212 631 22 49
Selçuk Üniversitesi Diﬂhekimli¤i
Fakültesi 2. Ululslararas› Kongresi
25-28 Eylül 2003
‹kbal Termal Otel - Afyon
Tel:+90. 332 223 12 10
Faks: +90. 332 241 00 62
www.dis.selcuk.edu tr
Türk Oral ‹mplantoloji Derne¤i
14. Bilimsel Kongresi
10 – 12 Ekim 2003
Hyatt Recency Hotel ‹stanbul
Tel : 0 212 246 02 38 - 39
Faks: 0 212 234 55 35
www.toid.org
toud@toid.org
‹srail Diﬂhekimli¤i Birli¤i
Sonbahar Kongresi
14 - 16 Ekim 2003
Kalp Merit Limra - Antalya
Faks: +972 3 528 32 14
ana@ida.org.il
SWEDENTAL 2003
23 - 25 Ekim 2003
/ Stockholm, ‹sveç
Tel: +46 8 749 4320
Faks: +46 8 749 4432
susanne.norden@stofair.se
www.swedental.org

Prag Diﬂhekimli¤i Günleri
Çek Diﬂhekimleri Birli¤i
Y›ll›k Uluslararas› Kongresi
22-25 Ekim 2003
Prag - Çek Cumhuriyeti
Tel: +420 224 918 613
Faks: +420 224 917 372
ERO 4. Avrupa Diﬂhekimlegi Forumu
13 Kas›m 2003
Brüksel
Tel: 0049/228-8557-23
ms@fvdz.de
Portekiz Diﬂhekimleri Birli¤i
2003 Kongresi
13 - 15 Kas›m 2003
Avrupa Kongre Merkezi,
Santa Maria da Feira, Portekiz
+351 22 619 76 90
+351 22 619 76 99
ordem@ordemedicosdentistas.pt
www.ordemedicosdentistas.pt
Türk Diﬂhekimleri Birli¤i
11. Uluslararas› Diﬂhekimli¤i Kongresi
Haziran 2004
‹stanbul
Tel: 0212 225 03 65
Faks: 0212 296 21 04
www.ido.org.tr
Avrupa Pediatrik Diﬂhekimli¤i
Akademisi
7. Avrupa Kongresi
Haziran 2004
Barcelona, ‹spanya
Tel: +34 93 206 46 46
Faks: +34 93 204 97 32
www.eapd.gr

Eleman Aran›yor

16-19 Ekim 2003

Kuveyt’te çal›ﬂt›r›lmak üzere
diﬂhekimi, uzman diﬂhekimi ve
diﬂhekimi hemﬂiresi aran›yor.

‹STANBUL ULUSLARARSI A⁄IZ VE D‹ﬁ SA⁄LI⁄I C‹HAZ VE EK‹PMANLARI FUARI

Yetkili teknik servislerimiz
de¤iﬂti
TEKNOSER/‹stanbul ve MTK/Ankara
firmalar›yla olan yetkili teknik servis
sözleﬂmelerimiz iptal edilmiﬂtir
Yeni yetkili teknik servisler:
‹stanbul:
SEVEMED T›bbi Cihazlar
Teknik Servis Hizmetleri
Tel: 0.212.244 8240
Faks : 0.212.244 82 41
Ankara:
ARAS Dental Medikal Teknik
Tel : 0.312.433 38 08
Faks : 0.312.433 49 01

Güney Diﬂ
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‹lgilenenlerin özgeçmiﬂlerini
dr.fayez@www.com adresine
göndermeleri gerekiyor.

VEFAT

VEFAT

Sivas Diﬂhekimleri Odas› Üyesi
meslektaﬂ›m›z
Ömer Faruk Ça¤lar
22 Temmuz 2003 tarihinde vefat etmiﬂtir.
Ailesi ve yak›nlar›n›n ac›s›n› paylaﬂ›r,
baﬂsa¤l›¤› dileriz.

Ankara Diﬂhekimleri Odas›
Yönetim Kurulu Üyesi meslektaﬂ›m›z
Murat Altunok’un babas›
23 Temmuz 2003 tarihinde vefat etmiﬂtir.
Ailesi ve yak›nlar›n›n ac›s›n› paylaﬂ›r,
baﬂsa¤l›¤› dileriz.

VEFAT

VEFAT

‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Yönetim Kurulu Üyesi meslektaﬂ›m›z
Emel Bakan’›n babas›
vefat etmiﬂtir.
Ailesi ve yak›nlar›n›n ac›s›n› paylaﬂ›r,
baﬂsa¤l›¤› dileriz.

‹stanbul Diﬂhekimleri Odas›
Yönetim Kurulu Üyesi meslektaﬂ›m›z
Ümit Güneysu’nun babas›
vefat etmiﬂtir.
Ailesi ve yak›nlar›n›n ac›s›n› paylaﬂ›r,
baﬂsa¤l›¤› dileriz.

